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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13
 
schválilo bez výhrad
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2020 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13  
za rok 2020) a roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2020

schválilo
poskytnutí dotace pro TJ Sokol Stodůlky, z.s., ve výši 1 200 000 Kč a návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace

schválilo
rozšíření kompetencí člena Rady MČ Praha 13 Ing. Michala Drábka o oblast podpory 
pro dostupné družstevní bydlení

souhlasilo
s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Praha – změna 
funkční plochy ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční plochu DU-urba-
nisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejné prostranství na pozemcích 
parc.č. 2342/323 (část), 2342/623 (část), 2342/320 a 2342/321, vše k.ú. Stodůlky

vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termí-
nu 30. 4. 2021 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31. 5. 2021 
a splnění uložených úkolů

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
 
schválila
poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 20 000 Kč a návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace

vzala na vědomí
dokument Bydlení v Domě sociálních služeb Lukáš, který obsahuje tyto části:
1.  Pravidla pro přijímání a vyřizování žádostí o ubytování v Domě sociálních služeb   

Lukáš (dále DSS Lukáš)
2. Žádost o ubytování v DSS Lukáš
3. Statut Odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných v DSS Lukáš
4.  Jednací řád odborné pracovní skupiny pro výběr ubytovaných do DSS Lukáš
5. Smlouva o ubytování v DSS Lukáš
6.  Domovní a provozní řád DSS Lukáš, které byly dopracovány a upraveny dle  

požadavků vyplývajících z usnesení Rady MČ Praha 13 číslo UR 0120/2021  
ze dne 29. 3. 2021

souhlasila
s předloženým záměrem Dobíjecí stanice elektromobilů a mycí linka na pozemcích 
parc.č. 1086/22, 1087/1 a 1086/39 v k.ú. Stodůlky a jeho realizací

souhlasila
s předloženým záměrem Navýšení kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova  
a Mukařovského na pozemcích parcelní číslo 2166/30, 2160/228 a 2160/222,  
v k.ú. Stodůlky

schválila
rozpočtovou změnu č. 79, zaslání finanční částky 100 000 Kč na humanitární pomoc 
postiženým oblastem zasaženým tornádem na Moravě

schválila
poskytnutí dotace pro BK HB Basket, z.s., ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy  
o poskytnutí dotace

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13,  
rok 2021
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00 Praha 4

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Pomoc jižní Moravě
Na mimořádném jednání Rady městské části Praha 13, které se konalo 25. června, 
bylo rozhodnuto o okamžité pomoci tornádem postiženým moravským obcím ve výši 
sto tisíc korun. 
„Dopady tornáda jsou pro stovky lidí katastrofální a touto okamžitou finanční  
pomocí chceme přispět k co nejrychlejšímu zlepšení vzniklé situace,“ řekl starosta  
David Vodrážka. 
Finance, které odsouhlasila Rada městské části Praha 13, byly ještě ten samý den  
odeslány na účet Diecézní charity Brno.
 Lucie Steinerová 

Termíny zasedání zastupitelstva
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 2. pololetí  
roku 2021 jsou středy 8. září a 8. prosince. Zasedání se budou konat vždy  
od 10.00 hodin.           -red-

Organizace školního roku 2021/2022
• Začátek školního roku – středa 1. září 
• Podzimní prázdniny – středa 27. a pátek 29. října 
• Vánoční prázdniny – čtvrtek 23. prosince – neděle 2. ledna, 
  vyučování bude zahájeno v pondělí 3. ledna 
• Konec prvního pololetí – pondělí 31. ledna 
• Pololetní prázdniny – pátek 4. února 
• Jarní prázdniny – pondělí 7. března - neděle 13. března  
• Velikonoční prázdniny – čtvrtek 14. dubna, pátek 15. dubna je tzv. ostatním svátkem
• Konec druhého pololetí – čtvrtek 30. června 
• Hlavní prázdniny – pátek 1. července - středa 31. srpna,  
   vyučování začne ve čtvrtek 1. září 
• Zápis do 1. třídy – 7. a 8. dubna
• Zápis do MŠ – termín zatím nebyl upřesněn
• Ředitelské volno – není stanoveno 
Údaje jsou aktuální pro městskou část Praha 13.
Aktuální informace k organizaci výuky a stanoveným hygienickým a protiepidemic-
kým pravidlům najdete na webových stránkách 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-

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny
•  před osobní návštěvou Úřadu městské části Praha 13 preferujte telefonickou, písem-

nou nebo elektronickou formu kontaktu
•  vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest 

(nos, ústa), jako jsou  respirátor nebo nano rouška, které brání šíření nákazy covid-19
• dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
• zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
•  využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice
  -red-

vzala na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávka a montáž 
dvou výtahů (V3, V4) pro objekt radnice MČ Praha 13
a schválila
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána účastníkem Schindler CZ, a.s.,  
se sídlem Walterovo nám. 329/3, 158 00 Praha 5 a smlouvu o dílo na dodávku  
a montáž dvou výtahů a na servisní služby
  Zpracovala Helena Šlitrová

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení a milí čtenáři STOPu,
právě jste otevřeli zářijové, tedy první poprázdninové vydání. Je to až k nevíře, jak čas 
prázdnin a dovolených rychle utekl. Všichni v redakci věříme, že jste tyto dny prožili v po-
hodě a že jste načerpali dostatek sil do dnů pracovních, ale i těch školních. Většina z vás  
už si jistě všimla, že toto vydání je trošku obsáhlejší, než bývá zvykem. Teprve podruhé  
ve více než třicetileté historii STOPu vám zpravodaj nabízíme v rozsahu osmačtyřiceti stran. 
A není divu. Od minulé redakční uzávěrky uplynula už pěkně dlouhá doba. A většinu z toho, 
co se na třináctce událo a samozřejmě i to, co nás v nejbližších dnech čeká, vám alespoň  
v krátkosti přiblížíme. Možná si kladete otázku, proč zmiňujeme „něco“, co se stalo třeba 
před dvěma měsíci. Odpověď je jednoduchá – každá z pořádaných akcí, ať už školních, 
kulturních, sportovních... měla svůj smysl a cíl. A pokaždé za ní stálo dost práce jednotlivců 
nebo celých kolektivů, takže by nebylo fér, je jen tak přejít. Ale zcela určitě najdete v tomto 
vydání i spoustu informací zcela aktuálních. Například informace k blížícím se volbám do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Září je v naší městské části neoddělitel- 
ně spjato s Festivalem volného času Prahy 13, takže vám na více než čtyřech stranách při-
nášíme jeho program. Najdete zde i třístránkovou nabídku nejrůznějších aktivit pro děti  
i dospělé, které vám pomohou při rozhodování, jak příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. 
Tradičně se můžete se STOPem i „toulat“, tentokrát vás Marta Kravčíková povede Po stopách 
Davida Černého, nebo přijmout pozvání do pražské Galerie ocelových figurín. Zatoužili jste 
po trošce klidu? Pak se mrkněte na soutěžní stranu 47. Naše nabídka je obsáhlá a hodně 
pestrá, takže vám za celou redakci přeji příjemné čtení a krásné zářijové dny.
  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, začíná nový školní 
rok, je pro děti ze třináctky kapa-
cita školských zařízení dostatečná? 
Školy i školky zahájily provoz  
s opatřeními, jsou na ně připra-
vené?   
Péče o děti a školství jsou naší 
dlouhodobou prioritou a jsem 
velmi rád, že všechny děti s trva-
lým bydlištěm v naší městské části, 
letos jich je více než šest set pade-
sát, byly úspěšně přijaty do mateři-
nek tady na třináctce. 

Do lavic našich deseti základ-
ních škol prvního září usedlo sedm 
set sedmdesát prvňáčků, které jsme 
akcí Třináctka prvňáčkům přivítali 
v Centrálním parku. První školní 
den jsme tak tradičně oslavili. 
Všechna školská zařízení jsou  
na nový školní rok perfektně při-
pravena, ve většině z nich přes léto 
proběhly opravy a rekonstrukce.  

S vedením škol jsme ve velmi  
úzkém kontaktu a s předstihem  
jsme zajistili veškerá hygienická 
opatření.

Všem dětem a také pedagogic-
kým i nepedagogickým pracovní-
kům ve školách i školkách přeji 
příjemný začátek školního roku  
a držím palce nám všem, ať se  
letos děti vzdělávají ve školách!

U Fakultní základní školy prof.  
Otokara Chlupa probíhaly od jara 
velké úpravy chodníků a trávníků, 
už je to hotové?
Revitalizace vnitrobloku Fingerova 
je právě u konce třetí etapy, která 
zahrnuje nejen modernizaci kru-
hových záhonů a úpravu zeleně, 
ale především revitalizaci zpevně-
ných ploch v okolí školy a rekon-
strukci cestního systému, který 
vnitroblok propojí jako celek.  

V minulých etapách proběhla re-
konstrukce dětského a sportovního 
hřiště, v rámci poslední etapy byly 
kompletně zrekonstruovány chod-
níky v západní části vnitrobloku. 
Provedly se také terénní a parkové 
úpravy včetně výsadby dřevin  
a trvalek. 

Přívětivější tvář získalo i pro-
stranství před základní školou. 
Před sochou „Kamenožrouta” je již 
nový, velký kruhový záhon a okolo 
nové lavičky. Živičný povrch, který 
hojně využívají děti na in-linech, 
zde zůstane zachován. Nově kon-
cipovány jsou také oválné, vyvý-
šené záhony. Ty jsou srovnány  
s terénem a před školou tak vzniká 
další odpočinková zóna s lavičkami 
a odpadkovými koši. 

Kompletní revitalizace vnit-
robloku Fingerova trvala několik 
let, ale výsledek určitě stojí za to. 

S novým školním  
rokem se vrací také 
kultura a sport  
do ulic Prahy 13,  
co všechno se 
chystá?
Kulturní akce pro 
veřejnost probíhají 
již od srpna a mám 
radost, že se vydařil 
Koncert pro park, 
který pořádáme už 
devatenáct let. Loni 
se bohužel nemohl 
konat vůbec a mož- 
ná právě proto, si  
ho letošní účastníci 
užili naplno. 

Celé září je nabito 

desítkami akcí, které jsme připra-
vili v rámci Festivalu volného  
času Prahy 13. Jako každoročně  
se můžete těšit na plejádu námětů, 
jak na třináctce trávit volný čas  
v jakémkoli věku. Festival vám 
představí širokou škálu organizací, 
spolků, sdružení a klubů s ještě 
širší nabídkou aktivit ze všech  
oblastí sportu, kultury a zábavy. 
Věříme, že z programu, si vybere 
úplně každý. 

Všem přeji příjemné festivalové 
zážitky.

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

Uzávěrka příštího čísla: 13. 9. 2021  Distribuce: 1.–8. 10. 2021
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Veřejné fórum 2021
Místní Agenda 21 si vás dovoluje pozvat na již 8. Veřejné fórum, které 
je určeno pro občany Prahy 13. 

Uskuteční se ve středu 8. září od 17 hodin v obřadní síni radnice 
Prahy 13 na Slunečním nám. 13. 

Fórum je příležitost veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro 
vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnosti přispět k rozvoji 
naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za 
účasti vedení městské části a členů místní Agendy 21.

Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena, rezervujte si místo 
na tel. 235 011 271 nebo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz.  
 Jana Janotová

PytlíkArt
Ve dnech 18.-31. 10. proběhne v atriu radnice pod záštitou starosty 
Davida Vodrážky a radní Ečekové Maršálové ojedinělá výstava  
PytlíkArt neziskové organizace České ILCO. 

K vidění budou umělecká díla na stomických sáčcích spolu s pří-
běhy jejich autorů, nejen z řad stomiků, osob s vývodem.

Výstava zvyšuje povědomí o existenci stomie, klade důraz na pre-
venci, kdy lékařské prohlídky mohou včasným záchytem onemocnění 
zabránit fatálním následkům. Život s vývodem nekončí. I s ním se dá 
žít naplno. Akce se koná při příležitosti 10. Světového dne stomiků, 
který se od roku 1993 slaví první říjnovou sobotu každé tři roky. 

Výstavu budou tvořit i vaše dílka, protože místní Agenda 21 vyhla-
šuje v souvislosti s výstavou soutěž pro veřejnost.

Každý se může zapojit, pomalovat buď reálný sáček nebo omalo-
vánku ve tvaru stomického sáčku (jsou k vyzvednutí u radní Anety 
Ečekové Maršálové, 4. patro, č. 517 nebo 540, můžete si o ně napsat 
na marsalovaa@praha13.cz). Neumíte malovat? Napište na sáček 
vzkaz, nalepte obrázek, fantazii se meze nekladou. Hotové výrobky 
můžete vhazovat do označeného boxu v informacích v přízemí rad-
nice. Nezapomeňte uvést jméno, věk a kontakt, nejlépe e-mail nebo 
telefon. Vylosovaní účastníci v kategorii dospělých a dětí budou  
odměněny drobnými dárky.  Aneta Ečeková Maršálová 

Informace o poplatku za volební 
akce – prezentace kandidátů
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je v hl. m. Praze  
zaveden na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,  
ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhláškou č. 5/2011 
Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen OZV).

V této OZV měla městská část Praha 13 mimo jiné uvedeno osvo-
bození od předmětného místního poplatku za konání volebních  
kampaní za účelem prezentací volebních kandidátů. Na žádném  
z veřejných prostranství v MČ Praze 13 se tento poplatek nevybíral.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy při novelizaci předmětné OZV dne 
17. 12. 2020 schválilo na základě doporučení Ministerstva vnitra 
České republiky úpravu, která toto osvobození s účinností od 
1. 2. 2021 ruší.

Od 1. 2. 2021 tak dochází ke zpoplatnění volebních kampaní za 
účelem prezentace volebních kandidátů na veřejném prostranství 
hl. m. Prahy jako reklamních akcí s uvedenou sazbou v OZV  
(10 Kč/m²/den).

Uvedený poplatek se ohlašuje a hradí příslušné městské části, v je-
jímž obvodu je volební akce pořádána. V našem případě na oddělení 
daní a poplatků ekonomického odboru ÚMČ Praha 13.

 Rudolf Foukal, ved. odd. daní a poplatků ekonomického odboru

Udělení státního občanství České 
republiky – poplatková povinnost
Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti zákon č. 270/2021 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průka-
zech. Tím dochází k novelizaci položky 8 sazebníku správních po-
platků, podle níž je zpoplatněno přijetí žádosti o udělení státního 
občanství. To znamená, že poplatku nepodléhá vydání listiny o udě-
lení státního občanství ČR (tj. kladné vyřízení žádosti), nýbrž již  
samotné podání žádosti, resp. její přijetí správním orgánem. Výše 
správního poplatku:
• zletilá fyzická osoba – 2 000 Kč
• nezletilá fyzická osoba nebo azylant – 500 Kč
Správní poplatek již nelze zaplatit kolkovými známkami.

 Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Praha 13 odpouští podnikatelům 
poplatky z ubytování
Rada městské části Praha 13 odsouhlasila prominutí místního po-
platku z pobytu v ubytovacích zařízeních zkolaudovaných k těmto 
účelům na celou letní sezonu. Hlavním důvodem je podpora těch 
podnikatelů a živnostníků, kterým protiepidemická opatření vý-
znamně omezila činnost a vedení radnice jim chce touto cestou po-
moci nastartovat letní sezonu.

„Rozhodli jsme o prominutí poplatků z pobytu a podnikatele i živ-
nostníky nadále maximální mírou podpořit především během léta,  
kdy mají hlavní sezonu. Poplatek z pobytu byl podnikatelům i živ-
nostníkům prominut již od února do května. Rozhodli jsme se 
v tomto pokračovat do konce září, zároveň jsme přistoupili i k pro- 
minutí poplatku z užívání veřejného prostotu a tím podporu rozšířit  
i na další druhy podnikání,“ řekl starosta David Vodrážka. Lucie Steinerová

INFORMACE Z RADNICE

Budoucnost Slunečního náměstí
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) vám po zapraco-
vání komentářů od veřejnosti představuje upravený návrh architekto-
nicko-urbanistické studie Slunečního náměstí, jejího okolí i pěší třídy.
   V březnu letošního roku jsme vám v rámci on-line streamu vysíla-
ného z Centra architektury a městského plánování (CAMP) předsta-
vili návrh architektonicko-urbanistické studie Sluneční náměstí a pěší 
korzo Seydlerova. Odstartovali jsme tím sběr podnětů ke studii, který 
běžel až do konce dubna. Získali jsme od vás 631 vyplněných dotaz-
níků. K návrhu také zaslali své připomínky formou otevřeného dopisu 
zástupci a zástupkyně místních SVJ. Za vaše názory velmi děkujeme! 
   S výstupy a samotným návrhem vás seznámíme v rámci informač-
ního kontejneru, který bude umístěn na Slunečním náměstí od pon-
dělí 13. do čtvrtka 16. září. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy  
a zapojíme vás do dalších fází projektu.    

Návrh studie vznikl ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy  
a městskou částí Praha 13. Zpracovatelem studie je společnost  
ARCHUM architekti. Bližší informace k projektu naleznete  
na www.iprpraha.cz/slunecni-namesti.  Lenka Kroužilová, IPR
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Prázdniny jsou každoročně časem, kdy se ve školách a školkách 
pilně pracuje, letos tomu nebylo jinak a během léta ve školských  
zařízeních Prahy 13 proběhly opravy a rekonstrukce za více než  
6,5 milionu korun.

„Tradiční plánování prázdninových aktivit ve školských zařízeních 
proběhlo ve spolupráci s vedením našich škol a školek. Ředitelé a ře-
ditelky spolu se správcovskou firmou vytipovali údržbu a opravy, které 
je nejvhodnější realizovat v době, kdy ve školách nejsou děti. Ve velké 
většině se jedná o rozsáhlejší výmalby učeben a chodeb v jednotlivých 
budovách a další potřebné úpravy v hodnotě zhruba 6,5 milionů ko-
run,“ řekl starosta David Vodrážka.

Klasickou letní aktivitou ve školách je například výměna opotřebova-
ných podlahových krytin a nalepení koberců v mateřinkách. V někte-
rých budovách došlo k rozsáhlejším výměnám svítidel. Tyto všeobecně 
nejrozšířenější požadavky jsou pak doplněny některými „specialitami“, 
jako například dobudováním stínidla na pískoviště, vybouráním příček 
mezi učebnami, v jedné z mateřských škol to byla výměna osvětlení 
apod. Kromě toho je v plánu výměna oken a to u vybraných mateř-
ských škol, kde ještě výměna dřevěných oken za plastová neproběhla.

Malování proběhlo například v mateřinkách Běhounkova, Havaj,  
U Bobříka nebo Barvička. Mateřská škola U Stromu získala během 
léta novou klimatizaci, nové koberce si děti užijí ve školce Úsměv. 
Staré podlahové krytiny byly strženy a vyměněny i v Základní škole 
Mládí.    
   Oprav a rekonstrukcí proběhlo v naší městské části opravdu hodně, 
detaily přinášíme například ze Čtyřlístku a ze Základní školy Kun-
cova, kde se velkých proměn dočkaly především zahrady. 

Mateřská škola Čtyřlístek
Děti a zaměstnanci mateřské školky Čtyřlístek přivítali školní rok  
na nové zahradě! Díky úspěšnému zapojení do projektu Modernizace 
zařízení a vybavení pražských škol II v Operačním programu Praha 

TÉMA STOPU

Léto ve školách a školkách Prahy 13
- pól růstu ČR – získala dotaci na 
úpravu zahrady s novými herními i edu-
kačními prvky ve výši jeden a půl mi- 
lionu korun. Úprava zahrady se velmi 
vydařila a rozmanitost prvků pokrývá ši-
rokou škálu dovedností, které si děti od 
září mohou zábavnou formou rozšiřovat. 
V rámci každoročních letních úprav byla 
vymalována i místní kuchyně. 
   „Jsem velmi ráda, že se podařilo zve- 
lebit naší školní zahradu, aby se stala  
místem podnětného prostředí pro  
všestranný rozvoj dětí. Na zahradě 
vznikly nové prvky, které děti rozvíjí  
v oblasti environmentální, polytechnické  
a sociální a které podporují vzájemnou 
komunikaci a spolupráci. Zároveň v ní ale děti také získají některé  
základní znalosti z oblasti fyziky,“ uvedla ředitelka Mateřské školy 
Čtyřlístek Pavla Benešová.
   Na zahradě mají děti k dispozici zajímavá zařízení, například pod-
zemní telefon. Nechybí ani vzdělávací panely, venkovní polytechnická 
učebna ani vodní kaskáda. Děti jistě ocení také velký hmyzí domeček, 
bylinkovou spirálu nebo přírodní mlhoviště. Pro milovníky hudby je  
v zahradě připravený tajuplný dendrofon.

Základní škola Kuncova
Letní práce v Základní škole Kuncova se dotkly především zahrady, 
ale samozřejmě došlo i na klasické malování a nové vybavení učeben.
„Kompletní novou úpravu části školní zahrady jsme plánovali opravdu 
dlouho a výsledek hovoří za vše. Vybudování přírodní zahrady v areálu 
školy uprostřed sídliště považuji za velmi přínosné, zahrada nám teď 
umožňuje s dětmi kvalitně trávit venku nejen volný čas, ale především 
prakticky přispět k výuce přírodovědných předmětů a k rozšiřování 
znalostí přirozenou formou,“ řekl ředitel školy Pavel Petrnoušek.     
   „Chtěl bych poděkovat rodičům a sponzorům za finanční dary  
ve výši 162 700 Kč, ze kterých jsme uhradili jak spoluúčast naší školy  
na projektu, tak i nákup nové, již čtyřicáté třetí interaktivní tabule  
s počítačem, které jsou běžnou součástí vybavení každé třídy a napo-
máhají názorné a moderní výuce“.    
   Vybudování přírodní zahrady s jezírkem a vodními rostlinami trvalo 
několik týdnů. Do prostoru jsou rozmístěny různé prvky, které dětem 
nabízejí zábavu i praktické vzdělání. Hmyzí domek každodenně při-
bližuje život různých druhů hmyzu, skalka zase druhy trvalek. Hobití 

domek přináší příjemnou zábavu a unikátní je zde také geoexpozice, 
kterou využijí žáci při výuce mineralogie. Vedle nové školní jídelny 
jsou v dřevěném altánu rozmístěny edukativní tabule o přírodě, a tak 
je po celém prostoru dost místa pro několik skupin dětí. Došlo také 
na klasické práce, jako vymalování školní chodby mezi pavilony B2  
a B1, vymalování přízemí pavilonu B1 a dvou učeben I. stupně.

                                          Lucie Steinerová
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Best of Czech Nature Photo  
na korzu v Nových Butovicích
K pátému výročí trvání soutěže Czech Nature Photo se podařilo spo-
lečně s Prahou 13 zrealizovat myšlenku stálé venkovní galerie. Nejen 
obyvatelé Nových Butovic ale již mohli navštívit krátkodobé venkovní 
výstavy České tiskové kanceláře, které v průběhu let již korzo několi-
krát ozdobily. 
   První červencový den byla před Czech Photo Centre otevřena stálá 
venkovní galerie. Za podpory Prahy 13 je na korzu v Nových Butovi-
cích nainstalováno patnáct panelů. Výstavní činnost zahájila expozice 
top fotografií z pěti ročníků Czech Nature Photo. 
   K vidění je výběr nejlepších fotografií zvířat a přírody. Výstavu dopl-
ňují vybrané snímky soutěže Praha 13 mýma očima aneb Tady bydlím, 

tady jsem doma. 
Venkovní výstava 
dovede diváky 
přímo ke galerii, 
kde je přes léto  
otevřená výstava  
aktuálního ročníku 
Czech Nature 
Photo. „Konečně  
se nám podařilo 
zrealizovat myš-
lenku venkovní  
galerie. Vždy, když 
jsme představovali 

venkovní výstavu ČTK, měla jsem radost při pohledu na kolemjdoucí, 
kteří se zastavovali a nadšeně si snímky prohlíželi a třeba si tak zpří-
jemnili cestu do práce nebo domů. V době lockdownu to byl víceméně 
jejich jediný kulturní zážitek. Soutěž Czech Nature Photo je mou  
srdeční záležitostí a jejím cílem je edukovat a motivovat širokou veřej-
nost k ochraně přírody právě prostřednictvím fotografií. Jsem ráda,  
že právě tato výstava zahajuje stálou venkovní expozici, kterou jsme 
společně s Prahou 13 vytvořili,“ řekla Veronika Souralová, ředitelka 
Czech Photo. 
   „Během minulého roku jsme viděli několik venkovních expozic,  
ale stálá výstava těch nejlepších fotografií přírody je nejen v Praze 

unikátní. Spolupráce radnice s Czech Photo Centre přináší obyvate-
lům i návštěvníkům ty nejkvalitnější fotografie přímo do veřejného 
prostoru a zdarma. Věřím, že další spolupráce bude úspěšně pokračo-
vat. Fotografie mají zvláštní kouzlo, zachytí krásu přírody v jeden  
neopakovatelný obraz,“ dodal starosta David Vodrážka, který soutěž 
Czech Nature Photo od jejího počátku podporuje. Lucie Steinerová

Den zdraví 2021
Městská část Praha 13 společně s místní Agendou 21 pořádala  
16. června pro širokou veřejnost Den zdraví. Jeho šestý ročník zahájil 
starosta David Vodrážka. Ústředním letošním tématem byla prevence 
onkologických onemocnění. Při této příležitosti bylo také podepsáno 
Memorandum o spolupráci na projektu s názvem Respektuj 18!

„Letošní Den zdraví na Slunečním náměstí symbolicky zahájil ve-
řejné akce v naší městské části. Poslední rok nám ukázal, že zdraví  
a péče o něj je to nejdůležitější. Věřím, že tato akce nabídla veřejnosti 

mnoho zajímavých informací o prevenci a předcházení zdravotním 
komplikacím a také široké spektrum inspirací ke zdravému životnímu 
stylu,“ řekl starosta David Vodrážka.

Hned po zahájení starosta David Vodrážka podepsal Memorandum 
o spolupráci na projektu s názvem Respektuj 18! Projekt Plzeňského 
Prazdroje se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezle-
tilými a Praha 13 se podpisem memoranda k podpoře tohoto projektu 
připojila.  Lucie Steinerová 
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Městská část opět pořádala 
měření paměti
Městská část Praha 13 díky spolupráci s Českou alzheimerovskou 
společností v červnu opět pořádala přímo v budově radnice měření 
paměti obyvatel třináctky starších 40 let. Díky velkému zájmu se 
uskutečnilo ve čtyřech dnech. 
   „Odborné měření paměti je jedna z preventivních metod, jak včas 
zjistit možné onemocnění Alzheimerovou chorobou. Pro naše občany 
tuto akci pořádáme již několik let za sebou a jsem rád, že se stále těší 
velkému zájmu. Děkuji České alzheimerovské společnosti za dlouho-
době skvělou spolupráci,“ řekl starosta David Vodrážka. 

   „Všechny vypsané termíny byly rychle obsazeny a každému z testo-
vaných předala městská část jako dar také sešit pro trénování paměti  
a dalších kognitivních funkcí, kde lze najít mnoho tipů, jak paměť tré-
novat a nemoci předcházet,“ dodala radní Aneta Ečeková Maršálová. 

                                        Lucie Steinerová

Parkoviště na střeše je opět  
k dispozici veřejnosti
Po několika letech soudních sporů o užívání parkoviště na střeše gará-
žové budovy Společenství vlastníků jednotek Garáže Archeologická  
s podporou městské části Praha 13 uspělo. Parkoviště na střeše je na 
základě rozhodnutí soudu o provedení exekuce opět k dispozici veřej-
nosti.

Budovu garáží v Archeologické ulici postavil soukromý investor  
s podmínkou, že na střeše budovy bude parkoviště pro místní obyva-
tele. Tak byla budova i zkolaudována. Po dostavbě ale původní vlast-
ník rozprodal jednotlivé garáže a užívání parkoviště na střeše smluvně 
svěřil další firmě (RG Parking). Ta však tento závazek nerespektovala. 

Byl projednán záměr úprav 
parčíku Tlumačovská
Druhé červencové pondělí se v Hasičské zbrojnici na Velké Ohradě 
konalo Veřejné projednávání pořádané ÚMČ Praha 13 v rámci aktivit 
místní Agendy 21 Veřejný parčík Tlumačovská (u dvojčat).

Všechny přítomné přivítali radní Aneta Ečeková Maršálová a před-
seda výboru místní Agendy 21 Vít Bobysud. Poté se slova ujaly ve-
doucí odboru životního prostředí Jana Gilíková a Eva Beránková, 
které přiblížily účastníkům Veřejného projednání záměr úprav stávají-
cího parčíku, seznámily je s navrhovanou výsadbou rostlin a dřevin,  
s navrhovaným řešením dešťové zahrady, ale také s plánovanými her-

ními prvky  
a místy k odpo-
činku. Informace 
k projektu byly 
zpracovány for-
mou prezentace.  
Po jejím ukon-
čení a zodpově-
zení otázek se 
všichni odebrali 
na společnou 
prohlídku dotče-
ného parčíku, 
kde bylo možné 
si záměr veške-

rých úprav reálněji představit. Tato prohlídka s sebou přinesla řadu 
nových dotazů a samozřejmě i odpovědí. Cílem Veřejného projednání 
bylo informovat veřejnost o plánovaných investičních akcích odboru 
životního prostředí a poskytnout občanům možnost otevřené diskuze 
o připravovaném plánu úprav veřejného parčíku v Tlumačovské ulici.

Tento projekt je podpořen MHMP v rámci naplňování cílů hl. m. 
Prahy v souvislosti s Adaptační strategií na změnu klimatu. 

 Jana Janotová

V roce 2018 dokonce bez souhlasu vlastníka (SVJ) namontovala  
k vjezdu na střechu bránu, která parkování místním obyvatelům  
na garážovém domě znemožnila.

„V květnu vydal soud konečné rozhodnutí a potvrdil oprávněný  
nárok SVJ na užívání parkoviště a také námitky ÚMČ Praha 13 k in-
stalaci brány. Parkoviště na střeše je tímto opět ve správě SVJ Garáže 

Archeologická v souladu s původními kolaudačními podmíkami,“  
sdělil za SVJ Garáže místopředseda výboru pan Bergmann.

„Několikrát jsme konkrétní firmu vyzývali k odstranění zábran  
u vjezdu na střešní parkoviště, s SVJ Garáže jsme byli v úzkém kon-
taktu a maximální možnou měrou jsme se snažili SVJ pomoci. Jsem 
rád, že místní mohou opět parkovat na střeše a že nekalé podnikatel-
ské praktiky byly soudně potrestány a napraveny,“ řekl starosta David 
Vodrážka. Lucie Steinerová
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Dne 31. 12. 2020 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které na území ČR 
proběhnou ve dnech 8. a 9. 10. 2021. Hlasování proběhne rovněž v zahraničí 
v zastupitelských a konzulárních úřadech ČR, opět ve dvou dnech, kdy přesné 
rozmezí je stanoveno podle časového posunu oproti území České republiky. 
Voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí v zastupitelských či konzulárních 
úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.
Na území městské části Praha 13 bude hlasování probíhat v 58 volebních 
okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách 
www.praha13.cz, budou vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrscích. 
Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou voliči 
nejpozději 3 dny před volbami doručeny hlasovací lístky. 
Na území ČR budou volební místnosti otevřeny v pátek 8. 10. od 14.00  
do 22.00 hodin a v sobotu 9. 10. od 8.00 do 14.00 hodin. 

Voličem je pouze občan ČR, který nejpozději 9. 10. 2021 dovrší  
věku 18 let. 

Překážkami ve výkonu volebního práva jsou zákonem stanovená 
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení  
svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní  
občanství České republiky. 
Volič tak učiní: 
 platným občanským průkazem
 platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 
   republiky
 platným cestovním průkazem
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude  
mu hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňujeme voliče,  
že v případě zjištění neplatnosti občanského průkazu v den voleb,  
již není možné požádat na ÚMČ Praha 13 o vydání dočasného OP, 
neboť nový zákon o občanských průkazech toto již neumožňuje.   
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické 
hnutí či koalici samostatně a nejpozději do 5. 10. 2021 budou doru-
čeny všem voličům do domovních poštovních schránek. V této  
souvislosti prosíme, abyste si své domovní schránky řádně označili  
a pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků k nim umožnili 
přístup.  

Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí nebo  
koalicí jsou v každém volebním kraji označeny stejným vylosovaným 
číslem – pokud tyto politické subjekty nepodaly kandidátní listinu  
ve všech volebních krajích, nemusí sada hlasovacích lístků, kterou  
obdržíte v obálce, obsahovat úplnou nepřerušovanou číselnou řadu.  

Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce  
nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.
Hlasování a úprava hlasovacího lístku
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem, popř. mu na požádání komise vydá  
i sadu hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky  
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků  
(pokud tak neučiní, nebude mu hlasování umožněno). Zde vybere  
jeden hlasovací lístek, na kterém může kroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů vyznačit, kterému z nich dává přednost (tzv. 
udělení preferenčního hlasu). Pokud dá volič na lístku přednostní hlas 
více než 4 kandidátům, k přednostním hlasům se nepřihlíží a hlasovací 
lístek je započítán ve prospěch politické strany, politického hnutí  
či koalice uvedené na lístku.   

Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát 
pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu 
slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jed-
nalo o neplatný hlas. 
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které:
 nejsou na předepsaném tiskopise
 jsou přetržené
 nejsou vložené do úřední obálky
Úřední obálka je jiná, než ve které vám byly doručeny hlasovací lístky 
do vaší domovní schránky (liší se barvou).

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

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič před okrskovou volební komisí úřední obálku s hlasovacím líst-
kem do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. 

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

Volební místnosti se uzavírají v pátek 8. 10. ve 22.00 hodin a v so-
botu 9. 10. 2021 ve 14.00 hodin s tím, že se předtím umožní odvolit 
všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. 
Hlasování na voličský průkaz
Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz a to v jakémkoli volebním 
okrsku na území ČR nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.  
O voličský průkaz lze požádat osobně nebo zasláním žádosti.
1. osobně:
 v úředních hodinách, a to do 22. 9. 2021 ve 3. patře úřadu,  
   kancelář č. 433 nebo 434 a od 23. 9. do 6. 10. 2021 16.00 hodin  
   v přízemí, kancelář č. 111 
2. zasláním žádosti:
 v písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13,  
   odbor občansko-správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, nejpozději  
   do 1. 10. 2021, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno  
   úředně ověřeným podpisem 
 v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (datová 
    schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena nejpozději  
   1. 10. 2021 

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny  
formuláře, které jsou umístěny na webových stránkách úřadu v sekci 
Volby nebo jsou k dispozici v kancelářích č. 433 a 434, 3. patro budovy 
úřadu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského prů-
kazu: 
 formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu, 
 formulář pro zaslání voličského průkazu poštou,
 formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než  

voličem (na základě plné moci).
Na ÚMČ Praha 13 může požádat o vydání voličského průkazu volič  
s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který je současně zapsaný 
ve zdejším stálém seznamu voličů (zapsání si lze ověřit osobně v úřed-
ních hodinách na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel v pří-
zemí budovy úřadu).  
Voličské průkazy budou vydávány od 23. 9. 2021 v kanceláři č. 111  
v přízemí úřadu, a to v úředních hodinách, které jsou:
 pondělí, středa              8.00 – 18.00 
 úterý, čtvrtek, pátek       8.00 – 13.00 
Formulář žádosti bude k dispozici v místě výdeje.
Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 6. 10. 2021 v 16.00  hodin. 
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
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osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Po-
kud volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude mu po 23. 9. 2021 
odeslán na jím uvedenou adresu (včetně adresy v zahraničí, kdy je nej-
lépe nechat si zaslat voličský průkaz na příslušný zastupitelský úřad, 
kde si ho volič v den voleb jen vyzvedne). Voličský průkaz je na území 
ČR zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s čer-
veným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby 
do schránky adresáta).
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již nelze 
voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz. 

Upozorňujeme, že pokud se volič po vydání voličského průkazu  
nakonec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku (podle místa  
trvalého bydliště) je povinen vydaný voličský průkaz odevzdat volební 
komisi, jinak mu komise hlasování neumožní. 

Volič, který je zapsán do zvláštního seznamu voličů v zahraničí, 
může požádat o vydání voličského průkazu pouze  příslušný zastupi-
telský nebo konzulární úřad, pokud má zájem hlasovat na voličský 
průkaz.  
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, především zdravotních důvodů, požádat 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu svého 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.  
Žádosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235 011 314,  
e-mail: herychovap@praha13.cz, v době voleb pak příslušná okrsková 
volební komise. Telefonní spojení do okrskových volebních komisí  
budou zveřejněna na webových stránkách. 

Pokud se volič v době voleb bude zdržovat mimo svůj volební okr-
sek a současně se ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do volební 
místnosti, může si vyřídit voličský průkaz, a poté požádat o přenosnou 
volební schránku tu okrskovou volební komisi, v jejímž obvodě  
se právě zdržuje. Bude tak hlasovat do přenosné volební schránky  
a současně na voličský průkaz.  
V zahraničí do přenosné volební schránky nelze hlasovat.  

Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení 
Pokud volič v době voleb pobývá ve zdravotnickém nebo obdobném 
zařízení, které se nachází v jiném volebním okrsku, než do kterého  
volič podle místa svého trvalého pobytu náleží, může v tomto zařízení 
hlasovat dvojím způsobem. Lze hlasovat na voličský průkaz, kdy 
správa tohoto zařízení požádá úřad nebo v den voleb příslušnou vo-
lební komisi (v jejímž územním okrsku se takové zařízení nachází), 
aby zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení. 

Hlasování je rovněž možné na základě zápisu do zvláštního se-
znamu voličů. O této možnosti by měla případné voliče informovat 
správa příslušného zařízení a údaje o voličích v zákonné lhůtě předat 
úřadu.  
Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon,  
informace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky  
a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta. 

Tak jako v loňském roce byl i letos schválen zákon o zvláštních 
způsobech hlasování, který umožní hlasovat i osobám, jimž bude  
v době voleb nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění 
covid-19, resp. voličům umístěným v zařízení, která budou rozhodnu-
tím krajské hygienické stanice z důvodu onemocnění covid-19 uza-
vřena. Zákon opět zavádí tři možnosti hlasování – z motorového 
vozidla u stanoviště, v uzavřeném pobytovém zařízení nebo do zvláštní 
přenosné volební schránky. 

Podle tohoto zákona se bude postupovat pouze za podmínky, že dne 
15. 9. 2021 bude trvat stav pandemické pohotovosti nebo bude alespoň 
pro část území ČR z důvodu ohrožení zdraví šířením onemocnění  
covid-19 vyhlášen nouzový stav. 

Vážení voliči, věříme, že poskytnuté informace jsou dostačující.  
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občansko-správní, 
tel. 235 011 313, e-mail maskovas@praha13.cz. Potřebné informace 
získáte i na webových stránkách úřadu. 

 Šárka Mašková, vedoucí občansko–správního odboru

INZERCE
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Poslední srpnové pondělí odstartuje již devátý ročník Festivalu vol-
ného času Prahy 13. Jako každoročně se můžete těšit na plejádu nej-
různějších akcí a námětů pro využití volného času dětí, mládeže 
i dospělých. Festival vám představí širokou škálu organizací, spolků, 
sdružení a klubů s ještě širší nabídkou aktivit ze všech oblastí sportu, 
kultury a zábavy. Nabídka bude nejen zajímavá, ale i pestrá, takže vě-
říme, že z programu, který najdete také na www.praha13.cz, si vybere 
úplně každý.

Možnost a podmínky účasti na jednotlivých akcích se budou řídit  
v té době platnými opatřeními proti šíření koronaviru. Městská část 
Praha 13 si vyhrazuje právo na operativní opatření při pořádaných 
akcích, včetně možnosti akci odvolat. Zároveň apeluje na všechny 
účastníky, aby pečlivě a v maximální možné míře dodržovali aktuální 
bezpečnostní, zdravotnická a hygienická nařízení a opatření.

Program festivalu

pondělí 30. srpna 
  13.00 Divokej Event III   

V okolí klubu Jedna Trojka v Centrálním parku Prahy 13 připravila 
Proxima Sociale hudební akci s doprovodným programem pro děti 
a mládež organizovanou s pomocí zapojení vlastních klientů klubu. 
Ti budou pořádat vlastní workshopy a podílet se na organizaci celého 
eventu. Letos poprvé zahraje začínající česká kapela Don Bon, dále 
proběhne Graffiti workshop, malování henou, výroba placek, turnaj ve 
fotbálku a malování na tašky. Vše je zdarma a všichni jsou zde vítáni!

  20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích 
Promítat se bude akční komedie USA Správní chlapi, vstup zdarma.

úterý 31. srpna 
  20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích 

Promítat se bude dobrodružný rodinný film USA Psí poslání,  
vstup zdarma.

středa 1. září
  20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích
   Promítat se bude dobrodružný rodinný film USA Psí poslání 2,  
   vstup zdarma.

čtvrtek 2. září 
  18.30 Koncert kapely Tomtones – před projekcí Kinobusu. 
  20.30 Kinobus na Slunečním nám. v Nových Butovicích 

Promítat se bude krimikomedie USA Na nože, vstup zdarma.

sobota 4. září
  9.00 – 17.00 Turnaj v hokejbalu O pohár starosty Prahy 13 

V průběhu celého dne budou mít zájemci o hokejbal možnost vy-
zkoušet si tento sport a informovat se o možnosti v budoucnu se  

mu věnovat. Pro příchozí zájemce je připravena i nafukovací střel- 
nice na hokejbal. Od 18.00 utkání extraligy hokejbalu mužů.

  10.00 – 11.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  
pokročilé  
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

neděle 5. září 
  9.00 – 15.00 Turnaj v hokejbalu O pohár starosty Prahy 13 

Turnaj pokračuje i v neděli, kolem 15.00 bude ukončen slavnostním 
vyhlášením výsledků.

  10.00 Cyklistická vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky 
Start v 10.00 v Centrálním parku u Kuželkárny. Cíl je na stejném 
místě. Vítáni jsou kromě členů Cyklistického spolku Stodůlky 
i všichni zájemci o cyklistiku, kteří tuto náročnou trasu zvládnou. 
Délka trasy cca 60 km.

  13.00 – 17.00 Sportovní den v JEREMI sport, Jeremiášova 2581/2 
Odpoledne je určeno zejména pro mladé zájemce o všechny spor-
tovní kroužky, které zde působí: squashová škola, škola stolního te-
nisu, dětská jóga, badminton i MMA. Zájemci budou mít možnost 
vše si vyzkoušet pod odborným vedením zkušených trenérů.

  14.00 – 17.00 Táto, mámo, sportuj s námi 
Podzimní míčový víceboj rodinných týmů na hřišti v Centrálním 
parku u Kuželkárny. Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny připravil 
sportovní soutěžní odpoledne pro jednotlivé rodinné týmy (min.  
1 rodič a 1 dítě) v disciplínách: hod na koš, kop na branku, hod na cíl 
tenisovým míčkem. Dále si mohou rodiče se svými dětmi vyzkoušet 
některé rekreační sportovní hry: brämbal, kan jam, lakros, mölky. 

pondělí 6. září
  15.30 – 17.30 Odpoledne určené pro zájemce o badminton 

Akce v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách je určena zejména 
pro mladé zájemce o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít 

Festival volného času Prahy 13 podeváté
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možnost badminton si vyzkoušet pod odborným vedením zkušených 
trenérů.

  18.00 až 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  
pokročilé  
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

úterý 7. září
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi  

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny –  
vstup pro nové zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM.  
Rezervace na mamigym.inrs.cz a na www.mamigym.cz.

  10.00 – 16.00 Celodenní program věnovaný kopané na hřišti 
SK Motorlet  
Fotbalový klub zve všechny, především malé zájemce o fotbal,  
na hřiště SK Motorlet v Jinonicích, kde je pro ně připraven bohatý 
seznamovací program.

  15.00 – 18.00 Den otevřených dveří v JEREMI sport,   
Jeremiášova 2581/2 
Odpoledne je opět určeno pro zájemce o všechny sportovní kroužky, 
které zde působí: squashová škola, škola stolního tenisu, dětská jóga, 
badminton i MMA. Zájemci budou mít možnost vše si vyzkoušet 
pod odborným vedením zkušených trenérů.

středa 8. září 
  15.00 Odpoledne s megabajty ve Fakultní základní škole  

Trávníčkova 
Společnost TIB připravila pro všechny zájemce o IT techniku (počí-
tače, programy a zařízení) nevšední odpoledne s ukázkami nejpokro-
čilejší techniky a technologií. Na programu jsou ukázky a workshopy 
z kroužků programování – Baltík, Scratch, C#,Java, Unity, HTML 
a robotiky – WeDo, Mindstorms, Ozobat, Micro:bit, Arduino, Mbot, 
3D modelování a tisk.

čtvrtek 9. září
  9.30 – 10.30 a 10.45 – 11.45 Ukázkové lekce cvičení pro maminky 

po porodu 
Cvičení (zdarma) organizuje MamiGYM ve svém studiu Mami-
GYM, U Albrechtova vrchu 1261/40, Praha 13 – Malá Ohrada.  
Rezervace na mamigym.inrs.cz a www.mamigym.cz.

  15.30 – 17.30 Odpoledne určené pro zájemce o badminton  
v tenisové hale Lužiny v Zázvorkově ul.  
Akce je určena zejména pro mladé zájemce o tento sport i pro úplné 
začátečníky, kteří budou mít možnost vše si vyzkoušet pod odborným 
vedením zkušených trenérů.

  15.00 – 18.00 Badmintonové odpoledne v JEREMI sport,  
Jeremiášova 2581/2 
Odpoledne je určeno pro mladé zájemce o badminton. Všichni bu-
dou mít možnost si tento sport vyzkoušet pod odborným vedením 
zkušených trenérů.

pátek 10. září
  9.00 – 17.00 Sedmý ročník Pražského medobraní 

Před budovou radnice na Slunečním náměstí bude největší jedno- 
rázový 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 vy-
zkoušet si svou řemeslnou zručnost a dokonce si i něco vyrobit pod 
dohledem zkušených instruktorů společnosti Kutil Junior.

  9.00 – 12.00 Český červený kříž – ukázky první pomoci a ukázky 
další činnosti ČČK.

  10.00 – 14.00 Studio Beluška bude předvádět praktické ukázky  
cvičení pro zlepšování zraku Batesovou metodou a dále ukázkové 
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. 

  14.00 a 15.00 Ukázky výcviku vodících psů připravilo Středisko vý-
cviku vodících psů v Jinonicích, které je součástí Sjednocené organi-
zace nevidomých a slabozrakých (SONS).

  15.30 Ukázkové vystoupení tanečního souboru TS Demo.
  16.00 Studio PeaceYoga pozve do svého studia v bezprostřední blíz-

kosti radnice zájemce o ukázkové lekce jógy (zdarma). Lekce je 
možno si také rezervovat na https://peaceyoga.isportsystem.cz.

  16.00 – 16.30 FitStation.cz – ukázkové cvičení sportovního aerobiku.
  16.30 Ukázkové cvičení pro maminky s malými dětmi předvede  

MamiGYM.
  16.00 Pozvání do studia Sportovního klubu Yawara Prague, z.s.  

Judistický klub má své studio v bezprostřední blízkosti radnice  
a zájemce pozve na ukázkový trénink a seznámí je s činností klubu. 

  16.00 – 18.00 Odpoledne s hasiči na Slunečním nám. – pod radnicí  
Představení činnosti našich sborů dobrovolných hasičů Stodůlky 
a Třebonice včetně ukázek techniky a soutěží pro děti.
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sobota 11. 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 – 11.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  
pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz/předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

  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. Ani letos nebude chybět 
ukázka flyboardingu – nového adrenalinového sportu, bohatý pro-
gram a noční show. 

  11.00 Ohrada Food Festival 
Na již osmý ročník tradičního festivalu skvělého jídla a dobré nálady 
vás zve restaurace Kastrol, Ohradské nám., Velká Ohrada. Festival  
se uskuteční před restaurací i ve dvoře.  
Více na www.ohrada-food-fest.cz. 

  11.00 Abebe Bikila Memorial Run v Centrálním parku  
u Kuželkárny  
Již 4. ročník běžeckých závodů 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 amatér-
ských běžců i začátečníků.

  14.00 – 16.00 Fotbalové odpoledne TJ Sokol Stodůlky 
Nábor do oddílu fotbalu. Akce se uskuteční na hřišti v Kuncově ul. 
u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Zveme všechny děti ročníků 
narození 2010–2017. Akce proběhne zábavnou formou, kdy si účast-
níci na několika stanovištích vyzkouší své pohybové a fotbalové do-
vednosti. Pro všechny účastníky bude připravena odměna. Fotbalový 
oddíl Sokola Stodůlky je největším klubem městské části, aktuálně 
má devět mládežnických týmů a tři týmy dospělých.

neděle 12. září
  9.30 Badmintonový turnaj rodičů s dětmi 

Tradiční badmintonový turnaj v tenisové hale v Zázvorkově ul.  
na Lužinách.

pondělí 13. září
  18.00 – 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

úterý 14. září
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi  

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny. Vstup pro nové 
zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM.

  15.30 – 17.30 Odpoledne určené pro zájemce o badminton  
Akce v tenisové hale v Zázvorkově ul. na Lužinách je určena zejména 
pro mladé zájemce o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít 
možnost vyzkoušet si badminton pod odborným vedením zkušených 
trenérů.

středa 15. září
  10.00 Pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš  

Jubilejní 10. 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. Zúčastněte se tréninku a sami uvi-
díte, co všechno vám pétanque může dát!

čtvrtek 16. 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 17. září
  15.00 až 19.00 Domeček s příchutí westernu 

Bohatý program s westernovou tématikou si připravil Dům dětí 
a mládeže Stodůlky. Westernové putování plné kovbojských a indián-
ských dovedností začíná v Centrálním parku na hřišti u Kuželkárny 
a končí u Domu dětí a mládeže Stodůlky. Cestou potkáte divadlo 
Chůdadlo a jejich kovboje a indiány, taneční skupinu Caramelka, 
kovboje Jimmyho s lasem a bičem, kapelu Eccu Uku a další překva-
pení.

sobota 18. září
  10.00 – 19.00 Zažít Butovice jinak  

Zajímavý zážitkový program v prostoru před Czech Photo Center 
u stanice metra Nové Butovice, který již počtvrté připravili podnika-
telé 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. Jsou to sousedské slavnosti a tak pořadatelé 
uvítají, pokud i vy něco upečete či připravíte a přijdete se podělit 
s ostatními. Konkrétní program je na Fb – https://www.facebook.com/
events/254960876382363/ nebo na https://zazitmestojinak.cz/ 
locations_/praha/praha-13/nove-butovice-namesti-pod-trifotem.

  10.00 – 11.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  
pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).
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neděle 19. září
  9.00 – 17.00 Den bez aut  

V Nových Butovicích v uzavřené části ulice Seydlerova je připraven 
zajímavý program věnovaný alternativní mobilitě (bez aut) 

  Představení elektromobilů městské části Praha 13
  Sdílená doprava, kola, motorky, auta
  Soutěžní klání na běžecké dráze
  Párty stany s možností zdokonalit své dovednosti na uzavřené silnici
  Bezpečnost a prevence
Zábava pro děti: 
  Závod traktorů, odrážedel a koloběžek
  Jízda na segway
  Dětská motorka
  Slalom na elektrokole
Další doprovodný program
  13.00 – 17.00 Skautské odpoledne – připravilo středisko junáka Vatra 

Praha a oddíl Filištíni z Klubu českých turistů.
  15.00 – 17.00 Kultura do ulic – XV. ročník – Od country až po rock. 

Vystoupí: Radka Nýdlová a Pohodáři, Dobrý Struny, kapela Tomto-
nes a Taneční soubor Demo.

  14.30 Ukázky výcviku vodících psů – připravilo Středisko výcviku  
vodících psů v Jinonicích, které je součástí Sjednocené organizace  
nevidomých a slabozrakých (SONS). 

  10.00 Běh metropole v Centrálním parku u Kuželkárny  
Prezence účastníků 9.15 – 9.45, start v 10.00. Závod je součástí se- 
riálu veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech 
Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní styl 
Pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost závodníků 
– občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od dětí po se-
niory reprezentuje svou městskou část dle místa svého trvalého byd- 
liště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci seriálu určí 
součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí Prahy 
a nesportovnější pražskou městskou část. V celkových výsledcích  
je Praha 13 zatím na medailové pozici.

  15.00 – 17.00 Sportovní den mládeže s Tenisovou akademií Jana Váni  
Ojedinělý, žádaný sportovně-edukační program pro děti a mládež 
připravila Tenisová akademie Jana Váni (TAJV) na hřišti v Centrál-
ním parku Prahy 13 u Kuželkárny.

pondělí 20. září
  18.00 – 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé  
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

úterý 21. září
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi 

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny. Vstup pro nové 
zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM.

  17.00 Atletické odpoledne TJ Stodůlky Praha  
Na tradičním atletickém odpoledni na hřišti Fakultní základní školy 

prof. Otokara Chlupa ve Fingerově ulici se mohou všichni zájemci 
zapojit do sportovních atletických her připravených hlavně pro děti – 
i ty, které se dosud atletice nevěnovaly.

čtvrtek 23. září
  16.00 a 17.00 Veřejné zkoušky dětských pěveckých sborů v obřadní 

síni radnice na Slunečním nám.  
Od 16.00 zkouška sborů Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami  
a od 17.00 zkouška sborů Kulíšci a Noctuella z FZŠ prof. O. Chlupa.

  16.00 – 18.00 Sportovní atletické závody SK Aktis Praha na hřišti 
ZŠ Janského na Velké Ohradě 
Závody jsou určeny i pro volně příchozí zájemce ročníků narození 
2011 až 2016. Závody začínají v 16.30, přihlásit se lze do 16.00 hod. 
přímo na hřišti.

sobota 25. září
  10.00 – 11.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).

  11.00 a 14.00 Barvám Neutečeš – start běhů 
Chcete zažít nejbarevnější běh svého života? Pak se zaregistrujte na 
již 7. ročník běhu, který je určen pro všechny věkové kategorie. Účast-
nit se může opravdu každý! Vyrazte na trasu dlouhou 5 km během či 
chůzí a barevný tým vás v 5 barevných zónách zasype barvami. Běžet 
může celá rodina. Trasa povede Centrálním parkem a na každém ki-
lometru vás čeká jiná barevná zóna. Neběží se na čas – hlavním cílem 
je užít si co nejvíce zábavy. Je to akce, která zaujme širokou veřejnost, 
která by se jinak klasického běhu na 5 km neúčastnila. Více informací 
na https://www.barvamneuteces.cz/.

  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 Houpací křeslo.

neděle 26. září
  12.00 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice 

Česká mykologická společnost pořádá výstavu hub doplněnou soutě-
žemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po celou dobu výstavy bu-
dou určovány donesené houby a podávány odborné informace.

pondělí 27. září
    9.30 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice pokračuje
  18.00 – 19.00 Skupinové lekce cvičení pro začátečníky a mírně  

pokročilé 
Sraz u dětského hřiště pod tubusem metra v Centrálním parku. Po-
řádá MTS Akademie. Lekce jsou v rámci festivalu zdarma. Regist-
race pro dospělé (15–59 let) na lucie@mtsakademie.cz, předmět  
Chci cvičit zdarma. Registrace pro seniory (60+) na tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová).
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INZERCE

INZERCE

úterý 28. září – státní svátek 
    9.30 – 19.00 Výstava hub v obřadní síni radnice pokračuje
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi  

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny. Vstup pro nové 
zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM.

  10.00 – 17.00 Turistická akce Pražské věže s Prahou 13  
Start i cíl jsou před radnicí na Slunečním nám. Účast na turistickém 
pochodu umožní účastníkům seznámit se s památkami v našem 
okolí. Akce v Praze 13 je součástí celostátní série hledání a navštěvo-
vání věží a věžiček, která má již třiadvacetiletou tradici.

  13.00 – 17.00 Svatováclavské slavnosti na Slunečním náměstí 
 před radnicí

Koncerty před radnicí:
  13.30 – 14.00 Hot klub Hájek
  14.00 – 14.30 Orchestr Šarbilach
  14.30 – 15.00 a 15.30 – 16.00 Skupina Motovidlo
  15.00 Akce Helppes  

Seznamte se s činností Helppes – Centra výcviku psů pro postižené. 
Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční psi cvičeni. Jejich asistenti 
rádi odpoví na dotazy týkající se vašich psích miláčků. Také se dovíte, 
jakou formou můžete této neziskovce pomoci.

  15.30 Studio PeaceYoga pozve do svého studia v bezprostřední blíz-
kosti radnice zájemce o ukázkové lekce jógy (zdarma). Lekce je 
možno si také rezervovat na https://peaceyoga.isportsystem.cz.

  16.00 Vystoupení Taneční skupiny Demo.
  16.30 Ukázkové cvičení sportovního aerobiku v podání Fit Station.
  17.30 Pole sport a pole art. 

Ukázka cvičení u tyče v podání studia Dance Heaven.

Po celou dobu od 13.00 do 17.00
  Moudrá sovička – spolek zabývající se poradenstvím v oboru IT 

technologií zde bude ve svém novém pojízdném pracovišti zdarma 
radit a pomáhat především seniorům se zvládnutím úskalí počítačů 
a chytrých telefonů či obdobných zařízení.

  Stánek KutilJunior – pro děti je připravena možnost vyzkoušet si 
svou řemeslnou zručnost a dokonce si pod dohledem zkušených  
instruktorů i něco vyrobit.

  Stánek PROSAZu s výrobky chráněných dílen
  Šperkařské stánky 
  Akce Modely a modeláři – Firma Domanský – modely připravila  

pro děti ukázky leteckých a jiných modelů, ukázky létání s drony  
i tematické soutěže.

středa 29. září
  16.00 – 18.00 Koloběžkový workshop ve Skateparku v ul. Mohylová  

Pořádá Proxima Sociale, o.p.s. Koloběžkový workshop je určený  
pro děti a mladé lidi (11–19 let) jezdící na freestyle koloběžce, kteří 
se svojí jízdou teprve začínají.

úterý 4. října
  10.00 – 11.00 Lekce cvičení pro maminky s dětmi  

Sraz v 10 hodin v Centrálním parku u Kuželkárny. Vstup pro nové 
zájemkyně zdarma. Organizuje MamiGYM. 

 Připravil Bohdan Pardubický
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Z VAŠICH DOPISŮ
Milá paní učitelko Lenko,        
„Láska čas neměří,
do srdcí vzpomínky schovává
a i když je nutné vyjít naposled ze 
dveří,duše navždy vevnitř zůstává... „
My jsme „jen“ jedni z těch, kteří prošli 
vaším životem, ale Vy pro nás  
navždy budete TOU paní učitelkou, 
která s láskou, profesionalitou,  
laskavostí a trpělivostí pečovala  
o naše poklady, o naše děti.
Těžko se hledají slova pro čtyři roky, 
které navždy zůstanou v našich  
srdcích.
Vždy jsme se díky Vaší laskavosti  
a profesionalitě cítili v bezpečí a vě-
děli jsme, že je o naše děti postaráno 
těmi nejlepšími bytostmi ve školkovém světě. Že tam jste, abyste je objala, 
když byly jako maláčkové ustýskané, že tam jste, abyste je naučila, co je třeba, 
a že se vždy ve školce cítily dobře a byly tam rády. A že jste vždy byla oporou  
i nám rodičům.
Byly to krásné čtyři roky a neumím si představit hezčí.
Posledního června se pro nás ty skutečné dveře školky uzavřely, ale navždy  
si Vás, poneseme v srdci.
Věnovala jste Bobříkům vše, co jste mohla. Své srdce, čas, obětavost, laskavost, 
úsměv, obětí, no, zkrátka vše, co má ta správná paní učitelka mít.
Ať už Vašim kolegyním nebo nám jste vždy byla oporou,
laskavou rádkyní, inspirující osobností, člověkem, který srdce a lásku staví  
na první místo a Bobřík bez Vás nebude stejný. 
Všem jste se navždy zapsala do srdcí...
Za všechny a za všechno z hloubi duše DĚKUJEME... S láskou všechny 
vaše bobří děti, kolegyně, rodiče a Vaši „Z2D“.  Kovrzkovi

Náletový lesík byl zlikvidován
Ochrana veřejné zeleně je u nás dlouhodobý problém. Když srovnáme slav-
nou knihu reportáží Josefa Velka Příběhy pro dvě nohy (aneb jak nám stromy 
škodí) z roku 1986 a současné problémy ochrany veřejné zeleně, tak i při pod-
statně lepší legislativě se mnoho nezměnilo. Uchránit veřejnou zeleň v obcích 
a u silnic nebylo nikdy pro samosprávu jednoduché.

Kácení veřejné zeleně často žádají investoři. Prý občas musí trochu veřejné 

zeleně zastavět. Uchránit před nimi veřejnou zeleň bývá těžké, pokud 
vlastní příslušné pozemky.

Vážným problémem uplynulých let bylo velké sucho. I v Praze 13 některé 
stromy uschnuly. Pravda, v blízkém Prokopském a v Dalejském údolí jich 
uschlo ještě mnohem víc. Suchem oslabené stromy snáze podléhají houbovým  
i hmyzím škůdcům.

Nesnadnou otázkou je, jaké druhy stromů a keřů vysazovat. Včelaři jistě 
stojí o akáty. Pro alergiky je ale doba kvetení akátů, dále topolů a bříz,  
můrou. Osobně i myslím, že by se měly více preferovat domácí druhy dřevin 
před exoty. Ne všichni tento názor ale sdílí.

Vrásky nejen pracovníkům pečujícím o veřejnou zeleň dělají vandalové. Lá-
mání větví, sem tam někdo použije proti stromům sekeru, výjimečně i kyse-
linu nebo oheň. Smutné. Smutným příkladem neuchránění veřejné zeleně je  
i náletový lesík nad Dalejským údolím, ve východní části sousedních Řeporyj, 
jižně od ulice Koterovská. Koncem února jsem s překvapením našel jeho vel-
kou část kompletně vykácenou. Majitel příslušného pozemku se zřejmě obá-
val, že po uplynutí jisté lhůty bude pozemek převeden ze zemědělské na lesní 
půdu. Proto ho nařídil vykácet. Zákon zřejmě porušen nebyl. Ani správa 
Chráněné krajinné oblasti Český kras, pod kterou část lesíka spadala, s káce-
ním neměla problém. Národní přírodní památka Dalejský profil je v zásadě 
geologická. Přesto je náletový lesík pryč. Občané nejen ulice Koterovská jsou 
právem pobouřeni. Já také. Jan Zeman

Do první poprázdninové rubriky Vaším  
objektivem jsme vybrali snímek pana Petra  
R. Palouše. Zachycuje moment, kdy můžeme 
nejčastěji vidět na nebi duhu – prší a svítí  
sluníčko. Samozřejmě, že to není pravidlo,  
ale přiznejme si, že když se tak stane, tak 
možná podvědomě duhu na obloze hledáme. 
A není divu, pokaždé je to krásná podívaná. 
Duha bývá většinou považována za dobré 
znamení, za symbol usmíření, ale i naděje. 
Dokonce se k ní váží i pověry. Podle jedné  
z nich by měl být na konci duhy zlatý poklad. 
Nebylo by to špatné, jen ten konec najít .  
Tak se raději spokojme s tím, že těch sedm 
barev nad námi – červená, oranžová, žlutá,  
zelená, modrá, indigově modrá a fialová –  
jsou krásný jev. A na fotografii pana Palouše  
ho vidíme hned dvakrát.

Podaří-li se vám udělat zajímavou fotografii  
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete nám  
ji na stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme.  
Za všechny snímky, které jste nám již poslali, 
nebo je teprve pošlete, vám mnohokrát děku-
jeme.                                                    Eva Černá

      

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Kamínky proti rakovině
Letošní sbírka na podporu činnosti Ligy proti rakovině, tzv. Květino- 
vý den se přesunula na středu 29. září. Sbírky se opět zúčastní i naše 
městská část. Členové místní Agendy 21 budou nabízet žluté květy 
měsíčku lékařského před radnicí na Slunečním náměstí. Letošní 
sbírku bude navíc provázet akce Kamínky.

Pod záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové 
Maršálové vyhlašujeme soutěž pro všechny obyvatele a návštěvníky 
naší městské části. Namalujte na kamínek měsíček lékařský, sbírko- 
vou žlutou kytičku nebo nějaký motiv z Prahy 13. Přineste ho, nejlépe 
v sáčku, kde budou přiloženy také vaše kontaktní údaje, a dejte do 
boxu umístěného u informací v přízemí budovy radnice. Ve středu  
29. září z kamínků sestavíme na travnaté ploše na Slunečním náměstí 
obrazec srdce. Poté si je můžete rozebrat a někde na třináctce „scho-
vat“, nebo je s sebou odvézt třeba na výlet. Vylosovaní účastníci v ka-
tegorii dospělých a dětí budou odměněny drobnými dárky.

Když jsme zmínili, že kamínky můžete kamkoli odvézt, mělo to své 
opodstatnění. Existuje totiž facebooková skupina Kamínky, jejíž čle-
nové se ve volném čase malováním na kamínky baví. Pak je umisťují 
na viditelné místo ve veřejném prostoru. Abyste se mohli ke zmíněné 
skupině přidat, doplňte na kamínku webové stránky sbírky www.cdpr.cz  
a přidejte text „proti rakovině“ nebo „Kamínky proti rakovině“. 

Na zadní stranu kamínku napište „f“ - logo Facebooku, nápis Ka-
mínky a vaše PSČ. Podle něj si pak můžete ve skupině váš kamínek 
dohledat. Samozřejmě, když ho někdo vyfotí a vloží na Facebook. 
Možná budete překvapeni, kam až se právě váš kamínek dostane.
 Aneta Ečeková Maršálová

Mezigenerační hry
Poslední červnové úterý proběhlo ve spolupráci stodůlecké knihovny  
a naší městské části již tradiční a oblíbené odpoledne plné deskových 
her určené všem věkovým skupinám.

Našim mottem je: Není důležité vyhrát, důležité je strávit společně 
příjemné odpoledne a pobavit se. A to se stoprocentně podařilo. 
Účastníci dostali jako poděkování za účast nejen hry od Ligy proti  
rakovině, ale také dárky od MA 21. 

Tým místní Agendy 21 děkuje paní Martě Kravčíkové, vedoucí 
knihovny v Kovářově ul., za perfektní spolupráci. Mezigenerační hry 
se konaly v rámci aktivit místní Agendy 21.  -red-

O umístění lavičky rozhodli 
občané
V září loňského roku se uskutečnila jedna z etap tradičního a oblíbe-
ného Dne zdraví Prahy 13. Vzhledem k protiepidemickým opatřením 
však tento den nemohl proběhnout ve své původní podobě. Aby bylo 
vyhověno všem hygienickým předpisům, musel být naplánovaný pro-
gram rozdělen do několika etap.
   V rámci jedné z nich byli 23. září občané naší městské části požá-
dáni o vyplnění anketního dotazníku, ve kterém se mohli vyjádřit  
k záměru umístění laviček na pietní místo – stodůlecký hřbitov v Líš-
nické ulici. Zmíněný dotazník obsahoval řadu otázek – zda by občané 
umístění lavičky na tomto místě uvítali, jaký by měl být jejich počet,  
z jakého materiálu by měla být lavička zhotovena. Nechyběl ani pro-
stor pro dotazy občanů a další návrhy pro umístění laviček na jiných 
místech Prahy 13.
   Na základě vyhodnocení odevzdaných dotazníků a zájmu občanů 
byl s výsledkem seznámen starosta David Vodrážka, který umístění 
lavičky na pietní místo plně podpořil. Ve středu 16. června byla  
v rámci Dne zdraví 2021 s výsledky ankety seznámena veřejnost.
   Následně byl s pracovní skupinou pro koncepci bezbariérovosti 
konzultován vhodný typ lavičky. Tak, aby splňovala náš akční plán 
bezbariérovosti. Od 25. srpna již lavička slouží návštěvníkům stodů-
leckého pietního místa.  Tým místní Agendy 21

Kurzy němčiny pro děti
Německá škola v Praze nabízí od září intenzivní kurzy němčiny pro 
žáky 4. a 5. tříd. Výuka probíhá v pondělí a ve středu od 15.10 do 
16.45 v budově školy na adrese Schwarzenberská 1 (blízko stanice 
metra Nové Butovice). Přihlášky a bližší informace získáte na e-mailu 
barbora.janu@dsp-praha.cz, tel. 235 311 725, www.dsp-praha.org.
 Bára Procházková

Atleti znovu na ovále
V rámci nově otevřených sportovních tříd v ZŠ Janského proběhl opět 
projekt Atleti spolu, který volně navazuje na úspěšný loňský restart zá-
vodní atletiky, který se uskutečnil pod názvem Spolu na startu.  
Ve středu 2. června se tedy znovu otevřel atletický ovál ZŠ Janského  
a konečně mohl přivítat všechny příznivce atletiky. Ovál v tento den 
patřil nejen dětem, ale také jejich rodičům a všem, kteří mají rádi atle-
tiku – královnu sportu. Hlavním cílem projektu je dostat nejen děti 
zpět k atletice a pravidelnému pohybu. Projekt Atleti spolu tak pod- 
pořil sportovní třídy, které vznikají v ZŠ Janského a jsou zaměřeny  
na atletiku. Jan Havlíček, ředitel školy
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Setkání MAP II Praha 13
V červnu se uskutečnilo závěrečné setkání MAP II (Místní akční  
plán II rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0008587). Realizační tým spolu s Řídícím výborem a pracovními  
skupinami informoval hosty z Úřadu městské části Praha 13, z KAP 
Praha a NPI ČR o své činnosti, strategickém plánování, o potřebách 
škol. Během tohoto tříletého projektu byly realizovány implementační 
aktivity (vybavení do škol, podpora ICT, otevřené hodiny a workshopy 
zaměřující se např. na polytechnickou výchovu), dále celá řada semi-
nářů a workshopů v rámci Budování znalostních kapacit. Vždy jsme 
vycházeli z aktuální situace, příkladem jsou webináře Distanční vzdě-
lávání pro pedagogy i rodiče pomocí Microsoft Teams. Navazující 
dvouletý projekt MAP III byl MŠMT bezvýhradně schválen a začíná 
1. 8. 2021. Budeme pokračovat nadále v našich aktivitách, abychom 
opět přispěli ke kvalitnímu vzdělávání. Petra Řezáčová 

Britská čtvrť ožila sousedským 
setkáním
Po delší přestávce způsobené pandemií covid-19 se v červnu vrátila  
do jedné z nejmodernějších nových městských čtvrtí v Praze již tra-
diční akce s názvem Sousedské setkání, kterou stejně jako například 
akce spojené se začátkem školního roku, s rozsvícením vánočního 
stromečku, dnem dětí nebo tradiční ochutnávkou mladých martin-
ských vín pořádá společnost Finep. A jaké bylo letošní Sousedské  
setkání? Skvělé. Plné zábavy pro děti v podobě skákacích hradů,  
minibasketbalu, nechyběl ani klaun a kouzelník v jedné osobě...  

Všichni si užili i vystoupení hudební skupiny Lovci Nedvědů, výborné 
pití i spoustu dobrot k snědku. 

Společnost Finep je v dané lokalitě investorem. Díky ní zde kolem 
západního vstupu do stanice metra Stodůlky vzniká již více než deset 
let nejen rezidenční Britská čtvrť, ale také moderní administrativní 
čtvrť City West.

Právě parky, hřiště pro děti i dospělé, velké zelené plochy nebo 
jednu z největších pražských fitness zón zmínil v rámci akce Soused-
ské setkání i starosta David Vodrážka. „Pamatuji si, když zde nebylo 
nic, jen výstup do polí. Teď tu roste nová čtvrť s kompletní nabídkou 
služeb i s kompletní infrastrukturou. Čtvrť, do které chodí odpočívat, 
nakupovat nebo sportovat i obyvatelé jiných lokalit naší městské části. 
Těší mě, že zde bude další nový park a další prostor pro sport i odpo-
činek,“ komentoval proměnu lokality za posledních deset let starosta.
 David Jirušek 

Úspěchy nejmladších fotbalistů 
Sokola Stodůlky
Největší úspěch zaznamenala mladší přípravka U8, tedy ročník 2013  
a mladší, pod vedením trenérské ptačí letky Slepička, Straka a Hlušec. 
A byl to úspěch historický. Kluci suverénně vyhráli jak základní sku-
pinu, tak semifinálové kolo celorepublikové soutěže Ondrášovka Cup. 
Za sebou nechali takové kluby jako Slovan Liberec nebo FK Jablonec. 
Bohužel, finálový turnaj byl zrušen z důvodu opatření spojených s ší-
řením onemocnění covid-19. 

To ale nebyly jediné skvělé výsledky. Tahle přípravka vyhrála i tur-
naj pořádaný pod záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky, když  
si poradila i s takovými týmy, jako Sparta Praha, Motorlet, Viktoria 
Žižkov... Kluci se rovněž velmi dobře prezentovali na mezinárodním 
turnaji v Roudnici nad Labem. I tady se jim podařilo porazit velké 
kluby – FK Teplice, Dynamo České Budějovice, Bohemians Praha, 
FK Příbram a další. Jediný klub, který byl schopen naše kluky stabilně 
porážet byla Slavia Praha. Ta však má ve svém kádru prakticky výběr 
z celé republiky. 

Klukům přejeme, aby je fotbal pořád bavil a ještě chvíli vydrželi 
hrát za náš klub TJ Sokol Stodůlky. Jejich perspektiva je totiž velmi 
dobrá a už o ně projevily zájem prakticky všechny velké pražské kluby.

                                                  Petr Slepička 

Se Sokolem do života 
Naše MŠ Rosnička se zapojila do projektu pro předškolní děti Se So-
kolem do života, jehož náplní je celoroční objevování světa pomocí  
pohybových aktivit a všestranné rozvíjení poznání. Záměrem je kaž-
dodenní pohyb 
jako přirozená po-
třeba dětí a součást 
zdravého životního 
stylu v rámci ma-
teřské školy. Pro-
jekt může být i 
dobrou inspirací 
pro volnočasové 
aktivity dětí s ro-
diči. Jde o přiro-
zená cvičení, gym-
nastické, atletické 
zaměření, manipu-
lace s míčem apod. 
Na konci školního roku děti dostanou drobné dárky jako odměnu za 
splnění všech úkolů.
   Tento projekt, do kterého jsme vstoupili s velkým nasazením, napl-
nil naše očekávání a považujeme ho za správné a smysluplné rozhod-
nutí v podpoře zdravého rozvoje všech dětí.  Hana Pražáková, vedoucí učitelka 

Znovu spolu
Na školy v přírodě začaly předešlé generace dětí jezdit především 
proto, aby se školáci z města dostali na čerstvý vzduch a poznali lesy, 
louky a pole, které ve městě nemají. V dnešní době získávají společné 
výjezdy třídních kolektivů novou funkci – znovu stmelit partu kama-
rádů, které v uplynulém roce odsoudil koronavirus k dlouhému odlou-
čení. Pro třídu 1.B ZŠ Mohylová se ještě před velkými prázdninami 

stala tako-
vou dobro-
družnou 
vzpruhou  
výprava  
na Šumavu.  
A všichni  
si společně 
strávený čas 
parádně 
užili. Napří-
klad, když  

se při okružní cestě naučnou stezkou rychle přiblížila bouřka a my 
jsme se,  abychom utekli dešti, odhodlali přebrodit potok. V půlce 
jsme zjistili, že o pár metrů dál je lávka . Děti ale i tak potok s nad-
šením přebrodily. Nebo když jsme pomáhali Kouzelné víle zachránit 
pohádkové království a děti musely na přilehlém rybníčku sbírat její 
rozsypané korále... Právě taková drobná dobrodružství obdarovala děti 
společnými zážitky, které nás budou spojovat v dalších ročnících školy. 
 Míša Houšková
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Kempy si všichni užili
Ve spolupráci s DDM Stodůlky (EDU kempy) a ITveSkole (Letní 
výzva) proběhly poslední týden v červenci v naší FZŠ Trávníčkova 
letní kempy. Zúčastnilo se jich přes osmdesát dětí. Každá skupina lek-
torů (pedagogický personál byl zajištěn naší školou) měla připravený 
pro děti zábavný program se spoustou zážitkových aktivit a výletů. 
  Tým nejstarších dětí zvládl za neuvěřitelných pět dní procestovat 
celý svět. Děti putovaly z Londýna do Francie, Itálie, Egypta, Indie  
a Ameriky. Cestou poznávaly tamější země, ve kterých je čekaly zá-
bavné úkoly, hry a výlety.  
   Tým 4. a 5. tříd zaměřil většinu svých aktivit na prohloubení přátel-
ských vztahů mezi dětmi a opětovné začlenění se do kolektivu. Kromě 
hudebně-anglických dílen, čtenářských dílen a jazykových her podpo-
rujících rozvoj slovní zásoby a schopnost vyjadřování, se děti vydaly do 
arboreta u Prokopského údolí, Zoo koutku v Chuchli, Muzea strašidel 
a pověstí nebo sportovního centra v parku Gutovka.   
   Další tým dětí se rovněž zaměřil na prohloubení sociálních vazeb 
mezi dětmi. Ty se lektoři snažili podpořit prací ve skupině a několika 
naučnými výlety. V rámci procvičování se inspirovali metodou Učíme 
se venku, při které si děti mohly procvičit matematiku, různé mluv-
nické kategorie a také se vrátit k několika tématům z předmětu Člověk 
a jeho svět.  
   Nejmladší týmy složené z prvňáčků a druháků zaměřily své aktivity 
na komunikaci, kooperaci a praktické využití teoretických znalostí  
nabytých během školního roku. Děti soutěžily, poznávaly nová místa  
i sebe navzájem. Vyzkoušely si bezpočet zajímavých výzev, nechyběly 
soutěže, prozkoumávání nových míst v Praze, jakými jsou například 
chuchelský Zookoutek, park Gutovka nebo Muzeum fantastických 
iluzí.  
   Všichni si celý týden náležitě užili . Ilona Žďárská, zástupkyně ředitele 

O titul bojovalo čtrnáct 
netradičních dvojic
V sobotu 26. června pořádal Klub speciálního výcviku ČKS spolu  
s organizací Helppes – Centrem výcviku psů pro postižené mistrov-
skou soutěž pro držitele asistenčních a vodících psů. O nejvyšší titul 
se utkalo 14 závodních dvojic, ve kterých soutěžili lidé s nejrůznějšími 
typy postižení – vozíčkáři, osoby se zrakovým postižením, diabetici, 
epileptici, osoby s posttraumatickým syndromem, děti s poruchami 
autistického spektra a další.

Letošní mistrovství drží významné prvenství, protože se v něm utkali 
jak psi asistenční, tak i psi vodící. 

„Velice důležité bylo sladit disciplíny tak, aby je bylo možné bodově 
sjednotit. I když asistenční a vodící psi plní rozdílné úkoly, tak se to 
nakonec povedlo,“ popisuje proces vzniku jednotného Mistrovství ČR 
Zuzana Daušová, ředitelka organizace Helppes. 

Titul mistryně světa vybojovala vozíčkářka Věra Janoštíková se 
svým asistenčním psem Zackem, celým jménem Medicine Man 
Černá Sluníčka. Natálie Nováková

Poznávat angličtinu i svět
Když se děti scházejí ve třídě po dlouhé době, kterou prožily ve svém 
„osobním světě“ nebo ve světě své rodiny, udělá jim velkou radost, že 
mohou ve škole společně vytvářet světy, které jsou společné pro celou 
partu kamarádů. Krásnou příležitost k „vyrábění“ společného světa  
nabídly letošním páťákům ZŠ Mohylová hodiny angličtiny, ve kterých 
měli od května prostor vyrábět modely historických památek a před-
mětů typických pro země, kde se mluví anglicky. Postupně tak vznikl 
papírový svět, ve kterém sousedil Buckinghamský palác z Londýna  
s Bílým domem z USA. K dalším pamětihodnostem vás mohl zavézt 
model červeného dvoupatrového autobusu, kterému na jeho cestě 
oznamovala australská dopravní značka, že si má následujících 80 ki-
lometrů dát pozor na klokany. Děti si pro sebe navzájem o výrobcích 
vymyslely mnoho anglických hádanek, které pak luštily nejen v rámci 
své výukové skupiny, ale i napříč třídami. Kateřina Hrbková
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Oslava narozenin školky  
bude, ale později
Vážení rodiče, milé děti a přátelé, rádi bychom se touto 
cestou zmínili o jubileu dvaceti pěti let existence naší Mateřské školy, 
Ovčí hájek 2177. Velice rádi bychom se sešli se všemi zaměstnanci, 
rodiči, dětmi a přáteli naší školy a tyto významné narozeniny společně 
oslavili. Nicméně celou naši situaci ztěžuje stále přítomný koronavirus, 
který se  
v našich živo-
tech objevil  
a všechny nás 
zasáhl. Přes-
tože se nám 
daří s ním 
úspěšně bojo-
vat, rozhodli 
jsme se, že ni-
koho neohro-
zíme a na 
oslavu vás  
srdečně po-
zveme v klid-
nějším období. 
Rádi bychom udrželi od září chod naší mateřské školy bez omezení, 
kterých jsme si s rodiči a dětmi užili v minulosti opravdu hodně. 
   Bývalým i současným zaměstnancům děkujeme za jejich výbornou 
práci, městské části Praha 13 za veškerou její podporu, rodičům za 
vstřícnost a náklonnost k naší škole. Všem přátelům naší mateřinky 
přejeme pevné zdraví a klidné časy. A dětem? Těm přejeme, ať mají  
na naši školu vždy jen ty nejhezčí vzpomínky. Těšíme se na setkání,  
na kterém společně narozeniny naší mateřské školy oslavíme. 

 Kolektiv MŠ a ředitelka Hana Baštová

Se 100pou na duši i na těle 
Harryho Pottera, začínající vědce, kuchaře, zahradníky, módní návr-
háře, tanečníky, sportovce, Tlapkovou či Šmoulí partu, námořníky,  
hudebníky, princezny … ty všechny a mnoho dalších jste letos mohli 
potkat na táborech pořádaných Domem dětí a mládeže Stodůlky. 
V průběhu léta se v Domečku za přísného dohledu moudré a laskavé 
sovy čarovalo, kouzlilo, vařilo, tancovalo, sportovalo, bádalo, tvořilo 
z hlíny i netradičních materiálů. Prostě to u nás celé léto žilo! I když 
hlavním atributem táborových programů byly vždy různé motivační 
hry, soutěže a klání, v táborové partě se zároveň všichni společně učili 
naslouchat si, spolupracovat, prezentovat svoje názory, respektovat  
se navzájem, pomáhat si, být ohleduplnými či samostatnými. 
   Naše letní dětské tábory jsou tradiční, oblíbenou a vyhledávanou 
prázdninovou aktivitou. Již řadu let nabízíme v průběhu celých prázd-
nin příjemnou, cenově dostupnou službu pro rodiče, ale hlavně 
spoustu zábavy, zážitků a dobrodružství samotným účastníkům. 
V průběhu léta jsme zorganizovali 44 příměstských a 8 výjezdních  
táborů. Ve spolupráci s partnerskými základními školami působícími 
v Praze 13 jsme uskutečnili 10 Vzdělávacích EDU kempů. Celková 
návštěvnost na táborech a kempech byla 1 254 účastníků. Táborové 
programy připravilo a následně realizovalo 107 interních i externích 
pedagogů a odborných lektorů. Městská část Praha 13 finančně pod-
pořila příměstské tábory a Vzdělávací EDU kempy částkou ve výši 
200 000 Kč. Od MŠMT jsme na realizaci kempů obdrželi dotaci  
ve výši 150 000 Kč.  
   Pedagogům a lektorům děkujeme za kus dobře odvedené práce, do-
nátorům za finanční podporu. Poděkování patří i všem rodičům, kteří 
velmi odpovědně spolupracovali při řešení všech úkonů, spojených ze-
jména s administrativou a testováním účastníků táborů. Velmi si toho 
vážíme a děkujeme i za často projevované sympatie a důvěru. 

Věříme, že jsme společně zanechali dobrou stopu na duši i na těle  
a v průběhu školního roku se těšíme na další setkání při našich aktivi-
tách.  Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky 

Nejmenší děti se cizí jazyky učí hrou
Děti se zvládnou naučit cizí jazyk lépe než dospělí. „Pro tříleté děti  
je to přirozené prostředí, jazyk se naučí automaticky a rychle,“ říká 
jednatelka Německé školy v Praze Jitka Špetová. Tamní přidružená 
německá školka od září stále nabízí volná místa pro tří až čtyřleté 
děti. Ve školce se děti učí nejen němčinu, ale především samostat-
nosti, rozvíjejí radost z učení a věnují se tvůrčím a pohybovým aktivi-
tám. Děti hrají na hudební nástroje, absolvují dopravní výchovu  
a rozšiřují si obzory v oblastech přírody a techniky. „Naším cílem  
je probudit v dětech zájem o objevování, zkoumání. Aby si kladly 
otázky a vše zkoušely. A to srdcem i rukama,“ doplňuje Jitka Špetová. 
Školka pracuje na mnoha projektech, jedním z nich je například  
soutěž ve výrobě vlastních knih. Školka také úzce spolupracuje  
s rodiči – k dispozici je poradenství v oblasti zdraví, pedagogická  
a psychologická poradna i logopedická péče.
Více na www.dsp-praha.org.

Za poznáním českých míst 
Pro žáky FZŠ Trávníčkova a  na podporu žáků s odlišným mateřským 
jazykem nadále pokračujeme v komunitních aktivitách.  V červenci 
proběhl ve spolupráci s FZŠ Brdičkova týdenní Letní příměstský tá-
bor za poznáním českých míst - pod vedením Radka Skály a Evy 
Skálové v rámci projektu 51 kroků ke společnému vzdělávání.

   Děti si vyrobily 
výleťácké deníčky, 
do kterých sbíraly 
razítka a zapiso-
valy si zážitky.  
A nebylo jich za 
ten týden málo – 
návštěva Planetá-
ria (program Po-
laris), Stromovky, 
Pražského hradu, 
Petřína, Techmá-
nie v Plzni, Be-
rouna, Srbska,  
Benešova a zámku 
Konopiště...  
Nechyběl táborák 
a přespání ve sta-
nech na pozemku 
školy nebo kou-
pání v rybníku, 
kde děti viděly  

i několik druhů dravých ptáků. V pátek, poslední den tábora, je čekala 
návštěva Zemědělského muzea, kde kromě jiných zajímavostí děti vi-
děly také průřez včelího úlu. Na závěr se jely vláčkem vykoupat do Ji-
nočanského rybníka. Projekt 51 kroků k lepšímu společnému vzdělávání 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinancován Evropskou 
unií.    Eva Skálová IN
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Hokejbalisté Kert Parku jsou 
počtvrté v řadě mistrem ČR
Letošní hokejbalová sezona je u konce a počtvrté v řadě se jejím vítě-
zem stal tým z pražských Lužin HC Kert Park Praha. Cesta za čtvr-
tým titulem však byla ovlivněna pandemií covid-19. Loňská sezona 
2019/2020 byla na jaře 2020 předčasně ukončena a ačkoli ta letošní 
2020/2021 začala řádně v září 2020, po šesti odehraných kolech byla 
přerušena. Hokejbalisté se na hřiště dostali až po více než půl roce  
v květnu letošního roku.
   Po dlouhých vyjednáváních bylo rozhodnuto, že se letošní sezona 
odehraje ve zkráceném režimu. Pražané tak v základní části sehráli  
s každým soupeřem pouze jedno utkání. Týmu se i přes vynucenou 
pauzu dařilo a po základní části skončil na druhém místě.
   V play-off, které se hrálo pouze na dva vítězné zápasy, svěřenci tre-
nérů Davida Kuny a Milana Jelena nejprve vyzvali Most. Oslabený 
soupeř v obou utkáních tahal za kratší konec a tak Kert Park postoupil 
po dvou celkem jasných vítězstvích 8:2 a 4:1 dále.
   Vyzyvatelem v semifinále byli hráči Hradce Králové. Ti překvapivě 
vyřadili ve čtvrtfinále Kladno, které vyhrálo základní část extraligy. 
Kert Park však byl pro hradecké Piráty příliš tvrdý oříšek. Lužinští 
hokejbalisté ovládli obě dvě utkání v poměru 5:2 a 10:4.
   Ve finále se opakoval souboj z roku 2018, kdy se do boje o titul pro-
bojovaly Pardubice. Série přinesla zajímavou zápletku. První utkání, 
které se hrálo v Praze na Lužinách, totiž vyhráli 3:4 v samostatných 
nájezdech hostující hráči Pardubic. Odveta na východě Čech už ale 
byl jiný šálek kávy. Kert Park podal výrazně zlepšený výkon a po výhře 
5:1 tak bylo jasné, že se o mistru rozhodne ve třetím utkání v Praze.
   Touhu po čtvrtém titulu v řadě měli Pražané obrovskou a o jeho 
zisku víceméně rozhodli v úvodu utkání. V čase 2:54 totiž na světelné 
tabuli svítilo již skóre 3:0. Kert Park celé utkání kontroloval a po ko-
nečné výhře 6:2 tak slavil zisk čtvrtého titulu v řadě. David Kuna

Tisíce kilometrů pro naše 
olympijské basketbalisty
Jsme baskeťáci z SK Velká Ohrada, Sokola Smíchov a Sokola Žižkov. 
Na jaře jsme přijali výzvu urazit do začátku olympiády 9 000 km, což 
je vzdálenost, která dělí Prahu a Tokio.

I přesto, že nás je okolo stovky, nebyl to pro nás lehký úkol. V lock- 
downu jsme moc příležitostí ke sportu neměli a tak nás tahle výzva 
chytla, předháněli jsme se, kdo zdolá víc kilometrů. Pak lockdown 
skočil, začali jsme naplno trénovat a výzva upadla v zapomnění. V čer-
venci navíc začaly prázdniny.

Pak se nám ale splnil sen! Svými úžasnými výkony se naši basketba-
listé probojovali na olympiádu a nás to ohromně nakoplo, výzva na-
jednou zase ožila. Zbývajících cca 2 000 km jsme urazili za 12 dnů. 
Neuvěřitelné! Dorazili jsme alespoň pomyslně do Tokia, takže tam 
můžeme „být společně“. Průběh výzvy Tokio je přístupný na stránce 
www.tokio.neco.cz.  Pavel Toušek

Stříbrné Mistrovství ČR  
v minigolfu
Dominik Šebor z Prahy 13 slaví velký úspěch! Na Mistrovství České 
republiky v minigolfu, které se konalo od 15. do 17. července v Chebu, 
skončil v kategorii juniorů na 2. místě a stal se tak vicemistrem ČR. 
   Teprve šest-
náctiletý Domi-
nik se k mini-
golfu dostal díky 
turnaji Junior 
minigolf mas-
ters, který je  
pro školy pořá-
dán ve spolu-
práci s městskou 
částí Praha 13. 
Dominik se  
zúčastnil hned 
prvního ročníku 
(2016/2017)  
tohoto turnaje. 
Od té doby se 
minigolfu věnoval na sportovní úrovni v kroužku minigolfu a v klubu 
Yamka Minigolfclub Butovice, který městská část Praha 13 také fi-
nančně podporuje. 
   Vicemistry republiky se v sezoně 2020/2021 stalo také extraligové 
družstvo juniorů a Dominik byl jeho důležitou součástí. Z kluka, 
který se o minigolfu dozvěděl díky turnaji pro školy, je dnes jeden  
z nejlepších českých juniorů a člen české juniorské reprezentace.
 Tomáš Navrátil, předseda Yamka Minigolfclub Butovice

Skvělé umístění v celorepublikové 
soutěži
V závěru školního roku se sportovci ze ZŠ Mládí zúčastnili 1. ročníku 
turnaje Energy streetball Praha. Již z názvu je zřejmé, že své síly po-
měřovali ve streetballu, kde oproti basketbalu hrají na jeden koš tři 
hráči proti třem. Tento turnaj, jehož součástí byla i charitativní akce 
Každý bod pomáhá, se konal na Letenské pláni a v chlapeckých a dív-
čích kategoriích se ho zúčastnilo devět týmů z celé ČR. 
   Turnaj měl velmi vysokou úroveň a v obrovské konkurenci naši 
chlapci obsadili vynikající 2. místo a dívky 3. místo. Chlapci zde jistě 
zúročili každodenní trénink ze školního hřiště, takže se mezi závod-
ními hráči basketbalu neztratili ani naši fotbalisti. O úspěch se zaslou-
žili Kryštof Zahořík, Martin Hřebejk, Filip Výborný, Magdaléna 
Holá, Adéla Fořtová (všichni 9.B), Nicolas Piralić z 8.B, Anna Rans-
dorfová z 8.A a Markéta Homolová ze 7.B. Moc blahopřejeme k vý-
hře a úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 
 Alena Merhautová 
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Letní soustředění 
V létě pořádal klub Taekwondo WTF klub Praha soustředění v krás-
ném prostředí Jizerských hor. Naši sportovci měli kromě tréninků ve-
lice pestrý program – celodenní výlet, kdy jsme se podívali hned na tři 
rozhledny, noční bojovku a nesmělo chybět ani zakončení soustředění 
formou závodů, zápasů, táboráku, diskotéky...

Většinu času ale přece jen zabraly dopolední i odpolední tréninky.  
Jeden v tělocvičně nebo ve venkovních prostorách areálu, druhý byl 
většinou alternativní trénink, tzn. běhání, sebeobrana, posilování... 

Dále byly na programu volnočasové aktivity jako míčové hry nebo 
možnost dalšího tréninku např. sestav, které jsou také velice oblíbené. 
A protože po takové fyzické zátěži pořádně vyhládne, byli jsme rádi, 
že v penzionu, kam klub jezdí už více než třináct let, tak skvěle vaří.
                                                    Martin Břeň

Memoriál Jardy Bělky v tenise
Druhou červencovou sobotu byl uspořádán, jako vzpomínka na našeho 
kamaráda Jardu, který již není mezi námi, 2. ročník tenisového turnaje 
Memoriál Jardy Bělky.
   Turnaje se zúčastnilo sedm dvojic velmi dobrých hráčů, i když pře-
vážně dříve narozených, kteří předváděli pohledný tenis. Hrálo se sys-
témem každý s každým – každá dvojice postupně změřila síly se všemi 
ostatními dvojicemi, takže turnaj skončil v pozdních hodinách. Škoda, 
že se Jarda už nemohl zúčastnit. Chybí nám nejen na kurtu, ale také 
jako opravdový kamarád. Nikdy nezkazil žádnou legraci a pokaždé  
s námi ukončení turnaje, který teď nese jeho jméno, oslavoval.
   Nejlépe si vedla dvojice Jindřich Žežulka – Pavel Hartman a zcela 
zaslouženě se stala turnajovým vítězem. Druhé místo obsadili Petr 
Slepička a Azér Hadžič, třetí příčka patří dvojici Petr Voříšek – Libor 
Labuť. Záštitu nad turnajem převzala TJ Sokol Stodůlky.
                     Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky

TJ Sokol Stodůlky děkuje
TJ Sokol Stodůlky, z.s., dnes ve svých oddílech (kopaná, stolní tenis, 
nohejbal, volejbal, líný tenis, sport pro všechny, basketbal) sdružuje 
více než tisíc členů. Zhruba tři čtvrtiny z tohoto počtu tvoří členové 
dvanácti fotbalových 
družstev. Ta si ke své 
činnosti pronajímají 
od městské části 
sportovní areál  
v Kuncově ulici. 
   Pro mistrovská 
utkání oddíl využívá 
nově vybudované 
travnaté hřiště. Fot-
balová mužstva na-
příč všemi věkovými 
kategoriemi ale nej-
více využívají plochu 
s umělým travním 
povrchem, která byla vybudována s pomocí MČ Praha 13 a ČEZ 
před deseti lety. V podstatě každodenní zátěž si ale na umělém povr-
chu už vybrala svou daň. Dnes je ve velmi špatném, nevyhovujícím 
stavu.
   Proto jsme požádali starostu Davida Vodrážku a zastupitelstvo  
naší městské části o příspěvek ve výši 1 200 000 Kč (rozpočet je 
1 280 000 Kč) na opravu a výměnu UMT plochy za brankou.  
Za schválení tohoto finančního příspěvku všichni členové TJ Sokol 
Stodůlky moc děkují.
   V minulém roce dostala TJ Sokol Stodůlky do námi placeného  
(vč. energií) pronájmu školní hřiště s umělým travním povrchem  
v Klausově ulici. To využíváme jak na tréninky, tak i na mistrovské  
zápasy. Z důvodu nevyhovujícího stavu povrchu je i zde nutné co nej-
dříve provést alespoň částečnou opravu. Ta je pro tréninky a konání 
zápasů Pražského fotbalového svazu nezbytná. Rozpočet činí cca  
600 000 Kč. Tuto částku budeme čerpat z vlastních prostředků.
   Ještě jednou děkujeme městské části za nemalé finanční dotace, 
které klubu dlouhodobě poskytuje.               Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky

V turnaji zvítězily Stodůlky
V neděli 13. června se na hřišti Motorletu odehrál již 12. ročník tur-
naje O pohár starosty MČ Praha 13. Letos se o něj utkalo 12 týmů, 
které byly rozděleny do dvou početně stejných základních skupin. 
Akce byla primárně určena pro kategorii U-8, tedy děti narozené 
v roce 2013. Turnaje se ale zúčastnily i 3 mladší celky (ročník 2014), 
konkrétně oba týmy Sparty a mužstvo Motorlet II. 

Po základních skupinách 
turnaj vrcholil v nadstav-
bové části, když se ve finále 
střetly celky Stodůlek  
a Střešovic. Zápas o první 
místo nakonec skončil vý-
raznou výhrou Stodůlek 
v poměru 9:3. Zápas  
o 3. místo nabídl vyrovna-
nou podívanou se šťastněj-
ším koncem pro Aritmu, 
která zdolala Zličín 3:2.  
Na turnaji byla k vidění 
řada výjimečných indivi- 

duálních výkonů, které byly rovněž náležitě odměněny.  
   Celkem se odehrálo 42 zápasů. Nejlepším střelcem se stal hráč Sto-
důlek Petr Slepička s 15 vstřelenými góly. Nejlepším hráčem byl vy-
hlášen Karim Timerbaev (Aritma). Cenu pro nejlepšího brankáře  
si odnesl domácí brankář Radek Lukeš (Motorlet) – ročník 2014!  
   Jsme velmi rádi, že jsme mohli letos turnaj znovu uspořádat. Moc  
si vážíme podpory, kterou nám MČ Praha 13 dlouhodobě poskytuje. 
Bez jejího příspěvku by bylo velmi složité zorganizovat turnaj na ta-
kové úrovni. Silné zapojení Prahy 13 potvrdila i přítomnost starosty 
Davida Vodrážky při závěrečném ceremoniálu. Upřímně děkujeme. 
Těšíme se na další spolupráci na budoucích projektech zaměřených  
na sportující děti a mládež. Marek Opočenský, Motorlet Praha              
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Putování Prokopským údolím
V červnu jsme zažili báječný den, který byl pro děti z 2.A, 3.A, 4.B 
ZŠ Janského, ale i pro nás, jejich učitelky, plný dobrodružství. Vydali 
jsme se společně na výpravu do Prokopského údolí, které je jedním  
z nejkrásnějších míst na území Prahy. Prošli jsme se divokou přírodou, 
svoji odvahu jsme si otestovali při průzkumu 120 m dlouhé jeskyně, 
vyřádili jsme se na prolézačkách. Cílem naší cesty byly Dívčí hrady, 
kde na nás už čekaly čtyři klisny koně Převalského. Díky pražské zoo 
jsme se seznámili s Xicarou, Lanou, Khamiinou a Gruhne, které tady 
našly nový domov. Ke klisničkám by měl přibýt v nejbližší době hře-
bec. Až se tedy příště vypravíme do Prokopského údolí za dalším 
dobrodružstvím, budou už na nás možná ve výbězích čekat noví ka-
marádi, hříbátka. Monika Linhartová

Koše v Centrálním parku  
se vyvážejí častěji
Centrální park v Praze 13 je oblíbenou destinací nejen obyvatel Pra- 
hy 13, relaxovat sem jezdí i přespolní a čas tu tráví i mnoho lidí, kteří 
zde pracují a polední pauzu si chtějí zpříjemnit v zeleni. 

Centrální park, který tvoří pomyslnou zelenou osu naší městské části 
na rozloze 42 ha, se postupně buduje od roku 1991 a jeho dominan-
tami jsou dvě vodní retenční nádrže na Prokopském potoce, místní 
halda „Makču Pikču“ a také tubus metra B. Oblíbenost parku nás 
všechny velmi těší, ale nese s sebou bohužel i negativa. Správci parku  
se v poslední době potýkají se zvýšeným objemem odpadu po návštěv-
nících, a proto radnice navýšila svozy vyvážení odpadkových košů.
   Během celého roku sem zavítají tisíce lidí a to s sebou samozřejmě 
nese i náklady na jeho údržbu, kterých si je vedení městské části dobře 
vědomo. „Péče o zeleň a úpravy travnaté plochy jsou naší standardní 
povinností, stejně jako péče o dětská hřiště, lavičky a další drobné 
prvky, které mají návštěvníci parku k dispozici. Aktuálně řešíme  
bohužel zvýšené množství odpadků, které parku neprospívají. V Cent-
rálním parku se nachází celkem 80 odpadkových košů určených na 
drobné formy odpadu. Proto jsme se rozhodli navýšit četnost svozu 
z parku na téměř dvojnásobek,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka 
a dodal: „bylo by velmi žádoucí, aby návštěvníci byli ohleduplnější  
ke zdejší přírodě, věřím, že když vidí přeplněný koš, odpady odnesou 
do jiného a nebudou vytvářet hromady kolem“. 

Během pandemie se změnilo mnohé, například způsoby stravování 
a mnoho lidí si zvyklo nosit jídlo v obalech s sebou do parku, takže 
v parkových koších končí velké krabice od pizzy, plastové lahve i kra-
bičky z restaurací. To všechno má končit ve tříděném odpadu, zby-
tečně nezaplňovat parkové koše a především šetřit životní prostředí. 
Tříděný odpad se dá zpracovat a následně využít. Všechno nemusí 
končit na skládkách nebo ve spalovnách. Stejně tak finanční pro-
středky potřebné na pokrytí zvýšených nákladů na úklid odpadků 
v parku by se mohly využít smysluplněji, např. na nové lavičky nebo 
nové výsadby. Dana Céová, OŽP 

Moderní technologie pomáhají  
i v charitativních projektech
O nových technologiích se mluví často a v různých souvislostech,  
málokdy se však dozvídáme, že mohou pomáhat i ohroženým dětem, 
jako například v projektu KlokTex.

Jde o charitativní a ekologický projekt, který podporuje především 
Fond ohrožených dětí Klokánek. Praha 13 se do projektu pomoci za-
pojila již před lety. Po celé České republice jsou rozmístěné kontejnery 
s logem klokánka na sběr nepotřebného, avšak použitelného oblečení 
a obuvi. Odevzdáním oděvů, obuvi, textilu, ale i hraček se jejich dárci 
přímo podílí na pomoci jak materiální, tak hlavně finanční. 

„Projekt byl spuštěn s cílem pomoci těm, kteří naši pomoc potře-
bují. Díky všem dárcům oblečení a obuvi jsme v rámci projektu fi-
nančně podpořili charitativní organizace částkou převyšující 3 miliony 
korun. Tuto pomoc se budeme i přes nelehké období snažit nadále  
navyšovat.“ říká Pavlína Klementová, jednatelka společnosti. 

V rámci projektu se musí velmi efektivně řešit provoz celého sys-
tému, aby ná-
klady s ním 
spojené ne-
převýšily pří-
nosy celého 
projektu. Jed-
nou ze zásad-
ních náklado-
vých položek 
je svoz ode-
vzdaného tex-
tilu a obuvi.  

V rámci vaší městské části jsou naše rozmístěné charitativní kontej-
nery nově osazeny monitorovacími čidly. Jedná se o spojení moderní 
technologie s charitativním projektem. Díky chytré logistice a pláno-
vání svozů se optimalizují náklady a také se přispívá ke snížení emisí, 
což zásadně ovlivňuje efektivitu celého procesu.  
Více na www.kloktex.cz. Nicole Nouir Křížková  

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

datum stanoviště

14. 9. Janského – parkovací záliv proti č. 2211/69

15. 9. nám. Na Lužinách – křižovatka s ul. Mládí, parkovací stání

16. 9. V Hůrkách – křižovatka s ul. Seydlerova (na chodníku vedle parkovacího 
zálivu) 

20. 9. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)

21. 9. Přecechtělova – křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

22. 9. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

23. 9. Chlupova – proti č. 1800 u MŠ

4. 10. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

5. 10. U Kašny – odstavná plocha

7. 10. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad  
(u č. 2367/97)

12.10. K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)

13. 10. Böhmova – parkoviště u kotelny

15. 10 Vlachova x Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8

18. 10. Fantova – parkoviště před objektem č. p. 1742/23

19. 10. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

20. 10. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)

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, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, ba-
terie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582. 

datum stanoviště čas přistavení

   8. 9. – čt

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 – Melodická 17.30–17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace  
č. 1047/21a) 18.00–18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30–18.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 19.00–19.20

16. 9. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00–15.20
křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30–15.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště  
u č. 2463) 16.00–16.20

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

Ukliďme Prahu 13
Hlavní úklidový den pro podzimní akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 
je plánován na 18. září. Těžištěm této dobrovolnické akce jsou lidé, 
kteří zorganizují společný úklid ve zvolené lokalitě a zaregistrují jej  
u hlavního organizátora na www.uklidmecesko.cz. Ten jim může po-
skytnout know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další 
potřebnou podporu. 

Akci opět podpoří také Úřad městské části Praha 13. Organizátoři 
zaregistrovaných skupin z podniků, občanských spolků, společností 
SV, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru životního prostředí  
u Dany Céové, ceovad@praha13.cz, tel. 235 011 474. V případě zájmu 
vám pomůžeme vytipovat vhodnou lokalitu k úklidu a po dohodě  
zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluveného prostran-

ství. Případným zájemcům můžeme také menší množství pytlů pře-
dem poskytnout. 

Budeme rádi, když po akci zašlete e-mail, ve kterém uvedete, kolik 
lidí se úklidu zúčastnilo, jak se jmenovala vaše skupina, kolik odpadu  
a kde se sebralo, případně připojíte fotku a na mapě vyznačíte místo, 
kde se nachází pytle připravené k odvozu. Informace, které nám za-
šlete, pak rádi použijeme na webu a v časopise STOP. 

Městská část Praha 13 děkuje všem zdejším skupinám, které se již 
několik let do úklidu zapojují. Dobrovolníci vždy vysbírají obrovské 
množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek a šetří tak 
nemalou část finančních prostředků, které jsou z rozpočtu městské 
části na úklidy každoročně vynakládány. Závěrem prosíme o dodržo-
vání potřebných a aktuálních hygienických opatření i při dobrovolnic-
kých úklidech.  Dana Céová   

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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MALÍ PRŮVODCI NA  
VYŠEHRADĚ. Žáci 2.B  
ZŠ Mohylová odcházeli na 
prázdniny s cennou zkuše-
ností z výpravy na Vyšehrad. 
Zatímco ve školách bývá 
zvykem, že děti poslouchají 
výklad paní učitelky, v areálu 
Vyšehradu mělo každé dítě 
připraveno kratší či delší po-
vídání o historických památ-
kách z tohoto místa a všichni 
si postupně vyzkoušeli, jaké 
to je dělat ostatním průvod- 
ce. Vzájemně jsme se od sebe 
dozvěděli, odkud skákal  
Šemík, kdo byl Josef Václav 
Myslbek, co je Slavín, koho 
zobrazují sochy v parčíku,  
co se ukrývá v bazilice sv. Petra a Pavla nebo kde jsou Čertovy sloupy. 
Moc se těšíme, až si vzájemné průvodcování zopakujeme i na jiných 
místech a jsme zvědaví, kdo své průvodcovské zkušenosti dokáže vyu-
žít – třeba na výletech se svou rodinou.  Lucie Frydryšková

KEŘ PLNÝ MOTÝLŮ. Červnový čas ve školní družině ZŠ s RVJ 
Bronzová přinesl společně se čtením Knížky Ferdy Mravence také  
vyprávění o péči o zvířátka a květiny. Děti z 1. oddělení školní družiny 
si vytvořily z papíru malý motýlí keř, který jistě potěší nejen maminky.
 Lenka Durdilová

AKCE DĚKUJEME. Děti 
i celý učitelský sbor z Anglo-
fonní základní školy podpořil 
zdravotníky dlouhé měsíce 
bojující o životy pacientů, 
kteří se nakazili koronavirem. 
Akci Děkujeme vyhlásila re-
dakce deníku Blesk a my jsme 
se rádi přidali. Naši školu 
v květnu navštívil Jan Klír,  
lékař z Ústřední vojenské ne-
mocnice, který dětem o prů-
běhu této nemoci vyprávěl, 
ukázal jim, v čem lékaři pra-
cují a přinesl také maketu 
obávaného viru. Žáci se pak 
pokusili z polystyrenových 
koulí, párátek a bambulek 

maketu sami vyrobit. Lékařům namalovali i obrázek a přidali děkovný 
vzkaz. Všech, kteří se na boji s koronavirem jakýmkoli způsobem  
podílí, si nesmírně vážíme.  Jitka Kuvínková

BOBŘÍK CVIČIL SE SOKOLEM. Pohyb je pro děti předškolního 
věku přirozenou součástí života, ale také skvělým výchovným pro-
středkem pro utváření osobnosti. Všestranný pohyb by měl být zába-
vou a hrou. V tom nám již druhým rokem pomáhal projekt Se Sokolem 
do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Dětem zpest-
řoval cvičení lákavou motivací pěti zvířátek v čele se Sokolíkem Pepí-
kem. Za zdárné plnění úkolů během celoročního projektu byly dětem 
motivací samolepky, které si lepily do svých notýsků. Přes nepřízeň 
covidové pandemie si většinu úkolů zvládly zažít a v červnu se rado-
valy ze slavnostního vyhodnocení. Petra Novotná

DEN DĚTÍ V ROSNIČCE. Ani letos jsme naše děti neochudili  
o „jejich den“. Paní učitelky připravily dopoledne plné zábavy, soutěží 
a nakonec i sladkou odměnu. I když jsme měli v záloze i tzv. mokrou 
variantu, počasí nám přálo a dětský den jsme si náramně užili. Děti se 
postupně vystřídaly na několika stanovištích, úkoly byly diferencio-
vané podle věku (koloběžky, kladinka, opičí dráha, překážkový běh...), 
na konci nás čekala diskotéka a vhod přišla odměna ve formě zmrz-
liny. Domů si pak oslavenci odnesli vitamínovou taštičku, dárek od 
pana starosty. Děkuji učitelkám za precizní přípravu a zajištění moc 
hezké akce.    Jitka Machurová, ředitelka školy

DEMAČKY SOUTĚŽILY PŘED TV KAMERAMI. Tanečnice z Ta-
neční skupiny DEMO se přes on-line semifinálová kola protančily  
až do živého televizního finále soutěže Superpohár. Dívky z kurzu D3 

během locdownu nelenily a přes 
on-line tréninky se naučily úplně 
novou sestavu New Circles. Tu, jak-
mile to bylo venku možné, společně 
secvičily, natočily a poslaly do sou-
těže. Odborné porotě se zalíbily 
a získaly postup do finále Superpo-
háru, který natáčela Česká televize. 
I přesto, že se finále vzhledem 
k termínu konání soutěže a sou-
časné situaci nemohly účastnit 
všechny, devět statečných tanečnic 
si vytančilo 1. místo v základní lize 

disco dance dětí. Kromě zlatých medailí si tak odnesly na prázdniny 
i nesmírný zážitek. Více na www.tanecniskupinademo.cz nebo na je-
jím stejnojmenném Facebooku či Instagramu. Jitka Žaloudková



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2021 25

STŘÍPKY

LOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Každý rok je pro mnoho dětí naší MŠ 
Palouček tím posledním školkovým. Od září je čeká krok do školního 
života, vstup do první třídy základní školy. A jako každý rok, tak i le-
tos, jsme se s nimi náležitě rozloučili. Všichni předškoláci se pěkně 
oblékli a seřadili na našem provizorním divadelním podiu na zahradě. 
Ostatní děti si sedly do hlediště. Předškoláci zarecitovali básničky 
s pohybem a potom nastala ta slavná chvíle, šerpování. Na památku 
děti dostaly kromě šerpy také batůžek s malým dárkem. K loučení  
patří i oslava. Občerstvení spolu s dětským šampaňským bylo připra-
veno. Děkujeme maminkám za přinesené dobroty.  Helena Štajerová

PROSTĚ KRÁSNÝ 
DĚTSKÝ DEN. První 
červnový den jsme si 
užili sportovní den 
v Squashparku Na 
Cibulkách. Nebyli 
jsme tu poprvé a jako 
vždy se nám pan Sý-
kora plně věnoval. 
Mohli jsme použít 
horolezeckou stěnu 
s řádným jištěním 
včetně boulderingu. 
Dále jsme si vyzkoušeli různé posilovací stroje, které běžně potkáváte 
ve fitness centrech, také jsem si zkusili přejít po natažené lajně a na-
konec  jsme  prověřili profesionální travnatý povrch při střelbách  
na bránu. Jako vždy jsme byli hodně unaveni, ale dokázali jsme dojít 
pěšky až do Butovic. Prostě krásný dětský den zakončený sladkou  
odměnou ve škole. Míša Pařízková, ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743

RECYKLACÍ K LEPŠÍ PLANETĚ. Recyklace již použitých věcí je 
jednou z cest, jak alespoň částečně ulevit naší planetě od čím dál vět-
šího množství odpadu. V Anglofonní základní škole jsme se rozhodli 
jít příkladem. Naše děti se rozdělily do týmů a vyrobily koše na tří-
děný odpad – na plast, papír i sklo. Od teď už také samy vědí, že stačí 
maličkost a každý z nás může planetě pomáhat. Jsme rádi, že k tomu 
malým krokem přispějeme i my. A děti se zase přiučily něco nového.
 Sahil Bathija

TOMU ŘÍKÁME SUPER LÉTO! Že školní rok v červnu skončil?  
Ne tak docela. V Anglofonní základní škole jsme se rozhodli uspořá-
dat pro děti letní jazykový kemp. Původně se měl konat pouze v čer-
venci, pro velký zájem rodičů i dětí a výborné ohlasy jsme jej však zor-

ganizovali také 
v srpnu. Kemp 
vedli naši rodilí 
angličtí mluvčí, 
takže děti byly 
celý den v kon-
taktu s angličti-
nou. Učitelé si pro 
ně připravili na 
každý týden jiné 
téma - ochutná-
vání exotických 
pokrmů, testování 
fyzické zdatnosti 
při sportování, 

objevování podmořského světa spojené s výletem do akvária nebo  
návštěvy DinoParku či plaveckého bazénu. Děti si kemp moc užily 
a kromě jiného se zdokonalily v angličtině. Tak zase za rok. Sahil Bathija

PREZENTACE ROČNÍCH PROJEKTŮ. ZŠ Janského se na 2. stupni 
specializuje na systematickou projektovou výuku. I přes složitou epi-
demiologickou situaci naši žáci dokázali nejen náročnou projektovou 

výuku splnit, ale také ji 
v posledním měsíci školy 
odprezentovat. Sedmé 
třídy se věnovaly tématu 
Středověké město, kdy na 
závěrečné prezentaci pro-
jektu došlo i na pletení 
svatojánských věnců z de-
vatero bylin a k ochut-
návce čajů z bylin ze 
školní zahrádky. Osmý 
ročník se zaměřil na 
Pražská náměstí a vytvořil 

knihu Turistický průvodce. Žáci 9. tříd zpracovávali téma dle vlast-
ního výběru, část z nich se zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. 
I přes dlouhotrvající distanční výuku žáci své projekty zvládli na jed-
ničku a všem patří velká pochvala.   Jan Havlíček, ředitel školy

MLADÝ ZÁCHRANÁŘ. Na konci školního roku jsme se všichni už 
těšili na prázdniny a dovolené. Ale i tam nás mohou potkat nepří-
jemné situace, rozbitá kolínka, štípance... Abychom spolu s našimi 
dětmi z MŠ Palouček byli připravení tyto situace nejen řešit, ale 

hlavně jim předchá-
zet, nabídl nám  
tatínek Kubíka  
Matury preventivní 
program pro děti 
Mladý záchranář  
od společnosti 
Wind of Change 
financovaný společ-
ností B2M.cz. 

Vedla ho MUDr. Eva Sosnová. S pomocí velkého plyšového medvěda 
se děti hravou formou seznamovaly se základními zdravotnickými  
dovednostmi. Připomněly si, jak přivolat pomoc, dozvěděly se, jak se 
dává masáž srdce, obvazují rány, jaká nebezpečí hrozí od volně žijících 
zvířat, ale hlavně, jak možným „bolístkám“ předcházet. Za svoji práci 
pak získaly diplom Mladého záchranáře. Za krásný projekt, do kte-
rého se v září zapojí pedagogové, mnohokrát děkujeme.  Helena Štajerová



ZÁŘÍ 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726

Je tady září a velká část rodičů se opět rozhoduje, jak dětem, ale i sobě, 
příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. Nabídek nejrůznějších akti-
vit je celá řada. Možná využijete některou z následujících možností.

 Pojď hrát hokejbal! Hokejbal je sportem, který je nejvíce podobný 
lednímu hokeji. HC KERT Park Praha pořádá permanentní nábor 
hráčů od 4 do 15 let a to vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.45 do 18.00 
hodin. Bližší informace získáte na www.kert-park.cz/nabor. Kontakty: 
Martin Horský, tel. 605 589 087; Jan Šimůnek, tel. 732 614 797;  
Jitka Steinbachová, tel. 776 859 609.

 HB Basket Praha. Náš klub oslavil v roce 2021 deset let své exis-
tence. I přes krátkou historii se můžeme pochlubit četnými úspěchy, 
a to zejména v minižactvu a žactvu. HB Basket se stal během uplynu-
lých let jedním z nejlepších dívčích klubů, a to nejen v Praze, ale i na 
celorepublikové úrovni. Na úspěchy v mladších kategoriích jsme navá-
zali i v dorostech, kde hrajeme prestižní nejvyšší soutěže. I během  
„covidové“ sezony jsme s hráčkami pravidelně pracovali a nyní se již 
těšíme na další sezónu v hale. Naše úspěchy jsou výsledkem systema-
tické přípravy 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.

 SK Aktis Praha provádí nábory nových členů. Jsme oddíl s více než 
dvacetiletou tradicí s působností v Praze 13 a s řadou výborných atle-
tických odchovanců, kteří se prosadili až do reprezentačních výběrů 
ČR. Zveme všechny zájemce o atletiku, kteří se chtějí stát našimi 
členy, na nábory, které proběhnou následovně:
 středa 8. 9. v 16.30 na hřišti ZŠ Janského – pro ročníky 2012–2014 
 (tréninky probíhají na tomto hřišti)
  čtvrtek 9. 9. v 16.30 na hřišti FZŠ Mezi Školami – pro ročníky 2016 
a starší

Ještě jste se nerozhodli?
Všichni účastníci náboru přijdou ve sportovním obutí a oblečení a bu-
dou plnit krátké testíky. Ten, kdo se nebude moci náboru účastnit ve 
stanovené termíny, může se domluvit na náhradním s předsedou 
klubu panem Bártlem na tel. 603 981 455. Budeme se těšit! 
 Fotbalový kroužek Sokola Stodůlky. Kroužek je zaměřen na rozvoj 
sportovní všestrannosti, síla – rychlost – obratnost. Zábavnou formou 
her a soutěží dětem ukážeme radost z pohybu a vlastních úspěchů. 
Sportovně-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.  
Děti se scházejí:
 v úterý 1.–2. třída 14.00 – 15.00
 3.–5. třída 15.15 – 16.15      
 ve čtvrtek 1.–2. třída 14.00 – 15.00
 3.–5. třída 15.15 – 16.15 
Přihlášky a bližší informace získáte na tel. 732 248 449  
nebo na e-mailu: krouzek@sokolstodulky.cz.    

 Taneční skupina DEMO, jejíž členky se mohou pyšnit řadou oce-
nění v „tanečním světě“ (mistři světa WADF 2018, vícenásobní mistři 
ČR CDT/SUT 2018, 2019 atd.) nabírá od září nové tanečnice do za-
čátečnických i profi soutěžních týmů. Specializuje se na disco a art 
dance, avšak lpí i na všestranném tanečním a pohybovém rozvoji ta-
nečnic. Proto je součástí každého kurzu i baletní a gymnastická prů-
prava! Zároveň se v průběhu roku děti učí i jiným tanečním stylům. 
Jestli hledáte pro své děti zájmový kroužek, který je bude rozvíjet 
a bude mít smysl, vyzkoušejte první lekci zdarma. 
TS DEMO zároveň od září otevírá i taneční a jógové lekce pro do-
spělé (jazz dance, fit jóga, atd.). Zároveň se budete moci těšit i na cvi-
čení rodičů s dětmi. Nový školní rok zahajujeme 13. září. Více infor-
mací na www.tanecniskupinademo.cz nebo na tel. 724 121 402. 
Sledujte i Facebook či Instagram.
 Nabídka volnočasových aktivit Domu dětí a mládeže Stodůlky. 
Už tradičně nabízíme kroužky, kluby, kurzy a soubory pro všechny  
věkové kategorie, od nejmenších dětí až po seniory. Pro školní rok 
2021/2022 jsme připravili nabídku 211 kroužků ze všech oblastí, které 
DDM Stodůlky zastřešuje. Zájemci si tak mohou vybrat z tvořivých, 
hudebních, divadelních, pohybových, tanečních, přírodovědných, 
technických, jazykových kroužků i z kroužků pro ty nejmenší v oblasti 
předškolního a školního vzdělávání. Stále nabízíme několik volných 
míst v některých kroužcích. Z jazykových kroužků je to Španělština 
pro začátečníky (po 16.30) a Španělská konverzace (po 17.30). 
Chcete-li se zdokonalit v angličtině, je tu pro vás Anglická konverzace 
a gramatika (út 17.30). Je-li vašim dětem blízká příroda, jistě se jim 
bude líbit v kroužcích Věda Z (st 14.20, Věda Z – příroda út 15.20 
nebo Věda Z Badatelé). Technické nadšence přivítáme v kroužcích 
Leteckých modelářů (pro rodiče s dětmi po 18.10 a děti začátečníci 
st 15.30), v Klubu lodních modelářů (st 17.10), své místo najdou 
i Elektro-radio amatéři (začátečníci čt 17.00 a pokročilí čt 18.40),  
nesmíme zapomenout ani na kroužky Hravé robotiky a Legorobotiky. 
Ti, kteří rádi spojí technickou stránku věci s tvůrčím zapojením, jistě 
osloví kroužek Dílna s animací. Svou zručnost si mohou děti procvičit 
na kroužku Svět ručních prací (po 14.00) a Šití na šicím stroji  
(po 16.10). Ještě máme několik volných míst v tanečních kroužcích 
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pro děti, konkrétně Salsa + latino mix pro začátečníky (po 16.10) 
i pokročilé (po 15.00), Taneční mix pro starší (po 15.00), Balet pro 
pokročilé (st 17.40) a v kroužcích orientálního tance pro začátečníky 
(út 17.10), v Orientální přípravce pro pokročilé (st 16.10) a v krouž-
cích orientální skupiny Belly Amira. V divadelním úseku mohou děti 
navštěvovat Divadlo (st 15.40 či čt 14.00), kroužek Improvizace, Mu-
zikálový kroužek (st 14.00), Jak oslovit slovem (po 18.10) či Tvůrčí 
psaní a hraní (po 16.00). Na dospělé se těšíme v kroužku Večerní 
umělecké keramiky (čt 18.40), Kresby a malby pro dospělé (út 18.20), 
Kreativní dílna pro dospělé (st 18.10), Kurz šití pro ženy (po 18.20), 
Solo lady latin dance pro začátečníky (po 18.50), Bachata pro dámy 
(po 18.30), Lady sexy dance (čt 18.40) a kroužku Art/balet/contem-
porary (út 18.00). Z pohybových kroužků pro dospělé to jsou Funkční 
strečink (po 17.20), Kruhový trénink se Zuzkou (út 19.10), Sebe-
obrana pro ženy a dívky (po 19.30), Tradiční jóga a kroužek Mamky 
cvičí (čt 11.05). Více na www.ddmstodulky.cz. 

 Tenis je sport pro celoživotní rekreační aktivitu. Tenisová škola 
Tallent pořádá už více než dvacet let tenisové kroužky pro všechny 
holky a kluky od 4 let až po střední školu. Skupinové tréninky dětí 
a mládeže probíhají v malých, bezpečných skupinkách maximálně do 
pěti účastníků. Učíme i malé lenochy, PC týpky a mobilové závisláky. 
Kurzy jsou rozděleny na dvě pololetí – I. pololetí letos zahájíme 
4. října. Včasné přihlášení = 30% sleva a půjčení rakety zdarma. Po-
skytujeme „covidovou garanci“ – odtrénujeme všechny tréninky, které 
uhradíte. 
V Praze 13 probíhají tréninky ve dvou školách na Velké Ohradě – 
v ZŠ Klausova a v ZŠ Janského. Ve dnech 7., 14., 21. a 28. září nabí-
zíme v ZŠ Klausova ukázkové hodiny zdarma. Od 16 do 19 hod.  
proběhnou tréninky ve třech skupinách. Každá skupina je pro jinou 
věkovou kategorii. Případní zájemci se proto na konkrétním čase  
domluví na telefonním čísle 777 260 262. Více na tel. 777 260 262, 
603 527 172, další informace a přihlášky získáte na www.tallent.cz.
 Přijďte si s námi zacvičit. Sportovní klub hala Lužiny organizuje 
cvičení pro děti od 15 měsíců do 18 let věku.
 Cvičení rodičů a dětí od 15 měsíců do 5 let – formou hry, básniček, 
pohádek a říkanek si rozvíjí pohybové schopnosti, zdokonalují doved-
nosti... Dopolední cvičení út, st, čt 10–11 hod.; odpolední cvičení  
st 16–17 hod.
 Všestranný předškoláček (pro děti od 3 do 6 let) – tematicky zamě-
řené cvičební hodiny. Hry na profese, na zvířátka... Zaměřujeme se na 
správné držení těla, rehabilitační cvičení a procvičování jemné a hrubé 
motoriky, učení samostatnosti. Děti cvičí pod vedením instruktorů bez 
účasti rodičů. Cvičení ve středu 17–18 hod.
 Sportovní hry pro předškoláky (pro dívky i chlapce od 4 do 6 let) – 
základy míčových, pálkovacích her, hry na koordinaci pohybů a zdo-
konalení atletických dovedností. Cvičení ve čtvrtek 16–17 hod.
 Všestranně zaměřené cvičení a sportovní hry pro školáky (od 6  
do 14 let) – zdokonalení základů gymnastické průpravy a atletiky,  
seznámení s některými netradičními sportovními hrami, komplexní 
sportovní trénink a rozvoj osobnosti. Cvičení v pondělí 16–17 hod.
 Orientační běh a cvičení v přírodě – učíme se poznávat přírodu,  
tábornické dovednosti, orientaci v přírodě, zdravovědu... Schůzky 
v pondělí a v úterý 17.30–19.00 hod.

Více na www.sportovni-hala-luziny.cz, www.skhalaluziny.wz.cz,
Dagmar Kolandová, tel. 723 060 323.
 Co je to Taekwondo a proč s ním začít? Taekwondo WTF klub 
Praha působí v Praze 13 ve čtyřech základních školách. Výuka se za-
měřuje na děti a mládež, a proto cvičíme v prostorách základních škol. 
Taekwondo patří pod oficiální Český svaz Taekwondo WT. Je to 
olympijský sport – bojové umění, původem z Koreje. Jde o obranu, 
preferuje používání nohou – kopy. Vede nejen k tělesné síle, ale 
i k disciplinovanému myšlení. Hlavně v této složité, covidové době, 
kdy si děti navykly být více doma a jejich stravovací návyky se zhoršily, 
můžeme naše tréninky jen doporučit. 
Informace pro nové zájemce: tréninky jsou vždy dvakrát týdně během 
celého školního roku a jsou vhodné pro všechny – od malých čtyřle-
tých dětí po dospělé. Tréninky v Praze 13 probíhají v těchto školách:

•  ZŠ Klausova, Klausova 2450, Velká Ohrada (pondělí 18.00 – 19.00, 
středa 17.30 – 18.30)

•  FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 17 (úterý 16.30 – 17.30,  
čtvrtek 16.30 – 17.30)

•  ZŠ Mládí, Mládí 135 (úterý 18.30 – 19.30, čtvrtek 18.30 – 19.30)
•  FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322 (pondělí 19.00 – 20.00,
  středa 19.00 – 20.00)
Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na ja-
kémkoli tréninku. Více informací naleznete na našich internetových 
stránkách www.taekwondo-praha.cz.

 TJ Sokol Stodůlky. Oddíl fotbalu TJ Sokol Stodůlky pořádá s pod-
porou městské části Praha 13 nábor do oddílu fotbalu. Akce se usku-
teční v rámci Festivalu volného času Prahy 13 v sobotu 11. 9. od 14.00 
do 16.00 na hřišti u kostela sv. Jakuba St. Zveme všechny děti ročníků 
narození 2010 – 2017. Nábor proběhne zábavnou formu, kdy si účast-
níci na několika stanovištích vyzkouší své pohybové a fotbalové do-
vednosti. Pro všechny účastníky bude připravena odměna.
Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největším klubem městské části 
Praha 13, aktuálně má dvanáct týmů – devět mládežnických a tři  
týmy dospělých. 
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 Všeobecná sportovní průprava – Děti na startu 
Sportovní klub FitStation.cz pro vás ve školním roce 2021/2022 ote-
vírá 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 6. 9. od 15.30 do 
ZŠ Janského, Jánského 2189, Velká Ohrada. Děti se mohou přijít po-
dívat a trénink rovnou vyzkoušet. Pro přihlášení na ukázkovou lekci 
nebo získání více informací nás kontaktujte na info@fitstation.cz,  
tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.

 Kurzy keramiky pro nové zájemce. V září bude ve FZŠ Brdičkova 
1878 na Lužinách opět v plném provozu naše keramická dílna. Kurzy 
keramiky provozujeme pro žáky i dospělé z kterékoli části Prahy. Jsou 
tedy určeny pro širokou veřejnost – pro začátečníky i pokročilé, pro 
děti i dospělé. Všechny kurzy jsou devadesátiminutové. Máte-li zájem 
o možnost relaxovat při práci s keramickou hlínou a současně získat 
zručnost při výrobě originálních dekorativních předmětů, pak nabí-
zíme některá volná místa. Bližší informace získáte na stránkách   
www.fzsbrdickova.cz, přihlásit se můžete na webu v sekci kroužky – 
keramika. Případné dotazy adresujte na holazlata@gmail.com.  
Kurzy prvního pololetí začínají v pondělí 13. září a končí v pondělí 
31. ledna 2022.
 Latino mix a posilování pro ženy. Naučíme se různé latino tance, 
jako je salsa, bachata, merengue... Sólový tanec, kroky, variace, otočky, 
bodymovement, v závěru lekce nás čeká posilování a příjemné prota-
žení. Kurz, který začíná 2. 9. ve Spolkovém domě, K Vidouli 727,  
je vhodný pro začátečnice i pokročilé. Probíhá vždy ve čtvrtek  
od 19.00 hodin. Přidat se můžete kdykoli v průběhu kurzu. Více  
informací a přihlášky na info@kamilasalsa.cz, www.kamilasalsa.cz.
 Megabajty – bez nich už to nepůjde. Září je tady a s ním i opě-
tovný nástup dětí do škol. Přemýšlíte o vhodné volnočasové aktivitě 
nebo kroužku, který bude vaši ratolest bavit a zároveň se při ní naučí 
spoustu důležitých věcí pro budoucí život? Přihlaste ho k nám na 

kroužek programování 
nebo robotiky! Nabízíme 
veliké množství kroužků 
pro děti dle věku a po-
kročilosti. Že si nedoká-
žete z toho nepřeber-
ného množství vybrat? 
Žádný problém! Přijďte 
8. září na Megabajty, 
tedy na den otevřených 
dveří ve FZŠ Trávníč-
kova. Provedeme vás 
světem našich kroužků, 
spoustu věcí si budete 
moci sami vyzkoušet 
a seznámíte se u toho 
i s našimi lektory. U nás 
si vybere každý!

Více informací a seznam nabízených kroužků najdete na www.tib.cz.
 Aerobik pro děti od 4 let. Sportovní klub FitStation.cz nabírá nové 
členy do skupin rekreačního i závodního aerobiku. Máte doma holky 
nebo chlapce ve věku 4 – 16 let, kteří rádi sportují, chtějí zažít spoustu 

legrace a mají zájem být součástí skvělého kolektivu? Přiveďte je 
k nám! Přijďte navštívit naše ukázkové hodiny – v pátek 3. 9. od 16.00 
na Ohradském nám. 1628/7, Velká Ohrada, nebo ve středu 8. 9.  
od 16.30 do ZŠ Janského, Janského 2189, Velká Ohrada. Pro přihlá-
šení na ukázkovou lekci či získání více informací nás kontaktujte  
na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.
 Florbalový klub Panthers pořádá nábor malých kluků a holek. 
Společně se začátkem záři přichází kromě nového školního roku také 
start nové sportovní sezony. A ten se i tentokrát ponese ve znamení 
náboru florbalového klubu Panthers Praha, který v Praze 13 a 5 pů-
sobí už od roku 1993. Pod jeho hlavičkou sportuje na 550 dětí nejen 
ze západního břehu Vltavy. Nově Panteři kromě florbalových tréninků 
a kroužků otevírají také všesportovní školičku pro předškolní děti, ve 
které se budou věnovat obecné sportovní přípravě a nejrůznějším po-
hybovým hrám. Nábor jak do florbalových kroužků, tak i do všespor-
tovní školičky bude probíhat celé září a říjen v domácích halách 
v Radlicích, na Lužinách a ve Zličíně. Otevřené tréninky jsou určené 
jak pro úplné začátečníky, tak i pro již zkušené sportovce ročníku na-
rození 2008 a mladších. Podrobné termíny a kontakty na klub i jeho 
šéftrenéry najdete jak na https://zacnisflorbalem.cz nebo na oficiál-
ním webu klubu www.panthers.cz.
 Pro malé fotbalisty. Sparťanská fotbalová školička je projekt vše-
stranného pohybového rozvoje vedený zábavnou formou a přiměřeně 
k věku pro nejmenší kluky i holky. Tréninky, které jsou určeny pro děti 
ve věku 3 až 5 let, jsou vedeny kvalifikovanými trenéry AC Sparta 
Praha. Velkým benefitem pro rodiče dětí ze spolupracující školky je, 
že na trénink své dítě nemusí vodit, o vše se postarají kvalifikovaní 
trenéři.
Tréninky v Praze 13 probíhají v několika kroužcích:
Nové Butovice – pátek 15.30 – 16.30
Píšťalka – středa 15.00 – 16.00
Rozmarýnek – středa 16.30 – 17.30
Korálek – středa 15.15 – 16.15
Řeporyje – středa 16.00 – 17.00
Místa tréninků, přihlášku a další informace  
najdete na www.skolickasparta.cz, tel. 728 351 641.
 MTS Akademie. Sportovní projekt MTS Akademie se zaměřuje 
na cvičení venku na čerstvém vzduchu. Nabízí skupinové lekce, které 
probíhají celoročně a jsou rozděleny dle obtížnosti a požadavků. Sku-
pinové lekce probíhají od pondělí do soboty dle rezervačního kalen-
dáře. Do konce roku 2021 můžete využít týden cvičení zdarma.
Lekce Pěkné tělo je vhodná pro začátečníky (120 Kč/60 min.).  
Zaměřuje se na hubnutí chůzí a jednoduchá posilovací cvičení. 
Lekce Silné a funkční tělo je vhodná pro pokročilé (120 Kč/60 min.). 
Zaměřuje se na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti. 
Lekce Senior nabízí seniorům kombinaci chůze a jednoduchých cvi-
čení (50 Kč/60 min.). Zaměřuje se na zlepšení celkové stability a udr-
žení dobré kondice. Účast na lekcích pouze po předchozí registraci  
na www.mtsakademie.cz. Registrace pro seniory: tel. 725 805 004 
(Lucie Davidová). Sraz je vždy u dětského hřiště u Nepomuckého 
rybníka (pod tubusem metra). Kontakt: www.mtsakademie.cz,  
tel. 725 805 004, lucie@mtsakademie.cz. Připravila Eva Černá
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Z DENÍKU POLICIE ČR

Stodůlečtí hasiči se v létě nenudili
Od konce měsíce května byla naše jednotka vyslána k celkem osm-
nácti případům. Byly to dva technické zásahy - čerpání vody ze zapla-
veného sklepa v chatové kolonii a likvidace vosího hnízda u mateřské 
školky, dále ke čtrnácti požárům – většinou šlo o požár porostu nebo 
požár v bytě. Ovšem v neděli 25. července byl před 17. hodinou ohlá-
šen požár v ulici Bečovská v Uhříněvsi. Hořela tam skladová hala  
o rozloze cca 80 × 100 metrů, kde bylo uskladněno drogistické zboží. 
Na místo bylo povoláno celkem osm profesionálních a deset dobro-
volných jednotek. Po příjezdu první jednotky byla prakticky celá část 
v plamenném hoření. S ohledem na počet jednotek byl vyhlášen třetí 
stupeň poplachu. Naše jednotka byla vyslána na místo ve 3 hodiny  
27 minut a vrátila se až v odpoledních hodinách. Pro hašení tak roz-
sáhlého požáru byla voda dodávána kyvadlovou dopravou. Bohužel se 
při jedné z mnoha jízd stala drobná nehoda dodávky a naší hasičské 
cisterny, při které došlo k odření plechů a poranění od skla na ruce.
   V červnu se jednotka zúčastnila celopražského cvičení – likvidace 
požáru výškové budovy. Cvičení probíhalo v bývalém silu v Řepory-
jích, kde ve třináctipatrové budově hořela střecha. Někteří členové 
jednotky absolvovali s veškerým vybavením tuto cestu nahoru dvakrát. 
Poté byl proveden výcvik v hašení pěnou. A to lehkou, střední i těžkou. 

Vážení rodiče, milé děti, letos jsme pro vás na neděli 5. září od 14 ho-
din připravili u hasičské zbrojnice na Velké Ohradě zábavné odpole-
dne Rozloučení s prázdninami. Odpoledne bude plné her a určitě dá 
všem zapomenout na to, že prázdniny skončily a začínají každodenní 
povinnosti. Nenechte si ujít odpoledne plné zážitků a zábavy. A na co 
se můžete těšit? Na malování na obličej, výstavu hasičské techniky, 
ceny... Občerstvení je zajištěno.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Konečně začínáme s dětmi trénovat
První trénink máme hned ve středu 1. září. Všichni věříme a doufáme, 
že se budeme moci zúčastnit i zářijových závodů. Hned v neděli  
19. září nás na domácí půdě čeká šedesátkování, tak uvidíme jak nám 
to po dlouhé covidové pauze půjde. V říjnu nás pak čekají další zá-
vody.
   Chtěli byste se zapojit do činností mladých hasičů? Můžete se kaž-
dou středu od 17.00 do 18.30 hodin přijít podívat na hřiště. 
   Čeká nás také odkládaná valná hromada sboru a to 11. září od  
14 hodin ve venkovních prostorech restaurace U Beránků – vše dle 
platných protiepidemických opatření. 

V příštím STOPu vás již budeme informovat o výsledcích letních 
her a prvních závodů.                                Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Opatření k zajištění zvýšeného dohledu u základních škol
Také letos zahájí strážníci s příchodem nového školního roku každo-
denní dohled nad přechody pro chodce, které jsou v blízkosti základ-
ních a mateřských škol. Dohled na přechodech bude zajišťován 
pravidelně v době od 7.20 do 8.05 hodin. 

Dále bude u předem vybraných školských zařízení prováděna v od-
poledních hodinách pravidelná, mimořádná kontrolní a hlídková čin-
nost zaměřená zejména na bezpečnost menších dětí opouštějících 
areál školy. Žádáme tímto řidiče o ohleduplnost při vjezdu na dozo- 
rované přechody pro chodce. 

Prosíme zejména rodiče dětí, aby byli všímaví vůči závadovým  
osobám v blízkosti školy a jakékoli podezřelé chování včetně kon- 

zumace alkoholických nápojů či jiných návykových látek v nejbližším 
okolí školy neprodleně oznámili službukonajícímu strážníkovi nebo 
na bezplatnou linku 156. 
  
Nález odcizeného kola
Dne 11. července v nočních hodinách přijali strážníci našeho obvod-
ního ředitelství oznámení o odcizení jízdního kola v ulici Františka  
Janečka. Po prověrce skutečného stavu a propátrání okolí se hlídce po-
dařilo několik kilometrů od místa činu zadržet podezřelého muže bez 
domova i s odcizeným jízdním kolem. Pachatele si převzali kolegové  
z místního oddělení policie ČR, odcizené kolo majitel.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

  V průběhu měsíce července a srpna se nám podařilo ob-
jasnit několik krádeží kol ze zaparkovaných vozidel. Pacha-
tel vždy kradl originální hliníkové disky s tím, že odcizil kola 
z jedné strany vozidla. To pak nechal stát na heveru. Tento 
výtečník se však neorientoval „jen“ na krádeže pneumatik 
včetně disků. Když viděl na opuštěném místě zaparkované 
vozidlo s věcmi uloženými uvnitř, měl majitel smůlu. U to-
hoto vozidla rozbil okénko dveří a odložené věci odcizil. 
Takto provedl vloupání do vozidla jednoho běžce, který  
ponechal své vozidlo zaparkované u polní cesty. 
V současné době všechny dosud zjištěné případy, se kterými 
by mohl mít tento pachatel spojitost, prověřuje Služba kri-
minální policie a vyšetřování. Pokud bude ze spáchání této 
trestné činnosti usvědčen, bude mu hrozit trest až na tři 

léta. Vzhledem k tomu, že se jedná o pachatele zkušeného, 
přikláněl bych se k tomu, kdyby mu hrozil trest spíše u horní 
hranice této trestní sazby. 
 V minulých letech jsme během prázdnin zažívali spíše 
pokles počtu spáchané trestné činnosti. Letošní léto to však 
bylo trochu jiné. Vidím souvislost s epidemií covid-19 a s ní 
souvisejícími opatřeními Vlády ČR. V květnu totiž došlo  
k rozvolnění a tím pádem i k nárůstu páchané trestné čin-
nosti. Zaznamenali jsme zvýšený počet prakticky v každém 
druhu trestné činnosti. To znamená více kapesních krádeží, 
vloupání do domů a bytů a podobně. V podstatě nezmě-
něný zůstal počet například u internetových podvodů,  
protože páchání této trestné činnosti epidemie a s tím  
související omezení nijak neovlivnila. 

  Chtěl bych čtenáře ještě upozornit na případ, kdy pacha-
tel pod záminkou nákupu elektronické měny, jako je např. 
bitcoin, získal přístup do internetového bankovnictví poško-
zeného a potom prováděl na jeho účtu různé transakce.  
V případě, který jsme zaznamenali na Místním oddělení 
Stodůlky sice nedošlo ke škodě na majetku, ale majiteli účtu 
"protekl" přes účet cca milion. Jaký to mělo účel, se pouze 
domníváme. Nicméně pachatel již přes internetové bankov-
nictví jménem poškozeného zažádal o úvěr na 500 000 Kč, 
který naštěstí nebyl schválen. Nikomu nepředávejte přihla-
šovací údaje do svého internetového bankovnictví a nikdy 
se do internetového bankovnictví nepřihlašujte přes odkaz 
zaslaný v e-mailu či sms apod. 
                                                                           Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

HASIČSKÉ OKÉNKO
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Diakonie Praha staví nový domov 
pro dospělé autisty
Podle světových studií se až dvě procenta lidí rodí s obtížemi specific-
kými pro poruchu autistického spektra, specializovaná pracoviště pro 
jejich péči ale chybí. Diakonie Praha se proto rozhodla vybudovat  
v Praze nové zařízení pro dospělé autisty. 

Má v plánu otevřít sociální službu domova se zvláštním režimem 
v pražských Stodůlkách v lednu 2023. Otevření bude předcházet do-
stavba stávající budovy v ulici Vlachova, kde jsou poskytovány i další 
sociální služby.

Projekt z části uhradí dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, 
zbylé finance však musí Diakonie zajistit pomocí sbírky a příspěvků 
od soukromých dárců. Pomozte nám postavit nový domov pro autisty.

Sbírkové konto pro dárce: 20001-127747339/0800
Dobročinnost ze strany veřejnosti bývá ve vyspělých zemích považo-
vána za normální, i v České republice tato tendence neustále roste. 
Věříme, že aktuální a palčivá problematika autismu a nedostatku  
pobytové péče není lidem lhostejná a řadu z nich přiměje k podpoře  
našeho projektu.
   „Zřízením této služby poskytneme individuální péči pro lidi, kteří 
vzhledem ke svému postižení musejí využívat sociální službu, ale záro-
veň nehledají jen obvyklou ústavní péči,“ říká Jakub Suchel, ředitel 
Diakonie Praha a doplňuje: „V novém domově vytvoříme téměř do-
mácí prostředí s vyšší mírou podpory klientům. K dispozici budou mít 
převážně jednolůžkové pokoje, včetně veškerého zázemí.“
   Centrum bude fungovat 365 dní v roce, 24 hodin denně a poskytne 
stabilní domov klientům, kteří potřebují individuální, intenzivní,  
a hlavně neustálou péči. Patronát nad projektem převzaly modelka 
Kateřina Sokolová a herečka Mahulena Bočanová. 
   Více informací najdete na www.diakonie-praha.cz. Barbora Dukátová

Hledáme parťáky  
pro děti s autismem
Pro rodiny s dětmi s autismem a mentálním hendikepem z našeho  
regionu hledáme hostitele – kamarády s laskavým srdcem. Přidejte se, 
pomůžete pečujícím a získáte nové zkušenosti. 
   Jak homesharing funguje? Hostitel – jednotlivec, pár nebo rodina – 
si bere dítě do péče na předem domluvený čas, připraví dítěti program 
venku nebo u sebe doma. Jdou třeba na procházku, hrají si, jezdí vla-
kem, připravují jídlo, navečer se pak dítě vrací zpátky do rodiny. Ro-
diče tak získají čas na odpočinek, návštěvu lékaře, úřadu... a dítě po-
znává nová místa a lidi, kteří část svého času věnují pouze a jen jemu. 
Zapojit se může každý. Předchozí zkušenost s dětmi s postižením 
není potřeba. Pomůžeme vám svět dětí objevit a na hostitelství vás 
připravíme.
   V Praze a Středočeském kraji homesharing realizuje organizace 
Děti úplňku. Po dvou letech pilotování se homesharing dostává  
do celé ČR. Zajímá vás víc? Přijďte na informační setkání 13. 9.  
v Praze. Více na www.homesharing.cz, homesharing@detiuplnku.cz, 
tel. 777 611 055.  Lenka Frišová

InBáze pomáhá už dvacet let
InBáze, z.s., je nevládní organizace, jejímž cílem je podpora cizinců  
v jejich orientaci a snazší integraci do českého prostředí. Počátky je-
jího vzniku sahají do roku 2001. Ve dvou pražských pobočkách (Le-
gerova 50, Praha 2 a Krumlovská 4, Praha 4) interně i externě zaměst-
nává okolo šedesáti osob. 
   Naše služby se orientují na všechny věkové kategorie. Organizujeme 
pravidelné kluby a výtvarné ateliéry pro děti a mládež ve věku od 5 do 
18 let, jednodenní výlety pro rodiny s dětmi do okolí hlavního města, 
při kterých poznávají českou krajinu a zajímavá místa. V našem Ko-
munitním centru je možné účastnit se nejrůznějších vzdělávacích 
(kurzy češtiny pro děti i pro dospělé) a volnočasových aktivit. V centru 
také již několik let probíhají pravidelná seniorská setkání Babí léto.  

V naléhavých životních situacích našich klientů nabízíme také sociál- 
ně-právní poradenství (nájemní smlouvy, žádosti o dávky, pracovní 
povolení a vízová povinnost...). Naši terénní interkulturní pracovníci 
doprovází své klienty na úřady, do škol nebo do nemocnic, kde se jim 
snaží pomoct při vyřizování neodkladných záležitostí, které jsou spo-
jené s jejich životem v České republice.

Významná je i naše spolupráce se školami. Vzděláváme pedago-
gické pracovníky, kteří se během své výuky setkávají s žáky s odlišným 
mateřským jazykem (OMJ) a následně jim poskytujeme metodickou 
podporu. V rámci multikulturní výchovy pořádáme ve školách vzdělá-
vací programy Bedýnky příběhů, jejichž cílem je seznámit nejenom děti 
a žáky, ale také pedagogy s rozličnými kulturami. 

Více informací získáte na www.inbaze.cz nebo nás kontaktujte  
na e-mailu info@inbaze.cz.  Jana Follprechtová

VIZUALIZACE PROJEKTU
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Šance na plnohodnotný život
Někdy život nejde tak, jak si ho člověk původně představoval. Důle-
žité je ale vědět, že pro tento případ jsou tu lidé, kteří vám pomohou. 
Nezisková organizace POHODA pomáhá lidem s mentálním a kom-
binovaným postižením už dvacet let.

Věříme, že dospělí lidé s mentálním znevýhodněním chtějí a mají  
dostat šanci žít plnohodnotným důstojným životem. Někdy to samo-
zřejmě není jednoduché. „Snažíme se o to, aby lidé s mentálním posti-
žením zůstali ve svém přirozeném prostředí, ať už se jedná o rodiny, 

nebo třeba chráněné bydlení,“ vysvětluje ředitelka POHODY Lucie 
Mervardová. „Vždy nás zajímá konkrétní člověk. Všechny sociální 
služby, které poskytujeme, vycházejí z jeho potřeb, zájmů, zálib, schop-
ností a možností.“

POHODA poskytuje několik sociálních služeb, které pokrývají 
různé potřeby lidí s mentálním postižením a jejich rodin. Od denního 
stacionáře, přes terénní služby až po chráněné bydlení. 

„V našich pěti pražských bytech bydlí lidé s mentálním postižením, 
kteří se neobejdou bez přiměřené míry podpory druhé osoby, proto 
mají k dispozici pomoc asistentů. Vše je přizpůsobeno individuálním 
potřebám každého z nich,“ popisuje Lucie Mervardová. Dva z těchto 
bytů jsou v Kodymově ulici v Praze 13.

Klíčovými hodnotami organizace POHODA jsou: člověk – respekt 
– profesionalita. Více na www.pohoda-help.cz. Martina Houdková

Helppes slaví dvacetiny
Asistenční psi z neziskové organizace Helppes pomáhají lidem s po-
stižením skákat přes každodenní překážky již od roku 2001. V době 
založení se jednalo o skupinu nadšenců s velkými plány. Dnes je orga-
nizace Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s., nejpres-
tižnější organizací svého druhu v ČR a vybudovala si renomé i na me-
zinárodní úrovni. 
 Díky neúnavné práci získal Helppes v roce 2013 mezinárodní akredi-
taci ADI (Assistance Dogs International) a ADEu jako první organi-
zace svého druhu u nás. Téhož roku obdržel ocenění Neziskovka roku 
a stejný úspěch si zopakoval ještě o rok později. 
   Od svého založení se organizace podílí na osvětě a vzdělávání veřej-
nosti v oblasti života lidí s postižením a jejich psích pomocníků. Po-
máhá také vytvářet normy a standardy nejen na české, ale i evropské 
a celosvětové úrovni. 

Co je však úplně nejdůležitější – za dobu svého fungování dokázal 
Helppes vycvičit a předat 274 psích pomocníků, kteří se stali partnery 
lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení.
   Letos Helppes slaví významné jubileum a při té příležitosti chystá 
pro své klienty i příznivce řadu akcí a překvapení. Více informací na-
jdete na www.helppes.cz.   Kateřina Kubíčková

Poradna pro pečující
Farní charita Stodůlky otevírá novou službu pro všechny, kteří o své 
blízké nemocné pečují doma nebo o takové péči uvažují – poradnu 
pro pečující. Poskytujeme bezplatné konzultace k sociálním a zdravot-
ním tématům. U vás doma, telefonicky i u nás v poradně.

Poradíme:
• jak pečovat doma
• na co máte nárok
• jak pečovat a nezničit se
• jaké existují formy odborné pomoci
• praktické rady s polohováním, hygienou, výživou, pomůckami apod.
• jak pečovat a nepřijít o hezké vztahy

Zprostředkujeme psychoterapeutickou podporu, půjčíme pomůcky 
(chodítka, WC mísy, vozíky, polohovací postel...).
Organizujeme pravidelná setkání – moderovanou svépomocnou  
skupinu (podpora a sdílení lidí, kteří jsou na stejné lodi), pořádáme  
i vzdělávací setkání.
Kontakt: www.stodulky.charita.cz, tel. 733 110 241,  
pecujici@stodulky.charita.cz, Fb: stodulky.charita. Helena Ryklová

Zapojte se do nového 
projektu pro pečující
Nutnost péče o osobu blízkou přichází jako blesk z čistého nebe –  
nastává rychle a se vší silou. Pečující většinou neví, kam se obrátit  
o pomoc, řeší vše formou pokus a omyl. Mnohdy je taková péče kon-
traproduktivní, spíše vyčerpává a ubližuje než naopak. Ale u nás  
v A DOMA myslíme i na tyto neformální pečující a podáváme jim 
prostřednictvím projektu Dva životy Praha II pomocnou ruku. 
Projekt je realizován od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023. Nabídne služby  
lidem, kteří pečují o blízkého v domácím prostředí nebo se na péči 
připravují. Využít našich služeb mohou všichni pečující žijící nebo 
pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela 
zdarma.

Více informací najdete na www.a-doma.cz. Chcete-li do projektu 
vstoupit, neváhejte nás kontaktovat na telefonu 607 307 187 nebo  
e-mailem: dvazivoty@a-doma.cz. Pavel Ubrankowicz
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Po stopách Davida Černého 
Dnešní procházku za díly známého umělce začneme u vchodu do za-
hrady Kinských na Smíchově. Vpravo od něj ční z trávy torzo invaz-
ního tanku. V den padesátého výročí sovětské okupace Českosloven-
ska v roce 1968 ho sem umístil David Černý. Vejdeme do zahrady 
a dojdeme k soše H. Kvapilové, vlevo vedle letohrádku Kinských. 
U sochy, mezi cestou a letohrádkem, jdeme do průchodu se schodiš-
těm a vyjdeme v ulici Holečkova. Pokračujeme nahoru, za kostelem 
sv. Gabriela, dojdeme na křižovatku, od ní vlevo se dostaneme ke 
vchodu galerie současného umění FUTURA ART, ve dvoře je socha 
Zadky z roku 2003. Kromě toho je zde řada dalších moderních expo-
nátů. Pokračujeme nahoru Holečkovou ulicí až na třetí křižovatku 
s ul. Erbenova, kterou sejdeme dolů, přejdeme hlavní ulici s tramva-
jemi a podél zdi Malostranského hřbitova na konec Erbenovy ulice, 

Havlíkova ulice
Vychází jižním směrem z ulice Smíchovské. Naleznete ji 
mezi ulicemi K Velké Ohradě a Anny Rybníčkové. Nově 
pojmenovaná ulice nese jméno po známé hudební osob-
nosti, Ferdinandu Havlíkovi, který v této městské části, 
konkrétně v Nových Butovicích, několik let žil. 

Ferdinand Havlík se narodil 17. června 1928 v Brně. 
Odtud se však brzy s rodiči odstěhoval do Prahy. 
Byl výborným klarinetistou, saxofonistou, hudebním 
skladatelem a spoluzakladatelem Divadla Semafor.  
Složil hudbu k řadě známých inscenací i filmů. Zahrál 
si např. ve známém českém filmu z roku 1964 Kdyby  
tisíc klarinetů. 

Jeho otec byl mlynářem a matka pracovala jako švadlena. V dětství 
se věnoval hře na housle. V průběhu druhé světové války mu otec se-

hnal klarinet za 20 kg mouky. Jak v jednom z mnoha rozhovorů uvedl, 
do klarinetu se doslova zamiloval. Soukromě začal studovat hru na 

klarinet u profesora Dvořáka a v letech 1951–1954 stu-
doval na Státní konzervatoři v Praze. Profesionálně se 
hudbě věnoval od svých sedmnácti let. Hrál v orches-
trech Arnošta Kafky, Zdeňka Bartáka či Jiřího Pro-
cházky. V roce 1959 spoluzaložil s Jiřím Suchým a Jiřím 
Šlitrem Divadlo Semafor. Napsal hudbu k Čarodějkám, 
Faustovi či k divadelní inscenaci Kytice, která se stala 
největším úspěchem celé éry divadla. S Jiřím Suchým 
otextovali stovky písniček. Ve většině her se objevoval 
i v malých rolích, často ve dvojici se saxofonistou Evže-
nem Jegorovem. V polovině 70. let založil Swing Band. 
V roce 2009, při oslavách 90 let Ochranného svazu  

autorského, mu bylo uděleno čestné uznání za přínos české kultuře.  
Zemřel 28. října 2013 v Praze. Bylo mu 85 let. -red-

zde doprava k přechodu, přejdeme a Husovými sady míříme rovně 
k pomníku J. Husa. Dál pokračujeme cestou nad hřištěm se zeleným 
plotem, stoupáme serpentinami, do ulice Na Věnečku, kde se na 
první křižovatce dáme doprava. Vyjdeme na prostranství před budo-
vou Školní inspekce, za ní odbočíme doleva do ulice Na Černém  
vrchu. Ocitneme se na dalším prostranství a pokračujeme vpravo do 
druhé ulice. Na začátku další křižovatky si všimněte žlutých vrat vily 
vlevo. Jde o kulturní památku Winternitzova vila. Je dílem architektů 
Adolfa Loose a Karla Lhoty. Na této křižovatce pokračujme do ulice 
Na Cihlářce. Vyjdeme u supermarketu 
Albert, proti němu je hospůdka Na 
Vinici. Přejdeme na protější stranu 
a míříme doprava nahoru ulicí Perout-
kova až k autobazaru na druhé straně 
silnice, zde jdeme doleva uličkou Na 
Odbočce. Na jejím konci vidíme zeď 
hřbitova Malvazinky. Pokračujeme 
rovně ulicí Peroutkova až k autobu-
sové zastávce Waltrovka, kde odbo-
číme doleva do ulice Barvitiova. Jsme 
v areálu bývalé továrny Waltrovka, jež 
proslula výrobou leteckých motorů. 
Na Walterově náměstí stojí další tři 
sochy – Pegasové. Sochy jsou napůl 
koňmi a napůl motory. Několik metrů 
proti nim stojí v průchodu budov so-
cha Speederman. Představuje nahou stříbrnou postavu superhrdiny. 
U Pegasů pokračujeme nahoru po červeném schodišti. Rovně do-
jdeme ke stanici metra Jinonice, kde se napojíme na žlutou a míříme 
do podchodu. Za hospodou Grádo žlutou opustíme a jdeme doprava 
k Butovickému rybníku stále rovně touto ulicí k dalšímu rybníku, dál 
rovně na křižovatku s bývalým raně barokním jinonickým zámečkem, 
Butovický dvorec. Za oplocením hned doprava pěšinkou v trávě, na 
malém rozcestí pěšin vpravo k Panskému rybníku. Podél něj dojdeme 
na větší rozcestí pěšin, zde vlevo k silnici, přejdeme a pokračujeme 
rovně až ke stanici metra Nové Butovice. Dojdeme k podchodu pod 
silnicí a objevíme se na prostranství s posledním dílem Davida Čer-
ného na naší trase. Jedná se o kameru Trifot, která na vás koulí obří 
oči a snímá vás. Uvidíte sami sebe na panelech kolem. Stojí před re-
staurací stejného jména, vedle které je galerie Czech Photo, jež pre-
zentuje současné domácí i světové umění s důrazem na fotografii. 
Naproti je robotická vinárna. S lidskou obsluhou se tu téměř nese-
tkáte, vaši objednávku vyřídí robot. Autory návrhu dvoupatrové  
futuristické budovy jsou vedoucí studia Black n´ Arch David Černý  
a Tomáš Císař, které je součástí společnosti Trigema – investora  
celého projektu. Zde dnešní výlet končí. Máte za sebou krásných 
sedm a půl kilometru. Zdrávi došli!
 KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan Marta Kravčíková
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2011: Farmářské trhy v Butovicích a nová linka do Hájů
Roku 2011 začalo nové funkční období zastupitelstva Prahy 13,  
priority ale zůstaly stejné. „Chceme pokračovat v řešení situace s parko-
váním na sídlišti Velká Ohrada. Zasadíme se o rozšíření městského kame-
rového systému a podpoříme modernizaci sportovního areálu Sokola ve 
Stodůlkách i rekonstrukci dalších hřišť a sportovišť,“ uvedl starosta  
David Vodrážka.

V pátek 11. a v sobotu 12. března se v restaurantu Svatý Prokop  
na Malé Ohradě konal první Svatební festival, na kterém se službou 
nebo produktem sou-
visejícím se svatebním 
dnem prezentovalo 
třináct firem. „Zhruba 
200 návštěvníků mohlo 
obdivovat svatební šaty, 
slavnostně prostřené ta-
bule, květinové deko-
race, svatební výzdobu, 
doplňky nebo svatební 
oznámení. Zkrátka ne-
scházelo nic, co k takto 
významnému dni pa-
tří,“ napsal magazín 
STOP.

Na Slunečním ná-
městí v Nových Buto-
vicích začaly 2. května 
fungovat farmářské 
trhy. „Pro všechny hos-
podyňky a gurmány 
z Prahy 13, ale i odji-
nud, je připraveno přes 20 stánků, ve kterých farmáři a výrobci nabí- 
zejí čerstvé ovoce a zeleninu, masné a uzenářské výrobky, pečivo a cuk-
rářské zboží, domácí mléko, sýry, kávu a další produkty,“ informoval 
zpravodaj.

Uprostřed Centrálního parku, v sousedství venkovní posilovny, vy-
budovala městská část oplocenou piknikovou loučku. „Slouží k odpo-

Manželé Zátopkovi
Manželé, jež pojila nejenom láska ke sportu, ale i stejné datum naro-
zení – 19. září 1922. A stejně tak je unikátní, že v roce 1952 na olym-
pijských hrách v Helsinkách získali ve stejný den oba dva zlatou me-
daili. V září letošního roku uplyne od jejich narození 99 let.   

Emil Zátopek, čtyřnásobný 
olympijský vítěz ve vytrvalostním 
běhu, držitel osmnácti světových 
rekordů, celosvětově známý 
a uznávaný sportovec, na jehož 
počest se každoročně pořádá  
Běh rodným krajem Emila Zátopka, 
se k lehké atletice dostal vlastně 
náhodou. A to v roce 1941, kdy  
ho jeden z učitelů v Baťově prů-
myslové škole ve Zlíně donutil 
k účasti na tradičním běhu měs-
tem. Umístil se na druhém místě. 
A to byl pro něho impuls, aby se 
začal běhání více věnovat. 

Také Dana Ingrová, později 
Zátopková, byla výborná atletka 
a olympionička. I ona se k hodu 
oštěpem dostala náhodou. Na vysoké škole, kdy jej upřednostnila před 
házenou, které se do té doby věnovala. Na letních olympijských hrách 
v Helsinkách získala zlatou medaili v hodu oštěpem. V roce 1960 pak 
stříbrnou na letních olympijských hrách v Římě. Do historie se za-

psala i jako držitelka posledního světového rekordu v hodu dřevěným 
oštěpem. 

Se svým budoucím manželem se seznámila na jaře roku 1948 při 
závodech ve Zlíně. Prý ji okouzlil svou neuvěřitelnou obětavostí. Po 

krátké známosti přišel Emil Záto-
pek s návrhem, že by se mohli 
vzít. V zápisníku měl uvedeny dvě 
manželské zásady: „Nesmí to být 
nuda!“ a „Nesmí to být vězení!“. 
Hned po olympiádě v Londýně, 
kde si při procházce po Piccadilly 
Circus zakoupili ve zlatnictví prs-
týnky, se v Uherském Hradišti 
vzali. Společný život, který trval 
krásných 52 let, prožili v Praze. 
Dana byla pro svého manžela ne-
jen celoživotní partnerkou, ale 
také oporou. Oslovovala ho pře-
zdívkou „Ťopek“. Ani v pokroči-
lém věku neopustil tento manžel-
ský pár jejich dětský, hravý pohled 
na život a vzájemné špičkování.

Do kin právě vstoupil nový český životopisný film režiséra Davida 
Ondříčka „Zátopek“, který vypráví jak o jeho osobním, tak i sportov-
ním životě. Film vznikl za osobní podpory paní Dany Zátopkové.

 -red-

činku a posezení s dětmi v trávě, ale třeba také ke cvičení,“ řekl při  
slavnostním otevření 9. června zástupce starosty Aleš Mareček. 

O pět dní později otevřel starosta za asistence dětí z mateřské 
školy U Rumcajse nové dětské hřiště ve vnitrobloku Böhmova – 
Modrá na sídlišti Lužiny. „V rámci rekonstrukce za 1,4 milionu korun 
byla instalována nová moderní herní sestava se skluzavkou a oblíbeným 
otočným tornádem,“ napsal magazín STOP. 

Fotbalisté TJ Sokol Stodůlky se po letech dočkali nového trénin-
kového hřiště s umělým povrchem. „Trávník třetí generace byl na hřišti 

za stodůleckým kostelem 
instalován v březnu 
a dubnu. Slavnostní 
otevření proběhlo 
24. června,“ uvedl 
zpravodaj. 

Pravděpodobně nej-
modernější oční chi-
rurgický laser v repub-
lice byl 10. října 
zprovozněn na Oční 
klinice JL v Nových 
Butovicích. „Přístroj  
je vybaven unikátním 
systémem určeným ke 
korekci vady čočky, cha-
rakterizované nutností 
nosit brýle na čtení,“ 
vysvětlil ředitel kliniky 
MUDr. Ján Lešták.

Obyvatelé Vidoulí 
a Hájů získali koncem 

roku nové autobusové spojení. Po delších jednáních s hlavním měs-
tem a společností ROPID byla zavedena autobusová linka 168, ob-
sluhovaná menším autobusem, tzv. midibusem. „Linku jistě uvítají 
starší nebo zdravotně postižení občané, protože zajistí přímé spojení mezi 
poliklinikou Lípa, Kodymovou ulicí a nemocnicemi v Motole a Na Ho-
molce,“ uvedl magazín STOP. Robert Šimek
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Pravidla provozu jídelny v Lukáši
 V celém objektu Domu sociálních služeb Lukáš musí mít příchozí 
nasazený respirátor (mimo doby konzumace jídla a pití). U vstupu 
do jídelny je k dispozici dezinfekce.
 Mezi hosty musí být rozestup alespoň 1,5 metru. To platí zejména 
pro čekací zónu pro výdej obědů.
 Židle u stolů nepřemisťujte, jsou označeny dle hygienických poža-
davků Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 Počet zákazníků v jídelně nesmí převyšovat počet míst k sezení.
 Zákazník (od 6 let) může vstoupit do jídelny, pokud:
  - nemá příznaky onemocnění covid-19 
  - může prokazatelně doložit, že byl očkován, prodělal covid-19,  
     byl testován 
 Jídlo s sebou bude vydáváno v plastových boxech u výdejního 
pultu. K ceně oběda bude připočítáno 10 Kč za obal.

Provoz jídelny se řídí aktuálními hygienickými nařízeními vyda-
nými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Více na www.sssp13.cz.

 Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Přístavba Lukáše pokračovala  
i o prázdninách 
Naposledy jsme vás  
o přístavbě Lukáše 
informovali před 
prázdninami. Tehdy 
měla stavba už svůj 
pevný půdorys, byly 
provedeny základy 
stavby (betonová 
deska). V průběhu 
prázdnin se začala rý-
sovat hrubá stavba 
prvního nadzemního 
podlaží. Ta spočívala 
ve zdění nosného zdiva, betonáži monolitických betonových sloupů  
a stropních konstrukcí. Teď už stavbaři dokončují hrubou stavbu dru-
hého nadzemního podlaží betonáží stropu.  
   Novou „dominantou“ stavby se o prázdninách stal jeřáb, bez kterého 
by další výstavba pater nešla realizovat. Jen připomínáme, že stavba 
bude mít celkem čtyři nadzemní podlaží. V prvním bude umístěn 
společenský sál (klubovna) pro setkávaní klubů seniorů, bude zde zá-
zemí Farní Charity, která poskytuje zdravotní služby našim seniorům 
a tělesně hendikepovaným občanům v naší městské části. Dále zde 
bude umístěna recepce a samostatná technická místnost, ve které bude 
umístěno zahradnické nářadí pro údržbu venkovních prostor Lukáše. 
Ve zbylých podlažích budou postaveny malometrážní byty pro seniory.

Jsme rádi, že stavba negeneruje výrazný hluk, jak tomu bylo v prvo-
počátcích, kdy se rozbíjela betonová deska původního hřiště. Každý 
týden v úterý odpoledne probíhá 
na stavbě kontrolní den, kdy zá-
stupci stavební firmy, městské 
části, střediska sociálních služeb 
a projektanta stavby pod „taktov-
kou“ odborného pracovníka – 
stavebního dozoru, vyhodnocují 
průběh výstavby a kontrolují jej 
směrem k projektové dokumen-
taci, zda jsou dodrženy všechny 
technické parametry stavby.   
   Zatím tedy vše probíhá tak, jak 
má. I počasí bylo po dobu prázd-
nin stavbě víceméně přívětivé.  
Se stavebním zpravodajstvím se 
vám ozvu zase příští měsíc.              
                         Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Retrokavárna je zpátky
Po roční přestávce se budou moci senioři opět sejít v Retrokavárně, 
která se uskuteční v úterý 7. září od 14.00 hodin v Kulturním domě 
Mlejn. Na programu tohoto setkání bude zajímavá přednáška bývalé 
diplomatky, vysokoškolské pedagožky paní Hany Havlové na téma 
Jak odcházeli Češi do Ameriky. Podmínky pro konání Retrokavárny se 
budou řídit aktuálními opatřeními vyhlášenými Ministerstvem zdra-
votnictví ČR. Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné si vytvo-
řit rezervaci na telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451. 
Další setkání se uskuteční v úterý 5. října. Iva Dvořáčková

Obnovení služeb a volnočasových 
aktivit
Obnovení některých pozastavených služeb v souvislosti s pandemic-
kou situací a plánované volnočasové aktivity.  
Obnovené služby: 
 od 23. 8. se pro seniorskou veřejnost otevírá jídelna 
 od 30. 8. v plném rozsahu obnovujeme odvoz klientů vozidlem střediska
Volnočasové aktivity: 
 31. 8. obnovuje se činnost klubů seniorů scházejících se v DSS Lukáš 
 10. 9. zahájení kurzu cvičení paměti, v 10.00 hod. v klubovně seniorů
 15. 9. desátý ročník turnaje v pétanque O putovní pohár starosty  
            městské části
 22. 9. zahájení výuky seniorů na počítačích (9.00 – 10.30)  
            v počítačové učebně DSS Lukáš
 29. 9. zahájení seminářů pro seniory (čtyřikrát 2 hodiny)  
            na téma: Jak na chytrý telefon a tablet
Konání volnočasových aktivit bude probíhat v souladu s aktuálními 
protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR.  
 Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Udržitelný rozvoj v každém věku
V pondělí 12. července se v obřadní síni radnice 
konalo školení nejen pro seniory, jehož tématem 
byl udržitelný rozvoj. „Desatero domácí ekologie můžeme uplatnit  
v každém věku,“ řekla lektorka Iva Šimonková z Ekocentra Mumraj  
a dodala: „Senioři přispívají k domácí ekologii významným podílem, 
ale úplně jinými aktivitami než děti či dospělí. Seminář Udržitelný 
rozvoj v každém věku přítomným přiblížil, jak naše každodenní čin-
nosti ovlivňují životní prostředí a jak myslet na svou ekologickou 
stopu trochu více - v domácnosti i ve volném čase. Odpověděli jsme  
si na otázku, zda se ekonomická šetrnost potkává s šetrností k přírodě 
i člověku.“ 

V průběhu semináře se účastníci mohli inspirovat reálným příkladem. 
Lektorka jim názorně ukázala, jak se například dají využít zbytky mý-
dla. S pomocí plátků růží, kávy nebo levandule tak vznikla nová a sku-
tečně nápaditá mýdla, která si každý mohl odnést domů.

Tento interaktivní seminář, kterého se zúčastnili také místostarosta 
David Zelený, radní Aneta Ečeková Maršálová a předseda výboru 
MA 21 Vít Bobysud, iniciovala místní Agenda 21 v rámci svých osvě-
tových aktivit a setkávání s veřejností.  Tým MA21
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  6. 9.  Jak jsme přežili koronavirus
13. 9. Milostné skandály našich celebrit 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
20. 9. Pohlednice z historie Stodůlek
27. 9. Káva o čtrnácté
         Počítače DS Lukáš (Pro členy KS I)
Konání schůzek bude záviset na aktuální epidemiologické  
situaci.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
31. 8.  Přijde JUDr. Zlata Kohoutová, která nám
        vysvětlí, v čem může mít i darování svá úskalí
  7. 9.  Při hudbě oslavíme narozeniny našich dvou  

dlouholetých členek
14. 9.  O biopotravinách – Milan Neznámý 
21. 9. Popovídání u kávy a oslava narozenin (88 let)
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
  1. 9.  Setkáme se opět po roce v klubovně v Lukáši, přijďte 
         všichni s dobrou náladou, těším se na vás. Bude 
         legrace a hodně povídání při dobré kávě s moučníkem
  8. 9.  Připomeneme si významné historické události uply-

nulého roku
15. 9.  S hudbou oslavíme společně kulaté 80., 85.  

a 90. narozeniny celkem sedmi členek klubu
22. 9.  Zahrajeme si bingo a přitom si i zamlsáme,  

to co každý vyhrajeme...
29. 9. Povíme si o záhadách spánku a také o tom,  
 jak biologické hodiny ovlivňují naše zdraví
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.

  1. 9.    Olympijské hry 
  8. 9.    Klementinum 
15. 9.    Naše houby 
22. 9.    Slovanská epopej 
29. 9.    Den české státnosti
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
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
  7. 9.  Posezení u kávičky v našem klubu v restauraci  

Pod radnicí
  8. 9.  Vycházka do Prokopského údolí
21. 9.    Povídání u kávičky v našem klubu 
28. 9.    Státní svátek
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

O pohár starosty podesáté
Pravidelné seniorské tréninky pétanque u Lukáše se díky podpoře 
MČ Praha 13 konají už neuvěřitelných deset let. Vyvrcholením celo-
ročního snažení je pak tradiční turnaj O pohár starosty MČ Praha 13 
za účasti seniorů z Prahy 13, ale i hostujících týmů z jiných měst-
ských částí.  
   Pétanque byl jednou z mála aktivit, která alespoň v omezeném re-
žimu fungovala i ve složitém roce 2020. Devátý ročník zmíněného 
turnaje se uskutečnil v září, kdy bylo opravdu krásné počasí a sani-
tární podmínky to umožnily.  
   Na podzim loňského roku zrealizovala MČ Praha 13 ve spolupráci 
se sdružením Pétanque pro Vás světovou premiéru projektu On-line 
škola pétanque pro Lukáše. Tento projekt je v celosvětovém měřítku 
unikátní a nenajde konkurenci ani v zemích, kde je pétanque nejpo-
pulárnější. Účastníci měli možnost proniknout prostřednictvím cíle-
ných otázek ke  špičkovým zápasům pétanque na internetu do tajů 
taktiky, psychiky a techniky nejlepších hráčů pétanque a konzultovat 
je se zkušeným trenérem, který pracoval s několika světovými repre-
zentacemi. Hráčům se to velmi zalíbilo a zkušenosti letos využili  

na celé řadě oficiálních turnajů České asociace pétanque klubů včetně 
několika mistrovství České republiky.     
   Máte-li zájem zúčastnit se 10. ročníku turnaje trojic nebo pravidel-
ných tréninků, kontaktujte nás na fuksa@petanque-pro-vas.com.  
   Letošní, jubilejní turnaj O pohár starosty MČ Praha 13 se uskuteční 
15. září. Zápis je v 9.30 
hod. Koule a potřebný 
materiál vám na místě 
zdarma zapůjčíme. Počet 
míst je limitovaný, chcete-
-li mít jistotu, zašlete ra-
ději vaši přihlášku v před-
stihu e-mailem. 
   Na turnaji dojde k slav-
nostnímu předání závod-
ních koulí na pétanque se-
niorskému týmu Prahy 13. 
Jsou na nich vygravírované motivy „Praha 13“ a „Lukáš“ a na žádném 
turnaji je tak soupeř nepřehlédne! 
 Petr Fuksa, mezinárodní trenér a propagátor pétanque, Pétanque pro Vás, z.s. 
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VÍKENDY BEZ NUDY

Unikátní exponáty z recyklovaného šrotu
Mnozí z vás se v létě nacestovali až dost, tak jsme se rozhodli, že ten-
tokrát vás velkého cestování ušetříme a zůstaneme v Praze. Tam, kam 
vás tentokrát pozveme, dojedete za chvilku i metrem. Společně totiž 
navštívíme Galerii ocelových figurín v City Palais na adrese 28. října. 
Tato impozantní secesní budova byla postavena ve 20. letech minu-
lého století architektem a stavitelem Matějem Blechou a dnes je za-
psána na seznamu kulturních památek UNESCO. Vás ale teď už ur-
čitě zajímá, co se ukrývá pod názvem Galerie ocelových figurín. 
„Galerijní prostory se nacházejí ve dvou patrech budovy s celkovou 
rozlohou 1 200 m²,“ říká manažer galerie Andrej Bártík. 
„Jde o stálou expozici, která je na tomto místě od června 2018. 
K dnešnímu dni si návštěvníci mohou prohlédnout sto patnáct ocelo-
vých exponátů ručně vyráběných z recyklovaných kovových částí – 
matiček, šroubů, starých tlumičů, řetězů, ozubených koleček, ale třeba 
i převodovek... Tento unikátní projekt, jehož tvůrcem je Mariusz 
Olejnik, vznikl na jednom polském šrotišti poblíž Varšavy. A tady  
vidíte, jak to dopadne, když se „někdo“ rozhodne využít recyklovaný 
šrot k výtvarnému umění. Dnes už je do tohoto projektu zapojeno  
120 umělců a řemeslníků z celého světa. A co je inspiruje? Pomalu 

všechno – videohry, auta i motocykly, pohádkové postavy, komiksy, 
předměty každodenní potřeby, sci-fi filmy... Máme tady například  
figurínu inspirovanou Hulkem, ten má na sobě pouze malé matičky. 
Asi tak osmatřicet tisíc malých matiček. Ale je tady i Superman, 
Batman, Mickey Mouse, Sněhurka, Stormtrooper ze Star Wars, Pepek 
námořník, Shrek, Transformer, Terminátor, Garfield, Spongebob...  
A samozřejmě nechybí ani skutečně krásná auta, do kterých se můžete 
posadit, nebo motorky...  
Každý z exponátů je jinak 
velký a má jinou váhu. Když 
to řeknu hodně obecně, tak 
výška se pohybuje zhruba  
od jednoho do tří a půl me-
tru. A váha? Od padesáti ki-
logramů do jedné a půl tuny. 
A máme tady ještě jednu za-
jímavost. A to jsou obrázky, 
které tady namalovaly nejen 
děti. Nalepily je v podstatě 
na každé volné místo a zcela 
neplánovaně tak vznikla  
„galerie v galerii“. Tak se  
u nás určitě zastavte.“  
Myslím, že byste pozvání 
měli přijmout. Na své si zde 
přijdou úplně všichni bez 
rozdílu věku. Galerie je bez-
bariérová s potřebným záze-
mím i výtahem. Najdete ji 
na adrese 28. října 377/13, Praha 1-Můstek. Otevřena je pro vás každý 
den včetně státních svátků od 10.00 do 20.00. Více informací získáte 
na www.galerieocelovychfigurin.cz.  Eva Černá
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KALENDÁŘ AKCÍ

Pondělí 3. 5. – pátek 15. 10. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních 
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní za-
hrada“ v Třebonicích. Všechny zájemce prosíme o objednání 
předem u M. D. Staňkové na tel. 775 690 806. Poradenství 
a prodej knih a léčivých obrázků bylin. Ve vašem okolí je 
možnost domluvit botanickou poznávací a ochutnávací 
 vycházku na přání.  
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Sobota 4. 9. • 10.00 – 19.00
Psí den
Centrální park
Všichni psí nadšenci pozor! V Centrálním parku se bude 
konat již 5. ročník Psího dne. Můžete se těšit na soutěže pro 
naše čtyřnohé přátele, jako jsou psí dostihy nebo skok do 
výšky. Rekordy z minulých ročníků je totiž třeba překonávat. 
A protože fandění je nedílnou součástí každého závodu, 
přijďte pejsky podpořit i pokud se závodu nezúčastníte! 
Letos nebude chybět sraz ras – vezměte tedy své mopsíky, 
jezevčíky, bulteriéry i dobrmany... Nejen že se potkáte  
s majiteli stejných ras a můžete si vyměnit pár dobrých rad, 
ale chystáme pro vás i malou soutěž. Součástí programu  
je i řada naučných a informativních přednášek. Dozvíte se 
například, jak poskytnout pejskovi první pomoc, co dělat, 
když se váš chlupáč otráví nebo přehřeje, nebo co by mělo 
být v každé psí lékárničce. Návštěvníky jistě potěší úžasná 
bull show s přednáškou Daniela Žďárského z Lucky Bull 
teamu. Myslíme i na chlupáče, kteří své majitele ještě  
hledají. Na Psím dni s Prahou 13 můžete adoptovat pejsky  
z útulků. Vstup i zápisné do soutěží zdarma.  
Více informací najdete na www.psiden.cz.

Úterý 7. 9. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Po roční přestávce se budou moci senioři opět sejít v Retro-
kavárně. Na programu bude tentokrát zajímavá přednáška 
paní Hany Havlové - bývalé diplomantky, vysokoškolské pe-
dagožky, na téma Jak odcházeli Češi do Ameriky. Podmínky 
pro konání Retrokavárny se budou řídit aktuálními opatře-
ními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR. Vzhle-
dem k omezenému počtu míst je nutné si vytvořit rezervaci 
na telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451. Další 
setkání se uskuteční v úterý 5. října.

Úterky 7., 14., 21. a 28. 9. • 16.00 – 19.00 
Ukázkové hodiny tenisu zdarma
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Tenisová škola Tallent pořádá už více než dvacet let tenisové 
kroužky pro všechny holky a kluky od 4 let až po střední 
školu. Kurzy jsou rozděleny na dvě pololetí - I. pololetí letos 
zahájíme 4. října. Ukázkové tréninkové hodiny proběhnou 
ve třech skupinách, každá je pro jinou věkovou kategorii. 
Případní zájemci se proto na konkrétním čase domluví  
na telefonním čísle 777 260 262.  
Více na tel. 777 260 262, 603 527 172, další informace  
a přihlášky získáte na www.tallent.cz.

Středa 8. 9. • 17.00
Veřejné fórum 2021                           
Obřadní síň radnice Prahy 13, Slunečním nám. 13. 
Místní Agenda 21 si vás dovoluje srdečně pozvat na již  
8. Veřejné fórum, které je určeno pro občany Prahy 13. 
Fórum je příležitost veřejně se vyslovit k tématům, která 
jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnosti 
přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm po-
dílet. Fórum se koná za účasti vedení městské části a členů 
místní Agendy 21. Kapacita je z důvodu vládních nařízení 
omezena, prosíme, rezervujte si místo na tel. 235 011 271 
nebo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz.

Středa 8. 9.
Megabajty - bez nich už to nepůjde
FZŠ Trávníčkova,  Trávníčkova 1744 
Přemýšlíte o vhodné volnočasové aktivitě nebo kroužku, 
který bude vaši ratolest bavit a zároveň se při ní naučí 
spoustu důležitých věcí pro budoucí život? Přihlaste ho  
k nám na kroužek programování nebo robotiky! Přijďte  
na Megabajty, tedy na den otevřených dveří a my vás  
světem našich kroužků provedeme. Více informací a seznam 
nabízených kroužků najdete na www.tib.cz.

Sobota 11. 9. • 10.00
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů,  
ul. Ovčí hájek, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pořádá ve sportovním areálu  
v Nových Butovicích 8. 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 
matysekj@praha13.cz. Pitný režim a občerstvení zajištěno  
v areálu sportoviště. Putovní pohár pro vítěze a věcné ceny 
jsou připraveny. 

Sobota 11. 9. • 11.00
Ohrada Food Festival 
Ohradské náměstí, Velká Ohrada
Ohrada Food Festival, připomínající svou velikostí vesnická 
posvícení, nabízí jedinečné kulinářské zážitky. Již poosmé  
se zde představí špičková pražská gastronomie. Jak říkají 
pořadatelé: „Ohradský food fest je jediný pražský gastrono-
mický festival, kde všechny účastníky vybíráme osobně  
a na základě vlastní zkušenosti s jejich kuchyní.“ Na své  
si na tomto festivalu spřátelených pražských podniků při-
jdou i děti – v dětské zóně najdete skákací hrad, malování  
na obličej a další. Záštitu nad festivalem tradičně převzal 
starosta David Vodrážka. Více informací naleznete 
na webové stránce www.ohrada-food-fest.cz a facebooku 
https://www.facebook.com/ohradafoodfest.

Pondělí 13. – čtvrtek 16. 9.
Budoucnost Slunečního náměstí
Sluneční nám., Nové Butovice
 pondělí 13. – čtvrtek 16. 9.  
Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR) vám po  

zapracování komentářů od veřejnosti představí upravený 
návrh architektonicko-urbanistické studie Slunečního ná-
městí, jejího okolí i pěší třídy. S výstupy a samotným návr-
hem vás seznámíme v rámci informačního kontejneru,  
který bude umístěn na Slunečním náměstí.  
 pondělí 13. – čtvrtek 16. 9.  
Rádi bychom vás pozvali na výstavu návrhu architekto-
nicko- urbanistické studie Sluneční náměstí a pěší korzo  
Seydlerova, kterou si budete moci prohlédnou v prostoru 
před Úřadem MČ Praha 13 na Slunečním náměstí. Během 
výstavy bude mít veřejnost možnost také hlasovat on-line  
i přímo v kontejneru o podnětech vyplývajících z dotazníku 
z letošního jara k náplni ZUŠ a městské zástavby.  
 úterý 14. 9. 
V rámci kontejneru bychom vás od 18.00 hodin rádi pozvali 
na komentovanou vycházku vedenou IPR Praha za účasti  
architektů  ze studia zpracovatele – ARCHUM architekti. 
Více na www.iprpraha.cz/slunecni-namesti.

Sobota 18. 9. • 8.30
Butovický rohlík 2021
Centrální park
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás sr-
dečně 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 a Greenways. Akcí, která 
se koná pod záštitou místostarostky Marcely Plesníkové,  
si připomene také dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň.

Sobota 18. 9. • 9.00 – 18.00
Den otevřených dveří 
Řeckokatolický chrám sv. Kříže a sv. Heleny  
ve Stodůlkách 
Den otevřených dveří se koná v rámci dokončení výzdoby 
interiéru chrámu sv. Kříže a sv. Heleny, který stojí při želez-
niční trati nad Bílým Beránkem (zastávka autobusu linky  
č. 225). Bližší informace podá duchovní tohoto chrámu  
o. Leo Salvet, e mail: kaple.sv.krize@seznam.cz,  
tel. 601 209 050. Vstup se psy a fotografování povoleno.

Sobota 18. 9. • 10.00
Super den – promoce absolventů akademie Helppes
Výcvikový areál, Motol (20 metrů od tramvajové 
 zastávky Hotel  Golf )
Již devatenáctá slavnostní promoce úspěšných psích absol-
ventů bude letos o to slavnostnější, že Helppes oslaví 20 let 
svého působení. Na sobotní akci si lidé s postižením převez-
mou své psí anděly z rukou patronů, kteří projekt Pomoc 
přichází na čtyřech tlapkách zároveň podpoří svým benefič-
ním vystoupením. I letos patronaci přislíbilo mnoho zná-
mých osobností, které organizaci Helppes dlouhodobě 
podporují – Marta Jandová, Marta Kubišová, Bára Nesvad-
bová, Zbyněk Drda, Dr. PP, Jakub Kohák, Adam Mišík, Milan 
Peroutka, Jan Potměšil, Viktor Sodoma, Václav Vydra, Miro 
Žbirka a další. Návštěvníci se mohou těšit také na ukázky 
dovedností psích pomocníků v tradičním i netradičním  
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pojetí. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude využit ve 
prospěch klientů a projektů neziskové organizace Helppes.  
Více na www.helppes.cz, www.facebook.com/helppes.

Středa 22. 9. • 16.00 – 19.00
Botanická vycházka za stromy s Magdalénou  
Dobromilou 
Park Cibulka, Praha 5
Na vycházce v parku Cibulka budeme s Magdalénou Dobro-
milou poznávat léčivé stromy a jejich vůně. Vycházka je po-
řádána ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově 
(www.sons.cz) a je vhodná i pro nevidomé a slabozraké. 
Sraz je v 16.00 na začátku ulice Nad Hliníkem u zastávky 
tramvají – Poštovka. Vstupné je 150 Kč. S sebou si vezměte 
podložku na sezení v trávě a šátek k zavázání očí. Prosíme  
o potvrzení účasti formou SMS na tel. 775 690 806, 
majdas@volny.cz.

Sobota 25. 9. • 11.00 a 14.00 
Barvám Neutečeš
Start běhů – Centrální park 
Chcete zažít nejbarevnější běh svého života? Chcete si užít 
netradiční den s přáteli, rodinou nebo jen sám pro sebe? 
Pak se zaregistrujte na již 7. ročník jedinečného běhu  
Barvám neutečeš. Při závodě, kterého se účastní nejen do-
spělí běžci, ale i děti, senioři nebo celé rodiny, nejde o čas, 
ale především o zábavu. Zapomeňte na konkurenci nebo  
věkové limity, přijďte si prostě užít barevný den. Účastnit  
se může opravdu každý! Trasa je dlouhá 5 km a lze ji zdolat 
během či chůzí. Cílem je proběhnout pět barevných zón, 
v nichž se účastníci nechají zasypat barvami. Nikdo tak 
nemá šanci barvám uniknout. Součástí akce je i bohatý  
doprovodný program a tombola. Unikátní barevná vlna  
se už kromě Ústí nad Labem přelila ulicemi Olomouce,  
Pardubic a teď to čeká i Prahu 13. Tak neváhejte a zaregist-
rujte se na www.barvamneuteces.cz/registrace.

Sobota 25. – čtvrtek 30. 9. 
Plot knížete Václava
Plot ZŠ Mohylová, Lužiny 
Další z cyklu oblíbených výstav žákovských výtvorů v zava-
řovacích sklenicích na plotě ZŠ Mohylová se bude tentokrát 
věnovat svatováclavské tematice a životu ve středověku. 
Těšit se můžete na modely románských rotund, postavičky 
ve středověkém oblečení a další dětské výrobky, které vás 
pozvou na procházku středověkým světem.

Čtvrtek 30. 9. • 17.30
Běžím proti násilí 
Obora Hvězda, Praha 6
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze pořádá 
již třetí ročník charitativního běžeckého závodu Běžím proti 
násilí. Výtěžek z akce půjde na podporu projektu Stop násilí 
SOS centra Diakonie ČCE – SKP v Praze, který nabízí tera-
peutickou pomoc všem, kteří mají potíže se zvládáním  
agrese a vzteku ve vztazích.  
Trasa závodu bude dlouhá 5 km a je možné ji zdolat během  
i chůzí, zúčastnit se mohou děti i dospělí. Trať je přizpůso-
bena tak, aby ji zvládl každý. Na místě bude zajištěno ob-
čerstvení, šatny i hlídání dětí. Registrovat se můžete na 
www.stopnito.cz nebo přímo na místě.  

Více informací o běhu najdete na www.behprotinasili.cz, 
www.soscentrum.cz nebo na Fb https://www.facebook.com/
events/848761085527409/.

Pondělí 4. – pátek 15. 10.
Výstava fotografií a koláží Pavla Dosoudila
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu prací fotografa, výtvarníka a kame- 
ramana Pavla Dosoudila, člena Asociace profesionálních  
fotografů České republiky.  
Na vernisáži, která se uskuteční 4. 10. v 17.00, zahraje  
dechové kvinteto Susmusicus. 

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00-19.00, skleník 
Fata Morgana út-ne a ve státní svátky 9.00-19.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so-ne a svátky 11.00–20.00.

Neděle do 3. 10. • 17.00
Hudební procházky
Letošní cyklus se přesouvá do oázy Pivoňkové louky v Horní 
zahradě. Doporučujeme vstup Pokladnou Sever. Uklidněte 
mysl a zažijte nedělní podvečer ve společnosti klasické 
hudby v krásném prostředí zahrady. 

Do čtvrtka 23. 9. • 14.00 a 16.00
Prohlídky pro seniory
Poodhalte s námi tajemství jednotlivých expozic a poznejte 
zajímavé rostliny Botanické zahrady Praha i s jejich příběhy.

Komentované prohlídky vás zavedou na nejkrásnější místa 
venkovní expozice i do skleníku Fata Morgana. Rezervujte si 
místa na prohlídku co nejdříve, počet míst je omezen! 

Do neděle 31. 10. 
Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě
Objevte rozdíl mezi jedem a lékem. V Ďáblově zahrádce mů-
žete obdivovat řadu rostlin, které jsou významnými zdroji 
léčiv a zároveň se při nevhodném dávkování nebo způsobu 
použití mohou stát nebezpečným jedem. 

Do neděle 12. 9. 
Nechte jedy na pokoji aneb Jedovaté pokojovky  
ve Fata Morganě
V expozici celého skleníku se zaměříme na jedovaté druhy 
pokojových rostlin. Najdete zde sukulenty, byliny i dřeviny 
tropického lesa či hor. 

Sobota 11. – neděle 26. 9. 
Živá krása sušených plodů
Přijďte si k nám užít živou krásu květů a sušených plodů  
v kontextu dějin aranžování květin a současných trendů  
ve floristice.

Čtvrtek 23. 9. – neděle 10. 10. 
Orchideje – Miniatury a giganti Ekvádoru
Skleník Fata Morgana se opět zaplní podivuhodnými květy 
orchidejí. Tentokrát se za nimi vydáme do Ekvádoru, který je 
na tyto rostliny neobyčejně bohatý. Stejně extrémní jako 
krajina sahající od hladiny moře po trvale zasněžené vrcholy 
jsou i zdejší orchideje miniaturní i gigantické.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 8. 9. – neděle 5. 12. 
Výstava Jen tak jsem šel kolem – Petr Brukner
V září se představí v galerii Czech Photo Centre fotografie 
umělec, který je především známý jako herec Divadla Járy 
Cimrmana. Petr Brukner je však všestranný. Jedním z jeho 

koníčků je fotografování, kterému se věnuje od dětství.  
Výstava Jen tak jsem šel kolem bude zahájena vernisáží  
7. září v 18.00 za doprovodu jazzu Zeman Krampl Quartet. 
Dále bude v prostorách výstavy 11. října pokřtěna stejno-
jmenná kniha Vladimíra Kroce o Petru Bruknerovi.  
Výstavou Jen tak jsem šel kolem autor tak trochu bilancuje 
svoji celoživotní fotografickou zálibu. Najdeme zde snímky  
z cyklů Ulice, Dílo člověka, Dílo přírody a  Kamarádi ze zákulisí 
slavného divadla.  
„Ulice je divadlo, kde se odehrávají tisíce scén, které se  
nebudou nikdy opakovat. Je jen na mně, jak je zachytím, 
někdy to mohou být jedinečné okamžiky, jindy naprosto  
banální,“ vysvětluje herec Divadla Járy Cimrmana Petr  
Brukner, proč fotí zejména všední život.  
Součástí výstavy je promítání dokumentárního filmu  

KALENDÁŘ AKCÍ
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Život hledáčkem Petra Bruknera od Pavla Bartovského.  
Na vernisáži zazní jazzová hudba v podání Zeman Krampl 
Quartet, která zahájí nový projekt pravidelných koncertů 
Jazz v galerii.  
Výstavu můžete navštívit: út-pá od 11.00 do 18.00,  
so-ne od 10.00 do 18.00. V pondělí je zavřeno.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Úterý 14. 9. • 17.00 – 19.00
Nábor do taneční skupiny Dance Friends 
Hledáme nové tanečníky do skupiny se zaměřením na  
Art + street dance ve věku cca 8-15 let. Trochu si spolu za-
cvičíme a zatančíme, abychom správně rozdělili tanečníky 
dle schopností a talentu do skupin. Přihlaste se a přijďte  
na nábor. Více informací na www.ddmstodulky.cz.

Pátek 17.  9. • 15.00 – 19.00
Western 
Zveme vás na projížďku Divokým západem po Pacificko-
-100důlecké železnici plné kovbojů, indiánů, her, soutěží  
a nezapomenutelných dobrodružství! V Centrálním parku  
a okolí DDM na vás bude čekat 5 zastávek, kde budou při-
praveny salóny, rodea, osady, banky i ranče. Vyzkoušíte  
si hod podkovou, westernové tance, stopování, indiánské 
hry... Na šesté zastávce U Šerifské hvězdy přímo v domě dětí 
si potom můžete vyměnit své nasbírané zlato za odměnu  
a také se dodatečně zapsat do kroužků. O bohatý dopro-
vodný program se postará Divadlo Chůdadlo, taneční sku-
pina Caramelka, kovboj Jimmy a skupina Ecce Uku. Všichni 
kovbojové nebo indiáni v masce obdrží malý dárek. Vstup 
zdarma. Akce se koná v rámci Festivalu volného času a Kon-
cepce rodinné politiky MČ Prahy 13. Více na našem webu.

Rodina v akci
Aktivně strávené víkendy s DDM Stodůky pro celou rodinu! 
Těšíme se na vás.

Sobota 18. 9. 
• Sobotní jóga • 8.00 – 9.30
Budeme se věnovat ásanám podporujícím činnost čakry  
solar-plexu. Pomocí jógové praxe posílíme naši imunitu  
a dobrou náladu.  

• Věda Z 
Zveme vás na zajímavý workshop. Připravujeme ho jak pro 
rodiče s dětmi, tak pro děti navštěvující 1. stupeň základní 
školy. Více na našem webu.

• Bodystyling – dospělí • 11.00 –12.30 
Komplexní posilování hlavních svalových skupin  
a závěrečné protažení. 

• Capoeira Family – rodiče a děti od 4 let • 14.00 – 16.00 
Nahlédněte do tajů Capoeiry, která je kombinací tradičního 

brazilského bojového umění, dech beroucí akrobacie, tance 
a hudby.

• Sebeobrana pro ženy a dívky od 13 let • 14.00 – 17.00 
Přijďte a naučte se bránit proti napadení. Praktické využití 
proti útoku silnějším a větším jedincem.

Více informací na www.ddmstodulky.cz.

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

Neděle 5. 9.
Obvyklý pořad bohoslužeb 
Začíná platit pořad bohoslužeb během školního roku.  
Informace naleznete na www.centrumbutovice.cz.

Středa 8. 9. • 19.00
Setkání rodičů a katechetů 
Setkání rodičů, kteří mají zájem o výuku náboženství pro 
své děti, se uskuteční v Komunitním centru sv. Prokopa. 

Pondělí 13. 9. • 19.00
Katechumenát 
Zahájení katechezí o víře a katechumenátu. Pravidelné  
pondělní katecheze o víře, které slouží jako příprava na 
křest a další iniciační svátosti dospělých, začínají s P. Jaku-
bem Jírovcem v klubovně v přízemí Komunitního centra  
 sv. Prokopa. 

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V září a v říjnu je otevírací doba od 9.00 do 18.00. Po-
kladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech. 
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a odhalte za-
jímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty dopl-
něná poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si 
jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za hezkého po-
časí.

Výstavy
• Galerie Gočárovy domy – F. X. Procházka: První malíř  
   Zoo Praha; Zoo pro hlavní město (od 28. 9.) 
• Terasa před Vzdělávacím centrem - Czech Nature Photo;  
   Milníky z historie Zoo Praha

Hudební procházky
Každou neděli od 13.00 hod. vás zveme do galerie Gočárovy 
domy na cyklus hodinových koncertů pod širým nebem. 

•   5. 9. – Jan Vent Colegium (J. Rejcha, F. Kramář) 
•12. 9. – Antonín Rejcha kvintet (J. Haydn, D. Milhaud) 
•19. 9. – Pražské dechové kvinteto (A. Rejcha, W. A. Mozart) 
•26. 9. – Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)

Neděle 12. 9. 
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií
Celodenní program pro předem objednané návštěvníky.  
Na zooškolu pro dospělé se mohou přihlásit všichni zájemci 
starší 18 let. 

Neděle 19. 9.                                     
Zoo pro hlavní město
Slavnostní vernisáž výstavy o historii Zoo Praha vycházející 
z nové stejnojmenné knihy. Živá hudba z 30. let a rozhovory 
s tvůrci knihy a výstavy. Zahájení ve 13.00 před Galerií  
Gočárovy domy.

Doprovodný program: 
• 9.00 – 12.30 Soutěžní kvízová stezka: Vyzvedněte si  
soutěžní lístek, projděte připravenou kvízovou stezkou  
a zúčastněte se soutěže o jeden z výtisků nové knihy. 
• 9.00 – 16.00 Po stopách historie Zoo Praha – interaktivní 
hra pro celou rodinu po areálu zoologické zahrady sezna-
mující s bohatou historií zoo.

Sobota 25. 9. 
Spolupráce na festivalu Out of Home pro děti  
z dětských domovů
Série tří workshopů pro předem objednané skupiny z dět-
ských domovů, v rámci nichž se děti dozví nejen o profesích, 
které stojí za fungováním Zoo Praha a v navazující enrich- 
mentové dílně si samy zkusí vyrobit prvky pro zvířata.

Úterý 28. 9. 
Výroční slavnost 2021 – oslava 90 let Zoo Praha
Již devadesátým rokem otevírá Zoo Praha své brány ná-
vštěvnické veřejnosti. Za devět dekád své existence prodě-
lala obrovský rozvoj: od malých betonových kotců a ohrad 
jsme se posunuli k tematickým a prostorným biotopovým 
expozicím bez viditelných bariér. Seznamte se s tím,  
co všechno si pro vás Zoo Praha připravila v roce svého  
devadesátého výročí a zapojte se do oslav i vy! Ochutnejte 
atmosféru 30. let v Zoo Praha, prohlédněte si dobové do-
pravní prostředky, stylizujte se do tehdejší módy a rozhý-
bejte se v rytmu swingové hudby!

Kompletní program, který začíná v 10.15 swingovým ta-
nečním vystoupením a navazujícím workshopem swingo-
vého tance (u Vzdělávacího centra) najdete na webových 
stránkách zoo. 

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Eva Černá

FO
TO

: O
LIV

ER
 LE

 QU
E, 

ZO
O P

RA
HA

FO
TO

: V
ÁC

LA
V Š

ILH
A,

 ZO
O P

RA
HA



ZÁŘÍ 2021 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22940

INZERCE

ZÁŘÍ 2021 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22940

INZERCE

 o 14. května 2021  
oslavil náš „Taťulda“ 
pan Zdeněk Hřebejk 
životní jubileum,  
devadesát pět let! 
Do dalších let hodně 
zdraví, pohody  
a klidu přejí Milan  
a Věra, Zdeněk a Jana, 
Martin a Andrea, Jana  
a Dany, vnuk Zdeněk a pravnoučata Martin, Eliška, 
Stelinka a Paterovi.

 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 drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher,  
e-mail: 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 STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o ADVOKÁT Marek Konečný - nabízí právní služby téměř 

všeho druhu. Tel. 777 010 051.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.

 o ÚČETNICTVÍ pro OSVČ, s.r.o., a.s., neziskové org., SVJ, aj. 
www.ucetnictvi-su.cz, tel. 776 308 866. 

 o Nabízíme malířské práce, štukování –  
stěrkování stěn i stropů. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: REVIZE ELEK-
TRICKÉHO zařízení domů, SVJ, BD, škol, organizací, 
odstranění revizních závad. Revize el. spotřebičů, 
nové el. vedení, výměny, opravy v bytech, domech, 
provozovnách atd. 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 Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

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

 o Servis PC u Vás doma. instalace, nastavení SW, 
HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, 
fládrování, tel. 736 691 087, www.malirina.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 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 Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737. 

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

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

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

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

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

 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 Návrhy a realizace interiérů – 3D vizualizace, dispo-
zice, výběr nábytku, materiálů a barev, odborná pomoc při 
realizaci. tel. 777 023 023, interiery@michaelakopecka.cz.

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

 o Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti zdarma. 
Chcete prodat nemovitost? Využijte naše zkušenosti.  
Tel. 777 777 599, koci@sterlingreality.cz

 o ÚKLIDOVÉ SLUŽBY NIKY&MAX, s.r.o. Nabízíme 
strojové čištění koberců a čalounění, mytí oken, 
generální úklid v domech, bytech a firmách.  
Tel. 608 245 614, e-mail: nikymax@seznam.cz.   

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

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

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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 24 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.

s 18 letou tradicí
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E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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 24 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.

s 18 letou tradicí
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 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 
proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle 
počtu zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako 
přivýdělek. Jednoduché montáže, zapracujeme. 
Kontakt písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

 o Přijmeme ZÁMEČNÍKA (nebo podobné zaměření).  
Práce v areálu FN Motol. Tel. 602 654 313, 602 871 315.

 o Hledáte práci v kosmetických službách?  
Neváhejte se ozvat, nabízíme skvělé prostory u metra, 
plně vybavené za nízkou cenu.  
Bližší info www.moneka.cz, tel. 777 806 455. 

 o Hledám důchodkyni se znalostí podvoj.  
účetnictví pro občasnou výpomoc. Tel. 602 973 395.

 o Hledáme šikovného a komunikativního kolegu 
na expedici fotozakázek a zakázek e-shopu. 135 Kč/hod. 
Tel. 603 731 996.

 o Hledáme na pravidelnou výpomoc pro kom-
pletaci fotozakázek šikovné důchodce nebo studenty. 
Práce na jaře a na podzim. Zima a léto volné. 100 Kč/hod. 
Bonusy podle výkonu. Tel. 603 731 996.

 o Hledáme brigádníky na kompletaci kalendářů. 
120 Kč/hod. Tel. 603 731 996.

 o Mateřská škola U Stromu, Ovčí Hájek 2174/46  
přijme od září 2021 pomocnou kuchařku do moderně 
vybavené kuchyně na plný pracovní úvazek.  
Praxe v oboru vítaná.  
Tel. 723 155 305 nebo e-mail: reditelka@skolkaustromu.cz.

 o Mateřská škola Pohádka, Praha 13, Janského 2187 
přijme asistenta pedagoga na 30 hod./týdně. Nabízíme 
hezké prostředí mateřské školy nacházející se u Prokop-
ského údolí. V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailu: 
pohadka.ms@volny.cz nebo na tel. 732 446 582.  
Bc. Lenka Briežniková, DiS -  ředitelka školy.

 o Bachovy esence na míru.  
bachovky.stepankova@gmail.com.

 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu.  
Tel. 721 442 860.

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

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

 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 
KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální for-
mou. INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. E-mail: 
radostnahudba@seznam.cz. Tel. 602 646 628.

 o Důchodce hlédá pomoc pro občasné práce  
na zahrádce a při údržbě domku ve Stodůlkách,  
200 Kč/hodinu. Nabídky na tel. 602 386 368.

 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 795.

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

ZAMĚSTNÁNÍ

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

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

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

RŮZNÉ

KARATE
děti od 6 let

www.kabu-praha.cz
e-mail: shinbukanpraha@centrum.cz

tel. 603 515 727

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
NA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY

Přehled volných termínů 
a přihlášení naleznete na webu 

www.zkousky-nanecisto.cz.

Rádi se s Vámi potkáme na jedné z našich poboček:
Gymnázium Na Zatlance (P5), GMVV (P5), ZŠ Poláčkova (P4),
ZŠ Ohradní (P4) a Gymnázium Českolipská (P9).

PREZENČNĚ    Dlouhodobé kurzy 
   matematiky a českého jazyka
   Zkoušky nanečisto

   Distanční kurzy matematiky 
   a českého jazyka
   Domácí zkoušky nanečisto
   soutěže, databáze videí
Připravte se s námi online z pohodlí domova.

ONLINE

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA
A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

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.

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe  

v Poliklinice Hůrka na Slunečním nám. 2588/15 
přijímá nové pacientky.  

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými  

zdravotními pojišťovnami. 
Věnovat se Vám budou

MUDr. Vladimír Folauf, MUDr. Irena Baťková
Kontakt: tel. 601 020 362,  

gynekologie.hurka@imunogen.cz  

BYTYPRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ,  
tel. 732 459 179. 

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 18 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 3 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088.

 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 Přímý zájemce koupí 2kk – 3+1 před rekon-
strukcí. Platba hotově. Vyplatíme i provizi  
za zajímavý tip. UNGELT INVEST, s.r.o.,  
tel. 776 672 943.

 o Pronajmu garážové stání na metru Hůrka.  
Cena 1 100 Kč/měs. Tel. 604 289 461. 

 o Prodám pozemek 600 m2 u Klatov – 470 tis. Kč. 
Tel. 603 923 372.

 o Pronajmu sklep 2,5 m2 na adrese H olýšovská 29 23/4, 
Praha 5, 750 Kč/měsíc. Tel. 603 468 539.

Realitní služby,
jaké si přejete

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

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
Mytí oken  sítě proti hmyzu  

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

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

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

21-08-18-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 18.08.2021   11:56:20
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KONCERTY
   2. 9.   čt  17.30 KONCERT KAPELY BOMBARĎÁK
Koncert pro děti plný divokých písní a ztřeštěných tanečků v Centrálním parku 
(v rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež).

16. 9. čt 19.30 KAREL PLÍHAL 
Koncert ojedinělého hudebníka, textaře a poety. 

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
10. 9. pá 19.30 VEČERY STUDENTŮ HAMU: IS THIS ENOUGHT? /  
   ZA ZAVRETÝMI DVERAMI / ARTIFICIAL / POBYT I
Choreografie současného tance – ročníkové práce studentů HAMU.

18. 9. so 20.00 PRAGUE AERIAL CONVENTION: VZDUŠNÝ KABARET

DĚTI
   2. 9. čt 14.00 FENOMÉN POHÁDKA V SOUČASNÉM DIVADLE PRO DĚTI
Beseda – v rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež 

    2. 9. čt  16.00 DIVADLO BOLKA POLÍVKY: ABY SE DĚTI DIVILY
Inscenace je inspirována texty a obrázky pana Aloise Mikulky, známého brněnského 
malíře, sochaře a spisovatele; v rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež 

   3. 9. pá 19.00 DIVADLO RADAR: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY  
Hořká komedie o dospívání a lásce s válkou v zádech; v rámci Assitej festivalu 
divadla pro děti a mládež. Spolkový dům, K Vidouli 727
   5. 9. ne 15.00 TANEČNÍ SDRUŽENÍ OSTRUŽINA: KARNEVAL ZVÍŘAT
V rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež

12. 9. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE

26. 9. ne 15.00 STUDIO DAMÚZA: SUPERKLUK 
Stát se superhrdinou může úplně každý, stačí docela maličko! Loutková pohádka  
pro děti od 5 let.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
Hodina TV Jinak – V devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disciplíny 
jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný adaptovat  
na jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany Drábové. 
 
Hodina HV Jinak – v šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta)  
vyzkouší své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, 
zpěv i hru na různé hudební nástroje. Lze objednat u Lucie Rezek Silkenové.
 

RŮZNÉ
   7. 9. út 9.00–18.00  BABYKAVÁRNA
Foyer KD Mlejn.

   7. 9. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Foyer KD Mlejn.

14. 9. út 9.00–18.00  BABYKAVÁRNA
Foyer KD Mlejn.

21. 9.  út 9.00–18.00  BABYKAVÁRNA
Foyer KD Mlejn.

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

Jaké bude září ve Mlejně?
Po prázdninovém provozu otevře Kulturní dům Mlejn opět své dveře 
návštěvníkům. Co jsme pro vás nejen na první školní měsíc připravili? 
To se dozvíte v imaginární procházce budovou. 

Hned u vstupu vás přivítají naše milé recepční, které vám představí 
nabídku kulturních pořadů, kurzů pro děti, dospělé i seniory nebo po-

radí, kudy se na 
vybranou akci 
dostat. Doslova 
za rohem od čer-
vené recepce na-
jdete velký multi-
funkční sál, kde 
se koná většina 
kulturních po-
řadů. V září tu 
pro vás chystáme 
koncert Karla 
Plíhala, Divadlo 

Bolka Polívky nebo mezinárodní festival pro děti a mládež Assitej. 
Každou neděli odpoledne se sál jako mávnutím kouzelného proutku 
promění v bažinu, tajuplný les nebo příbytek neposlušných kůzlátek 
a bude patřit divadlu pro děti. Abychom malým návštěvníkům čekání 
na neděli zkrátili, od pondělí do středy zase mávneme proutkem a sál 
proměníme v tělocvičnu cirkusových kurzů, kde se malí cirkusáci mo-
hou pravidelně setkávat. A když budou pověšené všechny ty šály 
a hrazdy a natažený akrobatický koberec, po skončení dětských kurzů 
nabídneme pozemní i vzdušnou akrobacii také dospělým. Pro ty 
opravdu zapálené připravujeme na třetí zářijový víkend nultý ročník 
setkání vzdušných akrobatů Prague Aerial Convention. Nabídne 
workshopy pod vedením špičkových lektorů, jako jsou Franceska 
Hyde (UK) nebo Stéphanie N'Duhirahe (CH), přednášku fyzio- 
terapie pro akrobaty nebo vzdušný kabaret. 

Další červené dveře nás zavedou do foyer. Právě tady každé úterý při-
vítáme ty úplně nejmenší. Spolu s rodiči si v naší Baby kavárně užijí 
cirkusovou hernu a další aktivity doplněné nabídkou kávy, zdravých 
svačinek a vynikajících zákusků. Jednou za měsíc zde projekt Retro- 
kavárna nabídne příjemné posezení seniorům a od poloviny září se 
každé středeční odpoledne foyer otevře tvořivcům, kteří mají chuť 
vdechnout nový život již vyřazeným materiálům. K dispozici budou 
šicí stroje a další potřeby, díky nimž si můžete vyrobit třeba nákupní 
tašku ze starého reklamního banneru nebo sáčky na ovoce a zeleninu 
z vytříděných záclon. Dílna je otevřena i úplným začátečníkům, kte-
rým s jejich prvními recyklačními projekty rádi pomůžeme. 

Teď už ale vzhůru do prvního patra, kde to žije pohybem a hudbou. 
Nejprve nakoukneme do sálu se zrcadly. Tady od října chystáme ho-
diny moderního tance pro malé i velké zájemce. Hned první školní 
den tu opět začnou pravidelné zkoušky folklorního soubor Lučinka, 
který po celé září přijímá nové členy z řad dětí i dospělých. A když se 
v sále zrovna netančí, zkouší tu divadlo děti z dramaťáku. Vedlejší sál 
zaplní v průběhu celého pracovního týdne lekce pilates, cvičení pro 
seniory, cirkusová přípravka nebo pozemní akrobacie. Poslední dveře 
patří hudební učebně, kde vás zkušení lektoři naučí hře na kytaru, 
ukulele, bicí, violoncello a klavír nebo klasickému zpěvu. 

Cestou k východu nahlédneme ještě do keramické dílny v suterénu 
budovy. Pro velký zájem o výrobu točené a modelované keramiky roz-
šiřujeme kapacitu kurzu a přidáváme nové časy. 

Poslední zastavení bude patřit školákům a jejich učitelům. Aby-
chom jim zpříjemnili návrat do lavic, nabízíme interaktivní programy 
Hodina hudebky jinak a Hodina tělocviku jinak. Pomocí zábavných 
her si děti v inspirativním prostředí naší hudebky osvojí rytmus, into-
naci, hudební názvosloví i hru na různé nástroje. Hodina tělocviku ji-
nak těží z bohatých zkušeností našich lektorů a nabízí studentům zá-
klady žonglování, balančních technik, pozemní i vzdušné akrobacie 
s důrazem na správné protažení a zdravé zacházení s tělem. 
   Více informací o programu a kompletní nabídku kurzů najdete  
na www.mlejn.cz. Tak brzy na viděnou. Eva Roškaňuková
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INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe  

v Poliklinice Hůrka na Slunečním nám. 2588/15 
přijímá nové pacientky.  

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými  

zdravotními pojišťovnami. 
Věnovat se Vám budou

MUDr. Vladimír Folauf, MUDr. Irena Baťková
Kontakt: tel. 601 020 362,  

gynekologie.hurka@imunogen.cz  

BYTYPRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ,  
tel. 732 459 179. 

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 18 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 3 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088.

 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 Přímý zájemce koupí 2kk – 3+1 před rekon-
strukcí. Platba hotově. Vyplatíme i provizi  
za zajímavý tip. UNGELT INVEST, s.r.o.,  
tel. 776 672 943.

 o Pronajmu garážové stání na metru Hůrka.  
Cena 1 100 Kč/měs. Tel. 604 289 461. 

 o Prodám pozemek 600 m2 u Klatov – 470 tis. Kč. 
Tel. 603 923 372.

 o Pronajmu sklep 2,5 m2 na adrese H olýšovská 29 23/4, 
Praha 5, 750 Kč/měsíc. Tel. 603 468 539.

Realitní služby,
jaké si přejete

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

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
Mytí oken  sítě proti hmyzu  

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

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

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

21-08-18-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 18.08.2021   11:56:20
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Vážení čtenáři,
na základě soudní žaloby podané autorem článku zastupitelem Kolářem  
z Pirátské strany publikujeme opět jeho příspěvek, ačkoli byl již dvakrát  
v plném znění zveřejněn na webových stránkách. Proto zde v plném  
znění naleznete i reakci radního Michala Drábka. Z obdobného důvodu 
zveřejňujeme i názor pana Václava Mucaly, zastupitele za Zelené  
a Piráty pro 13, který je taktéž zveřejněn na webových stránkách již  
od 27. 9. 2019.  

STOP je radniční měsíčník městské části Praha 13, který se již třicet let 
snaží udržet svou apolitickou informační funkci. Od čtenářů červno-
vého čísla jsme obdrželi negativní reakce na opakované zveřejnění 
zmíněného článku, které nás mrzí. 
Důležitost několikanásobně publikovaného textu pro život občanů  
v naší městské části, nechť posoudí laskavý čtenář sám.

 Děkujeme za pochopení, redakce STOPu

Doplňující informace zastupitele 
Plýtvání veřejnými penězi: Čtvrt milionu za nekvalitní analýzu
Radnice MČ Prahy 13 zadala v půlce loňského roku analýzu mož-
ností digitalizace činnosti základních a mateřských škol za 250 000 Kč 
z veřejného rozpočtu. Jako dodavatele dokumentu si vybrala ne-
chvalně známou společnost Gordic, kvůli které již pražský magist-
rát v roce 2013 dostal pětimilionovou pokutu za předražené IT za-
kázky od antimonopolního úřadu. 

Analýza, kterou pro radnici nechali zpracovat radní pro digitali-
zaci Michal Drábek a místostarostka pro školství a IT Marcela 
Plesníková (oba za ANO), svou kvalitou naprosto neodpovídá  
zaplacené sumě ani zadanému tématu. Dodaný dokument, který  
se měl mj. zabývat zavedením online přihlášek na MŠ, téma zcela 
opomíjí a problematikou digitalizace provozu vzdělávacích zařízení 
se zabývá pouze okrajově. Místo toho působí jako reklamní leták  
na elektronickou spisovou službu od firmy Gordic, která analýzu 
zpracovala. Navrhovaná opatření jako například systém na rozpo-
znávání značek pro kontrolu vjezdů do areálu pro zamezení terori-
stického útoku jsou zcela mimo diskutované téma. Celý text navíc 
obsahuje množství faktických i gramatických chyb a vykazuje cha-
trnou orientaci v odborných pojmech. 

Diskusi na téma digitalizace přihlášek jsem na zastupitelstvu 
osobně otevřel poprvé již před dvěma roky. Naše koalice od začátku 
navrhuje využít řešení poskytované zdarma Magistrátem hlavního 
města Prahy, což odmítli starosta David Vodrážka (ODS) i radní 
Michal Drábek (ANO). Místo systému dostupného bez dalších 
výrazných nákladů upřednostnili zadání drahého dokumentu, který  
ve výsledku problematiku nikam neposouvá a nepřináší městské 
části žádné návrhy funkčních řešení. 
   Ředitelky školek z Prahy 13 o digitalizaci ovšem nyní samy pro-
jevily zájem, takže se snad brzy dočkáme pilotního projektu online 
přihlášek podle vzoru jiných městských částí. Tento krok považují 
rodiče, školky i odborníci za prospěšný, neboť snižuje náklady 
i míru byrokracie, je pohodlnější, a navíc činí celý proces přijímání 
dětí transparentnějším, takže částečně mírní boj o místa ve škol-
kách.
 Petr Kolář, zastupitel klubu Zelení a Piráti pro 13

Reakce na názor zastupitele Petra Koláře 
Jakkoli si pana zastupitele vážíme, útočnost uvedeného příspěvku 
nás překvapila.  Vedení městské části proto považuje za nutné uvést 
na pravou míru některé tendenčně, až manipulativně prezentované 
názory a vysvětlit část povinností, které má veřejná správa dané zá-
konem a které pan zastupitel zcela ignoruje.
   Distancujeme se od urážlivých a nepodložených výroků vůči spo-
lečnosti Gordic, s.r.o., která jako dodavatel studie vzešla z veřejné 
soutěže a jejíž nabídka byla nejlevnější. Radnice si cení její profesní 
reputace. Tato firma obhospodařuje přes 6 000 organizací veřejné 
správy i soukromého sektoru, mezi její zákazníky patří i klíčové  

resorty obrany a bezpečnosti, jako je třeba Ministerstvo vnitra,  
Armáda ČR, Bezpečnostní informační služba, Národní úřad pro 
kybernetickou a informační bezpečnost a Severoatlantická aliance.  
I vzhledem k oceněním, které dodavatel dostává, zejména v celore-
publikové soutěži Egovernment the Best za rok 2020, nemá rad-
nice pochyby o jeho důvěryhodnosti a kvalifikovanosti.
   Pan zastupitel mj. uvádí, že dodané dokumenty svou kvalitou na-
prosto neodpovídají zaplacené sumě i zadanému tématu. Z textu  
ale není zřejmé, zda hodnotí jeden ze čtyř dodaných souborů, nebo 
všechny jako celek. K ceně můžeme sdělit jen to, že zadavatelem 
vypsaný limit nebyl překročen. Dále pan zastupitel zjevně nestudo-
val vlastní zadávací dokumentaci. O zavedení on-line přihlášek do 
mateřských škol v něm nebylo ani slovo, proto nelze dodavatele vi-
nit z toho, že toto téma řeší pouze okrajově. To, proč nebylo zada-
vatelem požadováno řešení on-line přihlášek do mateřských školek, 
zase vyplývá z faktu, že to stávající právní úprava v přívětivé formě 
neumožnuje. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,  
ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškol-
nímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo  
v elektronické podobě. Mimo osobní účast zákonných zástupců,  
je možné distančně učinit pouze datovou schránkou, nebo emailem 
s uznávaným elektronickým podpisem. Prostý email z hlediska 
správního řádu nedostačuje. Stávající právní úprava umožnuje zá-
konným zástupcům podávat žádost digitálně, ale prostředky, které 
nejsou široce rozšířeny mezi obyvateli. 
   Co se týče toho, že studie se digitalizací činností příspěvkových  
organizací zabývá pouze okrajově, tak s tímto názorem radnice ne-
souhlasí. Navíc spisová služba je téma, které radnici velmi zajímá. 
Podle připravované novely zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví  
a spisové službě, se předpokládá, že povinnost vést elektronickou 
spisovou službu bude rozšířena i na další veřejnoprávní původce, 
jako jsou třeba základní školy. Tato povinnost bude platit k níže 
uvedeným termínům z novely zákona.

Přechodná ustanovení připravované novely
1. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. a) až e) zákona  
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně někte-
rých zákonů, ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou povi-
nni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona  
č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022,  
do 31. prosince 2023.
2. Veřejnoprávní původci podle § 3 odst. 1 písm. f ) až m) zákona  
č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022, jsou  
povinni uvést výkon spisové služby do souladu s požadavky zákona  
č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ode dne 1. února 2022,  
do 31. prosince 2024.
   Znovu musíme konstatovat, že je škoda, že pan zastupitel nevyu-
žil prostor a nerozvedl svá tvrzení o chatrných pojmech a vadné 
konstrukci celého dokumentu. Na obecné prohlášení se špatně rea-
guje, je ale jisté že odborná úroveň předložených dokumentů da-
lece převyšuje příspěvek pana zastupitele. Stejně tak dokola opako-
vané tvrzení o předražené studii bez nějaké tržní analýzy je pro 
radnici nepoužitelné. 
   Rádi bychom rovněž upozornili, že spisová služba je definována 
takzvaným Národním standardem elektronické spisové služby, 
který má zajistit, aby všechny podobné systémy ve veřejné správě 
byly v klíčových parametrech identické. Proto nepovažujeme kon-
cepční představení problematiky spisové služby a jejích systémo-
vých vazeb na ostatní systémy za špatné. Naopak jsme rádi, že sou-
částí studie bylo představení návrhu ICT architektury v souladu  
s připravovanou i platnou legislativou. 
   Oproti zadání zpracovatel pojal na přání Oboru školství daleko 
komplexněji oblast kybernetické bezpečnosti škol. Je nám líto,  
že pan zastupitel nevyužívá svého času místo plýtvání na líbivé 
věci, které neumožnuje legislativa, na přínosnější věci. Jsme napří-
klad rádi, že zpracovatel upozornil na řady nedostatků u různých 
příspěvkových organizací. Bohužel není možné uveřejnit seznam 
bezpečnostních nesrovnalostí, které byly nalezeny, aby nelákaly pří-
padné útočníky. Nicméně si opravdu vážíme i toho, že dodavatel 
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nad rámec vlastního zadání, které bezezbytku splnil, připravil třeba 
také vzorovou Bezpečnostní ICT směrnici pro příspěvkové organi-
zace, která byla sestavena se zřetelem na oblast působení analyzo-
vaných příspěvkových organizací.  Michal Drábek, radní (ANO 2011)

Názor zastupitele 
135 metrů na Nových Butovicích 
Vy, kdo pravidelně navštěvujete zastupitelstvo, sledujete naše zá-
znamy ze zasedání nebo aktivně vyhledáváte informace o městské 
části, o celé záležitosti již pravděpodobně víte. Jsem ale přesvěd-
čený, že větší část z vás tak nečiní, dnes jsem se tedy rozhodl  
(9. 9. 2019) informovat vás touto cestou. 
   Dne 27. 2. 2019 jsme na zasedání zastupitelstva interpelovali 
ohledně chystané výstavby na stávajícím P+R parkovišti u východu  
z metra Nové Butovice. V časopisu Respekt z 29.11.2018 se totiž  
v rámci rozhovoru s umělcem Davidem Černým objevila infor-
mace, že na tomto místě má v budoucnu stát nejvyšší budova v ČR. 
Sami jsme byli informací ohledně výšky překvapení, a proto jsme 
se rozhodli zeptat přímo pana starosty, se kterým byla dle slov  
pana Černého celá věc již v minulosti opakovaně konzultována.  
Na interpelaci nebyl přítomen. Záznam naleznete na internetu.
   Předseda našeho zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13 
Václav Hrdlička byl v létě letošního roku osloven Ateliérem pro 
veřejnou debatu s nabídkou účasti na prezentaci stavebního záměru 
významným aktérům městské části. Setkání s developerem se ko-
nalo začátkem září v Czech Press Photo Center, jen pár metrů od 
předmětného parkoviště. Byli na něm přítomni například zástupci 
okolních SVJ, správci okolních komerčních objektů a několik za-
stupitelů včetně mne a předsedy našeho klubu. 
   Architekt představil genezi záměru a různé varianty, jež v minu-
losti developer zvažoval. Patrná byla snaha o uchopení celé oblasti  
v širším kontextu, což oceňuji a mnohé myšlenky jsem musel kvi-
tovat. Nové Butovice jsou z celoměstského pohledu jakýmsi sub-
centrem a z pohledu Prahy 13 jde o část centrálního charakteru. 
Vyzdvižena byla hodnota polyfunkčnosti, tj. nikoliv pouze bydlení, 
nebo pouze kanceláře, což také oceňuji. V rámci interaktivní části 
určené pro konstruktivní připomínky jsem proto navrhl, aby bu-
dova obsahovala prostor pro kulturu nadmístního významu. Ze 
strany zástupců klubu STAN/KDU-ČSL pak například padl návrh 
na podíl sociálních bytů nebo bytů pro hasiče, učitele apod. Celé 
setkání a jeho organizaci hodnotím pozitivně, jsem rád, že se Tri-
gema odhodlala za pomoci specialistů prezentaci takto uskutečnit.

   Má-li na daném místě stát nová budova a stávající parkoviště 
P+R odsunuto dál na periferii (záměr myslí na parkování pro rezi-
denty), pak by měla být přiměřená lokalitě. Téměř jednohlasně 
všichni zástupci místní veřejnosti odmítli plánovanou výšku stavby. 
Sto třicet pět metrů je cca dvojnásobek výšky domu na Slunečním 
náměstí a o dvacet tři metrů víc, než budova rozhlasu (City Tower) 
na Pankrácké pláni. Takto vysoká budova nemůže bezprostředně 
sousedit se starými Jinonicemi a Prokopským údolím, výrazně 
ovlivní pražské panorama a změní charakter naší městské části.
   Developer přislíbil veřejné projednání, na které se může dostavit 
kdokoliv z vás. Podrobnější informace o vývoji celé záležitosti na-
leznete na našem webu a FB stránce. 
 Václav Mucala, zastupitel za Zelené a Piráty pro 13

Reakce na sdělení člena zastupitelstva
Trigema aktivně podporuje rozvoj MČ P13, což je velmi dobře pa-
trné právě u východu z metra Nové Butovice, kde se daří budovat 
moderní korzo s výraznou kulturní funkcí. V dlouhodobé perspek-
tivě má Trigema záměr tento prostor dotvořit, a to pokud možno 
architektonicky zajímavou a výraznou dominantou, která by zdů-
raznila výraz tohoto městského subcentra. 
   Záměr by rozhodně neměl být fádním rozšířením stávající admi-
nistrativní zástavby, ale něčím, co zdůrazní, případně pomůže vy-
tvořit jedinečnost této lokality. To bylo rovněž jedním ze závěrů le-
tošního zasedání Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy k návrhu projektu, kde zasedají respektovaní 
domácí odborníci z oblasti architektury a územního rozvoje.
   Konkrétní budoucí funkční využití projektu, stejně jako jeho 
technické parametry a architektonické zpracování je zatím ve fázi 
studie. Proto Trigema v rámci participace sbírá podněty od všech 
zainteresovaných osob, k čemuž sloužilo i zářijové setkání se zá-
stupci okolních SVJ a dalšími. To bylo jedním z prvních veřejných 
projednání záměru, přičemž je počítáno s tím, že další budou ná-
sledovat.
   V této fázi investor iniciuje kvalitní veřejnou debatu mimo jiné  
o otázce, jak by takový unikátní počin byl pro Nové Butovice pro-
spěšný. Ať již z urbanistického, estetického či reputačního hlediska.
  Současně s tím již nyní navíc iniciuje a činí konkrétní kroky, je-
jichž smyslem je nejen rozšíření počtu parkovacích míst pro místní 
rezidenty v nejbližším okolí, ale i to, aby připravovaný projekt slou-
žil díky nabídce služeb a dalšího využití místním občanům.
          Ing. Radek Polák, zástupce společnosti Trigema, a.s.

Středisko soc. služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
Praha 13 hledá do svého týmu nového zaměstnance  
na pozici PEČOVATEL/KA na hlavní pracovní poměr. 
  
Charakteristika pozice: pečovatelská činnost  
u seniorů nebo v ambulantní službě denního stacionáře. 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, schopnost  
samostatné práce při péči o klienty v terénu nebo  
v denním stacionáři, schopnost reagovat na potřeby  
druhých, schopnost empatie a zájem o tento druh práce, 
uvítáme praxi v sociálních službách a kurz pracovníka  
v sociálních službách, ale nejsou podmínkou,  
aktivní řidič výhodou nikoliv podmínkou 

Nabízíme: 
práce ve stabilní organizaci, jednosměnný provoz,
dobré pracovní zázemí, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné  
stravování nebo stravenky, příplatek na MHD, dobré  
platové ohodnocení
 
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: 
socialniMC@sssp13.cz. Pro bližší informace volejte  
na tel. 222 543 021.  

Příspěvková organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, Praha 13 hledá  
do svého týmu nového zaměstnance na pozici VEDOUCÍ KUCHAŘ/KA na hlavní pracovní poměr.
 
Charakteristika pozice: příprava a vaření jídel, kontrola výdeje jídel 

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnost: zajištění plynulého chodu provozu při přípravě a vaření jídel, 
rozdělování práce mezi další členy kuchyně (přípravna, vážení, znalost normování jídel, úklid, kvalita, kuchaři), 
dodržování zásad BOZP, PO, hygienických a dalších legislativních norem platných v potravinářském provozu (HACCP)
odpovědnost za kvalitu jídel 
 
Osobnostní předpoklady a dovednosti: vzdělání v oboru kuchař/ka nebo praxe, nutná praxe na podobné  
pozici ve stravovacích zařízení sociálních služeb, zdravotnictví nebo ve školních nebo předškolních stravovacích  
zařízeních, případně v závodní kuchyni, trestní bezúhonnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost,  
kreativita, loajalita, platný zdravotní potravinářský průkaz, znalost práce na PC (MS Office), výhodou znalost  
PC programu – systém Pro-VIS (účetní program pro stravovací zařízení)

Nabízíme: práce ve stabilní organizaci, pracovní doba pondělí až pátek, jednosměnný provoz (6.00 – 14.30 hod.),  
dobré pracovní zázemí a moderní kuchyň, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné stravování nebo stravenky,  
příplatek na MHD, dobré platové ohodnocení, JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ!!! 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na email reditel@sssp13.cz.  
Pro bližší informace volejte na tel. 222 543 021. 
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INZERCE

Rezidence Jasmín je nově otevřený bytový 
komplex, který přirozeně propojuje ubytování  
a péči o seniory. Klientům je 24 hodin denně,  
7 dní v týdnu k  dispozici zdravotní a sociální 
personál a také ordinace lékaře i fyzioterapeuta.  
Rezidence Jasmín pro seniory rovněž připravuje  
bohatý program volnočasových aktivit.

Rádi bychom Vás pozvali na prohlídku bytů.  
Pro rezervaci času prohlídky nás prosím  
kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

 +420 602 725 547
 +420 602 369 789
 info@rezidencejasmin.cz

Rezidence Jasmín  
ulice Řešovská 852/10 

181 00  Praha 8 – Bohnice

NOVÉ BYDLENÍ  
PRO SENIORY

OTEVŘENO OD 1. 1. 2021

Více informací na  

www.rezidencejasmin.cz 

MODERN SCENIC DANCE

TANEÈNÍ RYTMIKA  

tel : 737 380 579,  
. 

e-mail: ptcmartina@seznam.cz

Nabízí  pro všechny vìkové skupiny 

www.ptcmartina.webnode.cz

DANCE EXPRESSIVE TRAINING

DANC THEATRE

Vìdomí sebe sama,  pøijetí sebe sama, vytváøení uspokojivých
 vztahù,  vnímání druhých, schopnost pøijmout a uèinit volbu. 

Pùsobíme na ZŠ Mohylová - Luziny, ZŠ Chýnì - Chýnì,
 MŠ Paletka 

Základy mluveného jevištního projevu.

Souèást pøipravovaných taneèních vystoupení.

Získání principù moderních taneèních technik.

Správné postavení tìla, hudební a pohybová rytmika,
 základní taneèní a pohybové návyky. 

Pro heterogenní i homogenní skupiny, pracovní kolektivy 
a tøídní kolektivy a jednotlivce.

f: www.facebook.com/ ptcmartina

Muzikálová a filmová  hudba -  vyjádøení pøíbìhù pomocí tance. 

✓ Rodinná atmosféra
✓ Velmi široký sortiment včetně zdravotní 

obuvi a zdravé výživy
✓ Příprava léků ve vlastní laboratoři
✓ Výhodný věrnostní program
 pro opakované nákupy
✓ Příznivé ceny, akční nabídky

Možnost objednání léků 
na předpis z pohodlí 
domova přes SMS
na čísle: 739 603 952

NezáViSlá lékáRNa = NezáViSlé odboRNé PoRadeNStVí

lékáRNa
luka

otevírací doba:
pondělí – pátek

07: 30 –19 : 00
Mukařovského 1985, Praha-Stodůlky, tel.: 235 310 389

e-mail: info@lukapharm.cz, www.lukapharm.cz

od metra 
přes silnici

 
Správa nemovitostí 

 
 Jsme tu pro vás již 29 let 
 2 provozovny na Praze 13 
 zajišťujeme komplexní správu nemovitostí 

• provozní (revize a údržba) 
• technická (zajištění oprav a rekonstrukcí) 
• administrativní (předpis, vyúčtování) 
• vedení účetnictví 
• vedení personální a mzdové agendy 

vše s podporou elektronické správy 
Dále nabízíme : 

• profesionální „předseda“ SVJ  
• převody jednotek do osobního vlastnictví 
• realitní činnost 

                       
IKON spol. s r.o. 

Tel: +420 777 757 183, e-mail: ikon@ikon.cz 
 www.ikon.cz 
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Železniční trať 
mezi pražským 
Smíchovem  
a Hostivicemi 
patří k jedné  
z nejkrásnějších, 
co se týká cest 
vlakem po Praze. 
Tomuto úseku  
se přezdívá  
...TAJENKA podle  
rakouské trati  
poblíž stejno-
jmenného města, kde vlaky jezdí mnoha tunely a po viaduktech. Úsek trati byl posta-
ven v letech 1868-72 a byl uveden do provozu společností Buštěhradská dráha v roce 
1872. Pro železnici bylo třeba vybudovat dva hlubočepské viadukty. Dolní viadukt je 
dlouhý 115 m a jeho výška dosahuje až 25 m. Horní viadukt má 5 klenutých oblouko-
vých polí a je 92 m dlouhý a 20 m vysoký.

Křížovka pro děti: Za celou redakci vám přejeme, abyste do ...TAJENKA vstoupili  
tou správnou nohou. :-)

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

Správná odpověď z června:
Křížovka – UŽIJTE SI PRÁZDNINY

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Tereza Čížková, Stodůlky
v hodnotě 300 Kč – Martin Gross, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Anna Oudránová, Stodůlky
Filip Malinký, Jinonice
Tereza Krátká, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Karel Holinka, Praha 5 
Miluše Krejčová, Luka
Eliška Baklová, Nové Butovice

Soutěžní otázky na září:
1) Co je cílem nevládní organizace InBáze, z.s.?
2) Kde najdeme nově pojmenovanou ulici po Ferdinandu Havlíkovi? 
3) Kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR?

Správné odpovědi na červnové otázky:
1) Měření paměti proběhlo 21., 23., 28. a 30. června. 
2) Vítězné foto pátého ročníku Czech Nature Photo se jmenuje Kos černý. 
3) Výstava fotografií Jana Jirkovského se jmenovala Yellow Ribbon Run aneb Žlutá stužka 
     v pohybu.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Eliška Mikulová, Stodůlky; Vratislav Kašpar, Velká Ohrada 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Červnová tajenka: PROKOPSKÉ A DALEJSKÉ ÚDOLÍ
Výherci: Anna Kubešová, Praha 5; Kamila Novotná, Stodůlky; Lenka Dušková, Stodůlky  
 

Připravila Petra Fořtová

 
Petr Šimek

ÚDER  
V TENISE

1. DÍL
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

 

CENTRUM VELKÁ OHRADA  
– Váš dobrý soused!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obchody   Supermarket 
 Albert    Pepco   Papírnictví 

 Optika Vyskočilová  Květiny  
Jitka   Vinotéka    smíšené 
zboží David  drogerie Teta 
Služby   salon Miamor 

 cestovní kancelář Toprague 
  Generali  Česká pojišťovna 
 zámečnická  pohotovost 

Restaurace a  občerstvení 
  YumiTime   Tankovna
  Terasy restaurant   bar 

 Fantazie  Gyros  Delu Cake 
 Opočenská zmrzlina

PRUSÍKOVA 2577/16, PRAHA 5 - STODŮLKY  CENTRUM VELKÁ OHRADA �
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