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RADA MČ PRAhA 13 Mj. 
souhlasila
s předloženým podnětem na změnu ÚPn – úprava koeficientu míry využití území 
na pozemcích parc. č. 2907/1, 2908/1, 2909/1, 2909/2, 2910/1, 2910/2, 2910/3, 
2910/4, 2910/5, 2910/6, 2913, 2915, 2916, 2918/1, 2918/2, 2919, 3126/1, 3126/2 
v katastrálním území Stodůlky – zkráceným postupem za podmínky, že součástí 
projektu plánované administrativní budovy bude i zpracování a projednání projektové 
dokumentace min. do územního rozhodnutí na parkoviště P+R o kapacitě cca  
200 – 300 parkovacích stání
jmenovala
na základě výsledků konkurzního řízení paní Mgr. Alenu Šoukalovou na vedoucí 
pracovní místo – ředitelka Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, 
Bronzová 2027 s účinností od 1. 8. 2019 v souladu s §166 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválila
žádost o poskytnutí dotace na rozvoj sportu pro Yamka Minigolfclub Butovice, z.s., 
ve výši 35 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
schválila
přidělení účelové finanční dotace Středisku sociálních služeb Prahy 13 z výnosů VHP 
ve výši 28 000 Kč na realizaci volnočasových aktivit pro seniory a návrh smlouvy 
o poskytnutí dotace
souhlasila
s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy –  
změna funkčního využití území z VV na SMJ-H na pozemku parc. č. 155/91 
a 93, v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 a umístění plovoucích značek VV 
do funkčních ploch OV-D a OV-B - zkráceným postupem, za podmínky, že případný 
budoucí investor uzavře smlouvu s MHMP jakožto vlastníkem pozemku na výstavbu 
školských zařízení a parkovacího domu v daném území
vzala na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k termínu 15. 5. 2019 
včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 6. 2019
schválila
poskytnutí dotací z finančních prostředků získaných z odvodu z výherních hracích 
zařízení v celkové výši 80 000 Kč pro:
Dance Heaven, s.r.o., ve výši 20 000 Kč; Luční květy/YASO, z.s., ve výši 20 000 Kč; 
Cyklistický spolek Stodůlky – CSS ve výši 20 000 Kč; Včelín Ořech, z.s., ve výši 20 000 Kč
schválila
•  výběr nabídky, která byla podána uchazečem BAZAS, s.r.o., k veřejné zakázce malého 

rozsahu na stavební práce s názvem MŠ Ovčí hájek 2174 – revitalizace části 
komunikace na zelenou plochu začleněnou následně do areálu MŠ

•  výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací 
dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Stavební úpravy pavilonu „A“ 
FZŠ Trávníčkova 

•  výzvu k podání nabídky a prokázání splnění podmínek k účasti a zadávací 
dokumentaci včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Stavební úpravy pavilonu „A“  
ZŠ Kuncova

a pověřila
realizací zadávacích řízení advokátní kancelář AK Vladimír Tögel, se sídlem 
Ostrovského 253/3, Praha 5, v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek

ZAsTuPiTelsTVO MČ PRAhA 13 Mj.
schválilo
poskytnutí dotací v celkové výši 440 000 Kč pro:
BA Sparta Praha, z.s. – 240 000 Kč
JUDO Davle-Štěchovice, spolek – 200 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace
vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termínu 
15. 5. 2019 včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 3. 6. 2019, splnění 
uložených úkolů Zpracovala Helena Šlitrová

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva

starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 6. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 
které se koná ve středu 18. září 2019 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání Zastupitelstva

upozornění pro občany
Dovolujeme si vás upozornit, že z technických důvodů nebude v pondělí 9. září 
v době od 8 do 13 hodin v provozu odbor osobních dokladů a evidence oby-
vatel (občanské průkazy, cestovní pasy). Provoz bude plně obnoven od 13. hodiny. 
V neodkladných případech doporučujeme, abyste své žádosti o občanské průkazy, 
cestovní pasy, nahlášení jejich ztráty či odcizení a výpisy z evidence obyvatel uplatňo-
vali na jiných úřadech městských částí v Praze.
Za vzniklé potíže se předem omlouváme. Jaroslav Mareš, tajemník ÚMČ Praha 13

Úřad městské části změnil doménu pro e-mailové adresy
Od 1. srpna 2019 je pro celý Úřad městské části Praha 13 platná adresa s novou domé-
nou (to je část adresy za @). E-mailové adresy s doménou p13.mepnet.cz se mění 
na praha13.cz. Aby změna domény neznamenala pro občany žádné komplikace, 
je  doručení příchozí pošty na původní doménu p13.mepnet.cz zabezpečeno až  
do 30. června 2020. -red-

linkou 266 nově do většiny škol  
Od 2. září dojde na základě požadavku naší městské části ke změně trasy školní auto-
busové linky 266. Cíl linky zůstane stejný, ale v úseku mezi Řeporyjemi a Ovčím háj-
kem pojede jinou trasou, s větším zásahem na školy na území MČ Praha 13. Linka 266 
do letošního června jezdila z Řeporyj ulicí Smíchovskou a Jeremiášovou na Ovčí hájek, 
respektive do Nových Butovic. Od září pojede trasou přes Stodůlky a Mládí, přičemž 
zvládne v Praze 13 obsloužit větší množství škol. Více na str. 20. -red-

Využijte Portál občana
Městská část Praha 13 nabízí svým občanům možnost kontroly plateb místních po-
platků z pohodlí domova. Tuto službu zajišťuje tzv. Portál občana. Jedná se o aplikaci 
pro komunikaci s občany prostřednictvím webového prohlížeče, který bude zpřístup-
ňovat údaje evidované radnicí v ekonomickém systému. 
Občan tak získá například možnosti nahlížet na stav svých pohledávek atd. Portál 
 občana v pilotním projektu nabízí kontrolu pohledávek za psa, do budoucna bude 
 nabízet i další funkce a rozšíření o další poplatky a pohledávky.
Nejste si jisti, zda jste zaplatili poplatek za psa, nebo chcete znát stav vašich plateb? 
Využijte portál občana na adrese www.praha13.cz/portal_obcana.

 Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

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

Červenec a srpen utekly jako voda a vy držíte v ruce první poprázdninové vydání STOPu. 
Škoda, že astronomické léto pomalu končí – 23. září v 9.49 hod. totiž začne letošní podzim. 
My ale nemusíme být až tak smutní, protože toto vydání bude svým obsahem ještě ryze 
letní. Jistě jste si všimli, že má tentokrát o čtyři strany více. I tak nám ale dalo spoustu práce, 
aby se do tohoto rozšířeného vydání všechno vešlo a museli jsme krátit ostošest . Navíc 
jsme udělali drobné změny v grafické úpravě. Snad se vám STOP v pozměněném „kabátku“ 
bude líbit. A co jsme pro vás připravili? Kromě pravidelných rubrik vás určitě zaujme téměř 
třístránková nabídka volnočasových aktivit, z kterých si možná vyberete některou pro sebe 
nebo pro své ratolesti, ale hlavně přehled dění, ke kterému v naší městské části dojde 
v rámci Festivalu volného času Prahy 13. Festivalový kolotoč akcí roztočí 31. srpna 
hokejbalový turnaj, závěrečnou tečku za sedmým ročníkem udělá v neděli 6. října koncert 
FZUŠ Stodůlky v KD Mlejn. Čtyřstránkový program vás přesvědčí, že je opravdu z čeho 
vybírat. Pestré jsou ale i stránky věnované školám, sportu, životnímu prostředí, dopravě... 
Možná má teď někdo z vás hlavu plnou jiných starostí – třeba jak dosáhnout na hypotéku. 
Pak nalistujte stranu 26, snad vám pomůže naše Finanční poradna. A jestli jste už ze všeho 
začali panikařit, zkuste radu psycholožky Hany Jenčové na téže straně. A kdyby to 
nepomohlo, přijměte pozvání Marty Kravčíkové a zajeďte si prohlédnout park Vrchotovy 
Janovice. Opravdu to stojí za to. Věřím, že jste po dovolených a prázdninách odpočatí a že 
naši malí i větší školáci vykročí 2. září do nového školního roku tou správnou nohou. Za celou 
redakci vám přeji krásný konec léta a příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

V parných dnech letošního léta se 
nedalo přehlédnout, že před FZŠ 
Brdičkova, ale i na jiných místech 
třináctky, opět tryská voda z pí-
tek a fontán. 
Jako každoročně i letos odbor 
 životního prostředí zprovoznil 
pítka, kašny a fontány tak, aby 
v horkých dnech zlepšovaly kli-
matické podmínky sídliště a aby 
se lidé mohli při pobytu venku 
napít. Tomu předcházelo vyčis-
tění technologií těchto vodohos-
podářských zařízení, z některých 
bylo nutné odstranit například 
graffiti. To se podařilo ve druhé 
polovině května, kdy jsme navá-
zali spolupráci s Vysokou školou 
chemicko-technologickou 
v Praze v rámci projektu Restau-
rování mozaik. Pracovníci Ústavu 
chemické technologie restauro-
vání památek se pokusili o vyčiš-
tění sprejery značně znečištěné 
skleněné mozaiky na fontáně 
před FZŠ Brdičkova. Čistící pří-
pravky, které byly zatím odzkou-
šeny v laboratorním prostředí, 

dostaly poprvé možnost uplat-
nění v praxi a na větší ploše. 
Práce to byla velmi náročná, ale 
díky ní mozaika prokoukla. 
Vzhledem k tomu, že jsme obdr-
želi dotaci z již zmíněného pro-
jektu, byla tato aktivita pro MČ 
Praha 13 zdarma. Doufáme, že 
občané tuto změnu k lepšímu 
ocení a že nedojde k opětovnému 
poničení. Tímto bych rád podě-
koval týmu Ireny Kučerové 
z VŠCHT za skvěle odvedenou 
práci. V době letních prázdnin 
byla tedy všechna zařízení v pro-
vozu. S malými technickými pro-
blémy jsme se potýkali pouze 
u fontány v Panské zahradě.  
Pítka jsou instalována v ulicích 
Volutova, Fingerova a Suchý Vr-
šek v Nových Butovicích, Brdič-
kova v lokalitě Lužiny, Luka 
v blízkosti tržiště, v lokalitě Sto-
důlky na Šostakovičově náměstí 
a v Panské zahradě.

Kašny a fontány máme ve Sto-
důlkách v Panské zahradě, 
na Slunečním náměstí v Nových 
Butovicích, před FZŠ Trávníč-
kova a Brdičkova, „Rusalku“ 
v Kovářově ulici a fontánu „Tři-
náctou komnatou prošel Orant“ 
na Velké Ohradě. 

V dnešní době se musíme smí-
řit s tím, že zásoby vody ubývají. 
Sucho je velmi diskutované téma 
a klimatické změny doléhají 
i na naši městskou část. S pitnou 
vodou by se proto mělo zacházet 
jako s pokladem.

Závěrem bych rád dodal, že ko- 
houtková voda na třináctce, ale 
i voda z našich pítek je opravdu 
velmi kvalitní a lze ji bez obav 
doporučit k přímé konzumaci.

Z časopisu sTOP, jehož jsem pravi-
delným čtenářem, zjišťuji, jak 
hezky se staráte o seniory a kolik 
lákavých programů pro ně připra-
vujete. soused se mi zmínil, že byl 
nedávno i na prohlídce senátu 
Parlamentu ČR. Rád bych se také 
stal členem klubu seniorů, co pro 
to mohu udělat?
Především mne velmi těší, že jste 
pravidelným čtenářem našeho 
zpravodaje a že Vás i v senior-
ském věku láká společenský život. 
Naší snahou je, aby senioři z tři-
náctky mohli stále žít aktivně 
a uvědomovali si, že život je po-
řád hezký a má cenu ho žít na-
plno, ať je člověku dvacet nebo 
devadesát let.

Realizujeme pro ně mnoho 
akcí – jak sportovních, tak spo-
lečenských. Důraz klademe 
na osvětu, zdravý životní styl i je-
jich bezpečí. Aktuálně máme tři-
náct klubů seniorů, většina z nich 
je tematicky zaměřena. Našim 
seniorům nabízíme například 
vstupenky do divadel, kin, ba-
zénu, pořádáme hodiny zdravot-
ního cvičení, přednášky s policií, 
záchranáři... Velice oblíbenou ak-
tivitou, nabízenou vedením MČ, 
jsou v poslední době prohlídky 
Poslanecké sněmovny, Senátu 
a České národní banky. Pro-
hlídky jsou zdarma a jsou přizpů-
sobeny i osobám se zdravotním 
postižením. 

Pokud máte zájem stát se čle-
nem jednoho z našich třinácti 
klubů seniorů, můžete se domlu-
vit s kterýmkoli předsedou klubu. 
Kontakty na ně jsou k dispozici 
např. na webových stránkách naší 
městské části www.praha13.cz 

v sekci Volný čas/Naši senioři. 
Obrátit se můžete také na pra-
covníky sociálního odboru. 
 Každý máme jiné představy 
o trávení svého volného času, 
nicméně věřím, že společně vybe-
rete takový klub, ve kterém se 
budete cítit dobře a zároveň tam 
potkáte nové přátele, kteří s vámi 
budou tak říkajíc na stejné vlně.   
Přejeme si, aby se nám podařilo 
nenásilnou formou propojit 
všechny generace na neformál-
ních setkáních či akcích a aby-
chom si navzájem pomáhali ne-
jen radou, ale i skutkem. Zkrátka, 
aby se nám na třináctce dobře 
žilo.

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: 9. 9. 2019  Distribuce: 27. 9. – 4. 10. 2019
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inFOrmaCe Z radniCe

Průzkum názorů obyvatel na zavedení parkovacích zón
Od poloviny března do konce dubna letoš-
ního roku probíhal mezi obyvateli Prahy 13 
velký průzkum, jehož cílem bylo analyzovat 
názory na otázky parkování a možného za-
vedení parkovacích zón. Průzkumu meto-
dou osobního dotazování prováděného reno - 
movanou společností ppm factum research, 
s.r.o., se účastnilo 1 000 respondentů.
 
Hlavní závěry průzkumu jsou následující:
• Pro zavedení parkovacích zón obecně je 
polovina obyvatel MČ, každý třetí z této 

poloviny by je však zavedl jen na vybraných místech. 
• Jsou lepší parkovací zóny nebo záchytné parkoviště? Ke druhému 
jmenovanému řešení se přiklání 2x více lidí než k zónám. Téměř tře-
tina lidí ovšem neví, jak by se rozhodla.
• Odpůrci zón argumentují nejčastěji tím, že se nic nevyřeší a míst 
 nepřibude a také neochotou platit za parkování.
• Zájem o koupi roční parkovací karty za 1 200 Kč jeví necelá třetina 
domácností. Nejčastější zájem o koupi by samozřejmě měli lidé, kteří 
parkují na ulici – téměř polovina z nich.

• Zavedení zón jen v některých částech možnosti parkování v okolí 
podle většiny neovlivní. 
• Zavedením zón na celém území MČ by se podle občanů možnosti 
parkování v okolí buď nezměnily, nebo zlepšily.  -red-

32

16

42

10

Parkovací zóny na Praze 13
(údaje v %)

Ano, všude Ano, ale jen na vybraných místech Ne Nevím 
Ano, všude   Ne    Nevím 
Ano, ale jen na vybraných místech

Měl by být v Praze 13 zaveden systém 
parkovacích zón? (údaje v %)

Fotbalové hřiště má nový kabát
V sobotu 14. září bude za účasti starosty Davida Vodrážky slavnostně 
otevřeno revitalizované fotbalové hřiště Tělovýchovné jednoty Sokol 
Stodůlky. Při příznivém počasí projde i první „zatěžkávací zkouškou“, 
kterou budou dvě odpolední fotbalová utkání. Ve 14.00 nastoupí sto-
důlecký tým mužů A, poté i „béčko“.

Letos vládl v celém sportovním areálu čilý stavební ruch. Zároveň 
s kompletní rekonstrukcí hřiště, včetně nového závlahového systému 
a moderního odvodnění, vznikly nové tréninkové plochy a byla prove-
dena i celá řada dalších prací. Výsledkem je důstojné prostředí nejen 
pro sportovce, ale také pro diváky.  -red-

Mezigenerační hry                            
V rámci aktivit MA 21 jsme pro vás připravili odpoledne plné desko-
vých her mezi mladšími ročníky a seniory. Akce je zaměřena na posí-
lení mezigeneračních vztahů. Cílem je zlepšování vztahů napříč všemi 
generacemi s důrazem na seniory a také zvýšení vzájemné tolerance.

Není podstatné, kdo vyhraje. Důležité je společně strávit příjemné 
odpoledne a pobavit se. Mezigenerační hry se uskuteční 2. října mezi 
14. až 16. hodinou v obřadní síni radnice Prahy 13. Zájemci se mohou 
hlásit na e-mailu: zelenkovah@praha13.cz. Věk není omezen, vítáme 
všechny věkové skupiny. Každý obdrží malý dárek.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21    

Soutěž pokračuje                                
V květnovém STOPu byla vyhlášena soutěž Dost bylo igelitových tašek, 
která podporuje jejich odbourání. Stále zbývá čas, abyste se do ní se 
svými výtvory zapojili i vy. V rámci projektu chceme igelitové tašky 
nahradit taškami látkovými či z materiálů, které nejsou zátěží pro ži-
votní prostředí. Do soutěže můžete přihlásit jednu fotografii vámi vy-
robené nákupní tašky např. z trička, juty, bavlny..., která se dá běžně 
používat. Fotografii zašlete do 15. 9. na zelenkovah@praha13.cz, poš-
tou pak na adresu: ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 5 
– heslo: Dost bylo igelitových tašek. Všechny fotografie budou pak 
vystaveny v atriu radnice a zároveň postoupí do slosování o hodnotné 
ceny. Nezapomeňte uvést jméno, adresu, tel. spojení a věk.

Vít Bobysud, předseda výboru MA 21   

Vyšetření paměti s Českou 
alzheimerovskou společností
Máte pocit, že vám paměť neslouží jako dřív a chcete 
získat další informace? Přijďte ve středu 25. září 
na radnici Prahy 13, kde od 8.00 do 18.00 bude ob-
jednaným zájemcům zdarma měřena paměť. Vyšet-
ření paměti nabízí Česká alzheimerovská společnost 
v rámci projektu Dny paměti. Pokud máte zájem a nejste v péči lékaře 
specialisty (neurologa, psychiatra či geriatra), můžete se na měření pa-
měti objednávat každý den od 8.00 do 19.00 u České alzheimerovské 
společnosti na telefonické lince 283 880 346. Dny paměti letos pod-
pořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a hl. m. Praha. Další informace 
k projektu najdete na www.alzheimer.cz.      Lucie Hájková

Zvídavá Praha 13 
V pravidelných měsíčních cyklech nabí-
zíme občanům Prahy 13 možnost pro-
hlídek prostorů České národní banky, 
Parlamentu ČR a dalších zajímavostí 
celé Prahy. Prohlídky jsou zcela zdarma 
a jsou vhodné pro všechny bez rozdílu 
věku. Bližší informace o termínech a re-
gistraci získáte na e-mailové adrese 
 ecekovamarsalovaa2@praha13.cz. 

 Aneta Ečeková Maršálová, radní Prahy 13
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Doba letních prázdnin a dovolených je už nenávratně pryč, ale přece 
jen se pojďme podívat na dobu sladkého nicnedělání z trochu jiného 
úhlu.

Léto je pro většinu z nás obdobím koupání, procházek, výletů 
do přírody a posezení u táboráku. S těmito aktivitami bohužel souvisí 
také zvýšený výskyt dotěrného hmyzu. Velké nebezpečí představují 
především klíšťata, protože přenášejí různá infekční onemocnění, 
včetně Lymské boreliózy a klíšťové encefalitidy. Vyskytují se v listna-
tých i smíšených lesích, parcích, zahradách a loukách. V posledních 
 letech se s nimi bohužel můžeme setkat i ve městech. S nadmořskou 
výškou sice možnost napadení klíštětem klesá, nicméně na našem 
území byl jeho výskyt v posledních desetiletích zaznamenán i v hor-
ských oblastech. Rozhodně ovšem nepadají ze stromů, jak se někdy 
lidé mylně domnívají, ale drží se spíše při zemi. 

Počasí v současné době klíšťatům obecně přeje, takže riziko, že si 
tohoto parazita přinesete z koupaliště či procházky, neustále stoupá. 
Vzhledem k faktu, že jsou aktivní nejen v letních měsících, ale 
i v chladnějších obdobích roku, vám přinášíme informace, jak se jim 
můžete účinně bránit a jak se zachovat, pokud už jste s klíštětem měli 
tu čest.

Prevence především
Nejspolehlivější ochranou proti klíšťatům a případným nebezpečným 
chorobám je samozřejmě vhodná prevence. V první řadě se jedná 
o speciální očkování proti klíšťové encefalitidě. Toto očkování sice 
není plně hrazeno pojišťovnou, je ale velice účinné, a proto byste tuto 
možnost měli rozhodně zvážit. Účinná vakcína proti borelióze proza-
tím neexistuje. Proto vám před výletem do přírody přinášíme několik 
doporučení.

Český hydrometeorologický ústav na svých webových stránkách 
pravidelně zveřejňuje aktuální týdenní předpověď aktivity klíšťat. Tuto 
informaci je dobré sledovat, stejně jako přehledy míst se zvýšeným vý-
skytem klíšťat. Dále doporučujeme zvolit vhodné oblečení, jako jsou 
dlouhé kalhoty a triko s dlouhým rukávem, pokud možno světlé barvy. 
Nejdůležitější však je chránit se pomocí repelentních přípravků, kte-
rých je na trhu celá řada. Ty můžete aplikovat jak na oděv, tak na kůži. 
Velmi důležitá je důkladná prohlídka po návratu z procházky. A mějte 
na paměti – čím kratší čas bude klíště přisáté, tím je riziko nákazy 
nižší.

lymská borelióza
Vzhledem k absenci vakcíny si pojďme o této nepříjemné nemoci říci 
něco bližšího. Jedná se o bakteriální onemocnění, jehož přenašečem 
jsou klíšťata. Bohužel v poslední době bylo zjištěno, že nejen ta. Pří-
znaky této nemoci, které uvádíme v textu níže, jsou velmi různorodé 
a mohou se projevit až s několikatýdenním odstupem od přisátí klíš-
těte. 

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že borelióza je multisystémové 
infekční onemocnění, a tak může postihovat celou řadu systémů a or-
gánů v lidském těle. Postihuje nejen kůži, klouby, srdce, oči, ale také 
nervový systém. Velkým problémem je, že probíhá někdy i nepozoro-
vaně, nebo jen s mírnými příznaky.

Nemoc byla pojmenována podle městečka Old Lyme v Connecti-
cutu v USA, kde bylo v roce 1975 poprvé popsáno několik případů 
této nemoci. Není to ale nové onemocnění, jak bychom si mohli mys-
let. Spirochety Lymské boreliozy žijí v různých přenašečích již sto mi-
lionů let. Existují 3 hlavní bakterie rodu Borrelie, kterým přisuzujeme, 
že způsobují Lymskou boreliózu. První z nich je Borrelia burgdorferi, 
která je původcem nemoci v Severní Americe a v Evropě, zatímco 
druhy Borrelia afzelii a Borrelia garinii jsou původcem většiny případů 
Lymské boreliózy v Evropě, v Asii.  

Příznaky
Typickým příznakem je červená skvrna, zvaná erythema migrans, která 
se může objevit nejen v místě přisátí klíštěte, ale může mít i stěhovavý 
charakter. Tento příznak však zaznamenáváme jen u jedné třetiny pa-
cientů. Absence této skvrny však nic neznamená. Důležité jsou i jiné, 

takzvané klinické příznaky. Vzhledem k faktu, že  příznaky boreliózy 
jsou velmi různorodé a je jich poměrně velké množství, pro vaši lepší 
orientaci a jistotu uvádíme co nejširší škálu. Mohou se projevovat cel-
kovou slabostí, menší výkonností v práci, pocity nachlazení, virózou, 
tlakem na prsou, zadýcháváním, závratěmi, bolestmi hlavy, nepravidel-
ným srdečním rytmem, zvýšenou teplotou, poruchami sluchu, zvoně-
ním v uších, záškuby svalů po celém těle nebo jen v obličeji, rozmaza-
ným nebo dvojitým viděním, bolestmi svalů a kloubů, brněním 
končetin, poruchami citlivosti, změnami nálad, depresí, obrnou lícního 
nervu, poruchami hybnosti, někdy až ochrnutím, bolestmi zad a bo-
lestmi břicha. Dále se může objevit kašel, zvýšené pocení, zimnice, 
ztuhlost šíje, poruchy spánku, potíže se soustředěním. Vždy totiž zá-
leží na tom, který systém v lidském těle je postižen. Jsou i jedinci, 
kteří infekci prodělají jen s pocity lehkého nachlazení, a později 
u nich lékař při krevních testech zjistí pozitivitu protilátek na Lym-
skou boreliózu. Pacienti se někdy velmi diví, protože žádné klíště ne-
měli. Proto mějme na paměti, že přenašeči této choroby jsou také 
muchničky, komáři, blechy a roztoči. 

Po vyhodnocení anamnézy praktickým lékařem nebo specialistou, 
následuje laboratorní vyšetření krve metodou ELISA, eventuelně me-
todou Western Blott. Testují se protilátky, označené IgM, které cha-
rakterizují akutní fázi a IgG pozdní fázi nemoci.

Neuroborelióza 
Pokud se jedná o postižení nervového systému, mluvíme o tzv. neuro-
borelióze (příznaky navazují na postižení mozku, mozkových obalů, 
mozkových nervů a celé řady center v mozku, podrobnosti již byly po-
psány výše), která se může rozvinout za několik týdnů, až měsíců 
po kontaktu s infikovaným klíštětem. Jedná se o postižení závažného 
charakteru. Často se manifestuje pod obrazem obrny lícního nervu, 
nebo postižení sedacího nervu. Při příznacích neuroboreliózy je nutné 
provést lumbální punkci, tedy vyšetření mozkomíšního moku tzv. lik-
voru. Lumbální punkce se v dnešní době nemusíme obávat. K výkonu 
se používají tzv. atraumatické jehly. Vyskytují se fámy, že při odběru li-
kvoru se může poškodit mícha. Není to pravda, odběr likvoru se pro-
vádí v křížové oblasti, asi 10 cm pod ukončením míchy. 

Otestování klíštěte
Ne každé klíště musí být nutně infikované. Pokud ale chceme zjistit, 
zda klíště bylo infekční a mít jistotu, pak si ho můžeme nechat otesto-
vat ve speciální laboratoři. Ceny za tuto službu se pohybují v rozmezí 
do tisíce korun. Když se ukáže, že klíště skutečně infikované bylo, pak 
je nutné se poradit se svým praktickým lékařem na dalším postupu 
a léčbě. Ta probíhá pomocí cíleně zvolených antibiotik. 

Dobrá zpráva na závěr
Mladí čeští vědci přišli nedávno s novým, důležitým objevem, který se 
týká přenosu Lymské boreliózy z klíšťat na člověka. Svou novou teorií 
přispívají k možnému vývoji vakcíny, která by lidskou populaci ochrá-
nila před závažným onemocněním. MUDr. Vladimír Potoček

Největší prázdninová hrozba – klíště obecné – Ixodes ricinus
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Zdraví je pro nás na prvním místě
Městská část Praha 13 
pořádala 19. června, 
v rámci místní Agen- 
dy 21 a pod záštitou sta-
rosty Davida Vodrážky, 
již čtvrtý ročník velmi 
oblíbené osvětové akce 
nazvané Den zdraví. 

Tento den má na tři-
náctce už svou tradici 
a jeho návštěvníci se ka-
ždoročně těší na bohatý 
program nejen ze světa 

Hurá, slavíme 
To si mohly v závěru školního roku říci děti ze třináctky. Ten se totiž 
nesl v duchu oslav. Předposlední květnový den uspořádala městská 
část velkolepý Dětský den. Děti přišli pozdravit starosta David 
Vodrážka, místostarostka Marcela Plesníková, místostarostové Petr 
Zeman, David Zelený a další zástupci městské části.

Na kluky a holky již od deseti hodin netrpělivě čekal klaun Albertík, 
který pro ně připravil skvělé dopoledne plné soutěží, písniček, atrakcí 

a dobré zábavy. Malí návštěvníci se mohli svézt na ponících, v dět-
ském vláčku, nechyběla cukrová vata, k mání bylo snad všechno, co 
mají děti rády. Všechny si pak kromě nevšedních zážitků odnesly 
sladké odměny, ty nejšikovnější i plyšáky, spoustu krásných dárků i to-
lik oblíbené dětské šampáňo.

Za pár dnů se v Centrálním parku slavilo znovu. Ve čtvrtek dvacá-
tého června se tam konalo Rozloučení se školou. V zábavném dopoledni 
se jednotlivé školy představily se svým pestrým programem. 
A opravdu se bylo na co dívat. Program ocenila i místostarostka Mar-
cela Plesníková, která přišla dětem popřát krásné a aktivní prožití 

zdraví a prevence, ale také na ochutnávky zdravých a nutričně vyváže-
ných potravin. Zájemci si mohli nechat změřit například krevní tlak 
a rychlost svého metabolismu, ale také si v rámci první pomoci vy-
zkoušet nácvik resuscitace nebo čtení Braillova písma. K dispozici jim 
byly rady odborníků na homeopatickou léčbu nebo, letos nově, na po-
dologii (preventivní a rekondiční péče o nohy). Své zdravotní a doplň-
kové programy zde představily také některé zdravotní pojišťovny.

nadcházejících prázdnin. „Freddie Mercury“ zpíval, tančily se irské 
tance a všichni se náramně bavili. Sluníčko svítilo jako o závod a obě 
oslavy se náramně vydařily. Michala Králová

V rámci bohatého programu si přišly na své i děti, pro které byly při-
praveny skákací hrady, tematické soutěže a spousta odměn. 

Den zdraví se stal tradičním setkáním partnerů akce, kterým velmi 
děkujeme za spolupráci a za to, že obyvatelům třináctky každoročně 
nabízejí informace a služby, které jim umožňují žít zdravěji. Náš dík 
patří také zástupcům MČ Vítu Bobysudovi, Yvetě Kvapilové a Anetě 
Ečekové Maršálové, kteří tuto akci podpořili. Michala Králová
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Třináctka má nové psí hřiště
V naší městské části aktuálně evidujeme 3 789 pejsků. Jejich majitelé již 
nějaký čas volali po zbudování psího hřiště. Na konci června se jim je-
jich přání splnilo a Praha 13 se tak zařadila mezi městské části, které 
mají výcvikové hřiště pro psy. Za účasti starosty Davida Vodrážky a mís-
tostarostky Marcely Plesníkové bylo slavnostně otevřeno 19. června.

Toto moderní psí cvičiště je vybudováno podél cesty vedoucí z Cent-
rálního parku směrem do Prokopského údolí, nedaleko Volcano Com-
plexu. Jeho otevření byli samozřejmě přítomni i ti, kterým je určeno 
především – pejskaři se svými 
čtyřnohými kamarády. Ti hned své 
nové výcvikové cvičiště otestovali 
a všem přítomným předvedli, jaké 
psí kusy tady mohou provádět.

Agility prvky jsou nainstalovány 
do smyčky tak, aby chovatelé psů 
mohli celé hřiště, jehož plocha je 
217 m2, využívat jako jednolitou 
opičí dráhu. Před vstupem jsou 
k dispozici dva odpadkové koše. 
Jeden z nich má příslušenství 
na pytlíky pro sběr psích exkre-
mentů. Pro větší komfort je celý 
areál oplocen a jsou zde osazeny 
dvě lavičky sloužící k odpočinku.  
 Michala Králová

Chceme Pavlíka v Mohylce
Základní škola Mohylová dostala na konci školního roku od starosty 
Davida Vodrážky šek na deset tisíc korun. Třináctka tak podpořila 
mladého Pavlíka, který má lehký hendikep a pátým rokem pracuje 
v této škole jako pomocná síla. Během této doby se stal pro všechny 
děti kamarádem a ochráncem.

Mladého muže dosud podporoval úřad práce svými dávkami. Tato 
podpora však letos v červnu skončila, její prodloužení není možné 
a rozpočet školy náklady na celou Pavlovu mzdu nepokryje. Rada 

Dřevěný hrad děti baví
Starosta David Vodrážka a místostarostka Marcela Plesníková spo-
lečně s dětmi z nedaleké základní školy uvedli začátkem června 
do provozu zrekonstruované dětské hřiště, které je situováno ve vnit-
robloku Chalabalova. 

Hřiště, které je ur-
čeno spíše starším 
dětem, bylo rekon-
struováno v pod-
zimních měsících 
loňského roku. Sa-
dové úpravy byly 
z klimatických dů-
vodů provedeny le-
tos na jaře. Spor-
tovní plocha je 
navržena v přírod-
ním stylu, většina 
herních prvků je 
z akátového dřeva, 

 rodičů se proto rozhodla převzít od školy pomyslný štafetový kolík 
a pomoci tak vlastním projektem, přesněji řečeno sbírkou Chceme Pav-
líka v Mohylce. Stačí vybrat padesát korun měsíčně od rodičů každého 
z dvou set žáků a na kontě školy přibyde každý měsíc částka deset tisíc 
korun.

Naše městská část se ke sbírce přidala a podpořila tak dobrou 
a smysluplnou věc. Uvědomujeme si, jak je pro Pavla důležité, aby pra-
coval a byl mezi lidmi. Zároveň i děti, které ho mají moc rády, si 
denně uvědomují, jak velké štěstí je narodit se zdravý. Pavle, přejeme 
Ti, abys mohl rozdávat radost dětem v Mohylce i v tomto školním 
roce. Michala Králová

které je velmi pružné, pevné a nepod-
léhá hnilobě. Pro tyto neocenitelné 
vlastnosti se akát používá pro ven-
kovní sportoviště. Praxe potvrdila, že 
je to velmi odolná dřevina, která při 
správné údržbě vydrží několik desítek 
let.

Protože žijeme v přetechnizované 
době, plné elektronických lákadel, 
která nahrává fyzicky pasivnímu pro-
žívání dětství, snažíme se v naší měst-
ské části vymyslet aktivity, které by dě-
tem nabídly jinou možnost trávení 
volného času a motivovaly je k pohybu 
na čerstvém vzduchu. 

Dominantou celého prostoru je dře-
věný hrad s úctyhodnou výškou přesa-
hující pět metrů. Je doplněn lanovým 
systémem a skýtá tak spoustu mož-
ností pro tvořivý a fyzický rozvoj dětí. 
Přijďte si ho vyzkoušet.  Michala Králová
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Poslední srpnový den odstartoval Festival volného času Prahy 13. 
Už posedmé se můžete těšit na plejádu nejrůznějších 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 – od sportu, turistiky, hudby, 
divadla, přes tvůrčí činnosti až po chovatelství. Nabídka bude nejen 
zajímavá, ale i pestrá, takže věříme, že z programu, který najdete 
také na www.praha13.cz, si vybere úplně každý.

Program festivalu

sobota 31. srpna
●  9.00 – 18.30 Memoriál Libora Topolánka – turnaj juniorů v hokej-

balu na hřišti HC Kert Park Praha v Kolovečské ulici  
V průběhu celého dne budou mít zájemci o hokejbal možnost vy-
zkoušet si tento sport a informovat se o možnosti se mu věnovat. 

neděle 1. září
●  10.00 Cyklistická vyjížď ka Karlštejn – Stodůlky – Karlštejn 

Start je v Centrálním parku u Kuželkárny. Cíl je na stejném místě. 
Vítáni jsou kromě členů CSS i všichni zájemci o cyklistiku, kteří tuto 
náročnou trasu zvládnou. 

pondělí 2. září 
● Letní kino – Kinobus 2019

 Začátek projekce je ve 20.30 hodin na Slunečním nám. Promítat 
se bude česká komedie o tom, jestli to mají v životě snazší muži 
nebo ženy Po čem muži touží. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer, 
 Matěj Hádek, Táňa Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková...

úterý 3. září
●  10.00 Pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš 

7. ročník turnaje v pétanque O pohár starosty Prahy 13. Již 7 let 
 podporuje městská část Praha 13 pravidelné tréninky pétanque pro 
seniory. Chcete se přidat? Zeptejte se přímo na turnaji trenéra se
niorů nebo hráčů samotných na podrobnosti, zúčastněte se tréninku 
a sami uvidíte, co všechno vám pétanque může dát!

●  Letní kino – Kinobus 2019 
Začátek projekce je ve 20.30 hodin na Slunečním nám. Uvidíte akční 
sci-fi film (z produkce USA) z roku 2018 režiséra Rubena Fleischera 
Venom. 

středa 4. září
●  14.00–17.00 Den otevřených dveří pro zájemce o tenis v tenisové 

hale v Zázvorkově ulici 
Akce je určena zejména pro mladé zájemce o tento sport – i pro 
úplné začátečníky. Budou mít možnost si vše vyzkoušet pod odbor-
ným vedením zkušených trenérů. 

●  Letní kino – Kinobus 2019 
Začátek projekce je ve 20.30 hodin na Slunečním nám. Promítat 
se bude česká romantická komedie LOVEní s Ester Geislerovou 
v hlavní roli. Před projekcí vystoupí od 19.30 kladenská kapela 
The Furnitures.  

čtvrtek 5. září
●  14.30–17.30 Den otevřených dveří pro zájemce o badminton  

v tenisové hale v Zázvorkově ulici 
Akce je určena zejména pro mladé zájemce o tento sport – i pro 
úplné začátečníky. Budou mít možnost si vše vyzkoušet pod odbor-
ným vedením zkušených trenérů.

●  16.00–18.00 Podvečerní pochody Prahou 
Tradiční pochod pořádaný Klubem českých turistů. Start od 16.00 
do 18.00 od stanice MHD Malá Chuchle, cíl u radnice Prahy 13 
na Slunečním náměstí od 17.30 do 19.30. 

●  Letní kino – Kinobus 2019 
Začátek projekce ve 20.30 hodin na Slunečním nám. Promítat se 
bude animovaná rodinná komedie z produkce USA Ferdinand 
od tvůrce a režiséra filmů Doba ledová Carlose Saldanhy.

sobota 7. září
●  9.00–17.00 Turnaj v hokejbalu  

Turnaj se koná na hokejbalovém hřišti HC Kert Park Praha  
v Kolovečské ulici. V průběhu celého dne budou mít zájemci 
o hokejbal možnost vyzkoušet si tento sport a informovat se 
o možnosti věnovat se mu v budoucnu.

●  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.

●  10.00–12.00 Ukázka z činnosti oddílu Judo Bivoj v Centrálním 
parku u Kuželkárny 
Ukázky jsou určeny především pro zájemce, kteří by se v bu-
doucnu chtěli tomuto sportu věnovat. Tréninky v Praze 13 
 probíhají v několika školách, více na www.judobivoj.cz.

●  13.00–17.00 Seznámení s florbalem 
Oddíl Olymp Florbal předvede zájemcům ukázky tohoto po-
pulárního sportu v Centrálním parku na hřišti u Kuželkárny 
a umožní každému, aby si tento populární sport pod dohledem 
trenérů na místě vyzkoušel.

●  14.00–17.00 Odpoledne s fotbalem 
Fotbalový oddíl TJ Sokol Stodůlky přivítá na svém hřišti v Kun-
cově ul. (u kostela) především nejmenší zájemce – budoucí fotba-
listy. Zveme všechny děti ročníků narození 2009–2015. Akce 
proběhne zábavnou formou, kdy si všichni malí zájemci vyzkouší 
na několika stanovištích své pohybové a fotbalové dovednosti.  
Na každého účastníka čeká odměna. Připraven je bohatý ukázkový 
program. Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největším klubem 
městské části, aktuálně má 8 mládežnických týmů a 3 týmy do-
spělých. 

neděle 8. září  
●  9.00 Pokračování turnaje v hokejbalu  

Turnaj pokračuje na hokejbalovém hřišti HC Kert Park Praha 
v Kolovečské ulici. Předpokládané vyhlášení vítězů v 15.00. 

●  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 

Zveme vás na Festival volného času Prahy 13
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styl Pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost zá-
vodníků – občanů ke své městské části. Každý účastník závodu 
od dětí po seniory reprezentuje svou městskou část dle místa 
svého trvalého bydliště a svým startem v závodu jí přináší bod. 
Na konci seriálu určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí 
městských částí Prahy a nejsportovnější městskou část Prahy. 
V celkových výsledcích je Praha 13 zatím na medailové pozici. 

●  18.00 Divadelní představení souboru D13 v KD Mlejn,  
Kovářova 1615/4 
Představení hry Oscara Wilda Ideální manžel. Stará Anglie, éra 
pošetilých ideálů, ale také doba, kdy ctnost a láska vítězila nad 
veškerým zlem. Připravte se na kolotoč zákeřných intrik, přetvá-
řek, politických praktik a omezených postojů v konverzační kome-
dii v podání ochotnického Divadla D13.  

pondělí 9. září
●  14.30–17.30 Den otevřených dveří pro zájemce o badminton v te-

nisové hale v Zázvorkově ulici 
Akce je určená zejména pro mladé zájemce o tento sport – i pro 
úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vyzkoušet pod od-
borným vedením zkušených trenérů.

 
úterý 10. září 
●  10.00 FitMaMi 

Cvičení pro maminky s dětmi v Centrálním parku U Kuželkárny. 
Ukázková hodina speciálního cvičení pro maminky s dětmi 
na mateřské dovolené. Tato ukázková hodina je určena pro nové 
zájemkyně, které by se chtěly zapojit v budoucnu do této skvělé 
a užitečné aktivity.

●  10.00–12.00 a 14.00–19.00 Domeček s příchutí – Námořnická 
plavba 
Bohatý dopolední a odpolední program v budově a zahradě Domu 
dětí a mládeže Stodůlky, při kterém dům dětí představí svou čin-
nost. Pódiový program – divadlo, kouzelník, hudební a taneční vy-
stoupení. Těšit se můžete na kouzelnickou show Jakuba Bílka, 
divadlo Láry Fary a pohádku O třech námořnících, kapelu Floos-
band, zpěváka Jakuba Cinibulka, vystoupení tanečních a hudeb-
ních kroužků DDM, keramickou výstavu Podmořský svět, 
námořnické dílny včetně malování na obličej a „tetování“, IT zónu 
(přihlašování na volná místa v kroužcích, tisk přihlášek pro přihlá-
šené)...

●  16.00–18.00 Odpoledne s kopanou na hřišti SK Motorlet 
Oddíl kopané SK Motorlet zve všechny, především malé zájemce 
o fotbal, na hřiště SK Motorlet v Jinonicích, kde je pro ně připra-
ven bohatý seznamovací program.  

středa 11. září
●  14.00–18.00 Odpoledne s megabajty ve Fakultní základní škole 

Trávníčkova 1744 
Společnost TIB připravila pro všechny zájemce o IT techniku 
(počítače, programy a zařízení) nevšední odpoledne s ukázkami 
nejpokročilejší techniky a technologií. Na programu jsou ukázky 
a workshopy z kroužků programování – Baltík, Scratch, C#,  
Java, Unity, HTML a robotiky – WeDo, Mindstorms, Ozobot, 
 Micro:bit, Arduino, Mbot, 3D modelování a tisk.

●  14.00–17.00 Den otevřených dveří pro zájemce o tenis 
Akce v tenisové hale v Zázvorkově ulici je určena zejména pro 
mladé zájemce o tento sport (i pro úplné začátečníky). Budou 
mít možnost si vše vyzkoušet pod odborným vedením zkušených 
trenérů.  

čtvrtek 12. září
●  14.30–17.30 Den otevřených dveří pro zájemce o badminton 

Akce v tenisové hale v Zázvorkově ulici je určena zejména pro 
mladé zájemce o tento sport i pro úplné začátečníky. Pod odbor-
ným vedením zkušených trenérů budou mít možnost vše si vy-
zkoušet. 

 
pátek 13. září 
●  9.00–17.00 5. ročník Pražského medobraní – před radnicí 

Největší jednorázový trh s medem – prodej medu a výrobků 

z medu, ochutnávka medů a medovin, pestrý doprovodný program 
nejen o včelách a medu pro děti i dospělé.

Doprovodný program  
●  9.00–12.00 a 13.00–17.00 Všechny děti budou mít možnost 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

●  9.00–13.00 Studio Beluška bude předvádět praktické ukázky 
 cvičení pro zlepšování zraku Batesovou metodou

●  14.00 Sebeobrana – škola sebeobrany a ukázky z činnosti spolku 
Luční květy

●  15.30 Ukázkové vystoupení sportovního aerobiku v podání Fit 
Station

●  16.00 Vystoupení souboru Mirabel – irské tance a výuka irských 
tanců pro případné zájemce

●  17.00 Ukázkové cvičení fitMAMI – cvičení maminek na mateřské 
s dětmi 

pátek 13. září
●  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.  

sobota 14. září
●  8.30–9.30 Emilova jízda – na Slunečním nám. budou před startem  

k vidění veteránská vozidla  
Emilova jízda je každoroční akce Praga klubu pořádaná na počest 
znalce a nejvýznačnějšího sběratele vozů značky Praga pana Emila 
Příhody. Start letošního ročníku, v pořadí už jednadvacátého, pro-
běhne ve spolupráci s městskou částí Praha 13. Vozidla by měla 
na Sluneční náměstí přijíždět v rozmezí 8.00–9.30 hod., kdy je 
předpokládán start. Účast veteránů není omezena jen na značku 
Praga. Zájemci si tak budou moci prohlédnout pestrou skladbu 
vozidel, která dříve brázdila, a někdy brázdí i dnes, silnice u nás 
i v zahraničí. Všechna pak odstartují na tradiční jízdu do Lán – 
muzea veteránů. Cíl bude opět na Slunečním náměstí, kam vozy 
dorazí v odpoledních hodinách.

●  10.00 Bikila abebe Memorial Run – v Centrálním parku  
u Kuželkárny 
Na památku dvojnásobného olympijského vítěze pořádá Etiopská 
komunita v Praze pod záštitou České lékařské komory Jana Evan-
gelisty Purkyně běžecké závody pro zdraví a pro radost určené pro 
všechny věkové kategorie amatérských běžců – i začátečníků. 
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●  14.00–17.00 Festivalové odpoledne v Centrálním parku  
u Kuželkárny
•  14.00 Šermířská pohádka a vystoupení skupiny historického 

šermu. Následně ukázka cvičení s katanou – japonským mečem.
•  14.00–17.00 Skautské odpoledne – program pro děti i dospělé 

si připravilo středisko Vatra.
•  14.00–17.00 Svou činnost představí TOM Filištíni Klubu čes-

kých turistů.
•  14.00 Na hřišti bude probíhat lehkoatletické odpoledne s SK 

Aktis Praha završené běžeckými závody pro nejmenší.
•  15.00 Bude zahájen tradiční kulturní program s názvem  

Kultura do ulic, na kterém vystoupí několik hudebních skupin.
•  15.30 Ukázky sportovního aerobiku předvede skupina  

FitStation.cz.
●  11.00–18.00 Ohrada Food Fest Kastrol 

Již pátý ročník rodinného festivalu skvělého jídla, pití a dobré ná-
lady – před restaurací a ve dvoře restaurace na Ohradském nám. 
Více na www.ohrada-food-fest.cz.  

neděle 15. září
●  9.00–13.00 Den otevřených dveří v centru avaloka  

Podtitulem projektu Avaloka je: Škola tradičních umění. Cílem 
projektu a jeho aktivit je radostné prožívání života a osobní rozvoj 
člověka pomocí studia. V centru probíhají kurzy a cvičení bojo-
vých umění a kultury se zaměřením na děti i dospělé. Centrum 
Avaloka najdete v Bellušově ulici.

●  9.30 Badmintonový turnaj rodičů s dětmi  
Turnaj pořádá v tenisovém centru Lužiny v Zázvorkově ulici 
 Badmintonový klub Aktiv Lužiny.

●  13.00 Lužinská liga mládeže – badmintonový turnaj  mládeže  
Tradiční turnaj pořádá v tenisovém centru Lužiny v Zázvorkově 
ulici  Badmintonový klub Aktiv Lužiny. 

úterý 17. září
●  16.30–17.30 Ukázkové cvičení Taekwondo 

Taekwondo klub zve všechny případné zájemce o tento sport 
na ukázkové cvičení na hřiště Fakultní základní školy prof.  Oto- 
kara Chlupa ve Fingerově ulici v Nových Butovicích. 

středa 18. září 
●  15.00–19.00 Po 13. rovnoBĚŽCE  

Unikátní rodinná hra, která provede účastníky zajímavými místy 
Prahy 13. Na jednotlivých místech budou účastníci plnit hádanky 
a šifry, jejichž vyřešení zadají do aplikace vytvořené pro tuto hru. 
Ta jim pak ukáže, jak a kam postupovat dál. Pro hru je třeba mít 
s sebou chytrý mobilní telefon. Start před radnicí (15.00–16.30), 
cíl v Domě dětí a mládeže v Chlupově ulici (do 19.00).  

čtvrtek 19. září 
●  15.00–18.00 Skateboardový workshop na třináctce  

Skateboardový workshop ve Skate parku Lužiny v Chlupově ulici 
– pro začínající jezdce z řad dětí a dospívající mládeže v Praze 13. 
Pořádá Proxima sociale, o.p.s.

●  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, které se dosud atletice nevěnovaly.   

sobota 21. září
●  9.00–17.00 Sportovní den SK Velká Ohrada   

Na celodenní sportovní akci v Centrálním parku u Nepomuckého 
rybníka pod tubusem metra se představí se svou bohatou činností 
SK Velká Ohrada. Všichni návštěvníci se mohou zapojit do spor-
tování. Připraveny jsou disciplíny ryze sportovní, jako je plnění 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, i netradiční, spor-
tovně – zábavné, ale i ukázky florbalu. Ani letos nebude chybět 
ukázka flyboardingu – nového adrenalinového sportu. Vystoupení 
profi letců se předpokládá 
v 11.00 a v 15.00 hodin. 

●  10.00–12.00 Ukázka z čin-
nosti oddílu Judo Bivoj 
Ukázky v Centrálním 
parku u Kuželkárny jsou 
určeny především pro zá-
jemce, kteří by se v bu-
doucnu chtěli věnovat 
tomuto sportu.

●  10.30–19.00 Zažít město 
 jinak 
Zajímavý zážitkový pro-
gram v prostoru před 
Czech Foto Center u me-
tra Nové Butovice, který 
již podruhé připravili bu-
tovičtí podnikatelé a oby-
vatelé. Na programu jsou 
hudební vystoupení, ta-
neční vystoupení skupiny 
Lučinka, salsa workshop, 
hry, soutěže a kreativní 
dílny pro děti i dospělé... Chybět nebude grilování, další občerst-
vení ani celodenní volný vstup do galerie Czech Photo Centre.

●  12.00 Veřejný šipkový turnaj v restauraci Bunkr na Lužinách 
Veřejný turnaj pro všechny zájemce o sportovní šipky pořádá spo-
lek Šipkaři Prahy 13. 

●  13.00–14.00 Cvičení TaiChi v Centrálním parku u Kuželkárny 
Ukázky jsou určeny především pro zájemce, kteří by se v budoucnu 
chtěli věnovat tomuto sportu.

●  14.00 Florbal na invalidních vozících  
Spolek Flor-In pro vás na hřišti v Centrálním parku u Kuželkárny 
připravil ukázky florbalu na invalidních vozících. Po ukázkovém 
zápase budou mít zájemci možnost vyzkoušet si, jak se jezdí 
a hraje na vozíku. 

●  14.00 – 16.30 Basketbalový turnaj Král bubliny 
Tradiční turnaj v nafukovací hale v Kuncově ul., pořádaný BA 
Sparta Praha, je určený pro nové zájemce, začátečníky i pokročilé 
ve věku 11 let a mladší. V rámci turnaje budou účastníci rozděleni 
do týmů podle věku a výkonnosti a budou si moci vyzkoušet nejen 
basketbal, ale také další míčové hry.
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●  14.00–21.00 Zažít město jinak v Řeporyjích  
Můžete se těšit na vernisáž mezinárodní výstavy mladých umělců 
Pick ‚n‘ Mix v galerii Bubec, na vystoupení žáků ZSUŠ – Škola 
pro radost pod názvem Kytarový Gang, na hudební program v za-
hradě Bubec, výtvarné workshopy pro děti, na ukázkovou hodinu 
arteterapie pro děti, program pro teenagery – graffiti na legálu 
a skateové překážky. Program bude probíhat v Uměleckém studiu 
Bubec, na Zahradě Bubec a v části ulice Tělovýchovná.  

neděle 22. září
●  9.30–13.00 Den otevřených dveří v SK Hala Lužiny   

Ve Sportovní hale Lužiny jsou pro návštěvníky připraveny ukázky 
činnosti všesportovních oddílů a cvičení dětí. Do všech ukázek se 
mohou návštěvníci zapojit a tyto sportovní aktivity si vyzkoušet. 

●  13.00 Představení florbalového oddílu Panthers  
Oddíl Panthers je připraven všechny zájemce zasvětit do této mo-
derní, oblíbené a málo známé kolektivní míčové hry ve Sportovní 
hale Lužiny v Bellušově ulici. 

●  13.00 Sportovní odpoledne s SK Hala Lužiny na hřišti  
ZŠ Janského na Velké Ohradě  
Tradiční sportovní odpoledne zahrnuje orientační běh pro školáky 
a rodiče s předškolními dětmi do Prokopského údolí a dále 
ukázky rekreačních sportovních her – lakros, kin-ball, kanjam, lu-
kostřelbu, nudlo-ball, ballo-ball a další.   

úterý 24. září
●  9.00–16.00 Podzimní hraní v knihovně Lužiny 

Návštěvníci knihovny, zejména rodiče s dětmi, budou mít mož-
nost vyrábět různé věci z přírodních materiálů, látek, korálků 
apod.  

středa 25. září
●  12.00–19.00 Podzimní hraní v knihovně Lužiny  

Pro návštěvníky knihovny, zejména rodiče s dětmi jsou připraveny 
různé soutěže a kvízy a také magnetická stavebnice.

  
čtvrtek 26. září   
●  9.45 Svatováclavský pochod z NW holemi  

Městská část Praha 13 a Středisko sociálních služeb Prahy 13 
zvou nejen seniory na již tradiční Svatováclavský pochod.  
Start je v 10.00 od Střediska sociálních služeb Prahy 13 – cíl je 
u prameniště Motolského potoka. Zde pochodníci uctí památku 
sv. Václava, patrona české země. Čeká na ně také připravený 
 táborák s opékáním buřtů. Více na www.sssp13.cz.

●  16.00 – 17.00 Koncerty pěveckých sborů na radnici 
Tradiční koncerty dětských pěveckých a hudebních souborů půso-
bících při školách v Nových Butovicích – od 16.00 koncert sborů 
Kulíšci a Noctuella, od 17.00 koncert souborů Klíček a Notečka.  

sobota 28. září   
●  10.00–17.00 Pražské věže s Prahou 13 – 22. ročník 

Start i cíl jsou před radnicí na Slunečním nám. Turistická akce 
s možností seznámit se s památkami v našem okolí – tentokráte 
směrem na Zličín a Řepy. Akce je součástí celostátní série hledání 
a navštěvování věží a věžiček.

●  10.00–18.00 KUK ve Mlejně   
Festival v plenkách. Program pro děti do 3 let a jejich rodiče. Pro-
gram přinese jak divadelní představení pro tuto věkovou kategorii, 
tak i kreativní hravou zónu a pohybové workshopy pro nejmenší. 

●  10.00–19.00 Výstava hub v obřadní síni radnice   
Česká mykologická společnost pořádá na radnici Prahy 13 výstavu 
hub, doplněnou soutěžemi pro děti a osvětovými přednáškami. 
Po celou dobu výstavy budou určovány donesené houby a podá-
vány odborné informace k vystaveným houbám. 

●  13.00–17.00 Svatováclavské slavnosti na Slunečním nám. – pod 
radnicí

●  14.00 Voříškiáda – soutěž o nejhezčího voříška Prahy 13 
Neváhejte s sebou vzít i toho svého psího miláčka a zúčastněte se 
soutěže o Nejhezčího voříška. 

●  Koncerty – orchestru Šarbilach, skupiny Motovidlo a písničkářů 
Slávka Maděry a Zuzany Vilímové v jejich společném hudebním 
projektu VILMA.

●  akce Helppes – seznamte se s činností centra výcviku psů pro  posti-
žené. Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční psi cvičeni. Jejich 
asistenti rádi odpoví na vaše dotazy týkající se vašich psích mi-
láčků. Také se dovíte, jakou formou můžete této neziskovce po-
moci. 

●  Kutil Junior – pro děti je připravena možnost vyzkoušet si svou 
řemeslnou zručnost a dokonce si i něco vyrobit, a to pod dohle-
dem zkušených instruktorů.

●  PROSaZ – nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen 
PROSAZu a šperkařské stánky. 

●  Trenažer jachtingu od Orthodocks Yacht Clubu – zájemci budou 
mít možnost vyzkoušet si „jízdu na plachetnici“. 

●  Modely – firma Domanský – modely připravila pro děti ukázky le-
teckých a jiných modelů, ukázky létání, soutěž... 

●  Pole sport a pole art – cvičení u tyče v podání studia Dance Heaven.

neděle 29. září
●  9.30–18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice   

Česká mykologická společnost pořádá výstavu hub, doplněnou 
soutěžemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po celou dobu vý-
stavy budou určovány donesené houby a podávány odborné infor-
mace k vystaveným houbám.

●  10.00–18.00 KUK ve Mlejně   
Festival v plenkách. Program pro děti do 3 let a jejich rodiče. Pro-
gram přinese jak divadelní představení pro tuto věkovou kategorii, 
tak i kreativní hravou zónu a pohybové workshopy pro nejmenší.  

úterý 1. října
●  10.00 Lukiáda 2019  

Soutěže ve sportovních i nesportovních disciplínách pro seniory 
ve Středisku sociálních služeb Prahy 13. Od 14.30 vyhodnocení 
Lukiády a program s hudbou, tancem a občerstvením k oslavě  
Dne seniorů ve Spolkovém domě.  

neděle 6. října
●  18.00 Koncert FZUŠ Stodůlky v KD Mlejn  

V tradičním závěru festivalu představí Fakultní základní umělecká 
škola Stodůlky svou činnost ve všech svých uměleckých oborech. 
Představí se hudební, pěvecké i dramatické obory v rámci kon-
certu a výtvarný obor výstavou. Připravili Bohdan Pardubický a Eva Černá
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Je tady září a velká část rodičů se opět rozhoduje, jak dětem, ale i sobě, 
příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. Nabídek nejrůznějších aktivit 
je celá řada. Možná využijete některou z následujících možností.

● HB Basket Praha. Je to poměrně mladý basketbalový klub, který 
oficiálně vznikl v květnu 2011. I přes krátkou historii se může pochlu-
bit četnými úspěchy, a to zejména v minižactvu a žactvu. HB Basket 
se stal během uplynulých let jedním z nejlepších pražských dívčích 
klubů, a to nejen v Praze, ale i na celorepublikové úrovni. V sezoně 
2018/19 získal ve třech kategoriích minižactva v Pražském přeboru 
zlato, stříbro i bronz. Stal se tak nejúspěšnějším klubem v minižactvu 
v Praze. 

Na úrovni ČR skončili U13 na 2. místě, U17 hrající nejvyšší soutěž 
obsadili 3. místo, U15 byli na MČR na 6. místě a U11 obsadili 
8. místo. Tyto úspěchy jsou výsledkem naší systematické přípravy nej-
mladších dětí. Těm HB Basket nabízí odpolední program v několika 
školních přípravkách, kde se připraví na budoucí „boje“ o nejvyšší 
příčky soutěží. Také ve školním roce 2019/20 otevírá HB Basket pří-
pravky v několika základních školách v Praze 13. Jsou určené pro děv-
čata 1. – 4. tříd, v některých školách i pro chlapce 1. tříd: 
– FZŠ prof. O. Chlupa – úterý 14.00 – 15.15 (i pro chlapce)
– FZŠ Trávníčkova – čtvrtek 15.15 – 16.30 (i pro chlapce)
– FZŠ Mezi Školami – pátek 14.00 – 15.15 (pouze pro děvčata)
– Společná přípravka pondělí 18.30 – 19.30 v hale Zličín 
On-line přihláška a další informace na www.hbbasket.cz.
● Volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže Stodůlky. Nabídka  
je tradičně početná a pestrá. Všechny kroužky najdete na stránkách 
www.ddmstodulky.cz., zde představujeme malou ochutnávku.
V novém tanečním studiu El Ritmo mají ještě volná místa například 
twerk, orientální přípravka, disco show, balet, irské tance, salsa, capoeira 
pro rodiče s dětmi, kuduro (afro haus), art dance. V odvětví věda Z, které 
se zaměřuje na přírodu, pokusy, vědu a související obory, se zájemci 
hravou formou seznámí se zákonitostmi v přírodovědných oborech 
biologie, chemie, fyziky. Vše si budou moci vyzkoušet a ověřit či najít 
odpověď na všechny zvídavé otázky. Legorobotika a robotika zahrnuje 
kroužky pro děti ve věku základní školy, speciálně máme ještě volný 
kroužek robotika pro dívky.
Mezi další novinky patří Mini či Midi master shef, malý dopraváček, 
 improvizace, čchi-kung, dílna s animací, badminton, rope skipping, cvičení 
pro těhotné, volná místa jsou např. i v kroužcích angličtiny, zvídavé 
 školičce, v divadle. Těšíme se na vás.
● Nábory do SK aktis Praha. SK Aktis Praha provádí nábory no-
vých členů do oddílu atletiky. Protože rozšiřujeme svoji působnost 
i v ZŠ Janského, nábory proběhnou ve třech termínech. Pro zájemce 
o tréninky v ZŠ Janského nábor proběhne ve středu 18. 9. v 15.00 
na hřišti školy. Další dva nábory se již tradičně uskuteční na hřišti 
FZŠ Mezi Školami. Zájemci o tréninky v pondělí a ve středu se do-
staví na toto hřiště v pondělí 16. 9., zájemci o tréninky v úterý 
a ve čtvrtek pak v úterý 17. 9. Začátek náborů na hřišti FZŠ Mezi 
Školami je shodně v 16.30.
Ve všech třech termínech náborů přijímáme ročníky narozené v roce 

Ještě jste si nevybrali?

2014 a starší. Noví zájemci budou plnit krátké testy, je tedy nutné mít 
s sebou sportovní oblečení a obutí. Bližší informace na www.skaktis.cz.
● Volejbal PVK Olymp Praha. Extraligový volejbalový klub pořádá 
pod záštitou hlavního trenéra žen Stanislava Mitáče nábor dětí 
do přípravek zaměřených na všesportovní přípravu s prvky barevného 
minivolejbalu. Do přípravky se můžou hlásit dívky 2. – 4. tříd. Tré-
ninky probíhají ve středu od 16.00 do 17.00 a v pátek od 15.00 
do 16.00 v tělocvičně FZŠ Brdičkova. Kontakt na trenéry: Eliška Ga-
valcová (tel. 731 517 456) gavalcovaeliska@seznam.cz nebo Jana Mi-
táčová (tel. 604 490 754) jana.drstkova@seznam.cz.

● Máte rádi tanec? Taneční skupina DEMO přijímá nové členy, 
holky, kluky, malé, velké, kohokoli, kdo miluje tanec, má rád hudbu 
a chce se stát součástí naší skvělé party. Nábor proběhne v rámci burzy 
kroužků 11. 9. od 16.00 do 17.00 v Základní škole Klausova. Na této 
akci si můžete přijít popovídat s vybranými trenéry, prohlédnete si 
fotky, ocenění a záznamy z našich soutěží a rovnou se můžete 
do kurzů zapsat. Nemáte-li v tento termín čas, neváhejte navštívit 
rovnou naše tréninky, které zahájíme 16. 9. Více na webové stránce  
www.tanecniskupinademo.cz a na Facebooku TanecniSkupinaDemo.
● Basketbal SK Velká Ohrada. Sportovní klub 
otevírá pro děti z 2. a 3. tříd se zájmem o sport 
a zvláště o míčové hry dvě přípravky basketbalu:
–  v ZŠ Janského, kde budou od 10. 9. tréninky 

 každé úterý od 16.30 do 17.30
–  v ZŠ Klausova, kde budou od 3. 10. tréninky každý čtvrtek od 15.30 

do 16.30 
První tři tréninky jsou na „rozkoukání“, nic se za ně neplatí. 
SK Velká Ohrada nabírá také teenager zájemce o basketbal. Nabízí 
tréninky basketbalu pro náctileté hráče (ročník 2002 až 2005). Jde 
o zájmový kroužek určený bývalým aktivním hráčům a zájemcům, 
kteří si chtějí zahrát basketbal (s cca 2 turnaji za sezonu). Tréninky 
budou každou středu od 18.00 do 19.30 v ZŠ Janského – začínáme 
11. 9. Více na www.basket.neco.cz, Pavel Toušek, tel. 602 622 540
● Zápis do atletického oddílu TJ Stodůlky Praha. Zápis proběhne 
na hřišti FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 2186 dle věkových katego-
rií v následujících termínech: 
– minipřípravka (ročník 2012 a 2013) pondělí 2. 11. v 16.30
– přípravka (ročníky 2009–2011) pondělí 2. 11. a úterý 3. 11. v 16.30
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– mladší žactvo (ročník 2007 a 2008) čtvrtek 5. 11. v 16.30
– starší žactvo (ročník 2005 a 2006) čtvrtek 5. 11. v 16.30
– dorost-junioři-dospělí (2004 a starší) čtvrtek 5. 11. v 16.30
Více informací na www.tjstodulky.cz nebo na tel. 732 909 961.
● Naučte se akrobacii na tyči od těch nejlepších. Taneční studio 
Pole Heaven otevírá v týdnu od 9. 9. nové kurzy pole dance neboli 
kurzy tance a akrobacie na vertikální tyči pro děti, mládež i dospělé. 
Studio má dvě provozovny v Praze – jednu nedaleko Anděla v Pra-
 ze 5, druhou v blízkosti Budějovické v Praze 4. Kurzy mohou navště-
vovat děti ve věku od 6 let, věkový limit u dospělých není stanoven. 
Na své si přijdou i sportuchtivé maminky, pro které studio zajišťuje 
zdarma hlídání dětí během lekcí. Výuku vedou proškolené kvalitní 
lektorky, které se mohou pochlubit řadou medailí z českých i meziná-
rodních soutěží. Reprezentantky z řad kurzistek studia Pole Heaven 
patří již několikátým rokem k nejúspěšnějším. Příkladem může být 
Ester Prokopová z Prahy 13, která se pole dance věnuje necelé dva 
roky a ve své sbírce již má dvě zlaté a jednu bronzovou medaili.  
Více informací na www.poleheaven.cz, info@poleheaven.cz.
● Všeobecná sportovní průprava, zumba, aerobik. Máte doma 
holky nebo chlapce ve věku 3–16 let, kteří rádi sportují, chtějí zažít 
spoustu legrace a mají zájem být součástí skvělého kolektivu? Při  
veďte je k nám! Sportovní klub FitStation.cz pro vás ve školním roce 
2019/2020 otevírá lekce zumby, komerčního, fitness a sportovního 
 aerobiku a zcela nově se můžete těšit na lekce celorepublikového pro-
jektu nesoucí název Děti na startu, který je zaměřen na všeobecnou 
sportovní průpravu dětí od 3 do 11 let. Přijďte navštívit naše ukázkové 
hodiny v pondělí 9. 9., ve středu 11. 9. od 16.00 v ZŠ Janského 2189 
nebo v pátek 13. 9. od 16.00 na Ohradském nám. 1628/7. Děti se 
 mohou přijít podívat a trénink rovnou vyzkoušet. Pro přihlášení 
na ukázkovou lekci a získání více informací nás kontaktujte na e-mailu 
info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz.

● TiB je s vámi již 15 let. Našimi kroužky programování a robotiky, 
workshopy, tábory a dalšími akcemi prošlo několik stovek dětí. Přijďte 
s námi oslavit 15. výročí naší existence. Připravili jsme pro vás akci 
Megabajty aneb Den otevřených dveří, který se koná ve středu 11. září 
od 14.00 do 18.00 ve FZŠ Trávníčkova. Představíme vám naši činnost 
a zveme vás na workshopy z oblasti programování a robotiky, kde si 
vše můžete vyzkoušet a dozvědět se podrobnosti o naší nabídce 
kroužků programování a robotiky pro děti. Z naší bohaté nabídky 
upozorňujeme na novinky robotika pro pokročilé, kde si děti sestaví 
svého funkčního robota nebo pro mladší děti kroužek s mBoty, roboty 
založenými na desce Arduino. Kroužky programování a robotiky jsou 
určeny dětem mladšího i staršího školního věku, v TIBu vám ochotně 
poradí, který kroužek je pro jaké dítě vhodný.  
Více na https://tib.cz, www.facebook.com/tib.cz.
● Peace Yoga Studio. Na podzim studio vstupuje do své třetí sezony. 
Za tu dobu tam našla cestu spousta lidí – ať již zkušených praktiků, 
nebo úplných začátečníků. Z nabízených lekcí si vybere každý, ať již 
má rád dynamický pohyb, jemné protažení nebo cítí, že by potřeboval 
udělat něco pro svá záda. Studio pravidelně pořádá workshopy Face 
Yogy a kurz základy jógy, který je kvůli své oblibě pravidelně opako-
ván. Pokud chcete navštívit lekci jógy, doporučujeme podívat se 

do sekce Výběr lekce/kurzu na popis jednotlivých lekcí a vybrat si ak-
tivitu, která vám vyhovuje. Můžete navštěvovat lekce volné nebo se 
přihlásit na kurz, který umožňuje postupné zlepšování a velkou míru 
osobního přístupu. V rámci návštěvy Peace Yoga Studia máte zdarma 
vstupní konzultaci ohledně výběru vhodné lekce s ohledem na vaše 
očekávání a zdravotní kondici. Program studia je pestrý, aby každý měl 
šanci najít aktivitu, která mu vyhovuje. Více na www.peaceyoga.cz, 
tel. 725 979 612.
● Pojď hrát hokejbal – sport nejvíce podobný lednímu hokeji. Ho-
kejbalisté HC Kert Park Praha se letos stali potřetí v řadě mistry 
České republiky. Tento klub hledá nové hokejbalové naděje a pořádá 
permanentní nábor hráčů od 4 do 15 let. Náborové tréninky jsou 
v úterý a ve čtvrtek od 17.30 v Kolovečské 2. Kontakty: Martin Hor-
ský, tel. 605 589 087; Milan Kubíček, tel. 722 580 669. Více informací 
získáte na www.kert-park.cz/nabor, nabor@kert-park.cz. 
● RRC Domino TJ Sokol Jinonice. Přijímáme nové členy do oddílu 
akrobatického rokenrolu – jak pro párový tanec, tak do dívčích či 
 párových formací. Hledáme děti ve věku od 6 let, které mají zájem  
o pohyb, tanec či gymnastiku. Horní věková hranice není stanovena, 
v našem oddíle se rokenrolu věnují i maminky... Tréninky máme v Ji-
nonicích nebo v Kladně a jsou rozděleny podle věku a výkonnosti. 
Přijďte si vyzkoušet rokenrol na náborové tréninky, které budou v ji-
nonické sokolovně (Butovická 100, Praha 5) ve čtvrtek 12. a 19. 9. 
vždy od 17.30 do 19.30 hod. Děti po absolvování přípravky mohou 
tančit jak v páru, tak ve formacích, každý si najde to, co je mu nej-
bližší. Naše juniorská párová formace se již několikrát nominovala 
na mistrovství světa či Evropy, naposledy letos v dubnu, kdy na mist-
rovství světa v Krakowě obsadila krásné 9. místo. Také dívčí formace 
a páry mají možnost reprezentovat Českou republiku na mezinárod-
ních soutěžích a kromě splnění snů poznat i spoustu nových přátel. 
Pravidelně pořádáme také letní soustředění. Přijďte si vyzkoušet ro-
kenrol, maminky mohou trénovat také, zatímco jejich děti budou 
 zvyšovat svoji tělesnou zdatnost. Více na www.rnr.sokoljinonice.cz, 
 rrcdomino@seznam.cz, tel. 723 844 644, 776 710 190.

● avaloka nabízí nejen bojové umění. Vila Avaloka, Bellušova 72, 
Lužiny, nabízí:
– aikidó pro děti od 4 do 7 let – předškolní aikidó
– aikidó pro školní děti a mládež od 7 do 18 i pro dospělé 
– krav maga pro děti a mládež od 7 do 18 let i pro dospělé 
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– přísná škola dobrého chování pro problémové děti 
–  mírná škola výchovy a estetiky, pro mladé gentlemany a dámy. Vše-

obecný mrav, hudební vkus, odívání, společenské chování a vystupo-
vání. I individuální koučování vašich dětí.

Veškeré informace získáte na tel. 777 311 083.
● Basketbal pro holky a kluky. BA Sparta je dlouhodobě největší 
a nejúspěšnější basketbalový klub dívek i chlapců, který se v loňském 
roce účastnil Mistrovství České Republiky ve více než 7 kategoriích. 
Mezi největší úspěchy loňské sezony 2018/2019 patří titul mistra ČR 
v kategorii juniorek, titulu vicemistra ČR v kategorii starších žákyň 
a třetí místo v ČR v kategorii mladších žákyň. BA Sparta obsazuje 
všechny mládežnické kategorie od první třídy až do osmnácti let. 
V letošním školním roce otevírá v Praze 13 v nafukovací hale Kun-
cova 1580 přípravky basketbalu pro dívky a chlapce ročníku 2008 
a mladší (do konce kalendářního roku 2019 zdarma). Malé basketba-
listy čeká účast na víkendových akcích a turnajích, následně přechod 
do organizovaných minižákovských družstev. Tréninky (po, st, čt 
16.00–17.15) jsou vedené kvalifikovanými trenéry a jsou zaměřeny 
na osvojení základních pohybových dovedností, základy basketbalu 
a míčových her. Více na www.basparta.cz, info@basparta.cz, 
tel. 732 506 645.
● Kreativní kurzy keramiky. Ve FZŠ Brdičkova 1878 na Lužinách 
nabízíme některá volná místa pro děti i dospělé. V naší školní kera-
mické dílně probíhají kurzy keramiky pro začátečníky i pokročilé, pro 
žáky i dospělé. Jsou určeny pro širokou veřejnost. Můžete se s výrobou 
keramiky seznámit, zdokonalit se, nebo jen v klidu pracovat a relaxo-
vat. U nás se naučíte různé keramické dovednosti, osvojíte si tradiční 
i nové techniky. Můžete se inspirovat pro vyrábění osobních originál-
ních dárků, výrobků pro zahradu nebo různých dekorativních před-
mětů. Vše, co si vyrobíte, si po výpalu odnášíte domů. Kurzy probíhají 
po–pá ve třech nebo čtyřech časech. Každý trvá 90 minut, pouze 
ve čtvrtek je jeden kurz pro dospělé od 18.35 do 20.45. Kurzy od 14.00 
do 15.30 jsou vyhrazeny pro žáky 1. a 2. třídy. Všechny časy konání 
kurzů najdete na www.fzsbrdickova.cz (O škole/Kurzy/Keramika). 

Přihlásit se můžete přímo v keramické dílně v budově školy v pra-
covní dny od 14.00 do 20.00. Kurzy v I. pololetí začínají v pondělí 
9. 9. a končí 30. 1. 2020. 
● Basketbal – nábor hráčů (mužů) TJ Sokola Stodůlky. Basketbal 
má v naší městské části dlouholetou tradici, a to jak v mužské, tak 
i v ženské kategorii. Jedním z oddílů, který je aktivní a tento kolek-
tivní sport podporuje, je TJ Sokol Stodůlky. Náš tým mužů bude 
v nadcházející sezoně nastupovat ve 2. třídě pod hlavičkou Pražského 
basketbalového svazu. Hledáme nové posily do našeho týmu. Pokud 
jsi basketbal již někdy závodně hrál a máš chuť u nás trénovat a zapojit 
se aktivně do soutěže, tak neváhej a ozvi se na drahota.t@seznam.cz, 
tel. 774 345 092. Pravidelně trénujeme a hrajeme v tělocvičně K Vi-
douli 761, Praha 13 (skvělá dostupnost – 5 minut chůze od metra 
Luka), vždy v pondělí od 20.30 a ve čtvrtek od 20.00. Velmi rádi uví-
táme i mladé hráče od 18 let na hostování.  Připravila Eva Černá

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

Potřeby pro školáky, 
kanceláře, tvoření 

a domácnost
Využijte i našich služeb

Těšíme se na vaši 
návštěvu v 1. patře

PAPÍRNICTVÍ
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Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, jestli se plánuje nějak koordinovat parkování v ulicích 
na Vidouli. V části ulice Jindrova jsou již vyznačena bílou čarou místa ur-
čená k parkování, ale v ulicích K Fialce a Živcových toto chybí. Projíždění 
je zde často spíš slalomem, větší auta (např. hasičské vozy atd.) by neměla 
šanci projet. Navíc se stává, že auta parkují tak, že znemožňují výjezd ze 
soukromého pozemku.  Jindra Šťavová

K podnětu ohledně koordinace parkování v ulicích Jindrova, K Fialce 
a Živcových sdělujeme, že v této oblasti byl proveden v roce 2011 do-
pravní audit. V ulici K Fialce a Živcových byl zaveden jednosměrný 
provoz a v části ulice Jindrova byl zaveden režim „Obytná zóna“. 
Na komunikaci v režimu „Obytná zóna“ je stání dovoleno jen na mís-
tech k tomu určených. V jednosměrných ulicích musí být dodržen 
jízdní pruh 3 m, v obousměrném provozu alespoň 6 m. Pokud zde par-
kují auta, která tímto pravidla silničního provozu porušují, je v kom-
petenci Městské policie hl. m. Prahy případnou situaci řešit. Odbor 
MBAI vyzve Městskou policii hl. m. Prahy k častějším kontrolám 
v dané lokalitě. Monika Bouší, odbor majetkový, bytový a investiční

Bobříku, děkujeme
Ráda bych jako máma a babička dětí, které chodily do MŠ U Bobříka, touto 
cestou poděkovala celému kolektivu mateřinky. Strašně to letí – můj syn, 
který do školky chodil, je na vysoké a dcera, která tuto školku milovala, je 
na střední škole. Nyní si chodím vyzvedávat mého vnoučka. Ten letos na-
stupuje do první třídy. Další členové naší rozvětvené rodiny tam na naše 
doporučení vodili své děti také. A všichni byli moc spokojení. Málo rodičů 
si uvědomuje, že školka je pro malé děti opravdu významným obdobím. 
Prckové tam tráví od 3 let každý den, a to jeho převážnou část. A tak vět-
šinu dovedností a vzory chování si odnášejí děti do života ze školky – od mi-
lých paní učitelek, od jejich pomocnic, od paní ředitelky. Jim všem patří velký 
dík za jejich náročnou, ale krásnou práci. Není nic hezčího, než když si vy-
zvednete dítě a ono plné dojmů a s radostí vykládá, co vše s kamarády zažilo 
a druhý den se tam opět těší. Všichni si pak odnášejí do života velkou a krás-
nou vzpomínku na školičku! I po letech se můj syn a dcera rádi ve školce za-
staví (už jsou větší než paní učitelky ) a pozdraví kolektiv, který se skoro 
nemění! To je taky jeden z kladů této školičky. Stálí zaměstnanci. Děkujeme. 
A až přijde další vnouče, určitě se uvidíme.               Spokojený Bobřík Vašík a babi Monča

I když jsou dvouměsíční prázdniny 
a doba dovolených pro většinu z nás mi-
nulostí, máme na co vzpomínat. Fotogra-
fové, byť amatérští, si mohou navíc za-
sloužené dny odpočinku a místa, která 
navštívili, připomenout pořízenými foto-
grafiemi. A je báječné, že o některé z nich 
se rozhodli podělit i se čtenáři STOPu. 
Jsou z míst vskutku exotických, jiné do-
kumentují krásná místa naší republiky. 
Například paní Petru zavedlo dovolen-
kové cestování do jednoho ze čtyř národ-
ních parků v České republice – národního 
parku České Švýcarsko. Díky tomu mů-
žeme i my obdivovat jeho nejkrásnější 
přírodní útvar a symbol této oblasti – 
Pravčickou bránu, největší přirozenou 
skalní bránu na našem kontinentu. Roz-
pětí oblouku je úctyhodných 26,5 metru, 
výška otvoru je zhruba o 10 metrů menší. 
Tahle fotografie by klidně mohla být po-
zvánkou na krásný výlet. Co říkáte?

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce na stop@praha13.cz, 
rádi ji zveřejníme.  Eva Černá

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Přírodu bychom měli 
respektovat
Ráda bych poděkovala 
všem v Praze 13, kteří 
zodpovídají za údržbu 
zeleně, že respektují pří-
rodu a nekosí jako mani-
aci. Rozdíl na přiložené 
fotografii nepotřebuje ko-
mentář.

Děkuji a zdravím 
z převážně zelených No-
vých Butovic. Markéta P.

jak často sekat trávu
Chtěla bych se zeptat, proč MČ Praha 13 seče trávu v sídlištních oblastech 
tak často. Celé Česko se v létě potýká se suchem a je obecně známo, že 
vzrostlý trávník zadržuje vodu lépe a dává úkryt hmyzu a drobným živo-
čichům. Mnoho měst v Česku i pražských městských částí již přistoupilo 
k tomu, že trávník nechávají narůst. Skutečně je nutné sekat trávu vzrost-
lou i pár centimetrů? Sekačky nám tu hučí neustále, i právě teď, 17. 7. 

                      Zuzana Keményová

Vážená paní Keményová,
děkuji za Váš zájem o prostředí, kde bydlíte. Sekání trávníků je dnes 
velké téma, které je velmi problematické z důvodu nejednotného ná-
zoru odborníků a rozdílných požadavků obyvatel.

Městská část se snaží k tomuto přistupovat rozumným kompromi-
sem. Sekáme v rámci údržby ploch veřejné zeleně asi 170 ha ploch. 
A v současné době jsou všechny naše plochy posekány 2x, 3. seč je 
prozatím z důvodu současných klimatických podmínek pozastavena. 
Přednostní činností v zeleni jsou nyní zálivky. Plochy zeleně na sídlišti 
ale nelze nesekat, seče jsou vlastně i způsob, jak se z trávníků odstraní 
i psí exkrementy a mají vliv i na výskyt klíšťat. 

Nyní je na území naší městské části, ale i jinde v Praze, možno po-
rovnat, jak vypadají plochy v naší údržbě, které byly 2x posekány a jak 
vypadají plochy hl. m. Prahy, kde byla pouze 1 seč a dnes je na nich 
50–70 cm vysoká z 80 % uschlá a různě polehlá tráva. Podle mého ná-
zoru jsme na tom podstatně lépe.        Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

vaŠím ObjeKtivem
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Abeceda peněz 
Jak jsme vás již informovali, naše třídní firma Mohyla group, jinak 
žáci 4.B ZŠ Mohylová, získala v rámci projektu Abeceda peněz půjč-
 ku od České spořitelny. Vyrobili jsme spoustu různých praktic kých 
výrobků, připravili reklamu, vykalkulovali ceny a ve čtvrtek 20. června 
odpoledne v galerii Luka slavnostně zahájili jarmark. Ve třech vyzdo-
bených stáncích děti prodávaly nejen své výrobky, ale i napečené dob-
roty, které připravili ochotní rodiče. Všichni jsme si to moc užili a na-
vzdory tomu, že zavřené metro nedovezlo potenciální zákazníky, si 
děti vydělaly pěknou sumu. Tak teď jen vymyslet, za co je společně 
utratíme. Míša Houšková

Konference projektu PRIMAS 
Koncem května proběhla v obřadní síni radnice konference projektu 
PRIMAS (Porozumění, Respekt, Inkluze, Multikultura, Aktivita, 
Spolupráce), financovaného z fondů Evropské unie a MČ Praha 13.

Úvodní slovo místostarostky Marcely Plesníkové otevřelo velmi 
zajímavou a dle jejích slov inovativní akci, která vybočovala z před-
stavy běžné konference. Všech deset základních škol zapojených 
do projektu připravilo vlastní ukázky práce, jichž se účastnili pedago-
gové a české děti společně se žáky s odlišným mateřským jazykem. 
Atmosféra byla velmi přátelská a uvolněná. Žáci obcházeli jednotlivá 
stanoviště, aby se vzájemně seznámili s nabízenými aktivitami – sou-
těžními hrami, prací s tablety, s 3Panelem, ukázkami animace apod. 
Lektoři PRIMASu zapojili zájemce do kreativní práce s výukovými 
stavebnicemi iTriangle EDU a iTriangle STEM. 

V průběhu celé akce si učitelé předávali zkušenosti z činností 
v multikulturních koutcích pomocí ukázek a příkladů dobré praxe 
při integraci žáků s odlišným mateřským jazykem.

Petra Řezáčová, manažerka projektu 

Je za námi úspěšný školní rok
V Brožíkově síni Staroměstské radnice byli 10. června vyhlášeni vítě-
zové krajských kol vědomostních soutěží a olympiád a poté i šest nejú-
spěšnějších pražských škol ve sportu. V konkurenci studentů víceletých 
gymnázií se žáci ZŠ Kuncova neztratili. Skvělé 3. místo v olympiádě 
z angličtiny obsadila žákyně 9. ročníku Adéla Kopáčová a 5. místo 
v olympiádě z němčiny Henrich Gerken. Body škola získala i za dvě 
velmi dobrá umístění žáků mezi úspěšnými řešiteli v dějepisné olym-
piádě. Naše škola byla vzápětí vyhlášena 2. nejúspěšnější sportovní ško-
lou v Praze, což je nejlepší dosažené umístění v Poháru pražských škol 
(POPRASK). Zasloužili se o to žáci i žákyně 6.–7. tříd, jejichž oba 
 výběry dokázaly získat 1. místo v Praze v házené a v republikovém fi-
nále shodně obsadily solidní 6. místo. Další body do celkového součtu 
přidali mladší žáci za 2. místo v kraji v nohejbalu. Starší žáci obsadili 
v basketbalu 2. místo v Praze a přidali i 2. místo za šplh. Bodovali jsme 
ale i v atletice (5. místo starších žáků) a nohejbalu (7. místo starších 
žáků). Po loňském celkovém 5. místě v Poháru primátora hl. m. Prahy, 
kdy se poprvé ZŠ Kuncova dostala mezi šest nejúspěšnějších sportov-
ních škol v Praze, jsme takto mimořádný úspěch nečekali. Velkou zá-
sluhu na tom mají učitelé a trenéři, kteří se dětem z I. i II. stupně vě-
nují nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i ve sportovních oddílech 
nebo kroužcích v rámci mimoškolní činnosti. Díky tomu obsadili žáci 
I. stupně ZŠ Kuncova v POPRASKu i 3. místo na obvodu Prahy 13 
a žáci II. stupně již poněkolikáté za sebou 1. místo. Mimořádné vý-
sledky našich žáků v soutěžích ve školním roce 2018/2019 zařadily 
ZŠ Kuncova do rozvojového programu MŠMT Excelence základních 
škol, ze kterého budou škole poskytnuty finanční prostředky na nená-
rokové složky platu pro nejlepší učitele. Blahopřeji všem, kdo se na vě-
domostních i sportovních úspěších podíleli, a děkuji za vynikající re-
prezentaci školy. Věřím, že se nám bude dařit v mnoha oblastech 
i v novém školním roce.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Město pro všechny
V posledním červnovém týdnu k nám do třídy 4.A v ZŠ Mohylová 
zavítal pan architekt, urbanista a vysokoškolský pedagog Ivo Obers-
tein, aby se s námi podělil o své zážitky při projektování jeho nejvý-
znamnějšího díla – pražského Jihozápadního Města. Jeho návštěvě 
předcházela práce na našem třídním projektu s názvem Město pro 
všechny. 

Práce děti bavila a těšily se, až budou moct skutečnému  profesioná - 
lovi představit město, které samy vytvořily. Bylo nám ctí, že mezi nás 
přišel architekt, který se podílel na projektování města, ve kterém vět-
šina z nás žije. Chtěli bychom mu proto ještě jednou moc poděkovat 
za zajímavé a poutavé vyprávění a popřát mu hodně zdraví a sil 
do dalších let. Anna Cudráková

Volná místa v programu  
Začít spolu
ZŠ Janského stále nabízí volná místa v 1. ročnících ZŠ pro děti, je-
jichž rodiče chtějí, aby se kvalitně vzdělávaly v rámci programu Začít 
spolu. Jednou ze základních forem práce v tomto programu je integro-
vaná tematická výuka v tzv. centrech aktivit. Činnosti jsou připraveny 
tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely mož-
nost volit úkoly různé náročnosti a aby respektovaly individuální styly 
učení a potřeby dětí. Učení musí dávat smysl a děti, které se vzdělávají 
v tomto programu, se učí spolupráci, řešení problémů, naslouchání je-
den druhému, dodržování společně domluvených pravidel, hodnocení 
a sebehodnocení. V případě zájmu neváhejte kontaktovat ředitele 
školy na j.havlicek@zs-janskeho.cz, tel. 603 420 514. Správná škola, 
správná volba. Jan Havlíček, ředitel
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Také vás někdy napadlo, že o lidech, s kterými bydlíme v jednom domě, často je 
potkáváme nebo s nimi poměrně pravidelně jezdíme třeba metrem, v podstatě 
vůbec nic nevíme? Tak my teď tu „sídlištní anonymitu“ malinko nabouráme a ale-
spoň krátce vyzpovídáme známého houslistu a pedagoga leoše Čepického.

Začátek vaší umělecké kariéry je spojen s městem perníku, tedy 
s Pardubicemi.
Přesně tak. Z Pardubic pochází celá naše rodina. Právě tam jsem 
v šesti letech poprvé držel v ruce housle, které mě od toho dne prová-
zejí celým životem. Ke hře na tento hudební nástroj mě přivedl můj 
táta, který měl moc rád hudbu, byl amatérský klavírista a korepetoval 
v baletu. Odmala se mnou cvičil a nebýt jeho, tak tady dneska asi ne-
sedíme . V Pardubicích jsem začal studovat i konzervatoř – krás-
ných šest let u pana profesora Ivana Štrause. Následně jsem přestoupil 
na pražskou AMU k panu profesoru Jiřímu Novákovi, což byl pri-
márius slavného Smetanova kvarteta. V roce 1985 jsme s kolegy 
z ročníku založili smyčcové kvarteto, jehož členem jsem dodnes. To se 
na svém absolventském koncertě v roce 1989 přejmenovalo na Wiha-
novo kvarteto. 
Co bylo mezi rokem 1985 a 1989?
V roce 1985 jsme začali chodit do třídy komorní hry k panu profeso-
rovi Antonínu Kohoutovi, což byl člen Smetanova kvarteta. Ten nás 
v podstatě přivedl ke kvartetní hře. V roce 1988 jsme získali první 
cenu v interpretační soutěži Pražského jara, o tři roky později jsme 
si odnesli první cenu spolu s laureátským titulem a Cenou publika 
z Mezinárodní soutěže smyčcových kvartet v Londýně. To byl pro nás 
takový odrazový můstek do další kariéry – dva nejdůležitější mezníky 
v našem kvartetním životě. Od té doby jsme odehráli bezpočet výbor-
ných koncertů, získali řadu ocenění, navštívili spoustu zemí po celém 
světě... A musím říct, že naše práce byla a stále je i naším koníčkem.
složení Wihanova kvarteta se ale trochu změnilo. Dnes už nese jméno 
Čepický polovina členů .
Dva ze čtyř, takže ano, je to správně. Před pěti lety ze zdravotních dů-
vodů skončil náš violista Jiří Žigmund, který byl s námi pětadvacet let. 
Začali jsme tedy hledat nějakého houslistu, který by hrál na violu. Tak 
jsem přemýšlel – Kuba bude za rok končit a s violou má zkušenosti. 
Zeptal jsem se nejdřív ženy, ta se netvářila moc hezky, pak syna, ten 
na mne koukal, jako že jsem se zbláznil. Pak si to ale rozmyslel, no 
a už je s námi pátým rokem a funguje to. Nebývá to obvyklé a pořada-
telé i publikum občas přemýšlejí, jaký vztah že to mezi námi vlastně 
je. Bratři? Otec a syn? 
A co vaše pedagogická činnost. jací jsou vaši studenti?
Píle a disciplína jsou pro všechny obory stejné. Rozdíl je v tom, že ne-
máte před katedrou tři sta studentů, jako na jiných vysokých školách. 
V podstatě je to individuální výuka. Já bych si v životě netroufl vzít si 
nějakého studenta, aniž bych dopředu věděl, jak by to mezi námi fun-
govalo. Je takovým nepsaným pravidlem, že zájemci o studium se ještě 
před přijímacími zkouškami domluví s dotyčným učitelem, u kterého 
by rádi studovali. Přijdou na konzultace, něco zahrají... Vzájemně se 
poznají a obě strany už dopředu vědí, do čeho jdou.
Takže musíte být tak trochu stejná krevní skupina?
Tak nějak. Já například nemám rád takový způsob výuky, kde platí vý-
hradně to, co řeknu já. Když mě student přesvědčí, i když já to budu 
cítit jinak, tak to beru. 
setkal jste se ve vaší praxi se studentem, který má, jak se říká, talent 
od Boha?
Není pravidlem, že každý je takový, ale existují. Teď mám třeba v dok-
torském studiu Matouše Pěrušku. Je to vynikající houslista a zároveň 
velký svéráz, ale já ho mám strašně rád a mám radost z jeho úspěchů – 
stal se vítězem mezinárodní soutěže v italské Veroně, před dvěma roky 
získal čestné uznání ve finále na Pražském jaru... Ten má skutečně dar 
od Pána Boha. Je to skvělý muzikant, příjemný člověk a dovede to, co 
má v sobě, předat publiku. Není to jen o tom perfektně zahrát. Když 
je tam ještě něco navíc, něco, co se špatně definuje, tak je to mnohem 
lepší. 
Máte čas na sólovou dráhu? 
Žena mi říká, že jsem workoholik, ale já to mám tak trochu rozdělené 
mezi kvarteto, školu, sólovou činnost a orchestr. Od roku 2007 jsem 
na pražské AMU, kde dělám vedoucího katedry, učím housle. Pak 

Největším koníčkem je pro mě rodina
hraji sólově a dva roky dělám koncertního mistra Pražského komor-
ního orchestru bez dirigenta. To jsou pro mě takové nejdůležitější ak-
tivity.
existuje autor, kterého preferujete?
Mám rád cokoli, co je hezké a nějakým způsobem mě osloví. Mám 
rád i moderní hudbu, ale musí to mít nějaký nápad, nějakou myšlenku. 
Z klasické hudby mám velký vztah k Beethovenovi. Jeho kvartetní 
tvorbu jsme natočili dvakrát. Jednou studiově před mnoha lety, zhruba 
před osmi lety jsme to natočili živě v Anežském klášteře. To je taková 
citová záležitost. Co se kvarteta týče, tak v cizině po nás chtějí hlavně 
české autory – Dvořáka, Smetanu, Janáčka. Takže vždycky tam 
od nich musí být něco zastoupené.
Pro každého muzikanta je důležité mít kvalitní hudební nástroj.
Já jsem spokojený, protože mám housle od českého houslaře Jana 
Baptisty Špidlena, což je můj vrstevník a pokračovatel proslulého čes-
kého rodu houslařů. Ty moje housle mají zajímavou historii, dalo by 
se říci, že to jsou „housle 
s příběhem“. Když byl 
v roce 1989 Honza Špi-
dlen na jednoroční stáži 
u prestižní londýnské 
firmy J. & A. Beare, tak 
tam měli, samozřejmě 
v trezoru, originál houslí 
Giuseppe Guarneriho 
del Gesú. Honza každé 
ráno vzal z trezoru tyto 
housle, jeho táta mu po-
slal odpovídající dřevo, 
a on udělal jejich kopii. 
Byla od originálu téměř 
k nerozeznání. Když se 
vrátil domů, tak si 
od něj tyhle housle kou-
pil Josef Suk. Jednou 
jsme hráli na adventních 
koncertech v Břevnov-
ském klášteře a byl tam 
také pan profesor Suk. 
Tak jsem se ptal: „Co to 
máte za krásné housle?“ 
A on řekl: „To je del 
Gesú“. A hrál dál. Zně- 
ly nádherně. Asi po pěti 
minutách říká: „Ne, to 
jsem si dělal legraci, to 
je Honza Špidlen“. Rok 
před smrtí pan Suk vracel všechny nástroje koupené od rodiny Špid-
lenů Honzovi a od něj se dostaly mně. Jsem fakt šťastný, protože 
krásně vypadají, do orchestru i do kvarteta jsou ideální, prostě nád-
hera.
Co vás v nejbližší době čeká?
Práce máme dost, hodně povinností mám ve škole, nějaké pojížďky 
po republice, také koncerty v Anglii. V létě učím v Litomyšli, pak nás 
čeká Vídeň a Japonsko... 
líbí se vám na třináctce? jak dlouho tady bydlíte?
Od začátku roku 1990. Mně se tady líbí z několika důvodů. Jsme tady 
vlastně na okraji Prahy, přesto jsme metrem za čtvrt hodinky v centru, 
všechno máme takříkajíc za rohem. Pravdou je, a to mě hodně deptá, 
že se tu dost staví a máme trochu obavy, aby „zelená třináctka“ nepře-
stala být zelená… 
Asi nemá smysl ptát se na volný čas a koníčky, že ?
Možná, že opravdu jsem workoholik, ale nějaký čas se vždycky najde. 
Dokonce mám i ty koníčky. Jedním je naše border kolie Arnošt, tomu 
budou tři roky. A druhý – mám permanentku na jeden nejmenovaný 
fotbalový klub na Letné, takže když můžu, tak vypnu a jdu tam. To 
mě baví, jsem takový sportovní fanoušek. Nejdůležitější pro mě ale je, 
že mám dvě krásné děti, úžasnou ženu a že jsme spokojení. Moje ro-
dina je pro mě ten největší koníček. Eva Černá
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Amatérské atlety prověří čtyřboj
SK Velká Ohrada pořádá 
4. září na hřišti ZŠ Janského 
Přebor Velké Ohrady v atletic-
kém čtyřboji. Toto soutěžní 
klání je určeno žákům naroze-
ným v roce 2004 a mladším. 
Přebor je amatérská veřejně 
přístupná akce a není určen pro 
registrované atlety. Výjimky pro 
zvláštní povolení startu je třeba 
projednat osobně předem s ve-
dením závodu. Startovné se ne-
platí, prezence je od 15.30 hod. 

Sportovní měření sil odstartuje v 16.30 kategorie žáků 1. stupně. 
 Soutěžit budou v hodu kriketovým míčkem, sprintu (60 m), skoku 
dalekém a v běhu na 500 m (2 kola). V 17.00 začnou závodit žáci 
2. stupně. Disciplíny jsou stejné, jen běh je na 1 000 m (4 kola).

Výkony závodníků budou v rámci kategorie srovnány pomocí vý-
konnostních koeficientů podle ročníku narození a podle pohlaví, čímž 
se odstraní zejména věkové rozdíly a vyhraje skutečně ten nejlepší. 
Odměny pro vítěze ve všech kategoriích jsou zajištěny.

V průběhu odpoledne si závodníci mohou vyzkoušet svou doved-
nost, zručnost i sportovní umění v tradičních i netradičních sportov-
ních a zábavných disciplínách – pedala, obruče, ringo, boccia, kroket, 
padák, frisbee, skateboard... Každý závodník, který si vyzkouší všechny 
atrakce, dostane malou odměnu.      Pavel Toušek, ředitel závodu

Dvě želízka v mistrovském ohni
Dvě z pěti soutěžících z pražského studia Pole Heaven si na Open 
soutěži NK Paalsport v Holandsku vybojovaly postup na Mistrovství 
světa v pole sport 2019. 
Viktoria Korabelnikova 
z Prahy 13 obsadila první 
příčku v nejvyšší kategorii 
Senior Women. Do ka-
nadského Montrealu ji 
doprovodí Alex Ka-
lousová, která zvítězila 
v kategorii Women Mas-
ters 40+. Soutěž proběhne 
od 3. do 6. října 2019.  
   Postup o malý kousek 
unikl Aleně Marouškové 
v kategorii Women Mas-
ters 50+, která přes zisk 
stříbrné medaile nesplnila 
bodový limit. Na holand-
ské soutěži se také před-
stavila Tereza Štrobová 
a Polina Sirotina v sou-
těži Artistic Pole – kate-
gorie Senior Women. 
Zde postupuje TOP 10 
v celkovém pořadí, které 
bude vyhodnoceno 
na konci soutěžní sezony. 

Daniela Čaloudová

Nejsportovnější školy oceněny
Dne 17. června proběhlo na radnici slavnostní vyhlášení výsledků 
místních škol v Poháru pražských základních škol AŠSK za uplynulý 
školní rok. Ředitelka DDM Stodůlky Jana Šimánková a hlavní koor-
dinátorka soutěží Zdeňka Hiřmanová rovněž z DDM Stodůlky, který 
soutěže organizoval, předaly společně se starostou Davidem Vodráž-
kou a místostarostkou Marcelou Plesníkovou diplomy a plakety zá-
stupcům nejlepších škol. Do této celoroční soutěže se u nás v 11 růz-
ných kolektivních sportech zapojilo celkem 1 828 účastníků z 13 škol. 

V kategorii žáků 1. stupně si nejlépe vedli a na 1. místě se umístili 
žáci FZŠ prof. O. Chlupa, 2. místo obsadila FZŠ Mezi Školami a třetí 
ZŠ Kuncova. Mezi žáky 2. stupně byly nejlepší týmy ze ZŠ Kuncova 
(1. místo), FZŠ prof. O. Chlupa (2. místo) a Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského (3. místo). 

Jsme rádi, že tolik žáků má možnost porovnat svoje síly při vzájem-
ných utkáních, zažít atmosféru turnajů a reprezentovat Prahu 13 
v krajských či dokonce v republikových kolech. Blahopřání patří na-
šim reprezentantům – sportovcům, poděkování jejich pedagogům 
i vedení základních škol Prahy 13.  Zdeňka Hiřmanová

Sportovní den nejen pro děti
Sportovní klub Jeremi připravil pro děti i rodiče akci, při které si bu-
dou moci zdarma zasportovat. Cílem je rozšíření tělesné výchovy 
do povědomí dětí i mládeže a představení sportů, ke kterým se jen tak 
nedostanou.

Sportovní den pro děti z Prahy 13 se uskuteční v neděli 8. září 
od 13 do 17 hodin. V této době si mohou všichni přijít zahrát squash, 
badminton, stolní tenis... Odborní trenéři budou připraveni podat 
veškeré informace k danému sportu a všem umožní vyzkoušet si hru.

Pro všechny sportovce je po celou dobu nachystán i zábavný dopro-
vodný program v podobě malování na obličej, tvoření z balónků a ská-
kací hrad. Občerstvení nabídne Jeremi Sport restaurace, kde se 
na venkovní předzahrádce bude grilovat.

O zábavu nebude nouze a děti i s rodiči si bohatě připravené spor-
tovní odpoledne určitě užijí. Stačí si vzít sportovní oblečení a obuv, 
ostatní vybavení zajistí Jeremi sport. Všichni jsou srdečně zváni.

 Magdaléna Janečková 
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Vytančené cenné kovy
Pro tanečnice Taneční skupiny DEMO byl školní rok 2018/2019 ve-
lice úspěšný. Naše nejmenší tanečnice a tanečník obsadili 1. místo 
na mistrovství České republiky od Svazu učitelů tance s choreografií 
Rebels. Dívky ve věku 11 až 14 let se mohou pyšnit tituly mistrů 
České republiky v rámci Czech dance tour 2019 a titulem vicemistrů 
České republiky od Svazu učitelů tance se svou disco dance formací 
Fata morgana. Úspěchy však sklidily i s choreografií Welcome home. 
Nesmíme zapomenout ani na skvělou bramborovou, kterou si vytančil 
dětský tým na výše uvedených mistrovstvích s disco dance choreogra-
fií Shakalaka. 

To byly jen některé úspěchy, kterých děvčata dosáhla. Nechceš rozší-
řit jejich řady? Více na www.tanecniskupinademo.cz nebo na Facebooku 
TanecniSkupinaDemo.     Jitka Žaloudková

S cyklozvoněním do zoo
V sobotu 21. září se bude konat již třinácté Pražské cyklozvonění aneb 
Na kole do zoo. Z Prahy 13 letos nebude vyrážet společný peloton, pro-
tože pro rodiny s dětmi je trasa příliš dlouhá a vede opět centrem 
města, což se nám nezdálo příliš bezpečné. Lákadlem je výhodné 
vstupné do ZOO. Vouchery na zvýhodněné vstupné budou brigádníci 
rozdávat v závěru cesty, přímo těm, kteří přijedou se skupinami cyklo-
zvonění. Počet lístků je však omezen. Pro stálé účastníky Pražského 
cyklozvonění z Prahy 13 je možnost připojit se k pelotonům z okol-
ních městských částí nebo projet trasu individuálně dle doporučení 
na mapě. Podrobné informace k trasám naleznete na stránkách  
http://www.cyklozvoneni.cz/trasa-jizdy/. Společný cíl je před hlavním 
vstupem do ZOO, čas 11.00. Dana Céová

Sezonu ukončil turnaj 
ve Španělsku
HB Basket se stal v sezoně 2018/19 nejúspěšnějším klubem v katego-
riích minižactva v Praze. Na jaře jsme se ve čtyřech kategoriích zúčast-
nili mistrovství ČR a ze dvou jsme si přivezli medaili. Zejména ta bron-
zová našich kadetek je skvělým výsledkem naší klubové práce. Úspěšnou 
sezonu jsme zakončili turnajem ve Španělsku. Pro děvčata to byla jakási 
odměna za dřinu, nasazení a výsledky, kterých v posledních letech do-
sáhly. Zároveň se mohly konfrontovat se španělským basketbalem. 

Na konci června odletěla do Katalánska naše tři družstva. Úspěšné 
kadetky dokázaly, i bez svých opor, které byly zrovna na reprezentač-
ním srazu, turnaj vyhrát. Trošku níž skončily naše U14 a U12, které 
hrály se staršími soupeřkami a přivezly od moře bronz. 

Početnou skupinu čekala hned po příletu prohlídka Barcelony. 
Děvčata tak měla možnost si formou „busturistiky“ prohlédnout 
snad všechny pamětihodnosti města. Na některých místech byly 

i zastávky, takže měla možnost obdivovat v klidu a z blízka napří-
klad chrám Sagrada Familia. 

Pak už se tři dny hrálo, ale zbylo ještě bohatě času k tomu, abychom 
mohli prožít všechny radovánky u moře. Turnajů už holky zažily 
hodně, ale tento byl právě díky volnočasovým aktivitám naprosto výji-
mečný. Jen zápasy ve 40 °C byly více náročné, ale většinu zvládly naše 
baskeťačky s přehledem a vítězně. 

Když v neděli večer dosedlo letadlo na letiště Václava Havla, přiví-
tali nás rodiče děvčat nadšeným skandováním. 

Ráda bych jim poděkovala, že i přes nemalé finanční náklady 
umožnili děvčatům tento skvělý zážitek. Stejně tak i MČ Praha 13, 
která nám na turnaj přispěla. Myslím, že holky si akci užily a skvěle 
reprezentovaly nejen HB Basket, ale i Prahu 13. 

Teď nás čeká příprava na sezonu 2019/20. Půjdeme do ní s velkými 
sportovními cíli, ale především s přáním, aby proběhla v klidu, v po-

hodě, bez zranění a aby na konci byly spokojené jak hráčky, tak i ro-
diče. I vy k nám můžete najít cestu. Naše přípravky se otevírají opět 
v září. Více na www.hbbasket.cz. Hana Brejlová, trenérka
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Komplexní údržba komunikací v roce 2019
Datum  Seznam ulic
20. 9. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  
 a odbočka k jeslím), Heranova,  
 Hostinského (plus parkoviště a odbočka  
 k mateř. škole), Kálikova, Klukovická,
 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  
 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus  
 3 parkoviště), Vlachova

23. 9.  Chalabalova, Kocianova (část), Kovářova,  
 Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jere- 
 miášova), Mládí (Kovářova – nám. Na 
 Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)

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

25. 9.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  
  Mukařovského), Holýšovská, Chlupova,  
 K Zahrádkám (Armády – č. 1026/47)
 Neustupného, NN 3452 (přední část  
 parkoviště), Nová kolonie (část)
 
26. 9.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  
 NN 7260 (spojka Bronzová – Zázvorkova) 
 Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště)  
 Zázvorkova 

27.            9.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova 

30.      9. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 
  
    1. 10. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   
 vršek, V Hůrkách 
  
    2. 10. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část),
 Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 
 Hranicí), Seydlerova, Volutová  
 (plus parkoviště)

    3. 10.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),
 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 
 oddíl parkoviště), Nušlova 
  
    4. 10.  Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)
  
    7. 10. Borovanského, Janského (Kurzova  
 – Prusíkova), Klausova, Kurzova,  

 Netouškova (pouze rameno do ul. Klauso- 
 va), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
  
8. 10. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)
  
9. 10. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 
 Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 
 náměstí 

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

Linkou 266 nově do většiny škol 
Od 2. září dojde na základě požadavku naší městské části ke změně 
trasy školní autobusové linky 266. Cíl linky zůstane stejný, ale v úseku 
mezi Řeporyjemi a Ovčím hájkem pojede jinou trasou, s větším zása-
hem na školy na území MČ Praha 13.       

Linka 266 do letošního června jezdila z Řeporyj ulicí Smíchovskou 
a Jeremiášovou na Ovčí hájek resp. do Nových Butovic. Od září po-
jede trasou přes Stodůlky a Mládí, přičemž zvládne v Praze 13 ob-
sloužit větší množství škol. Školní linka 266 bude vedena po své stá-
vající trase až do zastávky Raichlova. Dále pojede přes Amforovou, 
Luka, Kovářovu, Mládí, Novou kolonii na Hůrku, přes Polikliniku 
Lípa a Nové Butovice a skončí na Ovčím hájku. Tím může školní au-
tobus sloužit většímu množství dětí při cestě do škol. Zastávka Amfo-
rová je v blízkosti FZŠ Brdičkova a ZŠ Bronzová, zastávka Luka za-

Na auto pro Lukáše chybí už  
jen čtvrtina
Ve STOPu vás průběžně informu-
jeme o projektu Sociální automobil, 
na kterém městská část Praha 13 
spolupracuje s poděbradskou firmou 
Kompakt, s.r.o. Smyslem a cílem je 
pořízení sociálního automobilu 
značky Dacia Dokker pro Středisko 
sociálních služeb Prahy 13. Ten bude 

financován z reklam firem, které si na tomto voze zakoupí reklamní 
plochu. V tomto okamžiku je vůz zafinancován už z více než 75 % své 
pořizovací ceny. V případě zájmu o reklamu a spolupráci na projektu 
kontaktujte pana Jiřího Marka ze společnosti Kompakt, s.r.o., 
tel. 724 362 514. Děkujeme všem, kteří již přispěli nebo ještě přispějí 
na nákup našeho čtyřkolého „sociálního“ pomocníka, který bude pomá-
hat seniorům v Praze 13. Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Žádost o zveřejnění doplňující 
informace
Na redakci se obrátili zastupitelé Michaela Beránková a Petr Kolář 
za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o zveřejnění Doplňující in-
formace zastupitele. Vzhledem k tomu, že text uveřejňujeme v plném 
znění včetně vyjádření vedoucích věcně příslušných odborů, přesahuje 
svým rozsahem možnosti STOPu v tištěné podobě. Plné znění najdete 
na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Samospráva 
→ Kluby zastupitelů. 
Z Doplňující informace zastupitele uvádíme: 
Pozitivní konec měl dvouletý boj obyvatel Britské čtvrti o zrušení 
územního rozhodnutí a zastavení územního řízení ve věci nové cesty 
pro automobily k bývalému areálu společnosti Švestka... Plánovaná 
cesta měla vést místem, kde současná silnice končí vjezdem do pod-
zemních garáží bytového domu Svitákova 2818... Napojení areálu bý-
valé firmy Švestka se bude nakonec realizovat prodloužením Besse-
merovy ulice... -red-

jišťuje spojení pro děti z FZŠ Trávníčkova, zastávka Kovářova – KD 
Mlejn slouží dětem ze ZŠ Kuncova a přilehlému gymnáziu Meziná-
rodních a veřejných vztahů, zastávka Mládí je u stejnojmenné ZŠ 
Mládí, zastávku Hůrka mohou využívat děti směřující na gymnázium 
Jaroslava Heyrovského, následující zastávka Poliklinika Lípa je u FZŠ 
Mezi Školami a konečná zastávka Ovčí hájek, kterou obsluhuje linka 
266 i nyní, leží u FZŠ profesora Otokara Chlupa. Na tuto zastávku 
přijede autobus nově ve směru od Nových Butovic, takže děti cestou 
do školy nemusí překonávat po mostě Jeremiášovu ulici.

Takto bude linka 266, určená primárně dětem, sloužit při ranní 
 dopravě dětí do škol ve všech dnech školního vyučování. Odjezd 
autobusu z Řeporyjského náměstí bude v 7.30 a příjezd na konečnou 
zastávku Ovčí hájek v 7.48. Odpolední spoje linky 266 pojedou 
ve stejné trase jako dosud. Věříme, že s uvedenými změnami budete 
spokojeni.             David Zelený, místostarosta
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ŽivOtní prOstŘedí

 

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

ulice datum stanoviště
Ovčí hájek 23. 9. parkoviště proti č. 2159/16

Chlupova 25. 9. proti č. 1800 (u MŠ)

Janského 25. 9. parkovací záliv proti č.2211/69

Hábova 26. 9. parkoviště před č. 1564/8

Petržílkova 26. 9. parkoviště u č. 2267/12

Fantova 27. 9. parkoviště před č. 1742/23

Pavrovského 27. 9. křižovatka s ul. Přecechtělova (rozšířená 
plocha u kontejnerů na směsný odpad)

Bellušova 30. 9. chodník proti č. 1804/7

K Hájům 30. 9. křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha  
u tříděného odpadu)

5. máje  1. 10. na komunikaci proti č. 325/55

Böhmova  2. 10. parkoviště u kotelny

Janského  2. 10. parkovací záliv u lékárny

K Sopce  3. 10. zpevněná plocha

Suchý vršek  3. 10. parkovací záliv proti č. 2101/45

Chalabalova  4. 10. parkoviště u domu č. 1611/7

Podpěrova  7. 10. parkoviště před MŠ (u č. 1879)

Drimlova  7. 10. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad

ulice datum stanoviště
Nad Dalejským údolím   9. 9. záliv v komunikaci

Zázvorkova   9. 9. parkovací záliv proti č. 2003/14 (u trafostanice)

Janského 10. 9. parkoviště proti č. 2370/91

Kodymova 10. 9. proti č. 2526/4 (mezi parkovacími zálivy) 

Šostakovičovo náměstí 11. 9. křižovatka s ul. Vlachova (chodník proti č. 1511/8)

V Hůrkách 11. 9. křižovatka s ul. Seydlerova (chodník vedle 
parkovacího zálivu)

Pod Viaduktem 12. 9. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště 
na tříděný odpad)

Přecechtělova 12. 9. křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)

Běhounkova 16. 9. parkoviště u kotelny

Kettnerova 16. 9. proti č. 2059/6 (u trafostanice)

Bašteckého 17. 9. křižovatka s ul. Janského

Lýskova 17. 9. křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u č. 1594)

Bronzová 18. 9. proti č. 2016/13 (na chodníku u trafostanice)

Nušlova 18. 9. parkovací záliv proti č. 2289/43

Borovanského 19. 9. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku

Mládí 19. 9. parkoviště proti č. 824/14

Amforová 23. 9. proti č. 1895/24

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

 

Hlavní město Praha zajišťuje pro své obyvatele zdarma, v rámci mobilního sběru, odložení 
následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zá-
řivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla, 
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie 
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. 

Mobilní sběr nebezpečného a nově i jiného 
odpadu (potravinářské tuky a oleje)

datum ulice čas přistavení

   11. 9.– so  

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 –MŠ)  8.00 –  8.20
Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného 
osvětlení)  8.30 –  8.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655)  9.00 –  9.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)  9.30 –  9.50

Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 10.00 – 10.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická 10.30 – 10.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem 
do restaurace č.1047/21a) 11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 11.30 – 11.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11) 12.00 – 12.20

19. 9.– čt

5. Máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště 
u č. 2463) 16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

 

datum ulice čas přistavení

28.  9. Klausova – proti č. 1361/13a  9.00 – 12.00

28.  9. K Sopce – zpevněná plocha 13.00 – 16.00

28.  9. Srnčí – křižovatka s ul. U Dobráků 13.00 – 16.00

  6.10. K Fialce – plocha u č. 1219  9.00 – 12.00

11.10. K Hájům  – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná 
plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 15.00 – 18.00

12.10. náměstí Na Lužinách  9.00 – 12.00

13.10. K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům  
(u kapličky)  9.00 – 12.00

13.10. 5. máje – plocha u č. 325 13.00 – 16.00

13.10. Melodická – křižovatka s ul. Operetní 13.00 – 16.00

25.10. K Fialce – plocha u č. 1219 15.00 – 18.00

25.10. K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku  
(u rybníka) 15.00 – 18.00

26.10. K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha 
u kontejnerů na tříděný odpad  9.00 – 12.00

27.10. K Sopce – zpevněná plocha  9.00 – 12.00

27.10. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7 13.00 – 16.00

27.10. U Kašny – odstavná plocha 13.00 – 16.00

Harmonogram sběru biologického 
odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného 
původu. NE živočišné zbytky! 

upozornění:  
Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven 
další!

Michaela Líčková

Michaela Líčková



střípky
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ČOKOLÁDOVÁ TRETRA. Začátkem června se žáci ZŠ Mohylová zú-
častnili na stadionu PSK Olymp Praha pražského kola sportovní akce 
Čokoládová tretra. Děti závodily v běhu na 100, 200 a 300 metrů a vy-
zkoušely si tak atmosféru na atletických závodech. Setkaly se také 
s předními atlety naší reprezentace, konkrétně s Romanem Šebrlem 
a Radkem Juškou. Byl to pro ně velký sportovní den a zážitek.

Zdeňka Biačková

DEN RODINY. V úterý 14. května odpoledne jsme se spolu s dětmi 
a rodiči sešli na školní zahradě FMŠ Sluníčko pod střechou, abychom 
oslavili Den rodiny. Paní učitelky si pro malé i velké návštěvníky při-
pravily zábavné úkoly na několika stanovištích. Všichni pak mohli na-
čerpat síly z dobrot, které upekly a připravily předškolní děti. Sešlo se 
nás opravdu hodně a strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne. 
Akce byla realizována v rámci projektu Místní akční plán II rozvoje 
vzdělávání pro Prahu 13. Petra Ristić, zástupkyně ředitelky

DĚTI MALOVALY 
POHÁDKU. 
V rámci ekologické 
výchovy se pro děti 
z našich mateřinek 
každoročně koná 
ve Spolkovém domě 
divadelní předsta-
vení. Letos to byla 
pohádka O Budu-
línkovi. Při této pří-
ležitosti vyhlásila 

místostarostka Marcela Plesníková pro malé malíře a kreslíře výtvar-
nou soutěž. V atriu radnice se konala výstava prací dětí, které se 
do výtvarné soutěže zapojily. Připravil ji odbor životního prostředí 
a byla k vidění od 8. do 23. srpna. Autory obrázků byly děti z MŠ Za-
hrádka, MŠ Mezi Školami 2323 a Fakultní mateřské školy Sluníčko 
pod střechou. -če-

DOPOLEDNE PLNÉ SPORTOVNÍHO ZÁPOLENÍ. Různí běžci, 
různá místa, jedna myšlenka aneb Olympijský běh 2019. Za krásného 
slunného počasí se žáci naší ZŠ s RVJ Bronzová rozhodli podpořit 
oslavu Olympijského dne, a proto se 19. června v Centrálním parku 
vydalo na trať dlouhou 400, 500, 600 a 750 metrů celkem 310 dětí 
I. stupně. Pod záštitou městské části Praha 13 si všichni zúčastnění 
užili krásné dopoledne plné sportovního zápolení. 

Markéta Seifertová a Lenka Durdilová

MULTIKULTURNÍ ODPOLEDNE. Ve čtvrtek 13. června jsme v rámci 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 uspořádali 
v MŠ Mezi Školami 2323 Multikulturní odpoledne, financované z pro-
středků EU. Pod vedením šesti lektorek z různých zemí (např. z Ukra-
jiny, Vietnamu) si rodiče i děti mohli vyzkoušet pohybové hry, zají-
mavé jazykové aktivity, poznávací společenské hry nebo vědomostní 
kvízy. A tak se třeba všichni dozvěděli, že pes v různých koutech 
Země štěká jinak, tedy že lidé zvuky jinak slyší. Setkání bylo velmi 
příjemné, všem organizátorům patří velký dík.     Marcela Fuglíková

NA CHVILKU MODERÁTOREM. Ke konci školního roku se děti ze 
4.B ZŠ Mohylová vypravily do Kladna na exkurzi do známého Rádia 
Relax. Prohlédly si zázemí, seznámily se s tím, jak rádio funguje a jaká 
cesta čeká reportáž, než ji uslyšíme doma z rozhlasového přístroje. Vi-
děly, jak vypadá online vysílání zpráv, a díky ochotnému moderátorovi 
se seznámily s prací na mixážním pultu. Dokonce se na chvilku zapo-
jily do online vysílání a se sluchátky na uších si krátce „střihly“ roli 
moderátora. Bylo to super. Míša Houšková
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O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY. V ZŠ Janského proběhl na závěr škol-
ního roku tradiční turnaj v brännballu. Byl tradičně postaven na spo-
lupráci žáků, vzájemné toleranci tříd a podpoře principů fair play. 
Ve dvou dnech se utkali všichni žáci školy. Vítězové získali putovní 
pohár ředitele školy, medaile a každá třída výborný dort na doplnění 
energie. Velké poděkování patří bývalé žákyni školy Martině Kašpár-
kové za podrobnou fotodokumentaci. Ceny předával ředitel školy 
a doprovázející učitelé. Městská část letos opět díky svému dotačnímu 
programu výrazně přispěla k hladkému průběhu turnaje a umožnila 
zakoupení hodnotných cen.   Jan Havlíček, ředitel školy 

PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ. Ve čtvrtek 20. června se v kinosále 
ZŠ Janského odehrála závěrečná prezentace projektu Příběhy našich 
sousedů v Praze 13. Čtyři týmy ze dvou základních škol oživily vzpo-
mínky pamětníků 20. století. Tři týmy ze ZŠ Janského a jeden z FZŠ 
Brdičkova představily svou půlroční práci na projektu a seznámily pu-
blikum s příběhy pamětníků vzpomínajících především na válečné 
události. Porota ve složení Petra Verzichová (novinářka), Anna Marie 
Rabová (historička) a Zuzana Majstrová (ředitelka školy) ocenila ze-
jména aktivitu žáků nad rámec výuky a jejich zaujetí tématy, o kterých 
pamětníci vyprávěli. Zvítězil tým žáků ZŠ Janského, což potvrdilo, 
že nově nastavená projektová výuka nese své ovoce a má úspěch. 
 Jan Havlíček, ředitel školy

ROSTLINNÉ PEXESO. Den prázdných tříd letos připadl na 23. květ - 
na a 5.B ZŠ Mohylová vyrazila na sběr rostlin do okolí školy. Každý 
žák se stal patronem jedné rostliny, kterou nejen vylisoval, ale také si 
o ní vyhledal základní informace v atlase rostlin. Rostlinu umístil 
na kartu a na druhou zapsal, co se o ní dověděl. Tak vzniklo rostlinné 
pexeso, které jsme předali jako dárek našim prvňákům.  žáci 5.B

SOUSEDSKÉ VENKOVNÍ ODPOLEDNE. To byla akce, kterou uspo-
řádala začátkem června Diakonie Praha, organizace, která poskytuje 
sociální služby lidem s postižením. Odpoledne s bohatým programem 
na zahradě ve Stodůlkách si nenechal ujít opravdu velký počet lidí 
z okolí. Skvělé bylo, že dorazila i spousta dětí. Společně s pracovníky 
a klienty zařízení oslavili Den dětí a uvítali léto. Pro účastníky byly 
připraveny tematické hry, soutěže pro děti, kreativní dílna, vystoupení 
sboru Klíček, divadlo Creatio, hudba, ale také výborné občerstvení 
a domácí bezovka. Na programu byla též osvěta týkající se první po-
moci a externích defibrilátorů. Ty jsou nově k dispozici také veřejnosti 
na třech pracovištích Diakonie Praha. Barbora Dukátová

TŘIKRÁT PRVNÍ V REPUBLICE. V poslední době zažívá renesanci, 
nebo chcete-li boom, hra na akordeon. Jsme rádi, že i v naší Fakultní 
základní umělecké škole Hudební a taneční fakulty AMU v Praze se 
tomuto oboru velmi daří. Naši 
akordeonisté Kuzma Viter, Robert 
Škába a Adam Vasiljevič získali 
první cenu v celostátním kole 
soutěže MŠMT, které se konalo 
na začátku druhé květnové dekády 
v Plzni. Tento ohromný úspěch byl 
ještě podtržen druhou cenou, kte-
rou obdržel Eldar Abkerimov. 
Všem soutěžícím děkujeme 
za vzornou reprezentaci školy a je-
jich učitelům Václavovi  Mlejnko vi 
a Radkovi Dlouhému upřímně 
gratulujeme. Veronika Chudobová

ZAHRADNÍ RODIČOVSKÉ FÓRUM. Ve čtvrtek 20. června se v atriu 
FZŠ Trávníčkova sešli rodiče, žáci, pedagogové i vedení školy, aby 
na závěr školního roku neformálně poseděli, popovídali si, hodnotili, 
sdíleli zkušenosti, 
mohli se poradit se 
školní psycholožkou 
a speciální pedagož-
kou. Zhlédli též pě-
vecké a taneční vy-
stoupení našich 
žáků. Akce financo-
vaná z fondu EU se 
uskutečnila v rámci 
Místního akčního 
plánu rozvoje vzdě-
lávání pro Prahu 13. 
Všichni se cítili 
velmi příjemně, o čemž svědčí vyplněné dotazníky i poděkování. To 
patří samozřejmě všem organizátorům a také kuchařům, kteří se za-
sloužili o skvělé pohoštění. Marcela Fuglíková
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INZERCE

ACTION
FUN ZONE

21. září
13 – 18 hod.

Hlídaný
DĚTSKÝ KOUTEK

V Bambuli v 1. patře

Zábava pro děti
Klidné nákupy pro rodiče

facebook.com/galeriebutovice instagram.com/galeriebutovice galerie-butovice.cz
Změny vyhrazeny.
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hasičsKé OKénKO

mĚstsKá pOliCie

Z deníKu pOliCie čr

Opilec za volantem 
Dne 24. července v odpoledních hodinách byla 
v ulici Mukařovského upozorněna naše hlídka 
na vozidlo černé barvy s pražskou registrační znač-
kou, které má údajně řídit muž pod silným vlivem 
alkoholu. Strážníci okamžitě zahájili pátrání, jehož 

výsledkem bylo nalezení podezřelého motorového vozidla na ulici Je-
remiášova. Řidič se sice pokusil strážníkům ujet a schovat se na čer-
pací stanici, ale bez úspěchu. Když byl nakonec dostižen, předstíral, 
že vozidlo neřídil, byť v něm byl zcela sám a ruce měl ještě na volan- 
tu. Na otázku, zda před jízdou požil drogy nebo alkohol odpověděl, 
že v žádném případě a je ochoten se klidně podrobit dechové zkoušce. 
A její výsledek? 2,44 promile alkoholu v dechu. Odstavené vozidlo 
i řidiče si pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové lát- 
ky na místě převzali kolegové z Policie České republiky.  

Pytláci u stodůleckého rybníka
Dne 28. července prováděla autohlídka městské policie kontrolu za-
měřenou na neoprávněný lov ryb v Centrálním parku. Poblíž ulice 
K Zahrádkám nalezla dva cizince, kteří měli amatérsky  zhotovené 
udice a pokoušeli se ulovit ryby. Nejprve vše probíhalo naprosto ru-
tinně. Strážníci jim řekli, ať odloží rybářské náčiní a prokáží svoji to-
tožnost. Muži se ale náhle rozběhli, každý jiným směrem. Strážníci je 
začali pronásledovat. Jeden z pachatelů dokonce skočil do Stodůlec-
kého rybníka a přeplaval do rákosí. Druhého se podařilo po krátké 
honičce dostihnout. Ten však začal klást odpor. Strážníci tak byli nu-
ceni použít donucovací prostředky. Mezitím se podařilo „plavci“ pře-
konat rákosí a uniknout. Další potíže nastaly při zjišťování totožnosti 
cizince. Policistům z místního oddělení a strážníkům našeho OŘ na-
konec nezbylo nic jiného, než muže převézt na cizineckou policii, kde 
si ho ponechali k provedení vlastního šetření.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Od ledna letošního roku jsme zaznamenali nárůst vlou-
pání do bytů. Pachatel v těchto případech překoná zámkovou 
vložku tzv. bez poškození – na dveřích, zámku dveří ani 
na oknech nejsou žádné známky násilného překonání zabez-
pečení bytu. V současné době stále čekáme na vyhodnocení 
zajištěných stop ze strany specialistů. Apeluji na čtenáře 
STOPu, aby při zjištění vloupání do bytu na nic nesahali a věc 
ihned oznámili na linku 158. Již v minulosti se nám několi-
krát stalo, že poškození ve snaze zjistit, co jim všechno bylo 
odcizeno, celý byt prohledali a tím v podstatě kontaminovali 
stopy po pachateli této trestné činnosti. Pamatuji si dokonce 
i na případ, kdy poškozená celý byt před příjezdem uklidila, 
protože tam byl po pachateli „bordel“.
 Během prázdnin jsme zaznamenali také něco velmi pozi-
tivního – klesající počet řidičů, kteří usednou za volant pod 

vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Zároveň také do-
chází k poklesu trestné činnosti spáchané v obvodu Místního 
oddělení policie Stodůlky. Pokládáme to nejen za důsledek 
práce policie a situace ve společnosti, ale také za důsledek 
toho, že občanům není lhostejné jejich okolí. Tyto občany zde 
nechci jmenovat, ale chtěl bych jim touto formou alespoň 
poděkovat.
 V červenci byla provedena policejní akce, při které se po-
dařilo zajistit historický motocykl, který byl odcizen v Praze-
-Řeporyjích. Dále se podařilo vypátrat osobu, která se 
na území Prahy 13 dopouští krádeží jízdních kol. Při výslechu 
se ke své trestné činnosti částečně přiznala. Na řádném ob-
jasnění celého případu spolupracujeme se Službou krimi-
nální policie a vyšetřování. 
 Dále se nám podařilo vypátrat pachatele vloupání do vo-

zidla v jednom z obchodních center. Podařilo se nám ho zto-
tožnit díky spolupráci s bezpečnostní službou tohoto ob-
chodního centra a také se Službou kriminální policie 
a vyšetřování z Ústí nad Labem. 
 Zaznamenali jsme zvýšený výskyt krádeží kabelek a tašek, 
které mají nakupující položeny v nákupních vozících. Vždy při 
podání oznámení nám poškození uvádějí, že měli celou dobu 
košík na očích, pouze se na 2 vteřiny otočili k nějakému 
zboží. Následným vyhodnocením kamerových záznamů bylo 
zjištěno, že poškození mnohdy nechají nákupní vozík v jedné 
z uliček na prodejní ploše a jdou si prohlížet zboží do vedlejší 
uličky. Zloděj/ka měla tak dost času k odcizení tašky polo-
žené v nákupním košíku. Máme určité poznatky o tom, kdo 
se této trestné činnosti dopouští. Své nezabezpečené věci ne-
nechávejte bez dozoru.              Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Nečekaná návštěva
V pátek 16. srpna nás nečekaně navštívili kolegové spolku dobrovol-
ných hasičů Freiwillige Feuerwehr Geistthal z města Geistthal. To 
leží ve Štýrsku, jedné ze spolkových zemí Rakouska. Městečko má asi 
300 stálých obyvatel. Najdete ho v podhůří východních Alp, zhruba 
35 km severozápadně od Grazu. 

V obci se nachází Muzeum keltské a římské kultury s nálezy z tohoto 
regionu.

Místní dobrovolní hasiči řeší (tak jako i jinde) kromě hašení požárů 
v obci a blízkém okolí především zásahy u dopravních nehod, živel-
ných katastrof a samozřejmě mají nezastupitelnou roli při pomoci 
svým profesionálním kolegům. Samozřejmě jsou i příkladem pro mla-
dou generaci – vychovávají si tak své nástupce. Spolek dobrovolných 
hasičů vedou pánové HBI Johann Jantscher a OBI Franz Schriebl.

Naše metropole se svými památkami všechny nadchla, nicméně oba 
pánové řekli: „Praha je skvělé město, ale musíte mít rádi davy...“.

 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Poprázdninový start
Léto pomalu končí, pro nás ale už začíná podzimní sezona. A co nás 
v nejbližší době čeká? Začátkem září to bude Memoriál Josefa Ho-
lečka, pak Zličínský dvojboj a Memoriál Jany Dobiášové. Nikam da-
leko nepojedeme, neboť všechny soutěže budou u nás v Třebonicích. 
Přitom se začneme připravovat na závod požární všestrannosti a tří-
denní soustředění mimo Prahu.

Zároveň spolu se stodůleckými hasiči předvedeme svoji činnost 
na každoročním Festivalu volného času Prahy 13, konkrétně to bude 
13. září v Centrálním parku.

Takže jestli nás chcete vidět a zafandit nám, tak přijďte.
V říjnovém čísle se dozvíte, kdo vyhrál Třebonické letní hry, ale také 

jak si vedly naši nejmladší – děti.

A na závěr ještě pozvánka na jeden již zmíněný memoriál.
Hasiči Třebonice pořádají v neděli 22. září od 9.00 hodin ve spor-

tovním areálu v Třebonicích Memoriál Jany Dobiášové v běhu 
na 60 m s překážkami pro mladé hasiče.            Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Finanční pOradna

Obáváte se, že v budoucnu nedosáhnete na hypotéku?
Plánujete koupit nemovitost a nejste si jisti, zda v budoucnu splníte 
všechny podmínky regulace úvěrů na bydlení? Řešením je využití 
jedné z pouhých tří variant, které jsou v jinak široké nabídce některých 
hypotečních bank a stavebních spořitelen k dispozici. Můžete si zajis-
tit financování své vysněné nemovitosti ještě před tím, než si ji vybe-
rete. Vybírat můžete z následujících produktů: Pohotovostního úvěru 
od Modré pyramidy, Hypotéky dopředu od Wüstenrotu či Hypoúvěru 
Garant od Buřinky. Ve všech případech se jedná o předem schválený 
úvěr nabízející jistotu finančních 
prostředků těm, kteří si chtějí pořídit 
vlastní bydlení, ale zatím ho ještě ne-
našli. Tento speciální produkt umož-
ňuje sjednat úvěr na základě prově-
ření příjmů klienta, aniž by měl 
v okamžiku podání žádosti o úvěr již 
vyhlédnutou nemovitost, kterou bude 
kupovat. Unikátnost spočívá přede-
vším ve sjednané době 12 měsíců, 
během níž může klient hledat své 
bydlení a následně kdykoli zahájit 
čerpání úvěru. Eliminuje tak riziko, 
že by propásnul nabídku, která se už 
nemusí opakovat. Dále se může ho-
dit klientům, kteří očekávají např. změny u zaměstnavatele, přerušení 
podnikatelské činnosti nebo přechod ze zaměstnání na „volnou nohu“ 
s plánem začít podnikat. Lidem v takových situacích banky nepůjčí. 
Pokud si úvěr vyřídíte v předstihu, máte jistotu financování na dalších 
12 měsíců. Příjmy se později již neposuzují. V čem spočívají výhody 
a nevýhody jednotlivých možností:
Pohotovostní úvěr od Modré pyramidy 
Úvěr je možné splácet od 5 do 30 let. Po celou dobu splácení je garan-
tována dohodnutá maximální výše úrokové sazby. 
Klient je povinen finanční prostředky vyčerpat do 12 měsíců od pod-
pisu smlouvy. V opačném případě zaniká nárok na dočerpání zbývající 
částky. Zároveň je možné dočerpat úvěr v době před zajištěním nemo-
vitostí. Úhrada za prodloužení doby pro čerpání pohotovostního 

úvěru o 6 měsíců je ve výši 2 000 Kč. Pokud nestihnete najít ani 
po dalším půl roce nemovitost a úvěr vyčerpat, je v sazebníku uvedena 
sankce za odstoupení od úvěru.
Wüstenrot Hypoteční banka – Hypotéka dopředu
Klient je povinen finanční prostředky vyčerpat do 12 měsíců od pod-
pisu úvěrové smlouvy, v této lhůtě musí najít nemovitosti a doložit ná-
kup nemovitosti. Wüstenrot garantuje zachování úrokové sazby podle 
hodnoty v okamžiku podání žádosti o úvěr. Bez poplatků je zpraco-
vání úvěru, vedení úvěrového účtu, všechna čerpání i mimořádné 

splátky. Pro získání úvěru není pod-
mínkou uzavření stavebního spoření 
ani využívání dalších produktů. 
V případě OSVČ banka umožňuje 
výpočet příjmu z obratu. Sankce 
v případě, kdy úvěr nevyčerpáte je 
3 % z nevyčerpané výše úvěru. Bez 
sankce je nedočerpání do 20 % 
schváleného úvěrového rámce.
Hypoúvěr Garant od Buřinky
Úvěr je možné splácet od 5 do 30 let, 
nejvýše však do 70 let věku klienta. 
Po celou dobu splácení je 
garantována maximální hranice 
úrokové sazby ve výši 5 %. Klient 

může žádat o úvěr v objemu 300 000 až 5 000 000 Kč. Omezením je, 
že úvěr lze využít výhradně na nákup nemovitosti. O úvěr je možné 
žádat ještě před pořízením samotné nemovitosti. Kupní smlouvu 
a vznik zástavního práva k příslušné nemovitosti musí doložit 
do 12 měsíců od podpisu smlouvy, a to bez možnosti prodloužení. 
Lhůta na čerpání úvěru činí rovněž 12 měsíců. Produkt umožňuje 
sjednání úvěrového limitu podle momentálních příjmů v době schva-
lování úvěru – po výběru a koupi příslušné nemovitosti se tak už do-
kládat nemusejí. Při nečerpání úvěru nehrozí žádná sankce, ledaže by 
zbývalo dočerpat více než 20 % celkového objemu úvěru. V takovém 
případě pojišťovna může udělit sankci v maximální výši 10 000 Kč, 
což je výhoda oproti Wüstenrot a Modré pyramidě.   
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOlOG
Nepanikař
„Dobrý den, paní doktorko. Mám opakované obavy o své zdraví. Dlouhé 
roky neřídím, i když mám ŘP. Bojím se létat letadlem. Nerada chodím 
do neznámého prostředí. Když mě čeká něco mimořádného, bolí mě žalu-
dek a nemůžu jíst, někdy i zvracím. Praktická lékařka mi udělala různá 
kontrolní vyšetření a říká, že bych měla jít k psychologovi. Můžete mi 
pomoci?“
   
Ano, do mojí ordinace chodí čím dál víc klientů s podobnými potí-
žemi. I úzkost je pro nás důležitá (má ochranný charakter), ale ne už 
v míře, kdy nám život komplikuje. Většinou takovou situaci naše tělo 
doprovází zrychlenými fyziologickými procesy – buší nám srdce, po-
tíme se, bolí nás hlava, je nám zle od žaludku, někdo zvrací, někdo má 
průjem...

Všechny tyhle procesy potřebujeme zklidnit, zpomalit, abychom 
mohli mít situaci zase sami pod kontrolou. Lidově řečeno „vydýchat“. 
Zásady dýchání v úzkosti obsahují nižší příjem kyslíku do těla. Není 
ale správné zadržovat dech nebo dlouze hluboce zpomaleně dýchat 
(zvýší přísun kyslíku). Pomáhající dechový rytmus má svá pravidla. 
Nejjednodušeji řečeno, jde o pár běžných nádechů a výdechů s krát-
kými přestávkami. 

Od nepříjemného úzkostného prožívání nám pomůže i odreagování 
se nějakou nenáročnou mechanickou činností. Je lépe si seznam mož-
ných „záchranných činností“ připravit předem, v klidu – mechanický 
plán. Např. vyjdu ven a obejdu dům, zavolám kamarádovi, napočítám 
do 100, nakreslím sluníčko atd. Připravené aktivity nám pomůžou 
překonat nejnáročnější chvilky. Jen je třeba se do nich bez výmluv 
pustit.

Další důležité pravidlo je nevyhýbání se úzkostné situaci, ale její bez-
pečné pozvolné trénování. Čím víc se budeme obávané situaci vyhý-
bat, tím pro nás bude více neznámá, v našich představách nebezpečná. 
Když ji zkusíme pravidelně s různou vnější pomocí trénovat (v dopro-
vodu blízké osoby, na kratší dobu, každý den trošku…), zvykneme si, 
budeme ji lépe zvládat.

Zásad a technik pro práci s úzkostí je spousty a každý psycholog 
rád pomůže náročné období zmírnit. Úzkosti nezmizí, ale naučíme se 
s nimi žít tak, aby nás tolik neobtěžovaly. Je připraveno i spousta pro-
gramů, které nám pomohou úzkostnou situaci snáz zvládnout. Např. 
nová mobilní aplikace Nepanikař – lze ji stáhnout do chytrého tele-
fonu, který míváme kdykoli po ruce. Pro nejtěžší momenty (panická 
ataka v nejnáročnější fázi trvá max. 10 minut) můžeme jen zvolit 
na mobilu např. dechové cvičení v situaci úzkosti a jen dodržujeme 
rytmus, který nám aplikace v telefonu odpočítává. Další je třeba od-
borný program Létání beze strachu, odborně připravený celým letec-
kým týmem, informace jsou k dohledání na www.letanibezstrachu.cz. 
Jde o několikahodinový kurz seznámení s prostředím, postupy, ná-
cviky, získávání dovedností a simulací letu bez vzlétnutí letadla – na-
trénování letu za snazších podmínek. 

Programů a postupů, jak zvládnout úzkosti je spousta. Tak teď už 
jen s chutí se pustit do toho, aby náš život byl bohatší, pestřejší a ne-
komplikovali jsme svým nejbližším nebo sami sobě život tím, že ne-
chceme např. na společnou leteckou dovolenou, na výletě na roz-
hlednu atd.

Věřím, že všichni čtenáři STOPu prožili krásné léto a mají spoustu 
nových příjemných zážitků.

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

Skutečný dárek
V minulém školním roce se třeťáci ze ZŠ Mohylová rozhodli pomá-
hat dětem v zemích, kde se nemají tak dobře, jako se mají děti u nás. 
Za peníze vydělané prodejem vlastnoručních výrobků, zakoupili přes 
organizaci Člověk v tísni takzvaný Skutečný dárek. Kanystry na vodu, 
slepice a ryby pro celou vesnici a školní pomůcky. Velikou radost jim 
udělal osobní dopis ze zmíněné organizace i s poděkováním. V po-
dobné činnosti budou děti pokračovat i letos.              Marie Procházková

Benefiční koncert pro Včelín Ořech
Včelín Ořech – ekocentrum zaměřené na včely a včelařství, 5. června 
zcela zničil požár. Unikátní prosklený včelín sloužil především školám, 
školkám a veřejnosti k poznávání včel, jejich života a obrovského pří-
nosu pro lidstvo i přírodu. Ze světového unikátu zbyly jen čtyři oho-
řelé stěny. 

Ve čtvrtek 19. září 
se bude konat Bene-
fiční koncert Jaroslava 
Samsona Lenka 
a 100 % ze vstupného 
bude  věnováno na ob-
novu vyhořelého Vče-
lína Ořech. Dopro-
vodný program začne 
od 16.00, samotný 
koncert od 19.00. 
V doprovodném pro-
gramu se můžete těšit 
na volně otevřené 
Muzeum medu a čes-
kých Vánoc, ochut-
návky medu a medo-
viny, zahradní golf, 
prohlídku aktuálního 
stavu obnovy včelína, ukázku hasičské techniky ořešských hasičů,  
kteří pomáhali hasit požár, v 18.00 začne „předkoncert“ vynikající 
 bluegrassové skupiny Corbel Brothers z Unhoště...

Vstupenky si můžete rezervovat na vcelinorech@gmail.com. 
Vstupné je 350 Kč/os (ale chcete-li přispět na obnovu včelína více, 
budeme rádi), děti do 12 let v doprovodu dospělých mají vstup 
zdarma. Místa nejsou číslována. Vstupenky budou k dostání na místě 
konání koncertu – v areálu včelína a muzea v Ořechu, ulice K Ovčí- 
nu 325. Aktuální informace na www.vcelinorech.cz. Už nyní 
děkujeme všem za pomoc. Například městské části Praha 13, která 
nám na obnovu včelína poskytla dotaci ve výši 20 000 Kč. Vladimír Glaser 

Návštívili jsme domov seniorů
Děti a učitelky z MŠ Úsměv se rozhodly udělat radost těm, kteří to 
nejvíc potřebují. A proto se v květnu vypravily na návštěvu do Do-
mova seniorů Zity Kabátové. Chtěly zkrátka potěšit babičky a dě-
dečky malými dárečky, svou přítomností i hezkou písničkou. Na akor-
deon je doprovázela jedna z maminek. Někteří senioři se rádi přidali 
a zpívali spolu s dětmi. Všem se představení moc líbilo, některé i do-
jalo. Předškoláci se seznámili nejen se seniory tohoto domova, ale i se 
vstřícnými a ochotnými pracovníky. Ti dětem za odměnu připravili 
malé pohoštění. Klienty upoutané na lůžko děti potěšily svými písnič-
kami přímo na jejich pokoji. Další setkání na sebe nenechalo dlouho 
čekat. Už v červnu seniorům předvedly zdramatizovanou pohádku 
o Červené Karkulce a rozdaly jim malé dárečky. Po prázdninách se 
určitě zase uvidíme.  Voldřichová Jitka

Zachraňujeme bezobalový obchod
„Chtěli jsme nějak přispět tomu, abychom se společně všichni naučili 
produkovat výrazně méně odpadu,“ vysvětluje majitel obchodu Neo-
baleno, proč vloni u metra Lužiny založili s manželkou nový obchod. 
Právě tam mohou lidé ekologicky nakupovat, aniž by pak museli vy-
hazovat hromady zbytečných obalů. „Bohužel po více jak osmi měsí-
cích provozu se obchod nedostal ani na měsíční náklady a jednoduše 
nám došly prostředky,“ vysvětluje Jan Petrovič důvod, proč v červenci 
oznámili, že Neobaleno zavírají a dávají výpověď z nájmu. 

To však odmítly akceptovat „místní maminky“ a na sociálních sítích 
se po oznámení zvedla vlna nebývalé podpory. Vedla ji facebooková 
skupina „Maminky Praha 13“. Informaci začaly rozšiřovat, psaly pod-
půrné komentáře a začaly se v obchůdku setkávat. Ty, které už obchod 
znaly, sem začaly chodit častěji, mnoho maminek do obchodu zašlo 
poprvé. 

„Přijde mi důležité hledat cesty, jak minimalizovat (plastové) od-
pady a jednorázové obaly tvoří jejich velkou část,“ říká Tereza Kaiser-

ová. „Navíc obchůdek 
nabízí kvalitní potraviny 
a váže na sebe různé jiné 
prospěšné aktivity a dělá 
osvětu. Tím vytváří ko-
munitu, a to na sídlišti.“ 
Další maminka dodává: 
„Zašla jsem tam, proto- 
že se mi myšlenka žít 
s méně obaly líbí.“ 

Většina z nich je ráda, 
že tu takový obchod je, 
i když tam nechodily 
denně nakupovat. Jiné 
maminky zase nabídly 

bezplatnou pomoc s marketingem, organizací různých akcí, s psaním 
textů nebo prezentací na internetu. Nakupování bez obalu je něco, co 
ještě moc neumíme, ale co nám v budoucnu bude připadat naprosto 
normální. Jenže k tomu vede trnitá cesta. A angažovanost maminek 
majitelům obchodu nakonec dodala novou sílu. 

„Byli jsme nadšeni a na základě tak velké podpory jsme se rozhodli 
to ještě zkusit“,“ děkuje za podporu majitel Neobaleno. 

Bezobalové nakupování je změna, přidáte se také? Už 5. září v 10.00 
se navíc můžete zajít podívat na prezentaci produktů Bambooliku pro 
bezobalový nákup.  Bára Procházková 

Zuby jako perličky
Místní Agenda 21 pokračuje v pro-
jektech, které jsou z pohledu účelu a dlouhodobého významu velmi 
prospěšné. Patří mezi ně i osvětová akce Zuby jako perličky. V červnu 
byl tento edukativní blok vedený stomatologem a dentální hygienič-
kou realizován ve FZŠ Mezi Školami. Jeho cílem je osvěta v dentální 
hygieně, upevňování základních hygienických návyků u dětí a pravi-
delné kontroly u lékařů. Akce se za přítomnosti předsedy výboru 
MA 21 Víta Bobysuda a místopředsedkyně výboru Yvety Kvapilové 
zúčastnilo 30 dětí z prvních a druhých tříd a jejich rodiče. Ohlasy byly 
kladné, proto budeme pokračovat v dalších školách.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21  
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INZERCE

od 1.9. do 30.9.2019

OBNOV SI

FASÁDU DOMU

nebo do vyčerpání zásob

k fasádní barvě

od 1.9. do 30.9.2019 nebo do vyčerpání zásob

1kč
válcový komplet za

při odběru nad 2 litry

www.xbarvy.cz

Archeologická 3, Praha 13
Jateční 23, Praha 7
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DDM Stodůlky hledá pro doplnění svého  
týmu lektory a asistenty zájmových kroužků  
 

– kytara, ukulele, hudební teorie, cvičení rodičů s miminky, par-
kour, netradiční sporty, atletika, disgolf, aerobik, break dance, street dance, 
jazz dance, balet, roztleskávačky, legorobotika, multimediální komunikace, 
pletení a háčkování pro dospělé, lektory kroužku zvídavá školička aj. Odměna 
od 120 Kč do 250 Kč/hodinu. Požadujeme komunikační schopnosti, zodpověd-
nost a spolehlivost, trestní bezúhonnost, věk od 18 let, asistent od 15 let 
po ukončení základní školní docházky. Pedagogické vzdělání výhodou. své na-
bídky (CV a krátký motivační dopis) zasílejte na r.dovjakova@ddmstodulky.cz.  
Budeme se těšit na případnou spolupráci.

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
přijme do svého týmu PeČOVATele/Ku – PRACOVNÍKA V sOCiÁlNÍCh sluŽBÁCh
 
ChARAKTeRisTiKA POZiCe: Pečovatelská činnost v domácím prostředí klienta  
 

POŽADujeMe: vzdělání dle § 110 Zákona č. 108/2006 (pracovník v sociálních 
službách)  možnost zajistit kurz při výkonu zaměstnání, trestní bezúhonnost,   
schopnost samostatné práce při péči o klienty v terénu, samostatné řešení 
úkolů, empatie při práci s klientem  

NABÍZÍMe: práce ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání,  
dobrý kolektiv, stravenky, dovolená navíc

V případě zájmu, zasílejte své životopisy na email socialnimc@sssp13.cz. 
Kontaktní osoba Martina Cveklová, tel. 602 527 959. sssP13,  
Trávníčkova 1746/37, Praha 5 stodůlky, www.sssp13.cz 
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tOulKy

pO KOm se jmenuje

Dnes bych vás chtěla pozvat do parku rodiny Nádherných. Zámek 
 Vrchotovy Janovice s parkem (okres Benešov) se nachází ve středních 
Čechách, asi 40 km od jižního okraje Prahy, 10 kilometrů východně 
od Sedlčan. Jeho současná podoba se utvářela déle než 200 let. Maji-
telé byli např. hrabě Arnošt František ml. z Vrby či hrabě Josef Vrati-
slav z Mitrovic. Poslední majitelé panství – Nádherní z Borutína, ze-
jména baronka Sidonie Nádherná, se parku se zahradními odborníky 
a nadanými architekty hodně věnovali. Rodina Nádherných tu přijí-
mala významné kulturní osobnosti. Sidonie Nádherná park milovala 
a setkávala se zde s Rainerem Maria Rilkem i s Karlem Krausem. 

Po přestavbě zámku do novogotické podoby byl vpravo od něj ležící 
park přeměněn z malé zahradní úpravy na krajinářský. Na jedné straně 
přechází úžlabinou v okolní les. Současnou podobu získal koncem 
19. století a v letech 1922–1932 byl upraven podle návrhů význam-
ného rakouského dendrologa a zahradního architekta Camillo Schne-
idera. Svou nevelkou plochou 17 hektarů patří sice k těm menším, ale 
ve středních Čechách k nejvíce obdivovaným. Pro své dendrologické 
bohatství bývá nazýván „malými Průhonicemi“. Jeho součástí je také 
rodinná hrobka Nádherných, do které byly v roce 1999 uloženy 
i ostatky Sidonie Nádherné. Jsou zde také pohřbeni její oblíbení koně. 
Za druhé světové války Němci okolí vysídlili, vznikl zde vojenský pro-
stor, na zámku sídlilo vojenské velitelství a park pustl. Koncem války 
zámek obsadila Rudá armáda a zanedlouho přišel únor 1948 s vy-
vlastněním celého majetku. Sidonie Nádherná ještě stihla vysázet zá-
hon azalek u kamenného stolku. Pak odjela do Prahy a odcestovala 
do Velké Británie, kde zemřela. V roce 1957 zámek převzalo Národní 
muzeum, které jej tak zachránilo před zkázou. V současnosti je veřejně 

Herčíkova ulice
Leží v severovýchodním cípu Velké Ohrady 
a vede k základní škole Janského. Pojmeno-
vána je na počest průkopníka československé 
biofyziky a zakladatele československé ra-
diobiologie Ferdinanda Herčíka. Narodil se 
7. května 1905 v Praze, byl synem akade-
mického malíře Ferdinanda Herčíka. 
Po maturitě absolvoval přírodovědnou a lé-
kařskou fakultu Masarykovy univerzity 
v Brně. Své znalosti biofyziky prohloubil 
studijním pobytem v Pasteurově ústavu 
v Paříži a v Rockefellerově ústavu v New 
Yorku. V roce 1937 byl jmenován mimořád-
ným profesorem obecné biologie. Od r. 1947 se věnoval rovněž elekt-
ronové mikroskopii bakteriofága, jíž čs. vědě otevřel sféru molekulární 
biologie. V květnu 1945 vstoupil do KSČ a stal se – značně pragma-
ticky – marxistou. V roce 1954 založil v Brně Biofyzikální laboratoř 
ČSAV (později ústav), jehož byl ředitelem až do své smrti.  

Vnesl do české vědy kvantovou biologii, 
za jejíž kořeny pokládal poznatky o účinku 
záření na živou hmotu. Od r. 1956 byl čle-
nem (později předsedou) Vědeckého výboru 
OSN pro účinky atomového záření v New 
Yorku, podílel se na dosažení mezinárodní 
dohody o zákazu nadzemních pokusných ja-
derných výbuchů. Byl expertem a místopřed-
sedou Rady gu vernérů Mezinárodní agen-
tury pro atomovou energii ve Vídni, 
expertem UNESCO v Paříži i Světové zdra-
votnické organizace v Ženevě pro radiobio-
logii. Jeho posledním výrazným myšlenko-
vým výbojem byla matematická formulace 
čtyřrozměrného modelu života. Paradoxně 

snad jeho nejhlubší vědecký poklesek, učebnice mičurinské biologie, 
zůstala v rukopise. Recenzent nedovolil její vydání, protože nebyla dů-
sledně marxistická. Prof. MUDr. RNDr. Ferdinand Herčík zemřel 
předčasně, 20. ledna 1966 v Brně, jako oběť pronikavé radiace, jejímuž 
výzkumu věnoval svůj život.                Dan Novotný

přístupný park udržován a po menších částech probíhá jeho obnova.
Vrchotovy Janovice spojuje s obcí Olbramovicemi po starých tradič-
ních cestách naučná stezka Po stopách Sidonie Nádherné. Plně pro-
stupná stezka lemována lavičkami vede rozmanitou zvlněnou krajinou, 
kde se střídají lesíky, louky a pole, kotliny s rybníky, návršími a vý-
hledy do kraje. Trasa je vedena po veřejných cestách. Některé z nich 
byly dlouhodobě nepoužívané a mnohdy již neprůchodné nebo zru-
šené. Byly tedy upraveny tak, aby umožnily průchod, jízdu na koni 
i průjezd zemědělské a lesní techniky. Zrušené a rozorané cesty byly 
nově obnoveny. Romantickým parkem protéká potok, palouky lemují 
staré stromy, mezi nimiž vyniká viržinský jalovec, jedlovec kanadský, 
zerav obrovský, tsuga kanadská, smrk omorika, liliovník tulipánokvětý 
či dub červený. Najdeme zde vilíny, jírovce drobnokvěté, cesmíny ost-
rolisté i několik jedinců zmarličníku japonského. Výlet do tak krás-
ného místa doporučuji z hloubi duše i turistického nadšení. 
   Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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tŘináCtKa rOK pO rOCe

1991: Otevření unimarketu a nové názvy ulic
Roku 1991 začal vycházet magazín STOP. V prvním čísle představil 
své plány starosta Petr Bratský. „Před svým zvolením jsem si stanovil ně-
kolik úkolů, které jsem považoval za důležité pro dobrý chod obce v bu-
doucnu. V první řadě to byly personální změny 
na místním úřadě v Praze-Stodůlkách, které měly 
za úkol posílení odbornosti úřadu na úkor staré 
byrokracie,“ napsal. Další úkoly, které chtěl 
přednostně řešit, spadaly do oblastí školství, 
zdravotnictví, ekologie a v historické části obce 
šlo o urychlené vyřešení inženýrských sítí.

V sobotu večer, 4. května, bylo kolem úřadu 
Jihozápadního Města neobvykle živo. Policejní 
auta vzbudila zvědavost kolemjdoucích, kteří 
se brzy dozvěděli víc. Neznámí lupiči vnikli 
do budovy Místního úřadu, násilně otevřeli 
11 zámků, zdemolovali čtyři trezory a dů-
kladně prohlédli stoly zaměstnanců. A rozsah 
škody? Neznámý. Řešila se i otázka benzinové 
pumpy. „V Jihozápadním Městě je registrováno 
přibližně 8 000 automobilů. Nejbližší pumpa je 
na Plzeňské asi pět kilometrů daleko,“ stojí v ma-
gazínu. Řada obyvatel Jihozápadního Města 
měla ale z výstavby nové pumpy obavy. Šlo 
především o zhoršení životního prostředí. „Vy-
tipováno je několik lokalit a je nutné projekčně 
čerpadla vyřešit tak, aby motoristům pomáhala a ostatní v žádném pří-
padě neobtěžovala,“ reagoval místostarosta Petr Dimitrov. První benzi-
nová pumpa měla vzniknout v lokalitě Holýšovská – Jeremiášova. 

stalO se v ZáŘí

První dívčí gymnázium ve střední evropě 
Letos uplyne už 129 let od okamžiku, kdy odstartoval první školní 
rok v pražském gymnáziu Minerva. Bylo 30. září 1890, k našemu 
údivu rovněž neděle. Jméno nesla škola po krásné římské bohyni 
moudrosti, ochránkyni vzdělání, umění i řemesel. Renesanční umělci 
Minervě rádi na ruku vkládali sovu, aby ještě zdůraznili její vysoké IQ. 
Rakousko–Uherská monarchie o profesně kvalifikované ženy neměla 
zájem, proto se do dívčího školství prakticky neinvestovalo. Pro dívky 
z majetných rodin existovaly cír-
kevní a klášterní školy, soukromé 
penzionáty s výukou francouzštiny, 
hry na klavír, malování a tance. 
Chudé dívky se učily ve školách 
„hospodyňských“ vařit, pečovat 
o domácnost a šít. Minerva byla 
první dívčí školou poskytující gym-
naziální vzdělání v Rakousko–
Uhersku a stala se inspirací pro 
další česká a moravská dívčí gym-
názia. U mužské společnosti ale 
vzrostla nevole vůči „těm kuchař-
kám, co dezertovaly od plotny 
k učenosti!“. Za vznikem školy stála 
s neotřesitelnou vůlí odvážná, uma-
nutá, moderní a systémová Alžběta 
Pechová, tedy Eliška Krásnohorská. Jejímu úsilí o plnohodnotné stře-
doškolské vzdělání dívek vévodil jediný cíl – dívkám by měly otevřít 
i brány univerzit. Ale česká intelektuální elita jako Alois Jirásek, maji-
tel Národních listů doktor Julius Grégr či politik František Ladislav 
Rieger její plán považovali za bláznivý podnik, který do posvěcených 
společenských poměrů vnese chaos. Ale měla i své podporovatele 
v čele s Janem Nerudou a především Vojtěchem Náprstkem, kterého 
poznala v tehdejší líhni emancipačních snah, v Americkém klubu 
dam v domě u Halánků. Klubu poskytl svou bohatou „americkou“ 
knihovnu i valnou část bytu. Finančně klub podporoval a mezi zná-
mými intelektuály organizoval přednášky. Za projekt se také nadšeně 

postavila Karolina Světlá. Krásnohorská na to šla ostře a jasně, v tisku 
zveřejnila provolání „Vzdělanstvu českému“ s výzvou k finanční pod-
poře projektu a na říšskou radu ve Vídni frontálně zaútočila peticí se 
skoro pěti tisíci podpisy, aby abiturientky měly stejný přístup k vyso-
koškolskému studiu jako muži. Když to pak společně v září 1890 
s Minervou rozjeli, provázeli je vážné hmotné a existenční starosti. 
Učit se začínalo ve dvou místnostech přízemí dívčí školy u svatého 

Vojtěcha v Pštrossově ulici. 
Do jedné se musela vtěsnat padesát 
jedna žákyně, druhá byla současně 
ředitelnou, sborovnou, skladištěm 
i kanceláří. Krásnohorská měla nej-
větší strach z nedostatku zájemkyň 
o studium. V den zápisu 16. září 
1890 se rozhodla, že školu neotevře, 
pokud nebude studentek aspoň pat-
náct. Tak ji to psychicky položilo, že 
se na zápis ani nešla podívat. Nave-
čer se u jejího bytu objevil rozzá-
řený Vojta Náprstek s obrovskou 
kyticí jedenapadesáti rudých růži – 
každou za přihlášenou minervistku. 
Na všechny předměty se podařilo 
zajistit kvalifikované síly – středo-

školské profesory. Nároky byly vysoké. Dívkám, jež nejdřív musely 
s výborným prospěchem absolvovat čtvrtou třídu měšťanky, byl kla-
sický osmiletý (chlapecký) gymnazijní program zhuštěn do pouhých 
pěti roků. A protože gymnázium bylo soukromé, absolventky skládaly 
maturitu na státním, tehdy Akademickém gymnáziu. Z původních je-
denapadesáti minervistek dospěla v roce 1895 k maturitě třetina – 
přesně šestnáct. Některé z nich se na Minervu zapisovaly už s úmys-
lem studovat dál na universitě. O dva roky později již bylo dívkám 
povoleno studium na pražské filozofické fakultě, tři roky nato se jim 
otevřely i dveře medicíny, farmacie a práv. Černá tečka na konec. Úpl-
nou volnost ve výběru škol získaly dívky až v roce 1921. Dan Novotný

Na sídlišti zahájila provoz první církevní školka. Především se ale ote-
vřelo nové obchodní centrum na Lužinách, provozované firmou Uni-
market. Místní obyvatelé ovšem z nabídky nebyli úplně nadšeni. „Není 

to nic moc, čekali jsme víc. Něco je sice levnější, ale 
něco zase dražší. Levnější je hlavně alkohol, toho 
tam je na pět regálů, cizích limonád je taky dost, 
ale u běžných potravin je nabídka dost malá 
a sýry jsou poměrně drahé,“ svěřili se například 
manželé Hudečkovi. A jaké byly ceny? Pivo 
desítka stálo 4,20; dvanáctka 6,50; čtvrt kila 
másla 19 korun; kilo polohrubé mouky bylo 
za 6,50; kilo cukru krystal za 16,30; rohlík 
za 70 haléřů a cigarety Sparta za 16,50.

Na přání občanů se změnily i názvy někte-
rých ulic. Z Alexandrovy se stala Vackova, ze 
Šebalinovy Vlachova, Bajkovova dostala název 
Zvoncovitá, Favorského Amforová, Gorod-
covova Modrá, Kotovova Neustupného, Me-
dynského Zázvorkova, Pokrovského Fantova, 
Richtěrova Mohylová, Smirnovova U Jezera, 
Švecovova Volutová, Tarleho Bronzová, 
 Tichonovova Archeologická, Cvetkovova 
 Nárožní, z Dokučajevovy se stala Dominova, 
z Jurjevovy Na Zlatě, z Klimovovy Pod Hra-
nicí, z Orlovovy V Hůrkách, Lavočkinova se 

změnila na Ovčí hájek, Rudnického na Mezi Školami a náměstí 
 Astronautů na Sluneční náměstí. 
 Robert Šimek
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víKendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

má například švédský a dánský královský dvůr, holandská ale i pražská 
jízdní policie... Návštěvníky bereme do plného provozu, a proto je 
nutné dodržovat přísná bezpečnostní pravidla. V kočárovně můžete 
mimo jiné vidět největší chloubu letošního roku, zlatý arcibiskupský 
kočár z roku 1733. Jeho cena je naprosto nevyčíslitelná. Za zmínku 
stojí i kočár Mylord, kterým jezdil v Lánech prezident Masaryk. Sta-
rokladrubští koně jsou tzv. galakarosiéři, šlechtění k ceremoniálním 
účelům. Bílá varianta byla určena pro panovníky a císaře, černá pro 
církev a funerální církevní účely. V muzeu máme například makety 

našich koní v obou barevných variantách, postroje, livreje, sedla... 
 Expozice zámku je věnována císařovně Sissi – Alžbětě Bavorské 
a Franzi Josefu I. Máme zaznamenané tři návštěvy, ta nejdelší trvala 
celých 10 dní. Ta vaše byla výrazně kratší, takže čtenářům teď nabí-
zíme jen nepatrnou 
ochutnávku toho, co 
zde mohou vidět. 
V rámci sezony 
máme takové tři 
hlavní akce – v dubnu 
Rudolfův pohár, což 
jsou mezinárodní zá-
vody spřežení. Potom 
Den starokladrub-
ského koně, který je 
opravdu o koních, 
o koňské kráse, 
umění jezdců a po-
tom Kladruby naruby. 
Ty se budou konat 14. září a je to akce, která nadchne všechny věkové 
kategorie. Vše najdete na www.nhkladruby.cz. Celá letošní sezona se 
nese v duchu oslav 440 let od povýšení hřebčína na císařský dvorní 
hřebčín. Tak přijeďte oslavovat spolu s námi.“ Eva Černá

Kladrubský hřebčín
Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z hřbetu koně. My vás sice 
nepozveme na projížďku v sedle, ale o koně půjde v každém případě. 
A nejen o ně, ale také o jeden z nejstarších hřebčínů na světě, který 
v roce 1579 povýšil Rudolf II. na císařský dvorní hřebčín – hřebčín 
v obci Kladruby nad Labem. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že byl 
v červenci zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Zaslou-
žil se o to nejen chovem a výcvikem ceremoniálních kočárových koní, 
ale také utvářením místní krajiny.

„Dostat se na seznam UNESCO je oceněním naší mnohaleté mra-
venčí práce,“ řekla nám Veronika Rybáčková, referentka vztahů s ve-
řejností. „Nicméně to s sebou přináší další povinnosti a nutnost spl-

nění určitých 
podmínek. Pro nás 
je to do budouc-
nosti velká výzva 
a my jsme připra-
veni vše splnit. Teď 
bych vás ale ráda 
pozvala na pro-
hlídku. Nabízíme 
několik okruhů – 
stáje, kočárovnu, 
postrojovnu, mu-
zeum, zámek, le-
sovnu, ale také roz-

hlednu. My začneme v Pošťácké stáji, kde je náš poklad – plemenní 
hřebci. Nejstaršímu je 23 let, ale stále plní své povinnosti plemeníka. 
V rámci Národního hřebčína Kladruby nad Labem máme 500 staro-
kladrubských koní – 250 v bílé variantě tady a 250 v černé variantě 
ve Slatiňanech, které jsou odtud asi 35 km. Ročně se tu rodí kolem 
70–80 koní. Plemeníci váží od 600 do 700 kg. Každý kůň má nad se-
bou cedulku, z které vyčtete všechno o jeho původu. Je to, stejně jako 
vypálený znak hřebčína, takový rodný list koně. Samozřejmě je vedena 
i plemenná kniha, která je přístupná i elektronicky. Kladrubské koně 
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INZERCE

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

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

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

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

MŠ Píšťalka, Chlupova 1798, Praha 13  
hledá paní na úklid, směnný provoz  

7–15.30 hod., 9–17.30 hod.,  
přátelské prostředí. info na tel. 235 513 122.

MŠ Pohádka, janského 2187, Praha 13  
přijme učitelku, provozního zaměstnance 

na úklid a pomocnou kuchařku na hl. prac. poměr. 
info na tel. 732 446 582, pohadka.ms@volny.cz. 

FZŠ Mezi Školami 2322/1, Praha 13
přijme do školní jídelny pomocnou  
kuchařku na plný pracovní úvazek.  

Tel. 733 647 214, jidelna@fzsmeziskolami.cz. 

Blíží se šestý ročník Lukiády
Přijďte se zúčastnit úsměvného 
sportovního zápolení, které se usku-
teční v rámci oslav Mezinárodního 
dne seniorů. V pořadí už šestý roč-
ník oblíbené Lukiády se bude konat 
1. října v areálu Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 (Trávníčkova 
1746/37). Tradičně nebude chybět 
občerstvení, doprovodný program 
a nakonec, proč ne, ani tanec. 

Prezence účastníků bude probíhat 
od 9.30 do 10.00. Samotné soutě-
žení vypukne v 10.00. Každý účast-
ník obdrží startovací lístek, kam mu 
budou zapisovány výsledky z jednot-
livých disciplín. Ten pak předá k vy-
hodnocení. Od 12.00 do 13.00, 
po skončení sportovního zápolení, bude probíhat doprovodný pro-
gram a celé odpoledne bude zakončeno ve Spolkovém domě ve Sto-
důlkách slavnostním vyhlášením výsledků s předáním cen.

Účast je bezplatná, podmínkou je registrace na místě.
Více na tel. 222 543 021, 725 393 061.    

 Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy13

Cvičení pokračuje 
Cvičení určené pro seniory Prahy 13 se těší velké popularitě. Za pod-
pory starosty Davida Vodrážky bude cvičení pokračovat i v nadcháze-
jícím období října až prosince 2019. Bude i nadále probíhat ve Spor-
tovním centru Jeremi ve Stodůlkách. Zájemci o bližší informace nebo 
rezervaci termínů mohou kontaktovat paní Hanu Zelenkovou na tel. 
čísle 235 011 615. -red-

Nabídka aktivit pro seniory 
  Hra möllky – tréninky budou probíhat ve dnech 4. 9., 18. 9. a 2. 10. 

vždy od 10.30 do 12.00. Miniturnaj se bude konat 16. 10. (regist-
race hráčů v 10.00, začátek hry v 10.30, ukončení ve 12.00).  
Účast je bezplatná, podmínkou je registrace.

 Cvičení paměti – zahájení 3. 10. od 10.00 do 11.00 (8 lekcí)
  akademie moderního seniora – pět čtvrtečních, na sebe navazují-

cích setkání (1,5 hod.), na kterých se budete společně věnovat té-
matům z práva, financí, informačních technologií, sebeobrany, 
 orientace v informacích a desinformacích, atd.  
Účast na kurzech je bezplatná. Zahájení 3. 10. v 11.15. 

Na uvedené aktivity, které se budou konat v Domě sociálních služeb 
Lukáš, Trávníčkova 1746, je nutné se předem přihlásit na e-mailu: 
 sekretariat@sssp13.cz, případně na tel. 222 543 021, 725 393 061. 
 Informace o řadě dalších volnočasových aktivit pro seniory, 
 organizovaných Střediskem sociálních služeb Prahy 13, najdete 
na www.sssp13.cz.                                   Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Přijďte fandit a rozšiřte naše řady
Již 7 let podporuje městská část Praha 13 pravidelné tréninky pé-
tanque pro seniory. Ti se scházejí každý týden u Domu sociálních slu-
žeb Lukáš a nutno dodat, že pétanque je naprosto pohltil. 

Zajímá vás, v čem je kouzlo této hry? Přijďte fandit na 7. ročník 
turnaje O pohár starosty Prahy 13, který se uskuteční v úterý 3. září 
od 10.00. 

Poznáte zde nadšence z Prahy 13, ale i z dalších městských částí. 
Tým z Prahy 13 se účastní oficiálních soutěží České asociace pé-
tanque klubů, mezinárodní zimní Ubuligy nebo Ligy 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! Těší se na vás Klub pé-
tanque Lukáš Praha 13.   Petr Fuksa, mezinárodní trenér a propagátor pétanque
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prOGram Klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 9.   Jaké to bylo o prázdninách
 9. 9.    Hanzelka a Zikmund – video
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
16. 9.    Psychosomatika – celostní medicína
23. 9.    Vltava letecky
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
30. 9.    Káva o čtrnácté
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 9.   Oslavíme 92. narozeniny naší dlouholeté 
 členky Milady Tomašovičové
     K poslechu nám zahraje duo Proč ne
10. 9. Se zdravou výživou nás seznámí lektorka 
         Šárka Ozgová
17. 9. Oslavíme narozeniny našich dvou členů
24. 9. Toto klubové setkání nám zpříjemní posezení
        s místostarostou Petrem Zemanem
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 4. 9. Náš klub navštíví zastupitel Vít Bobysud
11. 9. Jedeme s panem starostou na výlet lodí
18. 9. Na klávesy nám zahraje Michal Kotas 
25. 9. O novinkách v psychologii nám poví Josef Vaško
helena hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 4. 9.  Povídání o uplynulém létě 

11. 9.  Odpolední výlet
18. 9. Vladimír Menšík 
25. 9.  Anglie – Wales
jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
 3. 9.  Setkání po prázdninách v našem klubu
 9. 9.  Návštěva zoo v Praze (v pondělí)
11. 9.  Plavba lodí s panem starostou
17. 9.  Výlet do Prokopského údolí
24. 9.  Ukázka ručních prací
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.
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 

Plavenky pro seniory         
O zdraví je důležité pečovat v každém ročním období. Pro nadcháze-
jící podzim jsou pro seniory z Prahy 13 k dispozici opět velmi oblí-
bené „plavenky“. Jde o jednorázové poukazy do areálu R-centra Ho-
molka – bazén, sauna. Akce se realizuje pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky a vstupenky je možné vyzvednout na Úřadě městské části 
Praha 13, Sluneční náměstí 13, 4. patro, místnost č. 540 u paní Hany 
Zelenkové, a to od pondělí do středy v čase 8.00 – 11.00 nebo 13.00 – 
14.00. Plavenky jsou v omezeném množství.  -red- 

Prázdninová Retrokavárna
Senioři, kteří neměli možnost v průběhu prázdnin opustit žár velko-
města, mohli navštívit 9. července a 6. srpna prázdninovou Retroka-
várnu. Netradičně jsme se sešli v prostorách Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 13. 

Červencový program byl zaměřen na letní ovoce a způsoby jeho 
zpracování. Povídali jsme si o jeho využití a samozřejmě jsme ho také 
ochutnali – čerstvé i v různých úpravách. Návštěvníci si mohli odnést 
například postup na přípravu jahodového kompotu, který lahodí nejen 
chuťovým pohárkům, ale i oku. 

Srpnová Retrokavárna se nesla ve znamení grilování. Celý čas, 
 vyhrazený našemu setkání, naplnila ochutnávka různých druhů masa 
a zeleniny. Někteří ochutnali grilované pochoutky poprvé, jiní mohli 
srovnávat se svými dřívějšími kulinářskými zážitky. 

Další setkání již budou opět probíhat v domácím prostředí Kultur-
ního domu Mlejn. A program? 

3.  9. –  Postavení žen od středověku do současnosti aneb Povídání 
o výstavě v Náprstkově muzeu 

8. 10. – Dokumentární film o přírodě kolem řeky Berounky 
5. 11. – Přednáška o zdraví spojená s cvičením 
3. 12. – Předvánoční hudební produkce

Těšíme se na vás a nezapomeňte si svoji účast v Retrokavárně zajis-
tit na tel. 235 011 625 nebo 235 011 451.  Iva Dvořáčková
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 o MAlOVÁNÍ, TAPeTOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PeCiNA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o sTAVeBNÍ ZÁMeČNiCTVÍ FeR-MeT, tel. 739 612 745.
 o instalatérské práce haluška – montáž, voda,  

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

 o Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel. 603 305 211, seher,  
e-mail: f.seher@seznam.cz.

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

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

 o iNsTAlATÉRsKÉ PRÁCe MÜlleR, tel. 602 938 399.

 o OPRAVY AuT. PRAČeK – eXNeR. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o stěhování MO&heR. Tel. 739 064 100, 

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

Tel. 606 662 223.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253. 
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o eleKTRiKÁŘsKÉ PRÁCe – eRBeN: sVĚTlA, ZÁsuV-
KY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344. 

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

 o  eleKTROiNsTAlAČNÍ PRÁCe, NONsTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, ReViZe, VÝMĚNA DigesTOŘÍ.  
Tel. 602 976 979, NeŠPOR. 

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

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

 o eleKTRiKÁŘsKÉ PRÁCe, OPRAVY ZÁsuVeK, světel, 
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací.  Tel. 604 794 209. 

 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 sTuDiO 3+, BRDiČKOVA 1908/27, luŽiNY, kosme-
tika, líčení, masáže, ilona Chaloupková lenkerová, 
tel. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 

 o DeNTÁlNÍ hYgieNA DiANA jiNDROVÁ, Dis., POLI-
KLINIKA LÍPA, 5. patro, objednávky na tel. 774 333 005. 

 o instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-
tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081.  
e-mail: olaolda@volny.cz.

 o seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Oprava žaluzií. Přesklení skel. Tel. 733 720 950.

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

 o Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702.

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

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

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

 o hodinový manžel, údržba domácnosti,  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974.

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

 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 Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

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

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

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A SEDAČEK  
VYSOUŠENÍ VENTILÁTORY ZDARMA 

- VŠE JE SUCHÉ DO 1 HOD.  
DPH NEÚČTUJI! PŮJČOVNA STROJŮ 

TEL. 777 137 495

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

2

3

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

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

www.kpkpodlahy.cz

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

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

	
	

ÚDRŽBA ZELENĚ 
 SEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, ŘEŽEME 
ŽIVÉ PLOTY A KEŘE, PROŘEZ TRÁVNÍKU 
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ 

 

MYJEME OKNA VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ. Tel.: 724 006 275

WWW.PVJ-GROUP.CZ

 
 

VYČISTÍME VÁŠ KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA A ŽIDLE U VÁS NA 

VLHKO EXTRAKČNÍ METODOU.
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ

pedikúra, manikúra - Viktorie
druhá návštěva s 50% slevou 

Lužiny Böhmova 1976/1               tel. 773 041 716

Praktická lékařka  
registruje nové pacienty, 

MUDr. Eva Binková s praxí  
v interní medicíně a nefrologii.

Tel. 212 248 401,  
www.ordinacebinkova.cz, 

registrace i online. 
Poliklinika Hůrka.

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

občanské, rodinné, exekuce, smlouvy aj.
www.akvosyka.cz, tel. 608 212 218
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 o sBĚRATel koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  
tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

 o VÝuKA  huDBY  u VÁs  DOMA. Vyučované obory: 
KYTARA, ELEKTRICKÉ  KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou.
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec.  
E-MAIL: radostnahudba@seznam.cz, tel. 602 646 628.

 o Prodám tříkolový el. skútr v záruce. Tel. 728 515 587.
 o PhDr. 25 let praxe vyučuje Nj - Rj - Čj a Čj pro 

cizince, ČJ - NJ v medicíně. Příprava na zkoušky. Možnost 
po Skypu, e-mail: tahlad@centrum.cz, tel. 605 822 529, 
www.tahlad.eu.

 o Spolehlivá chůva nabízí hlídání dětí s možností doučo-
vání a procvičování učiva 1. stupně ZŠ. Tel. 776 317 139.

 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 Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele.  
Tel. 604 617 788. 

 o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.  
RK nevolat. Tel. 702 815 516.

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

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

 o Pronajmu gar. stání u radnice P-13, 1 300 Kč/měs., 
hlídané, kamerový systém, tel. 704 007 114.

 o Prodám rodinný dům v přírodním parku Zlatý 
kopec, cca 6 km od Božího Daru. Dům je vhodný 
jako investice (penzion), k bydlení, pro spolky.  
3 patra + půda, krásná příroda, oblast vhodná  
ke sportu a turistice. Více na tel. 737 489 763 nebo  
e-mailu: dum.zlatykopec@seznam.cz. Před rekon-
strukcí. Cena k jednání.

 o Pronajmu samostatnou zabezpečenou garáž, Volutova 
ul. u metra Hůrka, 2 500 Kč/měs. Tel. 603 352 873.

RŮZNÉ

byty

prodej-koupě-pronájem

Společnost zabývající se výstavbou 
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/

kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník, 
vodovodní montér, strojník, řidič a další.

Více informací o volných pracovních pozicích 
naleznete na www.cerhra.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

Realitní služby,
jaké si přejete

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

www.aldig.cz

instalace
čištění, servis

KLIMATIZACE
do bytu

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice 

251 617 740, 736 489 064

+420

www.re-max.cz/g8reality

Jaromír Tichý
Realitní makléř

jaromir.tichy@re-max.cz
728 112 616

G8 Reality

Tenisová škola Hůrka 
Výuka tenisu pro děti i dospělé 
Areál gymnázia J. Heyrovského

sucdominik@email.cz, tel. 605 275 128

FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA
Ne na zelenou louku, ale na střechu domu

Nic do distribuční sítě, vy v domě vše  
spotřebujete, přebytky vám zůstanou
Financování zajištěno včetně dotací

Konzultace a cenová nabídka zdarma
Tel. 608 200 903, kostka.b@seznam.cz

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

důchodce.  
                                   Bližší informace na tel. 603 728 140.
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INZERCE

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

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

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!

2.9.2019
14.00 - 18.00 hod.

19-08-08-inzerce-BackToSchool-187x129-01.indd   1 09.08.2019   10:09:50

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 1885/4, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti 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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

 
 

Dámský klub Linie 

AQUA AEROBIK
září 2019 – leden 2020 

Zápisy
3. a 10. 9. 2019 v 19.30–20 hod. 

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

Kurzy vždy v úterý 20–21 hod.
Cena 3 780 Kč  

Stálé členky sleva 5% – 3 590 Kč
Platba osobně na zápisech nebo bank. převo-

dem po tel. rezervaci na 602 805 633

zahájení 10. 9. 2019 ve 20 hod.
www.klublinie.cz
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NA REDAKCI SE OBRÁTILI zastupitelé Zuzana Drhová a Václav 
Hrdlička za stranu Zelení a Piráti pro 13 s žádostí o uveřejnění textu 
ve zpravodaji STOP. Jelikož chceme v rámci objektivity poskytnout 
prostor k vyjádření všem klubům z politických stran zvolených do Za-
stupitelstva MČ Praha 13, přesahuje rozsah textu prostorové mož-
nosti STOPu v tištěné podobě. Proto uveřejňujeme jeho plné znění 
i reakcí na webových stránkách městské části www.praha13.cz → Sa-
mospráva → Kluby zastupitelů. 

Ze sdělení zastupitelů za stranu Zelení a Piráti pro 13 Zuzany Dr-
hové a Václava Hrdličky uvádíme:

Na dubnovém jednání zastupitelstva si koalice odhlasovala změnu 
Jednacího řádu výborů zastupitelstva...  -red-

NA VLNÁCH PŘÁTELSTVÍ. V sobotu 25. května se v Českém muzeu 
hudby uskutečnil koncert, na kterém – poprvé v Praze – společně vy-
stoupily tři sbory téhož jména, ale z jiných míst: Carmina Vocum 
Zlaté Moravce pod vedením Zuzany Molnárové, Carmina Vocum 
Kyjov za řízení Maria Kudely a Carmina Vocum Praha pod vedením 
Dragany Novaković-Vitas. Završila se tak jedna etapa našeho vzájem-
ného setkávání, která začala již před pěti lety. Nelehká organizace této 
akce v podmínkách naší rušné metropole se podařila především díky 
aktivitě předsedkyně Jarmily Křečkové a dalších členů pražského 
sboru. Pro mimopražské hosty jsme zajistili ubytování, připravili po-
hoštění a naplánovali zajímavé prohlídky historické Prahy včetně 
 páteční Noci kostelů. Na koncertě předvedl každý sbor ve svém 
 programu své specifické žánrové zaměření a nechyběly ani skladby 
provedené všemi sbory společně. Závěrečný večírek pak proběhl 
v družné a pěvecky laděné zábavě, která potvrdila, že tímto koncertem 
naše setkávání ani zdaleka nekončí. Denis Jerie

NEJSME SI CIZÍ. MČ Praha 13 ve spolupráci s Integrač-
ním centrem Praha, o.p.s., uspořádala v sobotu 22. června 
v Centrálním parku Prahy 13 devátý ročník komunitní 
akce pro celou rodinu s názvem Nejsme si 
cizí. Celé sobotní odpoledne se neslo v kul-
turním duchu. Přítomné přivítaly zástup-
kyně městské části Yveta Kvapilová a Aneta 
Ečeková Maršálová.       

Příjemnou atmosféru nenarušil ani déšť, 
který „posunul“ začátek loutkového před-
stavení Lakomá Barka. Postupně vystoupili 
 pianista a vokalista Peter Mešo, indonéská 
 tanečnice ze Spolku Kintari foundation, 
stand-up komik Tigran Hovakimyan a jede-
náctičlenné mezinárodní uskupení Allstar 
Refjúdží Band. Také letos byl připraven 
i pestrý doprovodný program.     

Komunitní akce Nejsme si cizí je zařazena 
mezi akce místní Agendy 21 a je pořádána 
v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 
zaměřeného na integraci cizinců. Konala se 
za finanční podpory Ministerstva vnitra ČR 
a městské části Praha 13.  Petr Syrový

PANÍ UČITELKO, DĚKUJEME. Dovolujeme si vyjádřit obdiv a velký 
dík skvělé paní učitelce ze ZŠ Mládí Monice Mayerhoferové, která 
naši dceru provedla prvními třemi lety školní docházky. Díky jejímu 
chápavému, mateřskému a inspirativnímu přístupu si školu oblíbila 
a chodí do ní ráda. Kéž by bylo více takových pedagogů, kteří dokáží 
děti nejen něco naučit, ale také  jim výuku ozvláštnit, zpříjemnit a pro 
učení novým věcem je nadchnout. Děti, které získají v první třídě ta-
kového pedagoga, pak mají do života obrovskou výhodu. Paní učitelce 
proto z celého srdce přejeme, aby byly její zásluhy jak vedením školy, 
tak i spoustou dalších dětí a jejich rodičů, s nimiž se bude nově potká-
vat, patřičně oceňovány. A aby jí nadšení pro náročné povolání peda-
goga vydrželo.  E. a V. Zvolánkovi ze Stodůlek

SEKAČKA PRO SLUNÍČKO POD STŘECHOU. Na konci května se 
na Slunečním náměstí konal Den zahradní a komunální techniky. 
 Pořádající společnost současně s distributorem zahradní techniky vě-
novala naší městské části kvalitní sekačku na trávu, kterou se vedení 
rozhodlo věnovat jedné z našich mateřinek – Fakultní mateřské škole 
Sluníčko pod střechou v Mohylové ulici.

Ta se od roku 2006 intenzivně zabývá environmentální výchovou 
a v roce 2013 začala provozovat lesní třídu. I to bylo důležitým kri-
tériem při nelehkém rozhodování, kterou školku obdarovat. 

Ve středu 12. června sekačku předali ředitelce školky Heleně Zdru-
becké zástupci městské části Praha 13, společnosti Profi Press, s.r.o., 
a společnosti Strom, a.s.  -red- 

FO
TO

: B
OH

DA
N 

PA
RD

UB
IC

KÝ
FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

TŘINÁCT KLUBŮ NA TŘINÁCTCE. Ve dnech 3. – 14. června se 
v atriu radnice konala výstava fotografií, které návštěvníky seznámily 
s různorodou činností všech klubů seniorů, které na třináctce působí. 
První klub, jehož vedoucí byla paní Svatava Bulířová, vznikl v roce 
1998. Dnes je zde klubů seniorů třináct. A protože občanů, kteří by se 
do takovéto činnosti rádi zapojili, je hodně, číslo třináct nejspíš ne-
bude číslem konečným. Eva Černá 
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KalendáŘ aKCí

Sobota 31. 8. – neděle 6. 10.
Festival volného času Prahy 13
Celé září a začátek října budou v naší městské 
části ve znamení již sedmého ročníku Festivalu volného 
času Prahy 13. Opět se představí řada organizací, sdružení, 
klubů a spolků, které pro všechny generace nabízejí opravdu 
široké spektrum volnočasových aktivit. Více na str. 8–11.

Sobota 31. 8.  • 14.00
Třebonické letní hry
Rybník v Třebonicích

Všechny sportovní fanoušky zveme na skvělé sportovní zá-
polení. Již 19. ročník tradičních her nabídne soutěžní klání 
tříčlenných družstev v pěti netradičních disciplínách, které 
se zatím na mistrovství světa ani olympiádu nedostaly – jde 
o slalom s kolečkem v kombinaci s hašením ruční stříkač-
kou, řezání klády ruční pilou, záchranu tonoucího z kánoe, 
běh přes plovoucí lávku a štafetu v pití piva či limonády. 
Přijďte si zasportovat nebo jen fandit. Pro diváky je vstup 
zdarma. Občerstvení, doprovodný program a hudební vy-
stoupení skupiny Vynyl Band jsou zajištěny. Hry pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 13 a Kulturním domem Mlejn. 

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

Neděle 1. 9.  • 10.00
Vyjížď ka stodůlky – Karlštejn – stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí Festivalu volného času 
Prahy 13, je cca 60 km. Podrobnosti k akci, jejímž pořada-
telem je Cyklistický spolek Stodůlky, získáte na str. 8 
a na www.csstodulky.cz.

Neděle 1. 9.  • 13.00 – 21.30
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13 (před MŠ  
v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí Adam Mišík, 
ATMO music, Oceán, Radek Kurc&Friends, Depeche Mode Re-
vival, B.LUES. Koncert pro park bude opět kulturním zážit-
kem, který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 2. 9.  • 10.00 – 12.00
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13. Připraven je bohatý program 
a také pouťové atrakce, cukrová vata a pitíčka zdarma. Pan 
starosta opět přiveze spoustu dárků.

Pondělí 2. 9.  • 12.00 – 17.00 
Pohádkový les – skřítkové a víly
Centrální park (start v ul. Pod Hranicí)

Přijďte si zpříjemnit první školní den. Městská část Praha 13 
ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství zvou všechny 
děti i jejich rodiče do pohádkového lesa plného skřítků a víl. 
Na trase v délce 2 km (kolem rybníka) na ně čekají origi-
nální hry, herci v krásných kostýmech a v cíli i dárky. Akce 
se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a místosta-
rostky Marcely Plesníkové. Vstup zdarma.

Pondělí 2. – čtvrtek 5. 9.  • 20.30
Kinobus
Sluneční náměstí (kousek od metra Hůrka)
Kinobus, který je provozován Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, zahájil svou 12. letní sezonu. Z připravené nabídky 
filmů z české i zahraniční produkce si jistě vyberete.  
Více na www.dpp.cz/kinobus/ a na str. 8. 

Úterý 3. 9.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Sejdeme se již tradičně první úterý v měsíci. Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervaci místa na tel. 235 011 451, 
235 011 625. Více na str. 33.

Úterky 3. a 10. 9.  • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie na září 
2019 – leden 2020 budou probíhat před vstupem do ba-
zénu. Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 hod.  
Cena celého pololetního kurzu je dle přesného počtu lekcí 
3 780 Kč. Pro stálé klientky, účastnící se časově nejbližšího 
předcházejícího kurzu je 5% sleva (3 590 Kč). Po telefonické 
konzultaci volných míst je možná platba přes bankovní účet. 
Osobně je možné zajistit si místo v kurzu a jeho platbu v ho-
tovosti ve dnech zápisu. Zahájení v úterý 10. 9. ve 20.00.  
Více na tel. 602 805 633 (Hanka Jenčová), www.klublinie.cz.

Čtvrtek 5. 9.  • 10.00
Prezentace produktů Bambooliku pro bezobalový 
nákup
Obchod Neobaleno, Zázvorkova 25/3  
(rondo u metra Lužiny)
Představovat bude Lucka Kořínková společně s obchodem 
Neobaleno.

Pátek 6. – čtvrtek 12. 9. (mimo neděle)
skutečná liga 2019
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Základní kola mezinárodní soutěže kapel bez rozdílu žánrů.

Sobota 7. 9.         
stodůlecký vodník
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá další ročník nezvyklého zápolení dob-

rovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. 
Více na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 7. 9.
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů Jeremi,  
ul. Ovčí hájek, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pořádá celodenní otevřený turnaj 
smíšených družstev v plážovém volejbalu určený pro veřej-
nost – amatérské hráče. Turnaje se mohou zúčastnit páry, 
jejichž věk musí letos v součtu dosáhnout minimálně 100 
let. Přihlásit se můžete na matysekj@praha13.cz.

Sobota 7. 9.  • 10.00
Byl jednou jeden...
Jazyková škola pro děti Kids&Us, Petržílkova 3a
Once upon a time there was ... zbytek pohádky vám dopoví 
naše lektorka v prostorách školy Kids&Us. Čtení je určeno 
pro děti od 2 do 8 let. Vstup zdarma.  Nutná registrace na 
e-mailu: praha.novebutovice@kidsandus.cz. 

Sobota 7. 9.  • 10.00 – 18.00
Psí den s Prahou 13
Centrální park Prahy 13

Už brzy přivítá v pořadí čtvrtý Psí den s Prahou 13 pejsky 
i jejich páníčky. Na této tradiční a oblíbené akci je vítán 
každý, kdo má čtyřnohé kamarády v oblibě. Jako obvykle 
bude pro návštěvníky připraven pestrý program plný zá-
bavy, soutěží, pomoci psům v útulcích i osvěty. Připravili 
jsme vše tak, aby byli spokojení pejsci i majitelé, kteří 
budou odcházet poučenější a dozví se zase o chlup víc 
o svých čtyřnohých parťácích. Dopoledne vystoupí Daniel 
Žďárský a jeho Staff Bull Show s ukázkami psích sportů. 
Dále budete moct své pejsky přihlásit do našich tradičních 
soutěží, jako je psí dostih a tolik sledovaný skok do výšky... 
Majitelé si mohou na jednom místě pořídit všechno, co pro 
pejska potřebují. Kromě zábavy má Psí den za cíl také pejs-
kaře poučit a pomáhat jim. Letos se soustředíme na první 
pomoc psům. Na Psím dni budou své nové majitele vyhlížet 
pejsci bez domova a vy se s nimi budete moct seznámit 
a nejlépe adoptovat! A to nejlepší nakonec – proběhne 
i velkolepá tombola s bohatými cenami. Výtěžek se rozdělí 
mezi přítomné útulky a spokojení budou všichni! Akce se 
zúčastní i starosta Prahy 13 David Vodrážka, který rozdá 
 vítězům soutěží odměny. Více na www.psiden.cz.

Sobota 7. 9.  • 14.00 – 17.00
Nábor do oddílu fotbalu Tj sokol stodůlky
Hřiště za kostelem sv. Jakuba St. (u ZŠ Kuncova)
Nábor pořádáme s podporou MČ Prahy 13 v rámci Festivalu 
volného času Prahy 13. Zveme všechny děti ročníků naro-
zení 2009–2015. Nábor proběhne zábavnou formou,  
kdy si účastníci na několika stanovištích vyzkouší své 
 pohybové a fotbalové dovednosti. Pro všechny bude 
 připravena odměna. Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je 
 největším klubem městské části, aktuálně má 8 mládež-
nických týmů a 3 týmy dospělých.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2019 39

KalendáŘ aKCí

Neděle 8. 9.  • 13.00 – 17.00
sportovní den pro děti z MČ Praha 13
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2
Sportovní klub Jeremi připravil pro děti i rodiče akci, při 
které si budou moci zdarma zasportovat. Cílem je rozšíření 
tělesné výchovy do povědomí dětí i mládeže a představení 
sportů, ke kterým se jen tak nedostanou. Všichni budou mít 
možnost vyzkoušet si squash, badminton, stolní tenis... 
 Odborní trenéři budou připraveni podat veškeré informace 
k danému sportu a všem umožní vyzkoušet si hru. Připraven 
je i zábavný doprovodný program v podobě malování 
na obličej, tvoření z balónků a skákací hrad. Občerstvení na-
bídne Jeremi Sport restaurace, kde se na venkovní předza-
hrádce bude grilovat. O zábavu určitě nebude nouze. Stačí 
si vzít sportovní oblečení a obuv, ostatní vybavení zajistí 
  Jeremi sport. Všichni jsou srdečně zváni.

Neděle 8. 9.  • 18.00
ideální manžel – Oscar Wilde
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Stará Anglie, éra pošetilých ideálů, ale také doba, kdy ctnost 
a láska vítězila nad veškerým zlem. Připravte se na kolotoč 
zákeřných intrik, přetvářek, politických praktik a omezených 
postojů v konverzační komedii v podání ochotnického 
 Divadla D13. 

Středa 11. 9.  • 14.00 – 18.00
Megabajty: již 15 let spolu!
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB je s vámi již 15 let. Přijďte s námi oslavit 15. výročí naší 
existence. Připravili jsme pro vás akci Megabajty aneb Den 
otevřených dveří. Představíme vám naši činnost a zveme 
vás na workshopy z oblasti programování a robotiky. 
Kroužky programování a robotiky jsou určeny dětem mlad-
šího i staršího školního věku, v TIBu vám ochotně poradí, 
který kroužek je pro jaké dítě vhodný. Více na str. 13, 
https://tib.cz, www.facebook.com/tib.cz.

Středy 11., 18. a 25. 9.  • 17.00 
scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny věkové kategorie do naší knihovny Stodůlky 
každou středu od 17.00 na scrabble – hru všech generací. 
Vítáme začátečníky i pokročilé. Vstup volný – jako vstupné 
přivítáme, když nám donesete vyfouknuté/á vejce.  
Děkujeme. Těšíme se na vás!

Čtvrtky 12. a 26. 9.  • 15.00 – 18.30 
Pletení pro každého 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Zveme všechny zájemce o pletení. Je jedno, zda jste napro-
stí začátečníci či pokročilí. Pod odborným dohledem se vše 
naučíte. Stačí si s sebou přinést vlnu a jehlice. Výsledek 
se dostaví. Mohou přijít i cizinci, domluvíme se anglicky.  
Je možné přijít dle vašich časových možností v rozmezí 
od 15.00 do 16.00 nebo od 16.30 do 18.30. Vstup zdarma – 
jako vstupné přivítáme, když nám donesete vyfouknuté/á/ 
vejce. Děkujeme.

Sobota 14. 9.  • 9.30
start 21. ročníku emilovy jízdy
Pod budovou radnice na Slunečním náměstí 
Emilova jízda je každoročně pořádána Praga klubem na po-
čest znalce a nejvýznačnějšího sběratele vozů značky Praga 
pana Emila Příhody. Vozidla by měla na Sluneční náměstí 
přijíždět v rozmezí 8.00–9.30, kdy je předpokládán start. 
Účast vozidel není omezena jen na značku Praga. Uvidíte 
pestrou skladbu veteránů. Všechna vozidla pak odstartují 
na tradiční jízdu do Lán – muzea veteránů. Cíl bude opět 

na Slunečním náměstí, kam vozy dorazí v odpoledních 
 hodinách.

Sobota 14. 9.
Otevření zrekonstruovaného hřiště
Hřiště TJ Sokol Stodůlky (za kostelem sv. Jakuba St.)
Za účasti starosty Davida Vodrážky bude slavnostně ote-
vřeno revitalizované fotbalové hřiště Tělovýchovné jednoty 
Sokol Stodůlky. Za příznivého počasí projde i první „zatěžká-
vací zkouškou“, kterou budou odpolední fotbalová utkání. 
Více na str. 4.

Sobota 14. 9.
Ohrada Food Fest 
Ohradském náměstí, Velká Ohrada
V září se již popáté představí v rámci kulinářského festivalu 
Ohrada Food Fest špičková pražská gastronomie. Festival 
připomínající svou velikostí vesnická posvícení nabízí jedi-
nečné gastronomické zážitky. Jak říkají pořadatelé: „Ohrada 
Food Fest je jediný pražský gastronomický festival, kde 
všechny účastníky vybíráme osobně a na základě vlastní 
zkušenosti s jejich kuchyní“. Těšit se můžete i na dětskou 
zónu, v které naleznete skákací hrad či malování na obličej. 
Záštitu nad festivalem převzal starosta Prahy 13 David 
 Vodrážka.

Čtvrtek 19. 9.  • 15.00
Zahradní slavnost
Diakonie Praha, Vlachova 1502/20, Stodůlky
Na programu bude oslava výročí 30 let Diakonie a 25 let 
Rané péče Diakonie. Pro všechny, kteří přijmou naše po-
zvání je připravena živá hudba, občerstvení a bohatý dopro-
vodný program včetně prohlídky našeho pracoviště. Těšíme 
se na vás!

Čtvrtek 19. 9.
Benefiční koncert pro Včelín Ořech
Areál Včelína a Muzea medu a českých Vánoc,  
K Ovčínu 325, Ořech

Zveme vás na benefiční koncert Jaroslava Samsona Lenka. 
100 % ze vstupného bude věnováno na obnovu vyhořelého 
Včelína Ořech. Doprovodný program začne od 16.00, samotný 
koncert od 19.00. Vstupenky si můžete rezervovat na vcelino-
rech@gmail.com. Vstupné je 350 Kč/os. (ale chcete-li přispět 
na obnovu Včelína více, budeme rádi), děti do 12 let v dopro-
vodu dospělých mají vstup zdarma. Místa nejsou číslována. 
Vstupenky budou k dostání na místě. V rámci doprovodného 

programu si můžete prohlédnout Muzeum medu a českých 
Vánoc, přichystána jsou ochutnávky medu a medoviny, za-
hradní golf, prohlídka aktuálního stavu obnovy Včelína a další 
zajímavosti. Více na str. 27, aktuální informace najdete 
na www.vcelinorech.cz. Děkujeme všem za pomoc. 

Sobota 21. 9.
s cyklozvoněním do zoo
Cíl je u vchodu do pražské zoo
Již třinácté Pražské cyklozvonění aneb Na kole do zoo čeká 
změna – z Prahy 13 letos nebude vyrážet společný peloton, 
protože pro rodiny s dětmi je trasa příliš dlouhá a vede opět 
centrem města. Pro stálé účastníky Pražského cyklozvonění 
z Prahy 13 je možnost připojit se k pelotonům z okolních 
městských částí nebo projet trasu individuálně dle doporu-
čení na mapě. Podrobné informace k trasám naleznete 
http://www.cyklozvoneni.cz/trasa-jizdy/.  Společný cíl je 
před hlavním vstupem do ZOO, čas 11.00 hodin.   
Více na str. 19.

Středa 25. 9.  • 8.00 – 18.00
Vyšetření paměti s Českou alzheimerovskou 
 společností
Atrium radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13 
Máte pocit, že vám paměť neslouží jako dřív a chcete získat 
další informace? Pokud máte zájem a nejste v péči lékaře 
specialisty (neurologa, psychiatra či geriatra), můžete se 
na měření paměti objednávat každý den od 8.00 do 19.00 
u České alzheimerovské společnosti na tel. 283 880 346.  
Další informace na www.alzheimer.cz a na str. 4.

Čtvrtek 26. 9.  • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří 
Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, Jinonice 
Představte si naprostou tmu a pár slov, která Vás bezpečně 
vyvedou z nebezpečí: Vpřed, převeď, hledej chodník... Toto 
jsou povely, které vodicí psi důvěrně znají. A je jich mnohem 
víc, základních je celkem 34. Pokud chcete vidět největší 
a nejstarší školu vodicích psů v České republice, kde se psi 
tyto dovednosti učí, přijďte se k nám podívat. Co vás zde 
čeká? Prohlídka celého areálu, seznámení s profesionálními 
cvičiteli, ukázky výcviku vodicích psů v 11.00, 13.00 a 15.00, 
Neviditelná výstava... Více na www.vodicipsi.cz.

Sobota 28. – neděle 29. 9.  • 10.00 – 18.00
KuK festival pro děti
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zveme vás na první český multižánrový festival pro návštěv-
níky ve věku od 10 měsíců do 3 let. Program přinese jak diva-
delní představení pro tuto věkovou kategorii, tak i kreativní 
hravou zónu a pohybové workshopy pro nejmenší.

Úterý 1. 10.  • 10.00     
lukiáda
Areál Střediska sociálních služeb Prahy 13,  
Trávníčkova 1746 
Přijďte se zúčastnit úsměvného sportovního zápolení, které 
se uskuteční v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů. Pre-
zence účastníků bude probíhat od 9.30 do 10.00. Samotné 
soutěžení vypukne v 10.00. Účast je bezplatná, podmínkou 
je registrace na místě. Více na 222 543 021, 725 393 061 
a na str. 32.

Středa 2. 10.  • 14.00 – 16.00                       
Mezigenerační hry
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Máte rádi deskové hry, rádi si hrajete a soutěžíte? V rámci 
aktivit MA 21 jsme pro vás připravili odpoledne plné desko-
vých her mezi mladšími ročníky a seniory. Už nyní se mů-
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žete hlásit na e-mailu zelenkovah@praha13.cz.  
Více na str. 4.

 
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. 
Vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice – 
dospělí 150 Kč, děti (3–15 let) 75 Kč, studenti (do 26 let), 
ISIC karta, senioři 75 Kč; pouze venkovní expozice – dospělí 
100 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 let) 45 Kč, ISIC karta, 
senioři 50 Kč.

Středa 4. – neděle 22. 9.  • 9.00 – 19.00
smrtonosné pasti – Fata Morgana 
Představena bude tvarová rozmanitost masožravých rostlin, 
zástupců většiny existujících rodů. Návštěvníci se mohou 
těšit na bohatou kolekci severoamerických špirlic v okolí 
 rašeliniště, kde mají masožravé rostliny celoročně pestré 
 zastoupení. Ve skleníku Fata Morgana budou vystaveny tro-
pické láčkovky z nížin i hor, rozsáhlá sbírka mexických tučnic 
a málo známé bublinatky. V horské části skleníku bude 
možno si prohlédnout rostliny rodu heliamfora z vrcholků 
stolových hor Venezuely.

Sobota 7. 9.  • 14.00 a 16.00
Procházky zahradou s odborníkem – Fata Morgana
Přizpůsobení rostlin k životu v tropech – Jan Ponert  

Sobota 14. – neděle 15. 9. 
Vinobraní sv. Kláry – Vinice sv. Kláry
Zveme vás na oblíbené a hojně navštěvované vinobraní. 
Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze svých sklípků, dojde 
i na burčák a rozhodně nebude chybět ani víno z vinice 
sv. Kláry.

Čtvrtek 26. 9. – neděle 20. 10.  • 9.00 – 19.00
Dýně hrají všemi barvami – Venkovní expozice 
Podzim je nejbarevnější období roku. Příroda má svoji škálu 
barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř, ale botanická 
zahrada vám tuto pestrou paletu přiblíží na oblíbené vý-
stavě dýní. 

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

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

Neděle 1. 9.  • 15.30 
světová a japonská hudba – refektář
Yuria Okaji – klavír, Bronislava Tomanová-Smržová – sop-
rán, na programu: F. Chopin, K. Hirai, N. Ikeda, T. Nakajima, 
H. Hayasaka, J. Hissaishi,  A. Dvořák a B. Smetana. Vstupné 
dobrovolné (doporučené 150 Kč).

Neděle 8. 9.  • 14.00 
Vinobraní v klášteře – zahrada Domova 
Účinkují: Jožka Šmukař a cimbálová muzika, Jitka Zelen-
ková, Karel Gott Cover Band, Dětský folklorní soubor Vo-
nička, dětský soubor Musica e Danza. Nebudou chybět 
stánky s občerstvením a dárky, zábava pro děti. Výtěžek 
z akce zdvojnásobí Nadace Divoké husy.

Neděle 15. 9.  • 15.30 
Kytarový koncert se zpěvem – refektář
Účinkují: Hana Němcová, Zdeněk Dvořák a Martin Křehnáč 
– klasická kytara, Jan Janda – klasická kytara a zpěv, 
 Andrea Klepišová – zpěv. Na programu: skladby 
J. Dowlanda, F. Sora, N. Koškina a P. I. Čajkovského.

Neděle 22. 9.  • 15.30
slavné maličkosti – refektář
V podání Dua Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír) a Káti a Ondry Macourko-
vých, na programu: A. Dvořák, Z. Fibich, J. S. Bach,  
P. I. Čajkovský...

Neděle 29. 9.  • 17.00 
Barokní, romantická a současná hudba – kostel 
sv. Rodiny

Koncert pěveckého sboru Naši pěvci pod vedením Filipa H. 
Härtela a Klimentského komorního instrumentálního sou-
boru (umělecká vedoucí Jiřina Dvořáková – Marešová).

Neděle 6. 10.  • 17.00 
Koncert sboru z německého Oldenburgu – kostel  
sv. Rodiny
Koncert pěveckého sboru Lamberti pod vedením Tobiase 
Göttinga, na programu: J. S. Bach, F. Mendelssohn-
-Bartholdy a A. Bruckner. 
 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům. 
 
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
 STODŮLKY 
Chlupova 1800
 
Zápisy do kroužků a klubů na školní rok 2019/20 
Zápisy on-line na volná místa v kroužcích pokračují. Na nový 
školní rok nabízíme kroužky již tradiční a také se objevuje 
spousta novinek. Především v kroužcích technických, ta-
nečních, pohybových a přírodovědných. Těšíme se na vás. 
 Podrobné informace k jednotlivým kroužkům najdete 
na našem webu, malou ochutnávku také na str. 12–16.

Úterý 10. 9.  • 10.00 – 12.00, 15.00 – 19.00
Domeček s příchutí „Námořnická plavba“
Přijďte se s námi seznámit a pobavit na akci, kterou pořá-
dáme ve spolupráci s MČ Prahy 13 v rámci Festivalu volného 
času. Vstup je zdarma. Těšit se můžete na Kouzelnickou 
show Jakuba Bílka, divadlo Láry Fary a pohádku O třech ná-
mořnících, kapelu Floosband, zpěváka Jakuba Cinibulka, vy-
stoupení tanečních a hudebních kroužků DDM, keramickou 
výstavu Podmořský svět, námořnické dílny včetně malování 

na obličej a „tetování“, IT zónu (přihlašování na volná místa 
v kroužcích, tisk přihlášek pro přihlášené)... Pokud přijdete 
v masce námořníka, obdržíte navíc malé překvapení. Více 
informací na www.ddmstodulky.cz, občerstvení k zakou-
pení, pitný režim zdarma. 

Středa 18. 9.  
Po 13.rovnoBĚŽCe
Unikátní rodinná týmová hra, která provede účastníky zají-
mavými místy Prahy 13. Hra je vhodná především pro děti 
ve věku ZŠ, ale zahrají si i předškoláci či menší děti. Tým 
tvoří minimálně jedno dítě a dospělá osoba v roli dopro-
vodu po celou dobu hry. Na jednotlivých místech budou ro-
dinné týmy plnit úkoly – hádanky a šifry, jejichž vyřešení 
zadají do aplikace vytvořené speciálně pro tuto hru. Pokud 
úkol splní, aplikace je odmění indicií, která napoví další 
cestu do cíle. Pro hru je potřeba rezervovat si čas cca 2 ho-
diny. S sebou je nutné mít mobilní telefon s přístupem  
k internetu. V cíli všechny čeká úsměv a vlídné slovo organi-
zátorů, drobné občerstvení a zasloužená odměna. Vstup 
zdarma. Start je od 15.00 do 17.30 před budovou Úřadu 
městské části Praha 13, cíl do 19.30 v areálu DDM Stodůlky. 
 
Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279 

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
  1. 9.  Pojďte s námi do pohádky – Divadlo Martin 

 Matějka 
  8. 9. Lev a myš – Divadlo na houpačkách 
 15. 9. Jak šel pejsek do školy – Romaneto 
 22. 9. Jak na obra – Divadýlko z pytlíčku 
 29. 9. Ekopohádky – Divadlo ŠUS 
  6.10. O Sněhurce – Malé divadélko Praha 
 13.10. O zlaté rybce – Dřevěné divadlo 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Začínáme 9. 9. Týden 
od 9. do 12. 9. je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. 
Běžné vstupné je 70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 
630 Kč/10 vstupů). Přihlášení předem není nutné. 

Sobota 21. 9.  • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou 
Sraz u Baumaxu (poblíž zastávky autobusu 225 – Bavor-
ská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je Seznámení – ří-
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... Při povídání 
vám představíme lektorky, naše centrum i Třináctku.

středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Cena je 1 500 Kč/pololetí, jednorázově 100 Kč. Hlídání dětí 
zajištěno.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti. 

Více o nás a programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.

KalendáŘ aKCí
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TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělí 23. 9.  • 19.00 – 20.30 
Cafe Connect 
Cafe Connect bude neformální anglicko-česká konverzace 
s rodilými mluvčími u kávy a čaje. Začínáme 23. září a po-
kračujeme každé pondělí v Křesťanském centru Luka (nad 
CrossCafé Luka). Více informací na www.13ka.cz/cafe.

Úterý 1. 10.  • 19.00
Na co by ses zeptal Boha, kdyby byl? 
Příležitost během osmi týdnů prakticky prozkoumat křes-
ťanskou víru v příjemném prostředí. Setkání začíná lehkou 
večeří, která dává příležitost seznámit se v kurzu navzájem, 
následuje video k tématu večera. Pak může na promluvu 
ve videu kdokoli vyjádřit svůj názor v diskuzi, na cokoli se 
zeptat nebo jen naslouchat ostatním. Kurzy se konaly již 
ve 169 zemích, prošlo jimi více než 23 milionů účastníků. 
Vstup volný, ale je třeba se přihlásit. Více na webu  
www.kurzyalfa.cz, www.13ka.cz.  

Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let.  
Pozvánky na akce, fotky z tábora a kontakty  
na www.klubsavana.webnode.cz. 

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

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Video 
z tábora a datum úvodní schůzky na www.klubrobinson.cz. 
 
informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

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

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

Komentovaná krmení a setkání – probíhají denně. 
 Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější a odhalte 
 zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty 
 doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den – 
stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za hez-
kého počasí.

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

Krmení velbloudů – každý den se můžete setkat s vel-
bloudy a nakrmit je. Vždy od 13.30 hod. Na prohlídku je 
nutné se předem objednat.

hudební vycházky – každou neděli od 13.00 vás zveme 
do galerie Gočárovy domy na cyklus nedělních hodinových 
koncertů pod širým nebem.

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Šípové žáby 
• Jurta – Kůň Převalského: Tři výročí 
• Terasa před vzdělávacím centrem – Motýli ze Sklenářky  

Neděle 1. 9.       
Křtiny mláděte lachtana jihoafrického
Chybět nebude ve 13.00 speciální cvičení lachtanů. Mezi  
10. a 16. hodinou pro vás máme připravený zajímavý pro-
gram v prostorech amfiteátru u lachtanů.

Pomáháme v Africe
Celodenní program přibližující hravou formou problematiku 
ohrožení goril. Mezi 10. a 16. hodinou se můžete těšit 
na dílničky nebo skákací hrad.

seznámení s Šípovými žábami
Speciální komentování zaměřené na životní cyklus a zají-
mavosti o žábách rodu Dendrobates. Workshop od 14.00 
 seznamující návštěvníky blíže s životem žab.

Pondělí 2. 9. 
Prvňáčci jdou do zoo 
Vstup za 1 Kč pro žáky prvních tříd základních škol. V 11.30 
na ně čeká speciální vystoupení zvířat v amfiteátru Bororo za-
měřené na učení; odborný výklad trenérů o principu učení.

Sobota 7. 9. 
Mezinárodní den supů a kondorů 
V 11.00 a 15.00 proběhne speciální krmení supů. Dozvíte se 
zajímavosti o jejich životě, chovu a ochraně. Po celý den pro 
vás máme připravené zajímavé tematické hry.

Neděle 8., 15., 22. a 29. 9. 
seznámení s Šípovými žábami
Speciální komentování zaměřené na životní cyklus a zají-
mavosti o žábách rodu Dendrobates. Workshop od 14.00 
 seznamující návštěvníky blíže s životem žab.

Neděle 15. 9. 
Zooškola pro dospělé – Zbavte se fobií
Oblíbený a originální zážitkový program. Naučíme vás, jak 
se zbavit strachu z pavouků a dalších tvorů. Na program je 
nutné se předem objednat.

Sobota 21. 9. 
Mezinárodní den goril 
Seznamte se s gorilami v zoo a problematikou ohrožení 
goril v Africe. Předání dárku oslavencům v 15.00.  
Mezi 10. a 16. hodinou na vás čeká interaktivní a vzdělávací 
stanoviště s řadou tematických her pro děti.

Sobota 28. 9. 
Výroční slavnost 2019 
V 11.00 hodin začíná velká oslava 88. výročí založení Zoo 
Praha s bohatým doprovodným programem za účasti vzác-
ných hostů. Tentokrát na téma Jubilejní rok pro koně Převal-
ského. Při této příležitosti také slavnostně otevřeme 
Rákosův pavilon.

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

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

Tenisová škola Tallent připravuje pro všechny předškoláky, ško-
láky i dorost podzimní trimestr tenisových kurzů. První tréninky 
nového pololetí 2019/20 začínají v týdnu od 23. září. V Praze 13 
má dvě střediska, kde se mohou děti učit tomuto krásnému 
sportu. Tradičně na Velké Ohradě v ZŠ Klausova a nově v ZŠ Jan-
ského. Tenis je skvělá ... TAJENKA. Zkuste i vy přihlásit své dítě na tenis. Otevřete mu cestu 
k budoucí kariéře, nebo mu jen umožníte se tenis naučit a poznat tak zajímavé přátele.  
Více na www.tallent.cz, info@tallent.cz, tel. 224 815 871, 777 260 262.

sTOP – Ročník XXiX. – září 2019 · Vychází měsíčně kromě července a  srpna · Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158  00 Praha 13 ·  
Registrace: MK ČR E 12088 · iČO: 00241687 · Redakce: Sluneční náměstí 13, 158  00 Praha 13 · Tel. 235  011  227 · E-mail: stop@praha13.cz · Redakční rada:  
Michala Králová, Eva Černá, Alice Součková, JUDr.  Emese Stluková · Šéfredaktorka: Eva Černá · Redakce a  inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr.  Dan Novotný  ·  
grafická úprava, zlom a  tisk: Profiscan, s.r.o. · Distribuce: Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603  728  140 · uzávěrka tohoto čísla: 12. 8. 2019  
· Za  obsahovou správnost příspěvků a  inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a  fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a  upravovat příspěvky  
po stylistické stránce. Objednávka inzerce na tel. 235 011 229, inzerce@praha13.cz. Ceník inzerce a další informace najdete na www.praha13.cz/inzerce.
Toto číslo vyšlo dne 30. 8. 2019 v nákladu 32 500 výtisků, 44 stran, ZDARMA.

Křížovka pro děti: Chcete svým dětem zpříjemnit první školní den? Vezměte je 2. září  
od 12 hodin ...TAJENKA, který najdete v Centrálním parku.

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 – hAVAjsKÝ jARMARK

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Nela Špinková, stodůlky
v hodnotě 258 Kč – Darinka Kekrtová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
eliška Vanišová, strašice
Natálka a David Vávrovcovi, stodůlky
Magdaléna Kokaislová, luka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Alena langrová, Praha 5
jiří Dvořáček, stodůlky
Radka Burešová, Praha 5

soutěžní otázky na září:
1) Jaké filmy můžete vidět v Kinobusu na Slunečním náměstí? 
2) Kdo uspořádal akci Sousedské odpoledne?
3) Kdy a kde se uskutečnily Třebonické letní hry?

správné odpovědi na červnové otázky:
1) Jaroslav Civín získal Zlatou medaili Dr. Miroslava Tyrše.
2) Festival zdravého životního stylu proběhl 19. června.
3) Od založení Československého červeného kříže uběhlo letos 100 let.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
jana Doležalová, Nové Butovice 

KŘíŽOvKa    čtenáŘsKá sOutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Červnová tajenka: MODEL DINOSAUŘÍ LEBKY
Výherci:  Filip Krátký, Řepy; Jitka Slabá, Stodůlky;  

Anna Korecká, Velká Ohrada 
 

Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

skoda-superb.cz

Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí
s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA přijíždí v designově 
osvěžené podobě.
Příjemný zážitek z jízdy umocňují zcela nové 
světlomety Matrix-LED, které neoslní řidiče 
protijedoucích vozidel, ale zachovají dokonalé osvětlení 
vozovky před vámi. O bezpečnost posádky se stará 
celá řada moderních asistenčních systémů, jež 
zároveň poskytují řidiči dokonalou ovladatelnost vozu. 
Přesvědčte se sami u svého oblíbeného prodejce
a rezervujte si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží.

   NOVÁ
ŠKODA
 SUPERB
  A SUPERB 
COMBI
Na Vás záleží

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů SUPERB
a SUPERB COMBI: 4,4–7,1/100km, 116–162g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 827
www.auto-styl.cz
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