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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
souhlasila
s rozborem hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2020 (rozbor hospodaření hlavní 
činnosti, rozbor hospodaření zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozbor 
hospodaření příspěvkových organizací – ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt Kozel  
a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb) a s účetní závěrkou MČ Praha 13  
za 1. čtvrtletí 2020

schválila
účetní závěrky příspěvkových organizací k 31. 3. 2020

souhlasila
s poskytnutím dotací v celkové výši 293 000 Kč pro:
1.  Petru Škábovou – plavecká škola Bubble Trouble – ve výši 105 000 Kč
2.  Petanque pro vás, z.s., ve výši 88 000 Kč
3.  Judo Davle–Štěchovice, spolek, ve výši 100 000 Kč a s návrhem smlouvy 

o poskytnutí dotace
a doporučila
Zastupitelstvu MČ Praha 13 jejich schválení

schválila
1.  poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2020 na žádosti do výše požadavku 

50 000 Kč
2.  návrhy typových smluv o poskytnutí dotace
3.  pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro Středisko 

prevence a léčby drogových závislostí – DROP IN, o.p.s. 
4. závazné pokyny pro správné vyúčtování dotací v sociální oblasti pro rok 2020  

schválila
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití 
volného času pro rok 2020

nesouhlasila
s vybudováním ochranných pruhů pro cyklisty na komunikaci Bucharova 
a Jeremiášova, a to z důvodu velké intenzity provozu, kde vznikají velmi nebezpečné 
kolizní úseky ohrožující účastníky provozu, vč. samotných cyklistů

schválila
1.  poskytnutí dotací v souhrnné výši 676 000 Kč pro sportovní organizace a na 

sportovní akce, finanční prostředky na tyto dotace budou získány z odvodů 
z výherních hracích zařízení určených pro sport

2.  poskytnutí dotací v souhrnné výši 400 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního 
schváleného rozpočtu s tím, že nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla 
ponechána jako rezerva 

3.  závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2020 
4.  návrh smlouvy o poskytnutí dotací v oblasti volného času pro rok 2020 

souhlasila 
s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace se společností 
ANTA, spol. s r.o., se sídlem Hanzlíkova 527/13, 181 00 Praha 8 na akci Navýšení 
kapacity parkoviště mezi ulicemi Bellušova a Mukařovského

souhlasila
s poskytnutím dotace ve výši 50 000 Kč pro SK Aktis, z.s., 
a s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace

nesouhlasí
s neúměrným zahušťováním městské části novou výstavbou, a to zejména ve stávající 
zástavbě Jihozápadního Města
a požaduje,
aby každý nový záměr byl projednán a posouzen s ohledem na dopravu v okolí 
i v rámci širších vztahů a zároveň i s ohledem na případné negativní dopady v rámci 
samotné výstavby 
 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

Daň z nemovitosti se v naší městské části nezvýší
I když některé pražské městské části přijaly zvýšení daně z nemovitostí pro občany, 
městská část Praha 13 toto zvýšení neučinila, neboť se vedení domnívá, že by to pro 
občany byla další daňová zátěž. -red-

Termíny zasedání zastupitelstva 
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 2. pololetí roku 
2020 jsou středy 9. září a 9. prosince. Zasedání se budou konat vždy od 10.00 hodin. 
 -red-

Organizace školního roku 2020/2021
•  Začátek školního roku – úterý 1. září
•  Podzimní prázdniny – čtvrtek 29. a pátek 30. října  
•  Vánoční prázdniny – středa 23. prosince – neděle 3. ledna, vyučování bude zahájeno 

v pondělí 4. ledna
•  Konec prvního pololetí – čtvrtek 28. ledna 
•  Pololetní prázdniny – pátek 29. ledna  
•  Jarní prázdniny – pondělí 22. února – neděle 28. února  
•  Velikonoční prázdniny – čtvrtek 1. dubna, pátek 2. dubna je tzv. ostatním svátkem
•  Konec druhého pololetí – středa 30. června  
•  Hlavní prázdniny – čtvrtek 1. července – úterý 31. srpna, vyučování začne ve středu 

1. září 2021 
•  Zápis do 1. třídy – 8. a 9. dubna 
•  Zápis do MŠ – termín zatím nebyl stanoven
•  Ředitelské volno – 16. listopadu, 21. a 22. prosince 
Údaje jsou aktuální pro městskou část Praha 13.
Aktuální informace k organizaci výuky a stanoveným hygienickým a protiepidemic-
kým pravidlům najdete na webových stránkách škol. Jan Šafir, vedoucí odboru školství

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

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 10. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 9. září 2020 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.
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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
Milí čtenáři STOPu,
jsem ráda, že se po dvouměsíční pauze opět setkáváme nad stránkami STOPu, který  
má tentokrát osmačtyřicet stran. Před „pár dny“ jsem vám na tomto místě přála krásné 
prázdniny a dovolené. Ty tradičně utekly jako voda – dětem začíná škola, většina 
dospělých na zasloužené dny odpočinku už jen vzpomíná, zkrátka začínají nám 
každodenní povinnosti. Na stránkách tohoto vydání se alespoň na chvilku do prázd-
ninových měsíců vrátíme, ale nabídneme vám toho mnohem víc. Určitě si přečtěte 
Přímou linku, ve které starosta David Vodrážka neskrývá své rozladění nad „magistrátní 
novinkou“ – cyklopruhy na nejfrekventovanějších vozovkách naší městské části. Na 
straně čtyři najdete pozvánku na v pořadí už osmé Veřejné fórum, informaci o službě 
MMS – hlášení problémů nebo připomenutí týkající se platnosti osobních a cestovních 
dokladů. S měsícem září se už tradičně pojí Festival volného času Prahy 13, kde se 
představí široké spektrum organizací, spolků, klubů a sdružení, které nabízejí 
volnočasové aktivity pro všechny generace. Nabídka je skutečně pestrá a věříme, že vás 
také letos osloví. Volnočasovým aktivitám je pod názvem Ještě jste si nevybrali věno-
vána i další trojstrana, která snad pomůže v rozhodování hlavně rodičům malých dětí 
a školáků. V prvním poprázdninovém vydání samozřejmě najdete i rozhovory a všechny 
pravidelné rubriky. Řidiči by měli věnovat pozornost datům komplexní údržby 
komunikací. Ti, kteří by rádi podnikli nějaký výlet pak pozvánce Marty Kravčíkové  
Do Berouna nejen za památnými stromy. A kdybyste raději zůstali v pohodlí domova, 
zkuste štěstí na soutěžní straně. Ceny jsou opravdu lákavé.
Za celou redakci vám přeji krásné zářijové dny a příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, jak je možné, že ve-
dení MČ souhlasilo s něčím tak ab-
surdním, jako je budování jízdních 
cyklopruhů na komunikacích Jere-
miášova a Bucharova?
Naprosto chápu vaše rozhořčení, 
které s vámi plně sdílím.

Od té doby, co byly cyklopruhy 
zprovozněny, odpovídám téměř 
denně na stejné dotazy, a proto 
jsem se rozhodl k tomuto tématu 
vyjádřit a celou nesmyslnou situa-
 ci zrekapitulovat.

V prvé řadě bych chtěl podo- 
tknout, že i já rád jezdím na kole 
a cyklistika patří k mým oblíbe-
ným sportům. Plně podporuji její 
rozvoj budováním cyklostezek 
v naší městské části. Ty však ne-
mají nic společného s vyznačová-
ním cyklopruhů, které na páteř-
ních komunikacích nechalo 
vybudovat současné vedení 
MHMP. Neoddiskutovatelným 
faktem zůstává, že základním 
principem rozvoje dopravy ve 
městě je nutnost vhodně zkombi-
novat všechny druhy dopravy tak, 
aby se vzájemně doplňovaly a na-
vazovaly na sebe. Cílem je zabez-
pečit co nejvyšší komfort a bez-
pečnost všem účastníkům silnič - 

ního provozu a současně maxi-
málně eliminovat dopad na ži-
votní prostředí. Karikaturou to-
hoto přístupu jsou v poslední 
době zásahy do dopravy tak, jak  
je provádí současné vedení kolem 
primátora, který se obklopil ne-
kompetentními horlivci. Magist-
rát naprosto chaoticky realizuje 
rozšiřování cyklopruhů na již tak 
velmi vytížených komunikacích 
naší metropole a zásadně nere-
spektuje názor jednotlivých měst-
ských částí.

Klasickým příkladem je změna 
v Bucharově ulici, která patří 
k velmi frekventovaným komuni-
kacím, neboť do ní ústí dálnice 
D5. Cyklopruhy začínají od kři-
žovatky s Jeremiášovou ulicí, 
funkční jsou ale jen v úseku od 
Běhounkovy ulice, kde zcela nelo-
gicky končí. Nejhorším místem 
tohoto projektu je křížení s Roz-
vadovskou spojkou, ve kterém  
cyklopruh nejen projíždí světel-
nou křižovatkou, ale ve směru na 
Plzeňskou ulici přes ni přechází. 
Cyklisté se v kopci ocitnou mezi 
auty jedoucími po Bucharově 
a mezi těmi, která se do ní připo-
jují z Rozvadovské spojky. V ost-

rém stoupání cyklopruh překříží 
přípojný pruh z dálnice a zařadí  
se doprava. Vozy přijíždějící z dál-
nice D5 jim dávají přednost. Při-
tom konec D5 je úzkým hrdlem, 
kde se v ranní špičce pravidelně 
tvoří kolony. Podle statistik pro-
jíždí v úseku mezi Rozvadovskou 
spojkou a Plzeňskou ulicí zhruba 
dvacet osm tisíc aut denně. Pokud 
by cyklisté cyklopruh skutečně vy-
užívali, hrozilo by zde výrazné ne-
bezpečí dopravních nehod a ne-
konečně dlouhých kolon. Řešení 
je ale tak hloupé, že se zde naštěstí 
žádní cyklisté nepohybují.

Dalším nebezpečným místem 
je křížení Bucharovy s ulicí K Há-
jům a Upolínová, kde cyklopruh 
definitivně končí už před autobu-
sovou zastávkou Šafránkova. Kle-
sání směrem k ulici Plzeňská, kde 
je povolena rychlost 70 km/h,  
už však projekt neřeší. Zmiňovaný 
úsek Bucharovy ulice lze poho-
dlně objet po běžných komunika-
cích nižších tříd jako například 
Pekařskou ulicí nebo páteřní cyk-
lotrasou A. Celá Praha 13 je bez-
pečně průjezdná na kole, aniž by 
cyklisté využívali komunikace vyš-
ších tříd. Nebezpečným cyklopru-
hem křížícím Rozvadovskou 
spojku se už loni v září zabývaly 
kompetentní orgány městské části 
Praha 13, které se vyjadřovaly 
k úpravám v Bucharově ulici 
právě v úseku mezi Upolínovou 
a Běhounkovou. V zápisu z usne-
sení Výboru pro dopravu a bez-
pečnost MČ Praha 13 stojí: 
„V navrhovaném řešení úpravy 
ulice Bucharova se i nadále počítá 

se zavedením jízdního pruhu pro 
cyklisty. Výbor již na minulém 
jednání shledal toto řešení s jízd-
ním pruhem pro cyklisty jako 
velmi nešťastné a to z důvodu 
velké frekvence automobilů, což 
pro cyklisty představuje nebezpečí 
vážných úrazů, a proto doporučil 
jeho realizaci až po dokončení 
Radlické radiály.” 

To je však zatím v nedohlednu, 
přestože se projekt připravuje již 
od roku 2006. Stavba měla být za-
hájena letos. K tomu ale díky na-
prosté ignoraci aktuální politické 
reprezentace na MHMP nedošlo.

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: 14. 9. 2020  Distribuce: 2.–9. 10. 2020
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INFORMACE Z RADNICE

Den zdraví 2020
Oblíbenou osvětovou akci Den zdraví 
jsme na jaře tohoto roku nemohli reali-
zovat z důvodu opatření spojených s onemocněním Covid–19. 
Rozhodli jsme se tuto akci uskutečnit v alternativním formátu. 
Zveme vás na tradiční a oblíbenou akci Den zdraví 2020 určenou 
všem věkovým skupinám. Tentokrát vám nabídneme několik samo-
statných programů – Bezpečně za volantem – Víš, jak vidíš? (23. 9. – 
13.00–17.00), Den zdraví na Lukiádě (30. 9. – 10.00–13.00), Pochod 
Nordic Walking ve SSSP13 (21. 10.), Den zdraví pro rodiče s dětmi  
v herně Superland (11. 11. – 14.00–16.00), ukončení Dne zdraví 
s předáváním cen (2. 12. – 10.00–13.00). 

Více informací k jednotlivým programům a k Hracím etapovým 
kartám najdete aktuálně na www.praha13.cz, Facebooku Šťastná tři-
náctka a ve STOPu. 

Den zdraví je realizován v rámci aktivit místní Agendy 21. Projekt 
je podporován dotací MPSV v soutěži Obec přátelská rodině a senio-
rům 2020. Hana Zelenková, místní Agenda 21

Máte platný občanský průkaz  
a cestovní doklad?
Po dobu nouzového stavu bylo možné prokazovat svou totožnost 
i osobními doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020. 
S koncem nouzového stavu již nejsou neplatné doklady k prokázání 
totožnosti uznávány. Zkontrolujte si proto platnost občanského prů-
kazu a cestovního dokladu. 
Úřední hodiny odboru os. dokladů a evidence obyvatel jsou: pondělí, 
středa (nepřetržitě) 8.00 – 18.00, úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00
– neodkladné záležitosti vyřizujeme výjimečně (po dohodě) i mimo 
   úřední hodiny
– možnost rezervace návštěvy na www.praha13.cz → Jak si zařídit 
   → Rezervace termínů 
– možnost přednostního vyřízení požadavků občanů se ZTP,  
   případně s dalším omezením 
– možnost požádat o službu off–line, kdy úředníci žádost o vydání  
   občanského průkazu pořídí a následně předají vyhotovený doklad  
   v místě pobytu žadatele se zdravotním postižením nebo nemůže-li 
   se žadatel k podání žádosti a následnému převzetí vyhotoveného 
   občanského průkazu osobně dostavit z jiných závažných dlouhodo- 
   bých důvodů (jen na území MČ Praha 13) 
– informace o dokladech připravených k převzetí najdete na 
   www.praha13.cz → Úřad MČ → Hotové osobní doklady
Na odboru osobních dokladů a evidence obyvatel nabízíme možnost 
uhrazení správního poplatku kromě hotovosti i platebním terminá-
lem. Další naší službou je zaslání informace o vyhotovení dokladu  
po uvedení kontaktu na podané žádosti. 

V říjnu nás čekají volby do Senátu Parlamentu České republiky  
a kvůli neplatnému dokladu by vám nebylo umožněno volit. Zkontro-
lujte si proto platnost osobních dokladů v dostatečném předstihu,  
předejdete tím případným nežádoucím potížím.

 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Používání služby MMS – hlášení 
problémů
Úřad městské části Praha 13 spustil počátkem roku 2015 novou 
službu MMS – hlášení problémů. Ta umožňuje občanům upozornit 
úřad na nepořádek či nedostatky v úklidu (včetně zaslání fotografie) 
na území MČ Praha 13 a to formou MMS zprávy, e–mailem nebo 
speciální aplikace pro mobilní telefony Praha 13 v mobilu. Následně  
je možné na www.praha13.cz sledovat, jak je podnět vyřízen. 

Provoz služby MMS – hlášení problémů zajišťují pracovníci Od-
boru kontroly ÚMČ Praha 13. Každý přijatý podnět, který obsahuje 
požadovanou fotografii a týká se aktuálního problému v úklidu či po-
řádku na území MČ Praha 13, je zaregistrován. Po zjištění konkrét-
ního správce je pak zaslán k zajištění nápravy. V terénu jsou pak 
prováděna místní šetření a neodstraněné závady jsou znovu zaurgo-
vány. 

Plochy v naší městské části má ve správě řada dalších vlastníků  
a správců – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Magistrát 
hl. m. Prahy, soukromí vlastníci nebo jiné organizace... Může se tedy 
stát, že odstranění závad na těchto plochách trvá delší dobu, protože 
nemáme možnost vyřízení zaslaného podnětu výrazně urychlit. 

Dobu odstranění nedostatků také ovlivňuje skutečnost, že u někte-
rých zaslaných MMS zpráv nejsou uvedeny lokalizační údaje, kde  
se daný nepořádek nebo konkrétní závada nachází. Prosíme proto  
občany, aby místo konkrétně identifikovali (např. nejbližší číslo lampy 
veřejného osvětlení, konkrétní místo poškozené lavičky) a MMS 
zprávu odesílali ihned po vyfocení inkriminovaného místa, nikoli až 
následně, např. z domova. Souřadnice pak nesouhlasí se skutečností  
a vyřízení MMS zprávy je komplikované, v některých případech pak 
MMS zprávy nelze vyřídit vůbec. Také nám chodí mnoho MMS 
zpráv, které vůbec nesouvisí s naší městskou částí nebo jsou uváděna 
témata, která svým obsahem neodpovídají účelu zmiňované služby, 
např. žádost o změnu dopravního značení, potažmo žádost o změnu 
dopravního opatření na komunikacích v MČ Praha 13. 

Abychom mohli zajistit odstranění závad v co nejkratším termínu, 
prosíme, aby v jedné zaslané MMS byla uvedena vždy jen jedna zá-
vada se současnou fotografií a s řádnou lokalizací.

Službu MMS – hlášení problémů využívá stále více občanů. V roce 
2015 přišlo tři sta sedmdesát MMS zpráv, v loňském roce jich už bylo 
šest set. Z uvedeného počtu odeslaných zpráv vyplývá, že občané naší 
městské části mají o pomoc při co nejrychlejším odstraňování závad  
a nedostatků na třináctce zájem. Děkujeme.

 Zuzana Klášterková, vedoucí odboru kontroly 

Veřejné fórum občanů  
Prahy 13
Vedení městské části Praha 13 vás srdečně zve na osmé Veřejné fó-
rum, které pořádá ve středu 16. září od 17.00 místní Agenda 21  
v obřadní síni ÚMČ P13, Sluneční náměstí 13/2580.

Přijďte disku-
tovat se zastupi-
teli a vedoucími 
daných odborů  
o důležitých té-
matech, která se 
týkají naší měst-
ské části.

Okruhy Veřej-
ného fóra jsou: 
rozvoj městské 
části, životní pro-
středí, doprava a bezpečnost, místní ekonomika a podnikání, vzdělá-
vání, školství a kultura, zdravotnictví a sociální věci.

Vaše podněty budou vodítkem pro případné zlepšení života v naší 
městské části. Za místní Agendu 21 Hana Zelenková

Zdraví musí být na prvním místě
Letos se poprvé nebudou konat dvě tradiční akce spojené s koncem 
prázdnin a začátkem nového školního roku – Koncert pro park  
a Třináctka prvňáčkům.

„Z rozhodnutí zrušit obě tyto tradiční akce opravdu nemám radost. 
Byly po všech stránkách připravené a všichni jsme věřili, že se také 
uskuteční,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Bohužel současná 
epidemiologická situace není natolik příznivá, abychom pořádání 
těchto akcí považovali za rozumné. I když jde v obou případech o akci 
venkovní, riziko je příliš velké. 

Všem občanům třináctky děkuji za pochopení.“ -red-
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Co je to vandalizmus? Je to zahánění nudy, radost z ničení, hloupost, 
potřeba získání pozice a obdivu v partě, skupinový protest? Je to bezo-
hlednost či nedbalost? Hledáme odpovědi na tyto otázky čím dál čas-
těji, když na veřejných prostranstvích stále dokola opravujeme herní 
prvky, pítka, kašny, plůtky, sochy a vysazujeme nové stromy za ty poni-
čené. Převrácené nebo hořící kontejnery, zničené odpadkové koše, ulá-
maná prkna z laviček, posprejované sochy, to vše bývá neklamnou 
známkou řádění vandalů na našich sídlištích. Kdybychom to nechali 
jen tak být, za nějaký čas by tady nebylo vůbec možné spokojeně byd-
let ani žít. Proto stále znovu vynakládáme nemalé finanční prostředky 
z rozpočtu městské části na četné opravy znehodnoceného veřejného 
majetku. 

Za vandalizmus se označuje svévolné poškozování majetku pro vlastní 
potěšení nebo seberealizaci a bývá často páchán ve skupinách. Jeho 
hlavním znakem je nesmyslnost ničení v anonymitě. V případě vanda-
lizmu se jedná nejen o přestupek, ale i trestný čin. Například sprejer-
ství je vždy klasifikováno jako trestný čin. Klíčové je ale přistižení pa-
chatele. Trestní soud pak rovnou rozhodne o povinnosti uhradit 
vyčíslenou škodu nebo dokonce uloží podmíněný trest. Ve většině pří-
padů však bohužel není pachatel dopaden.

Prevenci vandalizmu vidíme především v kvalitní výchově v rodině 
i ve škole. Děti by měly být vhodnou formou vedeny k manuální práci, 
která je přiměřená jejich věku. Měly by samy na sobě poznávat, jak je 
těžké něco vyrobit vlastníma rukama. Vhodná je také jejich účast na 
letních prázdninových brigádách, za které dostanou zaplaceno. Teprve 
potom si uvědomí hodnotu peněz.

V poslední době jsme 
zaregistrovali nesčetné 
množství útoků na vyba-
vení ve veřejném pro-
stranství. Možná, že 
k tomu přispěla i pande-
mie Covid–19, neboť 
mládež nechodila do 
školy a po zmírnění ka-
ranténních opatření měla 
spoustu volného času, 
sdružovala se a potulo-
vala se venku. A právě 
v této době jsme zazna-
menali velký nárůst zni-
čených odpadkových 
košů, kašen, herních 

prvků, pomalovaných zdí a nespočet polámaných stromů. Například 
ještě před zahájením provozu bylo nutné opravit poškozené pítko 
v Panské zahradě a také v Dalejském parku. Ne vždy se jedná o van-
dalizmus. Někdy je to i bezohlednost a nevychovanost lidí, kteří vjíž-
dějí auty na trávníky, vstupují do záhonů, venčí v nich své psí miláčky, 
sešlapují ochranná oplocení, mnohdy dokonce vytvářejí černé skládky 
u obytných domů... S vandalizmem se pojí také „zlodějna“. Nepocho-

pitelné jsou pro nás 
krádeže nově vysaze-
ných rostlin. Napří-
klad ve vnitrobloku 
Fingerova někdo vy-
kradl celý záhon nově 
vysazených růží. 
V Údolí Motolského 
potoka byla opako-
vaně odcizena hou-
pačka. V Centrálním 
parku kdosi povalil 
skulpturu ježka 
v kleci, dřevo polámal a kovového ježka odcizil. Vandalové, zloději 
a ignoranti se pravděpodobně řídí heslem „Z cizího krev neteče“.  
Že by si snad neuvědomovali, že poškozují společný majetek a že sluš - 
ným lidem, kteří zde spokojeně žijí, to opravdu vadí?!

„Rád bych doplnil, že dopad těchto negativních jevů na ostatní spo-
luobčany opravdu není zanedbatelný,“ dodává místostarosta Petr Ze-
man. „Prostředky vynaložené na opravy a údržbu zákonitě chybí jinde. 
Přitom nejde o malé částky. Například oprava a úprava poničené tech-
nologie vodních prvků v novém Dalejském parku je velmi obtížná 
a cena se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Přitom veškeré vodní 
prvky mají hlavně v těchto nejteplejších letních dnech své nezastupi-
telné místo. Díky ničemovi, který zlikvidoval vodní trysky a znemož-
nil tak řádné fungování brouzdaliště a osvěžovadla, tak přišla spousta 
lidí o možnost osvěžení. Navíc k ničení funkčních prvků tohoto zaří-
zení dochází opakovaně, z čehož lze usoudit, že toto ničení je cílené. 
Městská část za pomoci městské policie i Policie ČR přijímá maxi-
mální opatření pro zabezpečení tohoto i ostatních zařízení sloužících 
veřejnosti. Vzhledem k tomu, že jde o veřejný prostor je to ale velmi 
obtížné. A opět je třeba zdůraznit následky, kdy např. hlídkující polici-
sta může chybět jinde, peníze za opravy by bylo možno použít např. 
na renovaci laviček či herních prvků na hřišti... V poslední době se 
stále více akcentuje potřeba lidí užívat veřejný prostor jako součást 
společenského života a místo pro kulturní vyžití. Mnozí si však neuvě-
domují, že s využíváním veřejného prostoru by měly jít ruku v ruce 
zodpovědnost a ohleduplnost. Co je platné, když se skupinka sousedů 
domluví na zvelebení předzahrádky před domem, když bezohledný 
hlupák ze stejného domu či ulice jejich práci zmaří. Co je platné, když 
městská část vybuduje nové dětské hřiště a vzápětí je poničeno tlupou 
nevychovaných pobudů. Musíme si všichni uvědomit, že chceme–li žít 
v hezkém prostředí, měli bychom se sami zamyslet nad tím, zda třeba 
svou lhostejností k projevům vandalizmu tak trochu nepřispíváme. 
Zavolat na čísla 156 nebo 158 nic nestojí. Snad jen pár minut našeho 
času.“ 

Za vše mluví fotografie. Více jich najdete na www.praha13.cz  
→ Městská část → Životní prostředí. Dana Céová, odbor životního prostředí

Nuda nebo zlost?
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Poděkování našim dobrovolným 
hasičům
V posledním květnovém týdnu navštívili jednotku Sboru dobrovol-
ných hasičů Stodůlky starosta městské části Praha 13 David Vodrážka 
a náměstek primátora hl. m. Prahy pro bezpečnost Petr Hlubuček,  
aby jim poděkovali za obětavou a náročnou práci v období nouzového 
stavu. Při této příležitosti si prohlédli prostory i techniku zbrojnice 
v ulici Tlumačovská. Zdejší požárníci po celou dobu koronavirové 
krize drželi mimořádné pohotovostní směny a zapojili se rovněž do 
rozvozu dezinfekce a roušek občanům naší městské části.

Slavnostního poděkování se zúčastnil starosta sboru Vojtěch Kou-
tek, velitel zásahové jednotky SDH Stodůlky Roman Michl se svými 

Ocenění nejen učitelům
Ve čtvrtek 4. června proběhlo na radnici naší městské části slavnostní 
ocenění dvaceti devíti pracovníků z Mateřské školky U Bobříka a ZŠ 
s RVJ Bronzová. Tato školská zařízení zůstala v provozu i v době nou-
zového stavu, aby tak mohla poskytnout své služby rodičům, pracují-
cím v první linii. Starosta David Vodrážka a místostarostka Marcela 
Plesníková předali finanční odměnu pedagogům a nepedagogickým 
pracovníkům. Současně také oba poděkovali za vstřícnost a ochotu,  
se kterou v mimořádně těžké době upřednostnili zaměstnanci zmíně-
ných zařízení zájmy většiny nad svými a neváhali riskovat vlastní 
zdraví, aby umožnili pracovat rodičům, na nichž záviselo zdraví nás 
všech. Michala Králová

muži a členka Rady městské části Praha 13 Aneta Ečeková Maršá-
lová. Ocenění si rovněž zaslouží celý Sbor dobrovolných hasičů z Tře-
bonic za svůj angažovaný přístup ve prospěch obyvatel v krizovém ob-
dobí.  Dan Novotný
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Vysoké ocenění
V Lichtenštejnském paláci na Malé Straně proběhlo v úterý 
23. června slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Obec přátelská rodině 
a seniorům 2020. MČ Praha 13 uspěla v kategorii Obec přátelská 
rodině.

Stoletá seniorka
V pondělí 8. června poblahopřál starosta David 
Vodrážka k významnému jubileu paní Eugenii 
Hochové, která 22. května oslavila úctyhodných 
sto let. Paní Eugenie bydlí dlouhá léta na Velké 
Ohradě a moc se jí tady líbí. Navzdory svému věku 
se těší nejen dobrému zdraví, pracuje na počítači, 
ale je také aktivní na Facebooku. Návštěva pana 
starosty, milé přání a dárek k narozeninám ji velmi 
potěšily.

Paní Eugenie pochází ze Střešovic. Do Stodůlek 
se s rodinou přistěhovali jako jedni z prvních oby-
vatelů nového sídliště.

A jaký má recept na dlouhověkost? Svěřila se 
nám. „Mám ráda život se vším, co přináší. Důležité 
je pozitivní myšlení. Nejhorší je nečinnost, buďte 
aktivní. Hýbejte se. Žijte zdravě. Stýkejte se s přá-
teli a obklopujte se příjemnými lidmi. Pak se 
v klidu dožijete vysokého věku.“ Paní Hochová má 
o milou zábavu postaráno. Těší se ze společnosti 
dvou dětí, šesti vnoučat a také dvou pravnoučat. 
Tak ještě jednou: Vše nejlepší. Michala Králová

V soutěži, kterou každoročně pořádá Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, se naše městská část umístila na 1. místě v kategorii obcí a měst 
s počtem obyvatel nad padesát tisíc. Za to získá dotaci 940 280 korun 
na prorodinné aktivity. Ocenění ve formě příslibu dotace si z rukou 
ministryně Jany Maláčové převzal starosta David Vodrážka.

Přihlášení do soutěže předcházela tvorba a realizace Koncepce 
rodinné politiky, kterou zastupitelstvo Prahy 13 schválilo předloni. 
Díky tomu se městská část stala jednou z prvních v metropoli, které 
mají rodinnou politiku zakotvenou v samostatném strategickém 

dokumentu. Úspěch je pro nás velmi cenný, vzhledem k faktu, že se 
naše MČ zúčastnila této soutěže letos poprvé a hned jsme v ní získali 
prvenství. 

Projekty v rámci prorodinné politiky Prahy 13 jsou realizovány ve 
spolupráci s místní Agendou 21, odborem životního prostředí, DDM 
Stodůlky a Dětským centrem Ptáčkov. Michala Králová
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Dne 15. 4. 2020 byly prezidentem České republiky vyhlášeny volby do Senátu 
Parlamentu České republiky. Volby, které se konají ve dnech 2. a 3. 10. 2020, 
probíhají pouze na území České republiky a jen v některých volebních 
obvodech. Území MČ Praha 13 patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly 
volby rovněž vyhlášeny. 

Na území městské části Praha 13 bude hlasování probíhat v 58 vo-
lebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových 
stránkách www.praha13.cz, vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrs-
cích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou 
voličům nejpozději 3 dny před volbami doručeny hlasovací lístky. 

Volební místnosti budou otevřeny v pátek 2. 10. od 14.00 do 22.00 
hodin a v sobotu 3. 10. od 8.00 do 14.00 hodin. 

Voličem je pouze občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl 
věku 18 let. Ve 2. kole může volit i občan ČR, který alespoň druhý 
den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 

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

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství České republiky. 
Volič tak učiní: 
■  platným občanským průkazem
■  platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky
■  platným cestovním průkazem
Neprokáže–li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu 
hlasování umožněno. 

Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně 
a nejpozději do 29. 9. 2020 budou doručeny všem voličům do do-
movních schránek. V této souvislosti prosím, abyste si řádně své  
domovní schránky označili a pracovníkům zajišťujícím roznos hlaso-
vacích lístků k nim umožnili přístup. 

Pokud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce 
nenajde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti.

Hlasování a úprava hlasovacího lístku
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 
opatřenou úředním razítkem, popř. mu na požádání komise vydá i sadu 
hlasovacích lístků. S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud tak neučiní, 
nebude mu hlasování umožněno. Zde vybere hlasovací lístek kandi-
dáta, pro kterého se rozhodl hlasovat a vloží jej do úřední obálky.  
Hlasovací lístek se nijak neupravuje.  
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát po-
zor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu sle-
pení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se totiž jednalo 
o neplatný hlas. 

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které:
■  nejsou na předepsaném tiskopise
■  jsou přetržené
■  nejsou vložené do úřední obálky

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

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební ko-
misí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat hlasovací 
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoli však člen okrs-
kové volební komise), hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední 
obálky, popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování na voličský průkaz
Hlasovat lze rovněž na voličský průkaz. Pro občany s trvalým pobytem 
na území Prahy 13 tak platí, že na voličský průkaz mohou volit v kte-
rémkoli okrsku ve volebním obvodu č. 21 (tj. území Prahy 5, Prahy 13 
a Prahy-Řeporyjí).  

Volič, který nebydlí na území České republiky a voličský průkaz mu 
vydal zastupitelský úřad nebo konzulární úřad České republiky na zá-
kladě zápisu voliče ve zvláštním seznamu voličů vedeném těmito úřady, 
může hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu 
hlasovacích lístků. Seznam volebních obvodů, ve kterých jsou vyhlá-
šeny volby do Senátu, je uveden na webových stránkách úřadu v sekci 
VOLBY. 

O voličský průkaz lze požádat 
1. osobně:
■  v úředních hodinách, ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434, 

a to nejpozději 30. 9. 2020 do 16.00 hodin  
2. zasláním žádosti:
■  v písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13, odbor 

občansko–správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, nejpozději do 
25. 9. 2020, přičemž toto písemné podání musí být opatřeno úředně 
ověřeným podpisem 

■  v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (datová 
schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena nejpozději 
25. 9. 2020 
Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny  

formuláře, které jsou umístěny na webových stránkách úřadu v sekci 
VOLBY nebo jsou k dispozici v kanceláři č. 433 a 434, 3. patro budo- 
vy úřadu. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského 
průkazu: 
■  formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu 
■  formulář pro zaslání voličského průkazu poštou

Volby do Senátu Parlamentu České republiky
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■  formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než voli-
čem (na základě plné moci) 
V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb má být volič-

ský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán automaticky 
voličský průkaz pro první i druhé kolo voleb. 

Voličské průkazy budou vydávány od 17. 9. 2020 v kanceláři č. 433 
ve 3. patře úřadu, a to v úředních hodinách

pondělí, středa:               8.00 – 18.00 
úterý, čtvrtek, pátek:       8.00 – 13.00 
Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 30. 9. 2020 v 16.00 hodin.
Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. Voličské průkazy si 

lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže 
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Pokud volič požádá o za-
slání voličského průkazu, bude mu po 17. 9. 2020 voličský průkaz ode-
slán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz je zasílán doporučeně, 
jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vy-
lučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). 
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již vyda-
ného voliči nelze vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz. 

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen jej odevzdat okrs-
kové volební komisi. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, především zdravotních, důvodů 
úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlaso-
vat mimo volební místnost, ovšem pouze v územním obvodu voleb-
ního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žádosti 
voličů přijímá paní Pavla Herychová, telefonní číslo 235 011 314,  
e–mail: herychovap@praha13.cz. V době voleb pak příslušná okrsková 
volební komise – telefonní spojení do okrskových volebních komisí 
budou zveřejněna na webových stránkách.   

Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon, in-
formace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky 
a informace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandi-
dáta. 

Druhé kolo voleb
Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandi-
duje, v prvním kole voleb do Senátu konaném ve dnech 2. a 3. 10. 
2020 nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů a nebude tak 
zvolen žádný z kandidátů, bude se konat druhé kolo voleb. To pro-
běhne ve dnech 9. a 10. 10. 2020 ve stejném čase jako při konání  
prvního kola voleb, tj. v pátek 9. 10. 2020 od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 10. 10. 2020 od 8.00 do 14.00 hodin. Ve druhém kole 
kandidují pouze dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na 
prvních dvou místech. 

Hlasovací lístky pro druhé kolo voleb volič obdrží až ve volební 
místnosti ve dnech voleb. Hlasovací lístky postupujících kandidátů 
budou nově vytištěny a budou v jiné barvě. V případě, že by volič po-
užil v druhém kole hlasovací lístek, který byl vytištěný pro první kolo, 
jednalo by se o neplatný hlas. 

Pokud volič nepožádal o voličský průkaz před prvním kolem voleb, 
lze o něj požádat v době mezi prvním a druhým kolem voleb již pouze 
osobně v úředních hodinách úřadu, a to do 7. 10. 2020 16.00 hodin ve 
3. patře úřadu, dveře. č. 433.

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

 Šárka Mašková, vedoucí občansko–správního odboru

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA SCALA: 4,1–5,1 l/100 km, 96–116 g/km

Ilustrativní fotografi e

Vyberte si model ŠKODA SCALA 125 let. K nadstandardní 
výbavě vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně 
kombinovatelných benefitů. Využijte například pojištění 
schopnosti splácet nebo prodloužené záruky až na 5 let v rámci 
paketu Mobilita Plus. Při výměně starého modelu za mladší 
dostanete za svůj stávající vůz výkupní bonus ve výši 
až 30 000 Kč. Bližší informace k nabídce naleznete na webových 
stránkách našeho dealerství nebo na www.skoda-auto.cz. 
Osobně vám naši akční nabídku představíme v našem 
autorizovaném dealerství ŠKODA. Zastavte se, už můžete.

Jezdíme spolu už 125 let.

se zvýhodněním až

ŠKODA

SCALA
již od

Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

397 900 Kč

95 600

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

INZERCE
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Zhruba před půldruhým rokem zahájil ve spolupráci s městskou částí  
Praha 13 provoz Domov pro seniory Zity Kabátové, kde mají občané  
s trvalým bydlištěm v Praze 13 zajištěno umístění na volná místa 
rezervované kapacity. Provozovatelem domova, který se nachází v ulici  
Za Mototechnou, je společnost Domov třetího věku, s.r.o. O tom, jak domov 
funguje dnes, ale také o plánech do budoucna, jsme si povídali s ředitelkou 
Milenou Bartovskou.

Vzpomínám si, že při otevření domova, který nese jméno slavné he-
rečky, zmínil starosta David Vodrážka, že Zita Kabátová byla dlouho-
letou obyvatelkou Prahy 13 a domov seniorů na třináctce, ve kterém  
by mohla trávit poslední část života, byl jejím velkým přáním. A já 
jsem přesvědčená, že by se jí tady líbilo. Stejně jako našim stávajícím 
klientům. Momentálně jich zde bydlí přes padesát. Můžeme nabíd-
nout jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením.  
Bydlí tady jak manželské páry, tak i samostatní klienti. Ti si mohou 
vybrat mezi jedno nebo dvoulůžkovým pokojem, takže někteří bydlí 
po dvou. Všechny pokoje mají jedno společné – jsou moderně, vkusně 
a účelně vybavené. Tak, aby poskytly maximální pohodlí. K dispozici je 
příjemná jídelna i společenská místnost. Režim tu probíhá standardně. 
Zaměřujeme se na různé aktivizace pro klienty, například na fyzio- 
terapii. Prostě běžný domov pro seniory. Možná s tím rozdílem,  
že jsme menší zařízení rodinného typu. To s sebou přináší řadu výhod. 
Všichni se tu známe a kdo má zájem, může se zapojit do společných 
aktivit. Pořádáme slavnostní večeře, koncerty, narozeninové oslavy, 
olympiádu, promítání filmů, canisterapie, výlety... Naši klienti, ale sa-
mozřejmě i jejich rodinní příslušníci mohou využívat i venkovní park  
s relaxační zónou, který slouží nejen k odpočinku, ale také kulturním 
akcím a setkávání.
A co nějaké novinky?
Podařilo se nám zaregistrovat další sociální službu, což je Domov se 
zvláštním režimem. Tady máme nově zaregistrovaných dvanáct lůžek. 
V podstatě vzniklo malé oddělení – například pro klienty se stařeckou 
a alzheimerovskou demencí. Pro toto oddělení je zvlášť vyčleněný 

personál. Klienti mají trošku jiný režim, který zajišťuje, aby se jim ne-
mohlo nic stát, nemohli nikam odejít... Jsou ale zapojeni do běžných 
aktivit domova.
To ale asi není všechno. 
Není. V září bychom chtěli otevřít zdravotnické zařízení, které bude 
kombinací dlouhodobé ošetřovatelské péče a následné péče se zvýše-
nou fyzioterapií. Díky své kapacitě pětapadesáti lůžek samozřejmě  
nebude sloužit jen stávajícím klientům domova. 
Takže tady bude „eldéenka“? Není v těchto zařízeních dost volných míst? 
Nechceme obyčejné zařízení, kde bude bílé povlečení a strohé vyba-
vení v pětilůžkových pokojích. Budou tu jedno až dvoulůžkové pokoje 
s vysokou nadstandardní péčí zaměřenou na nutriční výživu, hojení 
ran, na paliativní péči... Chceme se o seniora dobře postarat, aby si ži-
vot užil co nejlépe. A když už jste zmínila volné kapacity, tak například 
v Motole mají stop stav. Do tohoto zařízení se dostanou jen pacienti 
motolské nemocnice. Ale co ti ostatní? V dnešní době začíná být ak- 
tuální propojení sociální a zdravotnické péče. Je to sice ještě tak trochu 
průkopnické, protože každou z oblastí řídí jiné ministerstvo, ale vý-
hoda toho spojení je velká. Lidé se mohou připravit na běžný režim, 
zaměřit se na rehabilitaci po úrazech, nemocech jako jsou mozkové 
příhody... Pobyt tady může být ale i v rámci odlehčení. Máme tu žá-
dosti od klientů třeba na 3-4 týdny, aby se znovu zapojili do různých 
aktivit, zrehabilitovali, trošku si odpočinuli. Kombinace sociálního  
a zdravotnického zařízení je pro klienty obrovská výhoda. Vzniknou 
nám tu nové ordinace. Klienty domova nebudeme muset při zhoršení 
zdravotního stavu přesouvat nikam do nemocnice, ale jen do našeho 
zdravotnického zařízení. Největší stres pro staršího člověka je to,  
že ho přemístíte, vytrhnete ho z prostředí, na které je zvyklý. Za leden 
jsme měli pětadvacet výjezdů záchranné služby. Dva klienti v nemoc-
nici zůstali, ostatní tam strávili pět nebo šest hodin a vrátili se zpět. 
Sestra totiž nemůže bez přítomnosti lékaře sama podat v noci léky, 
proto se musí zavolat záchranka. Toto všechno odpadne. 

Co vás k tomu vedlo?
Chtěli bychom všem nabídnout nestresující příjemné zařízení. 
Děláme to hlavně proto, že je to výhodné pro klienty. Zdravotnické 
zařízení v součinnosti s domovem seniorů je důležité. Klienti zde bu-
dou mít k dispozici čtyřiadvacet hodin denně lékaře i sestru. Bude zde 
neurologická, psychiatrická, interní ambulance... Momentálně pokud 
klientovi něco je (vysoký tlak, nevolnost, močová infekce), tak se poka-
ždé musí zavolat záchranná služba a klient musí odjet do nemocnice. 
Teď už to díky dostupnosti zdravotní péče nebude nutné, což bude  
obrovská výhoda.
Máte už termín otevření?
Provoz bychom chtěli zahájit 1. září, pořád v to doufáme. Ale jsou zde 
ještě nějaké smlouvy s pojišťovnami, kolaudace... Možná se to o nějaký 
den posune, ale otevřít bychom měli nejpozději do poloviny září.
Kolik teď můžete ubytovat klientů?
V domově pro seniory máme pět volných míst. V rámci zvláštního re-
žimu nemáme žádné volné lůžko a otevření dlouhodobé ošetřovatelské 
péče se chystá. Všechny informace o podmínkách přijetí jsou na našich 
webových stránkách.

Splněné přání nejen Zity Kabátové
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NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Region

Máte už nějakou představu, jaký bude zájem?
Denně eviduji dvě až tři žádosti. Jsou to většinou lidé po operacích 
nebo úrazech. Například včera jsem řešila problém rodiny, která chce 
maminku umístit do domova seniorů. Zrovna ale upadla a zranila se, 
takže potřebují najít zařízení s dvou až tříměsíční intenzivní rehabili-
tací, aby ji pak do nějakého domova vzali. Zájem o zařízení, kde se  
poskytuje intenzivní ošetřovatelská, paliativní a rehabilitační péče je 
opravdu velký. 
Počítáte s tím, že by se tito klienti mohli občas zapojit do vašeho programu,  
že by nebyli jen pacienti?
Jistě. Právě proto to děláme v jednom zařízení. Jsou tu krásné prostory, 
terasa, zahrada. Chtěli bychom, aby se klienti navzájem znali, aby byli 
tak nějak propojeni. 
Bude mít možnost ambulantní péči vyžít i široká veřejnost?
Ano, momentálně jsme připraveni nabídnout interní a psychiatrickou 
ambulanci pro širokou veřejnost. 
Jaké jste tedy teď zařízení?
Budova – Dům Zity Kabátové je městské části. Jsme Domov třetího 
věku – Centrum zdravotnických a sociálních služeb. To zastřešuje 

domov pro seniory, ambulance, domov se zvláštním režimem a dlou-
hodobou ošetřovatelskou péči. 
Jako ředitelka nejste pouze manažer, do své funkce jste si z bývalého zaměst-
nání přinesla spoustu poznatků o tom, jak to v běžných zdravotnických zaříze-
ních funguje. A také to, jakou péči klienti potřebují, jakou vyhledávají a jaká 
jim chybí.
Řekla jste to naprosto přesně. Spoustu let jsem pracovala na interně  
a srdcem jsem stále zdravotník. Nemám problém vzít službu pečovatelky 
nebo sestry. Vím, jak má být o člověka postaráno. Propojení zdravot-
nické a sociální péče se mi velice líbí. Jsem si jistá, že to našim stávajícím 
i budoucím klientům přinese ve všech směrech jen samá pozitiva.
Jak funguje spolupráce s městskou částí?
Městská část je nám vždycky nápomocná. Zajímá se o nás. Minimálně 
jednou týdně někdo telefonuje, jestli něco nepotřebujeme. Ať je to 
v rámci vybavení nebo materiálu. Podpora od pana starosty i městské 
části je opravu veliká. Spolupráce je důležitá. Jedině tak může všechno 
fungovat, jak má. Musíme si uvědomit, že populace stárne a tako-
výchto zařízení bude potřeba stále víc. Ať už soukromých nebo stát-
ních.  Eva Černá
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Poslední srpnový víkend odstartuje již osmý ročník Festivalu volného 
času Prahy 13. Jako každoročně se můžete těšit na plejádu nejrůzněj-
ších 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. Nabídka bude 
nejen zajímavá, ale i pestrá, takže věříme, že z programu, který na-
jdete také na www.praha13.cz, si vybere úplně každý.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace ohledně opatření proti šíření 
Covid 19 si městská část Praha 13 vyhrazuje právo na operativní 
opatření při pořádaných akcích, včetně možnosti akci odvolat. Záro-
veň apeluje na všechny účastníky, aby pečlivě a v maximální možné 
míře dodržovali aktuální bezpečnostní, zdravotnická a hygienická 
nařízení a opatření.

Program festivalu

sobota 29. srpna
  8.00 – 18.30 Turnaj juniorů v hokejbalu na hřišti HC Kert Park 

Praha v Kolovečské ulici  
Memoriál Libora Topolánka – v průběhu celého dne si budou mít  
zájemci o hokejbal možnost vyzkoušet tento sport a informovat se  
o možnosti se mu věnovat.

středa 2. září
  15.00 – 18.00 Odpoledne určené pro zájemce o badminton 

Akce ve sport centru Jeremi je určena zejména pro mladé zájemce 
o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vy-
zkoušet pod odborným vedením zkušených trenérů.

sobota 5. září 
  9.00 – 17.00 Turnaj v hokejbalu O pohár starosty Prahy 13 

Při zahájení turnaje v 9.00 hodin bude po rekonstrukci slavnostně 
znovuotevřeno hokejbalové hřiště v Kolovečské ulici. V průběhu ce-
lého dne budou mít zájemci o hokejbal možnost vyzkoušet si tento 
sport a informovat se o možnosti věnovat se mu v budoucnu. 
Turnaj pokračuje i v neděli 6. září. V neděli odpoledne kolem 15.00 
bude turnaj ukončen vyhlášením výsledků.

  14.00 – 17.00  Odpoledne s fotbalem 
Fotbalový oddíl TJ Sokol Stodůlky přivítá na svém hřišti v Kuncově 
ul. (u kostela) především nejmenší zájemce – budoucí fotbalisty. 
Zveme všechny děti ročníků narození 2010 – 2016. Akce proběhne 
zábavnou formou, kdy si všichni malí zájemci vyzkouší na několika 
stanovištích své pohybové a fotbalové dovednosti. Pro každého účast-
níka je připravena odměna. Čeká vás bohatý ukázkový program.

neděle 6. září  
  9.30 Badmintonový turnaj rodičů s dětmi  

Tradiční badmintonový turnaj se letos koná ve sport centru Jeremi.

  10.00 Cyklistická vyjížď ka Karlštejn – Stodůlky – Karlštejn 
Start v 10.00 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.  Délka trasy cca 60 km.

  13.00 – 17.00 Badmintonové odpoledne ve sport centru Jeremi   
Odpoledne je určeno zejména pro mladé zájemce o tento sport i pro 
úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vyzkoušet pod odbor-
ným vedením zkušených trenérů.

pondělí 7. září 
  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 

Promítat se bude francouzská komedie „Vezmeš si mně, kámo?“

úterý 8. září
  15.00 – 18.00 Odpoledne určené pro zájemce o badminton 

Akce ve sport centru Jeremi je určena zejména pro mladé zájemce 
o tento sport i pro úplné začátečníky. Budou mít možnost vše si vy-
zkoušet pod odborným vedením zkušených trenérů. 

  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 připraven 
bohatý seznamovací program. 

  16.00 – 18.00 Atletické závody pro přípravku  
Závody pro přípravku na hřišti FZŠ Mezi Školami a ukázky dětské 
atletiky pro nové zájemce. Pořádá oddíl SK Aktis Praha. 

  18.00 Koncert hudební skupiny TOM TONES 
Před projekcí Kinobusu se můžete těšit na koncert skupiny TOM 
TONES. 

  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude francouzská komedie „Co jsme komu zase udělali“.

středa 9. září
  14.00 – 18.00 Odpoledne s megabajty ve Fakultní základní škole 

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

Festival volného času 2020
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  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude akční film USA „Rambo: Poslední krev“.

čtvrtek 10. září
  Domeček s příchutí westernu  

Dopoledne 10.00 až 12.00 „Westernové putování“ po stanovištích 
s aktivitami – westernové dílny, country programy a seznámení se sa-
loonem. 15.00 až 19.00 odpolední program – vystoupení kroužků, 
prohlídka DDM, keramická dílna, občerstvení.

  16.00 – 20.00 Podvečerní pochody Prahou  
Tradiční pochod „Hlubočepy trochu jinak, X. ročník“ pořádaný Klu-
bem českých turistů Trilobit Barrandov. Start od 16.00 do 18.00 od 
stanice tram Geologická, cíl u radnice Prahy 13 na Slunečním ná-
městí od 17.30 do 20.00. 

  20.30 Letní kino – Kinobus 2020 na Slunečním nám. 
Promítat se bude český film „Vlastníci“.

pátek 11. září
  9.00 – 17.00 Již 6. 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 budou mít všechny děti možnost vy-
zkoušet si svou řemeslnou zručnost a dokonce si i něco vyrobit pod 
dohledem zkušených instruktorů společnosti Kutil Junior 

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

  10.00 – 14.00 Studio Beluška bude předvádět praktické ukázky cvi-
čení pro zlepšování zraku Batesovou metodou a dále ukázkové ma-
sáže

  13.00 – 17.00 Moudrá sovička – spolek zabývající se poradenstvím 
v oboru IT technologií, zde představí své nové pojízdné pracoviště,  
na kterém radí a pomáhá především seniorům se zvládnutím úskalí 
počítačů a chytrých telefonů či obdobných zařízení

  14.00 – 14.30 Sebeobrana – škola sebeobrany a ukázky z činnosti 
spolku Luční květy

  15.30 Ukázkové vystoupení tanečního souboru TS Demo
  16.00 – 16.20 MTS Akademie – ukázka speciálních cvičení pro  

seniory
  16.30 Fit Station – ukázkové cvičení dětského aerobiku
  17.00 ukázkové cvičení pro maminky s malými dětmi předvede 

Mami GYM

sobota 12. září
  8.30 – 10.00 Emilova jízda 

Na Slunečním nám. budou před startem k vidění veteránská vozidla 
nejen značky Praga. 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 již dvaa-
dvacátého, proběhne ve spolupráci s městskou částí Praha 13. Vozidla 
by měla na Sluneční náměstí přijíždět v rozmezí 8.00 – 9.30, v 10.00 
je předpokládán start. 
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, a mezi 15.00 
– 16.00 se účastníci vracejí zpět k předání pamětních listů.

  10.00 – 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 sporto-
vání.  Připraveny jsou disciplíny ryze sportovní, jako je plnění  
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, i netradiční, sportovně  
– zábavné, ale i ukázky florbalu. Ani letos nebude chybět ukázka fly-
boardingu – nového adrenalinového sportu. Vystoupení profi letců  
se předpokládá v 11.00 a v 15.00. 

  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.

  11.00 Ohrada Food Festival  

Již šestý ročník tradičního festivalu skvělého jídla a dobré nálady.  
Pořádá restaurace Kastrol na Velké Ohradě před restaurací a ve dvoře 
restaurace na Ohradském nám. Více na www.ohrada–food–fest.cz. 

  15.00 Workshop – Co to je zdravý životní styl?    
Pořádá MTS Akademie. Sraz v Centrálním parku u Nepomuckého 
rybníka (u dětského hřiště). Na tomto setkání se chtějí pořadatelé 
s účastníky podělit o vědomosti, zkušenosti a názory na téma zdravý 
životní styl a proč bychom se neměli bát zásadních životních změn.  
Na toto téma pak budou navazovat další akce MTS Akademie v prů-
běhu září. Registrace na www.mtsakademie.cz.

  15.30 Hokejbal na invalidních vozících  
Organizace Flor–in kromě ukázkového zápasu nabízí zájemcům 
možnost si tento sport na invalidním vozíku vyzkoušet.

neděle 13. září
  9.00 – 14.00 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.  

  10.00 – 13.00 Den otevřených dveří v centru Avaloka  
Podtitulem projektu Avaloka je Škola tradičních umění. Cílem pro-
jektu a jeho aktivit je radostné prožívání života a osobní rozvoj člo-
věka pomocí studia. V centru probíhají kurzy a cvičení bojových 
umění a kultury se zaměřením na děti i dospělé. Centrum Avaloka 
najdete v Bellušově ulici.

úterý 15. září 
  Cvičení pro dospělé zaměřené na hubnutí a zpevnění postavy 

MTS Akademie nabízí ukázkové lekce (zdarma), 6.00 až 7.00 nebo 
18.30 až 19.30. Sraz u Nepomuckého rybníka (u dětského hřiště). 
Cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, doporučuje se přijít 
5 minut před začátkem. Účast pouze pro registrované na  
www.mtsakademie.cz.

  10.00 Pétanque v Domě sociálních služeb Lukáš 
8. ročník turnaje v pétanque O pohár starosty Prahy 13. Již 8 let pod-
poruje městská část Praha 13 pravidelné tréninky pétanque pro se- 
niory. Chcete se přidat? Zeptejte se přímo na turnaji trenéra seniorů 
nebo hráčů samotných na podrobnosti, zúčastněte se tréninku a sami 
uvidíte, co všechno vám pétanque může dát!

středa 16. září
  9.30 – 10.30 Cvičení v Centrálním parku pro seniory 60+ 

MTS Akademie nabízí ukázkovou lekci pro zájemce o pravidelné 
cvičení venku na čerstvém vzduchu. Sraz u Nepomuckého rybníka 
(u dětského hřiště). Cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, 
doporučuje se přijít 5 minut před začátkem. Účast pouze pro regis-
trované na www.mtsakademie.cz.

  16.00 – 18.00 Koloběžkový workshop ve Skateparku v ul. Mohylová 
Pořádá Proxima Soaciale, o.p.s. Koloběžkový workshop je určený pro 
děti a mladé lidi (11–19 let) jezdící na freestyle koloběžce, kteří se 
svojí jízdou teprve začínají. 

čtvrtek 17. září
  Cvičení pro dospělé zaměřené na hubnutí a zpevnění postavy 

MTS Akademie nabízí ukázkové lekce (zdarma) 6.00 až 7.00 nebo 
18.30 až 19.30. Sraz u Nepomuckého rybníka (u dětského hřiště), 
cvičení proběhne cestou Centrálním parkem, doporučuje se přijít 
5 minut před začátkem. Účast pouze pro registrované na  
www.mtsakademie.cz.

  16.00 – 18.00 Atletické závody pro přípravku  
Atletické závody na hřišti ZŠ Janského a ukázky dětské atletiky pro 
nové zájemce. Pořádá oddíl SK Aktis Praha. 

  16.30 – 17.30 Ukázkové cvičení 
Taekwondo 
Taekwondo klub zve všechny pří-
padné zájemce o tento sport na 
ukázkové cvičení na hřiště Fa-
kultní základní školy prof. Otokara 
Chlupa ve Fingerově ulici v No-
vých Butovicích.
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  15.00 – 19.00 Po 13. rovnoběžce   
Unikátní rodinná hra, která účastníky provede po zajímavých místech 
Prahy 13. Účastnický tým – minimálně jedno dítě s dospělým dopro-
vodem. Na jednotlivých stanovištích budou týmy plnit úkoly a šifry, 
které budou zadávat do speciální aplikace v telefonu s přístupem 
k internetu. Aplikace pak účastníky dovede k cíli, kde je čeká občerst-
vení a odměna. Start od 15 hodin před radnicí na Slunečním nám. 
a cíl do 19 hodin v areálu DDM Stodůlky.

pátek 18. září
  15.00 – 19.00 Rodinné sportovní hry  

Pořádá DDM Stodůlky v rondelu Bellušova a na zahradě DDM.  
Již 10. ročník, který opět přinese více či méně vážně pojaté sportovní 
disciplíny. 

  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 19. září
    9.00 Zahájení turnaje Ligy lužinské mládeže v badmintonu 
  10.00 Abebe Bikila Memorial Run v Centrálním parku u Kužel-

kárny – 3. ročník 
Na památku dvojnásobného olympijského vítěze pořádá Etiopská 
komunita v Praze pod záštitou České lékařské komory Jana Evange-
listy Purkyně běžecké závody pro zdraví a pro radost určené pro 
všechny věkové kategorie amatérských běžců – i začátečníků.

  10.30 – 19.00 Zažít Butovice jinak 
Zajímavý zážitkový program v prostoru před Czech Photo Centre 
u stanice metra Nové Butovice, který již potřetí připravili podnikatelé 
a obyvatelé Nových Butovic. Na programu jsou hudební vystoupení, 
taneční vystoupení, salsa workshop, hry, soutěže a kreativní dílny pro 
děti i dospělé... Chybět nebude grilování, další občerstvení ani celo-
denní volný vstup do galerie Czech Photo Centre. Konkretní pro-
gram na FB Zažít Butovice jinak...

  13.30 Badmintonový Oktober Fest (turnaj dospělých amatérských 
hráčů a hráček) ve sport centru Jeremi

neděle 20. září
  13.00 – 17.00 Skautské odpoledne v Centrálním parku Prahy 13 

u Kuželkárny 
Připravilo středisko junáka Vatra Praha a oddíl Filištíni z Klubu čes-
kých turistů.

  14.00 – 18.00 Tradiční orientační běh „Medvědí stezkou“ 
Zajímavá akce pro rodiče s dětmi bez rozdílu věku. V Centrálním 
parku Prahy 13 se startem u Kuželkárny připravil všesportovní oddíl 
SK hala Lužiny. 

  15.00 – 17.00 Sportovní den mládeže s TAJV  
Ojedinělý, žádaný a sportovně–edukační program pro děti a mládež, 
připravila Tenisová akademie Jan Váňa na hřišti v Centrálním parku 
Prahy 13 u Kuželkárny.

  15.00 – 17.00 Seznámení s florbalem   
Oddíl Olymp Florbal předvede zájemcům ukázky tohoto populárního 
sportu v Centrálním parku u Kuželkárny a umožní každému, aby si 
tento populární sport pod dohledem trenérů na místě vyzkoušel.

  15.00 – 17.00 Yoga/Lu 
Ukázková lekce Vinyasa jógy pro úplné začátečníky a pokročilé pod 
vedením lektorky Lucie z Yoga/Lu. Těšit se můžete na lekci jógy 
v parku zdarma, kde se seznámíte s dechovými technikami, jógovým 
flow a užijete si šťavnatou řízenou meditaci.  
Začátečníci 15.00 – 16.00, pokročilí 16.00 – 17.00. Lucie standardně 
vede v úterý a ve čtvrtek hodiny jógy v centru Avaloka.

  15.00 – 18.00 Kultura do ulic XIV. ročník – Od country až po rock  
Vystoupí:  
15.00 Taneční soubor TS Demo, 16.00 Utrejch a v 17.00 Portrait.

úterý 22. září 
  13.00 – 18.00 Den otevřených dveří v nízkoprahovém klubu Jedna 

Trojka  
Oslava 10. narozenin klubu, promítání fotek, vzpomínání, co klub 
všechno zažil. Určen pro staré klienty, stávající klienty i veřej-
nost. Klub Jedna Trojka provozuje 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.

čtvrtek 24. září
  16.00 a 17.00 Koncerty dětských pěveckých sborů v obřadní síni 

radnice na Slunečním nám.
16.00 Klíček a Notečka 
17.00 Kulíšci a Noctuella 

pátek 25. 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 Motol-
ského potoka. Zde pochodníci uctí památku sv. Václava, patrona 
české země. Čeká na ně také připravený táborák s opékáním buřtů.

sobota 26. září
  12.00 – 18.00 Nejsme si cizí  

Kulturně-komunitní akce „Nejsme si cizí“ nabídne široké veřejnosti 
zábavný program, letos obohacený i o regionální Foodfestival. Akce je 
součástí projektu „Společná adresa Praha 13“, který je v Praze 13 rea-
lizován již jedenáctým rokem. Aktivity zaměřené na integraci cizinců 
jsou financovány MVČR, hl. m. Prahou a spolufinancovány městskou 
částí Praha 13. 

neděle 27. září
  9.30 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice 

Česká mykologická společnost pořádá výstavu hub, doplněnou soutě-
žemi pro děti a osvětovými přednáškami. Po celou dobu výstavy bu-
dou určovány donesené houby a podávány odborné informace 
k vystaveným houbám. Výstava pokračuje i následující den.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2020 15

pondělí 28. září  
  9.00 – 18.30 PeaceYoga  

Studio jógy na Slunečním nám. nabízí pro zájemce ukázkové lekce 
jógy a body balance zdarma s tímto programem: 
9.00 až 10.00 Jóga pro začátečníky, 10.30 až 11.30 Jóga pro pokro-
čilé, 17.30 až 18.30 Body Balance. Kapacita studia je 15 lidí, zá-
jemci se mohou přihlašovat na: www.peaceyoga.isportsystem.cz   
– zájemci budou šipkami navedeni od radnice ke vchodu do studia.

  9.30 – 18.00 Výstava hub v obřadní síni radnice

  10.00 – 17.00 Turistická akce „Pražské věže s Prahou 13“ 
Start i cíl jsou před radnicí na Slunečním nám. Účast na turistickém 
pochodu umožní účastníkům seznámit se s památkami v našem okolí 
– tentokráte směrem na Zličín a Řepy. Akce s Prahou 13 je součástí 
celostátní série hledání a navštěvování věží a věžiček, která má již 
dvaadvacetiletou tradici.

  13.00 – 17.00 Svatováclavské slavnosti na Slunečním nám. před 
radnicí

Co slavnosti nabízí:
  13.00 – 17.00 Akce Helppes – seznamte se s činností centra vý-

cviku psů pro postižené   
Uvidíte, jakým způsobem jsou asistenční psi cvičeni. Jejich asistenti 
rádi odpoví na vaše dotazy týkající se vašich psích miláčků. Také se 
dovíte, jakou formou můžete této neziskovce pomoci. 

  13.00 – 17.00 Kutil Junior 
Pro děti je připravena možnost vyzkoušet si svou řemeslnou zručnost 
a dokonce si i něco vyrobit, a to pod dohledem zkušených instruk-
torů. 

  13.00 – 17.00 PROSAZ 
Nebudou chybět stánky s výrobky chráněných dílen PROSAZu 
a šperkařské stánky.

  13.00 – 17.00 Trenažer jachtingu od Orthodocks Yacht Clubu 
Zájemci si mohou vyzkoušet „jízdu na plachetnici”. 

  13.00 – 17.00 Modely a modeláři   
Firma Domanský – modely připravila pro děti ukázky leteckých  
a jiných modelů, ukázky létání, soutěže.

  14.00 Voříškiáda – soutěž o nejhezčího voříška Prahy 13 
Neváhejte s sebou vzít i toho svého psího miláčka a od 14.00  
se zúčastnit soutěže o nejhezčího voříška – tradiční Voříškiády. 

  14.00 – 17.00 Koncerty  
Orchestr Šarbilach, skupina Motovidlo a písničkáři Slávkek Maděra 
a Zuzana Vilímová v jejich společném hudebním projektu VILMA.

  14.00 – 17.00 Moudrá sovička  
Spolek zabývající se poradenstvím v oboru IT technologií, zde před-
staví své nové pojízdné pracoviště, na kterém radí a pomáhá přede-
vším seniorům se zvládnutím úskalí počítačů a chytrých telefonů či 
obdobných zařízení.

  15.30 Ukázkové cvičení pro maminky s malými dětmi předvede 
Mami GYM

  16.00 Vystoupení Taneční skupiny TS Demo
  16.30 Ukázkové cvičení aerobiku v podání Fit Station
  17.00 Ukázka cvičení pro seniory MTS Akademie
  17.30 Pole sport a pole art – ukázka cvičení u tyče v podání studia 

Dance Heaven

středa 30. září 
  10.00 Lukiáda 2019 – 7. ročník  

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 v KD Mlejn.

sobota 3. října 
  11.00 – 18.00 Vidoule a Háje  

Sousedské setkání občanů v restauraci U Petrů.

neděle 4. října 
  10.00 Běh Metropole v Centrálním parku u Kuželkárny 

Prezence účastníků 9.15 – 9.45, start v 10.00. Závod je součástí se-
riálu veřejných běžeckých závodů pořádaných v městských částech 
Prahy, kdy základní myšlenkou a cílem je podpořit zdravý životní 
styl Pražanů všech věkových kategorií a podnítit sounáležitost zá-
vodníků – občanů ke své městské části. Každý účastník závodu od 
dětí po seniory reprezentuje svou městskou část dle místa svého tr-
valého bydliště a svým startem v závodu jí přináší bod. Na konci se-
riálu určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí městských částí 
Prahy a nesportovnější městskou část Prahy. V celkových výsledcích 
je Praha 13 zatím na medailové pozici. Připravil Bohdan Pardubický
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Je tady začátek školního roku a velká část rodičů se opět rozhoduje, 
jak dětem, ale možná i sobě, příjemně a smysluplně vyplnit volný čas. 
Nejrůznějších aktivit je celá řada, takže volba nemusí být úplně jedno-
duchá. 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 dívčích klubů, a to 

nejen v Praze, ale i na celorepublikové úrovni. I v nedokončené sezoně 
2019/20 jsme sahali po medailích v Pražském přeboru minižactva 
a v celorepublikových soutěžích jsme byli vesměs v horních polovi-
nách tabulek. Tyto úspěchy jsou výsledkem naší systematické přípravy 
začínající u nejmladších dětí. Těm HB Basket nabízí odpolední pro-
gram ve školních přípravkách, kde se připravujeme na budoucí boje 
o nejvyšší příčky soutěží. Také ve školním roce 2020/21 otevírá  
HB Basket přípravky v několika základních školách v Praze 13. Jsou 
určené pro děvčata 1. – 4. tříd a nově i pro chlapce 1. tříd: 
– FZŠ prof. O. Chlupa – úterý 14.00 – 15.15
– FZŠ Trávníčkova – čtvrtek 15.15 – 16.30
– FZŠ Mezi Školami – pátek 14.00 – 15.15 
Společná přípravka pro děvčata v pondělí 17.30 – 18.30 v hale Zličín. 
On–line přihláška a další informace na www.hbbasket.cz.

 Pro malé fotbalisty. Spar-
ťanská fotbalová školička je 
projekt všestranného pohybo-
vého rozvoje vedený zábavnou 
formou a přiměřeně k věku pro 
nejmenší kluky i holky. Tré-
ninky, které jsou určeny pro 
děti ve věku 3 až 5 let, jsou ve-

deny kvalifikovanými trenéry AC Sparta Praha. Velkým benefitem 
pro rodiče dětí ze spolupracující školky je, že na trénink své dítě ne-
musí vodit, o vše se postarají kvalifikovaní trenéři.
Tréninky v Praze 13 probíhají v několika kroužcích:
Nové Butovice – pátek 15.30 – 16.30
Píšťalka – středa 15.00 – 16.00
Rozmarýnek – středa 16.30 – 17.30
Korálek – středa 15.15 – 16.15
Řeporyje – středa 16.00 – 17.00
Místa tréninků, přihlášku a další informace najdete na webových 
stránkách www.skolickasparta.cz, tel. 728 351 641.
 Taneční skupina DEMO, jejíž členky se mohou pyšnit řadou oce-
nění v tanečním světě (mistři světa WADF 2018, vícenásobní mistři 
ČR CDT/SUT 2018, 2019 atd.) nabírá od září nové tanečnice do za-
čátečnických i profi soutěžních týmů. Specializuje se na disco a art 
dance, avšak lpí i na všestranném tanečním a pohybovém rozvoji ta-
nečnic. Proto je součástí každé lekce i baletní a gymnastická průprava. 
Zároveň se v průběhu roku děti učí i jiným tanečním stylům. Jestli 
hledáte pro své děti zájmový kroužek, který je bude rozvíjet a bude 
mít smysl, vyzkoušejte první lekci zdarma.
TS DEMO zároveň od září otevírá i taneční a jógové lekce pro dospělé 
(MTV dance, jazz, fit jóga, hatha jóga). Na věku nezáleží. Nový školní 

Ještě jste si nevybrali?

rok zahajujeme 13. září. Více informací na www.tanecniskupinademo.cz  
nebo na tel. 724 121 402. Sledujte i Facebook či Instagram.
 Folklorní soubor Lučinka. Lučinka vznikla jako dětský folklorní 
soubor v roce 1987 v městské části Praha 13. Od svého založení sdru-
žuje děti a mládež, které díky svým tancům a písním seznamují veřej-
nost s českým folklorem. Kromě vystoupení v České republice vyrazila 
Lučinka také několikrát do zahraničí a navštívila Slovensko, Polsko, Ra-
kousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko... V roce 2007 vznikla 

i dospělá část souboru. Pokud se chcete také zapojit, neváhejte a přijďte 
si Lučinku vyzkoušet. Pro nejmenší děti (cca 4 – 8 let) začnou zkoušky 
od 17. září, dále pak každý čtvrtek v KD Mlejn. Starší děti i dospěláky 
(začátečníky i zkušenější tanečníky), ale také muzikanty rádi uvítáme 
kdykoli. Bližší informace najdete na www.fslucinka.wz.cz.
 Připravujeme děti na budoucnost 4.0. V září otvírá TIB, z.s., 
kroužky programování a robotiky – a to nejen pro děti. Začínáme 
s výukou – ať již tou, kterou učíme několikátým rokem (Baltík, Mind-
storms, 3D modelování a tisk), ale i s některými novinkami. Na le-
tošní školní rok jsme poprvé připravili kroužek Programovaní v Py-
thonu, který je vhodný pro začínající programátory od 6. třídy. Pro 
starší děti máme nově i kroužky Aplikace pro Android nebo Bastlení 
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s rodiči. V něm jsou pro vás připraveny projekty s Arduinem, které  
si sami s rodiči spájíte, naprogramujete a následně odnesete domů. 
Mladší věkové skupiny se mohou těšit na tradiční programování 
s Baltíkem, Legorobotiku WeDo, Ozoboty a nově i Robotiku pro 
dívky. Přijďte na ochutnávku z IT oboru ve středu 9.  září od 14.00  
na akci Megabajty: Připravujeme děti na budoucnost 4.0, která se koná 
ve FZŠ Trávníčkova. Budete provedeni světem našich kroužků a se-
známíte se s našimi lektory. Více na www.tib.cz.
 Florbalový klub Olymp Florbal. Máte doma chlapce či dívku, 
které baví sport? Rádi vás přivítáme ve florbalovém oddíle. Děti se 
u nás učí základní florbalové, pohybové a motorické dovednosti a to 
vše zábavnou formou ve skvělém kolektivu. Přijímáme chlapce i dívky 
již od školkového věku. Kroužky, přípravka a další družstva působí ve 
sportovních halách i v základních školách. 

Tréninky v závodním družstvu Olymp Florbal Stodůlky
•  Starší žáci (ročníky 2006 – 2007): úterý 15.00 – 16.30 a čtvrtek 

14.30 – 16.00 v SH Lužiny, Bellušova 1877/68
•  Mladší žáci (ročníky 2008 – 2009): úterý 15.00 – 16.30 a čtvrtek 

16.00 – 17.00 v SH Lužiny, Bellušova 1877/68        
•  Přípravka + Elévové (ročníky 2010 – 2013): úterý 15.00 –  16.30 

a čtvrtek 15.00 – 16.30 v TJ Sokol Řeporyje, Jáchymovská 613 
Kroužky v základních školách v Praze 13
• ZŠ s RVJ Bronzová – v pátek v tělocvičně školy
• FZŠ Brdičkova – ve středu v tělocvičně školy 
• ZŠ Klausova – v úterý v tělocvičně školy 
Bližší informace na www.florbalprodeti.cz, www.olympflorbal.cz, 
tel. 734 601 082, stanek@olympflorbal.cz.
 Krav Maga – víc než jen sebeobrana. V rámci tréninků se naučíte, 
jak se vyhýbat krizovým situacím a jak se bránit nejběžnějším útokům. 
Přihlaste se do tříměsíčního kurzu a naučte se bránit. Nemáte čas na 
pravidelné tréninky, ale chcete se naučit základy? Nebo vás jen zajímá 
náš přístup k sebeobraně? Přihlaste se na úvodní seminář.  
Pravidelné kurzy – podzim 2020
•  Stodůlky – ZŠ Kuncova 

Děti – každý pátek 14.00 – 14.50 (6–9 let), 15.00 – 15.50 (9–12 let)
•  Nové Butovice – FZŠ Mezi Školami 

Děti – každý čtvrtek 15.20 – 16.10 (6–9 let), 16.10 – 17.00 (9–12 let)
•  Lužiny – Sportovní hala Lužiny, Bellušova ul. 

Děti – každou středu 15.00 – 15.50 (6–9 let), 16.00 – 16.50 (9–12 let), 
17.00 – 17.50 (12–15 let) 
Teenegeři – každý čtvrtek 17.30 – 18:30 (14–16 let) 
Dospělí (od 16 let) – úvodní seminář v neděli 13. 9. 17.00 – 20.00; 
pravidelný kurz pro pokročilé každé úterý a čtvrtek 18.30 – 20.00; 
tříměsíční kurz pro začátečníky 22. 9. – 15. 12. – každé úterý  
20.00 – 21.30

Informace a přihlášení na www.krav–maga.cz, instruktor Václav  
Folejtar, tel. 776 575 413, vaclav.folejtar@krav–maga.cz. 
 Nové kurzy salsy ve Mlejně a ve Spolkovém domě. 
•  Salsa pro páry – úterý 19.00 – 20.00 – naučíme se elegantně tančit 

salsu, merengue a bachatu v páru. Mít partnera/partnerku není pod-
mínkou. Kurz je vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé a bude 

probíhat od 15. 9. v KD Mlejn. 
•  Latino mix + posilování pro ženy – čt 19.40 – 20.40 – sólový tanec 

pro ženy s posilováním pro všechny věkové kategorie. Část hodiny je 
věnována výuce tanců salsa, bachata, merengue, kizomba, cha–cha, 
reggaeton a v druhé části si protáhneme celé tělo. Kurz je vhodný 
pro začátečnice a mírně pokročilé tanečnice a bude probíhat od 
17. 9. ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. 

Více info a přihlášky na info@kamilasalsa.cz, www.kamilasalsa.cz.
 Volnočasové aktivity Domu dětí a mládeže Stodůlky. Nabídku 
kroužků, klubů a souborů, které v domě dětí od září odstartují, najdete 
na www.ddmstodulky.cz. Můžete vybírat ze všech oblastí zájmů, které 
DDM Stodůlky zastřešuje – tvořivé aktivity (novinkou je například 
pletení a šití), divadelní aktivity (přidáváme muzikálový kroužek a di-
vadlo pro dospělé), tradiční kroužky hudebního oddělení, kroužky 
Vědy Z, které se zaměřují na přírodu, pokusy, vědu a související obory, 
legorobotika, robotika a multimediální výchova, Mini a Midi master 

shef, rozšiřujeme nabídku jazykového oddělení i oblast předškolního 
a školního vzdělávání (Miniškolička, Školička). Nejvíce novinek pro 
vás připravilo taneční a pohybové oddělení. Do nového školního roku 
vstupujeme s nabídkou kroužků, které už dobře znáte, ale v každé ob-
lasti najdete i kroužky zbrusu nové. Těšíme se na vás.
 Přijďte si s námi zacvičit. Sportovní klub hala Lužiny organizuje 
cvičení pro děti od 15 měsíců do 18 let věku.
•  Cvičení rodičů a dětí od 15 měsíců do 5 let – formou hry, básniček, 

pohádek a říkanek si rozvíjí pohybové schopnosti, zdokonalují do-
vednosti... Dopolední cvičení út, st, čt 10.00 – 11.00; odpolední cvi-
čení st 16.00 – 17.00.

•  Všestranný předškoláček (pro děti od 3 do 6 let) – tematicky zamě-
řené cvičební hodiny. Hry na profese, na zvířátka... Zaměřujeme se 
na správné držení těla, rehabilitační cvičení a procvičování jemné 
a hrubé motoriky, učení samostatnosti. Děti cvičí pod vedením in-
struktorů bez účasti rodičů. Cvičení ve středu 17.00 – 18.00.

•  Sportovní hry pro předškoláky (pro dívky i chlapce od 4 do 6 let)  
– základy míčových, pálkovacích her, hry na koordinaci pohybů a zdo-
konalení atletických dovedností. Cvičení ve čtvrtek 16.00 – 17.00.
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•  Všestranně zaměřené cvičení a sportovní hry pro školáky (od 6 do 
14 let) – zdokonalení základů gymnastické průpravy a atletiky, se-
známení s některými netradičními sportovními hrami, komplexní 
sportovní trénink a rozvoj osobnosti. Cvičení v pondělí 16.00 – 17.00.

•  Orientační běh a cvičení v přírodě – učíme se poznávat přírodu,  
tábornické dovednosti, orientaci v přírodě, zdravovědu... Schůzky 
v pondělí 17.30 – 19.00.

Více na www.sportovni–hala–luziny.cz, www.skhalaluziny.wz.cz,
Dagmar Kolandová, tel. 723 060 323.
 Sportovní klub FitStation.cz. Přijímáme nové členy ve věku 
4–16 let do skupin rekreačního i závodního aerobiku. Navštivte naše 
ukázkové hodiny v pátek 4. 9. od 16.00 na Ohradském nám. 1628/7 
nebo ve středu 9. 9. od 16.30 v ZŠ Janského 2189.

Sportovní klub FitStation.cz pro vás ve školním roce 2020/2021 ote-
vírá lekce celorepublikového projektu nesoucí název Děti na startu, 
který je zaměřen na všeobecnou sportovní průpravu dětí od 3 do 9 let. 
Přijďte navštívit naše ukázkové hodiny v pondělí 7. 9. od 15.30 v ZŠ 
Janského 2189. Děti se mohou přijít podívat a trénink rovnou vy-
zkoušet.
Pro přihlášení na ukázkovou lekci nebo získání více informací nás 
kontaktujte na info@fitstation.cz, tel. 605 477 029, www.fitstation.cz. 
Těšíme se na vás.
 Sportovní klub dětí a mládeže KABU Praha. Sportovní klub po-
řádá nábor nových členů (děti od 6 let) do svého oddílu karate. Tré-
ninky jsou v úterý a ve čtvrtek vždy od 17.00 do 18.30 v Základní 
škole Klausova na Velké Ohradě. Náš sportovní klub KABU Praha 
trénuje na Velké Ohradě od roku 2001. Vedle tréninků se zúčastňu-
jeme i různých soustředění a závodů, členové našeho závodního druž-
stva vyhráli v minulosti národní i mezinárodní závody a mistrovství 
ČR. Bližší info na tel. 603 515 727, shinbukanpraha@centrum.cz, 
www.kabu–praha.cz.
 Taekwondo WTF v Praze 13. Podstatou Taekwondo je obrana 
beze zbraně, tj. rukama nebo nohama. Všechny pohyby vycházejí 
z obrany. Pravidelným tréninkem se vytváří zdravá rovnováha mezi  
silou a myšlením. Taekwondo vede nejen k tělesné síle, ale i k discipli-
novanému myšlení. Pouze po spojení těchto dvou prvků se dá získat 
potřebný klid k zvládnutí prvků sebeobrany.
Taekwondo WTF klub Praha patří pod oficiální Český svaz Taek-
wondo WTF. V Praze 13 působí ve čtyřech školách. 
•  ZŠ Klausova, Klausova 2450, Velká Ohrada (pondělí 18.00 – 19.00, 

středa 17.30 – 18.30)
•  FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 17 (úterý 16.30 – 17.30, čtvrtek 

16.30 – 17.30)
•  ZŠ Mládí, Mládí 135 (úterý 18.30 – 19.30, čtvrtek 18.30 – 19.30)
•  FZŠ Mezi školami, Mezi školami 2322 (pondělí a středa 19.00 – 20.00)

Tréninky jsou vždy dvakrát týdně během celého školního roku a jsou 
vhodné pro všechny – od malých čtyřletých dětí po dospělé. Máte-li 
zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás přivítáme na jakémkoli 
tréninku. Více informací naleznete na našich internetových stránkách 
www.taekwondo–praha.cz.
 Nábory nových členů. Sportovní klub Aktis Praha uskuteční ve 
středu 2. září a ve čtvrtek 3. září nábory nových členů do oddílu atle-
tiky. Po absolvování krátkých jednoduchých testů doporučíme novým 
zájemcům tréninkovou skupinu – trénujeme dvakrát týdně (pondělí 
a středa nebo úterý a čtvrtek) po hodině a půl v odpoledních hodi-
nách, zpravidla 16.30 – 18.00 na hřištích Fakultní základní školy 
Mezi Školami a Základní školy Janského. Pro školní rok 2020/2021 
přijímáme ročníky narození 2015 a starší. Začátek náborů je pro  
oba dny vždy v 16.30. Ve středu se uskuteční na hřišti ZŠ Janského,  
ve čtvrtek na hřišti FZŠ Mezi Školami. S sebou sportovní oblečení, 
sportovní obuv a (zejména v případě teplého počasí) něco k pití.
 Kurzy keramiky pro nové zájemce. V září bude ve FZŠ Brdičkova 
na Lužinách opět v plném provozu naše keramická dílna. Kurzy  
keramiky provozujeme pro žáky i dospělé z kterékoli části Prahy. Jsou 

tedy určeny pro širokou veřejnost – pro začátečníky i pokročilé, pro 
děti i dospělé. Všechny kurzy jsou devadesátiminutové a ve čtvrtek je 
pro dospělé určen prodloužený kurz o délce 135 minut. Máte–li zájem 
o možnost relaxovat při práci s keramickou hlínou a současně získat 
zručnost při výrobě originálních dekorativních předmětů, pak nabí-
zíme některá volná místa. Bližší informace získáte na stránkách  
www.fzsbrdickova.cz, přihlásit se můžete na webu v sekci kroužky – 
keramika. Případné dotazy adresujte na holazlata@gmail.com.  
Kurzy prvního pololetí začínají v pondělí 7. září a končí ve čtvrtek  
28. ledna 2021.
 TJ Sokol Stodůlky. Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největším 
klubem městské části, aktuálně má 8 mládežnických týmů a 3 týmy 
dospělých. Nábor nových fotbalových nadějí, ročníků narození 2010  
– 2016, pořádá s podporou MČ Prahy 13 na hřišti za kostelem sv. Ja-
kuba St. (u ZŠ Kuncova) v sobotu 5. září od 14 do 17 hodin.  
Více na www.sokolstodulky.cz/nabor. Připravila Eva Černá
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Hurá do poháru
Celkem dvanáct žáků ZŠ Mládí se v září zúčastní celostátního finále 
Odznaku všestrannosti, které se bude konat 2.–4. 9. v Brně. Soutěž pro 
mladé sportovce pořádá Český olympijský výbor a založili ho dva 
olympijští vítězové v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlav-
ním cílem je všestranný rozvoj žáků. Soutěží se v nejrůznějších disci-
plínách od atletických (běh na 60 m, skok do dálky, hod kriketovým 
míčkem, běh na 1 000 m), až po ty dovednostní (kliky, hod medicin-
balem, přeskok přes švihadlo...). Soutěž loni oslavila desáté výročí a za 
tu dobu si získala slušnou popularitu jak mezi žáky, tak mezi učiteli. 
Dostat se až do finálového kola je pro každou školu prestiž. Účast 
dvanácti našich borců je úspěch. Vždyť naše škola patří početně mezi 
ty menší a zázemím mezi ty nejmenší. Nemá například ani vlastní 
stadion, takže s dětmi běháme po betonových cestičkách v Centrál-
ním parku. Polní podmínky ale naši žáci nahrazují bojovností. Účast si 
zajistili začátkem března splněním náročných kritérií v rámci školního 
kola soutěže – těsně před tím než byla škola uzavřena kvůli koronavi-
rové krizi. Soutěž se týká všech žáků od třetích do devátých tříd a po-
stoupili jen ti nejlepší, vybraní podle celostátních výsledků organizač-
ním výborem.  Bohatou účastí navazujeme na úspěšný předloňský rok, 
který byl dokonce korunován 1. místem naší žákyně v soutěži jednot-
livců. Loni nás reprezentovala pouze jediná závodnice, která si však 
odnesla celkové druhé místo. I naši letošní borci se jedou do Brna po-
prat o co nejlepší výsledek. Držte nám palce!     Kateřina Wollnerová

Spolu na startu
Se začátkem školního roku atleti TJ Stodůlky Praha zahájili přípravu 
na další sezonu, která snad už nebude tak omezena, jako byla ta loň-
ská. Kvůli koronaviru jsme totiž na jaře přišli nejen o možnost plno-
hodnotně trénovat, ale také o celý měsíc závodění. Start soutěží se po-
sunul až na začátek června, kdy jsme se zapojili do projektu Českého 
atletického svazu #SpoluNaStartu. Připojili jsme se tak k dalším 
170 klubům z celé republiky, které hned první červnový den oslavily 
návrat na atletickou dráhu. Na ovále se sešlo přes 80 závodníků z řad 
přípravky a mladšího žactva, kteří za vynikající atmosféry soutěžili ve 
sprintech, skoku do dálky i do výšky nebo ve vrhu koulí. Nejúspěšnější 
závodnicí celého dne se stala Markéta Adámková, která ovládla hned 
čtyři disciplíny, mezi chlapci posbíral nejvíce vavřínů Ondřej Kůrka. 
Hlavně se ale ukázalo, že děti během karantény vůbec neztratily chuť 
měřit síly a to nás, trenéry atletiky TJ Stodůlky Praha, těšilo ze všeho 
nejvíc. Jiří Hejbal

Letní soustředění v Jizerkách
Každý rok v červenci pořádá náš klub Taekwondo WTF letní soustře-
dění v krásném prostředí Jizerských hor. Jedná se o čas nabitý tréninky, 
zábavou a v neposlední řadě celodenním výletem, bojovkou, táborákem 
a samozřejmě dobrým jídlem. V penzionu, kam náš klub jezdí už více 
než dvanáct let, excelentně vaří, kuchyně nám poskytuje kromě stan-
dardního menu také svačiny a celodenní pitný režim.

Denně naše cvičence čekal dopolední i odpolední trénink, jeden 
v tělocvičně nebo ve venkovních prostorách areálu, druhý byl většinou 
alternativní – běhání, sebeobrana, posilování... Nechyběly ani míčové 
hry nebo jiné volnočasové aktivity.

Kromě tréninků byl připraven velice pestrý doprovodný program, pře-
devším celodenní výlet. Letos jsme se podívali do města Harrachov na 
Čertovu horu a bobovou dráhu. Během soustředění se konala také tzv. 
noční bojovka a nechybělo ani zakončení soustředění formou závodů, 
zápasů, táboráku a diskotéky.

Chtěli byste jet příští rok také? Informace pro zájemce najdete na 
www.taekwondo–praha.cz a na str. 18.  Martin Břeň

Cvičení v Centrálním parku
Sportovní projekt MTS Akademie se zaměřuje na cvičení venku na 
čerstvém vzduchu. Nabízí skupinové lekce, které probíhají celoročně 
a jsou rozděleny dle obtížnosti a požadavků.

Lekce MTS Pěkné tělo je vhodná pro začátečníky (od 120 Kč/ 
60 min.). Zaměřuje se na hubnutí chůzí a jednoduchá posilovací cvi-
čení. Lekce MTS Silné a funkční tělo je vhodná pro pokročilé (od 120 Kč/ 
60 min.). Zaměřuje se na rozvoj síly, rychlosti a vytrvalosti. Lekce 
MTS Senior nabízí seniorům kombinaci chůze a jednoduchých cvi-
čení (od 50 Kč/60 min.). Zaměřuje se na zlepšení celkové stability 
a udržení dobré kondice. Lekce MTS Rodina nabízí dětem a jejich 
rodičům společné sportovní vyžití (od 65 Kč/60 min.). Zaměřuje se 
na všestranný rozvoj pohybu formou soutěží a her.

Skupinové lekce probíhají v Centrálním parku od pondělí do so-
boty dle rezervačního kalendáře. K odpoledním lekcím nabízíme také 
službu hlídání dětí v ceně od 50 Kč/60 min. 

On-line rezervační kalendář najdete na www.mtsakademie.cz, se-
nioři mohou pro rezervaci využít také tel. 725 805 004 (Lucie Davi-
dová). Sraz je vždy u dětského hřiště u Nepomuckého rybníka (pod 
tubusem metra). S sebou nepotřebujete nic, snad jen malou lahev vody 
a dobrou náladu. Více na www.mtsakademie.cz, lucie@mtsakademie.cz, 
tel. 725 805 004.     Lucie Davidová

SPORT
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Zbytečný úhyn ptáků,
Dobrý den, je možné, aby redakce uvedla článek či dotaz na životní pro-
středí k problematice skleněných budov v Praze 13?
Na pravidelných procházkách kolem KB, nám. Junkových, nacházím uhy-
nulé ptáky. Psala jsem panu starostovi, z inspekce životního prostředí při-
šlo vyjádření, že žádný problém není. Myslím, že ptáci umírají zbytečně 
a lze tomu zabránit, či to minimalizovat, vylepením ochranné folie na sklo. 
Budova ČSOB v Radlicích takto funguje. Děkuji za info.  Veronika Helzel

Vážená paní Helzel,
na základě Vaší e-mailové stížnosti ze dne 7. 6. 2020 na úhyn ptáků 
po nárazu na fasádu KB Praha Stodůlky, jsem nechal celou záležitost 
prošetřit Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 a sděluji Vám 
následující:

Vaši stížnost řešila již v roce 2018 Česká inspekce životního pro-
středí, Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany přírody, která vy-
zvala vlastníka budovy komerční banky ke sjednání nápravy. Šetřením 
na místě bohužel nebyl zjištěn zraněný či uhynulý pták, potažmo se 
nepodařilo prokázat, že by v lokalitě došlo k porušení § 5a zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších před-
pisů.

Též Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 tuto situaci řeší již 
od roku 2018. Vlastník budovy KB Real Estate, s.r.o., byl vyzván k vy-
jádření, jaké opatření udělal proto, aby omezil riziko střetu ptactva 
s prosklenou budovou. Odpověď od KB Real Estate, s.r.o., je následu-
jící: 

Budova náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5-Stodůlky, je  
ve vlastnictví společnosti KB Real Estate, s.r.o., a již při výstavbě bylo 
s rizikem střetu ptactva s prosklenou výplní budovy počítáno a proto 
byla osazována tónovaná skla s doporučeným parametrem odrazu  
UV paprsků. Pro minimalizaci kolizí ptactva s prosklenou plochou 
objektu byly zkušebně instalovány elektronické odpuzovače ptactva. 
Dále byly do nejexponovanějších míst u atrií vylepeny siluety dravců, 
aby byl minimalizován střet ptactva se skleněnou fasádou. 

Celý projekt prošel řádným stavebním řízením a byly do projektu 
zapracovány všechny požadavky dotčených orgánů státní správy, nad 
rámec legislativních požadavků prošla budova náročnou certifikací 
Breeam. Plošné polepení objektu, jak nově doporučuje Česká ornitolo-

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

gická společnost, bohužel nemůžeme realizovat s ohledem na vnitřní 
dispoziční řešení, kdy by došlo k omezení denního světla na součas-
ných pracovištích, což by bylo v rozporu s hygienickými požadavky. 
Pro úplnost uvádíme, že KB Real Estate, s.r.o, patří do skupiny KB,  
respektive do skupiny Societe Generale a jako skupina se zapojujeme 
do mnoha environmentálních aktivit. Např. na zmíněné budově ve 
Stodůlkách máme na střeše umístěné včelstvo, v rámci CSR se naši  
kolegové již po několikáté zapojili do aktivity „Ukliďme Česko“ právě 
v oblasti Stodůlek, minimalizujeme spotřebu kancelářského papíru, 
plastů, aj. 

Závěrem Vám chci poděkovat, že Vám není lhostejné dění v naší 
městské části. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13

Koronavirová krize v Prokopském údolí
V přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí se letos na jaře, v době koro-
navirového volna, významně zvýšila návštěvnost. Mělo to pozitivní i ne-
gativní stránky. Odpočinek v přírodě lze vřele doporučit, o zřízených nauč-
ných ministezkách pro děti nemluvě. Zdejší cenné přírodní rezervace 
Prokopské údolí, národní přírodní památka Dalejský profil, přírodní pa-
mátka Červený lom, Opatřilka a další žádají slušné chování, což ale někte-
rým občanům nic neříká. 
Pražská ochrana přírody v bývalém Klukovickém koupališti povolila na 
jednom místě ohniště k pečení buřtů. Já napočítal ohnišť sedm, o dvou grilech 
nemluvě. Dalších pět ohnišť jsem objevil v Červeném lomu, jedno na Pro-
kopově vyhlídce (+ bezpočet vajglů a dalších odpadků kolem něj), velké oh-
niště někdo vypálil nad východním srázem lomu Mušlovka, další kdosi za-
ložil na sever od tohoto lomu v lesíku, nad lomem Opatřilka… Ohniště jsou 
vesměs nelegální, navíc za sucha a tepla s vysokým nebezpečím vzniku po-
žáru. Není to tak dávno, co tamní lesík před plameny zachraňovali hasiči.
Přibylo nelegálních skládek – obaly, PET lahve, plechovky, igelity, skleněné 
lahve... Nad Mušlovkou můžeme nalézt obří křeslo, v lesíku pod Velkou 
Ohradou i pneumatiku… 
Existují jedinci, kteří i v rezervaci v ostrých svazích vyšlapávají cestičky 
ke škodě tamní vzácné flóry. Jiní tyto svahy sjíždí na kole, občas i s malými 
dětmi. Zřejmě si neváží jejich života a zdraví. Někteří trhají chráněné 
květiny, nejednou i v přírodní rezervaci. Zejména cyklisté a běžci nenosili 
v době, kdy to bylo i venku povinné, ochranné roušky. Prý na zdraví dru-
hých kašlou. Jan Zeman

Už několikrát jsem na tomto místě 
zmínila, že nejvíce fotografií, které do 
této rubriky dostáváme, je z Centrál-
ního parku. A není se čemu divit. Tahle 
zelená oáza naší městské části nabízí 
fotografům bezpočet svých krásných 
tváří. Paní Monika Mejsnarová, autorka 
fotografie, nám napsala: Zasílám foto 
z toulek po našem krásném Centralním 
parku! Kam se hrabe ten newyorský 
Central Park . Paní Monice musím 
dát zapravdu. Ten newyorský je sice 
starší, větší, stal se národní historickou 
památkou a usiluje o umístění na se-
znamu UNESCO... 

V tom našem se ale například každo-
ročně koná výlov rybníku :). Takže po-
řizujte další a další fotografie, Centrální 
park za to určitě stojí. 

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

 Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Vozidla bez platné technické 
prohlídky
Od 30. 4. 2020 platí novela zákona o pozemních komunikacích upra-
vující problematiku dlouhodobě odstavených vozidel na pozemních 
komunikacích, které nelze definovat jako „vrak“, ale mají více než  
6 měsíců propadlou technickou kontrolu.
Registrujeme, že i v naší městské části je několik desítek těchto vozi-

del, kdy jejich majitelé 
neplní povinnosti vy-
plývající ze zákona  
o provozu na pozem-
ních komunikacích,  
za což jim dle novely 
hrozí pokuta až do 
výše 300 tis. Kč. Záro-
veň vlastník vozidla 
bude hradit finanční 
náklady spojené s od-
tahem a umístěním 
vozidla na odtahové 
parkoviště provedené 
vlastníkem komuni-
kace. 

Odložená vozidla 
jsou především odsta-
vena na komunikacích 
ve vlastnictví obce, 
tedy hl. m. Prahy, 
které pověřilo k plnění 

povinností vyplývající ze zákona o pozemních komunikacích Správu 
služeb hl. m. Prahy, se sídlem Kundratka 19, Praha 8, vč. řešení jejich 
odtahů.V návaznosti na novelu věříme, že Správa služeb hl. m. Prahy 
bude tyto povinnosti dle zákonných postupů v brzké době plnit i na 
našem území a dojde k uvolňování zabraných parkovacích stání.
Pokud se ve Vašem okolí nachází takové vozidlo, neváhejte informovat 

Správu služeb hl. m. Prahy na webovém portálu (formulář):  
https://www.sshmp.cz/sluzby/nahlaseni-vraku/, tel. 222 027 513-514, 
e-mailová adresa: podatelna@sshmp.cz nebo na náš portál MMS,  
e-mailová adresa: mms@praha13.cz a Váš podnět bude SS HMP  
předán.  Místostarosta David Zelený

Ukliďme Prahu 13
Kvůli jarní karanténě Covid-19 byly jarní úklidy v rámci akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko zrušeny. Podzimní akce je plánována  
na 19. září. Těžištěm jsou lidé, kteří zorganizují dobrovolnický úklid  
ve zvolené lokalitě. Hlavní organizátor www.UklidmeCesko.cz jim 
poskytuje know-how, pevné pytle na sesbíraný odpad a veškerou další 
potřebnou podporu. Pro zájemce o zorganizování úklidové skupiny  
je více informací na www.uklidmecesko.cz/about/zakladniInformace/.

Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, občanských 
spolků, společností SV, škol apod. se mohou předem hlásit na odboru 
životního prostředí u Dany Céové, e-mail: ceovad@praha13.cz,  
tel. 235 011 474. V případě zájmu vám pomůžeme vytipovat vhodnou 
lokalitu k úklidu a po dohodě zajistíme odvoz pytlů se sebraným 

odpadem z domlu-
veného prostran-
ství. Nejlepší je 
napsat po akci  
e-mail, ve kterém 
uvedete, kolik lidí 
se zúčastnilo, jak se 
jmenovala skupina, 
kolik odpadu a kde 
se sebralo, případně 
připojit fotku  
a na mapě vyznačit 
místo, kde pytle 
připravené k od-
vozu jsou (menší 
množství pytlů mů-
žeme poskytnout). 
Informace, které 
nám zašlete, pak 
použijeme na webu 
a v časopise STOP. 

MČ Praha 13 
tuto akci velice vítá, 
podporuje a děkuje 
všem zdejším sku-
pinám, které se již několik let do úklidu zapojují. Vždy vysbírají ob-
rovské množství odpadků, pomáhají s likvidací černých skládek 
a v neposlední řadě šetří nemalou část finančních prostředků, které 
jsou každoročně z rozpočtu městské části na úklidy vynakládány.   
 Dana Céová
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Komplexní údržba komunikací
Datum  Seznam ulic

18. 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

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

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

23. 9.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  
  Mukařovského), Holýšovská, Chlupova,  
 K Zahrádkám (Armády – č. 1026/47)
 Neustupného, NN 3452 (přední část  
 parkoviště), Nová kolonie (část)
 
24. 9.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  
 NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova) 
 Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště)  
 Zázvorkova
 
  25. 9.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova 

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

    2. 10.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),
 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 
 oddíl parkoviště), Nušlova 
  
    5. 10.  Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)
  
    6. 10. Borovanského, Janského (Kurzova  
 – Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
 Netouškova (pouze rameno do ul. Klauso– 
 va), Přecechtělova (Kurzova – Janského)
  
    7. 10. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)
  

8. 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 
dotčeného úseku (IZ8a–B28) a stejně tak jediná značka 
(IZ8b–B28 konec) tento úsek ukončuje. Pokud řidiči 
nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné 
dopravní značky používané při blokovém čištění, 
budou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla 
odtažena. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu 
ze zatravňovacích panelů, se v rámci blokového čištění 
nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních 
komunikací. 

Stolní tenis i v Centrálním parku
Koncem dubna letošního roku dostal starosta David Vodrážka dopis 
s žádostí o rozšíření sportovního vyžití v Centrálním parku, konkrétně 
o možnost hrát zde venkovní stolní tenis. Míst, kde si mohou občané 
ve venkovním veřejném prostoru zahrát stolní tenis je v rámci ploch 
veřejné zeleně na území naší městské části již několik, ale Centrální 
park k těmto místům do této doby nepatřil. 

Protože je dle Strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018 – 
2024 vybavování venkovních hracích ploch o tyto stoly jednou z prio-
rit, v odpovědi pan starosta přislíbil, že se bude touto myšlenkou za-
bývat. Od slibu k činu uplynuly necelé tři měsíce. Od začátku 
prázdnin je už možné se této sportovní aktivitě věnovat i v Centrál-
ním parku. Stolní tenis si mohou zájemci zahrát hned na dvou nových 
stolech vybavených síťkou a to v prostoru stávající venkovní posilovny. 
Instalaci stolů včetně úpravy okolního terénu, která vyšla na 200 000 Kč, 
zajistil odbor životního prostředí. 

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

datum stanoviště

  9. 9. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

  9. 9. Nušlova – parkovací záliv proti č. 2291 (u kontejnerů na tříděný odpad)

10. 9. Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny u č. 1594)

10. 9. Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

11. 9. Běhounkova – parkoviště proti č. 2463

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

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

14. 9. Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764) 

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

15. 9. Volutová – parkoviště proti č. 2518/6

16. 9. Janského – parkoviště proti č. 2370/15

16. 9. Melodická – křižovatka s ul. Operetní

17. 9. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

17. 9. Sezemínská – parkoviště u trafostanice

21. 9. K Sopce – zpevněná plocha

21. 9. Šostakovičovo náměstí – křižovatka s ul. Vlachova (na chodníku proti 
č. 1511/8)

22. 9. 5. máje – proti č. 325/55

22. 9. Suchý vršek – křižovatka s ul. V Hůrkách (odstavná plocha)

23. 9. Fantova – parkoviště u č. 1742/23 (před provozovnou Barum)

23. 9. Janského – rozšířený chodník u č. 2437

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

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

29. 9. K Fialce – plocha u č. 1219

29. 9. Kettnerova – parkoviště u trafostanice (proti č. 2053)

30. 9. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad

30. 9. nám. Na Lužinách – křižovatka s ul. Mládí

1. 10. Hábova – parkoviště proti č. 1564/8

1. 10. Pavrovského – křižovatka s ul. Janského 

5. 10. Bellušova – parkoviště proti č. 1804/7

5. 10. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12

6. 10. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

6. 10. Bronzová – chodník u trafostanice (proti č. 2016/13)

7. 10. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů  
na tříděný odpad)

7. 10. Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

 Michaela Líčková

Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů 
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pes-
ticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, ba-
terie a akumulátory, použité potravinářské tuky a oleje (v uzavřených PET lahvích).
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 601 389 243, 731 451 582. 

datum stanoviště po – pá

   9. 9. – st

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

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

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

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

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

křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30–17.50

 K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace 
č.1047/21a)

18.00–18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30–18.50

K Hájům (plocha proti č. p. 821/11) 19.00–19.20

17. 9. – čt

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

křižovatka ul. K Fialce – Živcových 15.30–15.50

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

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

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

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40–18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00

Michaela Líčková

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

datum čas stanoviště

  11.  9. 15.00–18.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (plocha u nádob na 
tříděný odpad)

  25.  9. 15.00–18.00 Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a

  26.  9.   9.00–12.00 5. máje – plocha proti č. 325

   2. 10. 15.00–18.00 K Řeporyjím – křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)

   3. 10.   9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219

   3. 10.   9.00–12.00 K Sopce – zpevněná plocha

   9. 10. 15.00–18.00 K Opatřilce – křižovatka s ul. K Jihu

10. 10.   9.00–12.00
K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (plocha u nádob na 
tříděný odpad)

17. 10.   9.00–12.00 5. máje – plocha proti č. 325

17. 10.   9.00–12.00 K Řeporyjím – křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

17. 10.   9.00–12.00 Klausova – parkovací záliv proti č. 1361/13a

17. 10. 13.00–16.00 nám. Na Lužinách

18. 10.   9.00–12.00 Srnčí  – křižovatka s ul. U Dobráků

24. 10.   9.00–12.00 K Sopce – zpevněná plocha

24. 10. 13.00–16.00 K Hájům  – křižovatka s ul. Okruhová

30. 10. 15.00–18.00 K Fialce – plocha u č. 1219

31. 10.   9.00–12.00 Chalabalova – parkoviště proti č. 1611/7

31. 10.   9.00–12.00 Před Rybníkem  – proti č. 100

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další!                     Michaela Líčková
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LETNÍ TÁBOR FZŠ TRÁVNÍČKOVA. Třídy 5.B a 5.C se vypravily 
s třídními učitelkami Evou Křivanovou a Kateřinou Šormovou na 
letní tábor v Jizbici. Užily si krásné počasí a dobrodružství s Diaman-
tovou kočkou. I když se letos všichni s paní učitelkami i s některými 
kamarády loučili, protože už z nich budou žáci druhého stupně, bylo 
veselo. Ilona Žďárská

PŘECHOD DÍTĚTE Z MŠ DO ZŠ. 
V úterý 6. června se uskutečnil pátý 
a poslední workshop z cyklu zaměře-
ného na téma Přechod dítěte z mateř-
ské do základní školy realizovaný 
v rámci projektu Místní akční plán II 
rozvoje vzdělávání pro Prahu 13.  
Ve školní jídelně FZŠ Brdičkova se 
sešli rodiče dětí předškolního věku 
i pedagogové, aby se pod vedením 
lektorek (školní psycholog, školní 
speciální pedagog a klinický logo-
ped) zaměřili na témata – Řeč a logo-
pedické poruchy i Specif ické poruchy 

učení. Jsme rádi, že se akce opět setkala s velkým ohlasem a příští 
školní rok budeme v tomto trendu pokračovat nabídkou dalších zají-
mavých seminářů. Marcela Fuglíková

DŮM DĚTÍ V NOVÉM KABÁTĚ. Dům dětí a mládeže Stodůlky, 
místo, kde se děti i dospěláci mo-
hou vzdělávat a inspirovat, navště-
vovat kroužky, akce i tábory, bude 

ve školním roce 2020/2021 slavit 30 let od svého založení. Oslavy 
jsme začali prvním společným dárkem – novým logem. Když teď dům 
dětí navštívíte, určitě si prvních drobných i větších změn všimnete na 
první pohled. Těšíme se na vás při společných oslavách tohoto našeho 
významného jubilea! Marie Haklová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PLNÝ ZÁŽITKŮ. I v průběhu prázdnin 
pokra čujeme v komunitních aktivitách pro žáky naší školy a na pod-
poru žáků s odlišným mateřským jazykem. Od 20. do 23. července 
proběhl v naší FZŠ Trávníčkova v rámci projektu 51 kroků ke společ-
nému vzdělávání příměstský tábor pod vedením Nelly Líčkové a Evy 
Štychové. Děti prošly Královskou cestu, vystoupaly na Staroměstskou 
mosteckou věž, navštívily Pražský hrad, Karlštejn, Národní technické 
muzeum, nechybělo koupání nebo opékání buřtíků... Poslední den 
objevovaly zajímavosti Prahy 13. Projekt 51 kroků k lepšímu společ-
nému vzdělávání CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001453 je spolufinan-
cován Evropskou unií. Ilona Žďárská

NOVÉ SPORTOVNÍ TŘÍDY. V rámci projektu Spolu na startu byla 
v pondělí 1. června na 173 stadionech v celé České republice oficiálně 
zahájena letošní atletická sezona. Jedním ze stadionů, kde tyto atle-
tické mítinky proběhly, byl i atletický ovál ZŠ Janského. Pod vedením 
SK Aktis se zde setkali atleti z Prahy 13 a spolu s výstřelem startova-
cích pistolí vběhli do nové sportovní sezony. Pro naši školu byla tato 
akce symbolická i z toho důvodu, že tento výstřel pomyslně otevřel 
i nové sportovní třídy v ZŠ Janského.     Jan Havlíček, ředitel školy 

PANTEŘI PŘIVEZLI ČTYŘI MEDAILE. Florbalový klub Panthers 
má za sebou mimořádně úspěšný srpnový víkend. Na Czech Open, 
jednom z největších florbalových turnajů na světě, získal hned čtyři 
cenné kovy – bronz, dvě stříbra a na krku nakonec zacinkala i placka 
zlaté barvy. Boj o zlato byl opravdu kuriozní – ve finále nejpočetnější 
mužské kategorie OPEN se totiž poprvé v turnajové historii proti 
sobě postavila dvě mužstva z jednoho klubu. V panteřím derby se na-
konec radoval tým RED. Kromě něj si cenné kovy odvezl ještě muž-
ský tým WHITE a PRO, dívčí složku Panthers pak stříbrnými me-
dailemi potěšil tým BLACK. Čtyři umístění v TOP 3 turnaje jsou tak 
největším úspěchem klubu v historii populárního turnaje! Tomáš Pauček
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REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY. V ZŠ Mohylová vznikl ve spo-
lupráci s rodiči a žáky projekt na prohloubení enviromentálního vzdě-
lávání Revitalizace školní zahrady. S jeho financováním pomohla škole 
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, Městská část Pra- 
hy 13 a Rada rodičů. Díky tomu se zahrada stává v podstatě studijním 
materiálem a žáci ji mohou využívat například pro školní projekty 
Voda, Les a Místo, kde žijeme. Během minulého školního roku prošla 
zahrada řadou změn. Díky nim zde žáci, pedagogové, rodiče i veřej-
nost najdou zahrádky, o něž pečují sami žáci, vrbové skrýše, skleník 
nebo králíky a slepice. O ty se děti starají v rámci přestávek a kroužku 
Chovatel – pěstitel. Ve třídách správně třídíme odpad, ten bio dáváme 
na kompost. Žáci si tak prohlubují vědomosti a dovednosti umožňu-
jící poznávat přírodu a svět, ve kterém žijí. Dominantou zahrady se 
však stal krásný zahradní domek ladící s komponenty v areálu školy. 
Bude využíván pro školní i mimoškolní aktivity – relaxace, skupinové 
práce, badatelské a praktické činnosti... 
Díky všem pozitivním změnám mohou nyní žáci zažívat výuku  
i v nepříznivém počasí v terénu. Zahrada se tak stala místem nejen 
pro efektivní výuku, ale i trávení volného času s vazbou na přírodu.
   Kateřina Srbová a Veronika Pijáková

UŽ SE TĚŠÍME NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Nejprve předávání vysvěd-
čení, pak kouzelnická show a dětské taneční i hudební vystoupení. 
S uplynulým školním rokem se v Anglofonní základní škole rozloučili 
ve velkém. A už se těší na ten příští. Během prázdnin se dětem nově 
vymalovala třída, aby pro ně bylo prostředí pro učení ještě příjemnější. 
Rodiče měli také možnost seznámit se s novým učitelským týmem, je-
hož součástí budou i lektoři z Ameriky a Velké Británie. Všichni už 
teď vyhlíží zářijový začátek školního roku, který snad kvůli virové epi-
demii proběhne bez výraznějších omezení. Zdeněk Dvořák 

VESELÉ ŠERPOVÁNÍ A SMUTNÉ LOUČENÍ. Po otevření školek 
nás čekala spousta akcí. Den dětí v Mateřské škole Palouček, Husní-
kova 2075, byl spojen s plněním sportovních úkolů na zahradě. Před-
školáci z Berušek se ale nejvíce těšili na „Šerpování“ spojené s jejich 
krátkým vystoupením. Tentokrát jsme loučení s předškoláky oslavili 
venku a pouze v kruhu školkovém, spolu s dalšími třídami – Myškami, 
Motýlky a dětmi z Berušek, které do školy ještě nepůjdou. Předškoláci 
dostali šerpu a batůžek se svým jménem, následovalo malé pohoštění, 
nechyběl ani dětský šampus a diskotéka. Helena Štajerová

ZDRAVÉ A CHUTNÉ 
OBČERSTVENÍ. V atriu 
radnice naší městské části 
byla nainstalována potra-
vinová lednice Fresh Point,  
kterou zde provozuje 
firma Zdravá lednice, s.r.o. 
Při vyřizování svých zále-
žitostí tak mají občané 
možnost využít nabídku 
čerstvého a kvalitního ob-
čerstvení. Vybrat si mo-
hou například sendviče, 
wrapy, dezerty, saláty, jo-
gurty nebo osvěžující ná-
poje. Platba je možná 
pouze bezkontaktně pla-
tební kartou. -če-

UČÍME SE VENKU. V ZŠ Mohylová se rádi inspirujeme novými 
trendy, a tak si v závěru školního roku užila většina tříd výuku venku.  
4.B si vyzkoušela badatelskou výchovu v pod Albrechtovým vrchem 
v meandrech Prokopského potoka, děti z 2.B se v rámci projektu 
o vodě vypravily mimo jiné do Centrálního parku, kde u Stodůlec-
kého a Nepomuckéko rybníku zkoumaly rostliny a pozorovaly život 
různých vodních živočichů. Do terénu se z větší části přesunula  
i výuka žáků 1.B. Děti díky nově vybavenému badatelskému koutku 
zkoumaly v přirozeném prostředí dění u potůčku na louce a poznávaly 
rostliny a živočichy v okolí.  -red- 



ZÁŘÍ 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

FINANČNÍ PORADNA

Jak si udržet dobrou náladu v době koronaviru
„Dobrý den, paní doktorko. Žijeme s manželem tak hezky, děti odrostly, 

pracujeme z domova. Manžel odmítl v současnosti naši domácí uklízečku 
kvůli šíření koronaviru. Potom si ale zranil nohu a nakazil se při ošetření 
u lékaře. Naštěstí jsme oba optimisté, tak i ty komplikace s koronavirem ur-
čitě zvládneme.“

„Dobrý den, paní doktorko. Celou dobu koronavirového období nosíme celá 
rodina důsledně respirátory. Mám velké obavy z nákazy, snažíme se vše do-
držovat a zbytečně se nákaze nevystavovat. Tchán je ale nyní ve vážném 
stavu v nemocnici, tchyně dočasně u nás. Kolegyně manžela z práce se naka-
zila na nějaké párty. Vlastně nyní nevíme, jak „nakombinovat“, kdo s kým 
by se měl vídat, aby se zmírnilo riziko nákazy. Manžel asi bude dočasně by-
dlet v našem druhém bytě, ale zároveň by chtěl vídat vážně nemocného umí-
rajícího tatínka. Nechce ho ohrozit, ale zároveň by s ním v závěru života 
chtěl být. Všechna rizika jsou hodně náročná. Jsme unavení.“

„Dobrý den, paní doktorko. Je mi 82 let a vím, že jsem vzhledem ke koro-
navirovému onemocnění v rizikovém věku. Nemůžu a nechci být třeba rok 
nebo i déle někde v izolaci. Chci si závěr svého života ještě užít, dokud žiju. 
Za rok už tu ani být nemusím.“

Ano, koronavirová doba nám dává úplně nová pravidla pro život. 
Cestování do cizích zemí je významně omezené nebo úplně ne-
možné. Kulturní hromadné akce, oslavy a setkávání se nedoporu-
čují. Už se nám znovu po jaru vrací spousta omezení. Určitě je  
důležité respektovat základní pravidla zamezení šíření nemoci. Zá-
roveň je ale důležité si uvědomit, že my sami určujeme, v jaké kon-
dici a psychickém vyladění jsme. Je to totiž velmi výrazná zbraň 
proti nákaze.

Soustřeďme se na přítomný okamžik
Hledejme aktivity, které nás potěší a budeme se cítit spokojeně tady 
a teď. Není třeba říkat si, že si užijeme dovolenou, až koronavirová 

doba přejde. Příjemně strávený čas můžeme určitě sami sobě připra-
vit už teď a klidně doma. Pocity štěstí v přítomnosti zvyšují naši 
odolnost. Štěstí posunuté do budoucna na neurčito nám způsobuje 
pocit křivdy, pocit, že něco důležitého nemůžeme. Jen naplnění po-
citu spokojenosti je potřeba začít hledat i jinde než doposud. 
Máme–li pocit, že se nám zvenku děje něco neprávem (různé zákazy 
a nařízení shora), zbytečně si tím ubíráme energii, kterou bychom 
mohli investovat do pozitivního nasměrování. Stěžováním si jen na-
ladíme vlastní mozek do negativního modu. Negativismus má 
špatný vliv na naše psychické i fyzické zdraví a tudíž opět na to, 
v jaké kondici nás koronavirová infekce zastihne.

Pozitivní a negativní přístup k životu
Rozdíl mezi šťastnými a nešťastnými lidmi je ten, že ti první za 
všech okolností najdou něco, co je v životě hezké a užívají si to. Ne-
gativisté svoje nešťastné a nespokojené naladění vytvářejí už i tím,  
že všem kolem sebe vypráví, co vše je špatně a bohužel tím otravují 
svoje okolí i sami sebe.

Neporovnávejme, jak před koronavirem bylo lépe...
Každá doba má svoje světlé a stinné stránky. Věci, které nelze změ-
nit, stejně nezměníme. Usmívejme se na svět a užívejme si ho v po-
době, jaký zrovna je. Optimizmus a úsměv se nám bude vracet a ur-
čitě se nám bude žít lépe. A jestli koronavirus nebo nějaký jiný virus 
tady mezi námi je, tak nejen dezinfekcí, odstupem a rouškami, ale 
i svým optimizmem a spokojeným přístupem k životu se stáváme 
proti němu odolnějšími.

Přeji čtenářům časopisu STOP, ať se všem ve zdraví a spokojeně žije, 
jak je to právě teď možné.

Hana Jenčová, klinický psycholog,  

tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz

Hypoteční trh v dobách pandemie
Překotný vývoj posledních měsíců se podepisuje i na trhu s hypoté-
kami a nemovitostmi. Třebaže mnozí prorokovali, že současná krize 
s sebou přinese pokles cen nemovitostí, dosavadní vývoj svědčí 
o opaku. Pro spotřebitele, který o úvěru na bydlení uvažuje, je ale 
dobrou zprávou snižování úrokových sazeb.

Česká národní banka v reakci na šíření epidemie a vládní restrikce 
přijala několik protikrizových opatření. Z hlediska našeho tématu 
jsou důležitá zejména dvě – snížení základních sazeb a uvolnění 
přísných pravidel pro získání úvěrů. Základní sazby letos ČNB sní-
žila hned třikrát. Žádná ze tří základních sazeb už není vyšší než 
1 %. Pro řadového spotřebitele se ale dlouho nic neměnilo. Banky  
se totiž stále obávají platební neschopnosti svých klientů. To, že se 
v tomto ohledu zatím nenaplnily negativní scénáře, je primárně 
dáno zavedením moratoria na splátky úvěrů a podpůrných programů 
státu. 

Jak velké množství dlužníků má reálně potíže se splácením se 
ukáže, až pomoc ze strany státu skončí. To může být už na podzim. 
I přesto průměrná úroková sazba klesá, a to z hodnot kolem 2,44 % 
v únoru na červnových 2,21 %. Vrátila se tak na úroveň z konce roku 
2017. Výjimkou však už nejsou ani sazby pod 2 %. Vždy záleží na 
konkrétních podmínkách úvěru, individuálním posouzení a vyjedná-
vacích schopnostech vašeho finančního poradce. 

Komerční sazby sice klesají, rychlost ale zpomaluje. Současná ten-
dence může ještě několik měsíců pokračovat (pokud se výrazně ne-
zvýší počet nesplácených úvěrů), ale už v příštím roce lze v závislosti 
na míře ekonomického oživení očekávat návrat k pozvolnému růstu. 
I podle centrálních bankéřů by k tomu mohlo docházet od druhé 
poloviny roku.

Významnou roli na hypotečním trhu sehrávaly v posledních letech 
restriktivní ukazatele ČNB – tzv. DTI (poměr výše úvěru a čistého 
ročního příjmu žadatele), DSTI (poměr celkového zadlužení a čis-
tého měsíčního příjmu) a LTV (poměr výše hypotéky vůči hodnotě 

zastavované nemovitosti). Od dubna bylo ze strany ČNB DTI  
zrušeno, DSTI zvýšeno z 45 % na 50 % a LTV z 80 % na 90 %. 
V červnu pak následovalo zrušení DTI. V praxi však komerční 
banky zpravidla zrušené ukazatele stále uplatňují. 

Výjimek je pouze pár. Vysvětlení je třeba hledat v obavách finanč-
ních institucí z budoucího vývoje na trhu. Změnu by i v tomto pří-
padě mohlo přinést ukončení státní podpory jednotlivým ekonomic-
kým subjektům, která deformuje tržní chování, a signály z trhu tak 
často bývají zavádějící. Ostražitost bank je proto zcela pochopitelná. 
Ještě když vezmeme v úvahu fakt, že se v případě poskytnutí úvěru 
klientovi, který se dostane do finančních problémů a jehož bonita 
byla z hlediska platné legislativy problematická či nedostatečně 
transparentní, vystavuje riziku žaloby. Situaci by proto prospělo, po-
kud by se pravidla dále nezpřísňovala a pokud by stát více věřil ban-
kám, že si své obchody samy ohlídají.

V následujících měsících budou mít ti, kdo uvažují o koupi nemo-
vitosti financované hypotékou poměrně příznivé podmínky. Nemu-
sejí ale trvat dlouho. Kromě relativně nízkých sazeb a prostoru pro 
uvolnění přísných podmínek do hry vstupuje zrušení čtyřprocentní 
daně z nabytí nemovitosti, kterou doposud musel hradit ten, kdo 
kupoval starší nemovitost. To často znamená úsporu ve výši stovek 
tisíc. 

U hypoték sjednaných do konce roku 2021 bude také možné 
uplatňovat odpočet úroků do výše 300 tisíc Kč. Roční limit se však 
od roku 2022 sníží na polovinu. Navzdory zpomalujícímu růstu cen 
nemovitostí nelze ani ve střednědobém horizontu očekávat, že ceny 
začnou stagnovat či klesat. Stagnaci či pokles lze čekat pouze v hor-
ších lokalitách. 

V Praze je pokles cen spíše přáním než reálným předpokladem.  
Ve srovnání se západními metropolemi jsou totiž tuzemské ceny 
stále o dost níž. Pokud tedy do budoucna plánujete byt nebo dům 
koupit, dlouhé vyčkávání se téměř jistě nevyplatí.

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

Pytláci
Celé prázdniny zasahovali naši strážníci proti osobám neoprávněně 
lovícím ryby na vodních plochách v Centrálním parku. Jednalo se 
zpravidla o skupiny cizích státních příslušníků, které při odlovu po-
stupovaly velmi organizovaně a systematicky. Při přistižení dochá-
zelo téměř vždy k pokusům o útěk z místa činu a odmítání prokázat 
svoji totožnost. Část pytláků skončila na místním oddělení policie. 
Dokonce museli být přivoláni i kolegové ze služby cizinecké policie. 
Veškeré zjištěné protiprávní jednání bylo zadokumentováno a pře-
dáno příslušným správním orgánům.   

Závadové osoby v okolí stanic metra 
Počátkem měsíce července zahájili strážníci zvýšený dohled na místech, 
kde dochází ke zvýšené koncentraci osob bez domova a kriminálně zá-
vadových osob. Zejména se jedná o Šostakovičovo náměstí, stanici metra 
Luka, Lužiny a bezprostřední okolí Slunečního náměstí. Opatření je cí-
leno na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a narušování 
veřejného pořádku. Musíme konstatovat, že agresivita těchto osob, po-
kud jsou pod vlivem alkoholu, byla již příčinou celé řady našich zásahů. 
Abychom vymohli dodržování právních norem, bylo ze strany městské 
policie nutné použít donucovacích prostředků.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

V období od 1. července do 18. srpna řešilo naše oddělení  
66 trestných činů a 99 přestupků. Z těchto skutků jsme řešili: 
 8 krádeží jízdních kol – některá z nich nechali majitelé na 
veřejně přístupných místech. Pro pachatele je pak velmi jed-
noduché překonat jejich jištění a na kole odjet. Další 3 kola 
byla odcizena z kočárkárny domu, kdy zloději stačilo přeštíp-
nout lankový zámek. „Odvahu“ prokázal zloděj, který ukradl 
kolo z nosiče na vozidle. V jednom případě se podařilo pacha-
tele krádeže elektrického jízdního kola policistům MOP Sto-
důlky zadržet a předat ho k dalšímu řízení. 
 7 vloupání do sklepních kójí – pachatel se do nich dostává 
velmi jednoduchou cestou. Vylomí petlici a přeštípne její oko 
nebo přeštípne oko zámku. Z kójí si odnesl např. golfové hole, 
různé nářadí, žebřík, dětskou autosedačku, elektroniku, nádobí... 

 3 případy řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. 
Ve zkráceném přípravném řízení byly řešeny dva. Nyní jsou již 
oba opilci odsouzeni. Třetí byl předán k projednání přestupku 
na Magistrát hl. m. Prahy. Všichni výtečníci mají jedno spo-
lečné. Nějakou dobu si za volant nesednou. 
 Na základě kamerových záznamů jedné z místních dro-
gerií byl ztotožněn pachatel 4 krádeží drogistického zboží. 
V současné době probíhá prověřování těchto krádeží a po  
zadokumentování bude věc postoupena k dalšímu řízení  
PČR SKPV (služba kriminální policie a vyšetřování) Praha II. 
 14 krádeží peněženek nebo kabelek – ve všech případech 
k nim došlo díky nepozornosti a lehkomyslnosti poškozených. 
Nejen kabelky a peněženky, ale také mobilní telefony a kre-
ditní karty byly odcizeny z batohů na zádech, kabelek pově-

šených na židli nebo položených vedle, z kapes u kalhot nebo 
bund, při uklízení nákupu do tašek, z předních sedadel vozi-
dla, kdy majitel ukládá nákup do zavazadlového prostoru  
vozidla.
V jednom případě se podařilo zadržet zlodějku přímo při krá-
deži. Majitelce tak mohla být kabelka s celým obsahem vrá-
cena. Případ opět putoval k dalšímu řízení na PČR SKPV 
Praha II. 
 2 případy vykázání násilné osoby z obydlí – v prvním pří-
padě byla vykázána dcera ohrožených osob, v druhém byl vy-
kázán přítel ohrožené osoby. O vykázání jsou ze zákona vyro-
zuměny další orgány a instituce, zejména pak Intervenční 
centrum Praha. 
 Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Stodůlečtí hasiči mají stále co dělat
V pondělí 20. července v 18.39 byla naše jednotka v počtu 1+3 spolu 
s HZS HS 7 vyslána do ulice Janského k padlému stromu v zastavěné 
části sídliště Velká Ohrada. Událost se obešla bez zranění.

V pátek 31. července krátce po půlnoci vyslalo operační středisko 
HZS hl. m. Prahy naši jednotku do ulice V Úvalu k požáru pokoje  
na ubytovně. Z objektu bylo nutné evakuovat padesát osob a to za po-
moci vyváděcích masek. Tři osoby si převzala do péče Zdravotnická 
záchranná služba hlavního města Prahy. Ještě v průběhu tohoto zá-
sahu v Motole byl na tísňové lince ohlášen požár ve Vackově ulici  
ve Stodůlkách, kde mělo hořet v prostorách obytného vícepodlažního 
domu. S naší jednotkou tam bylo vysláno dalších šest pražských jed-
notek. Hasiči po svém příjezdu na místo zjistili, že došlo k požáru sta-
vebního materiálu před domem a také k požáru vedle zaparkované 
dodávky a osobního automobilu. Zplodiny se dostaly také do společ-
ných prostor přilehlého domu.

Při příležitosti 130. výročí založení SDH ve Stodůlkách zveme  
širokou veřejnost v sobotu 5. září od 13 hodin do prostor hasičské 
zbrojnice v Tlumačovské ulici. Návštěvníci budou moci na místě vidět 
moderní hasičskou techniku určenou k výjezdům jednotky hasičů.  
Během exkurze se mohou příchozí seznámit s problematikou ochrany 
obyvatelstva (prostředky individuální a improvizované ochrany, varo-

vání – sirény, evakuace apod.). Bude možné se seznámit s historií 
sboru, výstrojí a výzbrojí používanou našimi předky. Lidé se také mo-
hou seznámit s tím, jak se chovat při požáru v domácnostech, jaká ne-
bezpečí v domácnostech hrozí a uvidí ukázky činnosti kolektivu mla-
dých hasičů, předvedení družstva lezců a výcvik služebních psů 
Městské policie hl. m. Prahy. 

Během oslav bude probíhat doprovodný program pro děti – loučení 
s prázdninami. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Pokusíme se všechno dohnat
Na jaře koronavir pořádně zamíchal s akcemi a závody našeho sboru. 
Všechny byly zrušeny a teď se pokusíme co největší množství závodů 
a již tradičních akcí dohnat. To, co půjde, uspořádáme na podzim. Jedna 
z mála akcí, které se konají v běžném termínu, jsou Třebonické letní hry. 
V sobotu 29. srpna ve 13.00 začne na hrázi třebonického rybníka jejich 
další ročník. Soutěžní klání tříčlenných družstev v pěti netradičních dis-
ciplínách pořádá SDH Třebonice ve spolupráci s městskou částí Pra- 
ha 13, oddělením krizového řízení a Kulturním domem Mlejn. O den 
později, tedy v neděli 30. srpna, zveme všechny děti na odložený Den 
dětí. Na konci září nás čeká Memoriál Jany Dobiášové v běhu na 60 m 
s překážkami, v říjnu pak ještě některé přesunuté akce z jara. Vše ale zá-
leží na epidemiologické situaci. Informace o plánovaných akcích na-
jdete na plakátech a na stránkách STOPu.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Letos oslavíme už 30. výročí
Letos nás potkalo mnohé, ať už lepší nebo 
horší. Snad každého zasáhlo těžké období 
koronavirové epidemie. Jednotlivci, rodiny, 
firmy, organizace i stát se museli poprat s tím, co přišlo do cesty. Ani 
středisko Diakonie Praha, které sídlí ve Stodůlkách a podporuje osoby 
s postižením, není výjimkou. Některé z poskytovaných služeb musely 
být na jaře uzavřeny a pochopitelné byly obavy o zdraví klientů a za-
městnanců ve službách otevřených. Na druhou stranu se podařilo 
i v této nelehké době otevřít nové detašované pracoviště Domova  
pro osoby se zdravotním postižením, což byl radostný krok kupředu. 
V rámci střediska k žádné nákaze doposud nedošlo, vše se zvládlo 
a ukázala se síla a srdce celého týmu včetně lidí okolo, kteří pomáhali 
a drželi palce.

Svět ještě není zpátky ve svých kolejích a uvidíme, jak to půjde dál 
a co přinese podzim. Ale i přesto je pro Diakonii Praha rok 2020 
velmi symbolický, slaví totiž 30. výročí fungování, což je úctyhodná 
doba, po kterou pomáhá druhým. Paralelou je, že právě teď stojí před 
velkou výzvou – novým projektem na výstavbu a realizaci prvního 
pražského Domova se zvláštním režimem pro osoby s poruchou autis-
tického spektra. Více o historii i o novém projektu vám přineseme 
zase příště…

Pokud byste chtěli Diakonii Praha podpořit, můžete se ozvat na dár-
covskou podporu: fundraising@diakonie-praha.cz, tel. 602 788 976, 
č. účtu: 181-127747339/0800. 
Více informací najdete na webových stránkách www.diakonie-praha.cz.

  Barbora Dukátová

Názor zastupitelů 
Zlepšení zápachu z výrobny krmiv VAFO: Úspěch občanské inicia-
tivy Praha pro život a Pirátů

Obyvatelé na severozápadní straně Prahy si po letech mohou vy-
dechnout: Úporný zápach, kterým okolí zamořovala výrobna zvířecích 
krmiv VAFO v Chrášťanech u Prahy se v poslední době výrazně zlep-
šil. Za změnou stojí neúnavná aktivita občanské iniciativy Praha pro 
život a místních členek Pirátské strany. 

Zápach z výrobny psích granulí trápil pražské části ( Jinonice, Zli-
čín, Stodůlky, Luka, Řepy, aj.) a široké okolí Chrášťan po dlouhou 
dobu a zdálo se, že firma je vůči všem stížnostem imunní. Členky Pi-
rátské strany Prahy 13 se ale rozhodly, že situaci změní a připojily se 
v loňském roce k nově vznikajícímu občanskému sdružení Praha pro 
život pod vedením paní Emily Schneider. 

Společně uspořádali dvě demonstrace, zorganizovali hojně podepi-
sovanou petici a dostali celý problém do médií i před Českou inspekci 
životního prostředí. Pirátská poslankyně Dana Balcarová interpelovala 
v této věci ministra životního prostředí Brabce. Na základě tlaku ak-
tivních občanů došlo k jednání primátora Prahy a starostů postiže-
ných městských částí se zástupci firmy a zastupitelů Středočeského 
kraje. Zásadní byla iniciativa Hl. m. Prahy, zastoupena IPR Praha jako 
účastníka řízení, při vydání integrovaného povolení (povolení ke zvý-
šenému objemu výroby, dále jen IP), o které VAFO žádalo...  (Úplné 
znění textu najdete na www.praha13.cz → Samospráva → Kluby za-
stupitelů.) Jana Horká, zastupitelka za stranu Zelení a Piráti pro 13

K příspěvku paní zastupitelky Horké bych rád dodal, že vzhledem 
k množství přijatých usnesení na úrovni naší městské části i konkrét-
ních kroků, které byly učiněny proto, aby bylo zamezeno, nebo alespoň 
omezeno negativní působení výroby ve VAFO Chrášťany mi přijde 
poněkud úsměvné, když paní zastupitelka Horká připisuje zlepšení si-
tuace především neúnavné aktivitě občanské iniciativy Praha pro život 
a místních členek Pirátské strany. I když tuto iniciativu pochopitelně 
vítám. Už méně úsměvné mi ale připadá především to, že odpovědní 
činitelé z Magistrátu hlavního města Prahy, navíc ze stejných politic-
kých kruhů jako zastupitelka Horká, téměř nekonají. Již svolané jed-
nání na toto téma ruší, neboť nejsou po půl roce od začátku šíření 
onemocnění Covid-19 schopni zajistit řádný chod magistrátu. 

Abych byl konkrétní – na základě rozhodnutí MZV ČR bylo z po-
věření pražského primátora a jeho náměstka Petra Hlubučka svoláno 
na 24. června jednání se starosty městských částí a zástupci VAFO 
Chrášťany. To ale bylo 17. června zrušeno. Teď máme konec srpna a...? 
Nic. Protože jsem optimista, věřím, že se jednání, na kterém všem za-
interesovaným stranám, snad kromě magistrátu, záleží, někdy usku-
teční.  Za Klub zastupitelů ODS Petr Zeman 

Modré dveře nabízí psychoterapie 
zdarma

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú., které se dlou-
hodobě zaměřuje na komplexní pomoc veřejnosti v ob-
lasti duševního zdraví, nyní nabízí psychoterapie a psy-
chologické poradenství zdarma pro osoby registrované 
na OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí). Díky 
dvěma projektům cíleným na podporu rodin, Psycholo-
gické poradenství pro rodiny a Terapie pro rodiny, může 
nyní centrum nabídnout své, jinak zpoplatněné, služby 
zdarma a zpřístupnit je tak těm, kteří by o ně stáli, ale 
běžně si je nemohou dovolit. 

Psychoterapie je vhodná pro kohokoli, kdo o ni pro-
jeví zájem. Může výrazně přispět ke zlepšení vztahů 
s blízkými, zefektivnění komunikace v rodině, ale po-
skytnout i prostor pro úlevu v tíživé životní situaci.  
Vše, co klient řekne, je důvěrné. Psychoterapie je ur-

čena lidem s duševním onemocněním, ale stejně tak je běžně využí-

vána lidmi, kteří sami sebe považují za silné a stabilní osobnosti, 
pouze se dočasně ocitli v situaci, kdy si potřebují vyjasnit některé 
otázky, nebo chtějí s odborníkem pracovat na dosažení svých cílů 
a zlepšení své celkové psychické pohody.

Psychologické poradenství může být užitečné rodičům, kteří tápou 
v některých otázkách výchovy, nebo si potřebují ujasnit svou roli v ro-
dině a hranice v rodinných vztazích. Včasná odborná pomoc pomáhá 
předcházet vážným komplikacím. Zmírňuje také dopady již probíhají-
cích potíží, např. v situacích kolem rozvodu či rozchodu partnerů 
a s tím souvisejícím nastavením péče o děti. Říct si o odbornou pomoc 
v oblasti duševního zdraví je známkou zodpovědného přístupu, nikoli 
projevem slabosti. 

Psychologické a psychoterapeutické služby zdarma je možné  
využít do konce roku 2020 v pobočce Terapeutického centra Modré 
dveře v Praze, K Horkám 23/16, Praha 10-Hostivař. Jsou přístupné 
jednotlivcům, párům a rodinám žijícím trvale v Praze nebo Středočes-
kém kraji, kteří jsou evidováni na kterémkoli OSPOD. 

Aktivity projektu jsou podpořeny MPSV z dotačního programu 
Rodina, aktivity projektu Terapie pro rodiny 2020 jsou podpořeny 
MHMP z dotačního programu Rodinná politika. 

Více na tel. 727 864 785, www.modredvere.cz. Tereza Zahradníková
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*  Sleva je poskytována od  1. do  30.  9.  2020 po  předložení Karty výhod Dr.Max ve  formě 
neuplatnění maximální obchodní přirážky a  vztahuje se na  léky hrazené z  prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max 
při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze 
poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, 
nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil 
na jeho pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce, jsou 

k dispozici v lékárnách Dr.Max a na kartavyhod.drmax.cz.

V září jsme pro Vás  
snížili doplatky 

až o  100 %

Sluneční náměstí 2561/3,
Praha 5

Otevíráme 
pro Vás novou  
lékárnu Dr.Max  
u metra Hůrka

pondělí–pátek 8.00–18.00
Otevírací doba
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TOULKY

PO KOM SE JMENUJE

Do Berouna nejen za památnými 
stromy
Ze Smíchovského nádraží dojedete pohodlně vlakem do Berouna. Od 
nádraží dojdete po červené na Husovo náměstí. Proti soše Jana Husa 
stojí dvoupatrová budova radnice. Vznikla sloučením dvou středově-
kých domů. Radnice je novobarokně přestavěna. Hned v jejím soused-
ství můžete zajít do infocentra. Vedle radnice je ulička s opravenou 
Pražskou branou, jež byla součástí opevnění kolem města. Sloužila ja- 
ko vstup od Prahy. Ve středověku zde bydlel branný, později zde byla 
šatlava, pak archiv a dnes je tu galerie. Když půjdete nahoru ulicí Pa-
lackého, dojdete ke druhé Plzeňské bráně. Dnes je v ní expozice hra-
debního systému včetně dobových kreseb města, městských privilegií 
Berouna a historických listin. Z ochozu je pěkný výhled na město 
a okolí, ale vstup na ni je zpoplatněný. Celé náměstí je lemované sta-
rými měšťanskými domy. Náměstí, hradby, brány, kostel sv. Jakuba jsou 

Netouškova ulice
Najdete ji na Velké Ohradě, vychází severním směrem z ulice Klau-
sovy. Miloš Netoušek byl český lékař, jeden ze zakladatelů hematolo-
gie v Československu, světový odborník pro patologii a terapii. Naro-
dil se 1. prosince 1889 ve Slavkově u Brna v učitelské 
rodině. Maturoval na Prvním českém gymnáziu v Brně 
roku 1907. O pět let později promoval na Lékařské fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze. Jako student podnikl 
studijní cestu do Paříže k přednímu francouzskému neu-
rologovi Josephu Jules Babinskimu. V letech 1914 až 
1919 byl asistentem prof. Emericha Maixnera a současně 
i lékařem nemocnice Červeného kříže v Praze-Karlíně. 
Rok po válce odjel s naší vládní misí do nemocnice 
v Tomsku na Sibiři. Téhož roku se vydal na studijní pobyt do Japon-
ska, USA a Paříže. Po návratu byl pověřen vybudováním a vedením 
ústavu pro obecnou a experimentální patologii na Lékařské fakultě 

Komenského univerzity v Bratislavě, jejímž byl v akademickém roce 
1929–30 děkanem. Po vzniku Slovenského štátu přešel na brněnskou 
lékařskou fakultu Masarykovy univerzity, kde působil až do roku 
1942. Po otevření Provizorní barákové nemocnice v Motole 4. března 
1943 se stal jejím ředitelem a přednostou interního oddělení. Zde pů-

sobil až do 29. března 1946, kdy magistrát vyhověl jeho žá-
dosti o uvolnění. V roce 1950 byl jmenován přednostou 
I. interní kliniky, v jejímž čele stál do roku 1960. Po založení 
Československé hematologické společnosti se roku 1952 stal 
jejím prvním předsedou. Do důchodu odešel 1. února 1960. 
K jeho nejdůležitějším dílům patří Klinická hematologie, 
která byla v Československu první ucelenou monografií 
o fyziologii a patologii krve a krvetvorných orgánů s po-
drobnými metodologickými postupy z vyšetřovací techniky 

a s neobyčejně bohatými literárními údaji. Byl výjimečně vzdělaný 
i v hudbě a literatuře. Prof. MUDr. Miloš Netoušek, DrSc. zemřel 
29. října 1968. Dan Novotný

součástí městské památkové zóny. Před Plzeňskou branou je ulička 
a tou dojdete ke kostelu. Ten byl v době vzniku města několikrát pře-
stavován. Poslední velká oprava proběhla 1903–7. Naproti kostelu je 
morový sloup z roku 1861. Pokračujte po červené nahoru Talichovým 
údolím až k vile skladatele Václava Talicha, který ji koupil roku 1936. 
Celé lesnaté údolí se nazývá Brdatka. Název pochází ze staročeského 
slova brd či brdo znamenající protáhlý kopec ukončený skalkou. 
V 15. a 16. století zde bývaly vinice. V 50. a 60. letech minulého století 
se zde konaly mezinárodní motokrosové závody. Dnes si těžko umíme 
představit místo lesa burácející motory a tisíce diváků. Také se zde 
ukrývá poklad. V Pivovarské ulici v Berouně žil starý samotář řečený 
Sanytrník. Býval to slavný loupežník, několik let strávil ve vězení.  

Každé ráno chodil s lopatou a motykou do Brdatek na místo zvané  
Bečkovy dolíky, aby vykopal peníze a šperky, které zde kdysi se svými 
kumpány ukryl. Poklad nenašel, tak máte šanci. Vydejte se lesem dál po 
červené kolem studánky a dvěma kříži až na rozcestí Děd, odkud vy-
stoupáte po zelené k cihlové rozhledně Děd. Postavená v roce 1893 se 
stala první rozhlednou Klubu českých turistů. Od ní se dejte po modré 
až k rozcestí, kde modrou opustíte a zahnete doprava na širokou lesní 
cestu. Na rozcestí se dejte vpravo po modré šipce a širokou cestou se-
jdete k památnému dubu letnímu. Od něj pěšinkou rovně dolů k ohra-
dám koní. Pak doleva ulicí K Dědu a vlevo do ulice Viničné až dojdete 
k hospodě U Zelených. Přejděte opatrně silnici a v ulici Okružní za-
hněte do odbočky vpravo se zákazem vjezdu. Na jejím konci vlevo, pak 
parkem k oplocenému medvědáriu. Žije tu Kuba s Matějem. Odtud 
ještě můžete vystoupat 95 schodů na rozhlednu Městská hora. Potom 
sejdete pravou stranou podél hřiště parkem ke škole až k silnici. Do-
prava dojdete ke kostelu Zvěstování Panny Marie z roku 1525. Začát-
kem 21. století byl propůjčen pravoslavné církvi. Od kostela se dejte 
ulicí Tovární, doleva ulicí Na Náhonu, rovně kolem Sokola a za ním 
doprava. Lávka přes říčku Litavku vás navede k nádraží. Ušli jste asi 
11 kilometrů. Zdrávi došli! Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha–Karlov, oddíl Turistická banda
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2001: Komunitní centrum se otevírá
Rok 2001 začal pro Prahu 13 slavnostně. Městská část se totiž po ně-
kolika letech rozhodla uspořádat svůj reprezentační ples. Konal se bě-
hem vrcholné plesové sezony 22. února na Žofíně a k jeho hlavním 
hvězdám patřila zpěvačka Marta Kubišová. Pořádnou kalamitou se ještě 
připomněla panující zima, což zdrželo příjezd mnoha hostů. Bohatý pro-
gram plesu pořádaný agenturou Digital Image Studio přesto proběhl v plné 
parádě. V malém sále hrál Petr Kříž 
hudbu 60. až 90. let, kouzelníci před-
váděli mikromagii a rychlokreslíři ma-
lovali portréty hostů, informoval ma-
gazín STOP.

Ve druhé polovině února a v první 
polovině března proběhlo v Praze 13 
stejně jako v celé republice Sčítání 
lidu, domů a bytů. V prvním dubno-
vém týdnu pak zavítal do městské 
části cirkus Jo–Joo, ve kterém byla 
kromě výkonů artistů k vidění i čísla 
krotitelů lvů a drezůra leoparda. 
Svůj vřelý vztah k cirkusovému umění 
prokázal i starosta Prahy 13 Petr 
 Bratský, který se nechal připoutat k otáčivému kolu a principál Jaromír  Joo 
kolem něj vrhal nože, které ve druhé části čísla ještě zapálil, napsal maga-
zín STOP.

Ve středu 13. června zastupitelé městské části oficiálně udělili první 
tři čestná občanství Prahy 13. Za celoživotní obětavý boj za svobodu 
proti fašistickým a komunistickým totalitním režimům ho získali ge-
nerál letectva František Peřina, odbojářka a politická vězenkyně Hilda 

STALO SE V ZÁŘÍ

Praha se po vzniku republiky pěkně rozjela
První automobil a první řidičské oprávnění si v roce 1893 pořídil libe-
recký továrník Theodor von Liebieg. Jednoduchá pravidla silničního 
provozu začala platit od roku 1900. Například rychlost jízdy v uza-
vřené obci nesměla být vyšší než rychlost koně v čerstvém klusu. Ještě 
v roce 1906 bylo v Čechách hlášeno méně než 1 000 aut a motorek. 

V roce 1918 měla už Praha 223 tisíc obyvatel. Tehdejší řidiči, voz-
kové, cyklisté i chodci byli zvyklí využívat ulice dle vlastního uvážení, 
mnohdy vládlo právo silnějšího a tak 
bylo nutné do chaotického uličního reje 
vnést řád a pravidla. A tak se před více 
než sto lety, zamračeného úterý 2. září 
1919 v osm hodin ráno, objevil v dolní 
části Václavského náměstí první do-
pravní strážník. V nové modročerné 
uniformě s černým pláštěm s temně 
červeným lemováním, štítkem s nápi-
sem „dopravní stráž“ na prsou, s přilbou 
z černé plsti se stříbrnými ozdobami 
a gumovým obuškem v ruce začal řídit 
dopravu. Do konce roku jich policie 
vycvičila další dvě stovky. Strážníci ve-
dle své originální choreografie s ne-
zvyklými gesty při řízení provozu řešili 
rvačky kočích s motoristy, ale postiho-
vali i cestující při seskakování z otevře-
ných vozů tramvají za jízdy. Proto byli 
vybíráni zkušení a fyzicky zdatní muži. 
Činnost dopravní stráže se týkala jen 
hlavního města, na venkově byl dohled svěřen do rukou četníků. V zá-
jmu plynulého provozu byla v Praze zvýšena rychlost z patnácti na 
pětatřicet kilometrů v hodině. Učit se řídit motorové vozidlo mohl 
kdokoli a kdekoli za poplatek 33 korun a 20 haléřů, což při průměr-
ném měsíčním zaměstnaneckém platu mezi 135 a 260 korunami zas 
tak málo nebylo. Požívání určitého množství alkoholu za volantem 
bylo v zásadě možné, nesmělo však být na řidiči patrné. V roce 1920 

se počet vozů v celém Československu vyšplhal přes sedm tisíc a po 
připojení okolních obcí o dvě léta později se počet pražských obyvatel 
ztrojnásobil na 667 tisíc.

Řízení křižovatek za pomoci policisty postupně přestávalo stačit 
a bylo nutné zavést plynulejší systém. Na sklonku roku 1927 byl insta-
lován na křižovatce ulic Hybernská, Dlážděná a Havlíčkova u dneš-
ního Masarykova nádraží první světelný semafor s ručním přepínáním. 

V prvních dnech stála doprava v celé 
Hybernské, od Žižkova až k Prašné 
bráně. A dopravní stráž musela řidiče na-
učit správně na signály reagovat. A navíc 
i chodce. V roce 1930 měla už Praha 
850 tisíc obyvatel a počet motorových 
vozidel v Československu dosáhl počtu 
100 tisíc a tří tisíc benzínových čerpadel. 
Středem Václavského náměstí už projíž-
dělo v dopravní špičce přes sedmnáct tisíc 
vozidel. Proto byl 21. ledna 1930 upro-
střed Václavského náměstí na křižovatce 
s Jindřišskou a Vodičkovou ulicí zprovoz-
něn první automatický světelný semafor 
v Praze. Prostřední oranžové světlo ten-
krát svítilo neuvěřitelných deset sekund. 
Řidiči se údajně tomuto místu zdaleka 
vyhýbali a tak se kvůli semaforu rychlost 
provozu zpomalila. O rok později bylo 
v republice 116 tisíc motorových vozidel. 
V roce 1935 se u nás objevilo šest stan-

dardizovaných dopravních značek, např. zatáčka či křižovatka. Během 
dalšího roku už po zdejších silnicích jezdilo 200 tisíc motorových vozi-
del. Náš bleskový pohled na předválečnou československou dopravní 
erupci bychom měli nejen symbolicky uzavřít prvními dny Protekto-
rátu. Přechod na pravostranný provoz byl zaveden výnosem velitele ně-
mecké armády 17. března 1939. V našem parlamentu se o tom handr-
kovali už od dvacátých let. Dan Novotný

Hojerová–Čiháková a plukovník Pravomil Raichl, hrdina východní 
fronty.

Na Slunečním náměstí byla po 405 dnech dokončena stavba Komu-
nitního centra sv. Prokopa. V úterý 19. června se uskutečnilo slavnostní 
vysvěcení za účasti arcibiskupa kardinála Miroslava Vlka, o den později 
se pak ve sv. Prokopu konal první koncert pro veřejnost za účinkování 

Kramářova dechového tria a pěvec-
kého sboru Carmina Vocum. Z ků- 
ru zněly netradičně pojaté písně 
a skladby odpovídající modernímu 
duchu stavby. „Iniciativa vzešla už 
před lety zdola od místních lidí a to, co 
následovalo před a během výstavby, se 
dá srovnat snad jen se sbírkou na Ná-
rodní divadlo,“ ocenil starosta Petr 
Bratský. Více než třetina nákladů 
stavby byla totiž získána z dobrovol-
ných příspěvků a sponzorských darů. 
Otevření centra přitom chválil i kar-
dinál Vlk. „Za svůj biskupský život 
světím teprve druhý kostel,“ přiznal se. 

Ocenil mimo jiné fakt, že centrum nepřevyšuje okolní zástavbu a mezi 
paneláky nevyniká svou velikostí a pompézností, ale posláním.

Stavební ruch na Slunečním náměstí tím ovšem rozhodně neskon-
čil, právě naopak. V sousedství kostela začala vznikat oční klinika 
a v pátek 1. června se za účasti pražského primátora Jana Kasla usku-
tečnilo také slavnostní poklepání základního kamene nové budovy 
radnice Městské části Praha 13. Robert Šimek
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VÍKENDY BEZ NUDY

vyberete. Vybaveni těmito informacemi můžete v klidu vyrazit za oby-
vateli jedné z nejkrásnějších zoologických zahrad světa.

Botanická zahrada má své kouzlo v každém ročním období. Roz-
kládá se na ploše zhruba sedmdesáti hektarů, na kterých má návštěv-
níkům určitě co nabídnout. Dopravit se tam můžete autobusem, pří-
vozem, od dubna do října parníkem i autem. K dispozici je placené 
nehlídané parkoviště i možnost občerstvení. Nejznámějším místem 
botanické zahrady je bezesporu skleník Fata Morgana, ale patří k ní 
i úžasné venkovní expozice a pozor – také vinice s celoročně otevře-

nou Vinotékou sv. Kláry. Milovníci grilování si mohou zapůjčit gril 
i s příslušenstvím, koupit dřevěné uhlí a bezva grilovačka může začít. 
Nebo se po pěkně dlouhé procházce můžete posadit na terasu Vino-
téky, dát si skleničku dobrého vínka, a když k tomu ještě přidáme nád-
herný výhled... 

Ať už se rozhodnete pro návštěvu zoologické nebo botanické za-
hrady určitě nebudete litovat. Eva Černá

První poprázdninová rubrika Víkendy bez nudy se bude od těch před-
chozích trochu lišit. Protože epidemiologická situace posledních dnů 
si už přece jen vyžádala některá nepopulární opatření, pozveme vás 
tentokrát na dvě místa, která důvěrně znáte. Do pražské zoo a Bota-
nické zahrady hlavního města Prahy v Troji. Obě mají jedno společné 
a tím jsou venkovní expozice. Navíc jsou kousek od sebe, takže je mů-
žete navštívit během jednoho dne. Kdybychom začali uvádět, co 
všechno na vás při návštěvě čeká, bylo by to nošení dříví do lesa. Jejich 
program pravidelně zveřejňujeme v Kalendáři akcí, tentokrát ho na-
jdete na stranách 45 a 46. Ale prozradíme vám něco, o čem jsme se 

zatím nezmínili.  
Začneme zoologic-
kou zahradou. Poje-
dete-li tam autem, 
můžete využít par-
koviště, které pojme 
téměř devět set vozi-
del, cyklisté mohou 
nechat svůj dopravní 
prostředek na vyme-
zených místech. Ná-
vštěvníci mají k dis-
pozici i úschovné 
boxy umístěné 
u vchodů do za-
hrady. Zoo je uzpů-
sobena tak, aby si ji 
mohly užít i ma-
minky s nejmenšími 

dětmi. K dispozici jsou místa ke kojení nebo ohřátí jídla, ale také pře-
balovací pulty. Větší děti určitě využijí možnost pohrát si na hřištích, 
projet se dětskou tramvají nebo navštívit Dětskou zoo a přitom třeba 
některé ze zvířat nakrmit. A kdyby přepadl hlad vás, nebo jen chuť na 
něco dobrého, budete se muset jen rozhodnout, kterou z restaurací si 
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Těšíme se na nové návštěvníky        
Denní stacionář Střediska sociálních služeb Prahy 13 je sociální služ-
bou, která je určena pro všechny seniory a osoby se zdravotním handi-
capem, kteří jsou ohroženi ztrátou soběstačnosti a nemohou být přes 
den sami doma nebo se jen sami necítí dobře. V denním stacionáři se 
tak mohou setkat s vrstevníky podobných zájmů a názorů a ztratit po-
cit samoty a opuštěnosti.    

Denní stacionář je bezbariérovým zařízením v ulici Trávníčkova ne-
daleko stanice metra Luka. Pro naše klienty, kteří jsou tělesně limito-
váni a nezvládnou se do stacionáře dopravit vlastními silami, nabízíme 
možnost dopravy vozidlem s vysokozdvižnou plošinou, který je vhodný 
i pro vozíčkáře.

Stacionář je otevřený každý všední den od 8.00 do 16.30, nicméně 
klient si sám určuje, kolik času ve stacionáři potřebuje strávit, zda bude 
docházet každý den nebo pouze ve vybraných dnech během pracov-
ního týdne. 

Cena za pobyt je příznivá – činí 22 Kč za hodinu pobytu. Klientům 
zajišťujeme podle délky stráveného času také stravovací a pitný režim 
v rozsahu dopolední a odpolední svačiny, oběda a kávy s dezertem. Při-
pravujeme pro ně i pestrý aktivizační program. Každý den je zaměřen 
na jinou činnost – tvořivé aktivity, pečení, hudební program, cvičení 
paměti a motoriky, krátké procházky po zahradě a okolí. Naším cílem 
je podporovat naše klienty v soběstačnosti a samostatnosti a působit 
tak pozitivně na jejich duševní rovnováhu.

Klienti mohou během pobytu v denním stacionáři využívat i doplň-
kové služby jako je pedikúra, kadeřnictví a masáže a to za zvýhodněné 
„seniorské“ ceny. Pomoci můžeme i s celkovou osobní hygienou, kdy 
nabízíme v prostorech Střediska osobní hygieny možnost využití bez-
bariérové sprchy nebo vany.

Případným zájemcům poskytneme veškeré informace na telefonních 
číslech 222 543 021 nebo 602 527 959, více též na webových stránkách 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 www.sssp13.cz. 
 Martina Cveklová, zástupkyně ředitele SSSP13

Přeprava vozidlem s plošinou        
V rámci svých doplňkových služeb nabízí Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 ve všedních dnech mezi 9. až 15. hodinou odvoz klientů na 

úřad, do zdra-
votnického za-
řízení nebo na 
nákup a to vo-
zidlem s vyso-
kozdvižnou 
plošinou. Tuto 
službu tak mů-
žeme poskyt-
nout i klientům 
vozíčkářům, 
případně klien-
tům, pro které 
je převoz běž-
ným vozidlem 

nad jejich motorické schopnosti. Vozidlo, které je po každé jízdě desin-
fikováno, může na kratší vzdálenosti přepravit denně šest až osm kli-
entů tak, aby jim zajistil i odvoz zpět do domácího prostředí. V případě 
zájmu o rezervaci vozidla volejte na tel. 222 543 022 nebo 602 104 454. 
Při využití přepravy je nutné mít nos a ústa zakryta rouškou. 

Ceny za přepravu:
•  doprava klienta po Praze 13 – 1 cesta (např. k lékaři) 40 Kč
•  doprava klienta po Praze 13 – 2 cesty (k lékaři a zpět domů) 80 Kč
• doprava klienta do FN Motol (jedna cesta tam nebo zpět) 130 Kč 
•  doprava do nemocnice na Homolce (jedna cesta tam nebo zpět) 150 Kč
•  doprava mimo MČ Praha 13 a MČ Praha-Řeporyje            22Kč/km      
•  cena za přistavení vozidla, platí pro jízdu mimo Prahu 13 40 Kč
• čekací doba na klienta (1 započatá minuta čekání 3 Kč) 180Kč/hod.
• parkovné vozidla hradí vždy klient Jiří Mašek, ředitel SSSP13

INZERCE

Expats 105x69 indd 1 24 8 2015 9:48:11
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  7. 9.  Jaké to bylo v době karantény
14. 9. Cvičení paměti, pokračování z března 
21. 9. Káva o čtrnácté
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  1. 9.  S hudbou a písní oslavíme narozeniny našich dlou-

holetých členek (93 a 90 let)
  8. 9.  Zacvičíme si a popovídáme si u kávy
15. 9.  Zazpívat a zahrát na ukulele nám  přijde Michaela 

Zahradnická
22. 9.  O práci v sociální oblasti si s námi přijde povídat 

paní Monika Červíčková
29. 9.  Připomeneme si stará česká přísloví
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
  2. 9.  U kávy a čaje si popovídáme o tom, jak jsme prožívali 

uplynulých pět měsíců
  9. 9.  Na historii Sokola ve Stodůlkách zavzpomíná pan 

Václav Sailer 
16. 9.  S harmonikou oslavíme kulaté výročí naší členky 

paní Vilmy
23. 9.  Zahrajeme si společenské hry
30. 9.  Dopoledne se aktivně zúčastníme Lukiády v Lukáši 

a odpoledne vyhodnocení v Kulturním domě Mlejn
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  2. 9. Na tom našem rybníce 
  9. 9. Řím
16. 9.  Lucie Bílá

23. 9.  Praha – železnice
30. 9.  Prokopské údolí
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.
Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
  1. 9.  Posezení u kávičky v našem klubu v restauraci  

Pod radnicí
  8. 9.  Vycházka na Vyšehrad
15. 9.  Návštěva Kaple sv. Kříže na Pražském hradě
22. 9.  Povídání u kávičky v našem klubu
29. 9.  Vycházka do Obory Hvězda
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Za oběd si připlatíme 
Vážení strávníci, přijměte, prosím, následující oznámení. Od 1. září  
dojde ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 k navýšení cen obědů 
(polévka, hlavní jídlo, nápoj): 
Cena oběda pro seniory: 75 Kč (dosud 65 Kč) 
Cena oběda pro ostatní: 100 Kč (dosud 80 Kč) 
Cena za dovoz oběda pečovatelskou službou klientům, kteří mají uza-
vřenou smlouvu o péči se nemění. 

K úpravě cen přistupujeme z důvodů zdražování vstupních surovin 
a služeb, zejména k stále rostoucím cenám potravin a energií a na zá-
kladě vývoje růstu průměrné roční míry inflace od roku 2015, kdy byla 
cena obědů naposled upravována. 

Jídelníčky najdete na ww.sssp13.cz/jidelnicek.html. 
Protože jsme sociální zařízení, bude výdej obědů i samotný provoz 

jídelny podřízen aktuálním hygienickým a bezpečnostním pravidlům. 
Děkujeme za pochopení. Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Retrokavárna je zpátky
Po půlroční odmlce srdečně zveme seniory 8. září od 14.00 do Retro-
kavárny v Kulturním domě Mlejn. Těšíme se na všechny stávající 
i nové návštěvníky. Po dlouhé vynucené odmlce se sejdeme nad šálkem 
kávy, drobným pohoštěním s krátkým hudebním programem. Vzácnou 
návštěvou, nyní již v roli hosta, bude paní Anna Kubištová, která pozici 
vedoucí Retrokavárny od 1. dubna vyměnila za pozici vedoucí Klubu 
seniorů III.

Vzhledem k omezené kapacitě žádáme všechny návštěvníky Retro-
kavárny, aby se zaevidovali na tel. 235 011 451 u paní Krajlové nebo 
235 011 625 u paní Bernertové. 

Průběh či zrušení akce může ovlivnit aktuální epidemiologická  
situace v Praze.  Iva Dvořáčková

Cvičení pro seniory se vrací
Senior fitnes, z.s., znovu otevírá cvičení v KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 
Stodůlky. První cvičení se uskuteční v pondělí 21. a 29. září vždy od 
9.30 do 10.30. Od října budou dvě cvičební hodiny od 9.30 do 10.30 

a od 10.45 do 11.45. Více informací podá cvičitelka Hana Borčevská, 
tel. 720 689 939, hborcevska@seznam.cz.  Vladimír Hejný



ZÁŘÍ 2020 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22736

INFORMACE Z RADNICE

VELKÁ SOUTĚŽ O AUTO

STÍRACÍ LOSY ZA 50 000 000 KČ!

Každý los vyhrává

Nakupte alespoň za 500 Kč a setřete si na stíracím losu dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč do Galerie Butovice.
Los si vyzvedněte na infostánku v přízemí. Všechny losy hrají o osobní automobil KIA STONIC.
Neplatí pro nákupy z mall.cz a czc.cz. Pravidla akce na www.galerie-butovice.cz a infostánku v přízemí.
Soutěž trvá 1. 8. – 30. 9. 2020 nebo do vydání zásob losů.

PROMOTIONS

Fotografie auta je pouze ilustrační.

GB soutez o auto A4 STOP TISK.pdf   1   23.07.2020   16:50
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KONCERTY
24. 9.  čt  19.30  HLASOPLET a Petr Jančařík 
První koncert nové sezony v KD Mlejn

8. 10. čt  19.30 ASONANCE – koncert
Skupina Asonance patří k nejstarším skupinám působícím na české folkové scéně

DIVADLO
18. 9.  pá  19.00  NEIL SIMON: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ KACHNA 
Ochotnické divadlo D13.

DĚTI
  3. 9. čt 16.00 NOVÉ DIVADLO NITRA: KOCÚR V ČIŽMÁCH  
V rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež

  4. 9. pá 18.00 ELIŠKA BRTNICKÁ: ENOLA 
V rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež

  5. 9. so 17.00 Tereza Říčanová, Barbora Látalová: KOZÍ KRAVINY 
V rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež

  6. 9. ne 18.00 MALÉ DIVADLO: NUDA! 
V rámci Assitej festivalu divadla pro děti a mládež

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

PRO ŠKOLY
Hodina TV Jinak – v devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disci-
plíny jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný 

adaptovat na jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany 
Drábové.

Hodina HV Jinak – v šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta) vyzkouší 
své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, zpěv i hru na 
různé hudební nástroje. Lze objednat u Lucie Rezkové.

RŮZNÉ
   9. 9. st 20.00 VEČERY STUDENTŮ HAMU: Back to Antwerp/ 
   Svůj nejsvětlejší čas trávím tím, že jej dělám tmavým/
   Fake and Famous

11. 9. pá 18.00 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ TS DEMO

FUN FATALE 2020 – PREMIÉROVÝ SPECIÁL
10. 9. čt 18.00 Eliška Brtnická: premiéra HANG OUT
10. 9. čt  20.00 Zuzana Drábová: premiéra 7CIHEL
11. 9. pá 18.00 Eliška Brtnická: HANG OUT
13. 9. ne 15.00 Holektiv: Letkyně
15.–17. 9.  18.00–21.00    Workshop Třídenní ŠÁLY A LANO se Stéphi
19. 9. so 19.30 Eleonora Dall’Asta: MATMO (Korzo, Veletržní palác – Dukelských  
   hrdinů 47, Praha 7)
 2.10. pá 19.30 Cie Pieds Perchés / premiéra OK(N)o (Studio Prám –  
   Čerpadlová 536/4, Praha 9)
 3.10. pá 19.30 Cie Pieds Perchés / OK(N)o (Studio Prám – Čerpadlová 536/4,  
   Praha 9)
 
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na  
www.mlejn.cz nebo na Facebooku. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím 
portálu GoOut – www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN

Pestrá nabídka KD Mlejn        
Patříte mezi naše věrné návštěvníky koncertů, divadelních, tanečních 
či novocirkusových představení, ale rádi byste ve Mlejně trávili více 
volného času? Již od září máme pro vás a vaše děti připraveno mnoho 
nejrůznějších kurzů a workshopů. Kromě vzdušné i pozemní Akroba-
cie pro dospělé nabízíme i Akrobatickou gymnastiku pro děti. Máte-li vý-
tvarné vlohy, můžete k nám chodit na kurz Keramiky pro děti či do-
spělé. Hudebně nadané děti, náctiletí i dospělí mohou vyzkoušet hru 
na kytaru, ukulele, bicí, klavír, violoncello nebo se naučit správnou 
techniku klasického zpěvu. Mladé milovníky tance jistě potěší lekce 
s Anežkou Straníkovou Tanec dětem a TS Chloe. Oblíbenou aktivitou 
je i Divadelní kroužek pro děti ve věku 5–7 let, vedený Radkem Pokor-
ným z divadla BUŘT. V neposlední řadě se můžete zapojit i do aktivit 
spolků, které u nás sídlí: Folklorní soubor Lučinka, Ochotnické diva-
dlo D13, Pilates Taťana, cvičení pro seniory Senior fitnes, Šachový 
klub, Škola moderního zpěvu, kurzy salsy nebo společenských tanců. 
Více informací najdete na www.mlejn.cz/kurzy, přihlásit se můžete na 
https://mlejn.webooker.eu/. Již nyní se na vás těší naši zkušení lektoři.  
 Lucie Rezková 

Sejdeme se ve Mlejně
Moji milí potencionální návštěvníci prvního koncertu sezony ve 
Mlejně. Já strašně nerad dávám rady, zvláště pak zadarmo. Ale tuhle 
vám poskytnu bez nároku na honorář, a kdyby se náhodou stalo, že se 
mnou ani po tom ohromném zážitku s Hlasopletem nebudete souhla-
sit, což nepředpokládám, můžete mi klidně přijít vynadat. Já to vydr-
žím, protože vstupné vám stejně nikdo nevrátí. Prostě pokud jste ještě 
neslyšeli Hlasoplet, tak máte co dohánět. Pět skvělých kluků, úžasné 
hlasy, nádherné harmonie a spousta humoru, nadsázky i sebeironie. 

Jen tak na okraj: já i Hlasoplet jsme pošli z Plzně a to je záruka kva-
lity. Je to kulturní město. Je sice fakt, že tu třeba J. K. Tyl zemřel hlady 
a my už k tomu taky daleko nemáme, ale znáte to, všude je něco! Ale 
vážně. Hlasoplet má ohromný záběr. Je to dokonalý žánrový mix. Šlitr, 
Suchý, Mládek, ale taky Bobby McFerrin, Frank Sinatra, Queen, Si-
mon a Garfunkel. Prostě výživná muzika. Tohle byste si fakt neměli 
nechat ujít! Já se na to těším a na vás taky. Tak 24. září v 19.30 ve 
Mlejně. Srdečně zdraví Petr Jančařík
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V říjnu uplynou čtyři roky od otevření galerie Czech Photo Centre v Nových 
Butovicích. Hned první výstava Questions Without Answers světoznámé 
agentury VII byla zcela unikátní. Své snímky zde představili přední 
fotografové – Antonín Kratochvíl, Alexandra Boulat, Ron Haviv a řada 
dalších. A stejně kvalitních výstav se zde konala už celá řada. Czech Photo 
Centre se tak stává jednou z nejvýznamnějších galerií v hlavním městě.  
Za všemi úspěchy tohoto multižánrového centra stojí Veronika Souralová, 
kterou jsme požádali o krátký rozhovor.

Momentálně jste fotografka, spisovatelka, ředitelka galerie Czech Photo Cen-
tre a současně také ředitelka soutěže Czech Press Photo, ale vaše původní pro-
fese se světem umění moc společného neměla.
To, co jste teď řekla, je vlastně ve zkratce můj životní příběh. Sice 
jsem křtěná Vltavou, ale v Praze jsem žila krátce. Můj otec byl biolog 
a odešel za prací do Krkonošského národního parku. Takže dětství  
i čas studia na střední škole jsem prožila v Hostinném v Podkrko-
noší. Hodně mě ovlivnil nejen otec, ale také místo, kde jsem vyrůs-
tala. Můj život byl protknutý přírodou, péčí o zvířata, ornitologií, ale 
také výtvarnem a psaním... Měla jsem tolik zájmů, že vybrat si bu-
doucí profesi nebylo jednoduché. Otec si samozřejmě přál, abych šla 
v jeho šlépějích, ale... Na gymnáziu, kde mi šla i matematika, jsem se 
o své budoucí profesi radila s výchovným poradcem. Řekl mi, že bych 
mohla přírodě pomoci i jinak – přes techniku. A konečné rozhod-
nutí? Vodní stavby a vodní hospodářství na ČVUT. Tady jsem se vě-
novala oboru úprava toků. Navrhovali jsme různé regulace přívětivé  
k přírodě. Většinou ale v životě nic nejde jednoduše. K tomu, co člo-
věk má dělat, se ve finále dostane, ale třeba trochu složitější cestou. 
Maminka říkala, že jsem vystudovala techniku proto, abych tam po-
tkala svého manžela, který mi pak umožnil dělat to, co mě baví ze 
všeho nejvíc. A tak se časem z výtvarna vyvinula fotografie a psaní,  
to mě ostatně bavilo vždycky. Ráda píšu knížky pro děti, nyní se 
hlavně věnuji fotografii a akcím okolo ní.

A cesta k Czech Photo?
Ta byla zajímavá, vedla překvapivě přes mravence. Když jsem byla na 
mateřské, hodně jsem se věnovala fotografii a hledala směr, který by 
mě zajímal. A hmyz byl pro mě vždy tím nejhezčím v přírodě. Vět-
šina lidí se šestinohých tvorů bojí, pro mě jsou naopak fascinující. 
Táta byl zakladatelem časopisu Krkonoše, kam psal hodně článků  
a k nim potřeboval fotografie mravenců. Ale vyfotit je není úplně 
jednoduché. Takže jsem velmi brzy zjistila, že k tomu potřebuji spe-
ciální výbavu, dovednosti, znalosti a začala jsem se zajímat jak udělat 
dobrou makro fotografii. Dneska už jsou kurzy, ale tenkrát nebyly. 
Potkala jsem se s fotografy, kteří mě naučili makro fotit a také mě 
hodně ovlivnili. Makro fotografie je jiný svět, který vám otevírá 
úplně novou dimenzi. Focení je hodně o technice, takže mi pomohlo 
i mé technické vzdělání. Postupně do sebe začalo všechno zapadat. 
Nafotila jsem sérii makro snímků mravenců a tu jsem poslala do sou-
těže Czech Press Photo. Byly vystavené na Staroměstské radnici, což 
pro mne byl velký úspěch. Potom přišel nejkrásnější šok. Divácké 
ocenění – na prvním místě Václav Havel a na druhém moji mravenci! 
A to jste jen tak poslala své fotografie do tak prestižní soutěže?
Ani náhodou, popostrčil mě fotograf Oleg Homola, navíc mě před-
stavil řediteli nakladatelství Mladá fronta a seznámil mě se zaklada-
telkou zmíněné soutěže Danielou Mrázkovou. Můj profesní život se 
hodně změnil.

Vraťme se ještě k těm mravencům. Původně jste je fotila pro svého otce, pak 
„putovali“ na Staroměstskou radnici. To ale asi nebylo všechno.
V době, kdy fotky vznikaly, jsem měla malé děti a připadalo mi, že je 
pro samé vysedávání u mraveniště tak trochu zanedbávám. Když 
jsem mravence nafotila, vymýšlela jsem pro děti o mravencích po-
hádky. Dělala jsem i koláže – zmenšovala jsem fotky dětí na velikost 
mravenců a příběhy jsem jimi ilustrovala. Tak vlastně vznikla moje 
první knížka pohádek. Pohádek, které jsou založené na faktech. Když 

Před lety poslala do prestižní soutěže mravence, dnes ji řídí

Ředitelka galerie Czech Photo Centre Veronika Souralová

Na Staroměstské radnici soutěžil i Mravenec s kapkou medu
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si je děti s rodiči přečtou, vnoří se do života mraveniště. Jsem pře-
svědčená, že příběh na děti pozitivně působí a motivuje je k lásce  
k přírodě. Zjistí, že za nádhernou přírodou nemusí jezdit na konec 
světa a také se učí tu krásu chránit. Celkově jsem vydala čtyři dětské 
knížky o hmyzu, ve spolupráci s fotografem Danem Maternou dvě 
knihy o psech a pak ještě další knihy cestovatelské. Jeden náš známý 
entomolog o mně řekl, že jsem Ondřej Sekora moderní generace. 
Což je pro mě obrovská pocta, protože s knížkami Ondřeje Sekory 
jsem vyrůstala. Když máte otce biologa, tak vám čte jenom Ferdu 
Mravence anebo Knihu džunglí .
Zmínila jste jméno Daniela Mrázková.
Daniela Mrázková založila v roce 1995 soutěž Czech Press Photo.  
V průběhu zhruba osmi let jsem se nejdříve stala členkou jejího 
týmu, pak jsem organizovala autorské prezentace fotografům a po-
stupně jsem se stala její pravou rukou. V určitém okamžiku viděla,  
že potřebuje následovatele. Soutěž mi předala a já jsem značku od-
koupila. Tak začala moje nová životní éra, která je spojená se společ-
ností Czech Photo, o.p.s. To byl můj největší životní zlom, neváhám 
říct, že totální kotrmelec – ze světa fantazie jsem „vletěla“ do tvrdé 

manažerské reality. V době, kdy jsem společnost přebírala, se jednalo 
pouze o Czech Press Photo – novinářskou fotografickou soutěž pro 
české a slovenské fotografy, kteří v průběhu jednoho roku pořizují 
snímky napříč celým světem. Výstava byla tradičně prezentována na 
Staroměstské radnici a návštěvnost byla pokaždé obrovská. Pro Da-
nielu Mrázkovou bylo důležité, aby fotografie z minulých let zůstaly 
uchovány pro další generace. K tomu bylo zapotřebí vybudovat ar-
chiv. V tu dobu manžel stavěl v Nových Butovicích developerský 
projekt Smart, a tak jsme plánovali. Podzemní prostory Smartu by 
byly pro archiv vhodné, když už tu bude umístěný archiv, tak by tady 
logicky mělo být i sídlo společnosti. A samozřejmě velká fotografická 
galerie! A když galerie, tak by s ní měla sousedit restaurace...
Tak tedy vznikl v těsné blízkosti metra Nové Butovice projekt Czech Photo  
Centre – moderní centrum pro fotografy a všechny, kteří fotografii milují.

Naše představa byla vytvořit uměleckou zónu mimo centrum města. 
Proto jsme oslovili známého výtvarníka Davida Černého, aby spe- 
ciálně pro nás vymyslel sochu a on se s tím skvěle popasoval. Navrhl 
Trifota, chodící dvanáctimetrové monstrum s velkýma očima, místo 
nohou má stativ a hlava je sestavená z fotoaparátů různých značek, 
které evokují vývoj fototechniky v dějinách lidstva. Velké oči umís-
těné v objektivech přenášejí obraz kolemjdoucích na obrazovky. Po-
selství Trifota říká, že člověk se, ať chce nebo ne, s videem a fotografií 
setkává na každém kroku. Hned vedle našel místo jeho další projekt 
Cyberdog s první robotickou vinárnou na světě. Musím říct, že obavy 
některých, kvůli tomu, že nejsme v centru Prahy, se nenaplnily. Lidé 
k nám chodí a návštěvnost se stále zvyšuje. Ví se o nás. Každý měsíc 
měníme výstavy, téměř každý den se zde koná workshop, prezentace 
nebo přednáška. Cestu si k nám nacházejí důležité osobnosti z ob-
lasti fotografie i kultury obecně. Probíhá zde celoroční studijní pro-
gram výtvarné fotografie a kurzů pro seniory, letní škola fotografie, 
studenti tu mají výstavy zároveň se svými lektory. Při galerii funguje 
komunitní centrum, jehož cílem je přes fotografii spojovat lidi. Foto-
grafie je srozumitelná všem skupinám – od dětí až po seniory, stejná 
témata dokáží pomocí fotografie zachycovat hendikepovaní nebo ci-
zinci. Poroty soutěží Czech Press Photo zasedají právě tady. Nejlepší 
fotografové světa a scházejí se v Nových Butovicích. No není to 
skvělé? Tvrdí, že takové sídlo pro fotografy ještě nikde neviděli.  
Za poměrně krátkou dobu se to tu velmi proměnilo. Galerie je super  
a pořádně „prokouklo“ i okolí. Vzniká tady příjemný prostor, my tomu 
říkáme „náměstí pod Trifotem“. Koná se zde spousta kulturních akcí, 
nejen ty naše, ale třeba navštěvovaná akce Zažít Butovice jinak. Spo-
lupracujeme se školami i mateřinkami a lidem se tady líbí. A to je  
podstatné. Ostatně, přijďte se k nám podívat. Až do 20. září u nás 
představuje Zlatý fond Národního muzea fotografie druhou část své 
unikátní sbírky. Sbírka fotografií je velmi různorodá jak žánrově, tak 
svou datací. Je kolekcí 222 přístupů, 222 názorů, 222 fotografů. 
Možná si na www.czechphoto.org vyberete ještě něco jiného.
 Eva Černá

Komentovaná prohlídka výstavy

Návštěvu galerie si nenechal ujít ani známý umělecký fotograf Jan Saudek 
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INZERCE

 o Dne 13. srpna 2020  
oslavil životní jubileum  
85 let pan Miroslav  
Drahorád ze Stodůlek.  
Blahopřejí manželka  
a děti. 

 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 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 Vážení zákazníci, nabízíme malířské práce,  

štukování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 
 o Servis PC u Vás doma, instalace, nastavení SW, 

HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.
 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, 

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 
 o ELEKTRIKÁŘ ERBEN: OPRAVY, REKONSTRUKCE, 

revize, světla, zásuvky, vypínače, jističe, dotažení, 
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  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

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

 o Hodinový manžel Michal, údržba domácnosti  
a zahrad, www.hodinovy-manzel-michal.cz,  
Tel. 608 926 974. 

 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 Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy.  
Tel. 602 331 959.

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

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

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

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

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

 o 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. 

 o Malování, kompletace nábytku, truhlářské 
práce. Tel. 607 237 728, vč. víkendů.

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

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

JUDr. Luboš Vosyka
advokát

tel. 608 212 218, e-mail: akvosyka@seznam.cz
www.akvosyka.cz, Praha 5, Zázvorkova 2006/8

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.

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

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



tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • ZÁŘÍ 2020 41

INZERCE

tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • ZÁŘÍ 2020 35

INZERCE

 o Sběratel koupí časopisy Čtyřlístek vydané  
do roku 1980. Tel. 732 248 499.

 o Hledám přítelkyni na vážný vztah. Jmenuji se Tomáš  
a je mi 31 let. Už mě nebaví být sám. Máš-li zájem,  
ozvi se mi na tomas.tomi.123@seznam.cz.

 o HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: 
doprovod k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC, 
mobilu, procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní 
akce. Tel. 606 740 390.

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

 o VYUČUJI NJ, RJ, a ČJ. WWW.TAHLAD.EU. 
 Tel. 605 822 529. 

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

 o Doučování dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 791.

 o Nabízíme ke koupi nový elektrický skútr.  
HS-589 DELUXE. Používaný pouze 3 měsíce. Vhodný 
zejména pro seniory. V záruce. Cena 25 000 Kč.  
E-mail: alena.peca@seznam.cz.

 o Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda. 
Vhodné jako sklad. Nevhodné k parkování. Dlouhodobě. 
Nutno vidět. 2 000 Kč + el., tel. 603 522 472.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě.  
Tel. 776 291 999.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě, ulice  
Bašteckého, cena dohodou. Tel. 604 792 997.

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax-czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX      ...... Reality lépe a bez obav ! 

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

 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 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 Koupím byt v Praze v docházkové vzdálenosti od 
stanice metra, přímo od majitele. Tel. 731 436 881.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o Prodám byt 3+KK, osobní vlastnictví, zděné  

jádro, zasklená lodžie, sklep, 4.patro, ulice  
Prusíkova. Volný ihned, cena 5,2 mil. Kč.  
Informace na tel. 604 144 847. 

BYTY

PRODEJ - KOUPĚ - PRONÁJEM

ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ELEKTRIKÁŘE
A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci

POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

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

       ORDINAČNÍ HODINY
Pondělí          8.00 - 12.00    
Úterý          13.00 - 18.00
Středa            8.00 - 13.00    
Čtvrtek         9.00 - 13.00                               
Pátek             8.00 - 12.00

tel. 296 113 231, 739 349 138

Změna ordinačních hodin
             MUDr. Pavla Šternová

 Poliklinika Lípa, Seydlerova 2451, Praha 13 - Stodůlky

     PRO OBJEDNANÉ
     12.00 - 13.00
     12.00 - 13.30

                    8.00 -     9.00

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

 o Přijmeme fyzicky zdatného muže – i důchodce  
do výkupu palet v Ořechu, tel. 602 614 135.

 o Mateřská škola Šikulka Praha 13, Hostinského 1534 
přijme od 1. září 2020 kuchařku do školní jídelny na plný 
pracovní úvazek. Tel. 604 418 826.

 o FZŠ Mezi Školami 2322 přijme na poloviční úvazek 
ÚDRŽBÁŘE vhodné zejména pro důchodce nebo jako 
vedlejší pracovní poměr. Nástup v září 2020.  
Bližší info: tel. 603 420 512, reditel@fzsmeziskolami.cz.



ZÁŘÍ 2020 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22942

INZERCE

ZÁŘÍ 2020 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22926

INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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!

BezPečně a Hygienicky
Proškolený personál se stará 
o Váš bezpečný nákup.

Back to scHooL
Připravme se společně 
na návrat dětí do školních lavic.

noVÉ oBcHoDy
Neustále vylepšujeme nabídku 
služeb a obchodů. Přesvěčte se.

20-08-05-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 10.08.2020   8:51:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

září 2020 – leden 2021

Zápisy
1. a 8. 9. 2019 v 19.30 - 20 hod. 

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

Kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 4 370 Kč  

Stálé členky sleva 5% - 4 150 Kč

Platba osobně na zápisech  

nebo bankovním převodem  

po tel. rezervaci na 602 805 633

zahájení 8. 9. 2020 ve 20 hod.
www.klublinie.cz

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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Úterý 1. 9. • 12.00 – 17.00
Pohádkový les – Princové a princezny
Start v ulici Pod Hranicí
Městská část Prahy 13 ve spolupráci s agenturou Velká dob-
rodružství vás srdečně zve na již tradiční akci prvního škol-
ního dne Pohádkový les. Trasa vede kolem Nepomuckého 
rybníka a je určena dětem od dvou let. Vstupné se neplatí. 
Záštitu převzali starosta David Vodrážka a místostarostka 
Marcela Plesníková.

Úterky 1. a 8. 9. • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice 
Zápisy do podzimních kurzů aqua aerobiku Dámského klubu 
Linie (září – leden) budou probíhat před vstupem do ba-
zénu. Pololetní kurzy jsou každé úterý od 20.00 do 21.00.  
Cena celého jarního pololetního kurzu je dle přesného počtu 
lekcí 4 370 Kč. Pro stálé klientky, účastnící se časově nejbliž-
šího předcházejícího kurzu je 5% sleva (4 150 Kč). Po telefo-
nické konzultaci je možná platba přes bankovní účet. 
Osobně je možné zajistit si místo a zaplatit v hotovosti při 
zápisech ve dnech 1. a  8. 9.  
Zahájení je v úterý 8. 9. ve 20.00. Podrobnější informace  
– Hanka Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Sobota 5. 9. • 13.00
130. výročí založení SDH ve Stodůlkách 
Hasičská zbrojnice v Tlumačovské ulici
Návštěvníci budou moci na místě vidět moderní hasičskou 
techniku určenou k výjezdu jednotky hasičů. Během exkurze 
se mohou příchozí seznámit s problematikou ochrany obyva-
telstva (prostředky individuální a improvizované ochrany, va-
rování – sirény, evakuace apod.). Bude možné se seznámit 
s historií sboru, výstrojí a výzbrojí používanou našimi předky. 
Lidé se také mohou seznámit s tím, jak se chovat při požáru 
v domácnostech, jaká nebezpečí v domácnostech hrozí a uvidí 
ukázky činnosti kolektivu mladých hasičů, předvedení druž-
stva lezců a výcvik služebních psů MP hl. m. Prahy.  
Během oslav bude probíhat doprovodný program pro děti – 
loučení s prázdninami. 

Úterý 8. 9. • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna je zpátky
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Po půlroční odmlce se opět sejdeme. Počet míst je omezen, 
doporučujeme rezervovat si místo na tel. 235 011 451 nebo 
235 011 625. 

Čtvrtek 10. 9. • 18.00
Run and Help
Hřiště FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186
V loňském školním roce jsme bohužel museli tradiční letní 
Run and Help zrušit. Nicméně školní parlament se rozhodl 
akci uspořádat hned na začátku školního roku 2020/21.  
Na všechny běžce, kteří chtějí podpořit dobrou věc, se při  
5. ročníku charitativního běhu pro Konto bariéry Run and 
Help těšíme. Na místě budeme hlasovat, na který konkrétní 
projekt letos přispějeme.

Pátek 11. 9. • 18.00 
Trifot Open Mic 
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice  
Třetí ročník otevřené hudební scény Open Mic Slávka Ma-
děry (PSM) pokračuje dalším z celkově osmi plánovaných 
koncertů. 
Stejně jako v předchozích dílech série se dočkáme hlasování 
diváků, kteří sami vyberou dva účinkující a nominují je tím 
do závěrečného národního galaprogramu v Praze. Ten se 
uskuteční v říjnu v Nových Butovicích. Kromě hudebníků 
z publika to bude i večer zkušených písničkářů, doplněných 
dvěma progresivními hosty, skupinou VilMa a skupinou 
 Meziměsto. Co je ale důležité, prostor dostanou i ti, kteří se 
chtějí prezentovat mimo hlavní program. V rámci večera jsou 
totiž zařazeny dva bloky pro celkem čtyři účinkující z publika. 
Vstupné na akci je dobrovolné. Místa si můžete rezervovat na 
produkce@slavekmadera.cz a tel. 731 817 718.  
Více na www.facebook.com/openmicPSM.

Sobota 12. 9. • 10.00
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů, ul. Ovčí hájek, 
Nové Butovice
Městská část Praha 13 pořádá ve sportovním areálu v Nových 
Butovicích 7. ročník beachvolejbalového turnaje 100+. Tur-

naj je určen pro smíšené sportovní dvojice, kdy součet věku 
obou hráčů musí letos dosáhnout minimálně 100 let. Na tur-
naji může nastoupit maximálně 20 dvojic. Informace a při-
hlášky na tel. 607 613 652 nebo na matysekj@praha13.cz. 
Pitný režim a občerstvení zajištěno v areálu sportoviště.  
Putovní pohár pro vítěze a věcné ceny jsou připraveny.  

Sobota 12. 9. • 11.00
Ohrada Food Fest
Ohradské náměstí, Velká Ohrada
Na Ohradském náměstí se 12. září již posedmé představí 
špičková pražská gastronomie. Ohrada Food Festival, připo-
mínající svou velikostí vesnická posvícení a nabízející jedi-
nečné kulinářské zážitky, se pro veřejnost otevře v 11.00. Jak 
říkají pořadatelé: „Ohradský Food Fest je jediný pražský gast-
ronomický festival, kde všechny účastníky vybíráme osobně 
a na základě vlastní zkušenosti s jejich kuchyní.“ Na své si na 
tomto festivalu spřátelených pražských podniků přijdou i děti 
– v dětské zóně najdou skákací hrad, malování na obličej 
a další. Záštitu nad festivalem tradičně převzal starosta David 
Vodrážka, který ve 12.00 festival oficiálně zahájí.

Více na www.ohrada–food–fest.cz a Facebooku  
www.facebook.com/ohradafoodfest.

Neděle 13. 9. a sobota 19. 9.
Lučinka opět tančí a zpívá
Domov sv. Karla Boromejského v Řepích - zahrada 
a v Nových Butovicích
Folklorní soubor Lučinka po prázdninách tančí hned naplno. 
Uvidíte nás v neděli 13. září na Vinobraní v klášteře (Domov 
sv. Karla Boromejského v Řepích) a další víkend v sobotu 
19. září od 14 hodin se opět rádi zúčastníme akce Zažít Buto-
vice jinak. Bližší informace najdete na www.fslucinka.wz.cz.

Pondělí 14. 9. • 17.00 
O české šlechtě  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Přednáška o historii. Lažanští z Bukové: Z českých luhů 
a hájů až do Skotska a Zimbabwe.

Středa 16. 9. • 16.00 
Literární hrátky 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče, tentokrát 
Cvičení s říkankou podle stejnojmenné knihy Heleny Vévo-
dové. Registrujte se předem na olga.vlasakova@mlp.cz, 
 tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.

KALENDÁŘ AKCÍ
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Pátek 18. 9. • 10.00 
Literární hrátky 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–5 let a rodiče, tentokrát 
Cvičení s říkankou podle stejnojmenné knihy Heleny Vévo-
dové. Registrujte se předem na olga.vlasakova@mlp.cz, 
 tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.

Sobota 19. 9. • 8.30
Butovický rohlík 2020
Centrální park
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás srdečně 
zvou do Centrálního parku na tradiční cyklistický závod pro 
všechny věkové kategorie, který se koná u příležitosti Evrop-
ského týdne mobility. Akce připomene dálkovou cyklotrasu 
Greenways Praha – Vídeň. Sraz cyklistů a běžců bude v 8.30. 
Na posilněnou všech závodníků nebudou chybět velké koláče 
s logem MČ Praha 13 a Greenways. Akce se koná pod záštitou 
místostarostky Marcely Plesníkové. Podpořeno z MPSV – 
soutěž Obec přátelská rodině/seniorům 2020.

Sobota 19. 9. • 10.00 
Superden 2020
Výcvikový areál o.p.s. Helppes, Motol
Zveme vás na 18. ročník slavnostních promocí psích super-
hrdinů, kteří pomáhají lidem s handicapem. Moderují Patri-
cie Pagáčová, Jan Čenský a Mirek Konvalina. Superden se již 
tradičně bude konat ve výcvikovém areálu v Motole, Plzeň-
ské ulici (tramvajová zastávka Hotel Golf). Helppes je jediná 
profesionální nezisková organizace svého druhu v České re-
publice, která je registrovaným poskytovatelem sociálních 
služeb. Prostřednictvím speciálně vycvičených psů pomáhá 
osobám s nejrůznějšími druhy handicapů na jejich cestě 
k integraci, soběstačnosti a samostatnosti.

Sobota 19. 9. • 10.30 – 19.00
Zažít Butovice jinak
Náměstí pod Trifotem v Nových Butovicích
Zveme vás na třetí ročník oblíbeného sousedského festivalu 
Zažít Butovice jinak. Společně s námi se na vás těší lokální 

obchody – řeznictví Masology, restaurace a bar Pohoda, re-
staurace Trifot a jiné. Užít si můžete otevřenou Galerii Czech 
Photo Centre, CEWE fotokoutek, taneční workshopy salsy 
a bachaty pro děti i dospělé, malování na obličej, ukázkové 
hodiny pole dance a jógy, výrobu podzimních věnců s fir-
mou Stoklasa, workshop Vesellenka Textile Art, vystoupení 
taneční skupiny Lučinka a hudební školy Melodinka 
a mnoho dalšího. Pozvání i letos přijaly 20 Minutes. Na zá-
bavě pro děti se bude podílet i naše Mateřská škola Ovčí 
hájek. Pokud si přejete aktivně se zúčastnit třeba bazárkem 
či jinou aktivitou, budete vítáni. Kontakt je přes Facebooko-
vou stránku Zažít Butovice jinak nebo osobně v řeznictví 
Masology (Seydlerova ul).

Středa 23. 9. • 13.00 – 17.00
Bezpečně za volantem – Víš, jak vidíš?
Přízemí radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na osvětovou bezpečnostní akci, jejímž 
cílem je poukázat na nebezpečí řízení motorového vozidla 
se špatnou nebo nedostatečnou korekcí, špatné vidění se 
totiž podílí na řadě dopravních nehod. V rámci programu 
doplněném o další zajímavé aktivity bude probíhat bez-
platný screening zraku. Akce je vhodná pro všechny věkové 
skupiny.

Pátek 25. 9. • 10.00
Svatováclavský pochod
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Městská část Praha 13 a Středisko sociálních služeb Pra- 
hy 13 zvou nejen seniory na Svatováclavský pochod. Vychází 
se v 10.00 od Lukáše. Cílem pochodu je prameniště Motol-
ského potoka v západní části stejnojmenného údolí (neda-
leko od hypermarketu Globus). Zde pochodníci uctí 
sv. Václava, patrona české země. Více informací získáte  
na webových stránkách střediska v části aktuality  
www.sssp13.cz nebo na tel. 222 543 021.

Sobota 26. 9. • 11.00
Kolik má Praha věží
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Divadelní představení pro děti i rodiče. Dozvíte se, jak spí 
věže, roste dům i co všechno se děje kolem Vltavy. Hraje  
divadelní spolek Gaudium z Radotína.

Středa 30. 9. • 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 www.sssp13.cz.

Středa 30. 9. • 10.00 – 13.00
Den zdraví na Lukiádě 
Středisko sociálních služeb Prahy 13,  
Trávníčkova 1746
V rámci Dne zdraví bude letošní Lukiáda, pravidelná akce 
pro seniory, rozšířena o samostatný program – dozvíte se 
zajímavosti z oblasti zdraví, zubní hygieny, pro děti budou 
připravena zajímavá stanoviště. Každý účastník obdrží ná-
lepku do Hrací etapové karty, kterou může při závěrečném 
programu Dne zdraví 2. prosince vyměnit za ceny. Akce je 
vhodná pro všechny věkové kategorie.

Sobota 3. a neděle 4. 10
Festival Mužsko–Ženského Přátelství 
Areál řeporyjského pivovaru v centru Prefunda,  
K Tržišti 14/4
Zveme vás na oslavu mužsko–ženských vztahů. Čeká vás ví-
kend plný zajímavých informací nejen o mužích a ženách, 
ale také spousta zážitků, legrace i zamyšlení. To vše ve velice 
přátelské atmosféře. Těšíme se na vás. Více informací na-
jdete na www.muzskozenskyfestival.cz.

Sobota 17. 10. • 14.00
Podzimní pouštění draka
Jitrocelova ul., Velká Ohrada
Pro všechny dospěláky, ale především pro děti, připravil 
SDH Stodůlky zábavné odpoledne. Tentokrát podzimní pou-
štění draka. Sraz je ve 14 hodin na louce pod konečnou 
MHD, ulice Jitrocelova na Velké Ohradě. Každý majitel draka 
obdrží dáreček, občerstvení zajištěno. Přijďte si společně se 
svými dětmi užít odpoledne plné zážitků a zábavy. A neza-
pomeňte vzít s sebou silný vítr.

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

Neděle 5. 7. – 27. 12.
Nedělní sklep
Každou neděli vždy od 13, 15 a 17 hodin komentované pro-
hlídky s malou degustací na závěr. Nakoukněte do sklepa  
vinice sv. Kláry a ochutnejte vína kompletně vyrobená v Bo-
tanické zahradě. Sraz u pokladny Kovárna, není potřeba re-
zervace, kapacita 15 osob. Vstupenka k zakoupení na všech 
pokladnách, platí 1 rok od vydání – 300 Kč/osoba (sklep + 
venkovní expozice), 350 Kč/osoba (sklep + venkovní expo-
zice + Fata Morgana). Vstupenka je jednorázová. 
Skupiny nad 10 osob – individuální domluva na e-mailu:  
vinoteka@botanicka.cz.

KALENDÁŘ AKCÍ
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Sobota 12. – neděle 13. 9.
Vinobraní
Na vinici sv. Kláry se opět uskuteční velmi oblíbené a na-
vštěvované vinobraní. Přední vinaři nabídnou to nejlepší ze 
svých sklípků, dojde i na burčák a rozhodně nebude chybět 
ani víno z vinice sv. Kláry. Zveme vás k posezení, poslechu 
hudby a k tanci na terasu viničního domku, kde bude pro 
vás opět připraven bohatý doprovodný program. Pro zá-
jemce bude také možnost navštívit expozici výroby vína 
s průvodcem. Více informací na webových stránkách.

Čtvrtek 1. – neděle 11. 10.
Bonsaje v srdci Evropy
Vystavovatelé z Německa, Polska, Slovenska, Maďarska 
a regionů České republiky se budou prezentovat svými ex-
ponáty opět v krásném prostředí Japonské zahrady. Akce 
proběhne pod záštitou Japonského velvyslanectví, které 
v tomto roce slaví 100 výročí diplomatických vztahů s Čes-
kou republikou. Výstava včetně doprovodného programu  
je organizována v úzké spolupráci s Českou bonsajovou aso-
ciací a Česko–japonskou společností. Návštěvníkům přiblíží 
již tradičně jak asijské umění tvarování stromů, tak i kul-
turní tradice především Japonska. 

Sobota 10. 10. 
Pražská muzejní noc
I letos se budeme účastnit Pražské muzejní noci. Sedmnáctý 
ročník musel být vzhledem ke zdravotní situaci posunut na 
podzimní termín.

Pátek 16. 10. – neděle 1. 11. 
Dýňový podzim
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 na-
jdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

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

Čtvrtek 3. – středa 30. 9.
Výstava Lidové oděvy z Čech a Moravy – refektář
Obrazy malované voskem a krojované panenky ze sbírky 
Marcely Fojtíkové (v neděli 13. 9. v rámci programu vino-
braní budou probíhat komentované prohlídky) – vstupné 
dobrovolné.

Neděle 13. 9. • 14.00 
7. Vinobraní v klášteře – zahrada
Účinkují: Jožka Šmukař a cimbálová muzika, zpěvačka a he-
rečka divadla Semafor Kamila Kopáčková, Cimbálová mu-
zika sourozenců Holubových s Jiřím Žigmundem a Folklorní 
soubor Lučinka. Chybět nebudou stánky s občerstvením, 
dárky, zábava pro děti. Výtěžek z akce zdvojnásobí Nadace 
Divoké husy.

Neděle 20. 9. • 15.30 
Slavné maličkosti v podání Dua Dacapo – refektář
Na programu jsou díla F. Chopina, W. A. Mozarta, L. van 
Beethovena, J. Suka, B. Smetany a A. Dvořáka aj.

Čtvrtek 1. – sobota 31. 10.
Genius loci – refektář
Výstava vzdávající hold starým uličkám a zákoutím Prahy  
na akvarelu Josefa Balka a fotografiích Veroniky Pilařové. 

Neděle 4. 10. • 17.00
Podzimní oslava svatých – kostel sv. Rodiny
Oslava svatých Panny Marie, sv. Ludmily, sv. Václava a sv. 
Martina středověkou a renesanční hudbou v podání vokál-
ního společenství Cantio. 
Vstupným na koncerty (není–li uvedeno jinak je dobro-
volné) 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

Pondělí 7. 9. 
Začínáme
Začíná činnost předškolního oddělení – Školička, Zvídavá 
školička a Dobrodružná školička.

Čtvrtek 10. 9. 
Domeček s příchutí westernu
10.00 – 12.00 dopolední program, 15.00 – 19.00 odpolední 
program 
Dům dětí se celý promění ve westernové městečko. Můžete 
se těšit na westernové dílny, country programy, velkou hru 
Westernové putování, můžete si prohlédnout prostory 
domu dětí a seznámit se s lektory. Nebude chybět ani vý-
borné občerstvení. Na všechny pistolníky, kovboje a indiány 
čeká malé překvapení. Pro všechny zájemce o volná místa 
v kroužcích bude k dispozici IT zóna s nápovědou, jak se při-
hlásit do klientského centra včetně tisku přihlášek přímo na 
místě (podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská rodině/
seniorům 2020). Vstup zdarma.

Pátek 11. 9. 
Začínáme
Začínají kroužky Belly Habibi.

Čtvrtek 17. 9. • 15.00 – 19.00
Po 13. rovnoběžce
Start – od 15.00 před radnicí Prahy 13
Unikátní rodinná hra, jejíž cíl je do 19.00 v areálu domu 
dětí, provede účastníky zajímavými místy Prahy 13. Hra je 
vhodná pro děti ve věku ZŠ. Tým tvoří minimálně jedno dítě 
a dospělá osoba v roli doprovodu. Na jednotlivých stanoviš-
tích budou týmy plnit různé úkoly a šifry, které budou zadá-
vat do speciální aplikace. Po splnění úkolu jim aplikace 
ukáže indicii, která napoví další cestu. Součástí budou 
i úkoly pro mladší děti. Pro hru je nutné si rezervovat cca  
3 hodiny, s sebou je nutné mít mobilní telefon s přístupem 
k internetu. V cíli všechny čeká drobné občerstvení a od-
měna. Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přátelská rodině/
seniorům 2020.  
Vstup zdarma.

Pátek 18. 9. • 15.00 – 19.00
Rodinné sportovní hry
Rondel Bellušova + zahrada DDM Stodůlky
V 10. ročníku tradičních sportovních her se můžete těšit na 
sportovní disciplíny pojaté více či méně vážně. Ani letos ne-
bude chybět skok do dálky, rychlostní skákání přes švihadlo 
a mnoho dalších disciplín. Předběžná registrace přes Google 
přihlášku bude možná v termínu  4. – 16. 9. Pořadatelem 
akce je DDM Stodůlky ve spolupráci s hlavním partnerem 
akce – MČ Praha 13. Podpořeno z MPSV – soutěž Obec přá-
telská rodině/seniorům 2020. 
Vstup zdarma.

Pondělí 21. 9. • 18.00 – 21.00
Výchova kluků: Jak vychovávat kluky a nepřijít 
o rozum 
Přednáška pro rodiče v klubu RaDka. Seminář odpoví 
nejen na otázky okolo chování chlapců, ale přináší i řadu 
podnětů, jak s kluky zacházet, aby se neponičilo jejich 
mužství a zároveň rodiče přežili jejich vychovávání bez 
úhony. Přednášku lektoruje kvalifikovaný odborník z Ro-
dinného centra Praha. 
Rezervace a zakoupení vstupenek nejpozději do  
14. září v recepci. Cena 350 Kč/290 Kč pro členy klubu 
RaDka.

KALENDÁŘ AKCÍ
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Pondělí 21. – pátek 25. 9.
Začínáme 
Začínají kroužky v domě dětí.

Více info a přihlašování na www.ddmstodulky.cz,  
tel. na recepci – 251 620 266, 605 920 279. 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Začínáme 7. září. 
Týden od 7. do 10. září je ukázkový, informativní a vstup je 
zdarma. Běžné vstupné je 80 Kč pro rodinu na dopoledne 
(příp. možnost věrnostní kartičky). Přihlášení předem není 
nutné.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou „Rybičky“ – 
seznámení a k tomu připravené říkanky, vyrábění, zpívání, 
tanečky, divadélka... Při povídání vám představíme lektorky, 
naše centrum i Třináctku.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), volná herna

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

Sobota 10. 10. • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou v údolí Motolského potoka
Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 225 – Bavorská), 
s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi splníme pár 
úkolů. V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.

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

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

Úterky 29. 9. – 1. 12. • 19.00 – 21.00
Kurzy Objevujeme křesťanství
Na programu bude společná večeře (u jednotlivých stolů 
bude 8 – 10 účastníků), diskuze nad mini přednáškou nebo 
po zhlédnutí videa na dané téma, později i nad Biblí. Kurzy 
osloví každého, kdo hledá odpovědi na otázky o smyslu ži-
vota, zajímá ho křesťanství, Boží existence, osoba Ježíše 
Krista... Jsou určeny i pro věřící, kteří se chtějí upevnit ve 
víře. Vzhledem k plánovaným večeřím je třeba se na kurz 

zaregistrovat na alfa13ka@gmail.com, první večer je nezá-
vazný. Kurz je zdarma. 
V případě restrikcí kvůli koronaviru se akce uskuteční online.  
V loňském roce prošlo podobným kurzem v Třináctce kolem 
20 účastníků, mnozí pak měli ještě zájem o pokračování 
těchto večerů.

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let (po první třídě ZŠ). 
Další info 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
Rehabilitační a kondiční cvičení pro seniory.  
Více na ava.prchal@volny.cz

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více 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 – akce je až do odvolání zrušena.  
O termínu znovuzavedení vás budeme informovat.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víken-
dech. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější, a od-
halte 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 
hezkého počasí.

Hudební vycházky – každou neděli od 11.00 a 13.00 hod. 
vás zveme do galerie Gočárovy domy na cyklus hodinových 
koncertů pod širým nebem.
• 30. 8. Pražské saxofonové kvarteto (J. Ježek, G. Miller)
•     6. 9. Ventova dechová harmonie (Fr. Kramář, J. Družecký)
• 13. 9. Pražský žesťový soubor (J. I. Linek, F. X. Dušek)
•  20. 9. Pražské saxofonové kvarteto

Výstavy
• Galerie Gočárovy domy: Šípové žáby (od 29. 8.)
•  Jurta: Jak se divokým koním vrací svoboda: Ze skicáře  

malíře Jana Sováka
•  Terasa před Vzdělávacím centrem: Společně pro Austrá-

lii (do 20. 9.), Fotím v Zoo Praha (od 28. 9.) 

Sobota 29. 8. 
Vernisáž výstavy Šípové žáby
Ve 13.00 bude slavnostně otevřena výstava pestrobarev-
ných žab pralesniček v Galerii Gočárovy domy. 
Program dne:
 9.00 – 13.00 Žabí kvíz o drobné tematické ceny.
13.30 – 17.00 Doprovodný program k výstavě (výtvarná 
dílna s výrobou žabek z různých materiálů, edukační stano-
viště)
Od 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod. Komentované pro-
hlídky výstavy s odborníkem.

Sobota 5. 9. 
Mezinárodní den supů a kondorů 
Oslava Mezinárodního dne supů a kondorů v rámci roční 
kampaně Dny zvířat v Zoo Praha. Doprovodný program za-
měřený na příčiny ohrožení dravců, jejich ochranu a in–situ 
projekty Zoo Praha, které jim pomáhají.

Sobota 12. 9.
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků
Workshop určený pro širší návštěvnickou veřejnost. Zahájení 
je v 9.15 ve Vzdělávacím centru. 
Program: Krátké seznámení s konceptem enrichmentu 
a druhem, pro který se bude enrichment vyrábět, tvoření 
(cca. 1,5 hod.). Je nutné se předem přihlásit na e-mailu: 
 lavicka@zoopraha.cz.

Čtvrtek 10. 9. 
Ochrana supa mrchožravého na Balkáně
Přednáška kurátora ptáků Antonína Vaidla zaměřená na 
úspěšný in–situ projekt zaměřený na ochranu supů mrcho-
žravých na Balkáně. Začátek přednášky v 17 hod. ve Vzdělá-
vacím centru. Cena přednášky 50 Kč/osoba (děti do 3 let 
zdarma), sraz účastníků v 16.45 u hlavního vchodu. 

Neděle 13. 9.
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií 
Program pro předem přihlášené účastníky. 
Termín je již plně obsazen, přijímáme pouze náhradníky.

Sobota 19. 9. 
Den tučňáků
Náhradní oslava Světového dne tučňáků v rámci roční kam-
paně Dny zvířat v Zoo Praha. Série soutěžních stanovišť  
zaměřených na tučňáky z celého světa.

Pondělí 28. 9. 
Výroční slavnost 2020 
Oslava 89. výročí založení Zoo Praha. Celodenní program  
za přítomnosti vzácných hostů. 
Vernisáž výstavy Fotím v Zoo Praha.

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá

KALENDÁŘ AKCÍ
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OC Arkády Pankrác vás zvou do Světa medúz. Na prostoru přes sedm set metrů čtve-
rečních můžete pozorovat více než 10 tisíc medúz různých druhů, tvarů i velikostí  
v 38 akváriích. Svět Medúz vznikl jako zcela unikátní světový projekt, kde se pod jed-
nou střechou prolíná ...TAJENKA s audiovizuálními efekty. Najdete zde akvárium ve 
tvaru koule ucházející se o zápis do Guinnesovy knihy rekordů, interaktivní akvárium 
pro děti, bistro se špičkovou gastronomií, dětský koutek. Malí i velcí návštěvníci se 
mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Přijďte si užít jedinečný zážitek, 
který ocení nejen vaše děti. Otevřeno je od pondělí do neděle – 9 až 21 hodin.  
Více na www.svetmeduz.cz.

Křížovka pro děti: V sobotu 19. září se bude konat ...TAJENKA. V Zoo Praha najdete sérii 
soutěžních stanovišť zaměřených na tučňáky z celého světa.

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 – PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Aneta Matysová, Praha 13
v hodnotě 258 Kč – Šárka Smutná, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Zuzanka Soukupová, Praha 5
Markéta Zelenková, Stodůlky
Jakub a Adam Škrábalovi, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jitka Kraupnerová, Praha 5
Karel Holina, Stodůlky
Iveta Horká, Hůrka

Soutěžní otázky na září:
1) Kolik let od svého založení oslaví Dům dětí a mládeže Stodůlky?
2) V Centrálním parku jsou nové stoly na ping–pong, víte kde? 
3) Kdo bude moderovat akci Superden ve výcvikovém areálu Helppes v Motole?

Správné odpovědi na červnové otázky:
1) Řidičské průkazy vyřídíte na Odboru dopravně správních činností Magistrátu hl. m. 
     Prahy. 
2) Projekt Společná adresa – Praha 13 trvá již 11 let. 
3) Medobraní ve Včelínu Ořech se konalo: 6., 13., 20. a 27. června.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Zora Jehličková, Velká Ohrada; Naďa Havířová, Nové Butovice 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Červnová tajenka: TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT
Výherci: Zuzana Příhodová, Praha 5; Adolf Ševčík, Stodůlky; Hana Pokorníková, Praha 5 
 

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


