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Sdělení městské části

Poznejte zajímavosti Prahy 13 a okolí
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Klubem českých turistů srdečně zve na turistic-

kou akci se soutěží o ceny Poznávat a chránit, která se koná v sobotu 12. května 

od 9.00. Podrobnosti najdete v kalendáři akcí na str. 33. Jste zváni!

Vít Bobysud, organizátor akce 

Vyrobte k výročí model radnice                
U příležitosti 10. výročí zahájení provozu nové radnice na Slunečním náměstí vyhlašu-

jeme soutěž o nejzají-

mavější výtvarné 

zpracování této bu-

dovy. Zajímají nás ne-

všední fotografie, 

kresby, ale zejména 

trojrozměrná zpraco-

vání z jakéhokoli ma-

teriálu (karton, sádra, 

keramika, dřevo). 

 Jedinou podmínkou 

je maximální rozměr 

30 x 30 x 30 cm. Své 

výrobky můžete přinášet do 30. května do informací v přízemí radnice. Zajímavá díla 

budou vystavena a nejlepší obdrží cenu.                           Bohdan Pardubický, OKS 

Farmářské trhy pod kontrolou 
Stejně jako v minulých letech, i letos se konají na Slunečním náměstí farmářské trhy. 

Jedná se o jednu z aktivit Místní agendy 21, která spočívá ve spolupráci tří sektorů. 

Farmářské trhy se těší stále větší oblibě, zejména po nejrůznějších skandálech v su-

permarketech – od „resuscitace“ a přebalování plesnivých a prošlých výrobků po na-

hrazování hovězího masa koninou. Poněkud vyšší ceny jsou vyváženy vyšší kvalitou. 

Celkový počet prodejců zůstává v Praze 13 stejný (21 stánků), ale v zájmu zvýšení kva-

lity výrobků došlo pro tento rok k obměně téměř 50 % prodejců. Prodejci jsou stále 

kontrolováni, včetně původu produktů. Letos bude rozšířena nabídka ochutnávek 

i teplého občerstvení, pro děti je opět k dispozici zábavná atrakce. Zákazníci mohou 

na tržišti anonymně vyplnit dotazník a vyjádřit tak své připomínky k sortimentu, kva-

litě výrobků i chování prodejců.                           Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz

Klub SNOP 13 – Sdružení nezávislých občanů Prahy 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz

Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .http://praha.kscm.c z/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz

Občanská demokratická strana  . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz

Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz

TOP 09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13
KONSTATOVALO, ŽE
nemůže souhlasit s předloženým zadá-

ním územního plánu hl. m. Prahy (Met-

ropolitní plán) po obsahové stránce, 

neboť nenaplňuje ustanovení § 47 sta-

vebního zákona a ustanovení přílohy č. 6 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., předmětem 

zadání nejsou konkrétní údaje o základní 

koncepci města 

ŽÁDÁ
aby pořizovatel při zadání nového územ-

ního plánu využil následující materiály: 

Strategie koncepce rozvoje, Agenda 21 

a zahrnul do návrhu zelený prstenec 

v okrajových částech Prahy a zelené 

 paprsky do centra Prahy 

Rada MČ Praha 13 mj.
JMENOVALA
konkurzní komisi k vyhlášení konkurz-

ního řízení pro výkon činnosti ředitele-

-ředitelky MŠ, Praha 13, Husníkova 2075, 

příspěvková organizace ve složení: před-

seda E. Mošovský, členové A. Hoffman-

nová, PhDr. Z. Klesnilová, Ing. H. 

Václavová a Mgr. J. Vinterová 

VZALA NA VĚDOMÍ
– předloženou zprávu o plnění usnesení 

RMČ za uplynulé období k termínu 15. 2. 

2013 včetně zápisu z jednání Kontrol-

ního výboru ZMČ ze dne 27. 2. 2013

– splnění uložených úkolů 

VZALA NA VĚDOMÍ
návrh zadání územního plánu hl. m. 

Prahy (Metropolitního plánu) 

KONSTATOVALA, ŽE
nemůže s předloženým zadáním územ-

ního plánu hl. m. Prahy po obsahové 

stránce souhlasit, neboť nenaplňuje 

ustanovení § 47 zákona č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, a ustanovení přílohy č. 6 

vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana-

lytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence 

územně plánovací činnosti, ve znění vy-

hlášky č. 458/2012 Sb., neboť předmě-

tem zadání nejsou konkrétní údaje 

o základní koncepci města 

POVĚŘILA
starostu Ing. Davida Vodrážku, aby pří-

pravou a zpracováním připomínek, pod-

nětů a dalších návrhů ve věcech tvorby 

územního plánu hl. m. Prahy ve smyslu 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 

a prováděcí vyhl. č. 500/2006 Sb., 

o územně analytických podkladech, 

územně plánovací dokumentace a způ-

sobu evidence územně plánovací čin-

nosti, byla pověřena v souladu se 

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, odborná firma, nejlépe archi-

tektonický ateliér zabývající se zpracová-

ním územní dokumentace s odbornou 

způsobilostí na urbanismus, s cílem 

utvářet a rozvíjet MČ Praha 13 jakožto 

funkční a vyvážený sídelní útvar (územní 

celek)

TRVÁ
na tom, aby při zpracování připomí-

nek, podnětů a dalších návrhů byly 

zapra covány následující požadavky 

MČ Praha 13:

a)  změna stávající funkční plochy  SV - I  

(všeobecně smíšené) na plochy ze-

leně v území severně od křižovatky 

ulice Mukařovského a Archeologická, 

podél tubusu metra mezi stanicemi 

metra Luka a Lužiny 

b)  ve stávajících území rodinných domů 

MČ Praha 13 omezit možnost nové 

výstavby pouze na rodinné domy 

c)  aby pořizovatel při zpracování nového 

územního plánu využil následující 

materiály: 

Strategie koncepce rozvoje, Agenda 21 

d)  aby do nového územního plánu byl 

zahrnut zelený prstenec v okrajových 

částech Prahy a zelené paprsky 

do centra Prahy 

NESOUHLASILA
se záměrem Bytový dům Chalabalova 

ulice, Praha – Stodůlky, na pozemcích 

parc. č. 1165/25, 1165/92 a 1165/93, 

k. ú. Stodůlky, Praha 5 

SOUHLASILA
s převodem finančních prostředků z pro-

deje bytových jednotek

a)  ve výši 16 mil. Kč na Regeneraci TI po-

likliniky Hostinského

b)  ve výši 2,5 mil. Kč na Vybudování sta-

nice Zdravotnické záchranné služby 

na území MČ Praha 13  

a

SOUHLASILA 
s převodem finančních prostředků z pro-

deje bytových jednotek

a)  ve výši 3,6 mil. Kč na akci Revitalizace 

dětského hřiště a sadové úpravy 

ve vnitrobloku A Velká Ohrada 

b)  ve výši 3,9 mil. Kč na akci Rekon-

strukce sportovního hřiště a sadových 

úprav ve vnitrobloku A Velká Ohrada 

c)  ve výši 5 mil. Kč na akci Komplexní re-

konstrukce dětského hřiště v ulici Mezi 

Školami 

d)  ve výši 2,5 mil. Kč na akci Revitalizace 

prameniště Prokopského potoka 

e)  ve výši 2 mil. Kč na předfinancování 

projektu z Operačního programu ži-

votní prostředí s názvem Výsadba 

a regenerace izolační zeleně v lokalitě 

Mohylová, Praha 13  

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kan-
celář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.
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Byl jsem v Centrálním parku svědkem 
vykopávání vzrostlého stromu. 
Proč se odstraňují stromy z parku?
Zakládání a udržování parků je 
poměrně velká věda a má to svá 
pravidla. Dendrologové vědí, jaké 
druhy stromů se mohou sázet 
společně, jaké mají být mezi 
stromy vzdálenosti a jaké pod-
mínky strom potřebuje. Náš 
odbor životního prostředí má 
zpracované plány, jaké stromy 
chce v Centrálním parku po-

stupně vysazovat a kam. Některé 
stromky ale sázeli v minulosti 
obyvatelé okolních sídlišť - sice 
s dobrým úmyslem, ale bez kon-
zultace a často na nevhodná 
místa. To byl i případ dvou 
vzrostlých jehličnatých stromů, 
které někdo nevhodně zasadil 
v prostoru platanové aleje Evrop-
ské unie. Protože byly zcela 
zdravé, rozhodl se odbor život-

Pokud máte v úmyslu zakoupit 
strom a vysadit ho na veřejném 
prostranství, nedělejte to samo-
statně bez porady s odborníky. 
Obraťte se na odbor životního 
prostředí, kde vám poradí vhodný 
druh stromu nebo vysvětlí, které 
místo je pro výsadbu nevhodné. 
Radnice vysazuje stromy např. 
v rámci  vítání nových občánků 
a při různých jiných příležitostech.

V této souvislosti bych ještě rád 
vyvrátil názor mnoha lidí, že 
dobrá péče o zeleň znamená 
sázet co nejvíc stromů a keřů 
a pokud možno nic nekácet. To je 
mylná představa. Výsadba stromů 
má svá prostorová omezení 
a přestože se to nezdá, stromy 
rostou poměrně rychle. Ve sku-
tečnosti stráví zahradníci mno-
hem více času prořezáváním 
a likvidací přebujelé vegetace než 
sázením nových rostlin. A je to 
potřeba. Občas přicházejí na rad-
nici stížnosti, že zahradnické 
firmy ničí keře příliš radikálním 
seřezáním. Většinou je to zby-
tečná obava. Rostliny mají 
ohromnou regenerační schopnost 
a velmi brzy zase obrostou. Často 
je třeba likvidovat náletové dře-
viny, které se někde vysemenily 
samy. A někdy se bohužel musí 
kácet i vzrostlé stromy, pokud 
jsou přestárlé nebo nemocné 
a mohly by ohrožovat okolí. To 
hrozí zejména u rychle rostou-
cích topolů, které se dříve s obli-
bou sázely i na sídlištích, pro něž 

ního prostředí oba stromy pře-
místit na vhodnější místa. Poprvé 
byla využita speciální technika 
určená právě k šetrnému přesa-
zování stromů. Použitý stroj 
strom obejme, hydraulicky pode-
bere a vyzvedne i s kořenovým 
balem tak, že 90 % kořenového 
systému zůstane neporušeno. 
Předtím se strojem na určeném 
místě vyhloubí jáma, do které 
pak strom s kořenovým balem 
přesně zapadne. Vybagrovaná ze-

mina se může zase přesunout do 
díry, ze které byl strom vykopán. 
K přesazení zmíněných dvou 
jehličnanů došlo 8. dubna. Smrk 
byl přemístěn do lokality Malá 
Ohrada a borovice do jiné části 
Centrálního parku, nedaleko 
 Zázvorkovy ulice. Na nových 
místech by stromy měly mít 
dobré podmínky pro svůj další 
růst. 

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

jsou nevhodné. V letošním roce 
připravujeme revitalizaci několika 
dalších vnitrobloků. Obyvatelé 
Lužin se mohou na veřejných 
 setkáních vyjádřit k úpravám ze-
leně ve vnitrobloku Bellušova – 
Neustupného nebo Trávníčkova 
– Fantova (více na str. 4). Dub-
nové zastupitelstvo schválilo náš 
návrh na převod přibližně 17 mi-
lionů korun do oblasti životního 
prostředí, takže můžeme realizo-
vat několik důležitých projektů. 
Více se o těchto záměrech do-
zvíte v rubrice Téma STOPu. 

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 

158 00 Praha 5

Telefon na ústřednu: 235 011 111 

Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, 

dotazy@p13.mepnet.cz

Elektronická podatelna: 

epodatelna@p13.mepnet.cz

www.praha13.cz

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXIII. – květen 2013 • Vychází měsíčně kromě července a srpna • Vy-
davatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: MK ČR 
E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 • Tel. 235 011 227, 
tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet: www.praha13.cz.• Re-
dakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka, Petr Kužel, MBA, Mgr. Eva Mont-
gomeryová, Ing. Eva Vítková, PhDr. Samuel Truschka • Mgr. Antonín Krejčík • šéfredaktor: 
PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr. Dan Novotný 
• Grafická úprava a zlom: Artedit, spol. s r. o., Praha • Tisk: Moraviapress, a. s. • Distribuce: 
Pavel Sirotek – firma Sabina • Uzávěrka tohoto čísla: 8. 4. 2013 • Za obsahovou správnost 
příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce 
si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo 
dne 26. 4. 2013 v nákladu 30 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 21 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 
řádka textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. 
Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá 
strana – 27 500 Kč. Počet vydání: 3–4 – sleva 5 %, 5– 9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) 
– sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních 
hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 13. 5. 2013 Distribuce: 31. 5. – 7. 6. 2013

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Vážení čtenáři,

jsme rádi, že jste si otevřeli zpravodaj městské části, který jsme pro vás pečlivě posklá-

dali z autorských článků i drobných zpráv od desítek našich přispěvatelů. Věříme, že si 

najdete téma, které vás zaujme. Rubriky Přímá linka starosty a Téma STOPu jsou věno-

vány péči o zeleň, tedy záležitosti na jaře velmi aktuální. Také v Informacích z radnice 

objevíte vedle závěrečného dílu seriálu o změnách ve stavebním zákonu i pozvánku na 

veřejné projednávání revitalizace zeleně ve dvou vnitroblocích na Lužinách. Pozvánky 

na řadu zajímavých událostí najdete v kalendáři akcí na str. 33 – 37. Rád bych zde při-

pomněl alespoň turistickou soutěžní akci Poznávat a chránit (12. 5.) nebo Den dětí, 

který radnice tentokrát pořádá 30. května od 15 hodin v Centrálním parku. 

V rozhovoru vám představíme pana Miroslava Hniličku ze Stodůlek, učitele ve vý-

službě, který je současně mimořádně nadaným řezbářem – samoukem a vyřezal už 

stovky postaviček.   

Užijte si hezké jarní dny a zachovejte nám přízeň. 

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Chcete se vyjádřit k revitalizaci 
zeleně?
MČ Praha 13 vás srdečně zve 
na veřejná projednání revitalizace 
zeleně ve dvou vnitroblocích 
na sídlišti Lužiny: 
– ve vnitrobloku Bellušova – 

 Neustupného dne 15. května 
– ve vnitrobloku Trávníčkova – 

Fantova dne 29. května
Obě akce se budou konat 
od 17.00 hodin v obřadní síni 
radnice Prahy 13 na Sluneč-

ním náměstí v Nových Buto-
vicích. 

Máte jedinečnou příležitost 
vyjádřit se k rozsáhlým sadovým 
úpravám, které jsou navrženy tak, 
aby zeleň maximálně potlačovala 
hlučnost, vytvořila příjemnější 
mikroklima a esteticky doplňo-
vala části vnitrobloků.

Jiří Neckář, zastupitel a koordinátor 

Místní agendy 21

Novinky ve stavebním zákonu (3. část)
V závěrečné části se budeme vě-
novat změnám, kterými se novela 
stavebního zákona významně 
dotkla dosud velmi kritizova-
ného institutu autorizovaného 
inspektora. Podle nové stejně 
jako podle dosavadní úpravy 
může stavebník uzavřít s autori-
zovaným inspektorem smlouvu 
o kontrole projektové dokumen-
tace stavby. Zcela nově je však 
upraven požadavek na poskytnutí 
souhlasu osob, které by jinak byly 
účastníky řízení a vlastníků ve-
řejné a dopravní infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení, 
se zamýšleným záměrem. Auto-
rizovaný inspektor dokumentaci 
přezkoumá namísto stavebního 
úřadu a vydá certifikát, který na-
hrazuje stavební povolení. Poté 
oznámí stavebnímu úřadu sta-
vební záměr a předá certifikát 

stavebnímu úřadu. Stavební úřad 
vyvěsí na úřední desce oznámení 
stavebního záměru po dobu nej-
méně 30 dnů a osobám, které by 
jinak byly účastníky stavebního 
řízení, umožní nahlížet do pod-
kladů připojených k oznámení 
stavebního záměru včetně certi-
fikátu. Ve lhůtě 30 dnů tyto 
osoby mohou podat proti ozná-
menému stavebnímu záměru ná-
mitky, a to buď z důvodu,  že 
oznámený stavební záměr neod-
povídá podkladům, na základě 
kterých daly svůj souhlas, nebo 
že jejich souhlas nebyl opatřen. 
V této lhůtě může stavební úřad 
nebo dotčený orgán uplatnit 
proti oznámení stavebního zá-
měru výhrady ze zákonem stano-
vených důvodů. Podání námitky 
nebo uplatnění výhrady má 
za následek, že právo stavby ne-

vznikne. Stavební úřad předloží 
věc do 15 dnů k rozhodnutí 
správnímu orgánu, který by byl 
jinak příslušný k odvolání proti 
stavebnímu povolení. Tento 
orgán podle zákona buď roz-
hodne o tom, že oznámení nemá 
právní účinky, jestliže oznámený 
stavební záměr je v rozporu 
s právními předpisy, anebo vý-
hrady či námitky zamítne pro 
nepřípustnost. Proti rozhodnutí 
o námitkách a uplatněných vý-
hradách se již nelze odvolat. Sta-
vebníkovi vznikne právo provést 
oznámený stavební záměr také 
uplynutím lhůty, ve které bylo 
možno podávat námitky anebo 
uplatňovat výhrady, pokud 
nikdo námitky ani výhrady ne-
podá. Platnost certifikátu je sta-
novena ze zákona na dva roky, 
na žádost stavebníka může sta-

vební úřad tuto lhůtu prodloužit. 
Novela stavebního zákona tedy 
významně posiluje možnost 
obrany proti certifikátu, oproti 
dosavadnímu stavu, kdy vydaný 
certifikát už nebylo možné 
ve správním řízení přezkoumat, 
na rozdíl od klasického staveb-
ního řízení.

Spolu s novelou stavebního 
zákona došlo i ke změně správ-
ních poplatků za jednotlivé 
úkony. Informace k popsanému 
tématu jsou uvedeny na interne-
tových stránkách Ministerstva 
pro místní rozvoj www.mmr.cz/
územní plánování a stavební řád/
novela stavebního zákona.

Stavebníkům doporučujeme, 
aby se v případě nejasností obra-
celi telefonicky, příp. osobně 
na stavební odbor. 

Gabriela Strejčková, stavební odbor

Městská policie bude přísnější

Je známo, že parkování na sídlišti 
Velká Ohrada je dlouhodobě 
problematické. Městská část 
Praha 13 buduje nová parkovací 
místa, aby situaci zlepšila, někteří 

řidiči se však snaží o pravý opak. 
Přestože k zaparkování svého au-
tomobilu mohou využít místa na 
okraji Velké Ohrady, chtějí za-
parkovat za každou cenu „pod 

okny“. Mnohdy to zna-
mená parkování na pře-
chodech pro chodce, 
veřejné zeleni nebo na 
požárních nástupních 
plochách. Zřejmě očeká-
vají, že s ohledem na ne-
dostatek parkovacích 
míst uvnitř sídliště bude 
policie tolerantní. Výše 
popsaným přestupkům, 
ale i rozmáhajícímu se 
zkracování cesty jízdou 
po chodníku musí být 
vyhlášena nulová tole-
rance. Městská policie 
proto zvýší kontroly na 
celé Velké Ohradě, aby 

nejzávažnější přestupky elimino-
vala. 

Jestliže i vám, obyvatelům 
Velké Ohrady, vadí vozidla deva-
stující veřejnou zeleň nebo par-

kující na přechodech, takže brání 
pohybu chodců, kočárků a vozíč-
kářů, můžete 24 hodin denně 
kontaktovat strážníky Městské 
policie na bezplatné lince 156 
nebo volat na operační středisko 
MP Praha 13, tel. 222 025 721 
nebo 222 025 722. Hovor je 
 zaznamenáván a oznámení je 
prověřováno vyslanou hlídkou 
na místě oznámení. Operační 
 středisko MP Praha 13 má 
také e-mailovou adresu 
operacni.p13@mppraha.cz, 
avšak reakce na oznámení není 
tak rychlá jako v případě telefo-
nického oznámení. 

Samotná represe nestačí. Řidi-
čům musí být nabídnuta možnost 
vozidlo zaparkovat. Proto ve 
2. pololetí otevřeme 99 nových 
parkovacích míst na jižní straně 
sídliště.         Aleš Mareček, zástupce starosty
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Další vnitrobloky projdou revitalizací
Všechny veřejné prostory po určité době zestárnou, zešednou a přestože jsou udržovány, do určité míry 

zchátrají. Sídliště v Praze 13 byla budována na přelomu 80. a 90. let minulého století s cílem postavit levně 

velké množství bytů. Za těch 20 i více let se radikálně změnily požadavky na vzhled veřejných prostor, změnily 

se zásady tvorby sadových úprav i typy používaných dřevin, mnohem přísnější jsou také normy na herní prvky 

dětských hřišť. Proto městská část zahájila postupnou revitalizaci vnitrobloků. První velká revitalizace šesti 

vnitrobloků proběhla v letech 2009 – 2010. Pokračovat se bude letos. 

Zastupitelstvo městské části dalo 
revitalizaci zelenou, když 
na svém zasedání 17. dubna 
schválilo návrh předložený radou 
na přesun části finančních pro-
středků z prodeje bytového fondu 
ve výši 17 milionů korun do ob-
lasti životního prostředí. Celkem 
15 milionů korun bude věnováno 
na čtyři velké projekty – revitali-
zaci prameniště Prokopského po-
toka ve Stodůlkách, komplexní 
rekonstrukci dětského hřiště 
v Nových Butovicích, revitalizaci 
dětského hřiště a sadových úprav 
jednoho sídlištního vnitrobloku 

na Velké Ohradě a rekonstrukci 
sportoviště v tomtéž vnitrobloku. 

Kromě toho byl schválen podíl 
Prahy 13 na financování projektu 
výsadby izolační zeleně, na který 
městská část požádala o dotaci 
z evropských fondů v oblasti Sní-

žení emisní zátěže omezením praš-

ností z plošných zdrojů.
Na sídlišti Velká Ohrada se 

revitalizace týká vnitřní části vni-
trobloku mezi ulicemi Janského, 
Kurzova a Borovanského. První 
projekt s předpokládanými ná-
klady 3,6 mil. korun zahrnuje 
 rekonstrukci dětského hřiště 
a přilehlých ploch zeleně. Plocha 
dětského hřiště bude rozšířena 
a bude barevně členěna na různé 
herní části. Dětské hřiště bude 
vybaveno moderními herními 
prvky, například závěsnou hou-
pačkou, několika prolézačkami, 
pružinovým houpadlem, kladi-
nou, pryžovými herními kameny 
atd. Hřiště bude doplněno vkus-
ným odpočinkovým mobiliářem. 

V okolí hřiště jsou navrženy sa-
dové úpravy, které počítají s no-
vými výsadbami dřevin a novým 
trávníkem. V rámci druhého pro-
jektu odhadem za necelé 4 mili-
ony korun bude modernizováno 
sportovní hřiště a jeho okolí. 
Na sportovní hřiště bude dodán 
pryžový povrch a sportovní vyba-
vení. Rekonstruováno bude také 
nevyhovující oplocení. 

V Nových Butovicích se usku-
teční komplexní rekonstrukce 
dětského hřiště v ulici Mezi Ško-
lami, v sousedství Gymnázia 
J. Heyrovského. Hřiště tvoří kas-

kádu ve svažitém terénu a tohoto 
faktu bylo využito i při návrhu re-
konstrukce. Dosluhující herní 
prvky budou nahrazeny moder-
nějšími a bezpečnějšími. Hřiště je 
obklopeno vzrostlými stromy 

a zelení, která bude upravena 
a doplněna o nové výsadby. Ná-
klady na celou rekonstrukci včetně 
sadových úprav jsou odhadovány 

na přibližně 5 milionů korun.
Nejzajímavějším projektem je 
 Revitalizace prameniště Prokop-
ského potoka, které se nachází 
nad Panskou zahradou pod ulicí 
Lýskova ve Stodůlkách. Tato in-
vestiční akce odhadovaná 
na 2,5 milionu korun byla dopo-
ručena jako priorita při setkání 
občanů v rámci Místní Agendy 
21. Projekt řeší území mezi vlast-
ním prameništěm a altánem nad 
Panskou zahradou. Samotné pra-
meniště je zanedbané a zanesené 
zeminou. Opěrné zídky a schodi-
ště v okolí prameniště jsou zni-
čené a musí být zcela přebudo -
vány. Projekt ale počítá se zacho-
váním přírodního charakteru 
 prameniště a snaží se jej ještě pod-
trhnout. Stávající dřeviny budou 
probrány a porosty budou dopl-
něny o vlhkomilné druhy dřevin 

a trvalek. Bude založena nová 
mlatová cesta ozvláštněná kamen-
nými šlapáky. Kompozice bude 
doplněna novým mobiliářem. 

Prokopský potok je významným 
vodním tokem Prahy 13, protéká 
Centrálním parkem a jeho prame-
niště se může stát zajímavým 
cílem procházek i přírodopisných 
exkurzí škol. 

Poslední zmiňovanou akcí, 

na kterou byl už Praze 13 přiznán 
příspěvek ve výši 1,7 mil. korun 
z fondů EU, konkrétně z Operač-
ního programu životní prostředí, 
je projekt Výsadba a regenerace 
izolační zeleně v lokalitě Mohy-
lová. Jde o prostor severozápadně 
od ulice Jeremiášova směrem 
k ulicím Mohylová a Píškova. 
V současné době je pokryt z větší 
části keřovým porostem a trávní-
kem. Plocha navržena pro tuto 
akci je ukončena pěší komunikací 
vedoucí po vrcholu valu. Po druhé 
straně komunikace (mimo tuto 
plochu) je alej vzrostlých stromů. 
Projekt předpokládá revitalizaci 
stávajícího nesourodého, přestár-
lého a zanedbaného porostu. Bude 
obsahovat inventarizaci a násled-
nou probírku stávajícího porostu, 
výsadbu vzrostlých stromů vhod-
ných druhů a kultivarů. Stromy 

musí být druhově 
vhodné do městského 
prostředí, tj. odolávat 
suchu, zasolení, prachu, 
výfukovým plynům. 
Vhodné bude doplnit 
výsadby o keřové patro 
postupně kvetoucích 
keřů, také vhodných 
do městského prostředí. 

Všechny výše uvá-
děné ceny jsou odhady 
projektantů. Skutečné 
náklady na realizaci 
akcí budou dány nejvý-
hodnějšími nabídkami 
z veřejných zakázek, 

které budou postupně vyhlášeny. 
Většina prací se uskuteční letos, 
některé budou dokončeny v příš-
tím roce.        Dana Céová a Samuel Truschka
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Betonové prvky z hřiště na Velké Ohradě zmizí

Výraznou proměnu potřebuje i hřiště v ulici Mezi Školami

Prameniště Prokopského potoka se dočká obnovy 
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Jarní závody s rohlíkem
Každoročně pořádaný běžecko-
-cyklistický závod pro širokou ve-
řejnost, Butovický rohlík, se letos 
konal v sobotu 13. dubna na hrázi 
horního rybníka v Centrálním 

parku. Akci, kterou již podevate-
nácté uspořádal Triatlon sport-
klub Praha ve spolupráci s Měst -

skou částí Praha 13, zahájil zá-
stupce starosty Aleš Mareček. 
Stejně jako vloni byl vysazen další 
keř muchovník (Amelanchier) 
s jedlými plody. 

Závodů se 
zúčastnilo na 
250 lidí. Pro 
všechny byly 
již tradičně 
připraveny 
Odkolkovy bu-
tovické rohlíky 
a velké sváteční 
koláče s logy 
městské části 

a cyklotrasy Greenways Praha – 
Vídeň, která byla symbolicky 
otevřena pro následující sezonu. 
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Mají rádi zpěv a soutěžení 
Ve druhém dubnovém týdnu vy-
vrcholila pěvecká soutěž Buto-
vický zvoneček pro zdejší 

základní školy a Gymnázium 
J. Heyrovského. Po tři dny se 
v obřadní síni radnice utkávali 

ve finálových kolech 
nejlepší zpěváci, kteří 
postoupili ze školních 
kol. Odborná porota 
jejich vystoupení po-
soudila a vybrala ví-
těze všech věkových 
kategorií. Pokud 
se budete zajímat 
o umístění žáků jed-
notlivých škol, nejvíce 
úspěšných soutěžících 
měla ZŠ Kuncova, 
následovaná ZŠ 
s RVJ Bronzová, třetí 

by skon-
čila FZŠ 
Brdičkova. 
Zajímavé 
je, že stále 
více účast-
níků sou-
těže se 
doprovází 
na hu-
dební ná-
stroj, jako 
například 
vítěz kate-
gorie 8. tříd, Marek Sleichrt 
z FZŠ prof. O. Chlupa (na 
snímku). Šestnáct nejlepších in-
terpretů potěšilo svými výkony 

své blízké a všechny návštěvníky 
veřejného koncertu, který se na 
radnici konal 18. dubna.

Bohdan Pardubický      

Greenways je síť stezek a tras pro 
cyklisty, bruslaře, turisty, jezdce 
na koních, vodáky. Páteří je dál-
ková cyklotrasa mezi dvěma met-
ropolemi, která spojuje místa 

přírodně, historicky a kulturně 
zajímavá. Nástupním bodem 
na Greenways je právě náš 
 Centrální park.    

    Eva Beránková

Starosta odměnil zasloužilé učitele
Již od roku 2009 pořádá radnice 
Prahy 13 u příležitosti Dne uči-
telů slavnostní setkání se svými 

zasloužilými pedagogy. Protože 
letos vyšlo výročí narození Jana 
Ámose Komenského na veliko-
noční prázdniny, uskutečnilo se 
setkání na radnici až ve čtvrtek 

4. dubna. Starosta David Vod-
rážka poděkoval učitelkám a uči-
telům za jejich náročnou  

a obětavou 
práci pro děti 
a pro Prahu 13. 
„Velice si vaší 
práce vážím 
a vím, že to 
vůbec nemáte 
lehké,“ řekl 
mimo jiné sta-
rosta a vyjádřil 
učitelům své 
uznání a trvalou 
podporu vedení 
městské části. 

Poté starosta David Vodrážka 
a jeho zástupce pro školství 
David Zelený osobně poděkovali 
celkem 30 zasloužilým pedago-
gům a předali jim finanční dar. 

Byli to většinou učitelé a učitelky, 
případně ředitelé základních 
a mateřských škol a ředitelka 
Domu dětí a mládeže. Mezi oce-
něnými byl také Zdeněk Kulíšek, 
bývalý ředitel Fakultní základní 

školy Fingerova v důchodu. Na 
závěr starosta s vedoucím odboru 
školství Evženem Mošovským 
pozvali přítomné pedagogy 
k přípitku a malému pohoštění.                

Samuel Truschka
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Na Lužinách ožily lidové tradice

V úterý 19. března byla v Zá-
kladní škole Mohylová slav-
nostně zahájena v pořadí už 
dvanáctá Velikonoční výstava. 
V průběhu čtyř dnů zde mohli 
návštěvníci obdivovat nejen 
krásné výrobky dětí, učitelů a ro-
dičů žáků, ale také načerpat svá-
teční atmosféru a inspiraci. 
Stejně jako v minulých letech 
zde své výrobky prezentovali také 

klienti Centra den-
ních služeb s terapeu-
tickou dílnou 
Diakonie ČCE a děti 
z mateřských škol 
Sluníčko pod stře-
chou a U Rumcajse. 
Příjemným zpestře-
ním výstavy bylo vy-
stoupení drama-
tického kroužku, 
kroužku zumby, Lu-
činky nebo přítom-
nost členek Klubu 
lidové tvorby Praha 
z Velké Ohrady, které 
učily nejen děti nej-
různější lidové tech-
niky, jejichž znalost se 
dá využít při přípravě 
velikonočních deko-

rací. Nechyběla ani volně pří-
stupná kavárnička plná dobrot, 
které maminky žáků pro tuto 
příležitost připravily. 

„Také letos nám při instalaci 
jednotlivých exponátů pomáhali 
studenti, budoucí aranžéři, 
z nichž někteří jsou našimi býva-
lými žáky,“ řekla ředitelka školy 
Martina Štychová. „Děkujeme 
nejen jim, ale také Zahradnictví 

Král a firmě Prostor, od kterých 
jsme získali spoustu živého mate-
riálu na dekorace.“ 

Veliko-
noční vý-
stavu, jejímž 
vyvrchole-
ním bylo vy-
hodnocení 
soutěže 
o nejhezčí 
jarní závěs 
do okna, si 
denně 
 prohlédla ši-

roká veřejnost, ale i desítky dětí 
z mateřských i základních škol 
a školních družin.                        Eva Černá

Sluneční náměstí zaplnila bezpečnostní technika

Ve čtvrtek 18. dubna odpoledne 
proběhla na Slunečním náměstí 
tradiční akce Bezpečná třináctka 

aneb Bezpečnost zajištěna. Uspo-
řádala ji již pojedenácté městská 
část ve spolupráci se Zemskou 

nevládní organizací České re-
publiky pod záštitou starosty 
 Davida Vodrážky. Na náměstí 
se za krásného počasí sjela bez-
pečnostní technika i historická 
vojenská vozidla. Stovky návštěv-
níků měly možnost si prohléd-
nout auta a výstroj hasičů, státní, 
městské i vojenské policie, zá-
chranných služeb i armády. 

Proběhly ukázky první po-
moci, vý-
cviku slu-
žebních psů 
a koní nebo 
nácvik se-
beobrany. 
Zájemci si 
mohli vy-
zkoušet 
 výstroj poli-
cejního těž-
kooděnce, 
prohléd-
nout si mobilní operační sál 
pražské záchranné služby Golem 
nebo vozidlo s termovizí. Děti si 
zkusily laserovou střelnici, lepení 
modelů vojenských letadel, vypl-
ňování dopravních testů a kvízů 
nebo jízdu na elektrické dvou-

kolce. Největší atrakcí byl samo-
zřejmě policejní vrtulník a jeho 
menší sourozenec - letošní no-
vinka - dálkově ovládaný vrtul-
ník s kamerou, který využívají 
záchranáři.     

Samuel Truschka
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Inzerce

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

AKCE v květnu

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
�� nyní sprchové boxy za super ceny ��

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31, 150 00  Praha 5, tel.: 257 107 111, fax: 257 107 999, www.porsche-smichov.cz; e-mail: vw.smichov@porsche.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–5,2 l/100 km, 99–120 g/km. 
Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Porsche
Praha-Smíchov

OBJEVTE AUTO 
ROKU 2013.

Oslavte s námi otevření nového showroomu Volkswagen.
U příležitosti otevření nového showroomu Volkswagen Porsche Praha-Smíchov jsme pro vás připravili 
exkluzivní nabídku Volkswagen Golf Comfortline 1,2 TSI (105 PS) se zvýhodněním 48 400 Kč včetně DPH. 
Akční paket obsahuje: mlhové světlomety, parkpilota, rádio Composition Media, sedadla ergoActive, 
zpětnou kameru Rear Assist + prodlouženou záruku 4 roky nebo 80 000 ujetých km. 
Více informací u našeho prodejního týmu Porsche Praha-Smíchov. 
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 Pro sportovce je psychika prvořadá 
Dobrý den, paní doktorko. Slyšela jsem, že pracujete i se sportovci. Jde 

o nějaké speciální postupy? Jak může psycholog pomoci pro lepší sportovní 

výkon? Moje dcera hraje tenis v místním oddíle. Je jí 14 let. V tréninku 

je výborná, ale v turnaji hraje vždy mnohem hůře. Může zlepšit svůj 

výkon i některými psychologickými postupy? Je sportovní psychologie jen 

pro profesionální sportovce nebo i pro amatéry?

  Dobrý den, ano jsem i sportovní psycholog. Již řadu let jsem 
součástí týmu některých našich vrcholových sportovců (golfistky 
Kláry Spilkové, silničního cyklisty Tomáše Koudely, tenisty Marka 
Michaličky, surfaře Toma Maliny, skifařky Terezy Matušíkové...) 
Oslovují mě jednotlivci i některé sportovní kluby. Přicházejí i rodiče 
se svými sportujícími staršími dětmi. Není velký rozdíl v postupech 
práce sportovní psychologie u vrcholových sportovců a u sportovců 
amatérů. Spíše záleží na tom, zda přijdou pro jednorázovou radu 
nebo chtějí na psychické kondici systematicky dlouhodobě pracovat.

Lepší vý-
sledky při tré-
ninku než 
v závodě jsou 
velmi časté 
téma, na kte-
rém společně 
pracujeme.

  Naše tě-
lesná stránka 
je velmi blízce 
propojená 
s našimi po-
city. Někdy 
více, než jsme 

vůbec ochotni si připustit. Motivace a tlak na výkon může být pří-
nosná, ale i nadhraniční. A ta nadhraniční už naše výkony kazí, blo-
kuje. Obvykle ale nejde nijak ovlivnit naší vůlí. Rozum a emoce se 
prostě navzájem neposlouchají.

  Pro zlepšení výkonu sportovce je tedy potřeba naučit se různé 
psychoterapeutické techniky, které prožívání sportovce stabilizují 
a pomohou v tu nejdůležitější chvíli, kdy by emoce mohly blokovat 
bezproblémový start a snižovat výkon v závodě.

  Do oblasti sportovní psychologie ale patří i způsob psychického 
zpracování průběhu a výsledku závodu. Je třeba myslet i na to, že 
i pozitivní stres (např. vítězství) je velká zátěž a komplikuje situace, 
které musí sportovec zvládat. Emoce, které v průběhu závodu vzni-
kají a nelze je přirozeně ventilovat, protože čitelnost psychického 
stavu znevýhodňuje sportovce vůči soupeři, mohou již být po ukon-
čení závodu zablokované, odborně se nazývají jako zadržené. 
I s nimi je třeba pracovat a naučit se je uvolnit přirozenou cestou 
i odbornými psychoterapeutickými technikami, aby v dalším závodě 
situaci zbytečně nekomplikovaly.

  Je toho poměrně hodně, jak je možné pro sportovce nacvičit, 
připravit a natrénovat psychickou pohodu, potřebnou a nezatěžující 
míru motivace, jednotlivé techniky a nejefektivnější dobu jejich po-
užití. Pracuje se stejně se sportovcem na úrovni mezinárodní repre-
zentace nebo sportovcem připravujícím se na turnaj místního 
charakteru. Fyzický pravidelný trénink je pro každého sportovce 
jasný a samozřejmý. Psychicky se lze připravit také a výkon v zátě-
žové situaci to rozhodně zvyšuje. Reprezentanti a profesionální 
sportovci si uvědomují nutnost psychické přípravy pro svůj bezpro-
blémový start a často mají ve svém týmu svého sportovního psycho-
loga. Sportovně psychologická příprava ale určitě pomůže zlepšit 
výkony i amatérským sportovcům.

  Všem čtenářům časopisu STOP přeji radost a přínos z jakého-
koli aktivního pohybu a všem sportovcům klidnou mysl, pohodu, 
radost ze hry a spoustu vítězství.

PhDr. Hana Jenčová, klinický a sportovní psycholog

602 805 633, hanajencova@seznam.cz

www.jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Tyhle fotografie raději nezveřejňujeme...
Často nám do redakce přicházejí fotografie hromádek psích 
exkrementů. Určitě si je všichni čtenáři umějí představit, takže je 
nezveřejňujeme, protože to opravdu není hezký pohled. 
Odstrašující příklad bohužel nefunguje. Ti, kteří nepořádek způ-
sobují, totiž buď STOP nečtou, nebo si z toho nic nedělají. 

Paní Libuše Juráčková nám k fotografiím napsala: 
„Na malém trávníčku před dětským hřištěm v Nušlově ulici je stále více 

exkrementů. Doufala jsem, že moje snaha zkrášlit tento prostor vysáze-

ním jarních kytiček potěší spoluobyvatele okolí. Ale věřte, že pohled 

na psí exkrement vedle pomalu se rozvíjejícího modrého krokusu, je více 

než šokující. Proto prosím o zdůraznění, že dětské hřiště by mělo být 

opravdu hájené místo.“

Skutečně velmi ošklivý obrázek nazvaný „Jarní zátiší“ nám po-
slal Jan Bátěk. Snímek ostříhaného keře zavaleného psími výkaly 
pořídil v Běhounkově ulici. „Na fotograf ii jsou skutečně psí bobky, 

které některý z bezohledných chovatelů po svém psovi neuklidil, nebo 

lépe řečeno systematicky neuklízí. Podle množství exkrementů na jed-

nom místě soudím, že se dokonce jedná o jakýsi psí záchod,“ píše ve 
svém dopise. 

Znovu tedy žádáme všechny majitele psů – berte ohled na ostatní 
a uklízejte po svých pejscích.

-red-

Marná snaha třídit odpad
Ráda bych se s vámi podělila o svou zkušenost, která je ovšem zřejmě 

všeobecně známá. Když jsme na podzim loňského roku rekonstruovali 

kuchyň ve svém bytě na sídlišti Velká Ohrada, začali jsme využívat 

možnost třídit odpad. Takže teď chodím s tříděným odpadem přes půl 

rondelu, protlačím se kolem těsně zaparkovaných aut, abych zjistila, že 

je např. kontejner na papír totálně plný. Tudíž zůstává otevřený 

a papír se válí všude kolem. Mám tedy dvě možnosti – stát 10 minut 

u kontejneru a prostrkávat jednotlivé papíry do skulin nebo odnést od-

padky zpět a zkoušet, zda budu mít příště větší štěstí. Na rovinu 

říkám, že volím možnost třetí. Končím s tříděním odpadu, ke kterému 

se ráda a ochotně vrátím, až pro to budou podmínky.

                                         Věra, Velká Ohrada

Vážená paní Věro,
na základě monitorování a dokumentování naplněnosti sběrných 
nádob na tříděný odpad, které provádějí pracovníci zdejšího od-
boru životního prostředí, byla na Magistrát hl. m. Prahy podána 
žádost o navýšení četnosti svozu tříděného odpadu, a to  v ulicích 
Kurzova, Přecechtělova a Drimlova. Dále bude podána žádost 
o zvýšení objemu sběrných nádob na nápojové kartony.

Doufáme, že tímto opatřením se situace s přeplňováním kontej-
nerů v lokalitě Velká Ohrada zlepší. Děkujeme za podnět. 

          Jana Gilíková, 

vedoucí odboru životního prostředí

Nastal čas na úklid
V posledním čísle časopisu STOP jste, mimo jiné, zveřejnili  Komplexní 

údržbu komunikací – jaro 2013, za což díky. Zároveň však uvádíte, že 

údržba parkovišť, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích pa-

nelů, se v rámci blokového čištění neprovádí. Doporučuji vám navštívit 

velké parkoviště u metra Lužiny (pod ulicí Brdičkova) a na vlastní oči 

posoudit, zda opět nenastal čas na úklid. Parkoviště je naprosto ostudné. 

Bylo by dobré věnovat parkovištím, na která se nevztahuje blokové čiš-

tění, větší pozornost. 

                                         Jana Cmíralová

Úklid nepořádku na vámi zmíněném parkovišti zajistí správce ko-
munikací, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy 
(TSK). Podle vyjádření kompetentní pracovnice TSK bude prove-
den po dokončení jarního blokového čištění v Praze 13.

za odbor dopravy 

Vladimír Bouček 

Z VAŠICH DOPISŮ
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Když jsem zazvonil v panelovém domě na sídlišti Stodůlky, přivítali mě 

ve svém malém útulném bytě usměvaví manželé Miroslav a Jitka 

Hniličkovi. Původně jsem vlastně přišel udělat rozhovor s panem 

Miroslavem (76), ale Hniličkovi prostě patří k sobě, odpovídají střídavě 

oba, doplňují se a zjevně se mají velmi rádi. Oba jsou rodilí Pražáci, paní 

Jitka je z Pankráce, její manžel z Vokovic. Ve Stodůlkách bydlí od roku 

1992, kdy se přistěhovali z Krče. V roce 2009 měli na zdejší radnici 

zlatou svatbu. 

Seznámili se v roce 1954 v Kar-
líně v souboru lidových tanců. 
Celý život pracovali jako kantoři 
– ona učila češtinu a ruštinu, on 
odborné předměty na různých 
středních školách, jeden čas také 
na učilišti, které sídlilo v dnešní 
Základní škole Mládí. Zaměře-
ním pana Hniličky byly strojař-
ské odbornosti – učil třeba 
automechaniky konstrukci vozi-
del. S dřevem jeho práce nikdy 
nesouvisela. Proč to zmiňuji? Pan 
Hnilička totiž v sobě vlastně až 
v důchodovém věku objevil umě-
lecké vlohy. Jednou vyřezal z li-
pového dřeva skřítka, pak 
dalšího, všem se to líbilo, tak 
začal vyřezávat řemeslníky a mu-
zikanty a dnes už má úctyhod-
nou sbírku nejrůznějších postav. 
Mluví o tom skromně a s úsmě-
vem, málokdo o něm ví a svoje 
díla má většinou uložena v krabi-
cích od bot. 

Jak jste se dostal k řezbářství?
Jako malý kluk jsem měl jenom 
nůž, tím jsme po válce vyřezávali 
z kůry letadýlka. Později se za-
čalo chodit za holkama, tak zase 
– dřeváčky, srdíčka, pořád se 
něco vyřezávalo. Jako učitel jsem 
si musel sám vyrábět názorné 
pomůcky, třeba řez karburáto-
rem, protože nic nebylo k se-
hnání.

Ale vyřezávat postavičky jste začal až 
mnohem později?
Paní Hniličková: Asi až teprve 
v roce 1998. Úplně první byl 
skřítek se třemi tvářemi dokola. 
Potom začal vyřezávat soubory 
řemesel. Velkou zásluhu na tom 
má naše nejmladší vnučka Kate-
řina, protože ta vždycky říká, co 
by ještě měl dalšího vyřezat – 
třeba jí udělal skřítka, ale aby to 
byl zvláštní skřítek, tak je šesti-
prstý. Dost si toho naporoučí 
a přitom není žádná malá, je jí 
dvaadvacet. Ale výtvarné nadání 
má také, stejně jako dcera. Já 
nemám žádnou představivost, 
a když vidím ten špalík, tak ne-
chápu, jak z toho může Mirek 
vyřezat postavu, aniž by si něco 
předkresloval…
Pan Hnilička: Ono v tom dřevě 
vždycky něco je. V tomhle byl 
ten trpaslík a ještě nevylezl. 
A když se to nedaří, tak to scho-
vám do krabice a vrátím se 
k tomu později. Nebo se to 
vezme na chalupu na podpal. 

Proč jste začal dělat zrovna řemesl-
níky?
Tatínek byl krejčí, tak jsem si 
řekl, že vyřežu celou krejčovskou 
dílnu včetně panny, na které se 
šilo. Maminka zase hodně prala, 
tak jsem vyřezal pradlenu. Když 
jsme vzpomínali s kamarády 

na dřívější sousedy, vzpomněli si, 
že tam byl švec Vorel, tak jsem 
udělal ševce Vorla se vším všudy, 
včetně potěhu. Na Slovensku 
jsem byl u kováře, tak jsem vyře-
zal celou kovárnu a postupně 
další řemesla… Mám řezníka 
s půlkou prasete, ale má tam 
i všechny nože, necky, hotové ji-
trnice, jelita… Poslední byl holič, 
který nás stříhával – půl hlavy 
za 50 halířů, dohola za korunu. 
Vidíte, že tady má i břitvu, hře-
ben, štětku na holení a opadané 
fousy. 

Pak jsem začal dělat folklór – 
muzikanty, tanečníky, selku 
s nůší, masopustní maškary. Ta-
dyhle se podívejte, jak vypadá 
pomlázka z osmi a tady ta je ještě 
menší… Jak má cimbálista ty 
tenké struny – ty jsem vytahal 
manželce z prostírání. Nakonec 
se hodily i na basu a na housle. 
Využiju všechny materiály. Břitva 
je vystřižená z plechovky od piva, 
krejčí má jehlu z akupunktury 
a nůžky z rozklepaného hliníko-
vého drátu. Kdyby se nabrousily, 
tak by možná i stříhaly. 

Dokonce jsem se inspiroval 
i ve STOPu – když kronikář 
Vlasák psal o tom, jak se nosila 
ve džberech voda. Tak jsem si 
řekl, že museli mít určitě na zá-
dech jho a hned jsem vyřezal po-
stavu, jak nese dvě vědra.

Kolik času tomu věnujete?
Paní Hniličková: Určitě pracuje 
tak dvakrát, třikrát týdně. Věnuje 
se tomu hodně, protože si stě-
žuje, že nemůže ohýbat prsty 
a potřebuje to jako trénink. 
V betlému už je 130 figurek 
a celkem jich má kolem 500. 
Ovečku udělá třeba za tři hodiny, 
ale ty složitější postavy třeba i tři 
dny. Někdy to má hned a jindy se 
s něčím tak moří a nejde to. 
Třeba tady toho koně, to si ob-
jednala nějaká paní…
Pan Hnilička: Můj děda byl 
koňák a já jsem pořád nemohl 
přijít na to, jak vypadá tohle 
stehno vzadu…
Paní Hniličková: Snad čtyři koně 
vyhodil, než to udělal. Paní to 
pořád chtěla a pospíchala na to, 
a když jsme jí pak zavolali, že je 
to hotové, nepřišla na schůzku, 
vůbec se neozvala a po půl 
roce oznámila, že 
někam odjela.
Pan Hnilička: Nej-
více pokusů mě 
stála naše malá 
pravnučka  Viktorka. 

Když jsem 
uviděl 
v porodnici 
tu malin-
katou hla-
vičku, která 
se vešla 
do dlaně, 
tak jsem 
vzal doma 
polínko 
a začal řezat tu hlavičku i s tou 
mojí rukou a to byl nějaký šestý 
sedmý pokus, než jsem s tím byl 
spokojen. Je to černý špalík 
a v něm vydlabaná jen ta ruka 
s hlavičkou. Říkal jsem si, co 
můžeme holce dát? Nic ne-
máme… Když jsem to pak 
vnučce dal, tak se rozplakala, že 
nikdy nic takového nedostala. 
Člověk do toho dřeva vkládá 
myšlenky, vzpomínky. Kdyby to 
někdo chtěl koupit, tak mu to 
nic nedá.

Takže vás nikdy nenapadlo přilepšit si 
vyřezáváním k důchodu? 
Ne. Když mi někdo řekne, že by 
si něco přál, tak mu to udělám – 
vem si to a běž. Kamarádka třeba 
měla doma kříž a ztratila Ježíše. 
Tak jsem ho vyřezal, hrozně 
práce mi to dalo, a když jsem jí 
ho přinesl, poděkovala, ale tvářila 
se divně. Zeptal jsem se, co se jí 
nelíbí a ona na to: Vždyť je jak 
na spartakiádě, má upaženo, on 
přece na tom kříži visí! Tak jsem 
musel vyřezat nového a ten spar-
takiádní je tady nad dveřmi 
do kuchyně. 

Vy už byste mohl mít vlastní muzeum!
Jedno dílo dokonce v muzeu 
mám – v Dobré Vodě na Šu-
mavě. Měli tam dříve takového 
dětského dřevěného koníčka 
na kolečkách a někdo jim ho 
ukradl. Tak jsem řekl, že se po-
kusím, že mám představu, jak asi 
přibližně vypadal. Vyřezal jsem 
všechno ručně i s kolečky asi 
za dva dny a oni mi 
řekli: To je přesně on!     
Paní Hniličková: 
Skoro to vypadalo, 

…
děda byl 

řád nemohl
adá tohle 

nad čtyři koně 
lal. Paní to 
íchala na to, 

zavolali, že je
na schůzku, 
po půl 

a. 

všechno ručně i s kolečky asi
za dva dny a oni mi
řekli: To je přesně on!    
Paní Hniličková:

Skoro to vypadalo, 
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jako by ho ukradl sám. Jindy 
po něm chtěli obrázek, jak se 
pasou srnky. Co knih jsme prolis-
tovali! Aby ty srnky měly správně 
složené nohy a správně stály…
Pan Hnilička: Každé zvíře má 
jiný krk a jiné nohy. Myslel jsem, 
že ovce leží stejně jako pes, ale 
vůbec ne! Ptám se sedláka: Pro-
sím tě, jak leží kráva na boku? 
No jak, normálně! Já jsem si 
nikdy nevšiml… Pořád jsme 
na to nemohli přijít. A když jsme 
se šli podívat na pastvu, tak si ani 
jedna ta kráva schválně nelehla, 
všechny pořád stály!

Jak jste se vůbec naučil vyřezávat? To 
jste si prostě jednoho dne koupil řez-
bářské náčiní a začal?
Paní Hniličková: Náčiní mu dali 
děti, protože měl předtím 
opravdu jen ten nůž. Vlastně 
první náčiní jsem koupila já, to 
bylo až z Nimes ve Francii.
Pan Hnilička: Tohle nářadí, co 
používám, jsme koupili u Viet-

namců, stálo 39 korun. 
Na obličejíčky jsou 

tahle rydla. Tenhle 
nůž je nový, ještě 
neohmataný, tím 
se dělají třeba tyhle 
žlaby na kytky. 

Paní Hniličková: 

To dělám já, ty 
hrubé práce. Manžel mi 
třeba nařídí, že musím dělat květ-
níky a já pak na tom strávím čtyři 
dny práce. Asi už ale s vyřezává-
ním brzy skončíme – už to ani 
není kam dávat. Většinu máme 
v krabicích u dcery. Člověk by byl 
rád, kdyby to aspoň někomu udě-
lalo radost. Snažíme se jezdit 
na výstavy k panu doktoru Dali-
boru Hoblovi. Byl vlastně zakla-
datelem a správcem skanzenu 
v Kouřimi a asi po 40 letech ho 
vyhodili. Pořádal pak různé kul-
turní a osvětové akce pro děti 
a teď je ve spolkovém domě 
v Kutné Hoře. 

A ten přišel na to, že byste měli vysta-
vovat?
V roce 2008 jsme mu byli 
ve skanzenu v Kouřimi něco uká-
zat a on byl nadšený a uspořádal 
nám první výstavu. Pak jsme tam 
byli opakovaně na několika výsta-
vách a taky na dalších místech. 
Máme návštěvní knihu, už je 

skoro popsaná, jsou tam zápisy 
i návštěvníků z Izraele, Anglie 
nebo Turecka. Vždycky si říkáme, 
letos je to naposled, ale pak se ne-
cháme přemluvit, naložíme zase 
krabice do auta a jedeme.  
Pan Hnilička: Pana doktora 
Hobla zaujal můj betlém. Když 
jsme dělali na Vánoce výstavu 
ve skanzenu, tak jsme ho rozlo-
žili v salaši na žehlící prkno a pan 
doktor se zděsil: Co má být 
tohle? Povídám mu: Tady se na-
rodil Ježíš, začal nový život, tady 
je kaplička s datem, kdy jsem to 
začal vyřezávat a tady musí být 
taky smrtka. Nakonec souhlasil 
a smrtku v betlému nechal.   

Na letošní rok udělal krásný 
kalendář, kde jsou samá Boží 
muka, po celé zemi. Teď přišel 
s nápadem, to nám řekl před týd-
nem, že by chtěl vyřezat křížovou 
cestu, tedy stačí prý 12 zastavení. 
Má to být hotové do roka, měl by 
z toho být kalendář na rok 2015 
a muzeum by to odkoupilo.

To bude tedy dost velké sousto. Jaké 
používáte dřevo?
Všechno je to z lípy, jenom pod-
ložky jsou z dubu nebo habru. 
Podložky a různé samorosty jsou 
ze Šumavy, tenhle strom je zase 
z větvičky z jednoho zvláštního 
stromu u ruzyňského hřbitova. 
Lípu jsme sbírali, když jsme pra-

covali na brigádě v lese. 
Mohli jsme si vzít 

dřevo z prořezu 
a kromě toho nám 
pan hajný přivezl 

15 velkých špalků, 
abychom z nich 

udělali sochy. Tak 
jsme začali s vnučkou na chalupě 
vyřezávat vodní vílu. Je tam stu-
dánka, která napájí rybníček, tak 
tam bych ji chtěl umístit. 

Vy ještě pracujete v lese? Jak jste se 
k tomu dostali?
Paní Hniličková: Zase přes naši 
vnučku. Byla na praxi v lese v Ji-
nonicích a řekla nám, že Lesy hl. 
města Prahy shánějí brigádníky. 
Byl tam hajný Bořek Beneš, 
skvělý člověk, krásně nás uvítal 
a měl úžasný vztah k lesu. Šli 
jsme původně jenom na měsíc 
do Milíčovského lesa. Na konci 
června nás přemluvil na léto 
a potom do konce roku. To bylo 
v roce 2008 – a v lese děláme do-
posud. Dělali jsme v Hostivaři 
okolo přehrady, v Počernicích, 
v Klánovicích, v Řevnicích, 
na Dobešce. Teď jezdíme na Sli-
venec, do Řeporyj, do Motola 
nebo tady na Cibulku. Oficiálně 
pracuji jenom já. Manželovi do-

volili chodit se mnou do práce, 
pracuje zadarmo.

Jakou práci v lese děláte?
Stahujeme dřevo, prořezané keře, 
to někdy potom také pálíme. 
V Chuchelském háji se teď pro-
řezávalo křoví u vstupu do háje. 
Nasbírali jsme tam plno odpadků 
a pak přišel pan hajný a řekl: 
Máte to tu hezký! To potěší.
Pan Hnilička: V Milíčovském 
lese jsme čistili ptačí budky. Na-
počítali jsme tam na 900 budek. 
Spousta jich byla shozených, pro-
tože chovatelé hadů z nich vybí-
rají vajíčka. A v jedné té budce 
jsem našel hlavičku ptáčka. Vzpo-
mněl jsem si na indiánské totemy 
a vyřezal totem, jen místo hlavy 
bizona byla nahoře lebka ptáčka. 
Tak jsem k tomu musel hned vy-
řezat ještě indiány, využily se i pe-
říčka z budek. Když jsme byli 
u moře, tak jsem se nudil a vyře-
zával delfíny, všechny jsme je tam 
ale rozdali. Jednou jsem řezal pra-
člověka podle Buriana a moc se 
mi to nezdálo, ale přišel známý 
a říká: To je celej Tonda, soused 
odnaproti. Tak jsem mu ho dal 

a za chvíli všichni v domě říkali, 
že Hnilička vyřezal Tondu.

Vy ale kromě práce v lese ještě chodíte 
na výlety? 
Paní Hniličková: Chodíme s klu-
bem seniorů, každý týden 
ve čtvrtek. Když někdy nemů-
žeme, dostaneme náhradní ter-
mín a projdeme si tu trasu sami 
jiný den, třeba v neděli. A ve-
doucí klubu paní Bernhäuserová 
nás pak zkouší, jestli jsme tam 
opravdu byli. Do klubovny na se-
tkání ale nechodíme, protože 
když jsme v lese, vracíme se poz-
ději a navíc bychom třeba ještě 
byli cítit kouřem od ohně. 

Hniličkovi jsou prostě neuvěři-
telně činorodí a pohodoví lidé. 
Kromě práce a svých koníčků se 
ještě starají o pravnoučata. Jak vi-
díte na fotografiích, postavičky 
pana Miroslava jsou krásné a ur-
čitě by si zasloužily výstavu 
i na naší radnici. Slibuji, že udě-
lám vše pro to, abyste se mohli 
úctyhodným dílem lidového řez-
báře ze Stodůlek na výstavě po-
kochat také.      Samuel Truschka

namců, stálo 39 korun. 
Na obličejíčky jsou
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Oprava hlavní dráhy na letišti pokračuje
Letiště Praha, a. s., provozovatel mezinárodního Letiště Václava 
Havla Praha, zahájilo v roce 2012 generální opravu hlavní dráhy, která 
je v nepřetržitém provozu od roku 1963. Do té doby byly veškeré 
opravy realizovány během dvou až třítýdenních uzávěr, což vzhledem 
ke stavu dráhy už nestačí. 

V roce 2012 byla realizována 1. etapa, která trvala tři měsíce a zahr-
nula opravu zhruba 900 metrů z celkové délky 3 715 metrů. Druhá 
etapa byla naplánována na rok 2013 a závěrečná na 2014. S ohledem 
na zmírnění dopadu zvýšeného leteckého provozu na obyvatele obcí 
a městských částí Prahy, co nejkratší uzávěru i na technická doporu-
čení se vedení společnosti rozhodlo obě etapy sloučit do jedné. Tato 
etapa bude realizována v termínu od 15. května do 30. září 2013, 
kdy jsou nejvhodnější meteorologické podmínky pro příslušné sta-
vební práce. 

Vedení Letiště Praha, a. s., usiluje o to, aby letecký provoz byl orga-

nizován co nejohleduplněji k okolním obyvatelům a zároveň byla do-
držena veškerá pravidla bezpečnosti leteckého provozu. V průběhu 
rekonstrukce bude mít letiště k dispozici pouze vedlejší dráhu. Provoz 
bude nastaven tak, aby pro přistání letadel byl při standardní provozní 
situaci převážně využit směr přes Prahu a pro starty směr na Kladno. 

Byla nastavena přísnější pravidla pro noční lety. 
V době od půlnoci do páté hodiny ranní nejsou 
žádné lety plánovány. Letiště Praha umožní pouze 
přistání a starty zpožděných letů zejména u bázova-
ných dopravců. Noční provoz mezi půlnocí a pátou 
hodinou bude organizován pouze ve směru na 
Kladno a od Kladna. 

Hluk z leteckého provozu bude po celou dobu 
generální opravy měřen nejmodernějším systémem 
ANOMS8 a v souladu s platnou legislativou vyhod-
nocen nezávislou hlukovou laboratoří. Metoda kon-
troly byla projednána s orgány ochrany veřejného 
zdraví. 

Pro zájemce o informace ohledně generální 
opravy, ale i provozních omezení, nastavení letových 
tratí a sledování hlukové situace slouží dny otevře-
ných dveří v novém infocentru Letiště Václava 
Havla. Nachází se v areálu starého letiště na adrese 

K letišti 6/1019 (nedaleko zastávky autobusu „K letišti“). Otevřeno 
má každé druhé úterý v měsíci od 15 do 18 hodin. Své dotazy ale 
můžete posílat také na e-mail komunikace@prg.aero.

Zásadním přínosem generální opravy hlavní dráhy je zvýšení pro-
vozní bezpečnosti a také fakt, že pravidelné jarní a podzimní údržby 
už nebudou trvat 2 – 3 týdny, ale bude stačit 3 – 5 dní. Trvalou elimi-
naci využití vedlejší dráhy pak přinese výstavba nové dráhy paralelní 
se současnou hlavní, jejíž zprovoznění je podle aktuálně platného har-
monogramu plánováno na r. 2018/2019. Děkujeme za pochopení. 

Jiří Kraus, výkonný ředitel pro Rozvoj a správu majetku Letiště Praha, a. s.

Hlavní dráha RWY 06/24

od 15. 5. do 30. 9. 2013

JENEČ

KLADNO

Vedlejší dráha RW
Y 12/30

SUCHDOL

PRAHA

pouze pro 
zpožděné 
lety

00:00
až
05:00

Oprava 2. části hlavní dráhy

Veškerý provoz realizován na vedlejší dráze
05:00 – 24:00 vzlety převážně ve směru na Kladno a přistání od Prahy 
00:00 – 05:00 veškeré vzlety ve směru na Kladno a přistání od Kladna

Dráha zcela mimo provoz

Třídění odpadu – dárek pro Zemi
Osvětová ekologická akce ke Dni Země se letos konala 16. dubna. 
 Informační stánky akce, která je pořádána v rámci aktivit Místní 
agendy 21, byly již tradičně umístěny u východu ze stanice metra Lu-
žiny. Hlavním pořadatelem byl Magistrát hl. m. Prahy společně s od-
borem životního prostředí z Prahy 13 ve spolupráci se společnostmi 
Pražské služby, Eko-kom, Ekolamp a s Ekocentrem Koniklec. 

Nejčastějšími návštěvníky byly děti z mateřských a základních škol, 
v odpoledních hodinách přišli také rodiče s dětmi a senioři. Zúčast-
nilo se na 600 dětí a asi 200 dospělých. Příchozí si mohli zahrát hry 
zaměřené na problematiku odpadů a jejich třídění. Za správné odpo-
vědi dostávali vždy malou drobnost. Všichni měli možnost prohléd-
nout si svozovou techniku, vysavač na psí exkrementy a získat 
informace osobně nebo prostřednictvím informačních letáčků. 

Eva Beránková, OŽP

Jak se zbavit holubů?
Protože si někteří obyvatelé stěžují na výskyt holubů, např. na síd-
liš ti Nové Butovice, uvedu zde některé důležité informace. Počet ho-
lubů v Praze je odhadován na 100 000 kusů. Většina odlétá denně 
do polí za potravou a poté se vrací do města, kde nachází lepší pod-
mínky pro hnízdění. Holubi jsou zdrojem alergenů, mohou na člo-
věka přenést různá onemocnění, roztoče a klíšťata. Přesto snahy 
snižovat jejich počty naráží na odpor části veřejnosti a ochránců pří-
rody. Část obyvatel s likvidací holubů souhlasí. Bohužel však žádná 
ze známých metod není dostatečně účinná a pražští holubi vyhubeni 
určitě nebudou. Stejný problém mají i ostatní města. Odchyt do sítí 
není účinný, stejně jako vysazování sokolů a přirozených predátorů. 
Odstřel byl v Praze z bezpečnostních důvodů zakázán v r. 1979. Jedy 
jsou nebezpečné pro ostatní zvířata. U použití látek, které ptáka 
omámí, je problémem, že někteří ptáci jsou pouze utlumeni a padají 
v letu na komunikace a chodce. Nespotřebovaná nástraha se musí 
urychleně odstranit. 

V Praze 13 jsme v roce 2008 – 2009 vyzkoušeli spolupráci se so-
kolníkem. V následujícím roce byl proveden opakovaný odchyt 
ptáků do klecí s krmením s dobrými výsledky. Letos budeme výskyt 
holubů sledovat a v případě potřeby bude opět zahájen odchyt do 
klecí. Tyto práce mohou vykonávat pouze specializované firmy 
s osvědčením o odborné způsobilosti.

Nutno však upozornit na povinnost každého majitele a správce 
postarat se o zabezpečení svěřeného domu v této oblasti. Z dostup-
ných prostředků vedoucím k zábraně vstupu ptáků na nechtěná 
místa je zasíťování, umístění bodců, zasklení balkonu apod. Zároveň 
žádáme ty obyvatele, kteří holuby krmí, aby to nedělali, protože 
podporují setrvání holubů na místě, kde mají jistotu pravidelné po-
travy. Obtěžují tak i své sousedy.

Jaroslav Fuglík, OŽPFO
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Mobilní sběrný dvůr (MSD)
Mobilní sběrný dvůr je určen pro 
krátkodobý sběr odpadů od osob 
s trvalým pobytem na území 
hl. m. Prahy. Tak jako ve stacio-
nárním sběrném dvoře budou 
pracovníci svozové společnosti 
povinni vést evidenci občanů, 
kteří zde odpad odloží. Bude 
umístěn na uvedeném stanovišti 

pouze po dobu 6 hodin a občané 
zde budou moci zdarma odložit: 
objemný a dřevěný odpad, odpad 
ze zeleně a kovy.
Mobilní sběrný dvůr bude 
umístěn 25. května od 10 do 
16 hodin v ulici Mládí (parko-
viště proti prodejně Auto Kelly).

  Michaela Líčková

Při zateplování pamatujte na rorýse a netopýry

Pokud plánujete opravu střechy 
či zateplení paneláku, pamatujte 
na nutná opatření pro zachování 
přirozených úkrytů a hnízdišť 
některých živočišných druhů.

Velmi častým obyva-
telem větracích otvorů 
panelových domů je 
rorýs obecný. Tento 
tažný pták k nám při-
létá z Afriky a Asie 
za účelem hnízdění. 
Rorýs nikdy nesedí 
na zemi, celý svůj život 

tráví ve vzduchu. Průměrná rych-
lost jeho letu je 200 km/h. 
Denně nalétají i 800 km, žijí prů-
měrně 7 let, do hnízda snášejí 2 – 
3 vejce. V době jejich hnízdě ní, tj. 

od 20. 4. do 10. 8., nesmě jí být 
prováděny zateplovací práce!

Stejný problém se týká i neto-
pýrů. V České republice jich je 
zaznamenáno 26 druhů 
a všechny jsou chráněny záko-
nem. Jsou to jediní létající savci, 
orientují se pomocí ultrazvuku. 
Živí se hmyzem. Od listopadu 
do března mají zimní spánek, 
od dubna do srpna tvoří letní 
a mateřské kolonie, od srpna 
do října probíhá fáze podzimních 
přeletů a hledání zimovišť.

Před stavebními úpravami se 
seznamte s důležitými informa-
cemi a v projektech počítejte s vy-
budováním budek, novými otvory 
apod. Bližší informace naleznete 
na www.rorysi.cz, www.ceson.org, 
v zákoně č. 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny ve znění poz-
dějších předpisů nebo ve vy-
hlášce  Magistrátu hl. m. Prahy 
č. 18/2009 Sb., o ochraně hnízdní 
populace rorýse obecného při 
 rekonstrukci budov.    

 Jaroslav Fuglík, OŽP
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Přesun kontejnerů na odpad 
v Klausově ulici
Z důvodu výstavby parkovacích 
teras mezi ul. Janského a Klau-
sova došlo k dočasnému přemís-
tění sběrného hnízda na tříděný 
odpad z ul. Klausova – stanoviště 
č. 118 ke stanovišti č. 135, nachá-
zející se taktéž v ul. Klausova.

Vzhledem k tomu, že komu-
nikace Janského (v úseku ul. 
Prusíkova a Kurzova) je v sou-
časné době také neprůjezdná, 
budou po dobu výstavby kontej-
nery na tříděný odpad z těchto 
míst staženy.                Michaela Líčková
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Praha 13 plná květin 
Redakce STOPu ve spolu-
práci s odborem životního 
prostředí, výborem pro 
 výchovu a vzdělávání Za-
stupitelstva městské části 
Praha 13 a Zahradnic-
tvím Král, Kolovečská 
1938, vyhlašují soutěž 
O nejhezčí balkon 
a předzahrádku aneb 
Praha 13 plná květin. 
 Fotografie svých roz-
kvetlých balkonů či 
 předzahrádek odevzdejte nebo
zašlete do redakce STOPu do 30. srpna 2013. 
Adresa redakce: Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 – Nové Butovice 
nebo stop@p13.mepnet.cz. 

u-
o 

nebo
u do 30. srpna 2013. 

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, 
a to od 16.00 do 20.00 hodin. 

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý 

 nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, 

pneumatiky, televizory, elektrospotřebiče, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 

 sporáky.

Ulice Stanoviště
Datum 
přista-
vení

Kettnerova proti č. p. 2059   7. 5.

Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad   9. 5. 

Lýskova rozšířený chodník proti č. p. 2068   9. 5.

Jaroslava Foglara parkovací záliv proti č. p. 2211 10. 5.

K Sopce zpevněná plocha 13. 5.

Bašteckého chodník u parkoviště 14. 5.

Böhmova parkoviště u kotelny 14. 5.

Petržílkova parkoviště u č. p. 2267 15. 5.

Janského parkovací záliv proti č. p. 2211 16. 5.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 17. 5.

Nušlova rozšířený chodník mezi č. p. 2268 a 2269 17. 5.

Suchý vršek rozšířený chodník u č. p. 2039 20. 5.

Ovčí hájek parkoviště proti č. p. 2159 21. 5.

Bronzová chodník u trafostanice 22. 5.

Podpěrova před MŠ 22. 5.

Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová) 23. 5.

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 24. 5.

Červeňanského nástupní ostrůvek BUS 27. 5.

Pod Zličínem u retenční nádrže 27. 5.

5. máje proti č. p. 325 28. 5.

Zázvorkova parkoviště proti č. p. 2003 29. 5.

Bellušova parkoviště proti č. p. 1804 30. 5.

Nám. na Lužinách 31. 5.

Pavrovského  křižovatka s ul. Janského 31. 5.

Amforová proti č. p. 1895   3. 6.

Fantova parkoviště před provozovnou Barum   3. 6.

Běhounkova parkoviště proti č. p. 2463   4. 6.

Informace o přistavení kontejnerů na objemný odpad a bioodpad získáte také na 

www.praha13.cz a na tel. 235 012 470.

 Michaela Líčková
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Jarní cena ve stolním tenisu
V sobotu 16. března proběhl 
ve FZŠ Trávníčkova již 20. roč-
ník turnaje ve stolním tenisu 
Hraje celá rodina. Zúčastnilo se 
ho 68 sportovců a nemalý počet 
diváků. Zvítězili všichni, nebylo 
poražených. Nikdo neodešel 
s prázdnou, byly připraveny  

 poháry, diplomy, medaile, sošky 
stolních tenistů i sladkosti. 

A co připravujeme? Už 
19. května se uskuteční tradiční 
a oblíbené klání O zlatou mušli, 
které je určené zdravotně handi-
capovaným sportovcům.

Jaroslav Lapáček, vedoucí trenér

Mladí budou bojovat o titul
Ačkoli seniorský celek pražského 
Kert Parku vypadl ve čtvrtfinále 
extraligy, naděje hokejbalistů 
z Lužin na získání mistrovského 
titulu ještě nekončí. V boji jsou 
následující tři kategorie: Muži B, 

mladší dorost a mladší žáci. 
A právě třetí jmenovaný tým se 
bude rvát o republikový titul. 
Mladší žáci i nadále vedou ta-

bulku středních Čech a v závěru 
základní části se na Lužinách 
utkají s momentálně druhým 
Kladnem. Utkání jsou na pro-
gramu v neděli 5. května 
od 11.00 a 14.30. Přijďte nás 

podpořit!
HC Kert 
Park i na-
dále pořádá 
nábor 
do pří-
pravky pro 
ročníky na-
rození 
2003 – 
2007. 
V případě 
zájmu kon-
taktujte 
 Milana 
 Kubíčka, 

tel. 722 580 669 nebo Josefa 
Chana, tel. 602 350 568. 
Více na www.kert-park.cz.      

HC Kert Park Praha

Nábor mladých 
fotbalistů pokračuje
Fotbalový klub TJ Sokol  Stodůlky 
přibírá nejmladší fotbalisty. 
Více se dozvíte přímo od trenérů 
na níže uvedených telefonních 
číslech. Volejte podle roku naro-
zení zájemce: 
–  ročník 2006 – trenér Pavel 

Hartman starší,
tel. 721 521 016

–  ročník 2005 
– trenér  Vla dimír Forejt, 
tel. 777 247 255

–  ročník 2004 – trenér David 
Říha, tel. 603 849 962

–  ročník 2003 – trenér Zdeněk 
Heran, tel. 773 296 230

Těšíme se na vás!
Aleš Musil, předseda oddílu

Stříbrné Velikonoce naší Sparty 
BA Sparta, dlouhodobě úspěšně 
působící mládežnický basketba-
lový klub v Praze 13, slavil letos 
stříbrné Velikonoce. Na kvalit-
ních mezinárodních i republiko-
vých turnajích získal místa 
oceněná stříbrnými medailemi. 

Mladší dorostenky se v rámci 
prestižního evropského turnaje 
Easter Euro Basket (jejich sku-
pina se hrála ve Stodůlkách), 
umístily na druhém místě, kdy 
ve finále prohrály s Union Press 
Košice jen o 3 body v prodlou-
žení. Mladší žákyně hrály svoji 
skupinu v Letňanech. Dostaly se 

také do finále, kde narazily 
na kvalitní celek Basket Slo-
vanka, který nás porazil jen roz-
dílem 2 bodů. Starší minižákyně 
to tak jednoduché neměly, už 
v semifinále narazily na družstvo 
Žďár nad Sázavou. Zodpověd-
ným výkonem ho porazily, ale 
následně podlehly ve finále 
družstvu Slovanky. Nejmladší 
minižáci se účastnili kvalitního 
turnaje v Klatovech, kde se sešla 
republiková špička a my jsme se 

v ní neztratili. Ve finále jsme na-
stoupili proti družstvu BK Par-
dubice a toto družstvo bylo 
absolutně nad naše síly. Naši za-
čínající basketbalisté se určitě 
však nemají za co stydět. Bojo-
vali s nadšením a bylo vidět, že 
se v první sezoně své basketba-
lové kariéry něco naučili. Jediní, 
kdo narušili stříbrnou hegemo-
nii, byli mladší žáci, kteří na me-
zinárodním turnaji v Ostravě 
nenašli soupeře a po právu si 
odnáší zlatou medaili. Mladší 
žáci jsou naše nejúspěšnější 
družstvo. Zatím se jako jediní 

probojovali na Mistrovství 
České republiky, kde budou 
v Pardubicích bojovat o titul 
 mistra. 

V BA Sparta se v květnu také 
dočkáme vrcholné akce. Od 10. 
do 12. května pořádáme festival 
starších minižákyň – celorepubli-
kový turnaj prestižního významu. 
Více o našich týmech a festivalu 
starších minižákyň najdete 
na www.basparta.cz.                      

Za BA Sparta Pavel Šenk
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Strollering, to je mateřská v pohybu!
Jste na mateřské dovolené? Chybí 
vám po porodu sportovní vyžití? 
Slyšela jste někdy o strolleringu? 
Je to cvičení pro maminky s jejich 
ratolestmi v kočárku. 

Strollering je soubor out-
doorových aktivit pro maminky 
s dětmi. Každodenní procházky 
s kočárkem nemusí být zdaleka 
tak naplňující, jak se obecně tra-
duje. Proto vznikl strollering, 
který umožňuje maminkám být 
se svými potomky venku a záro-
veň se odreagovat, zacvičit si, 
 setkat se s maminkami z okolí.  

O jaké cvičení se jedná? Zá-

kladem je sportovní chůze s ko-
čárkem doplněná posilováním. 
Po celou dobu strolleringu se 
uplatňuje dýchání vycházející 
z Pilatesovy metody se zpevně-
ným středem těla, takže přiro-
zeně při chůzi posilujete i břicho. 
Ani na často ochablé paže roz-
hodně nezapomínáme. Budete je 
zaručeně druhý den cítit. Skvělé 
na strolleringu je, že trávíte čas 
venku se svým děťátkem. Nevá-
hejte a připojte se k aktivním 
procházkám i vy. Cvičíme pravi-
delně v pondělí a ve čtvrtek 
v Centrálním parku.      Linda Síbková
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Turnaj v přehazované

Koncem března se ve FZŠ Br-
dičkova konal turnaj v přehazo-
vané. Naši žáci reprezentovali 

školu ve třech 
kategoriích. Dvě 
dívčí družstva 
získala medailová 
ocenění. Nejlépe 
si vedly žákyně  
4. – 5. tříd, které 
získaly stříbro, 
skvěle obstály 
také dívky 
6. – 7. tříd. Ty 
ve velké konku-
renci vybojovaly 
bronz. Děkujeme 
za vzornou re-

prezentaci školy a úžasný spor-
tovní zážitek.

Marta Němcová, vyučující TV

Vládce Prahy v basketbale 

Družstva ZŠ Kuncova získala 
za poslední 4 roky čtyři tituly 
v mladší i ve starší kategorii fi-
nále pražských škol v basketbalu 
(Poprask). K tomu vloni mladší 
žáci připojili i titul vítěze národ-
ního finále v Klatovech v katego-
rii 7. tříd, čímž se ZŠ Kuncova 
stala dlouhodobě nejúspěšnější 
pražskou základní školou 

v tomto sportovním odvětví. 
Letos v basketbalových úspěších 
pokračují mladší žáci (6. – 7.  
ročník). V obvodním kole, v kva-
lifikaci, ale ani ve finále Prahy 
nenašel výběr naší školy přemo-
žitele. Nejvíc letos kladl odpor 
tým ZŠ Eden, která je sportovní 
školou a disponuje velkým spor-
tovním zázemím. Finálový sou-
boj s touto školou byl přehlídkou 
rychlého basketbalu, tvrdých 
obran a hezkých individuálních 
akcí. Nejlepším hráčem turnaje 
byl zvolen hráč ZŠ Kuncova 
 Daniel Randuška. Naše škola se 
tedy v této kategorii stala praž-
ským vítězem a postupuje 
do kvalifikace, která se bude 
konat 30. dubna v Ústí nad 
Labem. Pokud v ní naši borci 
uspějí, můžou v květnu obhajovat 
svoje loňské prvenství v republi-
kovém kole nejlepších školních 
basketbalových týmů. Spolupráce 
mezi vedením školy a Basketba-
lovou Akademií Sparta Praha 
v rámci Prahy 13 nese nejen 
sportovní ovoce, ale také pomáhá 
rozvoji hráčů po sportovní, ale 
i po vzdělávací stránce, na kterou 
obě strany kladou velký důraz.

 Pavel Šenk, učitel a trenér ZŠ Kuncova                        

Kam o letních prázdninách?
Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá 
ve dnech 10. – 24. 8. klasický 
letní tábor v Miřetíně (Žďárské 
vrchy) pro holky a kluky ve věku 
1. až 9. třídy ZŠ. Děti zažijí 
mnohá dobrodružství v napínavé 
celotáborové hře, naučí se tábor-
nickým dovednostem, podniknou 
výlety do okolí pěšky či na koni 
a poznají mnoho nových kama-
rádů. Fotografie z loňského roč-
níku si můžete prohlédnout 
na www.tsmirabel.cz. 
Více informací naleznete 
na www.tsmirabel.cz. V případě 
zájmu můžete kontaktovat hlav-
ního vedoucího tábora 
na tichy.p@tsmirabel.cz nebo 

 telefonicky na 604 365 816.

Letní akce pro vaše děti
Pražské sdružení Gemini, o.s. – 
sdružení dětí, mládeže a dospě-
lých pořádá v Plané u Marián-
ských Lázní:
• klasický stanový tábor (příroda, 
zážitky, kamarádi, dobrodružné 
hry, softball, lacrosse atd.)
30. 6. – 13. 7. – pro děti ve věku 
7 – 10 let 
30. 6. – 20. 7. – pro děti ve věku 
11 – 16 let 
• zážitkový kurz Via 2013 
 (lanové aktivity, teambuilding,  

základy zážitkové pedagogiky)
15. – 20. 7. – pro studenty střed-
ních škol
Více na www.gemini-praha.org 
a www.via-gemini.cz, 
tel. 774 222 318 a 732 528 691.

Dům dětí a mládeže Stodůlky
DDM Stodůlky nabízí ještě ně-
kolik volných míst na letních vý-
jezdních i příměstských táborech 
v červenci a srpnu. Podrobnější 
informace a přihlášky naleznete 
na www.ddmstodulky.cz, nově 
také na facebooku: DDM Sto-
důlky. 

Příměstské tábory pro předškoláky
Rodinné centrum Hvězdička, 
Kovářova 42/25a (proti kostelu) 
pořádá o těchto prázdninách 

celou řadu týdenních příměst-
ských táborů s různým tématic-
kým zaměřením (tábor dopravní, 
hudebně-výtvarný, s plaváním, 
s angličtinou, výprava za Indiány 
nebo do středověku...). Tábory 
trvají 5 dní, dítě přichází do 
školky každý den ráno v 8.00 
a odchází odpoledne v 17.00. 
Tábory jsou určeny dětem 
od 3 let, na některé můžete při-
hlásit děti už od 2,5 let. 
Více informací získáte na 
www.rc-hvezdicka.cz, 
tel. 608 136 472.   -če-

Co takhle zajít na fotbal?
Srdečně vás zveme k návštěvě 
utkání fotbalových týmů TJ So-
kola Stodůlky. Přijďte se podívat 
na pěkný fotbal a podpořit naše 
hráče na domácí hřiště v Ková-
řově ulici (za kostelem) ve Sto-
důlkách.

Jarní domácí zápasy se konají 
v následujících termínech:
Muži A – 1. A třída, skupina B:
Neděle 5. 5. 17.00  
Stodůlky – Kunratice
Neděle  19. 5.  17.00  
Stodůlky – 1999 Praha

Neděle    2. 6. 17.00  
Stodůlky – Braník
Sobota  15. 6.  17.00  
Stodůlky – Chuchle
Muži B – 1. B třída, skupina A:
Neděle  12. 5.  17.00  
Stodůlky B – Řeporyje
Neděle  26. 5.  17.00  
Stodůlky B – Bohnice
Neděle  16. 6.  10.15  
Stodůlky B – Radotín
Přijďte nám fandit! Těšíme se 
na vaši podporu!

Aleš Musil
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INZERCE

Děkujeme za spolupráci             
Alma Femina, o. s. je již 6 let 
útočištěm pro ženy, které se snaží 
překonat svou závislost na alko-
holu. Občanské sdružení děkuje 
odboru sociální péče a zdravot-
nictví Úřadu MČ Praha 13 
za spolupráci a velmi profesio-
nální a vstřícné jednání, které do-
kazuje, že MČ Praha 13 není 
lhostejný osud občanů, kteří se 
dostanou do tíživé životní situace.

Za přispění Evropských sociál-
ních fondů OP Praha – Adapta-
bilita a OP Lidské zdroje 
a zaměstnanost podporujeme 

formou individuálního 
či skupinového pora-
denství, zprostředkováním rekva-
lifikačních kurzů a asistovaných 
pracovních míst sociální začleňo-
vání abstinujících žen a jejich ná-
vrat na trh práce. Klientky centra 
oceňují především rodinné pro-
středí a vstřícný přístup všech te-
rapeutů a pracovních poradců. 
Samozřejmostí je spolupráce 
s dalšími organizacemi v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví.

Kateřina  Halfarová, 
ředitelka Alma Femina, o.s.

Náruč pro děti a mládež
Nezisková organizace Náruč pro 
děti a mládež, o.p.s., která má 
sídlo v Praze 13, poskytuje své 
obecně prospěšné služby od roku 
2011. Před rokem se rozhodla 
založit vlastní knihovnu. Proto 
vyhledala vhodné nebytové pro-

story, ve kterých pak svépomocí 
provedla rekonstrukci. Od pod-
zimu v této knihovně v ulici Bo-
rovanského 2203 na Velké 
Ohradě byly zkušebně zahájeny 
nejen první zájmové kroužky, ale 
také doučování češtiny pro děti 
cizinců. Nyní organizace podala 
žádost o registraci u MK ČR, 

aby se tak Knihovna pro malé 
i velké stala knihovnou veřejnou. 
Malá knihovna o velikosti nece-
lých 40 m² bude v dopoledních 
hodinách otevřena zejména pro 
maminky s předškoláky, odpo-
ledne pak pro školní děti a mlá-

dež. Pokud projeví zájem 
o půjčování knih a knihovnické 
služby i starší zájemci, bude pro-
voz i ve večerních hodinách. 
Mimo výpůjčky knih bude 
v knihovně přístup k internetu, 
služba tisku a kopírování a pro 
mládež nová služba – poradenství 
pro sepisování písemností 

(např. žádost o brigádu, moti-
vační dopis aj.) 
Provoz knihovny pro děti a mlá-
dež se plánuje i ve dnech pracov-
ního volna a také v prázdni-
nových měsících. 

„Ostrý“ provoz knihovny 
začne 1. června. Pro různé zá-
jmové činnosti rádi přivítáme 
dobrovolníky – absolventy i stu-
denty, kterým nabízíme odbor-

nou stáž nebo praxi (v oborech 
pedagogika, sociální práce, infor-
matika, účetnictví, právo aj.).  
Se zájemci o práci knihovníka je 
možno jednat ohledně pracovní 
smlouvy. Po získání dotace budou 
odměněni i další spolupracovníci. 
Více na tel. 603 923 372, 
www.naruc-prodetiamladez, 
knihovna@seznam.cz.      

Jiřina Teplická, ředitelka 

Pomáhají druhým
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Fotografováním a hudbou 
ke sblížení 
Do fotografické soutěže Tři-

náctka pro všechny, kterou vyhlá-
silo Integrační centrum Praha 

ve spolupráci s Prahou 13, se při-
hlásilo celkem 47 fotografů se 
140 snímky. Účastníci pocházejí 
z ČR (asi 40 %),  z Německa, 
Litvy, Estonska, Ruska, Ukrajiny 

a Polska. Vítězi v jednotlivých 
kategoriích se stali: v kategorii 
Čech cizincem – Michal Guzi 
(ČR) s fotografií Lara Croft, 

v kategorii Cizinec Čechem – 
Vaiva Katinaytite (Litva) se 
snímkem Vandana a v kate gorii 

Genius loci 13 – Vasyl  Tsitsey 
(Ukrajina) s fotografií  Duchovno.

Třicet nejlepších snímků bylo 
vybráno na výstavu na zdejší rad-
nici, která byla slavnostně zahá-

jena 26. března. Fotografy 
a hosty přivítal člen za-
stupitelstva Vít Bobysud 
spolu s pracovníky Inte-
gračního centra Praha. 
Po vernisáži s občerstve-
ním následovala hudební 
část večera, ve které nej-
více upoutal virtuózní 
houslista Alexander Sho-
nert s židovskými pís-
němi z Arménie. 
Smyslem celé akce bylo 
sblížení migrantů s majo-
ritní společností, uvědo-
mění si, že také Čech 
může být migrantem 
nebo migrant může být 
Čechem. Výstava je pu-
tovní. Z Prahy 13 se pře-

stěhovala do Pardubic, kde se 
stala součástí Multikulturního 
týdne. 

Pavel Albrecht, Integrační centrum Praha

Alexander Shonert      

Naděje přináší účinnou pomoc
Kalendářně sice začalo jaro, po-
časí ve čtvrtek 4. dubna tomu 
však příliš neodpovídalo. Kolem 
tubusu metra poblíž stanice 
Hůrka se proháněl studený vítr. 
Kdo nemusel, nevycházel. 

Jak jsme již ve STOPu infor-
movali, právě pod tubusem metra 
parkuje každý čtvrtek po poledni 
tzv. Mobilní sociální služba. Pra-

covníci Naděje zde lidem bez do-
mova nabízejí teplý čaj a něco 
k snědku, v případě potřeby so-
ciální poradenství, základní zdra-
votnické ošetření a oblečení. 
Jelikož služba vznikla z iniciativy 
radnice, přijel se zástupce sta-
rosty Aleš Mareček podívat, jak 
se podařilo služby „sanitky“ za-
běhnout.

 „Největší nápor máme již dnes 
za sebou, bylo tady zhruba 

40 lidí,“ informoval Aleš Strnad, 
vedoucí terénních programů 
 Naděje. A statistiky, které má 
radnice od Naděje k dispozici, 
jeho slova jen potvrzují. Od listo-
padu loňského roku až do letoš-
ního března se prostřednictvím 
mobilní služby uskutečnilo 
651 kontaktů s lidmi žijícími 
na ulici. K tomu je ještě potřeba 

přičíst dalších 194 kontaktů 
z  terénní práce. 

„Zavedení nové služby se 
zcela určitě povedlo,“ říká 
s uspokojením místostarosta 
Aleš Mareček. „Navíc se per-
fektně doplňuje s dopoledním 
 terénním programem a také 
s pravidelnými společnými vy-
jížďkami sociálních pracovníků 
a strážníků městské policie.“ 

         Petr Syrový
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Michal Guzi – Lara Croft

Konference o fyzioterapii
MFK Centrum Praha pořádá 
v neděli 9. června od 14.00 hodin 
v Klubu Mlejn 2. Mezinárodní 
fyzioterapeutickou konferenci 
s názvem Metoda MFK – Mo-

derní Forma Komunikace.  Fyzio-
terapeuti z Čech, Slovenska, 
Švédska, Rakouska, Itálie i USA 
budou diskutovat s účastníky 
o péči o pohybový systém a ko-
munikace terapeuta s klientem. 

Promítání krátkých filmů o li-
dech řešících svůj bolestivý stav 
doplní vystoupení handicapova-
ných umělců z Oázy, kulturního 
centra pro lidi s mentálním po-
stižením, které může MFK Cen-
trum díky spolupráci s KD Mlejn 
opět podpořit. Více se dozvíte 
na www.mfkcentrum.cz, 
www.mlejn.cz, 
www.studio-oaza.org.             -red-
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Klub JednaTrojka 
v květnu
Klub se nachází v Centrálním 
parku naproti golfovému hřišti 
(v ulici K Zahrádkám, blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). 
Je otevřený každé pondělí, úterý 
a středu od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku 
13 – 19 let z Prahy 13 nabízí 
možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
alkohol, zájmy, pomoc s hledání 
brigády a nabídka doučování). 

Program:
Téma měsíce: Máj – lásky čas…
st  1. 5. –  Zavřeno – státní 

 svátek

po   6. 5. –  Klub s Luckou 
a Ivčou

út   7. 5.  –  Filmový klub – Láska 
a jiné závislosti 

st   8. 5.  –  Zavřeno – státní 
 svátek

po 13. 5.  – Minigolf
út 14. 5.  – Úterní pohoda 
st  15. 5.  – Téma sex! Pokecáme? 
po 20. 5.  –  Klub s Luckou 

a Ivčou 
út  21. 5.  – Film na přání   
st  22. 5.  –  Horostěna – info 

na facebooku 
po 27. 5.  – Pondělní pokec
út  28. a 
st  29. 5.  – Dny naruby

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, Facebook: klub 
jednatrojka.

Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Pomáhají druhým
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Hasiči informují a radí

INZERCE

Bezpečné prázdniny 
Toto téma zahájíme pravidly 
platnými pro rozdělávání ohňů 
v přírodě:
• pečlivě zvážíme výběr místa 

(ne v blízkosti stohů slámy, do-
zrávajícího obilí, strnišť a sen, 
ve vysoké trávě, nejméně 50 m 
od lesního pozemku)

• oheň nesmíme rozdělávat 
v lese (s výjimkou míst ve vy-
hrazeném tábořišti)

• oheň nerozděláváme při ex-
trémním suchu nebo silném 
větru

• ohniště izolujeme od okolního 
prostředí vyhloubením pro-
hlubně, kameny nebo pískem

• nerozděláváme zbytečně velký 
oheň s vysokými plameny; 

k jeho rozhoření nepoužíváme 
nikdy hořlavé látky jako ben-
zín, naftu apod.

• sedíme v bezpečné vzdálenosti 
od ohniště, oheň nikdy nepře-
skakujeme (nebezpečí vznícení 
šatů a popálení)

• ohniště nepřetržitě střežíme 
a opouštíme až 
po úplném vyhasnutí 
ohně (zalijeme vodou 
nebo zasypeme zemi-
nou); přesvědčíme se, 
že nehrozí jeho samo-
volné vznícení (při 
odchodu se z ohniště 
nesmí kouřit a popel 
i půda pod ohništěm 
musí být chladná).

V případě, že dojde 
k popálení (I. stupně), zraněné 
místo chladíme nejlépe tekoucí 
vodou nebo chladivými obklady 
do odeznění bolesti, neobvazu-
jeme a neošetřujeme žádnými 
mastmi, tuky, zásypy.

Pokud nás v létě zastihne 
bouřka, vyhledáme spolehlivý 
úkryt. Uvnitř budov se zdržujeme 
na suchém místě, dále od vodo-
vodu, kamen, elektrospotřebičů, 

zásuvek a telefonu; zavřeme 
okna, vypneme televizor a další 
přístroje s obrazovkou. V přírodě 
nezůstáváme na kopcích a holých 
pláních, neschováváme se pod 
osamělými stromy či převisy níz-
kých skal; na otevřeném pro-
stranství se snažíme přečkat 
bouři v podřepu s nohama u sebe.

Při zasažení osoby bleskem 
voláme vždy zdravotnickou zá-
chrannou službu (155) a do jejího 
příjezdu se snažíme poskytnout 
první pomoc: zkontrolujeme stav 
vědomí, pokud postižený nerea-
guje, zakloníme mu hlavu a uvol-
níme tak dýchací cesty. Pokud ne-
dýchá, zahájíme resuscitaci stlačo-
váním uprostřed hrudníku do 
hloubky 5 – 6 cm, 100× za minutu, 
zajistíme mu tepelný komfort.

Při koupání se před vstupem 
do vody osmělíme, náhlé ochla-
zení organismu může vést ke ko-
lapsu a utonutí. Nikdy neskáčeme 
do neznámých vod, hrozí pora-
nění páteře. Pozor též na jezy, pod 
kterými se tvoří víry. Nepřeceňu-
jeme své síly, svalová křeč může 
postihnout každého. Dáváme 
pozor na lodě a vodní skútry, ne-

plaveme v jejich 
dráze. Alkohol 
ke koupání ne-
patří.

Staneme-li 
se svědky tonutí, poskytneme po-
stiženému po vytažení na břeh 
první pomoc. Pokud reaguje, sle-
dujeme jeho stav do příjezdu zá-
chranné služby a bráníme 
podchlazení (izolační podložka, 
deka, izotermická fólie). Pokud 
postižený nereaguje, zakloníme 
mu hlavu a zdvihneme bradu 
(uvolníme dýchací cesty). V pří-
padě, že postižený normálně pra-
videlně dýchá, uložíme ho 
do polohy na boku a bráníme 
podchlazení. Pokud postižený ne-
dýchá nebo nedýchá normálně, 
zahájíme resuscitaci 5 umělými 
vdechy a dále pokračujeme stlačo-
váním hrudníku a vdechy v po-
měru 30:2 při frekvenci stlačování 
100x za minutu.

Více informací k první pomoci 
např. na www.zachranny-kruh.cz 
(v oblasti pomoc – záchrana ži-
vota). 

por. Luď ka Palzerová, kpt. Václav Kresta, 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy 
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Z policejního deníku

 ■  V letošním roce stoupl počet krádeží vloupáním 

do sklepů, koláren nebo kočárkáren. Příkladem je případ 

z 31. března. Dosud nezjištěný pachatel vypáčil dveře 

od kolárny v přízemí panelového domu na sídlišti Velká 

Ohrada. Jenom poškozením dveří způsobil škodu ve výši 

5 000 Kč. Prosím proto o zvýšení ostražitosti v uvedených 

prostorách domů. V případě zjištění podezřelých osob 

ihned přivolejte policii.

 ■  Dne 29. března jsme přijali oznámení poškozeného 

obyvatele stodůleckého sídliště, kterému nezjištěný pa-

chatel odcizil dvě jízdní kola, která měl připevněna lan-

kovým zámkem k vodovodnímu potrubí v šestém patře 

na chodbě domu. Jedná se o modro-černé pánské trekin-

gové kolo a šedo-stříbrné dámské trekingové kolo, obě 

značky Author. Oznamovateli tak byla způsobena škoda 

ve výši téměř 16 000 Kč. Jízdní kola jsou dalším oblíbe-

ným terčem zlodějů a s nastávajícím jarem jejich krádeží 

bude přibývat. I pro tento druh trestné činnosti platí 

moje prosba z prvního příspěvku.

 ■  Dalším velmi obtěžujícím druhem trestné činnosti 

jsou krádeže měděných okapů a svodů. Škoda vzniká již 

samotným odcizením měděných prvků, ale navíc i poško-

zením domů, na kterých jsou tyto výrobky namontovány. 

Na pozoru by se měli mít hlavně majitelé novostaveb, 

které jsou často i volně přístupné z ulice. Proto opět 

žádám o pozornost. V případě podezřelého „stavebního“ 

ruchu v neobvyklých hodinách přivolejte hlídku policie, 

která celou záležitost prověří.

 ■  Upozorňuji také na množství kapesních krádeží. Dne 

25. března jsme přijali oznámení o krádeži peněženky 

z kabelky, ke které došlo buď v metru mezi stanicemi 

 Lužiny a Luka nebo v autobuse cestou ze zastávky Luka 

na Velkou Ohradu. Neznámý pachatel využil chvilkové 

nepozornosti poškozené. S peněženkou zmizely i osobní 

doklady a finanční hotovost.

Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Stodůlecký sbor zve na oslavy 120. výročí          
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky slaví 120. výročí svého vzniku. 
Slavnost s bohatým programem se koná v sobotu 11. května 
od 13.00 v areálu hasičské zbrojnice v Tlumačovské ulici na Velké 
Ohradě. Součástí je prohlídka hasičské zbrojnice, předvedení hasič-
ské techniky a vozidel, ukázka hasičského zásahu a práce mladých 
hasičů. Představí se také družstvo lezců z HZS Praha, psovodi 
Městské policie a pracovníci záchranné služby. Připraveno je samo-
zřejmě i občerstvení. Jste srdečně zváni!    Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Bez uzlů se hasiči neobejdou           
V březnu se děti zúčastnily zimního poháru v uzlování v Řepory-
jích. V mladší kategorii jsme měli čtyři hlídky. Nejlépe soutěžili 
Soptíci I – obsadili 6. místo, Soptíci II skončili na 13. místě, 
Dráčci I na 19. a Dráčci II na 32. místě. Ve starší kategorii jsme 
hlídku skládali na poslední chvíli a vyplatilo se to – skončila 
na 8. místě a spolu se Soptíky I postoupila do druhého kola ve Sto-
důlkách. Ve 2. kole uzluje i dorost. Nejlépe skončil na 9. místě 

 Michal 
 Ernýgr. 
 Kristýna 
 Němečková 
a Monika 
 Jarolímová 
měly bohu-
žel chybu 
v testu. 
Mladší 
Soptíci I 
skončili 
 nakonec 
stej ně jako 

starší hlíd ka na krásném 5. místě. Úklidem sportoviště v neděli 7. 4. 
jsme spolu s okolními sbory zahájili jarní sezonu, na kterou jsme se 
celou zimu těšili.              Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO
Další odcizené vozidlo nalezeno 
Dne 17. března nalezli strážníci v ulici Ovčí hájek v rámci akce za-
měřené na pátrání po odcizených motorových vozidlech odstavený 
bílý automobil Opel Astra s mimopražskou registrační značkou. 
Prověrkou v centrální evidenci odcizených motorových vozidel bylo 
zjištěno, že po vozidle vyhlásila Policie ČR celostátní pátrání. Vozi-
dlo si na místě převzali policisté z místního oddělení PČR. V rámci 
této akce bylo na sídlištích Prahy 13 zkontrolováno více než 
2 000 vozidel. Ke kontrolám strážníci používají vyhledávací přístroj 
Roadcon, který nám zapůjčila MČ Praha 13. 

Strážníci hasili hořící auto       
Motorizovaná hlídka strážníků městské policie zasahovala 19. 3. 
v podvečerních hodinách v Herčíkově ulici při požáru Škody Fabia. 
Hlídka vykonávala běžnou hlídkovou a kontrolní činnost na sídlišti 
Velká Ohrada, když si strážníci všimli hořícího vozidla, které zasta-
vilo uprostřed ulice a vzápětí z něho vyskočila vyděšená řidička. 
Hlídka okamžitě reagovala – jeden ze strážníků přeřízl záchranář-
ským nožem napájecí kabel k baterii a za pomoci práškového hasí-
cího přístroje hasil vozidlo až do příjezdu pražských hasičů. I přes 
okamžitý zásah došlo k poškození motorového prostoru vozidla, 
 palubní desky a plastových dílů. Plameny byly tak intenzivní, že 
 šlehaly i z výdechů topení v interiéru vozidla. Za příčinu požáru 
byl předběžně označen zkrat na elektroinstalaci.                     

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Policisté poradí seniorům
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy pořádá 22. 5. od 13.00 do 
16.00 hodin v Muzeu Policie ČR (Praha 2) preventivní akci pro se-
niory. Série krátkých přednášek je zaměřena na bezpečné chování, 
ochranu života, zdraví a majetku před kriminalitou páchanou na se-
niorech. Podrobnosti najdete v kalendáři akcí na straně 34 pod 
datem 22. 5. – Odpoledne pro seniory.                        -red-

MĚSTSKÁ POLICIE

Z oslavy 110. výročí před 10 lety
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ANGLICKÁ DRUŽINA. Ve snaze ještě více obohatit nabídku jazy-
kově zaměřených aktivit byl koncem února v ZŠ Mládí spuštěn pi-
lotní program anglické družiny pod názvem English Primary Club. 
Ve spolupráci s Jazykovou školou Wattsenglish, Ltd. se první skupina 

žáků 
z 1. tříd 
sezna-
muje 
s angličti-
nou 
s brit skou 
lektorkou 
jazykové 
školy 
v rámci 
školní 
družiny. 

Po vyhodnocení pilotního programu plánuje vedení školy od nového 
školního roku nabídnout tuto možnost žákům prvních až třetích, 
 popřípadě čtvrtých tříd. Vedle rozšířené výuky jazyků, kurzů Britské 
rady a řady jazykových programů, projektů a akcí, to bude pro naše 
žáky další nadstandardní aktivita.                            Norbert Tlustý, zástupce ředitele

D.A.R. ZÁŘÍ. Taneční skupina D.A.R. z DDM Stodůlky zažívá 
po náročné přípravě opět úspěchy. Choreografie dětí a juniorů postou-
pila na Mistrovství ČR FTM 2013 a děvčata zazářila i v dalších sou-

těžích. 
V sobotu 
6. dubna zís-
kala choreo-
grafie Holidays  
1. místo 
z 5 skupin, 
choreografie 
Česká Miss vy-
hrála kategorii 
dospělých 
a choreografie 
Batmani zís-
kala v neděli 
7. dubna 

první místo. Tak nám držte palce, soutěží nás čeká ještě hodně. 
Více na  dar-dance.unas.cz.                                     Michaela Gaydošová

DOREMIFA POOSMÉ. Dům dětí a mládeže Stodůlky uspořádal 
ve dnech 12. a 14. března již 8. ročník hudební soutěže Doremifa. Pří-
znivců hudby se i letos sešlo velké množství, zajímavou podívanou na-

bídlo celkem 
19 soutěžních ka-
tegorií. Oslabení 
letos přinesla ka-
tegorie sborů 
a souborů, které 
využily pohostin-
nosti Kulturního 
domu Mlejn. 
Pevně věříme, že 
se v příštím roce 
opět sejdeme 
v ještě větším 

počtu. Velký dík patří všem vystupujícím i jejich doprovodům a Úřadu 
městské části Praha 13, který poskytl své prostory pro konání soutěže 
v kategoriích jednotlivců a menších kapel. Výsledky z kategorií jed-
notlivců najdete na www.ddmstodulky.cz.                        Michaela Gaydošová

DVĚ SKVĚLÉ KAPELY V JEDEN VEČER. To je stručné shrnutí 
dubnového koncertu cyklu Třináctého na třináctce v Komunitním 
 centru sv. Prokopa. Prvním velkým objevem byl Žalozpěv, kapela 
 sestavená ze skvělých instrumentalistů, kterými se obklopil Jiří Nohel, 
vůdčí duše 
souboru. 
Všichni 
žijí na Vy-
sočině 
a tamní 
příběhy 
i teskná 
krajina se 
ozývají 
v každé 
jejich notě. 
Jak blízko 
k Jakubovi 
Demlovi, Bohuslavu Reynkovi a v hlase Jiřího Nohela i k Vladimíru 
Mišíkovi! Čím dál lepší a vyzrálejší Oboroh pak představil nové 
album Šel přes potok Cedron k hoře a zaplavil publikum energií. Další 
koncert je už 13. května. Poděkování za podporu patří Praze 13 a na-
dacím Život umělce a Český hudební fond.     Petr Linhart

KNIHOMOLOVÉ TVOŘILI. Již podruhé se 27. 3. konaly ve FZŠ 
prof. O. Chlupa celoškolní dílny, při kterých se věkově smíšené sku-
piny dětí věnují knížkám a čtení. Na výběr bylo 28 čtenářských dílen, 
z toho jedna v angličtině. Žáci se věnovali poezii i próze, ilustrátorům 
i spisovate-
lům, pohád-
kám, 
pověstem, 
dobrodružné 
literatuře, de-
tektivním 
příběhům, 
nechyběly 
povídky ani 
humorné 
knížky. Došlo 
na dramati-
zaci textů, tvorbu komiksů i vlastnoruční výrobu knihy. Vyučující 
kladli důraz zejména na skupinovou spolupráci, pomoc mladším, tvo-
řivou práci s textem a čtenářský zážitek. Množství výstupů bylo 
po celý duben vystaveno ve vestibulu školy. Fotografie z dílen najdete 
na www.fzs-chlupa.cz/2013/04/01/knihomolove-27-3-2013.

Zuzana Majstrová, FZŠ prof. O. Chlupa

NÁVŠTĚVA KLUBU NA VELKÉ OHRADĚ. Zástupce starosty Aleš 
Mareček postupně navštěvuje všechny kluby seniorů v Praze 13. 
Ve čtvrtek 4. dubna se vydal do Klubu seniorů Velká Ohrada, který se 
pravidelně schází v Přecechtělově ulici. Ve vyhřáté klubovně místosta-
rostu za všechny členy přivítala předsedkyně klubu Marie Hanilcová. 
Mimo jiné 
se dozvě-
děl, že 
hlavním 
zájmem, 
který čle-
ny klubu 
spojuje, je 
kanasta. 
Také ten-
tokrát si 
senioři 
z Velké 
Ohrady 
s chutí 
 zahráli.

-red-
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VAŘIT JAKO NAŠE BABIČKY. Říká šéfkuchař s rytířským řádem. 
Dalibor Navrátil je nositelem francouzského rytířského řádu Chaine 
des Rotisseurs - za přínos 
k moderní gastronomii. 
K takovému se musí dojít 
přes skutečně vybrané ev-
ropské restauranty a osvěd-
čit se i v pařížském Ritzu. 
Vařte z místních surovin, 
upřesňoval Dalibor, když 
8. dubna v restauraci Svatý 
Prokop předváděl elitě ku-
chařů využití české sme-
tany ve světové kuchyni. 
Zapomeňte na prášky 
a polotovary, vařte z pocti-
vých a pořádných surovin. 
K tomu, aby byla jakákoli 
smetanová omáčka, jeden 
z pilířů české kuchyně, 
opravdu královská, stačí 
použít 2 deci kvalitní 31% 
smetany místo ¾ litru té 12% „na vaření“. Měl pravdu. Jeho květákový 
krém, losos s křenovou omáčkou a smetanovými noky, marinovaný 
losos s česnekovým přelivem i hebká Panna cotta na závěr byly skvělé. 
Jako od babičky, možná i lepší. A slavnější.      Dan Novotný

NOVÉ ŠATNY V BRONZOVCE. Základní škola s rozšířenou výukou 
jazyků Bronzová má nové moderní šatny. Otevřel je 4. dubna starosta 
David Vodrážka společně s ředitelem školy Nikolajem Hladíkem. Sta-
vební úpravy platila městská část, barevné skříňky si za 670 tisíc zakou-
pila škola. Nejspíše v průběhu května přibudou ještě nové lavičky.     -st-

ZA HASÍKEM NA HRADĚ. Za hasiči na Pražský hrad? Ale ano, 
9. stanice Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy pozvala nás, 
děti ze ZŠ Mohylová, na prohlídku svého pracovního zázemí, které se 
nalézá opravdu přímo na Hradě. Děti měly možnost zkusit si hasičské 
přilby, prohlédnout si vybavení jednotlivých aut a vyzkoušet, jak se 
v nich sedí, co je uvnitř připraveno na zásah a poslechnout si velmi 

zajímavé vyprávění. Jako bonus jsme dostali prohlídku Svatovítské 
 katedrály, Vladislavského sálu a procházku Zlatou uličkou. Děti byly 
nadšené a odnesly si mnoho cenných informací. Děkujeme.     Jana Davidová

PŘIŠEL K NÁM PAN ANDERSEN. Letošní Noci s Andersenem 
ve FZŠ Trávníčkova se zúčastnily už tři třídy. Druháčci měli premiéru. 
Starší kamarádi si pro ně připravili návštěvu pohádkových bytostí, do-
provázenou světluškami. Seznámili se poprvé s panem Andersenem, 
jenž za nimi přicestoval z dávné minulosti. Všichni pak malovali ob-
rázky Heleny Zmatlíkové, které byl večer věnován. Nejvíce se sice 
četlo, ale o legraci také nebyla nouze.                       Dagmar Říhová

ZA SLUNÍČKEM DO ZIMY. Každoročně koncem března pořádá 
Klub českých turistů ve spolupráci s Prahou 13 zahajovací pochod 
nastupující sezony s názvem Za jarním sluníčkem. Tentokrát ne-
bylo po sluníčku ani stopy a počasí bylo spíše zimní. Akce se ale 

23. břez na pod 
 záštitou místosta-
rostů Petra Ze-
mana a Davida 
Zeleného přesto 
konala a na start 
pochodu na radnici 
městské části dora-
zily celkem čtyři 
stovky zachumla-
ných, ale odhodla-
ných pochodníků, 
kteří se pokusili 
jaro přivolat.       -st-
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Certifikáty za výbornou angličtinu
Letošní absolventi cambrid-
geských zkoušek z angličtiny 
pro mladší žáky ZŠ Mládí slav-
nostně převzali 7. března certifi-
káty o vykonání zkoušky 
z rukou ředitele Britské rady 
pana Steva Oxleyho. Na půdě 
Britské rady je přivítal i vedoucí 
učitel pan Laurence Benjamin, 
který absolventy seznámil s na-
bídkou aktivit, které pro děti 
zdarma poskytuje prostřednic-
tvím svého webu Britská rada. 
Naše žáky také pozdravil ředitel 
školy, pan Jaroslav Vodička. 
Cambridgeské zkoušky nabízí 
ZŠ Mládí svým žákům již něko-
lik let. Škole byl letos Univerzi-
tou v Cambridgi udělen 
certifikát centra, které připravuje 
a registruje kandidáty cambrid-

geských zkoušek z angličtiny. 
Cílem zkoušek pro žáky na 
1. i 2. stupni je vyzkoušet si od-
povídající a smysluplné použí-
vání jazyka, změřit přesně 
a dostatečně žákovy jazykové 
schopnosti a dovednosti, vytvo-
řit kladný vztah k mezinárod-
ním zkouškám a povzbudit žáky 
k efektivnímu učení a učitele 
k výuce. Zkoušky jsou pro žáky 
velmi motivující. Výsledky oce-
něné mezinárodní institucí do-
dávají absolventům zkoušek 
pocit jistoty a sebevědomí v po-
užívání angličtiny a jsou silným 
povzbuzením k jejímu dalšímu 
studiu. Gratulujeme a přejeme 
hodně dalších úspěchů ve studiu 
jazyků.   

      Norbert Tlustý, zástupce ředitele

Druhý cizí jazyk pro všechny žáky
Němčina, francouzština a bude-li 
zájem i ruština – to je „druhý“ cizí 
jazyk, který vedle angličtiny za-
vá dí jako povinný předmět s do-
tací 2 hodiny týdně od 6. do 9. roč-
níku Fakultní základní škola Mezi 
Školami. O zařazení druhého ci-
zího jazyka do  povinných před-
mětů rozhodlo Ministerstvo 
školství a záleží jen na škole, za-
řadí-li ho jako FZŠ Mezi Školami 
od 6. do 9. ročníku nebo třeba jen 
do 8. až 9. ročníku.

Rodiče žáků 5. tříd FZŠ Mezi 
Školami se předběžně rozhodli 
ve většině pro němčinu, ale dosta-

tek žáků je i pro vytvoření skupiny 
francouzštiny a pravděpodobně 
i ruštiny. Učitelé těchto 3 cizích 
jazyků uspořádali s žáky 5. tříd 
pro rodiče ukázkovou hodinu, žáci 
se přihlásili podle svého zájmu 
o cizí jazyk a rodiče je následovali. 
Učitelé připravili jednoduchou 
vyučovací jednotku, v níž většinou 
představili cizí jazyk, ukázali 
učebnice a žáci se naučili pár slo-
víček, básničku, písničku. Rodiče 
tak získali představu o metodě 
práce učitelů a budou mít volbu 
druhého cizího jazyka jednodušší.

                                Petr Vodsloň, ředitel školy

Rozšířené vyučování v 6. ročníku
Rodiče žáků 5. tříd FZŠ PedF 
UK Mezi Školami spolu se 
svými dětmi vybírali předměty, 
o které budou mít na druhém 
stupni rozšířené vyučování. 
Z nabízených možností vybrali:

 �informatiku a výpočetní 
 techniku
 �přírodopis
 �matematiku a češtinu – 
 upevňování učiva 

V průběhu celého druhého 
stupně budou mít žáci o 1 ho-
dinu týdně rozšířené vyučování 

o jeden z vybraných předmětů. 
V šestých třídách budou vytvo-
řeny skupiny podle zvoleného 
rozšiřujícího předmětu, vyučo-
vání základních předmětů budou 
mít žáci společně v rámci svých 
tříd. 

Škola nabízí svůj program 
i současným páťákům z jiných 
škol, pro které by byly nabízené 
předměty zajímavé. 
Přihlásit své dítě můžete na 
kancelar@fzsmeziskolami.cz.

                              Petr Vodsloň, ředitel školy

Vzdělávací program pro šesťáky
Fakultní základní škola Trávníč-
kova 1744 nabízí ve školním 
roce 2013/14 budoucím žákům 
6. tříd:

 �rozšířenou výuku informa-
tiky a výpočetní techniky 
v 6. až 9.  ročníku. Jako cizí 
jazyk se vyučuje angličtina. 
 �rozšířenou výuku cizích ja-
zyků - hlavním jazykem je 

 angličtina. Rozšíření o výuku 
němčiny v 6. až 9. ročníku. 
V 8. a 9. ročníku si může žák 
v rámci dalšího volitelného 
předmětu vybrat také konver-
zaci v cizím jazyce, výuku 
 ruského jazyka nebo italštiny.
 �rozšířenou výuku výtvarné 
nebo hudební výchovy – 
o další dvě hodiny

 �rozšířenou výuku tělesné vý-
chovy a sportu – o další ho-
dinu sportovní přípravy (tenis, 
stolní tenis, judo).
 �rozšířenou výuku přírodověd-
ných předmětů – učební plán 
bude posílen v matematice, fy-
zice, chemii, přírodopisu.

Přihlášku do 6. třídy najdete 
na www.zstravnickova.cz v sekci 

Škola – Dokumenty ke stažení 
nebo v recepci školy. 
Odevzdejte ji prosím 
do 24. května. Bližší informace 
získáte u ředitele školy na tele-
fonních číslech 251 091 650, 
603 420 513, 
hanzal@zstravnickova.cz, 
www.zstravnickova.cz.

                        František Hanzal, ředitel školy

Žáci se zaměřili na ekologii 
Ve čtvrtek 14. března proběhlo 
v ZŠ Kuncova školní kolo 
soutěže, která je součástí projektu 
Comenius – Partnerství škol. Jde 
o tříletý projekt financovaný ze 

zdrojů Evropské unie, na němž 
spolupracují vybrané školy z Bel-
gie, Itálie, Španělska a České 
 republiky. Ústředním jazykem 
tohoto projektu je francouzština. 
O školní kolo soutěže na téma 
Ekologie a ochrana životního 
prostředí byl nebývalý zájem. Své 
práce předvedlo celkem 78 žáků 
ze 4. až 7. tříd. Ze 17 týmů po-
rota vybrala 7 nejlepších, které 
postoupily do velkého finále. 
Soutěž jen velmi těsně vyhrál 

tým žáků ze 6. B, na 2. místě 
skončilo společné družstvo žáků 
z 5. B a 7. B a diplomy za 3. místo 
obdrželi žáci 5. A. Jedním z cílů 
školního kola bylo vybrat žáky, 

kteří budou svůj projekt pre-
zentovat na posledním setkání 
 partnerských škol. Vítězové 
Jan Holota, Vojtěch Borkovec, 
Barbora Svobodová, Charlotta 
Kunayová, Natálie Kabeláčová 
a Kateřina Rachová společně 
se svými učiteli odletí koncem 
dubna do španělské Malagy, kde 
budou reprezentovat nejen naši 
školu a Prahu, ale i Českou 
 republiku.                   Dana Hanzlíková,

               koordinátor projektu Comenius v ZŠ Kuncova
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Beseda se senátorem 
V ZŠ Klausova proběhla koncem 
března další z akcí k 20. výročí 
otevření školy. Na besedu se žáky 
8. a 9. tříd přišel senátor a bývalý 
starosta Prahy 13 Petr Bratský. 

Začal povídáním o svém dareb-
ném dětství, nespravedlnosti ko-
munizmu, o svém studentském 
životě, kdy se svými spolužáky sa-
botoval učitelovy pokyny... 
Po střední škole vystudoval Vyso-
kou školu dopravní v Žilině a po-
sléze se dostal na Ministerstvo 
dopravy ČR. Vyprávěl nám také 
o svých začátcích v politickém 
dění, jak ve Stodůlkách založil 
Občanské fórum, tři volební ob-

dobí byl starostou, po dvě volební 
období působil jako poslanec 
a nyní je senátorem Parlamentu 
ČR. Jako starostovi se mu poda-
řilo prosadit, že se Stodůlky staly  

Městskou částí 
Praha 13, měl 
také rozhodující 
podíl na pro-
dloužení trasy 
metra do Zli-
čína, budování 
škol a školek, 
včetně té naší, 
Centralního 
parku, zimního 
stadionu, pozval 

k nám mnoho významných archi-
tektů... Poté nechal prostor pro 
naše dotazy. Na ty odpovídal sro-
zumitelně, moudře, vstřícně a bez 
zábran odpovídal i na otázky 
osobní. 

V závěru nás pozval na jarní 
prohlídku Parlamentu České 
 republiky. Beseda se senátorem 
 Petrem Bratským byla nejen vel-
mi poučná, ale i zábavná. Velmi 
si jeho návštěvy vážíme.       Žáci 8. A

Druhá světová válka a holocaust 
V březnu nás ve FZŠ Trávníčkova 
navštívila v doprovodu organizá-
torky Anny Slobodové paní Doris 
Grozdanovičová, která seznámila 
žáky devátých ročníků s postave-
ním Židů za 2. světové války, tedy 
s pojmem holocaust. V terezín-
ském ghettu strávila čtyři roky, 
kromě bratra zahynula v koncen-

tračních táborech celá její rodina. 
V následné besedě zodpověděla 
ochotně četné dotazy dětí, které 
jsou nyní ve věku, jenž paní Groz-
danovičová strávila v otřesných 
podmínkách. Díky lidem jako ona 
můžeme ještě dnes slyšet auten-
tické vzpomínky na tuto dobu. 

              Marcela Fuglíková

Flerjarmark na Lukách
Jsme nejmladší a nejrychleji se 
rozvíjející městská část Prahy - 
žije nás zde přes šedesát tisíc. 
Jsme obklopeni super a hyper-
markety, ale také unikátním Pro-
kopským a Dalejským údolím. 
Třináctku tvoří převážně ano-
nymní sídliště. Až díky Fleru jsme 
ale zjistily, kolik tu je spřízněných 
duší. A píši záměrně tvrdé „y“, 

protože žádní muži se k šití, ma-
lování, drátování, modelování, 
řezbě, zkrátka k nádherné a osvo-
bozující kreativní činnosti, zatím 
bohužel na třináctce nepřiznali. 

Proto jsme se rozhodly „odtajnit 
se“ a zprostředkovat třináctce 
nový zážitek a nové zkušenosti. 
Náš první Flerjarmark ožil 
ve spolupráci s internetovým trži-
štěm Fler.cz v sobotu 23. února 
v pěkných prostorách křesťan-
ského centra Třináctka v Ob-
chodním centru Luka. 
Návštěvníci si mohli zakoupit 

šperky, oděvy, 
módní a bytové 
 doplňky, floristické 
výrobky, svíčky... 
A ten kdo nenaku-
poval, tak nakuko-
val a mohl se 
inspirovat u tvůrců 
nádherných vý-
robků. Součástí jar-

marku byly výtvarné workshopy, 
bylinná poradna a aromaterapie.

Těšíme se na vás opět 18. květ -
na na druhém Flerjarmarku 
na Lukách.           Jitka Hrubá

Mladý zdravotník
Od září se mohou děti v ZŠ 
Mládí naučit, jak účinně poskyt-
nout první pomoc. Kroužek 
Mladý zdravotník pod vedením 
učitelky Jany Hrbáčkové spolu-
pracuje s Českým červeným kří-
žem a byl také podpořen Klubem 
přátel školy při ZŠ Mládí. Ten 
poskytl materiály na nácvik ošet-
řování. Během roku se uskuteč-

nilo několik akcí, kterých se děti 
účastnily. Za zmínku stojí spolu-
práce při školení první pomoci 

pořádaném pro učitele. Význam-
ným hostem byl také záchranář 
Michal Skála, který udělal velice 
zajímavou přednášku s ukázkou 
pomůcek, které má při poskyt-
nutí první pomoci k dispozici. 
Děti si mohly vyzkoušet různé 
druhy dlah, nosítka, krční límec 
nebo sestavit infuzi. V květnu se 
děti poprvé zúčastní soutěže 

Mladý zdravotník, kterou každo-
ročně pořádá Český červený kříž. 
Držme jim palce.                    -red-

Proč se učíme angličtinu?
Samozřejmě proto, abychom se 
domluvili v cizině. My jsme si ale 
už vyzkoušeli psát i opravdové 
dopisy. Naše škola adoptovala 
holčičku až z daleké Indie a naším 

společným jazykem je právě ang-
ličtina. Každý jí napsal svůj první 
dopis, všechny jsme je svázali 
do knížky, kterou naší kamarádce 
pošleme.               Žáci 3.B ze ZŠ Mohylová

Rehabilitovaní důstojníci 
se pravidelně scházejí

 �Od ustavující schůze Územ-
ního sdružení rehabilitova-
ných Praha 13 – Vojenského 
sdružení rehabilitovaných 
 Armády ČR se uskutečnilo 
8 veřejných schůzek rady. 
 �Letos se dožijí 70 let naši čle-
nové: Baubín Petr a Bílek Josef; 
80 let: Grossmann Stanislav, 
Rokos Jan, Stupka Oldřich 
a Štrbáň Ivan; 90 let: Řepka 
Vojtěch. Naším nejstarším 
 členem je Lisý Jaromír, který 
oslaví 92. narozeniny. Všem 
blahopřeji a přeji do dalších let 
života pevné zdraví.
 �Naše řady opustili Ivan 
 Leopold, Kostka Vladimír, 
Krampla Milan a Šíp Jindřich. 
Čest jejich památce!
 �Díky dohodě s odborem soci-
álních služeb můžeme v Lu-

káši využívat řadu praktických 
služeb, které nám usnadní 
život. 
 �Naše územní organizace je 
iniciátorem pražské výzvy 
k realizaci odškodnění držitelů 
rehabilitačního osvědčení. 
 �Pokud někdo z vás zjistí něja-
kou nepřesnost v seznamu 
členů, sdělte mi ji na našich 
schůzkách nebo na e-mail
baubin@email.cz.
 �Další schůzky, kde se dozvíte 
podrobnosti k jednotlivým 
bodům, se uskuteční podle 
plánu zveřejněného ve STOPu 
v prosinci 2012. 
 �Dne 4. listopadu se uskuteční 
členská schůze v klubovně 
Domu sociálních služeb 
Lukáš, Trávníčkova 1746. 

Petr Baubín, předseda ÚzO Praha 13
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Bronz ze zeměpisné olympiády 
Ve čtvrtek 14. března se v DDM 
Štefánikova konalo obvodní kolo 
zeměpisné olympiády Prahy 5. 
Naše FZŠ Trávníčkova poslala 
do soutěže dva žáky. Nejúspěš-
nější byl Jirka Lukeš z 9.A. 

V konkurenci šestnácti zúčastně-
ných obsadil 3. místo. Michal 
Gubin ze 6.A skončil na slušném 
8. místě. Toho ale ještě větší 
úspěchy určitě čekají. 

 Helena Vodsloňová

Čtení rozhodně nuda není

V ZŠ Mohylová se snažíme děti 
přivést různými formami práce 
ke čtení knížek. V rámci projektu 

Čtení – nuda není si žáci 4. tříd 
zkouší sestavit a napsat svou 
první knihu – encyklopedii 
na volné téma. Svázané práce, 
které žáci tvořili pouze ve škole, 
pak hrdě prezentovali svým rodi-
čům na ukázkové hodině. 
V knize bylo místo na hodnocení 
spolužáků, rodičů i učitele. Z kaž  -
dého žáka asi spisovatel nebude, 
ale na vlastní prvotinu budou za-
ručeně vzpomínat.        Petra Jiránková

Loučení s naší Mohylkou
Jsme páťáci ze ZŠ Mohylová, kde 
máme třídy od první do páté. 
Jsme tedy nejstarší z naší školy. 

Máme celý rok na starosti naše 
prvňáky a pomáháme jim usnad-
nit první školní rok, čteme před-
školákům v mateřince, chystáme 
výstavy... Teď ale máme trochu 
strach z přestupu na druhý stupeň 
a odchodu z naší školy. Obav nás 
ale zbavili učitelé z FZŠ Trávníč-
kova. Připravili pro nás skvělý 
program. Pan ředitel nám před-
stavil školu, prohlédli jsme si od-
borné učebny, které v naší škole 

nejsou, paní učitelka Jana Jandová 
pro nás připravila v pracovně 
 chemie zajímavý pokus s vodním 

sklem 
a v zoo-
koutku nám 
ukázala jeho 
obyvatele. 
Paní uči-
telka Eliška 
Bendová 
s námi 
v učebně 
hudebky 
zpívala a my 
ji po její in-
struktáži 
doprovázeli 
na hrací 

roury. Návštěvu jsme zakončili 
ve velkých tělocvičnách. Základy 
pingpongu nám ukázal pan učitel 
Jaroslav Lapáček, s paní učitelkou 
Andreou Kelnárovou jsme si za-
hráli přehazovanou s obrovským 
míčem. To byla bomba. Už ne-
máme tolik strachu, jak to bude 
příští školní rok, až nás na oplát-
ku současní prvňáci vyprovodí 
z naší školy. Děkujeme všem 
z Trávníčkové.    Páťáci z Mohylky

O sněhové královně
Chtěli bychom moc poděkovat 
učitelkám a dětem z dramatic-
kého kroužku ZŠ Klausova za po-
zvání na jejich krásnou pohádku 
O sněhové královně. Pohádka se 
nám všem moc líbila, děti plné 

zážitků malovaly obrázky, o celém 
příběhu jsme si dlouho vyprávěli. 
Pohádka nás dovedla k tomu, že 
pravé kamarádství a láska je vedle 
zdraví to nejcennější.

            Ivana Jírovská a děti ze 4. třídy MŠ Balónek

Taneční sezona je v plném proudu 
Letošní taneční sezonu zahájila 
Miri Culková v taneční lize CDO, 
v kategorii Sólo Disco dance, kde 
ve velké konkurenci 77 tanečnic 
obsadila krásné 36. místo. Po no-
vém roce na její úspěchy navázaly 
taneční formace. Děti do 12 let 
s choreografií V duchu vlasti v ka-
tegorii Disco dance vytančily tři 
třetí a jedno druhé umístění, 
stejně staré děti v kategorii Disco 

show si s choreografií Prázdniny 

u moře vytančily bronzovou me-
daili. Děvčata ve věku 12 až 18 let 
si v mládežnické kategorii Disco 

dance s choreografií Coco Loco vy-
tančily druhé a třetí místo. Premi-
éru mají za sebou i naše maminky, 
které na své první soutěži před-
vedly obdivuhodný výkon s cho-
reografií Román pro ženy. Všechny 
členky naší Taneční skupiny 
DEMO si vytancovaly právo 
účasti na MČR Svazu učitelů 
tance. Novinky můžete sledovat 
na našem fb profilu www.face-

book.com/TanecniSkupinaDemo. 
Případné dotazy pište na 
jitka.zaloudkova@centrum.cz.

                    Jirka Trávníček

Školička pro budoucí prvňáčky
Pro budoucí prvňáčky FZŠ Tráv-
níčkova připravujeme jarní ško-
ličku, která jim usnadní přechod 
z mateřské školy do školy základ-
ní. Školička je určena dětem a je-
jich rodičům. Seznámí se s pro-
středím, společně se zapojí do jed-
notlivých činností, při závěrečném 
setkání si prohlédnou prostory 
školy a získají potřebné informace 
od učitelek, se kterými budou 
od září v první třídě pracovat.

 �14. 5. od 16.00 –  Malí, velcí 
šikulové (tvořivé odpoledne 
v keramické dílně)
 �21. 5. od 17.00 – Jarní olym-
piáda (sportovní odpoledne 
pro děti a rodiče)
 �11. 6. od 17.00 – Setkání ro-
dičů a dětí s třídním učitelem  
spojené s putováním po škole 
(informace pro rodiče, pro-
hlídka školy)

  Eva Křivanová, zástupkyně ředitele

Máte zájem o vítání občánků?

Kvůli platným zákonům o evi-
denci obyvatel a o ochraně osob-
ních údajů nemůže občansko-
-správní odbor využívat systém 
evidence obyvatel k vyhledávání 
nově narozených dětí za účelem 
vítání občánků. Velmi rádi by-
chom ale tyto nové občany a je-
jich rodiče na radnici pozvali.

Proto vyzýváme rodiče nově 

narozených dětí, kteří mají 
o slavnostní přivítání svého dítěte 
mezi občany Prahy 13 zájem, aby 
nás o této skutečnosti informo-
vali a kontaktovali paní Kateřinu 
Benešovou, e-mail: 
benesovak2@p13.mepnet. cz 
nebo tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková, 
vedoucí občansko-správního odboru
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V Království železnic otevřena Praha 
a Středočeský kraj
Železniční model České repub-
liky na pražském Andělu se roz-
rostl o další dva kraje. 
Od 4. dubna mohou návštěvníci 
obdivovat modelové zpracování 
Středočeského kraje a Prahy. 
Přibylo 197 m2 nových kolejišť, 
na kterých se bude prohánět cel-
kem 21 vlakových souprav. Jezdí 
tu tramvaje, novinkou je zpraco-

vání stanice metra 
Nádraží Holešovice 
s pojízdnou soupra-
vou. Nad Prahou se 
vypíná Žižkovská te-
levizní věž i Pražský 
hrad. Centrem je při-
rozeně Hlavní ná-
draží, zaujme také 
Vozovna Střešovice 
a funkční tramvajový 
provoz v oblasti Smí-

chova. Celý model České repub-
liky bude dostavěn v roce 2015 
a po dokončení bude druhým 
největším modelovým kolejištěm 
na světě, přičemž jen model ČR 
zabere plochu větší než 900 čtve-
rečních metrů! Každoročně pro-
jde expozici Království železnic 
více než 160 000 návštěvníků. 
Více najdete na 
www.kralovstvi-zeleznic.cz.          

Dan Novotný 

Stalo se v květnu

Generál nebe
Narodil se 8. dubna 1911 v malebných slováckých Morkůvkách u Břeclavi. Po absolvování 

pilotní školy v Prostějově se stal výborným stíhačem, střelcem a akrobatem. V r. 1937 byl 

vybrán do reprezentačního družstva na mezinárodní letecký mítink v Curychu, kde obsadil 

2., 3. a 4. místo. V červnu 1939, pouhý den po svatbě odešel do Francie, kde létal u legen-

dární perutě „Les Cigognes“ (Čápi). Hned v prvních dvou dnech německé ofenzivy sestřelil 

pět letadel a během dalších tří týdnů v květnu 1940 dalších 11 nepřátelských letounů. Byl 

vyznamenán vysokými francouzskými vyznamenáními Croix de Guerre a Chevalier de la 

Légion d´Honneur. Již jako příslušník RAF 312. perutě přidal v červnu 1942 nad Cherbou-

gem další německý sestřel a doplnil tak legendární kvarteto československých stíhacích es 

K. Kuttelwaschera, J. Františka a A. Vašátka o zaťatého morkovčana. Totalitní poválečné 

čistky se nevyhnuly ani jemu a 12. dubna spolu s manželkou a pilotem Karlem Radou ule-

těl na letounu Sokol do Bavorska. Znovu slouží u RAF a po uplynutí pětiletého závazku se 

roku 1959 stěhuje do Kalifornie v USA. V březnu 1993 se vrací definitivně do Prahy, kde 

6. května 2006 v 95 letech umírá. Za celoživotní obětavý boj za svobodu se stal generál 

František Peřina v roce 2001 čestným občanem Prahy 13.                          Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Narození (1973)
V roce 1973 se narodilo 

ve Stodůlkách 65 dětí, 

z toho 35 chlapců 

a 30 děvčat. V poslední 

době nejvýraznějším 

opatřením je zvýšení 

podpory při narození dí-

těte, zavedení a rozšíření 

mateřského příspěvku, 

zvýšení přídavku na děti 

a zavedení novomanžel-

ských půjček. Toto vše do-

hromady podporuje populaci. Výše mateřského příspěvku je při péči o jedno dítě 

do dvou let, pakliže se stará o další dítě ve stáří do 15 let, 500 Kčs, o dvě děti 800 Kčs 

a o tři a více dětí do dvou let 1 200 Kčs.                         Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Tiché memento 
pro další generace 
V měsíci výročí konce 2. světové války vás 
pozvu na místo vhodné k zamyšlení a připo-
menutí jedné z nejsmutnějších událostí na-
šich dějin - zvu vás k návštěvě Památníku 
a pietního areálu Lidice. Lidice byly malá 
vesnice nedaleko Kladna. Po atentátu na říš-
ského protektora Heydricha v květnu 1942 
podezíralo gestapo z jeho provedení členy 
zdejší rodiny Horákových. Přestože nenašli 
žádné důkazy, rozhodli se nacisté přeměnit 
Lidice zrůdným způsobem na objekt pomsty. 

Na zahradě Horákovic statku 
bylo 10. června 1942 popra-
veno 173 lidických mužů, 
ženy a děti byly většinou od-
vezeny do koncentračních 
táborů. Vesnici poté vypálili 
a s hrůznou důkladností po-
stupně do základů rozbořili, 
vykáceli všechny stromy, zlik-
vidovali hřbitov, rybník zasy-
pali troskami a zbylou suť 
odvezli, aby Lidice skutečně 
zmizely ze světa. Strašný čin 
pobouřil celý svět a zůstal 
navždy mementem.   

Dnes je prostor 
starých Lidic národní 
kulturní památkou. 
Najdete zde pietní 
místo, základy školy, 
kostela, statku Horá-
kových, bývalý hřbi-
tov, galerii a muzeum. 
Vše je krásně upra-
vené, jen na vás 
po zhlédnutí expozice 
muzea a filmu padne 
trochu tíseň. Nezapo-
meňte navštívit Rů-
žový sad, kde rostou 
tisíce růží od dárců 
z celého světa. Za-

stavte se u pomníku 82 lidických dětí od so-
chařky Marie Uchytilové a myslím, že se 
vám stejně jako mně orosí oči. Věnujte ti-
chou vzpomínku těm, kteří zde žili a nemi-
losrdnou rukou zahynuli nebo byli odvlečeni 
ze svého domova. Všechny vaše starosti se 
rázem stanou malichernostmi.

Přímo do Lidic se dostanete autobusem ze 
stanice metra Dejvická. Nebo můžete jet 
z Dejvické do Makotřas a odtud pěšky 
3,5 km po zelené značce, nebo do Středokluk 
a pak pěšky 5,5 km. Přijedete-li autem, za-
platíte 30 Kč za parkování. Do muzea a gale-
rie je vstupné pro dospělé 80 Kč, děti, 
studenti a důchodci platí 40 Kč, rodinné 
vstupné 2+4 je za 140 Kč. Muzeum má 
do října otevřeno 9 – 18, galerie 10 – 17 hod. 

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Inzerce

Kontakt: Petra Dohnalová
ředitelka rekreačního objektu
email: dohnalova8@seznam.cz
tel. 499 424 632, 
mobil. 723 703 611

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

Nabízíme: 
- polévky z čerstvých surovin
- domácí koláče, toasty, bagety
- dětský koutek
- možnost objednání cateringu a pronájem prostor

Kontakt: Kodymova 2526/4 (naproti Kauflandu), www.barbilavrana.cz

stop 05_str18-30.indd   26stop 05_str18-30.indd   26 22.04.13   18:2222.04.13   18:22



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2013 27

Program klubů seniorů květen 2013 

 6. 5.  Květnové dny 1945                  Svatava Bulířová
       Husitství a Pražské jaro 1968   Petr Baubín
       Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
13. 5. Pod vedením sbormistryně a dirigentky
        Aleny Panochové vystoupí k Svátku matek 
        pěvecký soubor FZŠ Mezi Školami.                                
20. 5.  Příprava programu na podzim 2013
       Káva o čtrnácté                     Svatava Bulířová
       Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát 
27. 5.  Novinky první pomoci   Městská policie Praha

Další schůzka vojenského sdružení rehabilitovaných
důstojníků se bude konat 6. května 
od 11.00 do 12.30 hodin v Klubu seniorů I.  Petr Baubín  

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 7. 5.  Aby nehořelo - praktické rady hasiče       Petr Jadrný
14. 5.  Písně od Jadranu nám zazpívá Anna Kordič
21. 5.  Pocvičíme si paměť                 Milada Tomašovičová               
        Zacvičíme si s balony                      V. Urbanová
28. 5.  O zdravém spánku                 prof. Helena Illnerová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

 1. 5.  Svátek - 1. máj
 8. 5.  Státní svátek

15. 5.  Zahraje a zazpívá nám pan Václav Vomáčka 

22. 5.  Příprava na zájezd do Dětenic (5. 6.)   Helena Hrdoušková
29. 5.  Společenské hry                  Roman Kosan
                                           Jarmila Žemličková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 

hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu 

najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Kři-

vohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

15. 5.  Nároky diabetiků II.

22. 5.  Promítání videa 

29. 5.  Členská schůze

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-

kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kan-

celáři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby 

diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou 

první středu v měsíci. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Pojďte s námi na pivo do Třebonic
Druhý výšlap pro seniory (ale 
nejen pro ně) pořádá  22. května 
Praha 13, Středisko Sociálních 
služeb Prahy 13 a Mateřské cen-
trum Prokůpek ve spolupráci 
s organizací Senior Help. Tento-
krát půjdeme s hůlkami na Nor-
dic Walking ochutnat pivo do 
rodinného rukodělného pivova-
 ru do Třebonic. Sraz účastníků 
je ve středu 22. 5. v 9.00 před 
Lukášem, Trávníčkova 1746. 
Délka trasy je přibližně 3 km, 
hůlky si vezměte s sebou. 

Majitel pivovaru a zároveň 
sládek, pan David Staněk, nás 
provede po pivovaru, seznámí 
s výrobou piva, které můžete 
ochutnat i zakoupit. Návštěvu 
pivovaru lze spojit s prohlídkou 
bylinkové zahrádky Magdaleny 
Dobromily Staňkové hned 
vedle pivovaru, která potěší 
i maminky a děti z Mateřského 
centra Prokůpek. Můžete 
také navštívit výstavu o historii 
statku a okolí. 

Pojďte s námi poznávat krásy 

Prahy 13, které máte za humny, 
ale možná, že o nich ani nevíte. 
Dozvíte se více o Stodůlkách, 
půvabném kostelíku v Krtni 
a Třebonicích. Výlet bude ale 
i sportovní – je spojený s cviče-
ním s holemi Nordic Walking 
a ukázkami, co všechno s nimi 
lze dělat. 

Cestu zpět mohou zdatnější 
účastníci absolvovat pěšky, 
nebo  jet z Třebonic autobusem 
č. 249, např. ve 13.24, kdy je 
 sta noveno oficiální ukončení 
 výletu.

Maximální počet účastníků 
je 50. Nejpozději do 18. 5. je 
třeba se nahlásit na telefonních 
číslech 251 616 388, 725 393 061 
nebo v kanceláři střediska. Účast-
nický poplatek je 20 Kč. Infor-
mace budou též na webu 
střediska www.lukaspraha13.cz.

Akce je součástí projektu Tři-

náctka v pohybu – Nordic Walking 

nejen pro seniory. Přijďte, těšíme 
se na vás.                    Alena Hrabětová, 

Středisko sociálních služeb Prahy 13

Šlapeto zahraje seniorům
Další představení pro seniory 
v KD Mlejn se koná 23. května 
od 18.00 hodin. Veselou revue ze 
staropražských písní, popěvků 
i šlágrů v podání skupiny Šlapeto 
podpoří MČ Praha 13 a Stře-
disko sociálních služeb Prahy 13.  

Dotované vstupné pro seniory je 
100 Kč, pro ostatní veřejnost stojí 
vstupenka 200 Kč. Všichni milov-
níci tohoto žánru jsou zváni. 
 Podrobnosti v programu Mlejna 
na str. 31.   

  Kristina Slaná, KD Mlejn

Jarní koncert v Lukáši

V pondělí 13. května od 14.15 
hodin se v klubu seniorů ve Stře-
disku sociálních služeb Prahy 13 
uskuteční koncert pro seniory. 
Stejně jako v loňském roce bude 

věnován vítání jara 
a oslavě dne mami-
nek. Vystoupí dět-
ský pěvecký sbor 
Klíček a flétnový 
soubor Notečka 
z Fakultní základní 
školy Mezi Školami. 
Oslavme společně 
zpěvem hodnoty, 
které jsou v nás hlu-
boce zakořeněny 

a přispívají k našemu životnímu 
optimizmu. Srdečně jsou zváni 
nejen senioři, ale i všichni ostatní.

Jiří Mašek, 
Středisko sociálních služeb Prahy 13
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 o Dovolujeme si vám 
oznámit, že dne 9. května  
se dožívá požehnaného 
věku 95 let paní Alice Pavlů 
z Vidoulí. 
Do dalších let mnoho 
zdraví a spokojenosti přeje 
rodina Pavlů.

 o Rády bychom popřály naší kamarádce, kolegyni 
a paní učitelce Janě Melichárkové, která 19. května 
slaví významné životní jubileum - 70 let. Za zmínku 
stojí také, že se již 50 let aktivně věnuje učitelské 
práci a z toho 20 let na naší škole - ZŠ Janského, 
Praha 13. 
Milá Jano, děkujeme ti, že jsi stále plná energie a ži-
votního optimismu a jdeš s námi do každé legrace, 
kterou vymyslíme. Vážení čtenáři, uhodnete, která 
z nás je na fotce ze ŠvP oslavenkyně?
Gratulují Andrea, Marcela, Monika

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

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy
 a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 
 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,

rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, spo-
rákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny do betonu, 
začištění omítek do původního stavu, kontrola
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o Stavební 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, 
mirsmit@volny.cz.

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

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 
na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. Byty, 
domy schodiště, komerční prostory. Tel. 603 271 240.

 o Malování, tapetování zednické a obkladačské práce, 
opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,
dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

 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, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 
levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
Tel. 602 817 588.

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, 
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 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 Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe,
tel. 602 937 117.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových možnos-
tí. Volejte 774 901 193.   

 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 Účetnictví pro SVJ a maj. domů včetně vyúčtování. 
15 let praxe. E-mail: vandavetesnikova@seznam.cz.

 o Veškeré instalatérské a topenářské práce 
www.instalaterstvi-sonak.com. Tel. 603 984 846. 

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-
tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail olaolda@volny.cz. 

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 
Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o Odvoz starého nábytku k likvidaci. Vyklízení skle-
pů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace veškerého odpadu.
Tel. 777 227 840. 

 o Montáž sádrokartonových podhledů a příček. 
Tel. Batrna 732 606 909, 731 462 241. Krbec 605 967 520.

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 
mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 
Tel. 606 662 223. 

 o Elektrikáři Kilián – Švarc.
Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

 o Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Nátěry rovných 
kovových střech. Tel. 603 590 428.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, P-5. 
Nízké ceny - dám. kr. vl. 280, pán. 110 Kč. Tel. 602 151 310.

 o Úklid společných prostor - www.uklidpanelaku.cz.
 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o NÁVRHY, ÚDRŽBA A ÚPRAVY ZAHRAD
včetně osazování teras, balkonů a lodžií
Lenka Bennerová 
tel. 775 058 228 
vasezahradnice@email.cz. 

 o Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění 
kanalizace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podla-
hové vytápění. Tel. 608 606 379, www.psservis.com.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů a elek-   tro-
spotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli - 603 419 485, 
nardelli@chello.cz.

 o Masáže - vysokoškolsky vzdělaný certifi kovaný 
masér/dlouholetá praxe, www.masazmasaz.cz.
Tel. 603 294 796 - Řeporyje. 

Blahopřání

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 
ZDARMA

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

JUDr. Luboš VOSYKA
realitní kancelář

prodej, směny bytů, nemovitostí
řešení exekucí, vypracování smluv

vypořádání SJM a jiné

tel. 608 212 218
Sídlo: Praha 5, Stroupežnického 2328/30

/přímo u OC NOVÝ SMÍCHOV/

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM
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 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

 o Zavedená účetní fi rma přijme nové klienty.
Kompletní vedení účetnictví včetně mzdové agendy. Firma 
sídlí v Praze 5 - Smíchov. Je pojištěna proti rizikům, ceny 
dohodou. Kontakt: 602 616 865 nebo 251 566 189.

 o Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! Nabízíme vol-
ná parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova 
od 480,-Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory, 
slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. Po uhrazení 
dvou měsíců parkovného najednou získáte další 
dva měsíce parkování zdarma! Tel. 608 672 857.

 o Anglický jazyk - efektivní doučování, úroveň ZŠ, 
SŠ. Tel. 773 646 467, cena dohodou.

 o Kratší překlady z/do němčiny i technické. I pro fi r-
my. Tel. 602 751 203, e-mail: fred.bol@outlook.com.

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Prodám garáž v Nušlově ulici - Nové Butovice. 
Tel. 602 207 177.

 o Pronajmu garáž - V. Ohrada, ul. Klausova, 
tel. 724 026 323.

 o Pronajmu garážové stání v ulici Petržílkova, 
1 900 Kč/měs., E-mail: petra.cechmankova@gmail.com., 
tel. 732 741 768. 

 o Garážové stání - Velká Ohrada. Prodám podzemní 
garážové stání v bytovém domě Klausova 1360, Praha 5, 
Cena: 221 000 Kč, tel. 723 866 194.

 o Pronajmu garáž Nušlova ul., 1 500 Kč/měs.
 Tel. 605 272 707.

 o Prodám družstevní garáž, Kettnerova ulice,
Cena: 350 000 Kč. E-mail skrbekdan@seznam.cz.

 o Privatizace a převody bytů do vlastnictví, právní 
servis, jednání na KN, krátké termíny. Tel. 724 304 603.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-
ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 
i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD i nečlena druž-
stva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěho-
vání, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 
privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 
případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 
výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-
ně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 
náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 
Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 
nebo 603 420 013.

 o Prodám 3+1 - 91 m2, družstevní, teplý, slunný 
po rekonstrukci. 2 590 000 Kč. Tel. 723 878 718.

 o Koupím byt v Praze osobní nebo družstevní do 
6 000 000 Kč, platba v hotovosti. Exekuce a dluhy zapla-
tím. Volejte 775 432 964.

 o Nabízím pronájem zařízeného bytu 2+kk 
v Praze 13, po rekonstrukci u metra Luka, cena 8.000 Kč 
bez poplatků. Tel. 775 073 839.

 o Česká pojišťovna přijme nové pracovníky do svého 
týmu. Školení zajištěno. Volejte tel. 602 322 302.

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Hledáme do našeho týmu nové spolupracovníky 

na zpracování analýz. SMS na tel. 725 562 738.
 o Firma spravující bytové domy hledá spolehlivého 

spolupracovníka pro běžnou údržbu objektů (světla, 
elektroinstalace, dveře a okna, zdi a podlahy apod.). 
Požadujeme ŽL. Vyhláška 50/1978 výhodou. 
Tel. 251 625 443, email: kancelar@vasedomy.cz. 

Prodej – koupě – pronájem

Zaměstnání

Byty

Různé

 

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781, 251 623 003
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

Acconta, s.r.o.
Živcových 504/67, Praha 13 

Komplexní správa nemovitostí
Nabízíme komplexní správu  

nemovitostí SVJ a BD.
email: acconta@acconta.cz

MŠ Karkulka – poptává nebytové prostory k pronájmu
Hledáme vhodné nebytové prostory k pronájmu v okolí Prahy
5 či 6 s pěší dostupností na MHD, doba nájmu 1–5 let, plocha
80–140 m2 se sociálním zařízením a možností stavebních
úprav.

Své náměty či nabídky můžete zasílat na e-mail:
info-ms@seznam.cz.

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, sporáky. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel. 226 216 914, 777 761 105

www.antikvariat-nika.cz
Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,

ve středu 10.00–19.00 hod.

 NOVINKA  

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jj

HHHHostivice, Praha - západHoHosts ivicice, Praha -- zzápá adad

hrhr an @@ rahrabanek@hrabako.czhrhrababana ekek@h@ rarababakoo.cczz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerez- 

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

777 188 063 
                            774 127 868 

VODA-PLYN-TOPENÍ-ELEKTRO 
OPRAVY A  

NONSTOP SERVIS 24 HODIN 
drobné opravy- -          

rekonstrukce domu a bytu-havarijní servis 
www.sadon.cz   email: y.r1@seznam.cz 

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

Více informací na

www.centralbike.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa KašeSALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

na dioptrické brýle – 10 %

Prodej RD  v  ul. Otopašská, Praha – Jinonice. Jedná 
se o kompletně zařízený dvojdomek v rezidenční lo-
kalitě Botanica. Celková plocha domu je 202,95m2 
(včetně garáže 41,95 m2) + terasa 28,93 m2 + 
3,22m2 balkon. Zastavěná plocha domu + nádvoří 
– 100 m2, zahrada – 244 m2. Dům má 2 nadzemní 
a jedno podzemní podlaží. 1. NP: obývací pokoj, 
kuchyň, WC, komora, šatna, předsíň, vstup do 
suterénu. Z obývacího pokoje je vstup na zastře-
šenou terasu. Krb na terase a v obývacím pokoji. 
Spotřebiče Miele a Siemens, plovoucí podlaha, kli-
matizace, akvárium, vestavená skříň, podlahové 
topení v předsíni. V suterénu jsou 3 místnosti + 
vytápěná garáž pro 2 auta. 2. NP: ložnice, koupel-
na s WC a sprchovou kabinou, šatna, dětský pokoj, 
pracovna s balkonem, WC a koupelna, masážní 
vana, klimatizace. Masivní dveře a zárubně v ce-
lém domě, kamerový systém se záznamem, oplo-
cený pozemek, automatická závlaha, zahradní 
domek, trávní koberec atd. Cena: 14 500 000 Kč, 
tel. 602 101 653.
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Divadlo

16. 5. čt 19.30 DYNAMO
Cirkus Mlejn
Momenty příprav. Nekonečné zkoušky. A všechno tisíckrát dokola. 

Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

22. 5. st 19.30 EMÍLIE Cirkus Mlejn
Živá originální hudba v podání Alžběty Kostrhunové byla v roce 

2011 oceněna na italském Festival Teatrale Internazionale 

„ CASTELLO DI GORIZIA“.

23. 5. čt 18.00 PATROLA / ŠLAPETO 
„Nepudeme spát, až ráno v šest aneb Ručičky nebojte 
se…“ 
Veselá revue ze staropražských písní, popěvků i šlágrů… od K. 

Hašlera, J. Vejvody a dalších, ve které dojde i na takové skvosty, 

jako jsou Ručičky nebojte se, Kde je moje máma, Ku Praze uhání 

vlak, Lidičky, já mám rád pívo, Nepudeme spát až ráno v šest, 

Nando, ty jsi ta myš fórová, Na Františku, Dejte mu zahrát, pane 

inšpektóre, Fešák Hubert, Všechny myši za sebou atd.) 

Speciální program pro seniory podpořený MČ Praha 13 
a Střediskem sociálních služeb Prahy 13. 

  6. 6. čt 19.30 BEDŘICH / Cirkus TeTy
...právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser... Co z toho 

vznikne, můžete vidět na vlastní voči. 

Děti                 začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

  5. 5. ne 15.00 O OTESÁNKOVI  
Divadlo Neslyším
Pohádka „O Otesánkovi“ je divadelní, pohybové a vizuální před-

stavení pro děti i dospělé. V našem pojetí se jedná o humorné 

vyprávění o osamělé matce, která tak moc touží po děťátku, že 

si jej vytvoří jako loutku.

12. 5. ne 15.00 TŘI POHÁDKY O SMOLÍČKOVI aneb Jezinky Bezinky
Divadlo Elf
Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé 

chlapečky? Rozmarná taškařice plná veselých písniček a skota-

čení mimických loutek na motivy pohádek K. J. Erbena, 

A. Mikulky a Fr. Hrubína. Představení je kombinací činohry 

a loutkového divadla. Pro děti od 4 do 9 let.

19. 5. ne 15.00 FIMFÁRUM / Divadlo Xaver
Adaptace na motivy pohádky Jana Wericha ze stejnojmenné 

knihy.

26. 5. ne 15.00 ZLATOVLÁSKA
Divadlo Co tě to napadlo
Dvě komediantky vám uvaří pohádku o chytrém Jiříkovi, mluví-

cích zvířátkách a zlatovlasé panně. Ale také o tom, že i když 

na začátku chce každá hrát pohádku úplně jinak, nakonec obě 

zjistí, že porozumění je to nejdůležitější. Interaktivní pohádka 

plná legrace, činoherních i loutkových scén. 

Koncerty

29. 5. st 19.30 HOP TROP – Samson + Huberťák + Šroub
Partička, která před 25 lety poprvé „vyprodala“ OKD – dnešní 

Mlejn.

Muzikantské zavzpomínání a připomenutí čtvrt století „kultur-

ního stánku“.

Různé

  4. 5. so 15.00 LUČINKA S RADOSTÍ
aneb společný koncert folklorních souborů Lučinka z Prahy 

a Radosť z Trenčína. 

Bližší informace o programu na www.fslucinka.wz.cz.

  6. 5. po   9.00 LUČINKA S RADOSTÍ PRO DĚTI
Hodinový program seskládaný z pestrých čísel dětí z Lu-
činky a Radosti, vhodný nejen pro děti, ale i pro seniory 
a veřejnost. 
Uvidíte pásma tvořená písněmi, říkadly a tanci s různou 

tématikou. Odvážné děti čeká na závěr i krátká výuka tanců.

POŘADY PRO MŠ, ZŠ, SŠ 
23. 5. čt             9.00

  a 10.30
OBUŠKU Z PYTLE VEN 
Pohádkové divadlo J. Jurištové 

Klasická výpravná, činoherní pohádka na motivy K. J. Erbena 

se spoustou písniček. 

WORKSHOPY

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  grant poskytla Městská část Praha 13

Program klubu Mlejn květen 2013

18. –19. 5.     10.00 
– 14.00

ROPE AND LOOP ROPE / Vertikální lano a netradičně 
 pověšené lano
Dvoudenní workshop pro všechny úrovně pokročilosti povede 

Morgane Widmer, akrobatka a absolventka L‘ESAC 

(Škola cirkusových umění v Bruselu v Belgii). 

Kapacita: 10 účastníků; cena: 1 200 Kč; cena zaplacená do 5. 5.: 

1 000 Kč; přihlášky a info: Jana Klimová, kurzy@mlejn.cz, 

tel. 608 111 516

Cirkus na vlastní kůži
Klub Mlejn je již známým centrem nového 
cirkusu. O víkendu 18. a 19. května si bu-
dete moci vyzkoušet nový cirkus na vlastní 
kůži, a to na workshopu Rope and Loop 

Rope neboli vertikální lano a netradičně 
 pověšené lano. Dvoudenním workshopem 
pro všechny  úrovně pokročilosti v této dis-
ciplíně vás provede akrobatka Morgane 
 Widmer, absolventka Školy cirkusových 
umění v Bruselu a členka švýcarského 
 souboru Compagnie des pied perchés. 
S Cirkusem Mlejn spolupracuje například 
na představení Dynamo. Zájemci se 
mohou hlásit a získat více infor mací 
u Jany Klimové na e-mailu kurzy@mlejn.cz 
nebo na tel. 608 111 516. 
Kapacita workshopu je jen 10 účastníků. 
Takže neváhejte a připravte se na jedinečný 
cirkusový zážitek! 

Slibované dárkové 
poukazy do Mlejna 
jsou již v prodeji! 
 Nabízíme vouchery 
v hodnotě od 
200 do 600 Kč 
na libovolná hudeb-
ní, novocirkusová či 
po hádková před-
stavení. 
Originální poukazy 
z dílny grafičky 
a  malířky Mirky  
Hrdinové si můžete 
 za koupit v  recepci 
Klubu Mlejn od  pon dělí do pátku 
od 10.00 do 18.30 nebo v pokladně, 
která se otevírá vždy  hodinu před 
představením.  

Nenechte si návštěvu Mlejna jen pro sebe, 
dejte ji i svým blízkým!

 Barbora Novosadová, 
pr@mlejn.cz

Darujte zážitek ve Mlejně!
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Platí do 10:30 hod. pouze
v restauraci McDonald’s® GalerieButovice 
a v restauraci McDonald’s® Řepy.

1. 5. – 30. 6. 2013

za ZVÝHODNĚNOU 
CENU 69 Kč

Bageta s vajíčkem
a slaninou + káva 0,2 l

Začněte den u nás
pořádnou snídaní!

Nejen pro firmy a OSVČ nabízíme: 
 

 Školení zaměstnanců v BOZP a PO 
 Zpracování a aktualizace povinné dokumentace 

 Roční prověrky BOZP na pracovišti 
 Preventivní požární prohlídky pracoviště … 

  

www.anzen.cz                               info@anzen.cz 
Na Březince 6/930, Praha 5 – Smíchov                    Mobil: +420 603 924 145 

BEZPEČNOST PRÁCE – POŽÁRNÍ OCHRANA 
KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI 

Váš autorizovaný partner ŠKODA, autorizovaný servis Volkswagen

Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5-Stodůlky, tel.: 235 518 696, e-mail: info@auto-styl.cz, www.auto-styl.cz

Netlačte se v hromadné dopravě!
Po dobu opravy Vašeho vozu Škoda nebo Volkswagen Vám půjčíme  Škodu Citigo za cenu celodenní jízdenky MHD.

Využijte dlouhou pracovní dobu 

našeho servisu:
Po – Pá: 7.00 – 22.00
So: 8.00 – 14.00

110 Kč110 Kč 
za denza den+ DPH+ DPH
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Kalendář akcí květen

Sobota 27. 4. • 7.00
Rybářské závody
Požární nádrž v Třebonicích
Rybářský kroužek při SDH Třebonice vás zve na rybářské zá-

vody. Předprodej míst se uskuteční 25. 4. od 17 do 19 hod. 

ve stánku občerstvení u rybníka.

Sobota 27. 4. • 9.00
Evakuace na kole
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13

Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu na jarní cyklis-

tickou vyjížďku. Je určena pro všechny věkové kategorie, 

kdy náročnost na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý 

obdrží mapu s vyznačenou trasou a stručným textem k zají-

mavostem na celé trase. Ta povede převážně rovinatým te-

rénem po cyklostezkách a vedlejších silnicích o celkové 

délce cca 35 km. Na účastníky, kteří se dle OP prokáží jmé-

nem Jaroslav, čeká v cíli překvapení. Sraz a informace pro 
účastníky – 9.00 – 9.30, hromadný start je v 9.30. 
Akci pořádá Odbor kancelář tajemníka a referát krizového 

řízení ÚMČ Praha 13.

Sobota 27. 4. • 10.00 – 14.00
Pasparta 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou Herkules, lepidlo Kores, plochý štětec, pravítko – 

nejlépe kovové, nůžky, obrázek, sklo (není nutné). Kurzovné 

120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 

Více na www.klt.phorum.cz.

Úterý 30. 4. • 17.00   
Slet čarodějnic Prahy 13 
Centrální park u MŠ v Bronzové ulici

Připraveny jsou soutěže o nej masku, nej koště a nej nos. 

Na koštěti přiletí Beatles Revival, klaun Filo, kamarád Elmo 

a čarodějnický animační team. 

Úterý 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou 

všechny děti i jejich rodiče na pálení čarodějnic, které bude 

probíhat pod bedlivým dohledem stodůleckých hasičů. Pro 

malé i velké budou připraveny soutěže o ceny – ta hlavní 

o nejhezčí čarodějnici.

Úterý 30. 4. • 19.00
Čarodějnický rej
Břeh rybníka v Třebonicích

SDH Třebonice srdečně zve všechny obyvatele Třebonic 

a Prahy 13 na Čarodějnický rej na březích rybníka. Oheň 

vzplane v 19 hodin. Čeká vás skvělá zábava, chybět nebude 

ani soutěž o nejškaredější čarodějnici.

Čtvrtek 2. 5. • 17.00
Koncert sboru Oktáva a vernisáž výtvarných prací 
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615 
Nenechte si ujít Koncert sboru Oktáva a vernisáž výtvarných 

prací žáků Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, s.r.o. Více na www.gymnaziumstodulky.cz, 

tel. 251 550 846.

Pátek 3. 5. • 9.00
Pietní akt k výročí Pražského povstání
U pomníku obětem válek, Kovářova ul., Stodůlky
Položení věnců k pomníkům ve Stodůlkách, poté na Vidouli 

a v Třebonicích.

Sobota 4. 5. • 15.00 
Memoriál Milana Bubníka a Vlasty Nového
Hřiště v Třebonicích
SDH Třebonice zve všechny své příznivce na první závody 

 sezony v požárním útoku. Přijďte fandit domácím.

Sobota 4. a pondělí 6. 5.                                      
Lučinka s Radostí
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615, Stodůlky

Zveme vás na jedinečné vystoupení plné českého a sloven-

ského folkloru – společný koncert souborů Lučinka z Prahy 

a Radosť z Trenčína. Uvidíte jak děti, tak dospělé z Lučinky 

a k tomu jejich milého zahraničního hosta – starší děti 

z DFS Radosť. Během česko-slovenského programu bude 

jedno taneční pásmo střídat druhé. Přijďte se podívat 

4. května od 15 hod. a 6. května od 9 hod. 

Více na www.fslucinka.wz.cz. Lístky si můžete rezervovat 

na www.mlejn.cz.

Sobota 4. 5. • 17.00
Charitativní párty na podporu ochrany opuštěných 
a týraných zvířat
Restaurace Staré Kino, K Vidouli 727, Praha 13
Srdečně vás i vaše děti zveme na naši charitativní párty 

na podporu opuštěných a týraných zvířat. Těšit se můžete 

na dětskou zábavu a soutěž, tombolu, vegetariánské menu, 

charitativní krámek, koncert a zábavu v rytmu 80´s. Vstu-

penky je možné zakoupit již nyní v restauraci Staré Kino 

nebo v den akce na místě. Veškeré vybrané finanční i mate-

riální prostředky půjdou na podporu uvedených organizací. 

Více na www.utulek-liben.com a www.justyni.webnode.cz.

Neděle 5. 5. • 13.00
Po stopách historie Prahy 13
Fakultní základní škola Mezi Školami

Zveme vás na Sportovně naučné odpoledne aneb Po sto-

pách historie Prahy 13. Akci tradičně pořádá OS občané pro 

Prahu 13, FZŠ Mezi Školami, Hasičský oddíl Třebonice a Úřad 

městské části Praha 13. Sraz je před školou. Určeno dětem 

ze základních škol.

Sobota 11. 5. • 10.00 – 14.00
Síťování   
Klub lidové tvorby, Janského 2370/91, Velká Ohrada 
S sebou silnější bavlněnou přízi, upínák, kdo má, tak síťo-

vací jehlu, jehlu, nůžky. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky 

na tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 11. 5. • 13.00
Oslava 120. výročí vzniku SDH Stodůlky
Hasičská zbrojnice, Tlumačovská 2747/28
Den otevřených dveří s ukázkou hasičské techniky a slav-

nostní setkání k výročí. Více na str. 19.

Neděle 12. 5. • 9.00 – 16.00
Poznávat a chránit
Před budovou radnice, Sluneční nám. 13

Zveme vás na poznávací pochod se soutěží o ceny, který po-

řádá MČ Praha 13 ve spolupráci s Klubem českých turistů, 

Lesy hl. m. Prahy a skauty. Start pochodu (9.00 – 13.00) i cíl 

(13.00 – 16.00) budou u radnice. V cíli čeká na účastníky 

pochodu doprovodný program s losováním výherců 

a s hudbou.

Pondělí 13. 5. • 19.30
Slávek Klecandr a Jen tak tak
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně zveme na poslední předprázdninový koncert 

z cyklu Třináctého na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát 

pozval jindřichohradeckou folkovou skupinu Jen tak tak. 
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roty z pece – placky, housky, dalamánky, chleba. Na mlýn-

ském dvoře se koná malý jarmark a také výrobní dílna pro 

děti. Nechybí občerstvení a je možné si volně prohlédnout 

interiér vodního mlýna. Cestu k nám můžete zvolit kombi-

nací autobusu č. 301 z Chýnic nebo č. 256 od Maškova 

mlýna a procházky k nám, což je cca 2 – 3 km z uvedených 

stanic. Autem pak ze Řeporyj do Ořecha a na Choteč. 

 Podrobněji vše na www.mlyn-uveselych.cz. 

Středa 22. 5. • 13.00 – 16.00 
Odpoledne pro seniory 
Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu 1, Praha 2
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy pořádá pre-

ventivní akci se soutěžemi pro občany v seniorském věku. 

Akce je zaměřena na ochranu života, zdraví a majetku před 

kriminalitou páchanou na seniorech. V areálu muzea budou 

na stanovištích připraveny např. měření krevního tlaku 

a složení tělesného tuku zdarma, křížovka se soutěží, do-

pravní testy, rady a informace z oblasti prevence kriminality. 

V kinosále muzea budou od 13. hodin probíhat krátké před-

náškové bloky zaměřené na bezpečné chování seniorů 

ve svých domovech, na ulici, v dopravě či při kontaktu s cizí 

osobou. Od 15 hodin proběhne přednáška o trénování 

 paměti a seniorském vzdělávání.

V rámci akce je vstup do výstavních expozic muzea zdarma.

Čtvrtek 23. – neděle 26. 5.
Dětství v proměnách času 
Vítězné nám. (Kulaťák), Praha 6
Dětství v proměnách času – pod tímto mottem se letos 

uskuteční Bambiriáda 2013. Patnáctý ročník jedinečné celo-

republikové akce, pořádané Českou radou dětí a mládeže 

(ČRDM), se tentokrát zabývá tématem dětství a navazuje 

na základní myšlenku Evropského roku občanů 2013. 

Více na www.bambiriada.cz.

Sobota 25. 5. • 10.00 – 14.00
Košíčky a misky ze šustí 
Klub lidové tvorby, Janského 2370/91, Velká Ohrada 
S sebou jehlu s velkým uchem, nůžky, ručník, šustí (malé 

množství k dispozici). Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na 

tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 25. 5. • 14.00
Charitativní bazárek se zahradní slavností 
Zahrada Mateřské školy a základní školy speciální 
Diakonie ČCE, Vlachova 1502 

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE 

ve spolupráci se Základní uměleckou školou Stodůlky pořá-

dají na zahradě školy již druhý charitativní bazárek se za-

hradní slavností. Tato akce je zároveň společenskou událostí 

pro žáky, rodiče a všechny přátele školy. Na akci zazpívá Petr 

Skoumal, vystoupí žáci Základní umělecké školy Stodůlky, 

k poslechu zahraje Kokeš Jazz Trio. Slavnost doprovodí 

ukázky canisterapie, součástí bude nabídka grilování masa, 

ochutnávka zákusků, skotačení na trampolíně a další akti-

vity. Můžete si zde koupit vše, co vám doma chybí a prožít 

příjemné odpoledne s bohatým programem a občerstvením 

od sponzorů a rodičů. Vstup je zdarma.

Čtvrtek 30. 5. • 15.00
Den dětí
Centrální park Prahy 13

Také letos mohou děti z Prahy 13 oslavit v Centrálním parku 

svůj svátek. Čeká na ně spousta zábavy, nejrůznější soutěžní 

klání o kopec báječných dárků, vystoupení, nebudou chybět 

ani oblíbené atrakce. Akce se koná pod záštitou starosty 

 Davida Vodrážky.

Sobota 1. 6. • 10.00 
Vyjížď ka na 100 km 
Start bude před budovou Avtoexportu 
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá již 14. ročník vyjížďky 

na 100 kilometrů, která není myšlena jako závod. Jede se 

v jedné skupině. Start bude před budovou Avtoexportu (za-

stávka autobusu 164, K Fialce), cíl vyjížďky je u restaurace 

U Petrů ve Stodůlkách. Více na tel. 235 512 438 nebo 

na www.csstodulky.cz, kde naleznete také mapu vyjížďky. 

V případě špatného počasí se akce uskuteční v neděli 2. 6. 

v 10.00 hod.

Sobota 1. a neděle 2. 6.
Chyť si kapra 
Nepomucký rybník (pod tubusem metra) 
Zápis na dětské rybářské závody, určené všem dětem 

do 15 let, proběhne 1. 6. od 6 do 7 hodin (bez startovného). 

Závody budou od 7 do 12 hod. Vyhlášení výsledků je pláno-

váno na 13. hodinu. V neděli 2. 6. se za stejných časových 

podmínek uskuteční závody pro dorost a dospělé. Startovné 

150 Kč. Více informací poskytne Melanie Zmeškalová na 

tel. 728 022 232.

Neděle 2. 6. • 14.00 
Den dětí
Hřiště v Třebonicích 
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice srdečně zve všechny 

děti a jejich rodiče na Den dětí.

Neděle 2. 6. • 15.00
Závěrečná akademie Tanečního studia Mirabel
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky
TS Mirabel všechny srdečně zve na svou závěrečnou akade-

mii. Přijďte se podívat, co všechno se děti v letošním roce 

naučily a nechte je předvést své úspěchy a nadšení pro 

tanec. Uvidíte soutěžní choreografie, se kterými se umístily 

na medailových místech na různých soutěžích, uvidíte také 

další choreografie a tance, kterým se v tomto roce věnovaly. 

Více na www.tsmirabel.cz.

Úterý 4. 6. • 13.00
Vernisáž výstavy k 10. výročí 
otevření radnice
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Přijďte se podívat na slavnostní setkání k 10. výročí otevření 

radnice spojené s vernisáží výstavy o této zajímavé moderní 

budově.

Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Koncert 

 finančně podpořily MČ Praha 13, Nadace život umělce 

a  Nadace Český hudební fond. Místa si můžete rezervovat 

na 13na13@centrum.cz. 

Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 14. – pátek 31. 5.
Výstava fotografií a grafických prací
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Zveme vás na výstavu fotografií a grafických prací amatér-

ských tvůrců z Prahy 13. 

Vernisáž se uskuteční 14. května v 18 hodin.

Středa 15. 5. • 17.00
Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13
Dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ 

prof. Otokara Chlupa vás zvou na slavnostní koncert v rámci 

projektu Český den proti rakovině, pořádaný Ligou proti 

 rakovině. Vstupné minimálně 20 Kč.

Středa 15. 5. • 18.30
Koncert souborů Základní umělecké školy Stodůlky
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky
Představí se lidový soubor Melodika, Taneční orchestr, Kyta-

rový soubor, Akordeonový soubor a další komorní seskupení 

školy.

Čtvrtek 16. 5. • 14.00
Oslava 20. výročí
FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186 
Oslava 20. výročí založení původní školy odstartuje ve FZŠ 

prof. Otokara Chlupa ve čtvrtek 16. května ve 14 hodin. 

V pestré směsi aktivit si určitě každý najde své. Nejprve 

hosty čeká slavnostní zahájení v atriu s vystoupením dětí. 

Od 15 do 18 hodin pak bude možné zhlédnout na mnoha 

místech školy divadla, prezentace prací i interaktivní vý-

stavy a chybět nebudou ani společné dílny se zapojením 

 návštěvníků, soutěže a další překvapení. Festivalem ožije 

doslova každý kout školy a věříme, že společně prožijeme 

nezapomenutelné odpoledne. 

Sobota 18. 5. • 9.00 – 17.00
2. Flerjarmark na Lukách
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986
Na jarmarku si můžete zakoupit originální oděvy, šperky, 

módní a bytové doplňky, keramiku, floristické výrobky, 

hračky a mnoho dalšího. Během této akce, konané ve spolu-

práci s Fler.cz, jsme pro vás připravili výtvarné workshopy, 

bylinkovou poradnu, aromaterapii… O vaše chuťové buňky 

se opět postará Mléčný bar Bílá vrána. Vstup je zdarma. 

Sobota 18. 5. • 10.00 – 17.00 
Mlýnský den ve Mlýně u Veselých
Choteč 23

Jste zváni na oslavu Mlýnského dne do vodního mlýna 

na Choteč, kde budete moci ochutnat právě upečené dob-
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Středa 5. 6. • 8.00 – 18.00
Den otevřených dveří na radnici 
Sluneční nám. 13
Zveme vás na Den otevřených dveří u příležitosti 10. výročí 

otevření radnice. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si 

budovu včetně obřadní síně a kanceláře starosty. V atriu 

bude probíhat výstava o projektech, stavbě a zajímavostech 

budovy. Sraz pro zájemce o vyhlídku z terasy v 5. patře rad-

nice je v 9.00, 11.00 a 14.00 u informací v přízemí. Jste zváni!

Čtvrtek 6. 6. • 16.00 – 20.00
Vohradská divočina
U MŠ Pohádka, Netouškova ul., Velká Ohrada
Tuto hudebně kulturní akci pořádá Proxima Sociale, o.s., 

ve spolupráci s Prahou 13 a hl. m. Prahou. Těší se na vás DJ 

Chockoface (hip-hop, rap, disco, elektro, dupstep) a mode-

rátor Twixx. Program: facepainting, yoyo workshop, kadeř-

nický workshop, překážky pro koloběžky, trampolína, turnaj 

ve fotbálku o ceny, Open mic battle o ceny. Akce je bez 

 alkoholu, bez drog a bez násilí.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pondělí 6. 5. • 9.00 – 12.00
Jarní půlden otevřených dveří ve Stodůlce
Přijďte se k nám podívat a pohrát si se svými dětmi.
Na červenec a srpen připravujeme letní příměstské dopole-

dní tábory pro děti od 3 let. Více informací získáte na 

tel. 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Pátek 3. 5. • 19.00 
Vernisáž výstavy Matka Vojtěcha – služebnice boží, sta-

tečný svědek víry – refektář

Hudební program: Dmitrij Večer a Markéta Dominikusová – 

housle, Martina Hájková – klavír. Výstava bude k vidění až 

do 2. června, denně od 9.00 do 18.00 hod

Neděle 12. 5. • 17.00 
Benefiční koncert – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na koncert mezzosopranistky a držitelky Světové 

ceny A. Dvořáka Virginie Walterové s varhanním doprovo-

dem a violou (M. Corretto, G. Frescobaldi, E. Bloch, 

A. Dvořák, C. Franck a J. Brahms).

Úterý 14. 5. • 14.30 
Koncert Pavlíny Filipovské a Karla Štědrého – refektář 
Koncert ke Dni matek se koná pod záštitou Nadačního 

fondu Maltézského kříže.

Neděle 19. 5. • 17.00 
Svatodušní koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se smíšený sbor sv. Jiří z Vraného nad Vltavou pod 

vedením Alfonse Limpoucha. Zazní duchovní písně a spiri-

tuály. 

Středa 22. 5. • 15.30 
Koncert sólistky Státní opery Daniely Radosa a jejích 
hostů – refektář
Z lidových nápěvů a jarních námětů V. Nováka, B. Martinů, 

M. Schneidera – Trnavského, Z. Fibicha, J. Ježka, 

A. Aljabjeva a  A. Grečaninova.

Neděle 26. 5. • 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny 
4. koncert pod vedením Michala Macourka (z tvorby J. S. 

Bacha, M. P. Musorgského a M. Ravela).

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

Sobota 25. 5. • 14.00 – 18.00 
Domečkový happening  

Na této akci všichni získáte informace o nabídce naší čin-

nosti. V prostorách našeho Domečku i zahrady si budete 

moci vyzkoušet aktivity, kterým se s námi můžete od září 

věnovat. Na happeningu máte možnost zapsat se na volná 

místa v kroužcích. V jednotlivých klubovnách i na zahradě 

se vám budou věnovat lektoři i účastníci našich kroužků 

z oblasti hudby, tvoření, pohybu, techniky i dalších speciál-

ních oborů. Čekají vás i netradiční nápady pro chvilky po-

hody. Chybět nebude ani výborné občerstvení. 

Na jednotlivých stanovištích na vás čeká hra, zábava 

i drobné odměny. Vstupné 40 Kč. Těšíme se na děti, mládež 

i dospěláky, příznivce našeho Domečku, který je tu pro váš 

volný čas již více než dvacet let. 

Neděle 26. 5. • 15.00
Akademie DDM Stodůlky
Spolkový dům, K Vidouli 727          
Přijďte se podívat na vystoupení, která pro vás připravili 

účastníci hudebních a pohybových kroužků DDM Stodůlky 

pod vedením svých lektorů. 

Pondělí 27. a úterý 28. 5. • 8.00 – 20.00 
Doplňující zápisy do kroužků a klubů 
Doplňující zápisy budou probíhat v recepci DDM. Informace 

o nabízených aktivitách a volných místech pro školní rok 

 najdete na našem webu.

Pátek 31. 5. • 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.30 
Den dětí – Letem světem 

Přijďte s námi oslavit Den dětí. Společně procestujeme  spor-

tovní, tvořivá a interaktivní stanoviště tak, jako bychom cesto-

vali po světě. Těšíme se na malé děti i školáky! Na všechny děti 

čeká odměna a plno zážitků. Vstupné 40 Kč.

DDM Stodůlky nabízí ještě několik volných míst na letních vý-

jezdních i příměstských táborech v červenci a srpnu. Podrob-

nější informace a přihlášky naleznete na webu i facebooku. 

Více informací o všech aktivitách, pořádaných akcích 
a podrobný přehled o připravovaných letních i pří-
městských táborech získáte na 
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266. 
Nově nás najdete také na facebooku: DDM Stodulky. Při-

dejte si DDM Stodůlky mezi své oblíbené stránky a buďte 

aktuálně informováni o dění v Domečku.

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Soboty 4. a 18. 5. • 10.00 – 18.00
Skákací hrad
Uvidíme se v 1. poschodí.

Neděle 5. 5. • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne – dětská zóna 
Den tradic

Neděle 12. 5. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna
Pohádka o Dorotce (Divadlo Damúza)

Neděle 19. 5. • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne – dětská zóna 
Šťastný den se skřítky

Neděle 26. 5. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna
Hanička a Honzík jedou na výlet do zoo (Divadlo Paleček)

Sobota 1. 6. • 14.00 – 18.00
Podmořský Den dětí
Čekají vás speciální soutěže, potápěč a jeho kamarádi, obří 

ponorka a hromady dárků.

Neděle 2. 6. • 14.00 – 17.00 
Rodinné odpoledne – dětská zóna 
Zmrzlinový den

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Pondělky 22. 4. – 10. 6. • 19.00
Manželské večery
Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost Praha – 

FO
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Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum pro 

manželství a rodinu, o.s. Více na www.manzelskevecery.cz.

Úterý 14. 5.  • 18.30
Prokopská zastavení 
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 

cyklu. Téma: Řád německých rytířů – historie a současnost. 

Hostem a přednášejícím bude Fr. Mgr. Jakub Jirovec OT.

Pátek 24. 5.
Noc kostelů 
Program:
Kostel sv. Jakuba
19.00 – 21.00 – Koncert moderní křesťanské hudby v po-

dání kapely mladých farníků, prokládaný krátkými zamyšle-

ními a modlitbami. 

20.00 – Světelný průvod ke kostelu sv. Jana a Pavla na Krtni. 

Lucerničky budou k dispozici. 

21.00 – 23.00 – Meditativní zpěvy z Taizé, proložené krát-

kými meditacemi, příležitost k rozhovoru s knězem. 

Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni

20.00 – 21.00 – Světelný průvod od kostela sv. Jakuba St. 

ve Stodůlkách. Více na www.nockostelu.cz.

21.00 – 22.00 – Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana 

a Pavla s komentářem, zakončená malým občerstvením 

před kostelem.  

Prokopské volnočasové centrum pro 
děti i dospělé

Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.

Pondělky a čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha 
Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské 
 dovolené 
Pátky • 9.30 – 11.30
Tvořivá dílna, cvičení, vaření, přednášky…  
 3. 5. – přednáška MUDr. Věry Gabrielové na téma: Období           

vzdoru 

10. 5. – keramické tvoření pro děti i rodiče s Katkou 

(cena 100 Kč za materiál a pec) – první zkušební lekce 

17. 5. a 14. 6. – hravé cvičení pro děti s Natašou

24. 5. – přednáška MUDr. Zuzany Vokaté na téma: Alergie 

u dětí 

31. 5. – vaření – jihofrancouzská klasika Ratatouille 

 7. 6. – letní tvoření pro děti s Ditou

21. 6. – Přednáška Mgr. Ignáce Muchay na téma: Internet –

dobrý sluha, zlý pán 

Program je utvářen průběžně a postupně aktualizován. Pokud 

není určen přímo dětem, je zajištěno hlídání. Dotazy a připo-

mínky můžete zasílat na p-v-c@seznam.cz. Není-li uvedeno 

jinak, je vstupné dobrovolné. Změna programu vyhrazena.

Více informací získáte na tel. 251 610 850, 
251 627 400, mail@centrumbutovice.cz, 
www.centrumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Kurz respektovat a být respektován
Termín konání: květen až červen. Zájemci se mohou přihla-

šovat u Petry Raušové na tel. 603 404 451, 

petra.rausova@seznam.cz nebo na www.mcprokupek.cz.

Čtvrtek 2. 5. – pátek 21. 6.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice 
Zveme na exkurze do bylinkové zahrádky (po předchozí 

 dohodě i školy). Prosíme objednat předem. 

Témata na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Pátky 3., 10., 17., 24., 31. 5. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Každý 2. pátek v měsíci Bylinky pro děti a maminky v rámci 

páteční herny.

Pondělí 6. 5. • 19.00 – 20.30 
Hathajóga s Ivetou pro začátečníky i středně pokročilé
MŠ Podpěrova 1892
Cvičíme každé pondělí od 18.00 a od 19.30 a každou středu 

od 19.00 hod. (kromě květnových svátků). 

Kontakt: Iveta Wollerová, tel. 720 484 465, 

ivetawollerova@seznam.cz. 

Pátek 10. 5. •  9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky – poklad zvaný čistá voda 
V sobotu 27. 5. od 10 do 15 hodin tematicky navazuje vy-

cházka do Šárky s Vítem Syrovým a ochutnáváním vody ze 

studánek. Vstupné za hernu 70 Kč, přednáška včetně svačiny 

80 Kč, prosíme nahlásit předem. 

Sobota 18. 5. • 15.00 – 19.00
Otvírání studánek s bylinářem Petrem Soldánem
Kemp Drusus Třebonice 
Pro rodiny s dětmi i seniory – otvírání studánek s taneční 

dílnou. Jako host přijede léčitel a bylinář pan Petr Soldán, 

který nám poví o moravských květech a přírodních bytos-

tech (www.moravskekvety.cz). Po předchozí dohodě mož-

nost osobní konzultace namíchání čaje a kapek z bylin. 

Vstupné 100 Kč dospělý a 50 Kč děti od 2 let a senioři. 

 Zájemce prosíme o nahlášení nejméně 2 dny předem. 

Středa 29. 5. • 10.00 – 15.00
Učíme se o bylinkách – seminář s M. Dobromilou 
nejen pro učitele
Kemp Drusus Třebonice 
Jak přiblížit bylinky dětem do škol a školek, jak je poznávat, 

sbírat, pěstovat... Více na www.eduwork.cz.

Přihlášky předem na akce Magdalény Dobromily 
v Třebonicích: Magdaléna Dobromila – SMS 
na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Pondělky 6., 13., 20., 27. 5. • 18.30 – 20.00

Čeština pro cizince
Otevřený kurz, vstup 50 Kč, informace na 

www.cicpraha.org.

Středy 15., 22., 29. 5. • 18.30 – 20.00
Čeština pro cizince
Gramatika, vstup 100 Kč, informace na www.cicpraha.org.

Čtvrtky 16., 23., 30. 5. • 18.30 – 20.30
Objevujte tajemství vlastního rodu
Kurz genealogie, 5 přednášek, cena 890 Kč včetně příručky 

a občerstvení. Genealožka Filomena Jičínská vás naučí, jak 

odhalit tajemství vlastního rodu. Pracovala na rodokme-

nech Květy Fialové a Davida Vávry pro pořad Tajemství rodu.  

Úterý 21. 5. • 18.30 – 20.30
Petra a já
Hudební podvečer. Dva rozdílné světy, které propojuje láska 

k hudbě, balkan and gypsy slow songs. Vstupné 100 Kč.

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 
Téma měsíce – rodina (společné vyrábění, zpívání, cvičení 

s říkadly i divadélka, povídání u kávy a čaje....). V pondělí 

spíše pro děti do 2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, 

střípky angličtiny...). Přihlášení není nutné. Během dopole-

dne navíc bude:

14. 5. v 10.30 – Zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma 

Pět znaků láskyplné rodiny.

20. 5. v 10.30 – Co pro mě znamená adopce? – diskuze 

s Evou Blažkovou.

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina
Od 9.30 – pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) a jejich 

 doprovod. 

od 10.30 – konverzační angličtina se Stacy pro dospělé. 

Děti vám pohlídáme v herně. 

Čtvrtky •  9.00 – 12.00
Herna – otevřeno celé dopoledne
Od 9.30 – rehabilitační cvičení s prvky pilates – cvičení pro 

dospělé s Klárou v sále vedle herny, děti pohlídáme.

Od 10.30 – společné výtvarné tvoření v herničce – různé 

výtvarné techniky přiměřené věku přítomných dětí.

pátek 17. 5. • 9.30 – 11.30
Dílna pro dospělé – zvířátka z korálků
Jednoduchá technika pro každého. Vstupné 50 Kč. Děti pohlí-

dáme v herně. Přihlášení v herně či přes kontakt na webu.
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Úterý 28. 5. • 9.30 – 11.30 
Pohádková cestička
Centrální park blízko posilovacích strojů
Několik soutěžních úkolů pro děti od 1 roku. Vstupné 40 Kč 

pro rodinu. V případě špatného počasí se akce uskuteční 

v herně Rybiček.

Více o činnosti Rodinného centra Rybičky se dozvíte 
na rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Pondělky
14.00 – 15.00 – tvoření pro děti s rodiči
15.00 – 17.00 – volná herna
16.00 – 18.00 – hlídání dětí (přihlášení je třeba nejpoz-

ději v neděli)

17.30 – 18.30 – cvičení pro těhulky

Úterky
  9.30 – 10.15 – cvičení s miminky 

18.30 – 19.30 – cvičení pro maminky (gymbally, over-

bally, Pilates, aerobní cvičení, posilování…)

Středy
10.00 – 10.45 – hudebně-pohybové hrátky (nejen se 

zvířátky)

16.15 – 17.00 – cvičení rodičů s dětmi 
17.00 – 18.00 – volná herna 

Čtvrtky
  9.30 – 11.30 – volná herna

Pátky
10.00 – 10.40 – cvičení rodičů s dětmi 

Pondělí 29. 4. • 17.00
Čarodějnický rej 
V areálu školy ZŠ Janského se soutěžemi masek. Součástí je 

i opékání špekáčků (přinést vlastní).

Pátek 17. 5. • 16.00 
Výtvarné dílny pro rodiče a děti

S sebou: přezůvky, ochranný oděv, dobrá nálada. Vstup 

100 Kč nebo 3 body (přihlášky do 15. 5.)

Pátek 31. 5. • 16.00 
Dětské sportovní odpoledne k MDD 
Součástí budou sportovní soutěže a disciplíny pro děti, 

závod na odrážedlech (přinést vlastní) a závod  maminek 

a tatínků s kočárky. Vstup 50 Kč (přihlásit do 29. 5.)

Další informace, kontakty a přihlášky na 
www.skritciveskole.estranky.cz, 
skritciveskole@email.cz, tel. 723 607 070 (K. Šrámková)

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „young adults“. 
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy 8. a 22. 5. • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory v Centrálním parku
Sraz v Křesťanském centru Třináctka
Cena 50 Kč. Informace poskytne Veronika Kohoutová na 

vercakohutova@gmail.com, tel. 721 346 625.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí 

udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. 

Více na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, hry 

venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pinče-

sová obíhačka s kámoši, pokec. Vše důležité včetně fotek 

z našich akcí a pozvánku na indiánský tábor v týpí počátkem 

července najdete na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel 

Jokl, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – Každé květnové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu adoptivní rodiče lidoopů.

Středa 1. 5.
První máj, lásky čas
Zažijte den zamilovaných v zoo a seznamte se s podobami 

lásky v živočišné říši.

Neděle 5. 5.
Vítání ptačího zpěvu 
Ornitologická procházka s průvodcem po areálu zoo.

Neděle 12. 5.
Den rodiny 
Otestujte si u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, zda by 

vaše rodina obstála stejně jako zvířecí smečka.

Neděle 26. 5.   
Křtiny orangutaního mláděte
Nejcennější přírůstek z pavilonu Indonéská džungle dostane 

jméno.

Happy Mondays – Každé červnové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu adoptivní rodiče ptáků.

Sobota 1. 6.
Den dětí s městskou policií
Noc snů – kouzelný večer pro předem objednané rodiny dětí 

s  postižením

Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
                                         Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Ne 5. 5. BÝVALÁ KOBYLISKÁ STŘELNICE. Dříve rozlehlý areál se smutně zapsal 

do dějin jako popraviště v době německé okupace, zvláště za tzv. Heydrichiády. Spojeno 

s procházkou Ďáblickým hájem ke hvězdárně (místo dálkového pohledu) a se zastave-

ním na části Ďáblického hřbitova, kde jsou pohřbené oběti komunistického teroru, např. 

farář J. Toufar, Z. Mašínová i dětské oběti. Trasa cca 2 km, vhodná i pro nordic walking, 

vlastní hole s sebou. Začátek akce v 15.00 na zastávce tram. č. 10 Kyselova (spojení 

od metra C Kobylisy). Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová   

■ Po 27. 5. VODNÍ MLÝNY STARÉHO MĚSTA A MALÉ STRANY. Vyprávění o mlýnech 

a jejich významném vlivu na ekonomicko-sociální rozvoj nejen v Českém království. 

 Začátek akce v 16.00 na Novotného lávce. Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová Zörnerová

■ Čt 30. 5. POD KŘÍDLY ZLATÉHO ANDĚLA. V letošním roce si Smíchov připomíná 

110. výročí povýšení na město. Při vycházce si připomeneme minulost čtvrti, která pro-

šla vývojem od půvabného místa zahrad, vinic a klasicistních usedlostí přes bouřlivý 

 průmyslový rozvoj v 19. století až po dnešní „city“ soustředěné kolem Nouvelova dyna-

mického nároží u křižovatky Anděl. Podíváme se na zřejmě Brožíkovu malbu domovního 

znamení anděla, dnes přenesenou na docela skryté místo. Zastavíme se u secesního zá-

mečku baronky Ringhofferové, hodnotné industriální stavby Křižík-Chaudoir, Ehrman-

novy funkcionalistické synagogy, Barvitiova novorenesančního kostela sv. Václava, 

barokního Dientzenhoferova letohrádku, secesní tržnice a domů na nábřeží. A neopome-

neme současnou architekturu, která nahradila původní zástavbu. Začátek akce v 16.45 

v podloubí smíchovské synagogy (zastávka tram. č. 4, 9, 10, 16, směr do centra). 

Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

TO JSOU TEDA FÓRY

■ Farmář pěstuje na poli melouny a kaž-

dou chvíli mu děti nějaké ukradnou. Tak 

přemýšlí a dostane nápad. Na kraj pole 

zapíchne ceduli s nápisem: Jeden meloun 

na poli je napuštěn jedem! Melouny se 

přestanou ztrácet. Jednou ale jde kolem  

svého pole, podívá se na ceduli a na ní je 

dopsáno: Teď už dva!

■ Potká babička malého chlapečka, 

který mluví strašně sprostě a říká mu: 

„Chlapečku, ty jsi tak sprostý, až mi z toho 

běhá mráz po zádech!“ 

„Kdybys slyšela, jak mluví můj fotr, tak  

zmrzneš!“

■ Začínající psychiatr se ptá: „Pane pri-

máři, co mám dělat, když pacient pořád 

vykřikuje, že je vlk?“

 „Především nedovolte, aby ho navštívila 

babička.“

■ Sedí blondýnka a bruneta u televize a dí-

vají se na film, kde chce muž skočit z okna. 

Bruneta ho stopne a říká: „Hele, vsadíme se 

o stovku. Já myslím, že skočí. A ty?“ „Já my-

slím,  že ne,“ říká blondýna. Pustily film a on 

skočil. Bruneta ho opět stopne. „Hele, nic mi 

nedávej, já už ten film viděla. 

Blondýna: „No, já ho taky viděla, ale mys-

lela jsem, že to podruhé už neudělá.“

Kuchyňský koutek

Pečený bok ze selátka 
s listovým špenátem 
a bramborovou kaší

Suroviny: 
2 kg vepřového boku

sůl 

kmín

listový špenát

Postup: Vepřový bok naklepeme, okoře-

níme a smotáme do rolády. Vložíme 

do pečícího sáčku a pečeme po dobu 

6 hodin při teplotě 130 stupňů. Bok na-

krájíme na 4 – 5 cm tlusté plátky, které 

můžeme ještě trochu opéct. Podáváme 

s listovým špenátem a bramborovou 

kaší. Pokud nemáte čas na přípravu to-

hoto pokrmu, přijďte k nám do restau-

race Meduse, máme tento skvost 

na stálém jídelním lístku ….

Tuto specialitu vám nabízí Restaurace 

 Meduse, Sluneční náměstí 15, Praha 13 – 

Hůrka. Tel. 235 314 100, 602 666 100, 

www.meduse.cz. Otevřeno denně 

od 11.00 do 23.00 hod.

VAŠÍM OBJEKTIVEM.  Tuto fotografii, která se do májového vydání skvěle hodí, 
nám poslala paní Markéta Dočekalová. Podaří-li se i vám udělat nějakou zají-
mavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu 
(stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, 
mnohokrát děkujeme.
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Čtenářská soutěž

Režisér, jehož jméno budeme v tomto vydání hledat, se narodil 11. listopadu 1930 

v Chustu, v tehdejší Podkarpatské Rusi (dnes Ukrajina), ale mládí prožil ve Šlapani-

cích u Brna, kde jeho otec učil na místní škole. Maminka pocházela z rodu Galgociů 

(maďarská šlechta). V mládí se věnoval ochotnickému divadlu. Absolvoval gymná-

zium v Brně a podle přání otce se měl stát učitelem, ale tíhl k divadlu. Rozhodoval se 

mezi herectvím a režií, nakonec ale vystudoval obor režie na Divadelní fakultě praž-

ské Akademie múzických umění. Po dokončení studií nastoupil jako režisér a scénári-

sta do Československé televize. Za svou kariéru vytvořil desítky televizních filmů 

a stovky televizních inscenací a pořadů. Do zlatého fondu televizní tvorby patří napří-

klad adaptace knihy Boženy Němcové Babička (1971) s Jarmilou Kurandovou nebo 

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (1965). Největší divácký ohlas ale získaly jeho 

kriminální seriály – Panoptikum města pražského (1986), Dobrodružství kriminalis-

tiky (1989) a seriál, jehož název vám napoví obrázek Jana Babky. Za svou filmovou 

a především televizní tvorbu získal celou řadu mezinárodních ocenění a v roce 2005 

v rámci cen TýTý byl uveden do Síně slávy. 

Víte již kterého režiséra a jeho seriál hledáme?

Květnová křížovka

V jarních měsících řada z nás řeší, jak shodit přebytečné 

kilogramy, které jsme přes zimu nabraly. S tímto problé-

mem by vám mohli poradit v TTL Klubu, který sídlí 

v Praze 13 již druhým rokem. Pomohou vám zde samo-

zřejmě i v případě, že chcete jen doladit svoji postavu, 

zvýšit výkonnost, podpořit imunitu nebo detoxikovat 

svůj organismus. Individuálním přístupem a podporou 

poradce, který vám bude pomáhat krok za krokem, mů-

žete dosáhnout vytouženého cíle. Nejste-li ve své kůži, 

jste unavení, nervózní, trpíte civilizačními chorobami, 

potřebujete pravděpodobně změnit pár maličkostí 

ve vašem životním stylu. Řídí se zde heslem, že není většího bohatství než zdravé tělo. 

Tři výherci, které v tomto měsíci vylosujeme získají …(TAJENKA). Změří vám množství 

svalové tkáně, kostní hmoty, % tuku, % tělesné vody a další parametry. Na základě vý-

sledků pomohou vyřešit možnosti čištění těla, úpravu váhy nahoru nebo dolů, vyživení 

organizmu a zlepšení kondice.

Klub TTL, Kettnerova 2054 – přízemí, Praha 13 – metro Luka. Objednávky na tel. 775 378 798. 

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. května. 
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Dubnová tajenka:  PROTI CIVILIZAČNÍM CHOROBÁM

Výherci: David Horváth, Stodůlky •  Zdenka Hugová, Nové Butovice •  Josef  Vilášek, 

Lužiny                                     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V dubnu správně odpověděli ti, kteří uvedli režiséra Martina Friče a film 
 Počestné paní pardubické.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Martina Glettniková, Západní Město

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Stanislava Hamrlová, Kladno
Jiří Reisenthaler, Stodůlky
Jiří Kašík, Stodůlky
             

Soutěžní otázky na květen:
1. Kdy se bude konat společný koncert folklorních souborů Lučinka z Prahy 13

a Radosť z Trenčína?

2. K čemu je určen Mobilní sběrný dvůr?

3. Jaké železniční modely byly nově otevřeny v Království železnic?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1. Kolik let od svého vzniku oslaví letos hudební soutěž Porta? 

 Hudební soutěž Porta oslaví letos 47 let své existence.
2. Kdy proběhne tradiční akce Butovický rohlík?

 Akce Butovický rohlík proběhla v sobotu 13. 4. 2013 v Centrálním parku.
3. Kde sídlí poradna pro sluchově postižené a jejich blízké?

 Poradna pro sluchově postižené a jejich blízké sídlí v ulici Hábova 1571, 
Praha 13.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Jiří Klán, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: 

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 

nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                                                  

             

  připravila Petra Fořtová
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