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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 50 000 Kč na sportovní reprezentaci pro Mgr. Radka 

Bártla a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi městskou částí 

Praha 13 a Václavem Třasákem

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s., se sídlem 

 Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k podlimitní veřejné zakázce vyhlášené pod názvem 

 Poskytování služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení mezi subjekty na území 

MČ Praha 13 a poskytování služeb přístupu k síti Internet – období 2017–2021, neboť jeho 

nabídka byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější  

a smlouvu na poskytování služeb s vybraným účastníkem T-Mobile Czech Republic, a.s., 

se sídlem Tomíčkova 2144/1, Praha 4 

SCHVÁLILA
pověření Ing. Jaroslava Mareše výkonem funkce vedoucího úřadu (tajemníka) na dobu 

od 1. 3. do 31. 12. 2017

VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly ve 2. pololetí roku 2016 včetně nedostatků zjištěných odbo-

rem kontroly ÚMČ Praha 13 a rovněž rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržování 

u hlavních zjištění

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení RMČ za uplynulé období k 31. 12. 2016 včetně 

zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 30. 1. 2017 a splnění uložených úkolů

a SCHVÁLILA
ve smyslu návrhů nositelů úkolů nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů 

a zrušení vybraných nesplněných úkolů

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou za-

kázku malého rozsahu Péče o zvláštní okrasnou zeleň – trávníky, vřesoviště a záhony 

v Nových Butovicích

a SCHVÁLILA
návrh smlouvy o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, 169 00 

Praha 6

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou za-

kázku malého rozsahu na Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací 

na plochách ve správě OŽP v Praze 13

a SCHVÁLILA
návrh smlouvy o dílo s firmou Adera, s.r.o., Novotného lávka 200/5, 116 68 Praha 1

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu (dočasné stavby) pro účel umístění výjez-

dové základny Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Smlouva o výpůjčce bude 

uzavřena na dobu určitou, retrospektivně od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2031 

SOUHLASILA
s předloženou projektovou dokumentací k územnímu řízení včetně plánovaných do-

provodných investic souvisejících s realizací Radlické radiály (zeleň a dopravní stavby)

SOUHLASILA
se záměrem Obchodní centrum Bucharova na pozemcích parc. č. 2746, 2747/2, 

2751/2, 2751/14, 2754/1 a 2764 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5

SCHVÁLILA
neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši  0,7 % pro rok 2017 u ná-

jemného za pronajaté nebytové prostory, byty zvláštního určení zřízené za použití do-

tace ze státních prostředků a garážové stání k těmto bytům, byty se smluvním 

nájemným a u ceny za ubytování v apartmánech v PLCNB

VZALA NA VĚDOMÍ
zánik funkce dosavadní předsedkyně redakční rady zpravodaje STOP JUDr. Kateřiny 

Černé z důvodu ukončení jejího pracovního poměru ke dni 28. 2. 2017

a JMENOVALA
Mgr. Evu Libigerovou do funkce předsedkyně redakční rady zpravodaje STOP

 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 

stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kancelář 

starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY    SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Poruchy a havárie
na veřejném osvětlení
Nepřetržitý provoz dispečinku a odstra-

ňování poruch a havárií veřejného 

osvětlení na území hl. m. Prahy zajišťuje 

společnost Trade Centre Praha, a.s., 

ve spolupráci se společností PREdistri-

buce. Kontaktním místem pro příjem 

hlášení o poruchách a haváriích na ve-

řejném osvětlení je dispečink na tele-

fonním čísle 224 915 151. Poruchy 

a havárie je možné hlásit také na e-mail 

poruchyvo@pre.cz. 
 Vladimír Bouček, odbor dopravy

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 

6. dubna 2017 od 13 do 18 hodin a na pátek 7. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. 

Zápis do mateřských škol   
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 byl v regionu Prahy 13 

 stanoven takto: 

  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 

 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 
Zápis do nové Mateřské školy Ovčí hájek (bývalé sportovní centrum) proběhne ve stej-

ných termínech i časech, jako je tomu u ostatních mateřských škol. Školka otevře mimo 

jiné 3 třídy pro 2–3 leté, do kterých mohou být přijímány děti i z jiných městských částí 

Prahy či okolních obcí Středočeského kraje. Přednost však mají děti s trvalým bydlištěm 

v Praze 13. Více na str. 3.

Zápis se bude mimořádně konat v sousední Mateřské škole Ovčí hájek 2177. 
Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kance-

láře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního 

plynu, způsobu placení, reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-

renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 

v následujících termínech:

 5. 4. od 14.30 do 17.00 10. 5. od 10.30 do 13.30 
                                   21. 6. od 14.30 do 17.00

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Trávníčkova 1743, pro žáky s mentálním po-

stižením, autismem, více vadami se koná v úterý 11. 4. od 13.00 do 17.00 v 1. patře 

školy – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou ob-

čanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení speciálně pedagogického centra nebo 

pedagogicko-psychologické poradny. V odůvodněných případech lze domluvit indivi-

duální náhradní termín zápisu. Dotazy na tel. 235 522 156.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

Zápis do Srdíčka
Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2, se uskuteční ve čtvrtek 

4. května od 14.00 do 17.00. Rodič, popř. zákonný zástupce s sebou přinese občanský 

průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ spolu s přílohami. Tiskopisy 

a bližší informace naleznete na webových stránkách www.cms-srdicko.cz. K zápisu se 

dostavte s dítětem.  Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko
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PŘÍMÁ LINKA

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

Ústředna: 235 011 111

Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz

http://praha13.anobudelip.cz

 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz

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

http://praha5.kscm.cz

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

TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

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

Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY

Vážení čtenáři STOPu, 

duben je nejen měsícem ryze jarním, ale většinou také měsícem velikonočních 

svátků. To už ostatně napověděla obálka vydání, které právě držíte v ruce. A teď 

něco málo k jeho obsahu. Za přečtení určitě stojí Téma STOPu, které je tentokrát 

věnováno trvalým změnám v městské hromadné dopravě na území naší městské 

části, ke kterým dojde koncem dubna. Snad vás zaujme také pestrý Kaleidoskop 

nebo rozhovor s fotografem Angelo Purgertem, s kterým jsme si povídali hlavně 

o jeho benefičních projektech. Pánové, nyní můžete svou vyvolenou zcela vážně 

pozvat na prohlídku motýlů, ale pozor. Ne domů, nýbrž do Botanické zahrady 

hl. m. Prahy. Od 4. dubna jich tam budou stovky. Ty z vás, kteří se zapojují 

do našich soutěží, zcela jistě potěší, že nově budou moci vyhrát také vstupenky 

do botanické zahrady v Troji. Ta rozšířila seznam našich sponzorů. Nechybí ani 

obsáhlý kalendář akcí, z kterého namátkou vybírám Čarodějnice Prahy 13, 

Evakuaci na kole, Butovický rohlík, Bezpečnou třináctku nebo si zaskočte 

na Medový mls. Za celou redakci vám přeji krásné jarní dny a samozřejmě také 

příjemné prožití velikonočních svátků. Eva Černá, šéfredaktorka

Jak pokračuje výstavba nové ma-
teřské školy Ovčí hájek? Stihnou 
se stavební práce do začátku no-
vého školního roku 2017/2018?
Přestavba sportovního centra 
na školku je v plném proudu 
a práce probíhají zcela v souladu 
se stavebním plánem. Své brány 
tedy nová školka opravdu otevře 
letos v září. 

Jsme nuceni reflektovat trend 
nárůstu populace v naší městské 
části a snažíme se tomu co nej-
více přizpůsobit kapacity vzdělá-
vacích zařízení. Od ledna 2017 
začala navíc platit novela škol-
ského zákona, která ukládá rodi-
čům dětí, které dosáhnou do září 
2017 pěti let věku, nastoupit 
k povinnému předškolnímu 
vzdělávání. Novela rovněž za-
vádí povinnost přednostního 
přijímání čtyřletých dětí ze spá-
dové oblasti až do naplnění ka-
pacity zařízení. Díky snaze za-
členit zdravotně znevýhodněné 
děti do tradiční formy vzdělá-
vání, dochází k povinnému sni-
žování maximálního počtu dětí 
ve třídě. Ze všech těchto aspektů 

je zřejmé, že jsme přišli se stav-
bou nového zařízení pro vzdělá-
vání předškolních dětí opravdu 
v pravý čas. 

Díky přispění Magistrátu 
hlavního města Prahy a získaným 
finančním prostředkům z operač-
ního programu Pól růstu se nám 
podařilo nastartovat přeměnu 
chátrajícího sportovního centra 
v kompletně novou budovu ma-
teřské školky. V rámci ní je do-
konce počítáno s vlastní školní 
kuchyní, která pojede v režimu 
zdravého stravování. Školka po-
jme 137 dětí ve věku dvou až 
šesti let. Plánováno je otevření tří 
tříd pro děti ve věku od 2 do 3 let 
a dvou tříd pro děti od 3 do 6 let. 
Zápis do nové mateřinky pro-
běhne na začátku května. Rád 
bych upozornil na zvláštní režim 
přijímání nejmladších dětí do tří 
let věku. Tyto mohou být 
do školky přijímány i z jiných 
městských částí Prahy či okol-
ních obcí Středočeského kraje. 
Přednost však samozřejmě mají 
děti ze spádových oblastí 
Prahy 13.

Už delší dobu trápí obyvatele Tře-
bonic problémy týkající se nevy-
budované kanalizace. Jak bude 
tato situace vyřešena?
Investorem kanalizační sítě a další 
infrastruktury je Magistrát hlav-
ního města Prahy, se kterým už 
poměrně dlouhou dobu vedeme 
v této věci jednání. V předchozích 
letech nám bylo většinou odpově-
zeno, že se s touto investicí počítá, 
ale momentálně chybí finanční 
prostředky. 

Ve druhé polovině roku 2016 
se na městskou část Praha 13 
obrátil projektant – společnost 
PUDIS, a.s., se žádostí o součin-
nost při dopracování projektové 
dokumentace pro územní řízení 
výstavby splaškové a dešťové ka-
nalizace, včetně rekonstrukce 
stávajícího vodovodu v Třeboni-
cích. V rámci této součinnosti 
jsme zajistili každému z občanů 
této obce doručení informací 
o probíhajících projektových 
pracích včetně dotazníku a po-
třebných dokumentů, které byly 
nutné pro zpracování projektu.

V lednu tohoto roku se můj 
zástupce Petr Zeman opět 
obrátil na Magistrát hl. 
města Prahy s dotazem 
na harmonogram přípravy 
a realizace kanalizačního 
sběrače. Bylo nám řečeno, 
že zhotovitel projektové 
dokumentace, tedy společ-
nost PUDIS, a.s., v sou-
časné době dopracovává 
projekt pro územní řízení. 
Momentálně je prověřo-
vána možnost alternativ-
ního vedení sběrače 
na obecních pozemcích. 

Odbor strategických investic 
předpokládá, že v letech 2017–
2018 proběhne inženýrská čin-
nost k zajištění územního roz-
hodnutí a následně bude 
zpracována projektová doku-
mentace pro stavební povolení. 
Významným posunem je, že 
v letošním roce budou projekční 
práce a investorské přípravy ob-
noveny. Dle sdělení magistrátu 
je uvažováno o zahájení reali-
zace stavby v roce 2019. O vývoj 
této záležitosti se budu  samo -
zřejmě dál zajímat a veřejnost 
informovat.

Ing. David Vodrážka
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

  Uzávěrka příštího čísla: 10. 4. 2017  Distribuce: 28. 4. – 5. 5. 2017

Tak bude vypadat budova školky po dokončení
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INFORMACE Z RADNICE

Městská část Praha 13 pronajme prostor sloužící k podnikání – re-
stauraci – o celkové ploše 481,5 m², umístěný v 1. podzemním podlaží 
na adrese Sluneční nám. č. 2580/13, 158 00 Praha 13. 

Veškeré informace týkající se pronájmu restaurace (účel a podmínky 
nájmu; náležitosti, které musí nabídka obsahovat; práva pronajímatele 
i hodnotící kritéria) budou zveřejněny v dubnu na webových stránkách 
www.praha 13.cz → Úřad městské části → Úřední deska → Odbor 
majetkový, bytový a investiční. Jaroslav Matýsek, vedoucí odboru hospodářské správy  

Pracovníci oddělení daní a poplatků Úřadu městské části Praha 13, ja-
kožto správci místních poplatků, opakovaně zjišťují, zejména při kont-
rolách webových nabídek a inzerce k ubytování turistů, že jsou nabí-
zeny volné pokoje v domech a bytech s doprovodnými službami. Tito 
ubytovatelé často nedodržují pravidla a neplní své povinnosti spojené 
s komerčními aktivitami. Vystavují se tak možnosti postihu a udělení 
finančních sankcí ze strany správce místního poplatku a dalších správ-
ních orgánů.

Proto uvádíme několik základních informací k ubytování poskytnu-
tému za úplatu, které podléhá místnímu poplatku za lázeňský nebo 
rekreační pobyt:

  Poplatková povinnost se týká všech pronajímatelů, tedy i těch, kteří 
na tuto činnost nepotřebují živnostenské oprávnění nebo mají před-
mětné prostory kolaudované pouze k bydlení. Ubytovatel (tedy ten, 
kdo ubytování poskytuje) je povinen oznámit zahájení ubytovací 
činnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení ubytování.

  Ubytovatel je povinen vést ubytovací knihu a do ní zaznamenávat 
každou ubytovanou osobu.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ S OBČANY NA TÉMA:
Zřízení parkovacích stání s parkovacím kotoučem 

ve vybraných lokalitách Prahy 13.

Zveme občany městské části Praha 13 na veřejné projednání, 
které se koná v pondělí 15. května 2017 od 17.00 

v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. 
Veřejné projednání se týká záměru realizace parkovacích stání 
s parkovacím kotoučem ve vytipovaných lokalitách Prahy 13. 

Projednání je součástí aktivit místní Agendy 21.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

Josef Zobal, předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ

Volkswagen pro Kozla
Začátkem března předali zástupkyně starosty Marcela Plesníková 
a členové výboru pro výchovu a vzdělávání správci Rekreačního ob-
jektu Kozel nový automobil pořízený městskou částí Praha 13. Jde 
o VW Caravelle 4x4, který bude sloužit k zajištění chodu rekreačního 
objektu.

Informace k ubytovávání turistů
  Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí osoba pře-
chodně ubytovaná za účelem rekreace či léčení, pokud neprokáže 
jiný důvod (služební cesta, pracovní pobyt) nebo není od poplatku 
osvobozena – nutno zohlednit v ubytovací knize.

  Poplatek od ubytované osoby vybírá ubytovatel, který se tak stává 
plátcem poplatku a zodpovídá za jeho vybrání a odvedení ve pro-
spěch ÚMČ Praha 13.

  Sazba poplatku je 15 Kč za osobu za každý i započatý den, není-li 
tento dnem příchodu. Platí se de facto za přespání.

  Poplatek upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 27/2003 Sb., hlavního 
města Prahy, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
v platném znění. 

Případné dotazy či přihlášky k po platku směřujte na Úřad městské 
části Praha 13, ekonomický odbor, oddělení daní a poplatků. Osoba 
zodpovědná za vyřizování je Romana Hrušková, tel. 235 011 408, 
hruskovar@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Rekreační objekt Kozel zakoupila městská část v roce 2008. V první 
řadě měl sloužit aktivitám škol, akcím odboru sociální péče nebo klu-
bům seniorů. Aby kapacita zařízení umožnila pořádání škol v přírodě 
a lyžařských výcviků, bylo rozhodnuto o výstavbě druhého objektu 
na přilehlém volném pozemku. 

Městská část tak vytvořila pro žáky svých škol cenově přijatelnou, 
moderní a pohodlnou ubytovací kapacitu v krásné přírodě. Pokoje 
v obou objektech jsou ale pronajímány i pro individuální nebo skupi-
nové rekreace, přednostně občanům Prahy 13. Eva Černá

Hledáme nového provozovatele 
restaurace Třináctka
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Městská hromadná doprava se dočká změn

Měření zpoždění spojů linky 184 HRADČANSKÁ – VELKÁ OHRADA

Datum měření Zpoždění 
do 5 minut

Zpoždění 
od 5 do 10 minut

Zpoždění více 
než 10 minut

13.  9. 2015 0 % 68 % 32 %

15. 10. 2015 42 % 25 % 33 %

Zkrácení linky 184 
Otevření metra A v dubnu 2015 mělo přímý vliv na zaplněnost au-
tobusů linky 184. Docházelo k úbytku cestujících, kteří od nemoc-
nice Motol pokračují dále metrem. Provedené přepravní průzkumy 
mezi dubnem a zářím 2015 potvrdily, že v pracovních dnech mezi 
7 a 19 hodinou poklesla poptávka na linkách 180 a 184 v prostoru 
Patočkovy ulice o více než 30 %. O víkendech byl každý spoj obou 
linek během dne vytížen v průměru pouze mezi 10 až 15 % nabízené 
kapacity. Výsledkem pak bylo omezení linky 184 mezi zastávkami 
Vypich a Hradčanská s platností od 31. října 2015. Toto omezení 
znamenalo provoz pouze každého druhého spoje ve zmíněném 
úseku.

Od 29. dubna 2017 bude každá souprava metra na lince A zajíždět 
až do stanice Motol, což s sebou ponese zvýšení nákladů ve výši okolo 
18 milionů Kč ročně. Očekává se, že vytíženost linky 184 tímto opat-
řením ještě více klesne a povede k přesunu cestujících z autobusů 
do metra. Je tedy nutné zohlednit skutečnou nabídku a poptávku 

po autobusových spojích. 
Aby bylo možné zajistit opravdu kvalitní 

a efektivní dopravu v rámci celé Prahy, dojde 
k trvalému zkrácení linky 184. Ta bude 
od konce dubna končit ve stanici Vypich. Ušet-
řené finanční prostředky budou investovány 
do posílení spojů metra A. Vedení městské 
části Praha 13 dlouhodobě poukazuje na zpož-
ďování spojů jedoucích do Nových Butovic, 
což následně způsobuje nárazové přeplňování 
spojů linky 142 ve směru do sídliště Velká 
Ohrada. Ukončení všech spojů linky 184 
ve stanici Vypich výrazně zlepší pravidelnost 
v jejím nejzatíženějším úseku Nemocnice Mo-
tol – Nové Butovice – Velká Ohrada. 

Rovněž bylo vyhověno dlouhodobému po-
žadavku městské části Praha 13 na zajíždění 
autobusů zmiňované linky do terminálu Nové 
Butovice v obou směrech. Pro zajištění dosta-
tečné kapacity hromadné dopravy v lokalitě 
kolem Patočkovy ulice dojde ke zkrácení in-
tervalů autobusové linky 180.

Eva Libigerová

V sobotu 29. dubna dochází k trvalým změnám v městské hromadné 
dopravě, které se týkají naší městské části. Jedná se především o pro-
voz metra linky A v úseku Petřiny – Nemocnice Motol a zkrácení 
 autobusové linky 184. Tyto změny reflektují současnou nepříjemnou 
situaci, kdy linka 184 nabírá v průměru více než desetiminutové zpož-
dění téměř na všech spojích ve směru z Hradčanské na Velkou Ohradu. 
Rovněž zohledňují požadavky cestujících na intenzivnější dopravní 
obslužnost metra linky A.

Změny na lince metra A
Současný provoz metra je v úseku Petřiny – Nemocnice Motol v pra-
covních dnech od 5.30 – 20.00 hodin zajišťován pouze každou dru-
hou soupravou. Tato situace je už od dubna 2015, kdy byl provoz no-
vých stanic zahájen, kritizována hlavně z důvodu dlouhých intervalů 
mezi jednotlivými navazujícími soupravami metra, které dopoledne 
dosahují až 10 minut. Negativně je veřejností vnímán také fakt, že 
pásmový provoz je realizován v době, kdy jsou nejčastější návštěvy Fa-
kultní nemocnice Motol. Dle komplexního dopravního průzkumu vy-
užívá stanici metra Nemocnice Motol více než 23 tisíc cestujících, 
a proto je navrženo zkrácení intervalů metra v pracovní dny o polovinu.
Na celkovou nepříznivou dopravní situaci má rovněž vliv zmiňované 
zdržení autobusových spojů v oblasti Prahy 6, které souvisí s otevře-
ním tunelového komplexu Blanka. Dochází tím k přirozenému odlivu 
cestujících z autobusové dopravy do metra. 

Intervaly linky A v úseku PETŘINY – NEMOCNICE MOTOL (minuty)

Pracovní den Sobota Neděle Celotýdenně

ráno dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne dopoledne odpoledne večer

z 5 na 2,5 z 10 na 5 z 6 na 3   7,5 7,5 10 7,5 10
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Sezonu jsme odstartovali návštěvou hasičů
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Ve čtvrtek 16. března začala prvním letošním pochodem sezona tra-
dičních seniorských výšlapů s holemi Nordic Walking. Šlo se z Lukáše 
na návštěvu do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Výš-
lapu, který již poněkolikáté pořádalo Středisko sociálních služeb Pra-
 hy 13, se účastnilo přes dvacet „pochodníků“. Městskou část zastupo-
vali místostarosta Pavel Jaroš a člen sociálního výboru a zastupitel 
Miloš Drha.

Základní umělecká škola Stodůlky oslavila 
55 let. Za dobu svého trvání zvládla rozvinout 
nespočet hudebních talentů a obohatit kul-
turní život v naší městské části. Desítky pře-
dehrávek a koncertů, stovky hodin, kdy učitelé 
předávali své vnímání umění mladší generaci, 
tvrdá dřina, pot a píle, ale také radostné chvíle 
a pocit z dobře odvedené práce... To všechno 
si může škola připsat ke svým úspěchům. 

Základní umělecká škola Stodůlky otevřela 
své brány v roce 1961. Zájemcům bylo tehdy 
nabídnuto vzdělávání pouze v hudebním 
oboru. Okolo třiceti žáků se tedy učilo hře 
na klavír. V průběhu let se Praha 13 rychle 
rozšiřovala, domov zde nacházelo víc a víc lidí, 
což mělo přímý vliv na další rozvoj školy. V 90. letech se přidal obor 
taneční následovaný oborem výtvarným. V současné chvíli vyučuje zá-
kladní umělecká škola 720 žáků ve čtyřech oborech. Tím nejmladším 
je obor literárně – dramatický. 

Tak významnému jubileu, jako 55 let fungování bezesporu je, se 
musí věnovat náležitá pozornost. Proto škola uspořádala 9. března 
slavnostní koncert. V Kulturním domě Mlejn se při té příležitosti se-

Talentovaní žáci se představili ve Mlejně

Zbrojnice se nachází na Velké Ohradě hned naproti Lidlu. Na místě 
nás už čekal starosta sboru Vojta Koutek, který účastníky pochodu 
přivítal a seznámil je s historií sboru i s vybavením zbrojnice. 
A že se bylo na co dívat, dokazují fotky, které si můžete prohlédnout 
na www.sssp13.cz.

Po prohlídce jsme vyrazili do místa startu, tedy zpět do Lukáše. Po-
časí nám přálo, není tedy divu, že cesta měřící 2,9 km, nebo chcete-li 
5 185 kroků, rychle uběhla. Ti, kterým přece jen vyhládlo, zakončili 
první výšlap v jídelně Lukáše  obídkem. 

Cílem dalšího pochodu bude Třebonický pivovar, kam si zajdeme 
na skvělé pivo. Ale to až v květnu.   Jiří Mašek, ředitel SSSP13

šlo na dvě stě příznivců umění. Svůj talent 
předvedli žáci všech čtyř oborů. Nej-
mladší vystupující byla žákyně přípravky 
hudebního oboru. 

Na koncertu se představily všechny sou-
bory, které škola sdružuje. Návštěvníci si 
tedy mohli poslechnout lidový soubor 
 Melodinka, swingový orchestr Big Band, 
dětský pěvecký sbor Stodůlky a flétnový 
soubor. Celý koncert byl protknut tancem 
dětí z Malého tanečního orchestru.

Někteří z talentovaných studentů školy 
se dál věnují studiu hudby na vyšším 
stupni vzdělávání. Tři z nich zde dostali 
prostor předvést, kam se svou pílí a talen-

tem posunuli v rámci společného vystoupení pro hoboj a fagot. 
Škola ušla za celých 55 let fungování velký kus cesty a má za sebou 

spoustu významných projektů, z nichž nejčerstvější je spojení s Aka-
demií múzických umění. Stala se tedy fakultní školou, na které se stu-
denti akademie seznamují se školským prostředím a pedagogickým 
procesem v praxi. Škole přejeme spoustu dalších úspěšných let a co 
možná nejvíce talentovaných žáků. Eva Libigerová



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2017 7

KALEIDOSKOP

Koncert měl tři poloviny. Věta proti logice, ale tak nějak to popravdě 
dopadlo. Byl třináctý březen a v Komunitním centru sv. Prokopa se 
konal jarní koncert cyklu Třináctého na třináctce . Večer si spolu rozdě-
lili Slávek Klecandr a Karel Vepřek. Slávka Klecandra už návštěvníci 
Třináctek důvěrně znají. Nejen jako frontmana kapely Oboroh, ale 
také jako matadora zdejších večerů. Bri-
lantně zpracované žalmy a pašijové písně 
předvelikonočního postního času v jeho 
podání naplnily první půlku večera. 
Po přestávce přichází na scénu Karel 
Vepřek – muž jasného hlasu a charisma-
tického zjevu. Skvěle pracuje s poezií 
Bohuslava Reynka.  Geniálního básníka 
a grafika asi netřeba blíže představovat, 
nicméně jedním dechem je nutno dodat, 
že Vepřekovo zhudebnění a interpretace 
Reynkova díla jsou mimořádné katego-
rie, silné ve své pokoře a sdělnosti. Není 
divu, že mocně oslovily i publikum břez-
nového večera. Vytleskávány byly pří-
davky a z nich se zrodila ona třetí půlka 
koncertu, stejně tak vydařená, jako neče-
kaná. Společná improvizace Karla 
Vepřeka se Slávkem Klecandrem nejprve 

Žalmy, pašije a Bohuslav Reynek
na reynkovské téma a nakonec na písně Sváti Karáska korunovala 
beztak skvělý večer ještě půlhodinovou porcí skvělé muziky navrch. 
Vřelý dík, pánové!

Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
městské části Praha 13 a Nadaci Život umělce.    Petr Linhart 
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Otevřená srdce pro Lukáše
Tři benefiční koncerty ve třech největších městech Česka. Pod touto 
bohulibou akcí s názvem Srdcem talentů se skrývá hudební počin, který 
si vytyčil jediný cíl – finančně a morálně pomoci Lukášovi, jenž se té-
měř celý život potýká s následky těžkého popálení. Série koncertů za-
čala v Ostravě, pokračuje v Praze – Stodůlkách a zakončena bude 
v Brně. Nad celou akcí převzal záštitu kardinál Dominik Duka.
Sedmnáctiletý Lukáš z Prostějova nevede stejný bezstarostný život 

mladého chlapce jako jeho vrstevníci. Bylo mu teprve sedm let, když 
s kamarády našel kanystr s hořlavinou, která v jeho blízkosti explodo-
vala. Popáleno měl téměř osmdesát procent těla a do nemocnice byl 
převezen skoro s nulovou šancí na přežití. Díky špičkové péči lékařů 
a sérii transplantací a úprav kůže se mu podařilo svůj život vybojovat. 
Má však před sebou další zákroky, z nichž nejnákladnější je laserová 
léčba jizev, kterou si po dosažení plnoletosti bude muset hradit sám. 
Naději na alespoň částečné hrazení těchto léčebných výloh přináší sé-
rie tří benefičních koncertů. 

Za akcí Srdcem talentů stojí frontman ostravské kapely Marod, René 
Matlášek. „V minulosti naše kapela organizovala benefiční koncerty. 

Šli jsme se zeptat na popáleninové centrum ve Fakultní nemocnici 
Ostrava. Finanční příspěvek nechtěli, ale primářka i vrchní sestra 
na náš dotaz, koho konkrétního by nám tedy doporučovali podpořit, 
souhlasně řekly: Lukáš,“ říká René Matlášek.

Na koncertu se vedle kapely Marod představili téměř všichni fina-
listé loňské soutěže Talent Country rádia, tedy František Nedvěd ml. 
+ Hot Dog Band, Tony Joch a přátelé, Dřeváci, Past, Martin Bílek, 
Radim Flender & spol. a Poutníci Česká Třebová. Roli hvězdného 
hosta přijala legendární country kapela Zelenáči. 

Druhý z koncertů se uskutečnil v sobotu 25. března ve Spolkovém 
domě v Praze 13. Statečného Lukáše přišlo podpořit několik desítek 
příznivců především country písniček. Dosud se organizátorům poda-
řilo vybrat 53 600 Kč. Výši příspěv  ku ještě určitě ovlivní závěrečný br-
něnský koncert.  Eva Libigerová
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH
Květná neděle – 9. dubna 
 8.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

 9.30 hod. – Latinská mše se svěcením ratolestí

18.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 13. dubna
17.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně

Velký pátek – 14. dubna
16.00 hod. – Křížová cesta

17.00 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 15. dubna
19.30 hod. – Velikonoční vigilie

Boží hod Velikonoční – 16. dubna
 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů   

 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů                    

Velikonoční pondělí – 17. dubna
 8.00 hod. – mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
Květná neděle – 9. dubna 

 9.30 hod. –  mše sv. pro rodiny s dětmi se svěcením

ratolestí 

11.00 hod. – mše sv. se svěcením ratolestí

Zelený čtvrtek – 13. dubna
19.00 hod. – mše sv. na památku Večeře Páně

Velký pátek – 14. dubna
11.00 hod. – Křížová cesta

15.30 hod. – Velkopáteční obřady

Bílá sobota – 15. dubna
21.00 hod. – Velikonoční vigilie

Boží hod Velikonoční – 16. dubna
 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů   

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním pokrmů                      

Velikonoční pondělí – 17. dubna
11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL SV. KŘÍŽE A SV. HELENY 
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů 
č. 142, 380 – Bílý Beránek)

Velikonoční bohoslužba – neděle 16. 4. v 9.00 hod.
V kostele se každou neděli od 9.00 hod. konají pravidelné 

bohoslužby.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ    

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

Pátek 14. dubna v 18.00 hod.
Cesta kříže
Během cesty bude několik zastavení s čtením z Bible 

o Kristově cestě do Jeruzaléma až po ukřižování, závěr 

s modlitbami na Makču Pikču. Zveme všechny, kdo chtějí 

společně prožít Velikonoční poselství. Sraz v 18.00 v křes-

ťanském centru na Lukách.

Neděle 16. dubna v 8.30 hod.
Ranní vítání vzkříšeného Pána
V 8.30 se sejdeme na Makču Pikču ke společným 

 modlitbám a chválám, poté se vydáme na Velikonoční 

shromáždění do křesťanského centra Třináctka 

na Lukách. 

Neděle 16. dubna v 10.00 hod.
Velikonoční bohoslužba
Velikonoční shromáždění s Večeří Páně a s nabídkou 

 simultánního tlumočení do angličtiny v křesťanském 

 centru Třináctka na Lukách. 

Svátky jara?
Velikonoce vznikly jako svátky jara. Starověcí 
pastýři v Palestině přecházeli se stády ovcí 
a koz ze zimních pastvin na letní a z nově 
narozených beránků přinášeli Bohu oběť 
jako projev vděčnosti za Boží požehnání. Po-
dobně přinášeli oběť staří zemědělci. Jako 
projev díků to byly první plody z úrody. Veli-
konoce jsou tedy prapůvodně svátky nového 
života, který znovu vzchází po zimním ob-
dobí. Motiv nového života byl posunut v ži-
dovství a křesťanství. Židé slavili a slaví Veli-
konoce jako poděkování za nový život, který 
není spojený s ročním cyklem. Jde o připo-
mínku jedné konkrétní historické události 
z 13. století před Kristem – vysvobození ná-
roda, který jen o vlásek unikl smrti, z geno-
cidy a otroctví v Egyptě, tedy o oslavu života. 
Křesťané slaví Velikonoce jako svátky nového 
života, který hrůzou smrti a hrobu dokonce 
prošel. Připomínají si, že Ježíš Kristus byl 
ukřižován, pohřben, ale v hrobě nezůstal 
a třetího dne vstal z mrtvých. 

Události z posledních dní Ježíšova života 
se připomínají v kostele při takzvaném sva-
tém či pašijovém týdnu. Na Květnou neděli, 
kdy se světí kočičky, se slaví Ježíšův královský 
vjezd do Jeruzaléma, kdy byl Kristus vítán 
voláním „sláva“ a uctivým kladením palmo-
vých ratolestí na cestu zástupy, které o něko-

lik dní později volaly na římského místodrži-
tele Piláta: „Ukřižuj!“ Jméno Zelený čtvrtek 
pochází zřejmě z německého Greindonner-
stag (lkavý čtvrtek) zkomoleného na Grün-
donnerstag. Při večerní bohoslužbě se připo-
míná Ježíšova poslední večeře s učedníky, při 
níž Ježíš vzal chléb a řekl: „Toto je moje 
tělo,“ a nad kalichem s vínem pronesl: „Toto 
je moje krev, to konejte na mou památku“. 
Kněz kromě toho ještě umývá nohy dvanácti 
mužům z farnosti, neboť také toto gesto 
služby Ježíš při poslední večeři vykonal. 

Název pátku Velký odpovídá významu to-
hoto dne, při němž si křesťané připomínají, 
že Ježíš byl umučen na kříži za hříchy lidí, 
čímž všem otevřel cestu k Bohu. Tento den 
se neslaví jinak obvyklá mše. Koná se tzv. 
pobožnost křížové cesty, při níž se připomí-
nají jednotlivé etapy Ježíšovy cesty z Pilá-
tova paláce na Golgotu. Nejdůležitější bo-
hoslužbou jsou Obřady velkého pátku. Jsou 
celé protkány velkým tichem a začínají pů-
sobivým gestem kněze, který na znamení 
zármutku padne po příchodu k oltáři tváří 
k zemi. 

Bílá sobota své jméno pravděpodobně do-
stala na základě bílých rouch, která oblékali 
nově pokřtění věřící. Tento den se ale velmi 
podobá Velkému pátku – nekoná se žádná 

bohoslužba a lidé navštěvují kostely pouze 
k tiché modlitbě.

Název Velikonoce pochází od slovního 
spojení veliká noc. V noci ze soboty na neděli 
křesťané slaví několikahodinovou bohoslužbu, 
která začíná požehnáním ohně. Jeho světlo 
má rozehnat temnotu noci stejně jako kdysi 
Kristovo zmrtvýchvstání. Od ohně je zapá-
lena veliká velikonoční svíce (paškál), symbol 
živého Ježíše. Lidé v kostele pak naslouchají 
devíti čtením z Bible, v nichž se postupně od-
víjejí dějiny světa od jeho stvoření až po Kris-
tovo zmrtvýchvstání. Během bohoslužby jsou 
také křtěni ti dospělí, kteří nevyrostli ve víře, 
ale dospěli k ní během svého života. 

Když se o Velikonocích setkáváme s va-
jíčky a zajíčky, vracíme se k prapůvodu 
těchto svátků – k životu, který se klube 
po zimním období. Křesťanské poselství však 
jde dále. Ukazuje, že jako po zimě vždy při-
jde jaro, tak po smrti přichází nový život. 
Křesťanské Velikonoce jsou povzbuzením, 
abychom v našich „osobních zimách“, v těž-
kých a nároč-
ných obdobích, kdy jsme jako bez života, ne-
ztráceli naději. Jako Bůh vzkřísil třetího dne 
Ježíše, chce dát život naplno každému člo-
věku. Přeji všem požehnané svátky.                 

                       Farář Radek Tichý

Velikonoční bohoslužby
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Apoštolové – 12 učedníků Krista, kteří šířili jeho myšlenky.

Bílá sobota – kdo přijímá křest v tento den, přistupuje k němu 
v bílém rouchu.

Cukroví – peče se beránek, toho času obětní zvíře. Kristus byl také 
obětován za spásu světa. Jidáše – sladké velikonoční pečivo s medem. 
Mazanec neboli velikonoční bochánek, pečený z vánočkového těsta.

Červené pondělí velikonoční – v našem prostředí je spojeno s tradi-
cemi a koledou.

Duch svatý neboli Letnice se konají 50 dnů po Velikonocích 
a 10 dnů po Nanebevzetí Páně. 

Evangelium – text pojednávající o životě, smrti a zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista.

Filmových, divadelních a muzikálových zpracování osudů Ježíše 
je mnoho.

Gregoriánský kalendář vznikl reformou papeže Řehoře XIII. v roce 
1582. U nás byl zaveden 6. ledna 1584 a nahradil kalendář juliánský 
z doby Caesara. Účelem bylo dorovnání přestupných roků odstraně-
ním 10 dnů. Po 6. lednu následovalo 17. ledna. To také určilo výpočet 
velikonočních dnů.

Hod Boží velikonoční (velikonoční neděle) – oslava Zmrtvýchvstání 
Páně. Největší slavnost křesťanského roku.

Chronologie velikonočních dnů: 
neděle – Květná
pondělí – Modré (Žluté)
úterý – Šedivé
středa – Škaredá (Smetná)
čtvrtek – Zelený
pátek – Velký
sobota – Bílá
neděle – Hod Boží velikonoční
pondělí – Červené velikonoční

INRI – latinská zkratka 
umístěná nad ukřižovaným 
Kristem znamená Ježíš Naza-
retský – král židovský. 

Jidáš Iškariotský – jediný 
z apoštolů, který zradil Ježíše 
a umožnil jeho zatčení.

Květná neděle – připomíná 
příchod Ježíše do Jeruzaléma, 
kde byl za několik dní odsou-
zen a ukřižován.

Lkavý čtvrtek – původní název Zeleného čtvrtka. Ten den sezval 
 Ježíš 12 apoštolů na společnou večeři. 

Modré pondělí – méně významný svátek Velikonoc. Ten den se 
 většinou nepracovalo. Proto je toto přirovnání užíváno pro volné 
 pondělky i dnes.

Nicejský, též Nikajský církevní koncil určil roku 325 n. l. výpočet 
data Velikonoc, který se užívá dodnes. Svolal ho císař Konstantin I. 
Veliký. Velikonoce jsou tzv. pohyblivé svátky a datum se mění v závis-
losti na datu prvního úplňku po jarní rovnodennosti.

Olivovými a palmovými větvičkami vítali lidé Ježíše Krista při jeho 
příchodu do Jeruzaléma na Květnou neděli.

Pašijový týden – též Svatý 
či Velký. Začíná Květnou ne-
dělí a končí na Bílou sobotu. 
Pašije vypráví o Kristově 
utrpení a smrti. 

Popeleční středa – první 
den postní doby. Připadá 
na 46. den před Velikonoční 
nedělí, následuje šestinedělní 
půst. Letos byla 1. března, 
příští rok bude 14. února.

Paškál – velikonoční svíce 
zapálená od ohně při začínající velikonoční vigilii. Oslava Zmrtvých-
vstání Páně trvá přes noc z Bílé soboty do neděle.

Rok narození Krista se uvádí mezi 7. – 1. rokem př. n. l. a věk jeho 
úmrtí – 33 let.

Řehtačka – nahrazovala zvuk zvonů kostelů, které na Zelený čtvr-
tek „odlétly do Říma“ pro papežovo požehnání. Vrací se na Bílou so-
botu, kdy se opět rozezní.

Symboly Velikonoc:   
vejce – symbol zrození a života
zajíček – v křesťanské tradici je považován za symbol zmrtvýchvstání
beránek – ztělesnění čistoty a nevinnosti
pomlázka – její původ není jednoznačný, za vyšlehání dávají slečny 
                   a paní koledníkům výslužku
kočičky – symbolizují ratolesti, kterými byl vítán Ježíš při příchodu 
                do Jeruzaléma na Květnou neděli
kříž – nejdůležitější z křesťanských symbolů
křen – symbolizuje hřebíky a hořkost utrpení Krista

Škaredá středa – v tento den, tři dny před smrtí Ježíše, vyzradil 
apoštol Jidáš jeho skrýš.

Tučné úterý – předchází Popeleční středě. Od té se drží půst 
(omezení stravy) vyjma nedělí.

Určení výpočtu Velikonoc – slaví se první neděli po prvním jarním 
úplňku. Z metody výpočtu vychází 35 možných dat konání Velikonoc. 
Mohou být mezi 22. březnem až 25. dubnem. Další velikonoční ne-
děle budou 16. dubna 2018, 21. dubna 2019 a 12. dubna 2020.

Velký pátek – v tento den byl ukřižován Ježíš. Je to šestý den 
Velkého (Svatého) týdne.

Waldhauser Konrád 
– pražský  kazatel ze 
14. stol. se poprvé zmi-
ňuje o pomlázce a šle-
hání.

Zelený čtvrtek – Ježíš 
naposledy večeřel s apo-
štoly – viz Lkavý čtvrtek. 
Známý je obraz Leo-
nar da da Vinci Poslední 
večeře Páně. Je to pátý 
den Svatého týdne.

Židé – v této době 
slaví svátek Pesach, 
osvobození židovského 
lidu z egyptského otroc-
tví.  
                   Připravil Jaroslav Fuglík

VELIKONOČNÍ ABECEDA
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INZERCE

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 550 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 605 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 199 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Jarní servisní prohlídka za 199 Kč včetně
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

ANEEB PLNÉÉ RUCCE PRÁCE

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

PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Parkování přímo u obchodního centra!

11.4.2017 
13:00 – 18:00

Dílničky: 

Doprovodný program: 
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Snímek, který jsme tentokrát zařa-
dili do rubriky Vaším objektivem, 
je od profesionálního fotografa 
 Angelo Purgerta. Autor je z Pra-
 hy 13 a na str. 14–15 si můžete 
přečíst rozhovor, kde je i pár rad 
pro nás, amatéry, kteří fotíme jen 
pro radost. To ale vůbec nezna-
mená, že kvalita některých amatér-
ských fotografií nemůže být srov-
natelná se snímky pořízenými 
profesionály. Důkazem je i stále se 
rozrůstající archiv fotografií, které 
od vás dostáváme.

....................................................

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme. -če-  

VAŠÍM OBJEKTIVEM

DEN NA KORÁLE A KLOBOUKY. V pátek 7. dubna si všechny 
holčičky z Mateřské školy Barvička navléknou korále a kluci klobouky 
nebo šátky. Ptáte se proč? Chceme si tím připomenout bývalou paní 
ředitelku Jarku. Velké korále, doplňky a v posledních letech i klobouky 
a šátky k její osobě neodmyslitelně patřily. Bohužel už to bude rok, 
kdy odešla. Pro nás v Barvičce je tu ale stále s námi. Pokud jste ji znali 
i vy, přidejte se k nám. Navlékněte korále a nasaďte klobouky právě 
v tento den JEN PRO NI. Děti a kolektiv MŠ Barvička

PRO DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Základní škola 
Janského na Velké Ohradě otevírá pro školní rok 2017/18 přípravnou 
třídu. Ta je určena všem dětem s odkladem školní docházky, v posled-
ním roce před jejím zahájením. Především dětem těch rodičů, kteří si 
přejí, aby se jejich dítě bezproblémově začlenilo do vzdělávacího pro-
cesu od první třídy základní školy a předešlo tak případným neúspěš-
ným začátkům ve školní docházce.

O zařazení dítěte do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy na zá-
kladě odevzdané žádosti – přihlášky. Její součástí musí být doporučení 
školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky. Žádost 
je potřeba odevzdat do 31. 5. 2017. 

Bližší informace a žádost jsou ke stažení na www.zs-janskeho.cz 
nebo k vyzvednutí v ZŠ Janského 2189. Taťána Kubánková

SNADNÁ POMOC Z MOBILU. Chcete podpořit rozvoj léčby 
nádorových onemocnění? Odesláním SMS ve tvaru „DMS 
SARKOM“ na číslo 87 777 přispějete Centru pro léčbu sarkomů 
měkkých tkání Fakultní nemocnice v Motole.  Prostředky budou 
využity na odborné vzdělávání lékařů a speciální nástroje a přístroje 
nad rámec běžné zdravotnické techniky.

Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho 28,50 Kč jde přímo podporované 
organizaci. Rozdíl pokrývá náklady operátorů, technického providera 
a služby Fóra dárců. Dárce se může také rozhodnout pro pravidelné 
měsíční zasílání DMS na celý rok, které zajistí odesláním SMS 
ve tvaru „DMS ROK SARKOM“ na číslo 87 777. Detaily k DMS 
najdete na www.darcovskasms.cz. Samuel Truschka

ZAŽIJTE SVÉ MĚSTO JINAK. Zorganizujte se svými přáteli 
a sousedy slavnost podle vašich představ a hlavně ve vaší oblíbené 
ulici, na náměstí nebo v nejbližším parku. Program dne je jen na vás. 
Letošní dvanácté Zažít město jinak vychází na sobotu 16. září. 
Smyslem akce je alespoň na jeden den ozvláštnit  jinak šedivý veřejný 
prostor a poznat nejen lidi, kteří bydlí ve vašem okolí, ale i majitele 
místních podniků a také činnost místních spolků a organizací. 
Na programu se nejčastěji objevuje hudba, dílny, hry,  divadla, bazárky, 
autorská čtení, programy pro děti, vycházky, sportovní aktivity atd. 
Loni jste mohli jen v Praze najít 66 oživených lokalit, ke kterým se 
přidalo 21 měst po celé republice. Koordinátoři z Auto*Matu vám 
budou se svými radami k dispozici. Pokud vás  organizace slavností 
láká, napište do 31. května na zmj@auto-mat.cz. Veškeré informace 
najdete na http://zazitmestojinak.cz. Inspirovat se můžete i úspěšnými 
akcemi na http://zazitmestojinak.cz/zazit-mesto-normalne.  Jakub Holzer
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Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky

Poslední volná místa na táborech: 
� Letní hudební tábor – 10. – 15. 7.
Program tábora je ve znamení hudby, tance a zpěvu, výletů do okolí, 
her a soutěží venku i uvnitř, tvoření, zpívání s kytarou, pianem, her 
na hudební nástroje, zpěvu... Tábor je určen pro cca 25 dětí ve věku 
7–10 let, ubytování je v penzionu. 
� Letní tábor Bělčice – 12. – 23. 8. 
Celotáborová hra Tři mušketýři, výlety do okolí, koupání, sportovní 
a deskové hry, tvoření z různých materiálů, večerní ohně a hry, pozná-
vání přírody, výběrové programy, ale hlavně parta pohodových vedou-
cích a parta kamarádů, kteří se těší na společně strávené chvíle. Tábor 
je určen pro cca 35 dětí ve věku 7–15 let. Spí se v chatkách uprostřed 
krásné přírody. 
� Letní tábor BIT – 13. – 26. 8. 
Dopoledne po skupinkách cvičení, tvoření z různých materiálů, spor-
tovní hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový program, výlety, po-
znávání přírody, celotáborová etapová hra, ale hlavně parta kamarádů, 
spousta zážitků a legrace. Tábor je určen pro cca 30 dětí ve věku 
7–15 let. Spí se v chatkách. 
Podrobnější informace o táborech najdete na www.ddmstodulky.cz.

Sportovní příměstské kempy

Hledáte vhodný program, jak zabavit svoje děti o prázdninách? Tak 
neváhejte a přihlaste je na naše sportovní příměstské kempy, které 
v Praze 13 pořádáme již 5. rokem. Náš profesionální tým zajistí celo-
denní péči, plno sportu, zábavy, her a radosti z pohybu. Hlavním cílem 
Sportjoy kempů je nalezení způsobu, jak dětem a mladistvým ukázat, 
že volný čas se dá trávit pohybem a že je mnoho sportů, ve kterých 
mohou vynikat a mohou je bavit. Termíny, program a přihlášku nalez-
nete na www.sportjoy.cz. Kontakt: Adéla Jaucová, info@sportjoy.cz, 
tel. 776 761 301.

Příměstský tábor pro děti
Včelín Ořech, z.s., pořádá od 10. 7. do 1. 9. pro děti od 1. do 5. třídy 
příměstské tábory v týdenních cyklech – vždy od pondělí do pátku 
od 7.00 do 18.00. Tábor není o včelách a pro včelaře, ale děti si budou 
hrát na piráty, rytíře, indiány, vynálezce, kuchaře... Vyzkouší si keramic-
kou dílnu, malování a další výtvarné styly, vědecké sledování včel, za-
sportují si, užijí si koní i her, budou jezdit i na výlety. Díky podpoře 
z Evropského sociálního fondu je tábor zdarma. Rodiče platí pouze 
stravu a výlety. Podrobnosti a přihlášky naleznete na www.vcelinorech.cz, 
v pracovní době na tel. 725 814 747.

Příměstské kempy s Jeremi
Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá pro 
děti od 8 do 15 let prázdninové příměstské kempy. 
� Sportovní příměstské kempy Jeremi – termíny jsou: 17.–21. 7., 
24.–28. 7., 28. 8.–1. 9., vždy od 8.30 do 16.30. Každý den je nabitý 
sportovními aktivitami, hrami a soutěžemi. Děti si pod dohledem 
zkušených vedoucích a trenérů vyzkouší beach volejbal, badminton, 
squash, stolní tenis i sálová cvičení. 

� Badmintonové kempy Jeremi – termíny: 10.–14. 7., 31.7.–4. 8., 
21.–25. 8., vždy od 8.30 do 16.30. Děti si prohloubí badmintonové 
znalosti, naučí se techniku základních úderů a pohyb po kurtu. 
Cena kempů je 2 990 Kč/týden a zahrnuje 3x denně stravování a pitný 
režim. Kontakt a bližší informace na www.jeremi.cz,  
info@jeremi.cz.

Basket kemp Velká Ohrada 
Basket kemp, který se koná 27. 8.–3. 9. od 7.45 do 18.30 v ZŠ Jan-
ského, je určen pro kluky narozené v letech 2006–8. Přihlásit se mů-
žou úplní začátečníci i kluci, kteří hrají basketbal za jiný tým než Vel-
kou Ohradu. Cena 3 200 Kč zahrnuje mj. trénink 4x denně, dopolední 
a odpolední svačinu, oběd a pití po celý den. 29. 8. a 1. 9. budeme 
v radlickém bazénu. Lze dohodnout i kratší účast. 
Více na www.basket.neco.cz, paveltousek@seznam.cz.

Letní příměstské tábory s FasTracKids
Pro děti od 3 do 9 let opět připravujeme oblíbené tematické příměst-
ské tábory na celé období letních prázdnin (9 termínů). Děti tráví den 
tvořením zajímavých výrobků, experimentováním, hraním týmových 
her, plněním úkolů na interaktivní tabuli a dalšími zábavnými čin-
nostmi. Pokud nám počasí přeje, trávíme čas pravidelnými venkov-
ními aktivitami a návštěvami zajímavého místa. Rezervujte si místo 
na praha5@fastrackids.cz nebo na 604 815 472. Počet míst omezen. 

Summer Basketball Academy
Basketbalová akademie Sparta Praha pořádá od 17. do 21. 7. příměst-
ský basketbalový tábor pro děti od 7 do 13 let (roč. 2004–9). Tábor 
proběhne denně od 8.00 do 17.00 ve sportovním areálu ZŠ Jana We-
richa, Španielova 1111, Řepy. Vítáni jsou jak pokročilí hráči basket-
balu, tak úplní začátečníci. Děti budou rozděleny do skupin podle 
věku, program pro mladší účastníky bude mít všeobecné zaměření 
na více míčových sportů. Všechny děti se zúčastní atletické a všeo-
becné pohybové průpravy, dovednostních soutěží a celotáborové hry. 
Účastníci budou mít zajištěn oběd v restauraci a pitný režim. Více 
info a online registrace na www.basketballacademy.cz. Registrace 
končí 30. dubna nebo při naplnění kapacity tábora.

Letadlem kolem světa
PO Rondel nabízí dětem ve věku 6–15 let volná místa na letním tá-
boře. Účastníci se letos vypraví ve stopách odvážné posádky letounu 
Electra v čele J. A. 
Bati při jejich letu 
kolem světa. 
Tábor proběhne 
od 5. do 19. 8. 
v údolí Berounky 
uprostřed přírod-
ního parku Horní 
Berounka (neda-
leko obce  Bujesily). 
Na táboře je 
možná účast dítěte 
v doprovodu ro-
diče (platí zejména 
pro mladší děti) 
nebo zkráceného pobytu na jeden týden. Tábor  splňuje kritéria pro-
jektu www.opravdudobrytabor.cz. Cena je 3 900 Kč. 
Více na www.rondel.pionyr.cz, pionyrluziny@gmail.com, hlavní 
 vedoucí Petr Kubů.

Příměstské tábory na vodě
Yacht Funny Camp pořádá pro děti od 6 do 15 let po celé léto tý-
denní příměstské tábory na Císařské louce v Orthodocks Yacht 
Clubu. Denně od 8.30 do 17.00 (příchod do 9.00, odchod od 16.00) 
je čeká plachtění, paddleboardy, výtvarná dílna, výuka golfu, beach-
volleyball, jóga, výlety lodí, prohlídka zdymadel... Zajištěna je celo-
denní strava i profesionální trenéři. Více na www.oyc.cz, petra@oyc.cz, 
tel. 604 174 739. Připravila Eva Černá

Kam o letních prázdninách?
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Cvičit můžete i ve vyšším věku
Hledáte tělocvičnu blízko domova, kde si dobře zacvičíte?

Společenství Senior fitnes, z.s., pořádá za velmi přijatelné ceny sku-
pinová zdravotní cvičení, která posilují organizmus. Cvičí se v pondělí 
od 9.30 do 10.30 a od 10.45 do 11.45 v Kulturním domě Mlejn, 
 Kovářova 4. Cena je 40 Kč. 

Přehled různorodých aktivit Senior fitnes, z.s., a více informací zís-
káte na www.seniorfitnes.cz, seniorfitnes@seznam.cz a na tel. číslech 
732 926 846 (Iva Vaňkátová), 777 778 760 (Bára Kašparová).  -red-

Lyžovačka v Rejdicích
Skvělý týden s výukou lyžování si mohli užít žáci 4. a 5. třídy ZŠ Jan-
ského. Čtyři hodiny denně na lyžích pod vedením kvalifikovaných in-
struktorů určitě pomohly zlepšit lyžařský styl nás všech. Nechyběly ale 
ani soutěže v týmech, večerní hry, závěrečný závod ve slalomu, oslava 
narozenin, večerní lyžování a závěrečná diskotéka. Prostě vše, co k ly-
žáku patří. Diplomy, medaile i poháry byly rozdány, pěkné vzpomínky 
nám ale zůstanou. Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.

 Andrea Kudličková

Lezeme s dobou
V současné době se lezení stává velmi moderním sportem. Po vítězství 
Adama Ondry na mistrovství světa v lezení (boulderingu) a zdolání 
stěny Dawn Wall zájem o tento sport ještě vzrostl. Lezení je zdraví 
velmi prospěšný sport, tělo se protáhne a posílí se i vnitřní stabilizační 
svaly, trénuje se koncentrace. I proto děti z naší FZŠ Trávníčkova už 
několikrát navštívily lezeckou stěnu v Ruzyni. Mohly vyzkoušet jak 
lezení na laně, tak bouldering. Někteří lezli po zdech i po stropě, ně-
kteří se až nahoru nedostali, ale nikdo to nevzdal. Všichni ze sebe 
 vydali to nejlepší. K lezení neodmyslitelně patří instruktoři, ale také 
příjemné zázemí stěny. Děti si navzájem radily a povzbuzovaly se. 
 Nebojím se říct, že si pobyt většina dětí velmi užila – ať už více lezly 
nebo padaly. Díky velkému zájmu mohl v naší škole vzniknout i le-
zecký kroužek. Chodíme na stěnu Ruzyně, scházíme se u šaten 
ve 12.55 a vracíme se v 15.10 ke škole. V případě zájmu mě kontak-
tujte na canska@zstravnickova.cz. Dětem lezoucím i nelezoucím pře-
jeme hodně sportovních úspěchů a hlavně spoustu legrace.  Kristýna Čánská

Pojeďte letos s námi
V sobotu 22. dubna se uskuteční další ročník jarní cyklistické vy-
jížďky Evakuace na kole, cíl známý i neznámý. Také letos nezveme 
jen všechny příznivce cyklistiky a sportu, o kterých se říká, že jsou 
ranní ptáčata, ale i ty sportovce, kterým se ráno z postele nechce. 
Hlavně ti určitě ocení, že se vyjíždí v 10.30 hodin. Vyjížďka je ur-
čena pro všechny věkové kategorie, náročnost na fyzickou kondici je 
mírná. Na startu každý obdrží mapu s vyznačenou trasou a stručným 
textem k zajímavostem na trase o celkové délce do 30 km. Ta povede 
převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších silnicích. 
Na účastníky, kteří mají v občanském průkazu jméno Jaroslav, čeká 
v cíli překvapení. Sraz a informování účastníků bude v 10.00–10.30, 
hromadný start od radnice na Slunečním náměstí v Nových 
 Butovicích v 10.30 hodin.   David Michut

Úspěšní minigolfisté
V únoru se v Galerii Butovice ko-
nalo finále soutěže Junior Minigolf 
Masters pro žáky základních škol 
Prahy 13. Tři chlapci z 5.A naší 
ZŠ Mohylová si vedli opravdu vý-
borně a díky svému velkému spor-
tovnímu nasazení vybojovali první 
místo hned ve dvou kategoriích – 
jednotlivec a družstvo na prvním 
stupni. Klukům gratulujeme a tě-
šíme se z jejich zaslouženého 
úspěchu. Pavlína Pohanková
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Angelo Purgert se narodil v roce 1965 v Praze. Vystudoval polygrafickou 
školu a poté absolvoval Pražskou fotografickou školu. Je členem České 
federace fotografického umění a lektorem Pražské fotografické školy. 
K fotografování se dostal ve svých šestnácti letech. Tehdy se rozhodl, že 
už nebude jen pozorovat svého tatínka, který měl fotografování jako 
koníčka, ale zkusí to sám. Dnes má za sebou léta profesionální praxe 
a na svém účtu vydané autorské knihy, množství mezinárodních ocenění, 
desítky samostatných a souborných výstav u nás i v zahraničí a také tři 
velice zajímavé charitativní fotografické projekty, které budou hlavním 
tématem našeho povídání. Ale ne jediným.

K fotografování vás tedy přivedl tatínkův koníček?
Vlastně ano. Tehdy se ale fotilo jinak, doba digitálů byla ještě hodně 
daleko. Tatínek měl tehdy fotoaparát Flexaret, kde byl shora vidět ba-
revný obrázek, což mě jako dítě hodně bavilo a zajímalo. Dřív člověk 
výsledek svého fotografického snažení neviděl, ale věděl, že jedno 
zmáčknutí spouště stojí třeba deset korun. A to už si rozmyslíte bez-
hlavé mačkání. Každý fotograf musel víc přemýšlet o tom, co vlastně 
chce fotit, jaké má světlo, jaké aranžmá... No a pak čekal, jaký bude 
výsledek. Někdy to bylo hodně napínavé, dnes by se řeklo, že to byl 
adrenalin. Tohle všechno trochu potlačil digitální fotoaparát. Lidi 
mačkají a mačkají, protože vědí, že něco se povede a zbytek vymaže. 
Nemyslím si, že moderní fotoaparáty jdou ruku v ruce s kvalitní foto-
grafií. Dnes se fotí spíše na kvantitu fotografií, dříve to bylo více 
o kvalitě. 
Jaké byly vaše fotografické profi začátky?
Profesionálním fotografiím jsem se začal věnovat od devadesátého 
druhého roku. Když jsem udělal fotografickou školu, zaměřil jsem se 
převážně na architekturu. A stará Praha mi nabídla bezpočet úžasných 
námětů. Fotil jsem i na pohlednice a do cizojazyčných knížek. Archi-

tekturu vřele doporučuji všem začínajícím fotografům, protože se na-
učí dobře vnímat kompozici, což je základ fotografie. Nabyté znalosti 
z fotografování architektury jsem zúročil při fotografování lidí. To je 
nejtěžší fotografická disciplína. Architektura a příroda jsou statické, 
jsou stále na svém místě, na které se můžete několikrát vrátit. U lidí 
to nejde. Moje specializace jsou portrétní a inscenovaná fotografie. 
Ve svém ateliéru v centru Prahy fotím business fotografie. Ty jsou 
dnes u lidí, kteří mají své firmy nebo chtějí vyfotit na web hodně oblí-
bené. 
Nedá mi to a musím se zeptat – Angelo Purgert je umělecké jméno?
Není, ale i tak má jednu velkou výhodu, každý si ho pamatuje, což 
z obchodního hlediska není k zahození. Je to jméno francouzského 
původu, máme francouzské předky. Ale přiznám se, ještě jsem náš rod 
nezkoumal. Snad se k tomu někdy dostanu. 
Zmínil jste, že jste začínal s focením architektury. Nabízí naše městská 
část něco zajímavého i pro váš fotoaparát?
Já fotím architekturu i dnes, a když jsou nějaké zajímavé nabídky 
na focení, rád je přijmu. Když vezmeme Prahu 13, tak si myslím, že 
tady jsou oproti jiným částem Prahy taková dvě specifika. V první 
řadě příroda – úžasný Centrální park, Prokopské údolí, Panská za-
hrada... A pak jsou to slohy. Urbanistika je tady velmi členitá a zají-
mavá. Praha 13 je z převážné části nově postavená a v posledních le-
tech tu přibylo hodně architektonicky zajímavých staveb. Mně se líbí, 
když architektura není nudná, je vkusná, i extrémy můžou vypadat za-
jímavě. Vzpomeňme třeba Tančící dům, který měl také své odpůrce. 
Myslím, že i tyto kontrasty můžou vytvářet v lidech zajímavé pocity 
a vzbudit emoce.

Každý fotograf je tak trochu básník

Jaké pocity a emoce vás dovedly k charitativním projektům?
Zpočátku jsem vůbec o nějaké charitě neuvažoval. Fotil jsem ko-
merčně. Pak se ale tak nějak pospojovalo pár věcí. Když se člověk dnes 
podívá na obálky časopisů, reklamy, billboardy a podobně, každý po-
zná, že ty fotky jsou dělané tak, aby opravdu zaujaly. Aby muži vypa-
dali drsně, žena sexy až vyzývavě... Já jsem si řekl, že by se mi líbilo, 
kdyby byl můj projekt jiný. Přenesený do nějaké jiné doby vzdálené 
od dnešního života a společnosti. Klidnější, uhlazenější. Jednou jsem 
šel kolem obchodu, který se jmenuje První republika, a v tu chvíli se 
mi začaly vybavovat obrazy, které bych chtěl fotit. Takové, díky kte-
rým by se lidé alespoň na chvíli stali součástí doby méně uspěchané 
a hektické, aby se zastavili v čase a zamysleli se. A napadlo mě, že by 
to mohlo mít ještě další rozměr, a to ten charitativní. Důvod byl i ten, 
že mám čtyři děti a vnímám jakými nedostatky často u nás i ve světě 
děti trpí. Tak to byl ten impuls. Tento můj první charitativní počin 
nese jméno První republika. Pak dokonce vyšla i kniha, kde byla před-
mluva od pana Ladislava Špačka. Toho si moc vážím.
Charitativní expozice probíhají nejen u nás, ale po celém světě a První 
republika stále finančně pomáhá. To jsme ale skočili od nápadu až 
do současnosti. Tímto projektem jste se pustil do něčeho pro vás zatím 
neznámého. Jak se vaše První republika rodila?
První republika se fotila více než dva roky. To samo o sobě hovoří 
o náročnosti celého projektu, na kterém spolupracovalo asi 140 lidí. 
Na casting se během 14 dnů přihlásilo 600 modelů a modelek. Museli 
jsme najít lokace – interiéry i exteriéry, které vystihují prvorepubliko-

Angelo Purgert (vlevo) a prof. MUDr. Jan Starý, DrSc., přednosta Kliniky 
dětské hematologie a onkologie FN Motol

Vůně jara
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vou atmosféru, vizážisty, kadeřníky, sty-
listy, zapůjčit veterány... Fotili jsme napří-
klad v kavárnách Slavie, Café Louvre, 
Adrie, Café Imperial, v hotelech Amba-
sador, Paříž, Imperial, ale také v Obecním 
domě nebo Národním technickém mu-
zeu, ve starých pražských uličkách... 
Zkrátka na místech, kde se tenkrát lidé 
setkávali. Bylo to hodně náročné. O to 
více si cením všech, kteří se do projektu 
zapojili, protože to opravdu dělali za-
darmo. Když jsem si tak zkusmo spočítal, 
kolik by stálo zaplatit všechny lidi a pro-
story, tak jsem se pohyboval okolo devíti 
milionů korun.
Kdy a kde lidé výstavu prvně viděli?
Slavnostní vernisáž byla 10. června 2010 
v Obecním domě.
V jednom ze skvostů pražské architektury? 
Tak to bylo opravdu důstojné místo.
Když jsem šel do Obecního domu ukázat 
fotografie, moc šancí jsem si nedával. 
A vidíte – souhlasili. V tu dobu tam vy-
stavoval ještě Alfons Mucha, tak to šlo 
hezky k sobě. V prvním patře První re-
publika, ve druhém Alfons Mucha. Po té-
hle výstavě jsem nevěděl, zda budu násle-
dovat další. Ale ozvali se mi zástupci z Českých center, zřízených pro 
celkovou propagaci České republiky v zahraničí Ministerstvem zahra-
ničních věcí, s tím, že můj projekt zařadili do svého programu. V tu 
chvíli se vyskytly i možnosti vystavovat v zahraničí, ozvala se i nakla-
datelství, která chtěla vydat knihu a další. Aktuálně bude od 1. 4. 
do 4. 6. na zámku Duchcov již 22. charitativní výstava První repub-
lika. V tuto chvíli už výstava pomohla na různých místech částkou 
přes 300 000 Kč.
Řekl jste, že tato prodejní výstava pomohla na různých místech.
Přesně tak to je. Výtěžek z první výstavy v Obecním domě byl pro 
Dětský domov v Dolních Počernicích. Dál je to tak – výstava, ať už je 
kdekoli, je stále benefiční a stále pomáhá. Od začátku je tento projekt 
charitativní a nikdy nebude mít komerční charakter. Finanční pro-
středky jdou do velmi pečlivě vybraných zařízení, která jsou v místě 
konání výstavy. A to platí i v zahraničí. Na Ukrajině to bylo třeba 
do Ústavu pro mentálně postižené děti, v Sofii na vesničky SOS, nyní 
to bude Dům dětí a mládeže Sluníčko v Duchcově. A pokaždé je to 

do poslední ko-
runy. Kolik peněz 
se získá, tolik se 
předá. Od za-
čátku trváme 
na tom, aby 
všechno bylo 
transparentní 
a aby lidé přesně 
věděli, kam jejich 
peníze, kterými 
chtějí pomoci, 
jdou.
To byla První 
republika. A co 
další charitativní 
projekt Jiný svět?
Celý projekt se 
fotil jen venku 
v přírodních sce-
nériích. Napří-
klad na Šumavě, 
ale také v Pro-
kopském údolí, 
kde vznikly 
opravdu roman-
tické a poetické 

fotografie. I tady byl záměrem „útěk“ 
z dnešní přetechnizované doby. Zatímco 
první projekt je obrazem určité doby, Jiný 
svět je jakýmsi návratem k přírodě a na-
šim původním hodnotám. Jde o takový 
multikulturní projekt, protože zachycuje 
i lidi různých typů a národností. Stejně 
jako První republika, tak i Jiný svět po-
máhá v místě konání prodejní výstavy.
A teď nám něco prozraďte o horké novince, 
kterou je váš další charitativní projekt. Ten 
už velmi brzy spatří světlo světa.
Ta horká novinka nese název Portréty 
osobností. Já fotím, producentem tohoto 
projektu je ale Šimon Pečenka. Na za-
čátku jsme si říkali, že vyfotíme pár zná-
mých osobností. Pak že jich uděláme 52, 
aby z toho mohl být třeba kalendář, 
a uspořádáme k tomu také výstavu. Na-
konec je umělců 54. Pokud všechno 
dobře dopadne, v příštím roce bychom 
v tomto projektu rádi pokračovali.
Padesát čtyři – to je slušné číslo. Bylo 
složité sehnat tolik osobností? 
Můžu říci, že 90 % z oslovených bez pro-
blémů přijalo, takže určitě neplatí, že 
„osobnosti dělají jenom za peníze“. Když 

viděli, že pomůžou, šli do toho. A to jsme o spolupráci nepožádali 
žádné začínající hvězdičky, ale umělce, kteří už opravdu něčeho do-
sáhli. Všech čtyřiapadesát jmen asi slyšet nechcete, tak jen namátkou 
– Vlasta Harapes, Eva Pilarová, Jiří Suchý, Kateřina Brožová, Jiří 
Krampol, Ladislav Županič, Jitka Molavcová, Michal David, Karel 
Heřmánek, Anička Slováčková... Říkal jsem si, že herci a zpěváci jsou 
celý život stylizováni do nějakých rolí, takže je divákovi tentokrát při-
blížím v jejich civilní 
a přirozené podobě. 
Když přišli do ateliéru, 
vzali si na sebe to, co 
nejraději nosí a nechal 
jsem na nich, jak se bu-
dou pohybovat. Zkrát ka 
byli sami za sebe. Rád 
bych pozval všechny 
čtenáře STOPu do ná-
kupního centra Metro-
pole Zličín, kde bude 
14. dubna v 17.00 
za přítomnosti někte-
rých umělců vernisáž 
výstavy. Fotografie bu-
dou rozmístěné po ce-
lém nákupním centru. 
Výtěžek z tohoto pro-
jektu je určen výhradně 
Klinice dětské hemato-
logie a onkologie 
v Motole. Charitativní 
výstavy jsou vždycky 
prodejní, takže lidé si mohou koupit fotografii svého oblíbeného 
umělce. U projektů První republika a Jiný svět, je k tomu ještě knížka, 
pohlednice, záložka do knížky a autorský tisk na japonském ručním 
papíře. Ve Zličíně to bude kvůli velkému prostoru trošku specifické. 
V době výstavy bude v prostoru vernisáže umístěna kasička a u každé 
fotografie a na informacích k výstavě upozornění, že je možné poslat 
i dárcovskou DMS. Koncem roku chystáme kalendář a pohlednice, ale 
o tom snad někdy příště.
A co byste si přál teď? 
Nakladatel Jakub Gantner kdysi napsal: Každý fotograf je tak trochu 

básník. V případě pražského fotografa Angela Purgerta platí tento příměr 

dvojnásob... A já bych si moc přál, aby mi nikdy nechyběla „básnická“ 
inspirace.  Eva Černá

Fotografie je ve stálé sbírce Muzea fotografie a mo-
derních obrazových médií

Obchod První republika

Kateřina Brožová

Dáma s psíkem
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Komplexní údržba komunikací v roce 2017

Datum  Seznam ulic
24. 4. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  

22. 9. a odbočka k jeslím), Heranova, 

 Hostinského (plus parkoviště a odbočka 

 k mateřské škole), Kálikova, Klukovická,

 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  

 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus tři  

 parkoviště), Vlachova

25. 4.  Chalabalova, Kociánova (část), Kovářova,  

25. 9. Kuncova, Lýskova (Chalabalova – 

 Jeremiášova), Mládí (Kovářova – 

 nám. Na Lužinách), NN 3444 (část), 

 NN 3447 (část)

26. 4. Fantova, Horákova (bez slepého úseku 

26. 9. a parkoviště), Kettnerova, NN 1798, 

 Trávníčkova

27. 4.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  

27. 9.  Archeologická), Holýšovská, Chlupova,

 Neustupného, NN 3452 (přední část 

 parkoviště)

 

28. 4.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 

29. 9. Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  

 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  

  Sezemínská, spojka Bronzová –

Zázvorkova, U Jezera (plus 2 parkoviště),  

Zázvorkova

2.     5.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),

2. 10. Kolovečská (včetně parkovišť – mimo 

 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova 

3.     5. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova)

3. 10. Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 

 Píškova, Zvoncovitá 

  

4.      5. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)

4. 10. NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   

 vršek, V Hůrkách 

  

5.     5. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část)

5. 10. Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod

 Hranicí), Seydlerova, Volutová  

 (plus parkoviště)

9.         5.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 

6. 10. Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),

 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 

 oddíl parkoviště), Nušlova 

  

13. 4. Drimlova (Janského –  slepý úsek), 

19. 9.  Herčíkova, Janského (Červeňanského –  

 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště 

 u Janského mezi Drimlova – 

 Červeňanského

  

12. 4. Borovanského, Janského (Kurzova 

20. 9. – Prusíkova), Klausova, Kurzova, 

 Netouškova (pouze rameno do ul. 

 Klausova), Přecechtělova (Kurzova 

 – Janského)

  

10. 4. Bašteckého (bez úseku kolem parku),

21. 9. Janského (Červeňanského – Prusíkova), 

 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 

 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova – 

 Pavrovského)

  

11. 4. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 

18. 9. Nad Dalejským údolím, Raichlova

 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 

 náměstí 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči 
upozorněni přenosnými dopravními značkami, které 

budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. 

Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat 

přenosné dopravní značky používané při blokovém 

čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou 

jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění, § 19a, 19b.

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňo-

vacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. 

Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komu-

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

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, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
5. máje   3. 4. proti č. 325/55

Trávníčkova   3. 4. rozšířený chodník proti č. 1764

Běhounkova   4. 4. parkoviště proti č. 2463

Janského   5. 4. rozšířený chodník proti č. 2437

Bellušova   6. 4. parkoviště proti č. 1804/7

Borovanského   7. 4. křižovatka s ul. Kurzova

Bronzová 10. 4. chodník u trafostanice – naproti č. 2016/13

Hábova 10. 4. parkoviště před č. 1564/7

Amforová 11. 4. proti č. 1895/24

K Sopce 12. 4. zpevněná plocha (chodník k BUS)

Nušlova 12. 4. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

Janského 13. 4. parkovací záliv u lékárny u č. 2254

K Fialce 18. 4. u bývalé prodejny potravin – plocha u č. 1219

Píškova 18. 4. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Husníkova 19. 4. parkoviště u trafostanice

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Vstavačová 19. 4. u retenční nádrže

Pavrovského 20. 4. křižovatka s ul. Přecechtělova

Chlupova 21. 4. proti č. 1800 (u MŠ)

Fantova 21. 4. parkoviště u č. 1742/23

K Řeporyjím 24. 4. křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

Kettnerova 25. 4. proti č. 2059

Janského 26. 4. rozšířený chodník u č. 2437

Petržílkova 26. 4. parkoviště u č. 2267/12

Mládí 27. 4. parkoviště proti č. 824/14

Červeňanského 28. 4. nástupní ostrůvek  BUS

Vlachova 28. 4. u Šostakovičova náměstí

V Hůrkách    2. 5. křižovatka s ul. Seydlerova

Ovčí hájek   3. 5. parkoviště proti č. 2159/16

náměstí Na Lužinách   4. 5.

Böhmova   5. 5. parkoviště u kotelny

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum ulice čas přistavení
  6. 5. 5. máje (plocha proti č. 325) 13.00 – 16.00

20. 5. K Fialce (plocha u č. 1219)  9.00 – 12.00

20. 5. U Kašny (odstavná plocha)  9.00 – 12.00

datum ulice čas přistavení
  2. 4. K Fialce (plocha u č. 1219)  13.00 – 16.00

  9. 4. K Řeporyjím (křižovatka s ul. K Chabům)  13.00 – 16.00

15. 4. K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)  9.00 – 12.00

15. 4. K Opatřilce (křižovatka s ul. K Jihu) 13.00 – 16.00

16. 4. Vstavačová (u retenční nádrže)  9.00 – 12.00

Harmonogram sběru biologického odpadu

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

Komu asi ty stromy překážely?

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

PRANÝŘ

Při běžné kontrole lokality v Třebonicích zjistili pracovníci OŽP, že došlo 
k ořezu dvou zcela zdravých stromů – ořešáků královských. Jde o nevratné 
poškození dřevin rostoucích mimo les. Poškození je v takovém rozsahu, že 
torza stromů musí být pokácena. Řez svévolně provedli na pozemku částečně 
ve vlastnictví městské části Praha 13 a bez vědomí pracovníků správy zeleně 
dosud neznámí vandalové. Stromy byly krásné a rostly ve volném prostoru. 
Ke kácení ani k řezu nebyl žádný oprávněný důvod. Na pokácení těchto dvou 
stromů nebylo vydáno žádné rozhodnutí o povolení ke kácení dle zákona 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pod jehož ochranu tyto stromy 
spadají.  Dana Céová 

Michaela Líčková
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FINANČNÍ PORADNA

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Je vhodná doba k nákupu investiční nemovitosti?
Ceny nemovitostí hlavně v posledních dvou letech výrazně vzrostly. 
Z mého pohledu vnímám na trhu několik faktorů, které měly za ná-
sledek nárůst cen:

  Nízké sazby na termínových vkladech a spořicích účtech v bankách, 
které přiměly širokou veřejnost investovat do nemovitosti za účelem 
pronájmu.

  Historicky nejlevnější hypotéky a jejich snadná dostupnost 
(od 10/2016 dochází však k výrazným změnám) .

  Nízká nezaměstnanost, v Praze velký nárůst cizinců, hlavně 
zahraničních pracovníků, kteří poptávají koupi nemovitosti.

  Změna výkladu poplatníka daně z převodu nemovitosti (daně 
z nabytí) daň ve výši 4 % již platí od listopadu 2016 kupující.

  Relativně malý počet nových bytů (oproti počtu prodaných), které se 
dostávají do nabídky. Např. na jednom z největších realitních por-
tálů, které inzerují nemovitosti je nyní o 30 % méně nabízených ne-
movitosti (v celé ČR) než před rokem.

Trend rostoucích cen se může změnit z několika důvodů:
  Regulace hypoték. Klienti budou pro získání „rozumné“ 
sazby u hypotéky potřebovat alespoň 20 % vlastních 
zdrojů. Pokud klient uvede, že se jedná o nemovitost 
na pronájem, může banka v některých případech poskyt-
nout úvěr pouze na 60 % kupní (odhadní) ceny. A pokud 
se nezastaví růst cen nemovitostí, tak ČNB avizuje, že 
doporučení vůči hypotéčním bankám mohou podmínky 
získání hypoték dále zpřísňovat. 

  Zvyšování úroků na vkladech v bankách (očekávání spíše 
na přelomu roku a v příštím roce) mohou některé klienty 
přimět k přesunu zpět do vkladů u bank. Vedle toho 
může mnoho nových „nemovitostních investorů“ shledat, 
že starat se o pronájem nemovitosti a její údržbu je více 
práce než jen číst pravidelně výpisy z účtu/investic.

  Odliv zájmu zahraničních investorů pokud by došlo 
ke globálnímu poklesu („krizi“ – recesi) ve světě. 

  Velký počet projektů, na kterých developeři nyní inten-
zivně pracují, které mohou otočit poměr nabídky a poptávky.

 
Pak lze spočítat alespoň jednoduchou kalkulaci. Koupím byt 
za 2 (3) mil. Kč, který pronajmu za 100 000 Kč/rok = hrubý výnos 5 % 
(3,3 %).

Záleží to jen na mně?
 „Paní doktorko. Rozvedl jsem se, s bývalou ženou žijeme stále ve společném 

bytě. Novou přítelkyni si těžko hledám. I když to ženám vysvětluji, ne-

chtějí jít do vztahu, kde podle nich není ukončený ten předchozí. Moje práce 

mě nebaví, jinou práci asi neseženu. To budu do konce života muset snášet 

soužití se ženou, se kterou nechci žít a být v práci, kde mne to nebaví bez 

možnosti to změnit?“

Tento klient se rozhodl ukončit vztah, ve kterém mu nebylo dobře. 
Dokázal se rozhodnout změnit svoje vztahové uspořádání. Pro vytvo-
ření nového vztahu bude potřeba tuto změnu ještě dokončit a přestat 
sdílet společnou domácnost s bývalou ženou. A možná k pocitu spo-
kojenosti bude potřeba rozhodnout se i k jiným změnám a věřit, že se 
mu povede líp. Nikde přece není psáno, že nemůže změnit i svoji pro-
fesi, a tím si vydělat i víc peněz. Nebo nemusí jít o vyšší finanční výdě-
lek, ale třeba bude sám jenom z náplně nové práce spokojenější. Určitě 
by mohl zavzpomínat na svoje sny, co chtěl dělat jako malý kluk. Ne-
chat se inspirovat sám sebou v mládí, kdy sám sobě více věřil. Nebo 
rozvíjet svoje záliby a zájmy, možná něco z nich převést i do pracovní 
sféry. Rozhodl se začít znovu vztahově, proč ne i pracovně? Jinde, ji-
nak a znovu, pokud není spokojený.

Příkladem může být jiný můj klient, který pracoval dlouhé roky 
v kanceláři jako vedoucí manažer. Peněz měl dost, ale spokojenost 
a smysl z dané práce chyběly. Rozhodl se postupně přejít v kanceláři 

Zaregistroval jsem i argument, že výnos je daleko vyšší, protože dám 
z vlastních zdrojů jen část kupní ceny, a ta větší část půjde z hypotéky. 
Ale tady je třeba si uvědomit, že téměř celý příjem z nájmu připadne 
na splátku úvěru.

Možná rizika – byt se nemusí obsadit celých 12 měsíců v roce, 
mohu mít neplatiče. Výnos snižují pravidelné náklady na průběžné 
udržování nemovitosti. Příjem z nájmu by se měl zdanit.

Vyvaroval bych se nyní nákupu panelových bytů na investici v hůře 
dostupných lokalitách, které mohou ztratit v příštích letech na ceně, 
i když výnos může být s ohledem na nižší pořizovací cenu zajímavější. 

Ceny nových bytů a domů při posledním poklesu cen na realitním 
trhu klesaly jen minimálně.

Pokud se jedná o investici na opravdu dlouhou dobu, pokud uvažu-
jete o držbě nemovitosti třeba i v důchodu (pronájem bude zajištovat 
část příjmu v penzi), tak naopak čím dříve záměr realizujete, tím dříve 
bude úvěr splacen, za 25–30 let nebude zásadní, jestli jste byt koupili 

za 3,2 nebo 3,5 mil. Kč. Pokud máte někoho v krajských městech, 
kdo by se o pronájem staral, může dávat smysl koupit byt jinde než 
v Praze. Každý má jiné představy a nachází se v odlišných situacích, to 
je třeba zohlednit, abychom si zodpovědně odpověděli, zdali je doba 
k nákupu vhodná. Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

na poloviční úvazek a začít jako fotograf na volné noze. Fotografování 
ho bavilo celý život. Jen si nebyl jistý, zda ho uživí. Je třeba to s pozi-
tivním očekáváním zkusit. Nikomu jeho štěstí nepadá z nebe samo. 
Zakázek má aktuálně tolik, že neví, kam dřív skočit.

Americký psychiatr Eric Berne už v 1. polovině 20. století rozdělo-
val lidi podle pocitu úspěchu a spokojenosti na vítěze, skorovítěze a pora-
žené. Lidé se podle něho rozdělují podle míry víry v sebe a vlastní ak-
tivní snahy. Podle toho se liší i výsledky jejich životního směru. Vítěz – 
podle Berneho rozhoduje o tom, co se v jeho životě stane a věří, že 
když pro danou věc udělá všechno (většinou víc než ostatní, protože se 
nevzdává), tak se mu to podaří. Vysílá sebejistotu, které sám věří, takže 
jí věří i jeho okolí. Skorovítěz – se hodně snaží, aby se „vyrovnal ostat-
ním“. Někdy se mu daří, někdy ne. Často se při neúspěchu vzdá (ne-
věří sám sobě). Jeho základní program je – „snažím se, stačilo by mi…, 
aspoň…, na mně to nezáleží…“. Poražený – nedaří se mu a svaluje to 
na okolí. Nesnaží se, protože to podle něj nemá cenu, nevěří si.

Klient z úvodu našeho článku by se řadil do kategorie poražený. 
Zatím. Může v kategorii poražený být celý život. Nebo taky ne. Může 
zkusit svoje nasměrování on sám změnit.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji spoustu sebedůvěry, odvážné 
cíle a chuť jich dosahovat. A nezapomeňme – cesta je cíl – tak aby nás 
cesta k našim cílům i bavila ☺.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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HASIČSKÉ OKÉNKO

MĚSTSKÁ POLICIE

Z DENÍKU POLICIE ČR

Bez řidičského oprávnění se za volant nesedá
Poslední únorový den projížděla v pozdních nočních hodi-
nách hlídka městské policie ulicí Jeremiášova. V prostoru 
křižovatky s ulicí Jáchymovská uviděli službu konající 
strážníci motorové vozidlo Škoda Fabia, jehož řidič nere-
spektoval dopravní značení. Hlídka vozidlo dostihla a po-
mocí výstražného světelného znamení zastavila. Při ná-
sledné kontrole bylo zjištěno, že vozidlo řídil mladý muž 
z Prahy 5, kterému byl správním orgánem uložen zákaz řízení motoro-
vých vozidel. Řidiče i s vozidlem si pro podezření ze spáchání přečinu 
maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání na místě převzali poli-
cisté z místního oddělení Stodůlky.

Neplatící návštěvnice
Na začátku března zasahovali strážníci našeho obvodního 
ředitelství v jedné z provozoven ve Stodůlkách proti pod-
napilé pětatřicetileté ženě. Ta si spolu se svojí stejně starou 
kamarádkou v místním baru objednala cigarety, pivo, rum, 
vodku, přestože na útratu neměla peníze. Při „placení“ její 
kamarádka utekla a ona v klidu obsluze sdělila, že peníze 
nemá a nic platit nebude. Při příjezdu hlídky byla dobře 

naladěná a naprosto v pohodě. Na strážníky se usmívala, i když jí bylo 
sděleno podezření ze spáchání přestupku proti majetku. Kompletní spi-
sový materiál včetně účtenky na 441 Kč předalo Obvodní ředitelství 
městské policie k projednání správnímu orgánu.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel okradl 2. března kolem poledne 

muže, který cestoval městskou hromadnou dopravou. 

Na blíže nezjištěném místě mu z batohu, který měl na zá-

dech, odcizil mobilní telefon, pánskou peněženku, platební 

kartu, finanční hotovost a svazek klíčů od bytu. Způsobil 

mu tak škodu ve výši 15 000 Kč.

 První březnový den poškodil dosud nezjištěný pachatel 

vozidlo na parkovacím stání u křižovatky ulic Jeremiášova 

a Líšnická. Rozbil skleněnou výplň pátých dveří a majiteli 

vozu tím způsobil škodu ve výši 10 000 Kč.

 Dne 1. března kolem 11.00 využil nezjištěný pachatel 

v prodejně pečiva nepozornosti ženy a v nestřeženém oka-

mžiku jí z kabely, kterou měla položenou na dětském ko-

čárku, u kterého stála, odcizil dámskou koženou peněženku 

s třemi platebními kartami, řidičský průkaz, osobní doklady 

a stravenky. Způsobil jí tak škodu ve výši 8 000 Kč.

 Dne 26. 2. kolem půlnoci odcizil neznámý pachatel 

v prodejně rychlého občerstvení dámskou koženkovou pe-

něženku hnědobílé barvy se zapínáním na zip, ve které 

byla uložena finanční hotovost ve výši 170 000 Kč a do-

klady. Peněženku zapomněla poškozená na toaletě uve-

dené prodejny. 

 Při objednávání dovolených v tuzemsku nebo v zahra-

ničí přes internet buďte ostražití. Pokud se vám líbí na-

bídka prodejce, kterou chcete využít poprvé, ověřujte si 

z několika zdrojů kontakty uvedené v této nabídce a hle-

dejte hodnotící komentáře. Můžete narazit na podvodnou 

nabídku, ve které vás uvedené kontakty nasměrují přímo 

k podvodníkovi. V jiném případě může být stránka sice se-

riózní, může například jít o skutečně existující hotel, ale 

pachatel stránku zneužil ve svůj prospěch a v hotelu o vaší 

objednávce nic nevědí. Pokud budete mít při vyhledávání 

pocit, že dochází k přesměrovávání vašeho hledání 

na jiné stránky nebo jsou vám nejasná čísla účtů, na která 

máte zaslat vaše peníze, zvyšte pozornost. Příkladem ta-

kového podvodu je zkušenost poškozené, která hledala 

svou dovolenou přes zahraniční portál. Z něj ale byla na-

bídka ubytování, která se jí líbila, přesměrována podvod-

níkem do jeho kapsy. Dovolená pro ni skončila, protože 

skutečný hotel o její rezervaci a platbě nevěděl. Žena tak 

přišla o 40 000 Kč. 

      Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Ani v nové sezoně mladí nezahálí
V únoru zahájil hasičský dorost svůj jarní soutěžní půlrok. Po zimní 
přestávce, kdy probíhala celostátní hra Plamen, přišel čas na každo-
roční Zimní pohár v uzlování. Soutěž se uskutečnila v sobotu 
25. února v Horních Měcholupech. V mladší kategorii obsadila sto-
důlecká hlídka A 12. místo, hlídka B 22. místo a hlídka C skončila 
na 27. místě. Ve starší kategorii byla hlídka A na 4. místě, hlídka C 
na 14. místě a hlídka B na 18. příčce. V jednotlivcích vedl Martin 
 Ditter s 11. místem. Hlídka dorostu pak obsadila celkové 3. místo.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

S jarem přichází soutěže
Třeboničtí hasiči se rozloučili se zimou a vítají své příznivce jarními 
soutěžemi v požárních útocích. První z nich se pod názvem Memoriál 
Vlastimila Nového a Milana Bubníka uskuteční v neděli 7. května 
od 10 hodin ve sportovním areálu Třebonice. Soutěžit zde budou ha-
siči z řad dospělých i dorostu. 

První soutěžní klání v roce 2017 má za sebou třebonický hasičský 
dorost. Stejně jako stodůlečtí hasiči se také oni zúčastnili Zimního 
poháru v uzlování v Horních Měcholupech. Společně s ostatními 
pražskými dorosteneckými oddíly tak mezi sebou mohli poměřit síly 
a hlavně svůj um ve vázání důležitých uzlů. Mladší kategorie si vyuz-
lovala 11. místo, oddíl staršího dorostu skončil na 9. místě. Soutěže se 

zúčastnila také přípravka nejmladších hasičů, která se mohla radovat 
z krásného 1. místa. Fyzickou průpravu prověřila štafeta požárních 
dvojic. V mladší kategorii obsadil třebonický oddíl 7. místo, starší 
 kategorie se pak umístila na 9. pozici.

Rej čarodějnic v Třebonicích
Ani letos nezůstaneme ochuzeni o tradiční pálení čarodějnic, které 
proběhne 30. dubna od 19 hodin na hrázi rybníka v Třebonicích. Pod 
bedlivým dohledem hasičů bude zapálen oheň, užijeme si čaroděj-
nické soutěže a chybět nebude ani občerstvení.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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 ANGLIČTINA V PRAXI. V ZŠ Janského si žáci mohou vyzkoušet 
komunikaci v cizích jazycích nejen ve vyučovacích hodinách. V říjnu 
školu navštívilo v rámci projektu Edison pět stážistů z pěti různých 
zemí. Během celého týdne probíhala výuka v angličtině a stážisté pre-
zentovali své země našim žákům. Ti na oplátku připravili anglickou 
prezentaci o České republice, Praze a naší škole. Přínosné a motivující 
bylo, že děti musely angličtinu denně nejen poslouchat, ale i používat. 
Angličtinu si intenzivně procvičí i děti z II. stupně, které jedou 
v dubnu na pětidenní zájezd do Anglie, kde budou ubytováni v lon-
dýnských rodinách.   Alena Buljatová

DEN BEZPEČNĚJ-
ŠÍHO  INTERNETU. 
TIB, z.s, se v pátek 
3. března připojilo 
k aktivitě Den bez-

pečnějšího internetu 

2017, jehož hlavní 
téma je  Chraň svá 

data, chráníš tím sebe 

a své blízké. Nejprve 
jsme se sešli s devá-
ťáky FZŠ Trávníčkova a odpoledne jsme program zopakovali pro děti 
z našich kroužků a jejich kamarády. Děti absolvovaly čtyři přednášky 
na té mata – Hesla, Sdílení, Nebezpečí a Fotografie. Aby si svoje vědo-
mosti ihned procvičily, připravili jsme pro ně hry s hledáním QR kódů 
s kvízovými otázkami. Více na http://tib.cz. Zuzana Kocíková

LOUČENÍ SE ZIMOU. 
Jelikož meteorologické 
jaro začalo již 1. břez -
na, rozhodli jsme se 
u nás v Mohylce, že je 
načase se rozloučit 
s paní Zimou. Děti 
z 1.B za pomoci do-
spělých vytvořily tra-
diční Moranu a tu pak 
na školní zahradě ne-
chaly napospas plame-
nům. Jaro je tedy mezi 
námi a my vám pře-
jeme, ať je pro vás 
všechny radostné 
a plné sluníčka!

Jana Davidová

NATÁČÍME DO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE. ZŠ Mládí je organizáto-
rem i pravidelným účastníkem celostátní soutěže v angličtině Video 

pohlednice z mého města, nově pod názvem Send a Postcard. Letos natáčí 
nové snímky podle vlastního scénáře hned 3 týmy. Jeden se rozhodl 
natočit detektivní příběh, který končí zatýkáním „vraha“ na Slovan-
ském ostrově, druhý se vydal do podzemí chrámu sv. Cyrila a Meto-
děje, kde se skrývali za 2. světové války naši parašutisté. „Letos máme 
opravdu silnou konkurenci,“ říkají za třetí tým Jakub Zahořík a Josef 
Lindner z IX.B. „Vybrali jsme si Letecké muzeum ve Kbelích 
a Muzeum MHD Střešovice. Samozřejmě si přejeme vyhrát, ale také 
všem ostatním přejeme co nejvíce štěstí a co nejlepší počasí. Ať tedy 
vyhrají ti nejlepší.“  Doubravka Matulová, zástupkyně ředitele pro II. stupeň

ZOOKARNEVAL V DOMEČKU. Oslava masopustu v Domě dětí 
a mládeže Stodůlky proběhla ve čtvrtek 23. 2. zookarnevalem. Pro-
gram byl připraven zejména pro malé děti již od 2 let. Všichni si nej-
prve užili promenády masek a společného karnevalového hraní 
a plnění zábavných úkolů. Ve druhé části na děti čekala stanoviště za-
měřená na sportovní, tvořivou a interaktivní didaktickou činnost. Pro-
tože se všichni zapojili do zdolávání úkolů a většina přišla i v masce 
zvířátka, hezká odměna je neminula. Všem účastníkům, dětem i rodi-
čům děkujeme.  Za předškolní oddělení Dagmar Eckhardtová, lektorka DDM

CEN BYLY STOVKY. Klub seniorů Staré Stodůlky uspořádal v sobotu 
4. března ve Spolkovém domě již tradiční dětský karneval. Pobavit se 
přišlo 105 dětí spolu se svými rodiči a příbuznými. V soutěžích děti 
házely míčem, skákaly v pytli a svou sílu zúročily v přetahování lanem. 
Seniorkám se podařilo sehnat do tomboly 400 cen, takže žádný 
zúčastněný neodešel domů s prázdnou. O skvělou zábavu se postaral 
i DJ a šašek. -el-  
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MASOPUST VE STOCHOVĚ. Turistický kroužek ZŠ Mohylová 
oslavil masopust v malebném městečku Stochov. Tou pravou staročes-
kou atmosférou dýchalo náměstíčko s dobovým jarmarkem, kapelou 
na chůdách, flašinetářem i povozem s koňmi. Ti se také později vydali 
v čele krásného průvodu celým městem. Třeba se tam příští rok se-
jdeme i s vámi.  Jana Davidová a Martina Červenková

DÍKY, JÍDELNO. V březnovém STOPu vyšel v souvislosti s projektem 
Asociace školních jídelen článek věnovaný školním jídelnám. Uvědo-
mila jsem si, že už mnohé akce jídelny v ZŠ Mohylová beru jako sa-
mozřejmé – třeba týdny s mezinárodní kuchyní, kdy se děti seznamují 
s jídly z evropské oblasti, nebo Kuchyně našich babiček doplněné i ma-
lou ukázkou starého nádobí a potřeb pro vaření. Vloni byl jeden týden 
sestavován jídelníček dětmi (samozřejmě poslední slovo měli odbor-
níci), letos máme za sebou Jídelníček ze sborovny. Takže děkuji ☺. 

 Vděčný mlsný strávník Alena Nikrýnová

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ. Začátkem února se žáci 8.B ZŠ Mladí vypra-
vili do Židovského muzea. Prohlídka začala přednáškou My a oni, 

která žákům objasnila pojmy jako stereotyp, předsudek, holokaust nebo 
ghetto. Se základními prvky v synagogách se žáci seznámili v synagoze 
Staronové, silný zážitek na ně pak čekal v synagoze Pinkasově. Ta 
slouží jako památník 80 000 českých Židů, kteří zahynuli během holo-
kaustu. Celá synagoga je popsána jmény obětí. Ve druhém patře jsou 
vystaveny obrázky židovských dětí, které namalovaly v koncentračních 
táborech. Nechyběla ani prohlídka židovského hřbitova, kde je kromě 
náhrobku rabiho Löwa dalších 12 000 náhrobních kamenů.   -red-

HALÓ, PANE KARNEVALE. Náš letošní karneval na 1. stupni byl 
ve znamení básniček, písniček, tance, karnevalového veselí a také vý-
tvarné soutěže. Na tento den se děti dlouho chystaly a připravované 
masky se do poslední chvíle tajily. Je to přece překvapení. Některé 
modely byly opravdu náročné nejen na zhotovení, ale i na nošení. 
Celý projektový den vyvrcholil taneční zábavou v tělocvičně.  
  Dagmar Říhová, FZŠ Trávníčkova

PRAŽSKÉ  POETICKÉ 
 SETKÁNÍ. V úterý 
7. března se konalo 
obvodní kolo recitační 
soutěže Pražské 
poetické setkání. 
Za kategorii žáků 
8. a 9. tříd se 
zúčastnily Kateřina 
Capková a Julie Vor-
líčková z 8.A FZŠ 
Trá vníčkova. Obě žá-
kyně podaly skvělý vý-
kon a postupují 
do krajského kola. 
Gratulujeme. 
 Linda Krulova 

MASKY TO ROZJELY. 
Měsíc únor je každo-
ročně spojen s maso-
pusty, karnevaly 
a maškarními reji. 
Proto se 24. února 
 objevily masky 
i ve školní družině 
ZŠ Mohylová. Hry, 
 tanec a veselí si užili 
princezny, kovbojové, 
veselá zvířátka, ale 
i stolní lampa. Byl to 
zkrátka maškarní bál, 
jaký má být.  
 Vychovatelky ŠD Mohylová
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Do knihovny nejen pro knihy
Knihovny už dávno nejsou místem, kam jsme si chodili půjčovat jen 
knihy. Dnes nabízejí i širokou škálu dalších aktivit. Knihovna na Lu-
žinách, Archeologická 2256/1, vás například zve na přednášku z cyklu 
Ženy a muži v českých dějinách Šlechtici a lapkové, která se koná  
3. dubna v 17.00. Cyklus historických přednášek má za cíl představit 
vybrané osobnosti našich dějin. Dva dubnové čtvrtky, 13. a 27. vždy 
od 16.00, budou patřit hlavně dětem. Zajděte si do knihovny zahrát 
parádní deskové hry, poznat nové hráče a podívat se na svět skrz 
 Kaleidoskop, putovat na želvím krunýři se Zeměplochou nebo si třeba 
postavit planetu s Malým princem. Vstup je zdarma. Děti od 10 let se 
mohou zapojit i do soutěže Jak by měl vypadat knihovní mazlíček? Je to 
skřítek, zvířátko, strašidýlko... Namaluj, jak si představuješ knihovního 
mazlíčka, vymysli mu jméno a něco o něm napiš! Třeba jak tráví 
v knihovně svůj den, s kým se kamarádí, co ho baví, co nemá rád…
Pravidla soutěže jsou na http://l.mlp.cz/soutezmazlicek2017. 
Více na www.mlp.cz/akce, www.facebook.com/knihovna.      -red-

Podpořte počítačovou gramotnost
Už přes deset let se mohou děti zdokonalo-
vat ve FZŠ Trávníčkova (v učebně TIB) 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. TIB, z.s., pro ně nedělá málo – 
pořádá kurzy, kroužky, workshopy, soutěže, 
letní i příměstské tábory... A nezapomíná 
ani na učitele. Pro ně má připravené napří-
klad speciální semináře. 

INZERCE

Možná by se zdálo, že s počítačem se dnes děti nemusí učit zacházet, 
ale podle slov Zuzany Kocíkové, předsedkyně organizace TIB, z.s., 
opak je pravdou.

„Dnešní děti neumějí často s počítačem doopravdy pracovat. Doty-
kem umějí sice ovládat tablety, iPady či chytré telefony, ale jsou to 
 dotykové přístroje. K jejich ovládání není zapotřebí něčemu příliš ro-
zumět či něco znát. Ve skutečnosti nejsou počítačově gramotné a ho-
dinová informatika ve školách je bohužel málo. Školáci z prvního 
stupně často nedovedou zacházet s počítačovou myší, nevědí k čemu 
je levé a k čemu pravé tlačítko... V našich kroužcích dětem pomáhá 
pronikat do tajů počítačové gramotnosti čaroděj Baltík – výukový 
multimediální programovací kreslicí nástroj, který rozvíjí logické 
myšlení a tvořivost. Žáci se s jeho pomocí naučí ovládat počítač a zá-
klady algoritmizace a programování. Existují kroužky dokonce již pro 
děti předškolního věku. Zabýváme se převážně výukou programování 
v jazycích Baltík a Baltie C#, ale nabídku stále rozšiřujeme. Podpořte 
i vy počítačovou gramotnost svého dítěte.“

Podrobné informace naleznete na http://tib.cz/krouzky, 
www.facebook.com/tib.cz.  Martina Ježková
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Mamuti mezi stromy
Na začátku je miniaturní semínko, na konci gigantický organizmus 
chráněný tisíciletou kůrou, který jen tiše přihlíží okolo se valícím vl-
nám času. Sekvojovce obrovské patří mezi nejmohutnější stromy světa 

a věk těch nejstar-
ších se počítá na ti-
sícovky let. Příspěv-
ková organizace 
Lesy hl. m. Prahy 
letos oslaví 25 let 
své existence. 
Za symbol oslav si 
zvolila právě silný 
a dlouhověký sek-
vojovec, jehož dva 
exempláře rostou 
přes 60 let v Kunra-
tickém lese a patří 
mezi pražské pa-
mátné stromy.

Zahradnictví 
Lesů hl. m. Prahy 
k výročí vypěstovalo 
a pro Pražany při-
chystalo tisícovku 
sazenic sekvojovce, 
aby si také oni 
mohli zasadit svého 
„mamuta“. Saze-

nice, které od dubna najdete v ďáblickém zahradnictví nebo v našich 
hájovnách v pražských lesích, jsou prapotomky některého ze sekvo-
jovců obrovských, které vyrostly ještě ve své domovině – na horských 

Haptické vnímání věcí je báječné 
Žáci 2.C z FZŠ Brdičkova se s touto technikou seznámili při ná-
vštěvě Haptické výstavy Jaroslava Horejce v Domě U Kamenného 
zvonu. Zalíbila se jim, proto se s paní učitelkou rozhodli stejným 
způsobem prozkoumat i hezké víceúčelové sochy v Praze 13. Začali 
na dětském hřišti v Bronzové ulici. Čepicí si zakryli oči a pomocí 
hmatu blíže poznávali sochy. Nejdříve zjistili, jak nelehké to mají 
lidé se zrakovým postižením, pak si ale uvědomili, že předměty 
vnímají daleko podrobněji. Cítili jejich jednotlivé části, teplotu, 
hrubost, hladkost i členitost povrchu. Odhadovali, na co právě 
 sahají. Došly k závěru, že pozorování předmětů pouhým zrakem 
není tak zážitkové a zábavné, jako jejich vnímání hapticky.

  Jan Šafir, ředitel školy

Povídání o býložravcích
Žáci 7. a 8. ročníku FZŠ Trávníčkova se začátkem března seznámili se 
zimním programem lektorů Lesů hl. m. Prahy. Na území hlavního 
města Prahy se nachází téměř 5 000 ha lesů. Lesy hl. m. Prahy obhos-
podařují 2 900 ha lesů a lesních luk v majetku města a ve správě od-
boru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a zároveň v nich vy-
konávají funkci odborného lesního hospodáře. Tuto funkci vykonávají 
i na převážné většině lesních pozemků soukromých vlastníků. Mezi 
nejvýznamnější pražské lesy patří s rozlohou 284 ha Kunratický les. 
Mezi zvěř jejímž domovem jsou pražské lesy počítáme srnce, divoká 
prasata, zajíce, bažanty, muflony... 

Díky interaktivní prezentaci programu Býložravci českých lesů mohli 
žáci prozkoumat ukázky paroží nebo si vyzkoušet, jaká je na dotek srst 
poměrně nových či méně známých živočichů – jelena siky, nutrie říční, 
kamzíka horského... Součástí programu byla i ukázka výrazných zvuků 
vábničky, která dokáže přilákat jelení zvěř.   -red-

svazích na západě se-
veroamerického kon-
tinentu.  Odtud je jako 
okrasné dřeviny lidé 
rozšířili po celém světě 
a v roce 1954 dva z nich vysadil tehdejší lesník i v pražském Kunratic-
kém lese, v blízkosti dnešního dětského hřiště. Nejmohutnějšímu sek-
vojovci světa, jímž je nejméně 2,5 tisíce let starý a více než 80 metrů 
vysoký sekvojovec, známý jako Generál Sherman, dosahují dva praž-
ské sekvojovce sotva „po kolena“, i tak se ale už stihly vytáhnout 
do úctyhodné výšky 35 metrů.

Právě z jejich korun pocházejí šišky se semínky, z nichž jsme saze-
nice k letošnímu výročí naší organizace vypěstovali. Na 120 kilogramů 
šišek sesbíraných v roce 2014 nejprve putovalo do semenářského zá-
vodu v Týništi nad Orlicí, kde dozrávaly a prosychaly. V luštírně se 
pak drobná semínka konečně dostala ze šišek ven. Do země je zahrad-
níci zasadili na jaře 2015. Po dvou letech vyrostly ze semínek sazenice 
originálních pražských sekvojovců obrovských, připravené na cestu 
do pražských zahrad.

Sekvojovec je majestátný strom, který se bude nejlépe vyjímat 
na symbolickém místě, kde bude mít okolo sebe dostatek prostoru 
a stane se tak vděčným strážcem příběhu vaší rodiny či patronem 
místní komunity. Budeme rádi, když svoje dějiny budete sdílet právě 
s pražským sekvojovcem. 

Lesy hl. m. Prahy jsou příspěvková organizace hlavního města 
Prahy. Staráme se o 2 900 ha pražských lesů, pečujeme o významné 
pražské parky, jako je Stromovka nebo Petřín a ve své správě máme 
také více než 300 km drobných vodních toků a 130 vodních nádrží. 
Provozujeme záchrannou stanici pro volně žijící živočichy, včelnice 
a v rámci ekologické výchovy spolupracujeme se školami a širokou 
 veřejností. 

Více na www.lesypraha.cz.  Pavla Vamberová
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

STALO SE V DUBNU

1968: Do Stodůlek přijely tanky
Rok 1968 byl v celém Československu ovlivněn příchodem spojenec-
kých vojsk a výjimkou nebyly ani Stodůlky. „Během dvanácti měsíců 

jsme prožili více, než před tím za celé desetiletí,“ popisuje kronikář Fran-
tišek Vlasák. Události spojené s okupací samozřejmě zastínily běžné 
každodenní problémy v obci, takže je i kronika hodně upozaďuje. 
A není divu.

Hned první den po invazi vojsk, která proběhla v noci z 20. 
na 21. srpna, se obyvatelům dnešní Prahy 13 naskytl nebývalý obrá-
zek. „Tam, kde odbočuje ze silnice cesta doprava k Jinonickému dvoru, bylo 

na 10 metrů od sebe v posekané pšenici dělo vedle děla. Mezi nimi pak byly 

rozestaveny stráže se samopaly až k silnici,“ líčí kronikář. Další den ráno 
nastal v Praze a okolí úplný kolaps dopravy. Autobusy, tramvaje ani 
vlaky nejezdily a bylo nebezpečné vydat se na cestu i autem, protože 
po silnicích stále projížděly kolony tanků a obrněných transportérů.

Od Jinonic přijely první tanky také do Stodůlek. „Neopakoval se ale 

už rok 1945, kdy vítěznou armádu vítala celá obec,“ píše František Vla-
sák. „Na každém tanku a pancéřovém voze stál totiž voják se samopalem 

a prst držel na spoušti,“ vysvětluje. Lidé byli okupací zaskočeni, vykou-
pili obchody a pokud nemuseli, z domů raději nevycházeli. Odehrálo 
se ale i pár dramatických momentů. „Při projíždění obcí v zatáčce 

u dvora na silnici k Řeporyjím nezvládl tankista řízení a vrazil Podhrás-

kým do domu. Hlavní se přitom dostal do kuchyně,“ stojí v kronice. 
Po několika dnech se napětí ve Stodůlkách trochu uvolnilo, obchody 
opět otevřely, ale nálada logicky moc veselá nebyla.

Přitom mohl být rok 1968 velmi úspěšný a v jednom ohledu byl do-
konce zlomový. Praha totiž vypsala soutěž na urbanistické řešení no-
vého sídliště. „Nový obytný útvar o kapacitě 22 tisíc bytů bude situován 

na katastrálním území obcí Jinonice, Butovice a částečně na katastru obcí 

Stodůlky a Řeporyje,“ uvádí kronikář. Tímto krokem tedy odstartoval 

Šejch Músá ar-Ruwajlí 
Nebo Músá šejch Číkí či Lawrence from Moravia. Katolický kněz 
i člen Nejvyšší muslimské rady v Jeruzalémě, osobní zpovědník habs-
burské císařovny Zity, generálmajor, beduínský šejch. Tím vším byl 
kněz, orientalista, biblista, cestovatel, etnograf, kartograf, botanik, za-
kladatel Orientálního ústavu a spisovatel Prof. ThDr. Alois Musil. 
Je považován za jednoho z největších orientalistů a arabistů přelomu 
19. a 20. století. Narodil se 30. června 1868 v Rychtářově na Moravě. 
Po maturitě na gymnáziu ve Vysokém Mýtě studoval v letech 1887–
1891 na Bohoslovecké fakultě v Olomouci. Zde byl vysvěcen na kněze 
a roku 1895 získal doktorát teologie. Ve studiích pokračoval v Jeruza-
lémě a libanonském Bejrútu, odkud se vydával na své cesty. Procesto-
val Arábii, Damašek, poušť mezi Palestinou a Babylonem, Palmýrou 
a Mezopotámií. Většinu těchto území také velmi precizně zmapoval 
(mapy se přitom naučil kreslit sám). Např. v Pusté 
Arábii zvýšil počet přesně lokalizovaných míst ze 
třiceti na více než tři tisíce. Jeho přesná a po-
drobná mapa se užívala celé 20. století. Později 
spočítal, že na velbloudu urazil 21 tisíc kilometrů. 
Kromě klasických i moderních světových jazyků 
ovládal pětatřicet arabských nářečí. Také díky 
tomu se spřátelil s beduíny, kteří jej nazývali šejch 
Músa. Získal důvěru náčelníka kmene Beni 
 Sachr, pod jehož ochranou pak cestoval. Náčelník 
kmene Ruwala emír Núri psal dokonce na  Musila 
oslavné básně, přijal jej za svého bratra a ustanovil 
ho šejchem svého kmene. Je nutno dodat, že emír 
Núri nebyl žádným změkčilým intelektuálem, ale 
velmi ostrým bojovníkem, který krátce předtím 
zavraždil své dva bratry a minimálně dalších sto 
válečníků. Beduíni mu vyprávěli o tajemném, 
 duchy osídleném zámečku v poušti, k němuž 
není radno se přibližovat. Odvážného Musila to 
 neodradilo a tak jej v roce 1898 přivedli k jeho 
největšímu objevu proslulé islámské památky 

proces přeměny zdejšího území na Jihozápadní Město. Soutěžící měli 
za úkol vyřešit nejen bytovou zástavbu, ale také umístění občanské vy-
bavenosti, průmyslových závodů, cest a veškerých sítí. Mimořádnou 
pozornost přitom měli věnovat návaznosti na údolí Prokopského 
a Dalejského potoka.

Ani tento budovatelský příslib ale nemohl zahnat myšlenky 
na onen neblahý srpen, který byl oficiálními představiteli státu ozna-
čen za „bratrskou pomoc“ proti kontrarevoluci. „A tak jsme v roce 1968 

prožívali vánoční svátky s různými pocity poněkud zamyšlenější,“ svěřuje 
se František Vlasák. „V našich dějinách došlo již k mnoha zvratům a ná-

rod je posilován novými a novými zkušenostmi. Bylo by však nezodpo-

vědné propadat beznaději,“ dodává s kapkou optimizmu. Robert Šimek

 světového významu – pouštního paláce Kuseir Amra z osmého sto-
letí umajovského chalífy al-Valída II. na území dnešního východního 
Jordánska. Palác je od roku 1985 památkou UNESCO. Ale duchové 
to odvážnému mládenci z Rychtářova hned spočítali. Nájezdníci jej 
připravili o dokumentaci a po návratu do Evropy byl nařčen z pod-
vodu. To se mu podařilo vyvrátit až po druhé návštěvě Amry v roce 
1900, když přivezl nové fotografie a výkresy, které potvrdily jeho 
 neuvěřitelná odhalení a ohromily svět. Stal se slavným objevitelem 
s vysokou mezinárodní reputací. Během první světové války podnikl 
Alois Musil několik tajných špionážních misí s posláním získat 
arabské kmeny proti Britům. Stává se přímým protihráčem 
 Lawrence z Arábie. Jako zpovědník císařovny Zity byl po nástupu 
Karla I. na trůn v listopadu roku 1916 zapojen do císařovy iniciativy 

uzavřít separátní mír, díky jemu byly amnesto-
váni k smrti odsouzení čeští politici Kramář, 
Rašín a také mnozí účastníci vzpoury v boce 
Kotorské. Po vyhlášení republiky působil až 
do roku 1938 jako profesor na Univerzitě Kar-
lově. V roce 1936 odchází do důchodu. Své zá-
žitky i poznatky zachytil ve více než padesáti 
knihách. A to nejen ve vědeckých studiích 
a monografiích, ale i dobrodružných pro děti. 
V letech 1929–1932 byly vydány v osmi svaz-
cích zjednodušené verze jeho cestopisů konečně 
česky. Za celoživotní objevy a dílo jej Americká 
zeměpisná společnost vyznamenala zlatou me-
dailí Charlese P. Dallyho a v New Yorku byl za-
psán do síně slávy vedle Marca Pola a Living-
stona. Navzdory tomu všemu, díky české 
všeobecné malosti, závisti a současné ignoranci, 
zůstal neuvěřitelný Alois Musil doma téměř ne-
známý. Prof. ThDr. Šejch Músá ar-Ruwajlí 
dr. h. c.  zemřel 12. dubna 1944 v Otrybech 
u Českého Šternberka.  Dan Novotný
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TOULKY

PO KOM SE JMENUJE

Tentokráte vás zveme za krásou, která srdce zahřeje. Nejprve se sve-
zete autobusem od Smíchovského nádraží do Davle. Zde přejdete 
po starém mostě, za ním se dáte doleva a po červené značce pak pů-
jdete téměř celou dnešní trasu. Nejprve podél Vltavy, později podél 
Zahořanského potoka s chatkami. Od rozcestí s turistickým ukazate-
lem vystoupáte lesem až k vyhlídce na Davli. Pokračujete lesem 
po červené asi 2,5 km až do Oleška. Po ulici Vltavské půjdete pořád 
rovně, až dojdete k vratům s cedulí Japonská zahrada. Vydejte se sem 
v sobotu, neděli či ve svátek, protože to tu na návštěvníky čekají. Ote-
vřeno mají od 10 do 17 hodin, vstupné je 60 korun. Zazvoníte a přijde 
vám otevřít usměvavá paní se dvěma vlčáky. Ti vás očichají – jsou milí 
– a můžete vstoupit. Průvodkyně vás provede všemi zákoutími zahra-
 dy. Zastavíte se na místě na samém okraji srázného valu údolí Vltavy 
s nádherným výhledem na řeku a krajinu na protějším břehu. Přitom 
se dozvíte o vzniku zahrady, o rostlinách, stromech, ale i o japonských 
tradicích. Počátky zahrady sahají do roku 1937, kdy na nově získaném 
pozemku vysadil Václav Wiesner listnaté i jehličnaté dřeviny ve stylu 
anglického parku. Současnou podobu v japonském stylu získala díky 
práci jeho následovníků. Na ploše 5 000 m² spatříte dvě zahrady – 
Zahradu tří bran a Zahradu nad řekou. Starší z nich, Zahrada tří bran, 
začala vznikat roku 1994. Jejím základem je prostor vyznačený sym-
bolem jin/jó. Její brány tvoří živé oblouky spojených stromů – jedlovců 
kanadských a habr. Při průchodu pod živou klenbou bran se člověk 
musí mírně sklonit, což značí pocit pokory vůči světu. Malé jezírko se 
světlým štěrkem s pěti kameny ve tvaru souhvězdí Cassiopeia nazna-

Ulice Klementova
K významným představitelům technického pokroku, kteří výraznou 
měrou přispěli k rozvoji českého automobilového průmyslu, beze-
sporu patří český knihkupec a podnikatel, zakladatel mladoboleslavské 
automobilky Václav Klement. Ti, kteří sledují náš nepravidelný seriál 
o pojmenování ulic v Praze 13, už vědí, že místopisná komise ve spo-
lupráci s městskou částí rozhodla, že právě jejich 
jména ponesou ulice v oblasti Západního Města. 
Ulice Klementova vychází západním směrem z Je-
remiášovy, lomí se k severu a ústí do ulice Svitá-
kovy. Průkopník Václav Klement, znamenitý orga-
nizátor a selfmademan je právem nazýván otcem 
českého automobilizmu. Triumf českého průmyslu 
mu byl nade vše. Ani v nejmenším přitom nedbal 
o osobní slávu, byl znám neobyčejnou skromností 
a co nejméně se o sobě zmiňoval. V době největ-
šího rozmachu, kdy byla továrna Laurin & Kle-
ment největší automobilkou v Rakousko-Uhersku, 
ji roku 1914 zasáhla ničivě válka. Továrna závislá 
povětšinou na exportu ztratila najednou většinu 
svých odbytišť. Filiálky zanikly, nejlepší dělníci 

Japonská zahrada nejen v Japonsku

byli povoláni na frontu a závod byl převeden na armádní výrobu. 
Po zrodu naší republiky přišel nový rozmach, rozšiřování výroby 
i vzrůst počtu zaměstnanců. Václav Klement si na příkladu fordových 
závodů v USA čím dál více uvědomoval roztříštěnost automobilového 
průmyslu. Už dříve vybízel naše výrobce ke spolupráci, unifikaci strojů 

a spojení do silného seskupení. Porozumění však 
u krátkozrakých nenašel. Jasně si uvědomoval nastu-
pující hospodářský trend i nutné změny pro blaho 
a další rozmach podniků a sám přistoupil na fúzi se 
Škodovými závody. 

Pro vítězství své myšlenky dovedl učinit vše 
a ochotně se vzdal i samostatnosti pro veřejný pro-
spěch. Václav Klement, velký český muž, jasnozřivý 
vizionář, zářivá autorita dějin českého průmyslu, pod-
nikal ne pro vlastní obohacení, ale z lásky k práci, pro 
radost z tvoření a pro hospodářskou nezávislost své 
vlasti. Příklad všem, kteří nechtějí žít nadarmo, ale 
zasvětit svůj bohatý a užitečný život službě. Svou ulici 
má více než zaslouženě v Praze 13 od roku 2010. 
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čuje propojení pozemských a nebeských prvků. Vodní živel, který 
 nesmí v japonské zahradě chybět, je zde zastoupen jak skutečnou vo-
dou, tak naznačeným štěrkovým oceánem s ostrovy. Na opačné straně 
pozemku se prostírá Zahrada nad řekou. Do ní vstoupíme bránou 
s dřevěnými dvoukřídlými vraty stráženými dvěma kamennými lvy. 
Dvojice symbolizuje mužský a ženský prvek. Za ní si omyjete ruce 
a vstoupíte. Měli byste jít po směru hodinových ručiček. Stezky jsou 
udělány tak, aby byl lidský pohyb v souladu s tokem životodárné síly 
ki. Po levé straně stezky stojí skupina žulových balvanů s tří a půl me-
trovým menhirem představujícím Buddhu. Kolem něj je prostranství 
vysypáno tmavým štěrkem. V Japonsku se používá pro vyznačení po-
svátných a čistých míst. Pokračujete kolem třináctistupňové pagody 
k prameni potoka, který vyvěrá mezi velkými kameny. Potok se vno-
řuje do skály a ostroh, tvořený žulovými balvany a jehličnany opticky 
splývá s kopci na obzoru na druhém břehu Vltavy. Pak sestoupíte 

do nižší části k rybníčku s červenými japonskými kapry. Vpravo je za-
střešená terasa domu s odpočinkovým místem – tokomonou. Japonci 
dávají přednost pobytu venku, neradi se zavírají za zdmi domů. Pro-
hlídku lze zakončit v suterénu domu, kde je galerie s obrazy a kerami-
kou. Po tomto duševním zážitku pokračujete opět po červené lesem 
do Nové Březové, dál až na rozcestí V Dolích a dolů lesem do Vra-
ného nad Vltavou. Odtud se můžete vydat vlakem zpět do Prahy. 
Do Vraného to je z Davle asi 7 km. Pro podrobnější orientaci vám po-
může mapa KČT č. 36 Okolí Prahy západ a č. 38 Hřebeny a Slapská 
přehrada. Hezký výlet. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan 
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Přivítejme jaro hudbou 
Také letos pořádá Úřad městské části Praha 13 pro své seniory hudební 
odpoledne. Dovolujeme si pozvat všechny seniory z Prahy 13 na kon-
cert Přivítejme jaro hudbou se skupinou Duo Jamaha, který se usku teční 
v úterý 11. dubna od 14.00 ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. 
 Vstupenky na tuto akci jsou po předchozí rezervaci na telefonním 
čísle 235 011 615 zdarma k dispozici u paní Hanky  Zelenkové.

Těšit se můžete na největší hity skupiny Duo Jamaha, která bude 
v Praze 13 vystupovat poprvé. Na hudební scéně ale působí již 20 let. 
V současném složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotva-
novci, vystupuje 13 let. Výběr písní této hudební skupiny je multižán-
rový, pro všechny věkové generace a je zárukou skvělé zábavy. 

Akce se koná pod záštitou předsedy Sociálního výboru ZMČ Aleše 
Marečka.  -red-

BEROUN
Rodinné domy

NOVÁ MÁCHOVNA

INZERCE

Slavnostní zasedání
Vojenský spolek rehabilitovaných Armády České 
 re publiky uskuteční u příležitosti 100. výročí bitvy 
u Zborova slavnostní zasedání svých členů. Akce pro-
běhne 23. června od 9.00 v kongresovém sále Domu armády Praha 
(vchod z Buzulucké č. 12). Naše Územní organizace v Praze 5, 6 a 13 
navrhuje k této příležitosti prezidentu republiky mimořádně jmenovat 
do první generálské hodnosti našeho člena plukovníka Jaromíra Lisého, 
který se ve zdraví dožil 3. února 96 let. Pan kolega Lisý se v době Pro-
tektorátu Čechy-Morava se svým otcem, také důstojníkem, zapojil 
do obrany národa a oba byli gestapem zatčeni a do konce války vězněni.

Vážení, této příležitosti využívám k tomu, abych prostřednictvím 
měsíčníku STOP informoval dosud žijící držitele rehabilitačního 
osvědčení a abych vás na tuto naší významnou celorepublikovou akci 
pozval. Kontaktní spojení: Petr Baubín – tajemník VSR, telefonní 
číslo 602 209 040, baubin@email.cz. Petr Baubín

Pojeďte na výlet
Ve čtvrtek 11. května se 
pod záštitou zástupce 
starosty Pavla Jaroše 
uskuteční zájezd na zá-
mek Loučeň. 
Přihlásit se mohou se-
nioři z městské části 
Prahy 13, kteří nejsou 
členy klubů  s  e niorů. Zá-
jemci nechť ve dnech 
10. – 13. 4. volají na tele-
fonní číslo 235 011 271. 
Počet míst je omezen.  
 Soňa Vítková
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 4.  Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík                                                                 

10. 4.  Výročí bitvy u Zborova  Petr Baubín                                                                              

        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                     
24. 4. Glen Miller František Kundrát                                                   
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  

František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 4.   Cvičení a společenské hry

11. 4.   Pro dobrou náladu nám zahraje Miloš Procházka

18. 4.   Ukázková hodina Taiči, posezení u kávy

25. 4.    Na klavír a housle nám zahrají Eva Pechoušová 

a Pavel Dubský 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 5. 4. Video – krásy přírody Luděk Filip 

12. 4. Soutěž – Chcete být milionářem? Helena Hrdoušková
19. 4. Informace o zájezdech a koncertech 

         pro seniory v roce 2017 Helena Hrdoušková                                      

26. 4. Krabičkové diety, zdraví v ořeších

         a 30 nejdůležitějších vitamínů pro

         zdraví organizmu  Helena Hrdoušková

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 

v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, 

Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůso-

bujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy.

Eva Lefl erová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 

do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

 5. 4. Alžběta II. a trocha historie

12. 4. Velikonoce  

19. 4. Univerzita Karlova 

26. 4. Jan Amos Komenský 

Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 

seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 

Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Fotosoutěž pro seniory 
Úřad MČ Praha 13 vyhlašuje fotografickou soutěž pro zdejší seniory 
s názvem Můj domácí mazlíček. Od 14. dubna do 15. září můžete ma-
ximálně dvě soutěžní fotografie (ve formátu .jpg nebo .png s uvede-
ním jména a kontaktu) doručit těmito způsoby:
• e-mailem na adresu zelenkovah@p13.mepnet.cz 
•  poštou na adresu ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 

158 00 Praha 13 (na obálku napište „fotosoutěž“) 
•  donést osobně v uzavřené obálce do kanceláře č. 510 ve 4. poschodí 

paní Zelenkové, tel. 235 011 615
Soutěžní fotografie domácích zvířecích mazlíčků budou představeny 
na výstavě v atriu radnice. Autoři nejzdařilejších snímků vybraných 
porotou obdrží krásné ceny. Vyhlášení nejlepší fotografie proběhne 
v polovině října na slavnostní vernisáži. Termín bude včas zveřejněn. 
Soutěž proběhne pod záštitou zástupce starosty Pavla  Jaroše.  
 Hana Zelenková

Velikonoční jízda v Lukáši
 Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 zve seniory na již 
tradiční Velikonoční jízdu. 
Ta letos proběhne ve středu 
12. dubna, tedy dva dny před 
Velkým pátkem, od 14.00 
do 16.30 hodin v jídelně stře-
diska. Přijďte si pro sebe nebo 
pro vaše blízké vyrobit pod 
vedením odborných lektorek 
velikonoční dekorace. S ohle-
dem na kapacitu jídelny (40 osob) je nutné, aby zájemci co nejdříve 
potvrdili svoji účast u paní Aleny Hrabětové, a to osobně v Lukáši 
nebo na telefonních číslech 725 393 061, 222 543 021. 
Více na www.sssp13.cz. Jiří Mašek, ředitel střediska
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PROGRAM KLUBU MLEJN 

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13

KONCERTY
20.  4. čt  PORTA

Finále oblastního kola Porty.

28.  4. pá 19.30  SPOLEKTIV
Koncert a ReKřest CD ...a ticho v sobě

11.  5. čt  HOP TROP

DIVADLO
27.  4. čt 18.00  FAUST

Hrají Buchty a loutky.

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

FUN FATALE 2017
Mezinárodní festival nového cirkusu v podání žen, pohybová představení s prvky akrobacie

 1.  4. so 19.00  Fun Fatale Kabaret (SWE, FR, DE, HU, CZ)
Komponovaný večer krátkých akrobatických výstupů performerek nového cirkusu z celého 

světa. Ilona Jäntti: koncert (vážná hudba v propojení se vzdušnou akrobacií).

 2.  4. ne 15.00  Workshop pro děti

 2.  4. ne 18.00  Les Quat‘ Fers en l‘aire: Gravir

 2.  4. ne 19.00  Diskuze vedená Janou Korb 
Veřejná otevřená diskuze, které se zúčastní některé z účinkujících nejen letošního festivalu. 

Diskuze bude probíhat v angličtině.

DĚTI 

 9.  4. ne 15.00  VLK A HLAD
Dejte vlkovi hlad a on pohne nejen světem vaší fantazie, ale také zažitým světem pohádek, 

který už vám nikdy nebude připadat stejný. 

 9.  4. ne 17.00  USNULA JSEM, ALE NESPÍM
Rodinná černá komedie o cestě do říše mrtvých, kam se podle mexické legendy živý člověk 

dostane tak, že usne na hrobě. Obyvateli onoho hrobu pak musí navěky sloužit. Strašidelné 

a poetické dobrodružství malé hrdinky.

Představení vzniklo v produkci Ústavu Úžasu, z.s., a Lodi „Tajemství“ bratří Formanů 

na motivy filmu Kristýny Dufkové a společnosti Evolution films Usnula jsem. 

Bylo podpořeno grantem Ministerstva kultury ČR a Státním fondem kultury ČR. 

23.  4. ne 15.00  SŮL NAD ZLATO
Pohádka o pozlátku, dobrém jídle, nedobrém jídle a čisté lásce. Hrané s loutkami, vtipem 

a chutí. Na motivy klasické pohádky Boženy Němcové. Pro děti od 3 let. Hrají Buchty a loutky.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
10.  4. po 9.00, 10.30  VLK A HLAD

Komorní, zato však velmi živé a originální představení dvou pohádkových příběhů propoje-

ných hlavní postavou Vlka.

20.  4. čt 9.00, 10.30  BOMBEROS
Hasičská groteska. 

24.  4. po 9.00, 10.30  ČERT A KÁČA
Klasická česká pohádka na motivy Boženy Němcové. 

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 

 představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

RŮZNÉ
 4.  4. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

 6.  4. čt  DOREMIFA

Již 12. ročník hudební soutěže. Organizuje DDM Stodůlky.

23.  4. ne  AKADEMIE DDM STODŮLKY
Vystoupení kroužků DDM Stodůlky.

Spolkový dům, K Vidouli 727.

26.  4. st 18.00  ASTRONOMICKÉ HLASOVÁNÍ

Společný koncert  žáků Školy moderního zpěvu.

Spolkový dům, K Vidouli 727.

 2.  5. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz nebo na Facebooku.

Výstava, která zaujala
V březnu proběhla v atriu radnice výstava s názvem Akryl na desce. 
Svá díla zde vystavovalo téměř 50 dětí a 20 dospělých z výtvarných 
dílen Domu dětí a mládeže Stodůlky. Fantazie dětí a jejich pojetí 

nemá hranice, své 
úžasné obrazy navíc 
podpořily zpracová-
ním dřevěných ko-
líčků k uchycení 
svých dílek. Ženy 
z výtvarných dílen le-
tos velmi zajímavě 
ztvárnily téma Man-
dala (mandala zna-
mená v sanskrtu, 
 starém indickém 
 obřadním jazyce, 
kruh). Všechny vysta-
vené práce vzbudily 
zaslouženou pozor-
nost a jen opravdu 
málokdo je minul bez 
povšimnutí. Mnozí 
litovali, že výstava 
není prodejní. 
 Zdeňka Hiřmanová 2X

 F
OT

O
: D

A
N

 N
O

VO
TN

Ý



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2017 29

VÍKENDY BEZ NUDY

Autor: Pavel Talaš

Křehká motýlí krása 
Po delší době vás opět pozveme do Botanické zahrady hl. m. Prahy 
v Troji. Tentokrát do skleníku Fata Morgana, kde bude ve dnech 
4. 4.–28. 5. probíhat v pořadí už patnáctá výstava tropických motýlů. 
Jejich kukly přicházejí do botanické zahrady v několika zásilkách 
z motýlí farmy v anglickém Stratfordu nad Avonou, a to v průběhu 
trvání celé výstavy. Takže, když budete mít štěstí, můžete sledovat 
i líhnutí těchto úchvatných zástupců živočišné říše. K vidění bude 
 postupně 4 500 zejména amerických druhů motýlích krasavců včetně 
několika novinek, které ještě ve skleníku Fata Morgana nebyly. 
 Například druh Morpho peleides s výrazně modrými křídly nebo 
druh Greta oto se zcela průsvitnými křídly. 

„Mezi 50 druhy motýlů, které uvi-
díte pouze v prostřední části skle-
níku, nebude chybět ani Attacus 
atlas, noční motýl s největší plo-
chou křídel na světě, která může 
dosáhnout až 400 cm²,“ říká Klára 
Hrdá z PR oddělení. „Tento mo-
týlí obr pochází z jihovýchodní 
Asie. Kromě velikosti na sebe 
upozorňuje také kresbou připomí-
nající hadí hlavu na špičkách kří-
del. Během svého krátkého života 
nepřijímá tento motýl žádnou po-
travu. Žije jen ze zásob, které na-
shromáždil ještě jako housenka. 

Ideální doba pro pozorování motýlů je, když do skleníku svítí slunce. 
Hodně se jich soustředí například u krmítek. Motýli mají různý zdroj 
potravy – někteří sají nektar, jiní se živí tlejícím ovocem, které je roz-

místěno v krmítkách v různých částech skleníku. Přijde-li návštěvník 
v barevně hodně výrazném oblečení, může se stát, že si na něj budou 
motýli sedat. Je tedy lepší se před odchodem prohlédnout. Ráda bych 
také návštěvníky výstavy poprosila, aby na motýly nesahali. Mají totiž 
na křídlech mikroskopické šupinky, bez nichž nedokáží létat a ná-
sledně předčasně umírají.“ 

Udělejte si tedy čas a zajděte se podívat na motýly těch nejkrásněj-
ších barev a tvarů. Doprovodné panely vás seznámí nejen s jednotli-
vými druhy, ale odhalí vám i mnohá tajemství z jejich života. Skleník 
Fata Morgana má otevřeno kromě pondělí od 9.00 do 18.00 (vč. stát-
ních svátků). Venkovní expozice jsou otevřeny denně od 9.00 do 18.00. 
Upozorňujeme, že 10. a 24. 4. a 15. a 22. 5., tedy během výstavy mo-
týlů, bude skleník pro veřejnost uzavřen. Více informací o veškerých 
akcích i novinkách najdete na www.botanicka.cz. Eva Černá
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SLUŽBY

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, 
tel. 739 612 745.

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

Tel. 602 934 126.

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

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-

ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 
739 004 723. 

 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky + 
návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUV-
KY, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 

www.ucetnipraha13.cz.

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe, 
tel. 602 937 117. 

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

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653. 

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

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

 o Psí salon Nušlova dlouholetá praxe, účast na mezinár. 

střih. soutěžích. Pracovní doba po-ne. Tel. 607 912 425.

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

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokarto-
nářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail: olaolda@volny.cz.

 o Hodinový manžel, údržba domova, Petr Buřil, 

tel. 603 446 038.

 o Akce - 50 % na první ošetření pro nové klienty 
luxusní přírodní kosmetikou v kosmetickém studiu na Vel-

ké Ohradě. Číštení ultrazvukovou špachtlí již za 300 Kč. 

Objednání na tel. 608 702 300.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 

Tel. 606 813 162, e-mail: veny.super@seznam.cz.

 o Sádrokartony + kompletní rekonstrukce, 
tel. 603 184 081. E-mail: olaolda@volny.cz.

 o ŘEZ DŘEVIN, RIZIKOVÉ KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW. 
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech 
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 

– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

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

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, U METRA 

LUKA. OBJEDNÁVKY na tel. 739 029 625.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 

e-mail: mirsmit@volny.cz.

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová evi-

dence, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 

Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel. 731 515 392.

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpracování 
účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 

konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-

vědnosti. Info na tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Úklid panelových domů, čistění podlah, výtahů, 
dveří atd. Tel. 606 430 163, tichotaj@seznam.cz.

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. 
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 
 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 

při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 
světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209. 

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu. 

Mžiková, tel. 775 925 581. 

 o Daňová přiznání, účetnictví, daňová evidence, 
dph, mzdy, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, 

přijatelné ceny. Tel. 737 669 687, Karla Vyhnánková, 

e-mail: uctokv@seznam.cz. 

 o Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 
omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pracov-

ní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 
 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 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. 

 - bytové i dílna  
Antény, SAT, DVD,  

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

 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

Restaurace 
Jáchymovská 613/1, Řeporyje • www.reporyjskasokolovna.cz •  731 484 493

AKCE
REJ ČARODĚJNIC  30. 4. od 19 hod.

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

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
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 o Podlahy – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

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

 o DOPRAVA A MONTÁŽ nábytku (skříně, ložnice, kuchyně, 

aj.) od všech výrobců (Ikea, Asko, XXXL). 

Tel. 777 733 566.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – tel. 603 419 485, 

e-mail: nardelli@chello.cz. 

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možnos-

tí. Volejte 774 901 193.

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 

Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 

Volejte tel. 773 484 056. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. Ručně 

čistíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 

vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-

vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 

Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Antikvariát Nika se přestěhoval na: 
Sluneční nám. 2583/11. Tel. 739 426 643. 

www.antikvariat-nika.cz.

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

 o Soukr. lekce angličtiny a němčiny. 
Tel. 733 363 404.

 o VÝKLAD KARET Adél, tel. 775 316 677.
 o Prodám dřevěné patro s matrací. Tel 235 512 291.

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice 
v oblasti Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekon-
strukci. Bližší info na tel. 607 753 091. 

 o Vyučuji na housle ABS AMU, angl., rusky. 

Tel. 776 612 852. 

 o English for kids and teens nabízí s rodilou mluvčí 
z USA kurzy aj, dále projektové letní příměstské 
tábory v Praze, volejte a přidejte se k nám, 
tel. 603 925 391. 

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  

Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

  ZÁMRSKÝ  607 277 485

   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz

KOLA|PRODEJ|SERVIS
» »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

www.tenisstodulky.cz             Rezervace hracích hodin - tel. 606 270 999

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje 
Tel.: 603 167 905, 251 626 607

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA

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

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

žaluzií.

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

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

AK JUDr. VOSYKA

VZPOMÍNÁME

RŮZNÉ

s 14ti letou tradicís 14titi lletetouou ttradidicící

DDušan Procházka  Tel. 774 024 6466DDuDuššašan Proccháházkzka TTel. 774 020244 646464666
EE-m ilail d: dp.uklikliddyspra @va@seznam.czE-mE mailail: d: p.up.ukliklidysdysy praprava@va@@sezseznamnam.cz.cz

 o „U příležitosti výročí nedožitých 90-ti let vášni-
vého malíře, hrdého vlastence i životního učitele 
pana Zbyňka Urbana, bychom chtěli touto cestou 
vzpomenout a s úctou se poklonit památce člověka, 
co klidně i proti všem nebál se hájit lidi, které milo-
val a myšlenky, kterým věřil. Jste tu stále s námi!“ 
           rodina a stodůlečtí atleti

MUDr. Rastislav Roško
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

ve vaší blízkosti

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY

KVALITNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

telefon: 251 618 155
email: info@praktikpraha.cz
Kodymova 4/2525, Praha 5

www. praktikpraha.cz

www.praktikpraha.cz/registrace

R ti l

VAKCINACE psů, koček a fretek proti  
vzteklině i dalším nákazám proběhne  
ve čtvrtek 13. 4. 2017 od 17 do 18 hodin  
ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053

REKONSTRUKCE KOUPELEN  

 

Osobní cenová kalkulace  
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SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍT  PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓN

 o Pronajmu  samostatnou garáž, Praha 5 u stanice 
metra Nové Butovice, volejte tel. 728 502 627.

 o Pronajmu garážové stání v ul. Tlumačovská, dálkové 

ovl., cena 1 500 Kč/měs. , e-mail: sevet@seznam.cz.

 o PRODEJ PODZEMNÍCH GARÁŽOVÝCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKÉHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798, 
e-mail: info@sbdpraha5.cz.

 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 

družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystě-

hování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 

privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované pří-

pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, 

žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 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 PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery fi rem s ro-

dinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezpro-

blémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  Tel. 605 993 268.

 o Koupím byt na Praze 5, 2+kk nebo 2+1. Nejlépe 
v panelovém domě, na stavu ani patře nezáleží. Stačí SMS, 

zavolám. Bez RK, děkuji Tel. 737 107 798.

 o Přijmeme pedikérku na ŽL. I na zkrácený úvazek.
www.studio-ambra.cz, tel. 736 608 308.

 o Firma spravující bytové domy hledá spolehlivého 
spolupracovníka pro běžnou údržbu objektů (světla, 

elektroinstalace, dveře a okna, zdi a podlahy apod.). 

Práce na ŽL. Vyhláška 50/1978 výhodou. Tel. 251 625 443, 

e-mail: kancelar@vasedomy.cz.

 o ASISTENTKA PRODEJE – Hledáme asistentku na dlouho-

dobou brigádu do prodejny s dětskou módou COCCODRILLO 

v OC GALERIE BUTOVICE. Náplní práce je prodej zboží, úprava 

obchodu. Své životopisy prosím zasílejte na e-mail: 

info@kindermode.cz nebo volejte na tel. 773 095 072.

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

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

BYTY

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

ZAMĚSTNÁNÍ

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA 
prodej bylin a koření 

bába Havlínová, tel. 777 068 141, 
Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475, Praha 5, 

přijme pomocnou kuchařku. Pracovní místo 
je na dobu určitou za dlouhodobě nemocnou 

pracovnici. Další spolupráce po osvědčení 
je možná. Nástup možný ihned.

Drahomíra Křepinská, vedoucí školní jídelny 
tel. 251 050 261, 

e-mail: drahomira.krepinska@gymjh.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní

tel. 723 703 611, info@penzionkozel.cz

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

Sobota 1. 4. • 9.30
Lužinská liga mládeže v badmintonu
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2, Lužiny  
Chceme vás co nejsrdečněji pozvat na další otevřený turnaj 

neregistrovaných hráčů. Přijďte si zahrát nebo jen fandit. 

Všechny kategorie začínají v 9.30. Info a přihlášky 

na marcel@tenis-luziny.cz, tel. 776 574 644.

Sobota 1. 4. • 10.00 – 16.00
Umisťovací výstava koček bez domova a Flerjarmark
Základní škola Mohylová, Lužiny
Kočičí pohlazení, z.s., pořádá výstavu, jejíž součástí bude 

bazárek s nabídkou zboží hlavně pro kočičky a také o nich, 

zároveň můžete navštívit i oblíbený Flerjarmark. Můžete si 

zakoupit originální oděvy, šperky, kabelky, módní a bytové 

doplňky, keramiku, floristické výrobky, hračky a mnoho dal-

šího. Během této akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsme 

pro vás připravili výtvarné workshopy i občerstvení. 

Vstup je zdarma. Více na www.zsmohylova.cz, 

www.kocicipohlazeni.cz. 

Sobota 1. 4. • 10.00 – 18.00 
Benefiční akce Poklady z podpalubí pro Diakonii Praha
Středisko Diakonie Praha, Vlachova 1502/20,  Stodůlky

Milovníci umění si budou moci pořídit umělecké dílo, jiným 

nabídneme možnost obměnit šatník. Těšit se můžete 

i na bohatý hudební program a občerstvení. Nabízené ob-

razy si můžete od 1. 3. prohlédnout na http://aukce.diako-

niecce.cz/, od 27. do 31. 3. v prostorách Úřadu MČ Prahy 13. 

Více na www.diakonie-praha.cz, 

fundraising@diakonie-praha.cz.

Sobota 1. 4. • 17.00
Kněžské svěcení
Kostel sv. Kříže a sv. Heleny v Praze – Stodůlkách 
(nad Bílým Beránkem při železniční trati) 
Kněžské svěcení z rukou biskupa Dr. Špinera přijme diákon 

Mário Böhme.

Neděle 2. 4. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří dětského jachtingu na Vltavě
Císařská louka, Praha 5-Smíchov

V rámci školy plachtění pro děti vás zveme na 4. ročník Dne 

otevřených dveří jachtařského klubu Orthodocks Yacht 

Club, o.s. Na návštěvníky ve věku 6–15 let čeká bezplatná 

zkouška plachtění pod dohledem odborných instruktorů 

jachtingu. V areálu Cinda a OYC Marina si pak malí sportovci 

můžou vyzkoušet golf a další doprovodné aktivity. 

Více na www.oyc.cz, tel. 604 174 739, petra@oyc.cz nebo 

na www.facebook.com/oycmarinapraha.

Pondělí 3. 4. • 8.00 – 18.00
Farmářské trhy
Sluneční náměstí v Nových Butovicích

V pondělí 3. dubna začínají po zimní přestávce farmářské 

trhy. Každé pondělí pro vás budou připraveny stánky s čers-

tvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a masnými 

výrobky, uzeninami, sladkostmi, nápoji a dalším zbožím. 

Chybět nebudou ani oblíbení dětské atrakce.

Pondělí 3. 4. • 15.30
Přijďte za námi do Balónku
Klausova 2188, Velká Ohrada

Zveme vás na Den otevřených dveří, který bude v 15.30 

 zahájen divadelním představením. Budete mít možnost 

prohlédnout si naši školu a seznámit se s programem před-

školní výchovy a nabízenými aktivitami. Od 24. 5. budou 

jednou týdně pořádána pro nově zapsané děti hravá odpo-

ledne, která zlepší jejich adaptaci v kolektivu. 

Další informace získáte na www.msbalonek.cz nebo 

na tel. 251 623 893.

Úterý 4. 4. • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím vždy 

první úterý v měsíci. Tentokrát vás čeká Jarní přehlídka vůní 

s dárečky. 

Protože je počet míst omezen, doporučujeme rezervovat si 

místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Úterý 4. 4. • 19.00
Dopisy z Prahy 1939–1941
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Uvedení stejnojmenné knihy obsahující strhující sbírku do-

pisů o postupujícím holocaustu, které v těchto letech psala 

Paula Froehlich své dceři Irmě do USA. Hlavním hostem 

 večera je pravnuk Pauly Froehlich pan Andrew H. Schapiro, 

bývalý velvyslanec USA v České republice. V angličtině 

a češtině se simultánním tlumočením. Vstup volný.

Středa 5. 4. • 16.00 
Školička pro budoucí prvňáčky 
Základní škola Mohylová, Lužiny
Zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče do dubnové školičky. 

Středa 5. 4. • 19.00
Václav Neckář zpívá pro Mathildu
Stavovské divadlo, Železná ul., Praha 1

Nadační fond Mathilda pořádá slavnostní benefiční koncert. 

Koná se již po sedmé a záštitu mu poskytla hraběnka Mathil-

 da Nostitzová, jejíž předkové nechali před více než 230 lety 

Stavovské, dříve Nostitzovo, divadlo postavit. Hlavním hos-

tem večera je Václav Neckář se skupinou Bacily, ale své 

umění předvedou také Raven a James Risdon. Oba jsou 

velmi talentovaní nevidomí hudebníci. Vstupenky si můžete 

zakoupit v pokladnách Národního divadla. 

Více na www.mathilda.cz.

Čtvrtek 6. – pátek 7. 4. • 10.00 – 19.00
Zdobení kraslic
Hypermarket Globus, 
Sárská 5/133, Zličín
U skleněné stěny proti kavárně Café 

 Globus budete moci zhlédnout tradiční zdobení kraslic, 

které vznikají pod rukama šikovné malířky. V případě zájmu 

si budete moci kraslice zakoupit.

Čtvrtek 6. 4. • 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří
FMŠ Sluníčko pod střechou, Mohylová 1964, Lužiny
Přijďte si pohrát a seznámit se s prostředím školky.

Čtvrtek 6. 4. • 15.00 – 19.00
Den otevřených dveří
Kosmetické studio GERnétic, Slánská 381/10, 
Praha 6-Řepy

Na programu je představení francouzské kosmetiky GERnétic, 

její filozofie a použití. Možnost odborné kosmetické konzul-

tace a ukázkové ošetření pleti. Občerstvení a dárek pro kaž-

dého návštěvníka, vstup zdarma. Z kapacitních  důvodů je 

nut ná rezervace na tel. 235 325 659 nebo na info@gernetic.cz.



DUBEN 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22734

KALENDÁŘ AKCÍ

Sobota 8. 4. • 9.00
Přidáte se i vy?
Centrální park – Makču Pikču
Nový spolek zabývající se ochranou přírody na „haldě“ Makču 

Pikču by se rád představil občanům Prahy 13. Příle žitost bude 

už 8. dubna, kdy spolek Makču-Pikču Zelený Kopec, z.s., pořádá 

svou první akci. Zapojil se totiž do celorepublikové kampaně 

Ukliďme Česko. Vítáni jsou všichni, kteří by se chtěli zapojit. 

Více informací podá Luboš Petříček na tel. 737 511 899.

Sobota 8. 4. • 9.00 – 12.00
Ořešská lana
Lanové centrum Ořech
Nenechte si ujít 11. ročník soutěže v netradičních disciplí-

nách čtyřčlenných hasičských týmů Ořešská lana. Startovné 

se neplatí. Také letos je počet startujících týmů kapacitně 

omezen na 10 (v kategoriích mužů i žen). Přihlaste se tedy 

co nejdříve. Nebudete-li soutěžit, můžete alespoň fandit.

Sobota 8. 4. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na pohádku Kalif čápem 

(na motivy Wilhelma Hauffa). Jednotné vstupné 80 Kč, 

 pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 

Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Neděle 9. 4. • 14.00 – 17.00
Medový mls
Včelín Ořech, K Ovčínu 313, Ořech
Díky nešťastnému průběhu letošní zimy uhynulo více než 

50 % včelstev! Přijďte podpořit včelky účastí na akci Medový 

mls. Navíc si užijete domácích dobrot z kuchyní samotných 

včelařů a jejich manželek a kamarádek. Připravena je napří-

klad komentovaná ochutnávka medů, prohlídka proskle-

ného včelína, seznámíte se s nejrychlejšími medovými 

recepty... Vstupné je 50 Kč, z nichž 30 Kč bude věnováno 

na záchranu včel. Více na www.vcelinorech.cz.

Pondělí 10. 4. • 9.00 – 11.00 a 15.00 – 17.00 
Den otevřených dveří v Pastelce
Mateřská škola Pastelka, Horákova 2064
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří. V uvedených 

časech si můžete prohlédnout školku a získat potřebné in-

formace k zápisu.

Pondělí 10. 4. • 17.00 – 19.00
Dobročinný velikonoční jarmark
FZŠ Brdičkova
Dovolujeme si vás pozvat na dobročinný jarmark, jehož 

motto je: My tvoříme, vy koupíte – pomáháme a dobrými 

anděly se stáváme.

Úterý 11. 4. • 11.00 – 13.00
Velikonoční floristika
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8, 
Nové Butovice
Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba Staršího 

a Městská část Praha 13 srdečně zvou seniory Prahy 13 

na vlastnoruční výrobu velikonoční dekorace s velikonočním 

rozjímáním.

Úterý 11. 4. • 13.00
Bezpečná třináctka aneb 
 Bezpečnost zajištěna 2017
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti 

bezpečnostních a záchranných složek. Akce, na kterou vás 

srdečně zve starosta David Vodrážka, je pořádána v rámci 

Místní Agendy 21.

Úterý 11. 4. • 14.00
Přivítejme jaro hudbou 
Spolkový dům, K Vidouli 727
Zveme všechny seniory z Prahy 13 na koncert Přivítejme jaro 

hudbou se skupinou Duo Jamaha. Vstupenky jsou po před-

chozí rezervaci na tel. čísle 235 011 615 zdarma k dispozici 

u paní Hanky Zelenkové (ÚMČ Praha 13, č. dveří 510, 4. po-

schodí). Akce se koná pod záštitou předsedy Sociálního vý-

boru ZMČ Aleše Marečka. Více na str. 26.

Středa 12. 4. • 14.30 – 16.30
Velikonoční jízda
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746   
Oslava Velikonoc – setkání seniorů v jídelně střediska spo-

jené s výrobou velikonočních dekorací a přáníček pod vede-

ním odborných lektorek. Více na www.sssp13.cz.

Pátek 14. – pátek 28. 4.  
Charitativní fotografická výstava Portréty osobností 
Nákupní centrum Metropole Zličín

Zveme vás na charitativní fotografickou výstavu, která pod-

poruje Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol.

V tomto projektu bylo vytvořeno 54 originálních fotografií 

předních českých umělců, které budou vystaveny po celém 

nákupním centru. Vernisáž výstavy bude 14. 4. v 17.00.

Úterý 18. 4. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus, Třebonice
Od 18. dubna nabízíme možnost tematických programů 

a školních i individuálních exkurzí do bylinkové zahrádky, 

která nově získala certifikát „přírodní zahrada“. Všechny zá-

jemce prosíme o objednání předem na tel. 775 690 806. 

Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Úterý 18. 4. • 10.00 – 16.00
Kampaň ke Dni Země 2017
Na prostranství (loučka) u metra Lužiny 

Zveme vás na tradiční informační kampaň ke Dni Země. 

Na místě budou připravena stanoviště se soutěžemi, hrami 

pro děti a také informační materiály k environmentálním 

tématům. Akce je určená široké veřejnosti, dětem ze škol 

i školek. Letošním tématem je Pražská příroda – Pojďme 

na to od lesa. Akci pořádá MČ Praha 13 ve spolupráci s Lesy 

hl. m. Prahy. Záštitu nad akcí převzal zástupce starosty 

Pavel Jaroš.

Středa 19. 4. • 14.00 – 18.00
Den otevřených dveří
Hlavní budova Fakultní základní umělecké školy 
 Hudební a taneční fakulty AMU v Praze, K Brance 72/2 
V sále hlavní budovy školy proběhne vždy v půl malý koncert.

Detašovaná pracoviště: 

•  Pro hudební a literárně dramatický obor ZŠ Kuncova 

1580/1 – u vchodu do školy vás bude čekat průvodce, se 

kterým můžete nahlédnout do výuky.

•  Pro výtvarný a taneční obor FZŠ Trávníčkova 1744 – přijďte 

se podívat na hodinu baletu, uvidíte, jak vypadá výuka.

Čtvrtek 20. 4. 
Den otevřených dveří Babysmiling 
V Hůrkách 2145/3, Nové Butovice
Soukromé jesle Babysmiling poskytují služby pro děti od půl 

roku do 3 let. V Praze 13 fungují již 2 roky. Zajděte se podívat 

a získat veškeré informace. Více na www.babysmiling.cz. 

Čtvrtek 20. 4. • 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří ve Večerníčku
Mateřská škola Večerníček, Vlachova 1501
Přijďte se k nám podívat, budeme si spolu hrát... 

Více najdete na www.ms-vecernicek.estranky.cz.

Sobota 22. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2017
Sraz je na hrázi Stodůleckého rybníka 

Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha vás zvou 

do Centrálního parku na tradiční cyklistický závod pro 

všechny věkové kategorie, který se koná u příležitosti Dne 

Země. Akce symbolicky otevře dálkovou cyklotrasu Green-

ways Praha – Vídeň. Sraz cyklistů a běžců bude v 8.30. 

Na začátku účastníci společně zasadí strom do Centrálního 

parku a poté bude odstartován cyklistický a běžecký závod. 

Na posilněnou všech závodníků nebudou chybět pravé Bu-

tovické rohlíky ani koláče s logem MČ Pra ha 13 a Greenways. 

Akce se koná pod záštitou ZS Pavla Jaroše.

Sobota 22. 4. • 10.30
Evakuace na kole, cíl známý i neznámý
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13
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Vyjížďka je určena pro všechny věkové kategorie, náročnost 

na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý obdrží mapu 

s vyznačenou trasou o celkové délce do 30 km. Ta povede 

převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších 

silnicích. Na všechny Jaroslavy čeká v cíli překvapení. Sraz 

a informace v 10.00 – 10.30 hodin, hromadný start je 

v 10.30 hodin. Více na str. 13.

Úterý 25. 4. • 19.00
Koncert duchovní hudby
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8
Na programu jsou duchovní sborové skladby renesance, ba-

roka, klasicizmu a 20. století, Giovanni Battista Pergolesi: 

Stabat mater (výběr). Účinkují Krušnohorský pěvecký sbor 

Teplice, Eva Bendová Charvátová – soprán, Barbora Poláš-

ková – mezzosoprán a instrumentalisté. Sbormistr a diri-

gent – Petr Benda. Vstup volný.

Středa 26. 4. • 9.00 – 11.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474
Zveme všechny případné zájemce o umístění dítěte v Ros-

ničce na informační schůzku. Obsahem tohoto setkání bude 

školní řád, organizační schéma školy, kritéria přijetí. 

Po dobu konání bude zajištěn pedagogický dohled dětí. 

 Srdečně vás zveme.

Čtvrtek 27. 4. • 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří v Šikulce
Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534, Stodůlky
Od 13 hodin můžete se svými dětmi navštívit školku a zažít 

odpoledne plné her a výtvarného čarování. 

Více na www.skolka-sikulka.cz, tel. 235 519 268.

Čtvrtek 27. 4. • 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

V rámci Dne otevřených dveří si budete moci prohlédnout 

školku a získáte informace k zápisům do MŠ. Navíc můžete 

se svými malými dětmi zhlédnout divadelní představení 

Jak pejsek onemocněl.

Čtvrtek 27. 4. • 15.00
Butovický zajíček 2017
Hřiště FZŠ Mezi Školami 2322 
Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka 

za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atle-

tické závody družstev mateřských škol – atletický čtyřboj. 

Přihlášky zašlete co nejdříve na pohadka.ms@volny.cz. 

Přijďte fandit našim malým sportovcům. 

Pátek 28. 4. • 14.00 – 16.00
Malování na obličej 
Hypermarket Globus, 
Sárská 5/133, Zličín
Zveme všechny děti do oddělení hraček, kde bude probíhat 

oblíbené malování na obličej s možností nechat si udělat 

v oddělení elektra zdarma fotografii.

Sobota 29. 4. • 15.00 – 18.00
Vítání jara a nového týpí – pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus, Třebonice

Slavnostně postavíme a ozdobíme nové indiánské týpí a při-

vítáme jaro tancem, zpěvem, hrou a pečením placek 

na ohni. Vstupné 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě. Po předchozí 

dohodě možné přespání v týpí. Přihlášky se jménem rodiče 

a počtem dětí předem na majdas@volny.cz nebo sms 

na tel. 775 690 806.

Neděle 30. 4. • 9.30 a 13.30
Lužinská liga mládeže v badmintonu
Tenis Centrum Lužiny, Zázvorkova 1480/11, Lužiny 
Chceme vás co nejsrdečněji pozvat na další badmintonový 

turnaj. Program turnaje je rozdělen na poloviny. Dopoledne 

od 9.30 do 13.30 budou hrát děvčata a chlapci U-9 a U-11, 

odpoledne od 13.30 do 17.30 nastoupí děvčata a chlapci 

U-13 a U-15. Přijďte fandit. Info a přihlášky na 

marcel@tenis-luziny.cz, tel. 776 574 644.

Neděle 30. 4. • 16.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ v Bronzové ulici
Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní Čaroděj-

nice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale 

také skvělý doprovodný program. Vystoupí skupina Verona, 

Dalibor Janda revival, hudební skupina Robin&son nebo 

 Tyrannosaurus rex. Těšit se můžete také na soutěže o nej 

koště, nos a samozřejmě o nej masku. Přijďte se pobavit.

Neděle 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i do-

spělé na pálení čarodějnic, které bude probíhat pod bedli-

vým dohledem stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou 

připraveny soutěže o ceny, ta hlavní o „nejhezčí“ čarodějnici.

Neděle 30. 4. • 19.00
Rej čarodějnic v Třebonicích 
Hráz rybníka v Třebonicích 
SDH Třebonice zve všechny děti a příznivce na tradiční pá-

lení čarodějnic se soutěží masek o ceny. Neseďte doma 

a přijďte se bavit.

Úterý 2. 5. • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím 

vždy první úterý v měsíci. Protože je počet míst omezen, 

 doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny Houškové 

na tel. 235 011 451.

Neděle 7. 5. • 10.00
První požární útoky v Praze 
Sportovní areál v Třebonicích
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Třebonice zve své příz-

nivce na první letošní hasičské požární útoky v Praze. Jde 

o Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích, 

který je určen dospělým a dorostu.

Středa 10. 5. • 17.00 
Netopýři ve městě
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4
Srdečně vás spolu s paní Zieglerovou ze ZO České společ-

nosti pro ochranu netopýrů Nyctalus zveme na poutavou 

besedu. Víte, co je net.guano, že netopýři žijí i ve fasádách 

panelových domů, že se dokáží protáhnout i velmi malými 

otvory...? Dozvíte se mnoho zajímavého z jejich života 

a také poznáte živé ochočené netopýry přímo v knihovně. 

Vstup zdarma. 

Neděle 14. 5.
Velký sportovní den – Halda 2017
Centrální park
Akce je určena široké veřejnosti. Tradičně se můžete těšit 

na atraktivní závody na horských kolech a v krosovém běhu 

všech věkových kategorií, na nejmenší čeká závod odráže-

del. Nově budou zařazeny individuální dovednostní sou -

těže pro děti a hry v míčových sportech pro dětské týmy 

(6–9 let).

Samozřejmě nebude chybět ani bohatý doprovodný pro-

gram pro celou vaši rodinu. Výtěžek ze startovného bude 

prostřednictvím projektu Sport pomáhá věnován na pod-

poru sociálně hendikepovaných dětí. Online registraci 

na závody a všechny další důležité informace o akci 

na www.sportpomaha.org/halda.

Akce se koná pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana.

Pondělí 15. 5. • 17.00
Veřejné projednání 
Obřadní síň radnice, 
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice 
Zveme občany Městské části Prahy 13 na veřejné projed-

nání, které se týká záměru realizace parkovacích stání s par-

kovacím kotoučem ve vytipovaných lokalitách Prahy 13. 

Projednání je součástí aktivit Místní Agendy 21.

BOTANICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja

Sobota 1. 4. • 10.00 – 18.00 
Stopy v čase – stráň
Stopy zanecháváme za sebou každý den. Staňte se svědky 

zalévání stély s egyptskými hieroglyfy, vzkazu budoucím 

generacím, do neprodyšné schránky. Během dne se také 

budete moci stát egyptským písařem nebo výrobcem pa-
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píru. Poznáte strasti i radosti archeologické práce a krimino-

logové vám osvětlí, jak obtížné je čtení stop z místa činu. 

Pokud máte doma zkamenělinu a chtěli byste zjistit, komu 

otisk patří, přineste ji s sebou. 

Úterý 4. 4. – neděle 28. 5. • 9.00 – 18.00
Skleník Fata Morgana – výstava motýlů
Motýli jsou asi nejobdivovanější skupinou hmyzu. Jejich 

krása, ladný let a křehkost fascinují člověka od nepaměti. 

Není tedy divu, že se výstava exotických motýlů těší pravi-

delně vysokému návštěvníků. V následující dny je skleník 

pro veřejnost uzavřen: 10. a 24. 4., 15. a 22. 5.

Sobota 15. 4. – neděle 30. 4. • 9.00 – 18.00
Zakuklete se, prosím aneb Co nevíte o motýlech 
– výstavní sál
Letos pořádáme již 21. ročník hmatové výstavy, tentokrát 

jsme ji věnovali křehkým motýlům. Expozici je možné pro-

hlížet doslova všemi smysly. Život a jedinečnost tohoto 

hmyzu přiblíží jak vidoucím lidem, tak návštěvníkům s po-

ruchou zraku. Doplní ji zvukový průvodce, díky kterému se 

prohlídka změní v jedinečný zážitek. Výstava je pro vás 

 otevřena denně ve výstavním sále v areálu venkovních 

 expozic.

Sobota 22. 4. 
Burza afrických fialek – zázemí administrativní budovy

Milovníky afrických fialek zveme i letos na burzu těchto oblí-

bených pokojových rostlin. Přijďte obohatit svou sbírku a se-

známit se s novinkami. Od 16. do 28. 5. na již tradiční výstavě 

představíme různé hybridy rodů Saintpaulia a Streptocarpus. 

Na výstavě se spolupodílí SZO ČZS Saintpaulia.

Více informací o veškerých akcích a novinkách 
 najdete na www.botanicka.cz.

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Sobota 4. 3. – neděle 14. 5.
Czech Nature Photo
Pilotní výstava Czech Nature Photo. Vystavující autoři patří 

mezi nejlepší české fotografy živé přírody (Václav Šilha, 

 Rostislav Stach, Ondřej Prosický, Petr Bambousek, Dan 

 Materna). Výstava bude koncipována jako výstava top foto-

grafií pocházejících z přírody celého světa viděná očima čes-

kých fotografů. V jejím průběhu se budou konat prezentace 

a autorská čtení v rámci akce Měsíc přírody v Czech Photo 

Centre.

Pondělí 10. 4. • 18.00
Václav Šilha – Antarktida
Autorská prezentace fotografa.

Výraz Antarktis poprvé použil v roce 1840 Američan 

Ch. Wilkins, který zde během své výpravy prozkoumal 

3 000 km pobřeží.

Čtvrtek 20. 4. • 18.00
Ondřej Prosický – Medvědi lední na Špicberkách
Autorská prezentace fotografa.

Přestože ze světa přicházejí zprávy, jak kvůli globálnímu 

oteplování ledním medvědům mizí led pod tlapkami, sku-

tečnost je pro přirozené chování nádherné šelmy zatím 

pořád příznivá.

Sobota 22. – neděle 23. 4. • 10.00 – 18.00
Jakub Skokan – workshop Pohyb a zvuk jako součást 

fotografické tvorby

Cílem workshopu bude seznámit účastníky s možnostmi 

propojení média fotografie s různorodými prvky z oblasti 

multimédií.

Dvoudenní seminář bude rozdělen do dvou částí, teoretické 

a praktické.

Více na www.czechpressphoto.cz. Výstavy jsou k vi-
dění (není-li uvedeno jinak) út-pá od 11.00 do 18.00, 
so-ne od 10.00 do 18.00. Vzhledem k omezené kapa-
citě sálu prosíme na všechny akce o potvrzení účasti 
na cp@czechpressphoto.cz nebo tel. 608 875 556

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

Pondělí 17. 4. • 17.00
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny

Koncert v podání Břevnovského chrámového sboru pod ve-

dením Adolfa Melichara

Neděle 23. 4. • 15.30
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka. 

Na programu: A. Vivaldi, H. Macourek a O. Fischer.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 

byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 

který slouží nemocným seniorům.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. 
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE 
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 7. 4. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna 
Přijďte s námi oslavit jaro! Jarní dílna bude se spoustou 

inspirace na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné 

 dekorace a milé maličkosti. S sebou si přineste krabičku 

nebo košík na výrobky, nůžky, lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka. 

Vstupné 70 Kč.

Neděle 23. 4. • 15.00
Akademie DDM Stodůlky

Přijďte se podívat do Spolkového domu, K Vidouli 727, 

na vystoupení, která pro vás připravili účastníci našich hu-

debních a pohybových kroužků pod vedením svých lektorů. 

Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodulky.

FASTRACKIDS – CENTRUM 
ROZVOJE DĚTÍ
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice

Naše interaktivní programy jsou vhodné  pro dě ti od půl 

roku do 10 let. Zápis dětí do kurzů po celý rok. 

Sobota 20. 5. • 15.00 – 18.00
Den otevřených dveří ve školce FasTracKids
Pro děti od 2 let. Rádi uvítáme nové kamarády v našem cen-

tru rozvoje dětí FasTracKids, který nabízí program v režimu 

školky – 8 dě tí ve třídě . Běžný provoz školky je pondělí až 

pátek 7–18 hod. 

Více o našich programech, letních příměstských  
tábo rech a rezervace termínů ukázkových hodin na 
www.fastrackids.cz/praha5 nebo na tel. 604 815 472.

KLUB JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám

Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00 (IK – indi-
viduální konzultace 14.00 – 15.00), úterý 14.00 – 
18.00 (IK – 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 17.00 (IK 
17.00 – 19.00) a čtvrtek 14.00 – 18.00 (IK 18.00 – 
19.00). Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 

nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici 

je sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné pose-

zení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc 

v životních tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, 

sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a na-

bídka doučování). 

Téma měsíce: Láska, vztahy a sex

Program: 1. – 2. 3. – Filmový klub, 6. – 9. 3. – Kdo je pro 

tebe ten pravý/ta pravá?, 13. – 16. 3. – Jak na první rande?, 

20. – 23. 3. – Pravidla a lži o sexu, 27. – 30. 3. – Láska přes 

internet. Změna programu vyhrazena.

 Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
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Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 

V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 

tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo 
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 

od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí

(i cizinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zá-

zemí, komunikaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
 získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304, 
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Sobota 1. 4. • 9.00 – 13.00
Brigáda u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách
Brigáda na zahradě fary a v kostele, jejíž součástí bude 

 tentokrát i úklid a příprava věže na opravu trámů.

Úterý 4. 4. • 9.30
Předvelikonoční dopoledne pro maminky
Společenství maminek zve všechny zájemce k tvorbě tradič-

ních velikonočních věnců a velikonočních pokrmů.

Sobota 8. 4. • 9.00
Setkání pečujících 
Farní charita zve na setkání pečujících o osoby blízké do klu-

bovny „garáž“. 

Úterý 11. 4. • 11.00 – 13.00
Velikonoční floristika 
Setkání seniorů ve velikonoční dílně.

Úterý 11. 4. • 19.00
Porozumět velikonočním obřadům
Přednáška P. Radka Tichého o významu jednotlivých obřadů 

velikonoční liturgie. 

Čtvrtek 20. 4. • 16.00
Dříve narození
Pravidelné setkání „dříve narozených“. Hostem bude paní 

Petra Štěpančíková z Nadace sv. Františka z Assisi s přednáš-

kou o životě a díle svaté Matky Terezy.

Sobota 22. 4. • 9.00 – 13.00
Brigáda u sv. Prokopa
Jarní brigáda.

Úterý 25. 4. • 19.00
Absolventský koncert 
Absolventský koncert dirigenta Petra Bendy. Na programu 

je duchovní hudba, účinkuje Krušnohorský pěvecký sbor se 

sólisty.

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 

vstup zdarma.

 2. 4.  Jak se malému medvídkovi splnil velký sen – Divadlo 

Rolnička

 9. 4.  Jak pan Slepička a paní Kohoutová malovali vajíčka 

– Romaneto

16. 4. Dobrodružství lesního skřítka Kuka – Divadlo Dokola

23. 4. Zvířátka a loupežníci – Dřevěné divadlo

30. 4. O Palečkovi – Malé divadélko Praha

 7. 5. Jak se hledají princezny – Divadlo Bořivoj

14. 5. Prasečí slečinky – Divadýlko z pytlíčku

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Na velikonoční pon-

dělí je zavřeno. Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou jaro a Veliko-

noce – říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

Během dopoledne navíc:

10. 4. od 10.30 – Proč Veliko-noce? Proč velká noc? Proč noc 

a ne den? Proč Velikonoce? Zamyšlení kazatele Davida Nováka.

24. 4. od 10.30 – Jak jsem učila děti doma? Vzpomínka 

na domácí školu od Lenky. 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 

dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 

Děti pohlídáme v herně. 

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 

 tvoření pro děti

Více se o nás dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

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

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, vý-

pravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Ve-

doucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Pro zájemce ve věku zhruba 16–23 roků. 

Více na www.facebook.com/mladez13.      

Čtvrtky • 19.00 – 20.30
Setkání klubu „Starší mládež“
Pro mladé duchem 20+. 

  

Pátky • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 lehčí 

forma rehabilitačního a kondičního cvičení. Cena 50 Kč. 

Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. 
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 Velikonoční výprava a letní tábor první dva týdny v červenci 

– více na www.klubrobinson.cz. 

Více informací najdete na www.13ka.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Zoologická zahrada je v březnu otevřená denně od 9.00 

do 17.00, v dubnu a květnu 9.00 – 18.00.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 

od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé 

průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč (vyjma svátků 

17. dubna, 1. května, 8. května, měsíců července a srpna, 

25. prosince a 1. ledna 2018)

Komentovaná krmení a setkání – v dubnu každý víkend 

na více než 12 místech zoo. Aktuální přehled na webu. 

Výstavy
Galerie Gočár – Pooseum

Sobota 1. 4. 
Pan Hroch na telefonu opět zasahuje
Na speciální aprílovou linku mohou celý den telefonovat 

 zájemci – odpověď na každou otázku hlavně o zvířatech.

Sobota 1. 4. 
Mezinárodní den ptactva
Beseda o výzkumu volavek a kvakošů v Zoo Praha. V 10.00 

proběhne vycházka za volavkami a kvakoši v zoo, od 12.00 

dojde k slavnostnímu odhalení panelu na téma kvakoši 

v zoo a jejich výzkum a ve 13.00 se můžete těšit na besedu 

o výzkumu volavek a kvakošů v Zoo Praha.

Sobota 8. 4. 
První rok slůněte Maxe
Malý Max už není tak docela malý a slaví první narozeniny. 

Oslava v Údolí slonů začne v 11 hodin. Budou probíhat celo-

denní komentování, o slonech indických se dozvíte víc 

na místě v informačním stánku.

Neděle 9. 4. 
Den chovatelů želv
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý 

den. Přednášky budou probíhat ve Vzdělávacím centru 

od 10 do 15 hodin.

Čtvrtek 13. – pondělí 17. 4. 
Velikonoce v zoo a velikonoční prázdniny
Ukázky staročeských tradic spojených s jarem. Na veliko-

noční pondělí si zvířata při neobvyklých komentovaných 

 krmeních pochutnají na pomlázkách. 

Neděle 23. 4. 
∙ Běh pro zoo
Již druhý ročník charitativní akce Běh pro zoo, kterou připra-

vil studentský spolek Drosophila a Pedagogická fakulta Uni-

verzity Karlovy. Výtěžek poputuje na naše sbírkové konto 

Pomáháme jim přežít. Akce začne v 11.00. 

Více ne webu.

∙ Světový den Země (Earth Day)
Připomenutí významného dne s upozorněním na ohrožené 

druhy zvířat a na projekty Zoo Praha. Od 10.00 do 16.00 se 

dozvíte více o akci Earth Day, in-situ projektech organizova-

ných Zoo Praha a možnostech zapojení se. 

∙ První rok gorilího samečka Ajabu
V Pavilonu goril oslavíme narozeniny nejmladšího člena 

tlupy a ve 14.00 mu předáme dárek.

Pondělí 24. 4.
Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři
Od 10.00 proběhne vycházka vedená odborníkem. Jejím 

 tématem budou nejen hadi volně žijící v zoo.

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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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny
Komorní rezidenční projekt umístěný do zeleného 
prostředí jen několik minut chůze od stanice metra B. 
Bydlení ve standardu Trigema Chytré bydlení Plus: 

individuální rekuperace VZT nebo příprava systému 

pro inteligentní ovládání bytu.

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,9 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.  
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek,  
které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350. www.jeremiasova.cz
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Ve skleníku Fata Morgana v Botanické za-

hradě hl. města Prahy v Troji se tento rok 

koná již popatnácté... TAJENKA. Pravi-

delně se těší vysokému zájmu ze strany 

návštěvníků, tak se i vy letos nechte 

unést krásou motýlích křídel. V průběhu 

celého roku kvete ve skleníku také 

mnoho druhů orchidejí, bromélií a řada 

dalších rostlin, takže si na své přijde 

opravdu každý. Výstavu je možné navští-

vit denně mimo pondělí od 4. dubna 

do 28. května od 9 do 18 hodin. 

Více najdete na www.botanicka.cz.
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Toto číslo vyšlo dne 31. 3. 2017 v nákladu 31 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

Křížovka pro děti: První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl 

... TAJENKA a drobnými zlomyslnostmi. 

Březnová tajenka: OKUSTE ATMOSFÉRU STARÉ PRAHY

Výherci:  Andrea Bartošová, Nové Butovice; Karolína Kohoutová, Velká Ohrada; 

Luboš Petříček, Stodůlky   
 

Připravila Petra Fořtová
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Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: 
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z března:
Křížovka pro děti –  POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – František Hrabánek, Velká Ohrada
v hodnotě 238 Kč – Růžena Klimčíková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Marie Digmayerová, Stodůlky
Marie Čermáková, Česká Třebová
Jakub Svoboda, Luka

Volné vstupenky do pražské botanické zahrady
Od tohoto měsíce budeme losovat také tři výherce vstupenek do Botanické 
zahrady hl. m. Prahy, která se stává dalším sponzorem našich soutěží.

Soutěžní otázky na duben:
1) Kdy se uskuteční další ročník cyklistické vyjížďky Evakuace na kole?
2) Kdo byl hostem Slávka Klecandra v cyklu Třináctého na třináctce?
3) Jak se jmenuje benefiční akce pro Diakonii Praha?

Správné odpovědi na březnové otázky: 
1) Do kontejneru na bioodpad můžeme uložit  listí, trávu, větve, neznečištěnou ze-
minu, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.
2) Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici se uskuteční 22. dubna.
3) Nejstarší rozhlednou v Praze je vyhlídková věž Cibulka.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Jana Tesařová, Nové Butovice
 Připravila Petra Fořtová

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

Zdarma Vám vypracujeme studii ekonomického porovnání výstavby vlastní plynové 
kotelny ve srovnání s náklady za teplo ze stávající výměníkové stanice. V ceně kotelny 
budou zahrnuty veškeré náklady na výstavbu, provoz a servis.

Dále vytvoříme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení.
Nové zdroje tepla vyrábíme z kvalitních komponentů s dlouholetou životností.  
Zajistíme provozování kotelny, včetně provádění ročních servisů.

Nabízíme Vám možnost splatit investici do plynové kotelny formou splátkového kalendáře. 

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference
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