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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou INPROSAN, s.r.o., se sídlem 
Před Bateriemi 1059/7, 162 00 Praha 6 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby 
s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ Kuncova 1580
a návrh smlouvy o dílo předložený firmou INPROSAN, s.r.o.
VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly v 2. pololetí roku 2014 včetně nedostatků zjištěných 
odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržo-
vání u hlavních zjištění

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
a) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 2015 s celkovými výdaji včetně financování 
ve výši 846 245 200 Kč (podrobnosti v článku na str. 5)
b) návrh finančního plánu zdaňované činnosti včetně správcovských firem v těchto 
objemech – výnosy 55 238 000 Kč, náklady 40 382 000 Kč, zisk 14 856 000 Kč 
a rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2016 – 2020
VZALO NA VĚDOMÍ 
zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Vojtěcha Šeferny z důvodu 
rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupi-
telstev obcí, v platném znění 

VZALO NA VĚDOMÍ
písemnou rezignaci JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, na funkci člena finančního 
výboru a písemnou rezignaci Ing. Pavla Jaroše na funkci člena výboru pro výchovu 
a vzdělávání
ODVOLALO Ludmilu Tichou z funkce členky sociálního výboru
a ZVOLILO 
- členy finančního výboru Ing. Kateřinu Helikarovou, Mgr. Štěpána Hošnu 
 a Ing. Jana Zemana, CSc.
- členy kontrolního výboru Ing. Radka Dleska, MBA a Ing. Michala Drábka
- členy majetkového výboru Mgr. Jakuba Lapáčka a Luboše Petříčka, DiS.
- členy výboru pro agendu 21 Ing. Ivu Arnoštovou a Luboše Petříčka, DiS.
- členy výboru pro dopravu a bezpečnost doc. Ing. Petra Prause, CSc. a Ludmilu Tichou
- členy výboru pro evropské fondy Mgr. Štěpána Hošnu, Ivanu Todlovou, Milana 
 Vávru a Marka Ždánského
- členem výboru pro výchovu a vzdělávání doc. Ing. Petra Prause, CSc.
- členy výboru pro životní prostředí Ing. Ivu Arnoštovou a Ing. Jana Zemana, CSc.
- členem sociálního výboru Mgr. Antonína Krejčíka
SCHVÁLILO
předložení projektové žádosti OŽP na Revitalizaci rybníků ve správě MČ Praha 13 v rámci 
vyhlášené 15. výzvy k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Praha 
– Konkurenceschopnost; v případě podpoření žádosti na MHMP dále schvaluje spo-
lufinancování uvedeného projektu z rezervy MČ Praha 13 ve výši 7,5 % a případných 
neuznatelných výdajů, což činí maximálně 500 000 Kč. 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.

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2015/2016 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  9. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
 23. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu
Městská část Praha 13 pronajímá celkem 83 parkovacích míst pod objektem Školního 
zimního stadionu Bronzová, č. 1387. V současné době zbývá ještě 35 míst k pronajmutí. 
Podmínky pronájmu parkovacího místa:
- pro uzavření nájemní smlouvy je rozhodné datum předložení přihlášky do poda-
telny ÚMČ Praha 13 
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, výpovědní lhůta je tříměsíční
- zákaz parkování vozidel na LPG a CNG
- zájemce uhradí 1 073 Kč jako zálohu na dálkové ovládání k vstupním vratům, která 
bude v případě ukončení nájmu vrácena při vrácení dálkového ovládání
Cena pronájmu parkovacího místa
Cena za jedno parkovací místo je 800 Kč měsíčně, včetně aktuální DPH.
Předložení přihlášky
Přihlášku předloží zájemce v zalepené obálce označené Přihláška na pronájem par-
kovacího místa pod objektem ZŠ Bronzová č. 1387 do podatelny Úřadu městské 
části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5.
Bližší informace poskytne Odbor školství Úřadu MČ Praha 13. 
Přihláška k parkovacímu místu je k dispozici na www.praha13.cz v oblasti Jak si 
zařídit – Formuláře – Odbor školství nebo v informacích v přízemí Úřadu MČ Praha 13, 
Sluneční náměstí 2580/13. Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Farmářské trhy zahajují
Na Slunečním náměstí v Nových Butovicích bude v pondělí 13. dubna po zimní pře-
stávce opět uvedeno do provozu farmářské tržiště. Každé pondělí od 8.00 do 18.00 
pro vás budou připraveny stánky s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými 
a masnými výrobky, uzeninami, sladkostmi a nápoji. Přijďte si nakoupit a vyzvednout 
dárek. Farmářský šek na dárek najdete na str. 14. -red-

 
Staré varné konvice nepatří do popelnice
Hl. město Praha společně se společností Elektrowin vyhlašuje sběr vysloužilých rych-
lovarných konvic spojený se zápisem do České knihy rekordů. Současně jde o soutěž 
městských částí. Máte-li doma nefunkční varnou konvici a cestu okolo sběrného 
dvora v Klikaté ulici v Jinonicích, odevzdejte ji tam prosím nejpozději do 17. dubna. 
Za účast děkujeme. Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Školky dostaly speciální počítače
Praha 13 se zapojila do programu IBM KidSmart Early Learning zaměřeného na roz-
voj nových interaktivních metod výuky v předškolních zařízeních využívajících infor-
mační technologie. V rámci programu dostala městská část od společnosti IBM 
formou daru celkem 22 speciálních počítačových jednotek do všech mateřských škol 
na území Prahy 13. Počítače jsou vybaveny výukovým softwarem uzpůsobeným pro 
děti předškolního věku, který napomáhá rozvoji tvořivosti, fantazie, logického myš-
lení, základů matematiky, spolupráce dětí ve skupině a dalších sociálních dovedností. 
Počítače byly rozvezeny do mateřinek 12. března.  
 Vít Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Zastupitelstvo vzalo na vědomí vznik mandátu členky zastupitelstva Ing. Ivy Arnoštové, 
první náhradnice téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb do zastupitelstva 
v roce 2014.
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Milí čtenáři,
už začátkem dubna prožijeme Velikonoce, a proto jsme i STOPu dali velikonoční obálku 
a zařadili sváteční zamyšlení pana faráře Lodka a přehled bohoslužeb v místních spole-
čenstvích. 

Hlavním tématem tohoto čísla je rozpočet městské části na rok 2015, který schválilo 
březnové zastupitelstvo. Seznámíme vás také se změnami v městské hromadné dopravě 
po zprovoznění nového úseku metra, které už od 6. dubna bude jezdit až do Motola. 
Další důležitou událostí měsíce bude dlouho očekávané zprovoznění pošty na Lužinách. 
V Přímé lince o tom píše starosta David Vodrážka a také se zabývá kritizovaným zámě-
rem přístavby bytových domů k OC Lužiny. 

Redaktorka Eva Černá rozmlouvala s jednou z nejslavnějších osobností české baletní 
scény, národní umělkyní Martou Drottnerovou, která vzpomínala na své začátky, nejkrás-
nější role i mezinárodní úspěchy. Zveme vás také na vycházku do nedalekého okolí 
Prahy, k návštěvě Mořského světa na pražském výstavišti a nového sportovního centra 
Jeremi u křižovatky Jeremiášovy a Mukařovského. A přijďte se podívat na dubnové akce 
v Praze 13 – Bezpečnou třináctku, Butovický rohlík, Evakuaci na kole a Čarodějnice. 

Za celou naši redakci vám přeji klidné a radostné Velikonoce a krásné jarní dny.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 13. 4. 2015 Distribuce: 1. – 8. 5. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Co bude radnice dělat proti výstavbě 
výškových domů u OC Lužiny? Slyšela 
jsem, že když bude developer chtít, 
stejně je postaví. A proč proti stavbě 
neprotestovalo také zastupitelstvo?

Že jsou pravomoci samosprávy 
při rozhodování o stavbách ome-
zené, to je pravda. Na druhé 
straně ani stavebník si nemůže 
úplně dělat co chce. Prvním 
naším úspěchem bylo, že mimo 
jiné na základě našeho negativ-
ního stanoviska bylo rozhodnuto 
o tom, že záměr musí projít posu-
zo váním vlivů na životní pro-
středí (tzv. řízením EIA). Už to 

je pro developera velká kompli-
kace. V rámci tohoto řízení jsme 
ve stanovené lhůtě zaslali magist-
rátu podrobné stanovisko s množ-
s tvím výhrad k záměru. Odpůrci 
stavby budou mít ještě příležitost 
přednést své argumenty proti zá-
měru na veřejném projednávání 
v rámci EIA, které bude pořádat 

magistrát. Ani pokud by řízení 
EIA dopadlo ve prospěch stavby, 
nemá developer vyhráno. Záměr 
by musel projít ještě územním 
a stavebním řízením, kde mohou 
účastníci řízení také vznášet své 
námitky proti stavbě. 

Pokud se ptáte, proč o tzv. poly-
funkčních domech nejednalo za-
stupitelstvo městské části a ne při -
jalo odmítavé stanovisko, bylo by 
to nadbytečné a bylo by to pozdě. 
Lhůta ke zpracování stanoviska 
k velmi obsáhlé dokumentaci zá-
měru byla 18. 2., což byl termín 
poměrně šibeniční. V tak krát-
kém čase nebylo možné svolat 

zastupitelstvo a věc na něm pro-
jednat. Pro nás bylo prvořadé, že 
jsme stihli odevzdat důkladně 
zpracované připomínky k záměru 
v dané lhůtě, protože jinak by to 
vypadalo, že Praha 13 se stavbou 
souhlasí. Usnesení přijaté na za-
stupitelstvu 4. 3. by bylo pouhou 
proklamací bez praktického vý-

znamu. Rozumím ale těm, kdo 
hledají všechny cesty, jak proti 
stavbě protestovat a organizáto-
rům různých petic. Máme v této 
věci stejný cíl – zabránit vzniku 
stavby, která by Lužinám ublížila. 
Pan senátor Láska na našem za-
stupitelstvu ohlásil, kolik lidí už 
podepsalo jeho petici proti vý-
stavbě. Nepochybně nasbírá ještě 
mnoho podpisů a já jeho inicia-
tivu vítám, zejména pokud také 
přesvědčí své spřízněné členy sa-
mosprávy hl. města Prahy, kteří 
budou mít důležitou roli v pří-
padných dalších fázích rozhodo-
vání, aby tuto kontroverzní 
stavbu odmítli. 

Kdy bude konečně zprovozněna 
pošta na Lužinách?

Tentokrát mohu s potěšením sdě-
lit, že stavební a technické úpravy 
v prostoru pobočky České pošty 
v OC Lužiny byly dokončeny a že 
byl také konečně stanoven defini-
tivní termín zahájení jejího pro-
vozu. Pošta s označením Praha 54 
začne opět sloužit obyvatelům 
měst ské části v pondělí 13. dubna. 
Bude poskytovat veškeré poštovní 
služby, služby CzechPOINT 
a zaji š ťovat služby Poštovní spo-
řitelny, České pojišťovny, Česko-
moravské stavební spořitelny 
a Raiffeisen stavební spořitelny. 
Obsluhu zajistí tři přepážky 
v moderním designu. Ve všední 
dny bude mít pobočka nepřetr-
žitý provoz od 8.00 do 18.00 
a dobrou zprávou je, že pošta 
bude dle dohody otevřena 

i v sobotu, a to od 9.00 do 13.00.
Současně jsme byli pracovníky 

pošty upozorněni, že pošta 
Praha 519 na Velké Ohradě, 
která měla po dobu uzavření 
lužinské pobočky částečně rozší-
řený provoz, se od 13. 4. vrací 
k původním úředním hodinám. 
Pošta na Velké Ohradě bude tedy 
v provozu ve všední dny od 8.00 
do 12.00 a od 15.00 do 18.00. 

Znovuotevření pošty na Luži-
nách bude ulehčením pro všechny 
obyvatele této oblasti. Doufám, 
že budete s jejími službami spo-
kojeni. 

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

KONTAKTY

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........................................hadravalibor@centrum.cz, 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.....................tel. 728 815 349, 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



 DUBEN 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

Informace z radnice

Centrum právní pomoci po roce 
Již více než rok nabízí radnice Prahy 13 bezplatné základní právní po-
radenství pro občany městské části v problematické situaci. Advokátka 
Iva Jermanová v Centru právní pomoci radí objednaným klientům dva-
krát týdně – v úterý a ve čtvrtek. Zajímaly nás její zkušenosti po prvním 
roce působení na radnici.
Kolika klientům jste za ten rok radila?
Za rok činnosti jsem v Centru poskytla právní poradenství asi 200 ob-
čanům, někteří se přišli poradit i opakovaně.
S jakými problémy se na vás lidé nejčastěji obracejí?
Nejčastěji řešíme problematiku z oblasti rodinného práva – rozvody, 
opatrovnictví nezletilých dětí a výživné pro zletilé děti (stále studující), 
z oblasti dědického práva, problematiku exekucí a insolvencí, proble-
matiku převodu nemovitostí bezplatně za současného zřízení věcného 
břemene pro dárce. Třeba u otázky závěti doporučujeme návštěvníkovi 
notářskou kancelář, která se řešením jeho záležitosti bude zabývat. 
Někdy stačí rada, na kterou instituci se obrátit. 
Doporučujete některým klientům i služby jiných odborníků?
V několika případech jsme návštěvníkovi zprostředkovali poradenství 
od specializovaného kolegy – advokáta. Jednalo se o velmi specializo-
vané záležitosti náhrady škody na zdraví, na které se moje advokátní 
praxe nespecializuje. 
Které téma řešíte nejméně ráda?
Nejbolestnější situací je případ spojený s násilím na dětech, nebo když 
se někdo snaží zneužít situace, ve které se nachází osoba vyžadující 
zvláštní přístup a speciální pomoc.

Vzpomínáte ráda na některý případ, 
na konkrétního klienta?
Je velmi milé a příjemné, když se 
po čase s návštěvníkem Centra setkám, 
třeba náhodně v obchodě, a on mi po-
děkuje, že jeho situace se vyřešila 
nebo alespoň zlepšila, protože se řídil 
mou radou nebo doporučením.
Děláte v podstatě o charitativní 
činnost, protože rady poskytujete 
bezplatně. Co vám osobně tato 
aktivita za ten rok dala a dává?
Práce, kterou vykonávám pro Cent-
rum právní pomoci, je prací pro bono. 
Považuji ji za důležitou, protože lidem ukáže možnost řešení jejich 
mnohdy složité situace. Je potřeba, abychom k řešení problému přistu-
povali aktivně a začali se zabývat řešením hned od počátku a nikoliv 
až v době, kdy problém narostl do obrovských rozměrů. Myslím si, že 
je třeba, aby se všichni lidé aktivně zajímali a starali o svou osobní si-
tuaci. A pokud nevědí, co s daným problémem udělat, tak aby měli 
místo, kam se mohou přijít poradit. V mnoha případech jsem se setkala 
s tím, že návštěvník Centra neměl představu o tom, že jeho situace se 
dá ošetřit nebo zmírnit aktivním přístupem a zařízením vlastních zále-
žitostí.

Termín konzultace v Centru právní pomoci je možné si objednat 
v informacích radnice na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bez-
platné lince číslo 800 130 000. Samuel Truschka

Máte zájem o vítání občánků?
Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem 
na území městské části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou 
slavnost, je potřeba narození dítěte oznámit. Kvůli platným zákonům 
o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůže totiž občan-
sko-správní odbor využívat evidenci obyvatel pro tyto účely.

Narození dítěte můžete oznámit pracovnici odboru Kateřině Bene-
šové, a to buď osobně v kanceláři č. 112 v přízemí radnice, e-mailem 
s elektronickým podpisem na adresu BenesovaK2@p13.mepnet.cz 
nebo datovou zprávou.

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte ob-
čanský průkaz k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou je 
potřeba uvést jméno a příjmení dítěte, datum narození, adresu trvalého 
pobytu a doručovací adresu (je-li jiná než adresa trvalého pobytu). 

O termínu a konkrétním čase konání vítání občánků jsou rodiče in-
formováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na uvedenou 
adresu trvalého pobytu či doručovací adresu přibližně 3 týdny před 
konáním vítání občánků. Případné dotazy na tel. 235 011 270. Vítání 
občánků probíhá v obřadní síni radnice. -red-

Revitalizace hřiště Petržílkova 

V průběhu tohoto měsíce by měla být zahájena revitalizace dětského 
hřiště v Petržílkově ulici v Nových Butovicích. Jedná se opět o revita-
lizaci veřejného prostranství na sídlišti v rámci veřejné zeleně. Dojde 
ke zvýšení bezpečnosti a kvality dětského hřiště i odpočinkové zóny 
v ulici Petržílkova. Projekt je v souladu s koncepcí rozvoje městské 
části v oblasti životního prostředí.

Hřiště bude určeno pro děti ve věku 1 – 4 roky. V blízkosti se totiž 
nachází hřiště pro starší děti, ale hřiště pro nejmenší zde naopak chybí. 
V roce 2013 bylo dokončeno nedaleké hřiště Mezi školami, které je 
koncipováno jako loď v moři. Na novém hřišti bude jako stěžejní prvek 
pro nejmenší děti zachováno pískoviště. Dalším herním prvkem bude 
koráb. Děti se mohou dále těšit na houpačku ve tvaru hnízda, motocykl 
na pérech a herní prvek v podobě zvířátka. Hřiště doplní výsadba sku-
piny kvetoucích keřů, záhonu trvalek a vzrostlého jeřábu. 

Investiční záměr je podpořen v rámci 13. výzvy Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost. Koncepčně navazuje na přede-
šlý úspěšný projekt odboru životního prostředí – Revitalizace 
sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Stavba bude dokončena 
do konce letoš ního srpna. Dana Céová, odbor životního prostředí
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Takhle vypadá hřiště dnes...
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Téma STOPu

Rozpočet Prahy 13 na rok 2015 schválen
Hlavním bodem programu prvního letošního zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 13, které se konalo 4. března, bylo projednání 
rozpočtu na rok 2015. Poměrně pozdní termín schvalování rozpočtu 
byl dán tím, že rozpočet hl. města Prahy byl projednáván a schválen 
teprve 20. února. 

Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015 počítá s příjmy a výdaji ve výši 
846,2 milionu Kč. Zde jsou základní ukazatele a objemy schváleného 
rozpočtu:

Příjmy:
- Daňové příjmy 50,0 mil. Kč
- Nedaňové příjmy 3,8 mil. Kč
- Transfery 751,7 mil. Kč
- Investiční příjmy 0 Kč
Celkové příjmy 805,5 mil. Kč
Financování 40,7 mil. Kč
Příjmy včetně financování 846,2 mil. Kč
Výdaje:
- Neinvestiční výdaje 295,2 mil. Kč
- Investiční výdaje 510,3 mil. Kč
Celkem výdaje 805,5 mil. Kč
Financování 40,7 mil. Kč
Výdaje včetně financování 846,2 mil. Kč

Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný a zahrnuje i 40,7 milionu Kč 
na finanční krytí jednorázové splátky jistiny úvěru na stavbu radnice 
z roku 2002. Na návrh rady zastupitelstvo rozhodlo, že úvěr, který měl 
být původně splácen až do roku 2018, splatí městská část do poloviny 
letošního roku, čímž kromě jiného ušetří i nemalou část finančních 
prostředků na úrocích.

Ve srovnání s předchozím rozpočtem je ten na rok 2015 výrazně 
vyšší – o téměř 519 milionů korun. Je to dáno tím, že na rozdíl 
od předchozích let byly do rozpočtu zapojeny prostředky z prodejů 
bytových domů, bytů a nebytových prostor ve výši 490,2 milionu 
korun. Tyto prostředky jsou určeny výhradně na krytí investičních akcí, 
z nichž většinu zastupitelstvo schválilo již v minulosti. Do rozpočtu 
byly zahrnuty mimo jiné na žádost opozičních zastupitelů.  

Příjmy rozpočtu tvoří především transfery ze státního rozpočtu, 
z rozpočtu hl. m. Prahy a z vlastní hospodářské činnosti – součet 
těchto tří částek činí 697,9 milionu Kč. Další částí jsou daňové a ne-
daňové příjmy, tedy např. správní poplatky, místní poplatky a podobně, 
které jsou předpokládány ve výši 53,8 milionu Kč. 

Výdajová stránka rozpočtu na rok 2015 zahrnuje bezmála 
295,3 milionu Kč neinvestičních výdajů a přibližně 510,3 milionu Kč 
na investice. 

Na oblast školství bude celkem vydáno 98,2 milionu korun. Z toho 
34,4 milionu tvoří příspěvky na provoz základních škol a 12,3 milionu 
na provoz mateřských škol. Na rekonstrukce budov a modernizaci 
techniky v některých školách je plánováno 24,2 milionu korun. Na splát -
ku projektu přeměny topných systémů ve školách, který uspoří až po-
lovinu nákladů na vytápění škol, bude vydáno 13,8 milionu Kč. 

Téměř 49 milionů Kč je určeno na životní prostředí. Z toho 45 mi-
lionů je stejně jako každý rok vyčleněno na údržbu zeleně a chodníků. 

Zbývající 4 miliony korun jsou ur-
čeny na investiční akce, především 
na spoluúčast na několika projek-
tech, spolufinancovaných z evrop-
ských fondů. Konkrétně jde o nový 
projekt Revitalizace hřiště Petržíl-
kova a dva již probíhající projekty 
revitalizace zeleně a veřejných pro-
stranství na Lužinách a v Nových 
Butovicích. Kromě toho je v plánu 
značení cyklotrasy v Centrálním 
parku a instalace nového mobiliáře 
ve vnitrobloku C na Velké Ohradě. 
Bude také objednána projektová 
dokumentace na dětské hřiště Ko-
ciánova, dětské hřiště Hostinského 
s posilovnou a dětské hřiště 
na Velké Ohradě ve vnitrobloku E.

Neinvestiční výdaje do sociální 
oblasti a zdravotnictví jsou ve výši 
7,3 milionu Kč. Přes 7,1 milionu 
Kč jde na údržbu komunikací 
a dopravní značení. 

Investiční výdaje jsou plánovány ve výši 510,3 milionu Kč. Mezi nej-
důležitější předpokládané investiční výdaje patří 302,5 milionu Kč 
na plánovaný dům pro seniory. Na pořízení domu byla opakovaně vy-
hlášena veřejná zakázka, nemohla ale být dokončena před schválením 
rozpočtu. Než však přijmeme nabídku, necháme si zpracovat audit, 
jehož úkolem bude důkladně prověřit, že nabízený objekt vyhovuje 
zadání a že cena odpovídá cenové hladině v místě obvyklé. 

Další položkou investičních výdajů, u které není jednoznačně jisté, 
že se uskuteční, je 95 milionů korun na rozšíření kamerového systému 
v městské části. Tento záměr zastupitelstvo schválilo již před několika 
lety. Nebyl však dosud realizován, protože v minulosti nebyla nalezena 
shoda s vedením hl. města Prahy o financování provozu systému. 
V současné době se vedou jednání s novým vedením hlavního města 
o případném zapojení kamer v Praze 13 do Městského kamerového 
systému a o placení provozu. Na základě výsledku těchto jednání se 
rozhodne o případném rozšíření systému. 

Přes 25,7 milionu korun půjde na regeneraci technické instalace 
polikliniky Hostinského. Celkem 24,7 milionu Kč je určeno na zatep-
lení Spolkového domu ve Stodůlkách a tělocvičny v Kovářově ulici. 
O těchto investicích jsem se zmiňoval již v lednovém STOPu. 
Rekonstrukce kuchyně ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 bude 
stát přibližně 8 milionů Kč. Na investice v oblasti dopravy, především 
na rozšíření parkovacích stání na Velké Ohradě, je určeno 7 milionů 
korun. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí také informaci o výsledku zhodno-
cení volných peněžních prostředků. V materiálu bylo konstatováno, 
že zhodnocení volných prostředků městské části, uložených u něko-
lika peněžních ústavů, dosáhlo od července 2011 do března 2015 výše 
51,2 milionu korun. 

Na zasedání zastupitelstva byl také schválen investiční záměr 
na odstranění sedimentu a revitalizaci dvou rybníků – Třebonického 
rybníka a rybníčku na Ohradském náměstí v historickém centru 
Velké Ohrady. Převážná část nákladů by měla být hrazena z evrop-
ských fondů, spoluúčast městské části by neměla přesáhnout 
500 tisíc Kč.
 David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Veteráni perlili u sítě 
V sobotu 7. března se uskutečnil Veterán volejbal CUP Stodůlky 2015. 
Šlo již o 4. ročník veteránského volejbalového turnaje smíšených druž-
stev. V tělocvičnách ZŠ Bronzová se sešlo celkem 7 týmů, složených 
převážně z místních obyvatel nebo z hráčů z blízkého okolí. 

Slavnostního zahájení turnaje se zúčastnili zakládající členové volej-
balového oddílu Sokola Stodůlky – Jarmila Kubrová (85), Slávka 
Tlamichová (78), Hana Herčíková (78), František Kejha (77), Eduard 
Uhlíř (81), Josef Tlamicha (83) a Oldřich Broj (89). Starosta Prahy 13 
David Vodrážka jim poděkoval za rozvoj sportu ve Stodůlkách, jejich 
celoživotní sportovní aktivitu a předal jim na památku knihy o hl. m. Praze.

Pamětníky pozdravili také Jan Souček ze Sokola Stodůlky, ředitel 
ZŠ Bronzová Nikolaj Hladík a ředitel Střediska sociálních služeb 
Prahy 13 Jiří Mašek. Předali jim květiny, trička s logem turnaje a drobné 
dárky. Každý z přítomných „superveteránů“ si vybral družstvo, kterému 
dělal patrona. Jejich dalším úkolem bylo rozlosovat herní skupiny 
a pořadí zápasů. V průběhu turnaje pak prozrazovali svým svěřencům 
své herní taktiky a snažili se družstvům pomoci k lepším výkonům. 

Zápasy velmi dobré úrovně probíhaly až do pozdního odpoledne, 
kdy bylo konečně známo pořadí zúčastněných týmů. Zaslouženým 
vítězem turnaje se stal tým s libozvučným jménem Pšoukaři, na dru-
hém místě skončili Rokyťáci a bronzovou medaili získal tým Sokola 
Jinonice. Na čtvrtém až sedmém místě skončila následující družstva: 
Pepro, Sokol Stodůlky, Sokol Ořech a Rychlíci. 

Po ocenění týmů byly předávány také ceny jednotlivcům. Nejzkušeněj-
ším hráčem se stal Jaroslav Michálek (70) z družstva Rychlíci. Jarda 
byl vzorem všem účastníkům, protože jako nejstarší hráč předváděl 
neskutečné smeče, bloky na síti a herní přehled v celém poli. Byla to 
pro mě veliká čest hrát po jeho boku (poznámka autora článku).

Nejzkušenější hráčkou byla vyhodnocena Alexandra Heidlerová (Ro-
kyťáci), Štikou turnaje Václav Kaucký (Sokol Stodůlky) a Smolařem 
turnaje Libor Černík (Sokol Ořech). Poslední ocenění získaly organi-
zátorky a zakladatelky turnaje Zora Matýsková a Jarmila Kudrnová, 
které nedávno oslavily životní jubileum.

Děkujeme organizátorům, Sokolu Stodůlky, MČ Praha 13, všem, 
kteří se podíleli na přípravě a průběhu celého turnaje, a partnerům 
turnaje – ZŠ Bronzová a Středisku sociálních služeb Prahy 13.
 Jaroslav Matýsek
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Kaleidoskop

Obrázky, které rozdávají radost
Na přelomu února a března byla v atriu radnice k vidění zajímavá vý-
stava krásně barevných a veselých kreseb Jana Babky. Je tomu neuvěři-
telných patnáct let, kdy se jeho kresby ve STOPu objevily poprvé. Mohli 
jste se s nimi setkat na dvanácti titulních stranách, několik let jeho kres-
lené ikony trefně doplňovaly lišty označující jednotlivé rubriky. Přede-
vším ale Babkovy ilustrace hrály jednu z hlavních rolí v Čtenářských 
soutěžích, kde sloužily jako nápověda pro uhodnutí jména filmu, 
města nebo osobnosti. Pamětníci si možná vzpomenou na jeho ob-

rázky pomyslného nového 
orloje z roku 2001. „Orloj 
ve STOPu byl můj druhý, 
ten první jsem před lety 
nakreslil jako čerstvě zami-
lovaný své vyvolené,“ dopl-
nil Jan Babka. „Když už 
jsem nemohl nabídnout 
sbírku motýlů, zkusil jsem 
to s orlojem a vyšlo to.“ Jan 
Babka je strojní inženýr 
a malování je pouze koní-
ček. Jeho kreslířské začátky 
jsou spojeny s časopisem 
Čtyřlístek, z něhož své 
první obrázky jako malý 
kluk obkresloval. Časem si našel vlastní styl, ale jak říká, „čtyřlístkov-
ské“ dlouhé nosy postavičkám zůstaly. Jeho kresby jste mohli najít 
pouze ve STOPu, s žádným jiným periodikem nikdy nespolupracoval. 
Občas kreslí pro své kamarády – diplomy pro děti na táborech, plakáty 
na bály, ilustrace do kronik, ilustroval i pohádkové knížky. Jan Babka 
má dceru Dominiku a syna Matyáše. A právě Matyáš jde ve stopách 
svého otce. Nezvolil si obrázky, ale přímo obrázkový seriál, tedy komiks. 
Možná se s jeho prací někdy seznámíme. Podpis sice bude Babka, ale 
tentokrát junior. Eva Černá
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Fun Fatale – ženy na prknech i ve vzduchu 
V roce 2011 jsme si ve Mlejně řekli, že by bylo dobré mít v Praze 13 
nějakou zajímavou mezinárodní kulturní akci, která by naši městskou 
část zviditelnila nejen v Praze a v Čechách, ale také v zahraničí. 
Vzhledem k tomu, že zájem o akrobacii a cirkusové divadlo roste 
a Mlejn se stal specializovaným místem, kde se zájemci setkávají 
a společně se učí novým pohybovým dovednostem, rozhodli jsme se 
pro festival nového cirkusu. Zaměření na ženy – performerky vyply-
nulo ze situace, že se zde učí především ženy a dívky. Cílem bylo, aby 
festival byl přátelským setkáním, zblízka ukázal divákům nevídané vý-
kony akrobatek a aby přilákal do Stodůlek nové návštěvníky.

Uběhly už čtyři roky a máme za sebou čtyři ročníky festivalu. V tom 
letošním, který se konal v březnu, mohli diváci vidět osm představení, 
dvě výstavy a zúčastnit se zajímavého setkání s francouzskou teatro-
ložkou, autorkou a odbornicí na kulturní politiku Anne Quentin.

Jedna z výstav ukazuje záběry z minulých tří ročníků festivalu. Fo-
tografie Vojtěcha Brtnického budou v Klubu Mlejn vystaveny i v dal-
ších týdnech, ale unikátní panely s dokumentací o ženách akrobatkách 
19. – 20. století ve střední Evropě byly k vidění pouze v době festivalu. 
Autorkou této výstavy byla Jana Korb, která se v Německu zabývá vý-
zkumem v této oblasti a v Praze sklidila zaslouženou pozornost. 

Akrobati využili také možnost trénovat se zahraničními lektory 
nové techniky na závěsné šále, prověšeném laně nebo pozemní akrobacii.

Vraťme se ale k jednotlivým představením. Paní Vladuš Jany Korb 
je obrazem každodenního života staré dámy, která si občas vzpomene 

na své dobré i méně dobré životní zážitky. Jana obvykle vystupuje 
na visuté hrazdě. V tomto představení kombinuje hned tři hrazdy 
v různé výšce a ukazuje své umění skvěle zahrát příběh beze slov. Sku-
pina Collectief and then… z Londýna si pro festival připravila nový 
projekt s názvem Země nikoho. Tři akrobatky jsou specialistky na práci 
se svislým a prověšeným lanem a jedna z nich také na vis za vlasy. Hra 
se rozehrává už v předsálí, kde citlivě zapojuje diváky do hry. Tématem 
nového představení je zneužívání úřední moci a totality. Norka Hege 
předvedla experiment. Příjemná dívka, která pracovala s nečekaně čer-
ným humorem a pro svou akrobatickou kreaci si vybrala 40 gumových 
hadic, byla osvěžením festivalu. Francouzka Alice ukázala bravurní 
vystoupení na jízdním kole. Dívky z domácího souboru Cirkus Mlejn 
spojily své síly s domácími i zahraničními hosty a předvedly scénickou 
koláž s názvem Pull – skvělé výkony dvojice na visuté hrazdě, zvláštní 
kombinace použití závěsných šál a pozemní akrobacie. Představení 
polsko-švédsko-anglicko-kolumbijské skupiny Purple Ladies vzniklo 
na motivy knihy o starých ženách proti vlastní vůli umístěných v psy-
chiatrickém zařízení. Performerky pracovaly se zajímavými maskami, 
ale některé situace nebyly divákům srozumitelné. 

Sobotní večer byl věnován tradičně Kabaretu. Akrobatky předvedly 
vynikající krátká vystoupení na šále, hrazdě, žonglování s kužely 
a s klobouky. Jana Korb v roli kabaretiéra nabídla divákům zajímavé 
informace z historie kabaretu v Německu i Čechách. Komentáře za-

zněly současně česky i anglicky, protože v publiku byla téměř polovina 
anglicky hovořících diváků. Festival opravdu přilákal do Stodůlek 
velké množství nových návštěvníků.

Úplným závěrem festivalu bylo představení Angel-y v podání Lucie 
Kašiarové a Vandy Hybnerové pro děti i dospělé. Netradiční příběh 
beze slov byl ukázkou výborné pantomimy, divadla srozumitelného 
beze slov.

Sobotní přednáška Anne Quentin byla zaměřena na postavení žen 
v umění ve Francii. Konstatovala, že například v Metropolitním muzeu 
jsou vystavena díla, jejichž autory jsou z 97 % muži. V roce 2013 bylo 
ve Francii jen 8 % žen ve vedoucích funkcích dramatických divadel 
a operních domů, 97 % divadelní hudby složili muži, 85 % uvedených 
divadelních her napsali muži, 78 % režisérů, 57 % choreografů a 94 % 
dirigentů byli muži. Podobná čísla nemáme v České republice k dis-
pozici, ale zřejmě by byla velmi podobná těm francouzským. 

Po přednášce se rozpoutala živá diskuse. Zapojili se do ní zájemci 
z řad veřejnosti i samy performerky a nutno říci, že byla velmi zají-
mavá. Je evidentní, že postoj k genderové otázce se rychle vyvíjí a že 
se v žádném případě nejedná o agresivní feminismus, ale o souhrn 
faktů a opravdovou snahu o dobrou spolupráci žen a mužů ve společ-
nosti i v umění. Veronika Štefanová potom informovala o situaci od-
borného vzdělávání a výzkumu v oblasti nového cirkusu, která není 
v Čechách ideální, ale zjevně se zlepšuje. Možnosti kvalitní výuky ně-
kterých disciplín zatím nabízí jen Mlejn a Cirqueon, obě organizace 
pracují v Praze. Na několika místech v Čechách funguje takzvaný soci-
ální cirkus. Nadále je tedy potřeba pracovat na rozvoji vzdělávání, pro-
tože se jedná o zajímavou pohybovou aktivitu, která mimo profesio nálů 
ve velké míře podporuje rozvoj nových atraktivních pohybových aktivit 
dětí a mládeže. V Klubu Mlejn bude tato práce rozhodně pokračovat.

 Fatal team, KD Mlejn, www.mlejn.cz, www.funfatale.cz

Jana Korb

Isabelle Schuster při výuce

3X
 F

OT
O:

 V
OJ

TĚ
CH

 B
RT

N
IC

KÝ

Lucia Kašiarová a Vanda Hybnerová
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Přestaňme se srovnávat
„Dobrý den, paní doktorko. Mám pocit, že se mi nic nedaří. Proč kompli-
kace potkávají pořád jenom mě. Mám pocit, že lidé kolem mne mají spo-
kojené partnery, šikovné děti, hezké bydlení, jezdí na hezké dovolené, mají 
zajímavou práci a vlastně všechno. Já jsem sám, nějak nemůžu potkat tu 
správnou ženu, v práci mě nedoceňují, nově postavený byt má spoustu 
závad....“

„Je mi 17 a všechny ostatní holky už mají kluka. Chtěla bych už taky 
mít kluka.“

„S přítelkyní rekonstruujeme byt po babičce, šetřím na nový android jako 
má kámoš, přítelkyně chce pořád nějaké nové drahé oblečení jako mají všechny 
mladé holky a také bychom rádi jeli na dovolenou k moři jako všichni.“

Naše představy a srovnávání se s druhými – sousedka je hubenější, 
kolega má vyšší plat, kamarádky syn umí už ve 4 letech číst, tety pes 
má hezčí čumáček... Sami sebe hodnotíme podle zpětné vazby. Tu 
dostáváme zvenku od svého okolí a také si ji sami vytváříme porov-
náváním se se svým okolím.

Zpětná vazba z okolí – pokud máme kolem sebe optimistické 
a vyrovnané lidi, kteří nás ocení, pochválí, podpoří a taktní formou 
ukáží, kde máme rezervy, potom se cítíme dobře. Máme zdravé sebe-
vědomí a můžeme na sobě v klidu pracovat a vyvíjet se. Je ale velmi 
těžké dát citlivě zpětnou vazbu, která neublíží. Určitě by to nemělo 
být přímou kritikou, výčitkou nebo ironií, ale sdělením – já bych to 
řešil asi takhle nebo tahle část je skvělá, ale druhou bych možná ještě 
zkusil upravit... O asertivní komunikaci jsme už ve STOPu hodně 
mluvili. Je to neustupující, ale také nekonfliktní vyjádření vlastních 
pocitů, nápadů, názorů a přání. Ve zpětné vazbě, kterou dostáváme 
od okolí, je ještě jeden záludný chyták – můžeme dostávat vlídnou, 
konstruktivní, asertivně dokonalou zpětnou vazbu nás samotných 
a našeho jednání, ale slyšíme něco jiného. Může v nás automaticky 
naskakovat to, co jsme slýchávali dříve ve významných emočních 

vazbách – od rodičů, od babičky, od sousedky, od paní učitelky – „holka, 
ty se nikdy nevdáš“, „ty jsi línej, z tebe nic nebude“, „my jsme prostě 
chudá rodina“. Tyhle automatizmy je potřeba najít, pojmenovat a po-
stupně nahrazovat aktuálně platnými charakteristikami.

Vlastní zpětná vazba – zpětnou vazbu nás samotných a našeho 
jednání dáváme i sami sobě pozorováním svého okolí a porovnává-
ním se s ostatními. Je důležité si vzít jako normu pro porovnávání 
skupinku lidí zhruba stejně starých, žijících v našem teritoriu, v našem 
okolí. Srovnávat se třeba s Eskymáky málokoho napadne. Není ale 
úplnou výjimkou, že si lidé říkají: „No jo, Pražáci mají spoustu peněz 
za nic,“ (ale také vyšší náklady na živobytí a často mnohem delší pra-
covní dobu); „Moraváci jenom celé dny popíjejí ve svých vinných 
sklípcích,“ (ale ta kvalitní úroda tam přece nenaskákala sama); „Všichni 
kolem mne mají spoustu peněz a jezdí na drahé dovolené,“ (asi našli 
zajímavou cenu včas dopředu nebo v last minute a možná jim stačí 
starší model auta nebo standardní oblečení). Můžeme dojít ke zkres-
lenému vnímání okolí. Porovnáváme se totiž s naší představou o tom, 
jací lidé kolem nás jsou. Např. „ona je úžasná“, „jemu jde všechno samo“, 
„oni jsou tak bezvýhradně šťastní“, „oni mají tak úžasné manželství, 
děti, práci...“ Pozor na zjednodušování a naší představu o druhém 
člověku. Nikdo není stoprocentně dokonalý, nikoho v životě nepotká-
vají jen samá pozitiva, stejně jako nikdo nemá úplně ve všem smůlu.

 
Přestaňme se srovnávat s nereálnou představou. Dobře se budeme 
cítit, pokud budeme spokojeni sami se sebou uprostřed podobně žijí-
cích lidí. Podle našich hodnotových priorit budeme mít od všeho 
akorát (extrémy stejně škodí) a budeme znát i naše možnosti, co by-
chom si výhledově přáli po troškách na sobě změnit.

 
Hezké a spokojené jaro přeji všem čtenářům časopisu STOP.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog 

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

Hlasujte pro jméno rybníka!
V minulém čísle STOPu jsme vás vyzvali, abyste navrhli vhodné 
jméno pro dosud nepojmenovanou horní retenční nádrž v Centrálním 
parku. Výzva měla nečekaný ohlas a velká diskuze proběhla také 
na Facebooku. Do redakce nám nakonec e-mailem nebo na anketních 
lístcích přišlo neuvěřitelných 120 návrhů. Děkujeme za ně. Některé 
návrhy byly velmi originální, kuriózní až ztřeštěné. Objevil se návrh 
na jezero Titicaca, rybník Járy Cimrmana, Barnyho Stinsona nebo 
Potkaňák. Našly se návrhy poetické jako Labutí, Fontánový nebo 
Romantický. Pojmenovat rybník není možné po žijících osobnostech, 
tedy např. po nestorovi české country Mirku Hoffmannovi ani 
po architektu Ivo Obersteinovi. Všechny doručené návrhy najdete 
na www.praha13.cz pod odkazem Hlasujte pro jméno rybníka. 
Do hlasování jsme ale zařadili pouze 10 jmen, která byla navržena 
nejméně třikrát. 

Vyberte pro rybník jedno z následujících jmen:
• Centrální • Čížák • Horní • Jakubský • Kačák • Labutí • Lužinský 
• Prokopský • Stodůlecký • Svatojakubský •

Vybrané jméno napište na přiložený anketní lístek a odevzdejte 

do 15.  května 2015 v informacích v přízemí radnice nebo odešlete 
poštou na adresu: Zpravodaj STOP, Sluneční náměstí 2580/13, 
158 00 Praha 13. 
Návrh můžete poslat také e-mailem na adresu stop@p13.mepnet.cz. 
Děkujeme za váš hlas! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jméno a příjmení: ............................................................................ ....... Adresa: ...............................................................................................

Telefon: ............................................................................................... ... E-mail: ...............................................................................................

Hlasuji pro následující jméno rybníka: ...............................................................................................................................................................

Odevzdejte nebo odešlete do 15. 5. 2015 na výše uvedené adresy.
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Změny ve veřejné dopravě na území Prahy 13 

Zprovoznění nového úseka trasy A metra je velkou změnou pro praž-
skou hromadnou dopravu a zejména pro cestující. Trasa A bude do-
stupnější i pro obyvatele oblastí, kteří se doposud spoléhali výhradně 
na trasu B. Pro mnoho Pražanů se také výrazně zkrátí čas na cestu 
do Fakultní nemocnice Motol, která leží přímo na konečné metra. 
Řada lidí si možná najde novou cestu do zaměstnání a mnozí změní 
své cestovní návyky.  

Od 6. 4. odpoledne bude tedy linka A pokračovat z Dejvické 
do stanic  Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a Nemocnice Motol. 
Do Motola ale nepojedou všechny vlaky – v pracovní dny bude 
v novém úseku pásmový provoz: od cca 6.00 do cca 9.30 v úseku 
Petřiny – Nemocnice Motol a poté do cca 20.00 v úseku Dejvická 
– Nemocnice Motol pojede pouze každý druhý spoj. Znamená to, 
že zatímco v úseku Dejvická – Skalka bude interval ráno 2 min 20 s, 
dopoledne 5 minut a odpoledne 3 minuty, v uvedených nových úse-
cích bude interval dvojnásobný. Ve večerních hodinách bude na celé 
trase A interval 10 minut.   

Se zprovozněním nového úseku metra souvisí také změny v pro-
vozu autobusů MHD: 
137 Ve směru od Smíchova je ze zastávky Bucharova odkloněna 
po trase současné linky 164 do zastávky Bavorská. V úseku Bucharova 
– Sídliště Stodůlky je nahrazena linkami 174, 179, 301 a 352. V úseku 
Nové Butovice – Bavorská zavedeny vložené spoje ve špičkách pracov-
ního dne, zkrácení intervalu v pracovní dny dopoledne a o víkendu 
v úseku U Waltrovky – Bavorská.
142 Nové číslo pro sloučené 
dosavadní linky 214 a 225 vedené 
v upravené trase: Nové Butovice – Nad 
Malou Ohradou – Velká Ohrada – Luka 
– Stodůlky – Slánská – Reinerova 
– Staré náměstí – Sídliště Na Dědině 
– Divoká Šárka – Nádraží Veleslavín 
– Nové Vokovice. Obsluha Bílé Hory 
a Staré Ruzyně je nahrazena linkou 
108. Nově metrobus. V úseku Nádraží 
Veleslavín – Nové Vokovice v provozu 
pouze vybrané spoje ve špičkách pra-
covních dnů.
164 Linka je zrušena (Nové Buto-
vice – Zličín) a nahrazena linkami 
137 a 380.
168 Linka je sloučena s linkou 216 
do upravené trasy: Nové Butovice – Ko-
dymova – Nemocnice Motol – Nemocnice 
Na Homolce – Vypich – Petřiny – Polikli-
nika Petřiny – Norbertov – Vozovna 
Střešovice – Bořislavka. Nově v provozu 
celodenně, celotýdenně, v úseku Nové 
Butovice – Poliklinika Petřiny v provozu 

pouze v pracovní dny do cca 21.00, v úseku Kodymova – Vypich v pra-
covní dny v provozu vložené spoje se zvýšenou kapacitou pro přepravu 
osob na invalidních vozících.
174 Linka je zkrácena do trasy Velká Ohrada – Vypich/Kukulova. 
Prodloužení intervalů celotýdenně. 
V úseku Vypich – Hradčanská nahrazena linkou 184. Nově provoz 
standardních vozidel.
179 Nová trasa: Kukulova/Vypich – Nemocnice Motol – Bucharova 
– Mládí – Luka – Raichlova – Řeporyjské náměstí – Třebonice. V původní 
trase (Nové Butovice – Letiště) nahrazena linkami 168, 184 a 191. 
V úseku Řeporyjské náměstí – Třebonice jede pouze část spojů.
184 Nová metrobusová linka v trase Velká Ohrada – Nové Butovice 
– Nemocnice Motol – Vypich – Břevnovská – Vozovna Střešovice – Hrad-
čanská.
214 Linka je sloučena s linkou 225 a přečíslována na 142.
225 Linka je sloučena s linkou 214 a přečíslována na 142.
230 Ve směru od Barrandova je ze zastávky Řeporyjské náměstí nově 
vedena přes zastávku Hlávkova. V původním úseku přes Raichlovu je 
nahrazena linkami 179, 301 a 352.
235 Linka je zrušena (Nové Butovice – Velká Ohrada) a nahrazena 
linkami 142 a 184.
249 Linka je zrušena (Sídliště Stodůlky – Třebonice) a nahrazena 
linkou 179.
255 Linka je sloučena s linkou 256 do upravené trasy: Zbraslavské 
náměstí – Nádraží Radotín – Zadní Kopanina – Řeporyjské náměstí 
– Hlávkova – Amforová – Luka – Sídliště Stodůlky. V úseku Nádraží 
Radotín – Sídliště Stodůlky jede pouze část spojů.
256 Linka je zrušena sloučením s linkou 255. V původním úseku 
přes Raichlovu je nahrazena linkami 179, 301 a 352.
H2 Linka je zrušena (Florenc – Sídliště Stodůlky) a nahrazena linkou 
168, pro cesty dále metrem či linkami 180 a 184.

Některé změny se týkají také příměstských autobusových linek:
301 Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici 
Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
347 Ve směru Motol zřízena zastávka Kukulova.
352 Linka je prodloužena ze zastávky Luka přes Mládí a Nemocnici 
Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
380 Linka je prodloužena ze zastávky Zličín přes Lidečskou, Bílý 
Beránek a Nemocnici Motol do zastávky Vypich/Kukulova.
Nové jízdní řády všech autobusových linek najdete na http://pid.idos.cz 
nebo na www.dpp.cz.       
 Z materiálů ROPIDu zpracoval Samuel Truschka
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Nezapomeňte po zimě včas naplánovat servisní prohlídku svého vozu. Zkontrolujeme funkčnost brzd a řízení, podvozek, 
osvětlení, stav provozních kapalin i funkčnost klimatizace. To vše za akční cenu 299 Kč.
Využijte navíc 25% slevu na letní pneumatiky. Knové sadě předních stěračů, které
si po zimě zaslouží vyměnit, Vám přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. Určitě se Vám bude hodit také 10% sleva 
na vybrané střešní systémy a nosič kol na tažné zařízení.

Více informací získáte u servisních poradců nebo na www.porsche-smichov.cz.

Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu

SPRÁVNÝ ČAS PRO 
SEZÓNNÍ SERVIS

25% sleva na letní pneumatiky 10% sleva na vybrané střešní 
systémy a nosič kol na tažné 
zařízení.

Zdarma čisticí koncentrát 
na jednu náplň do ostřikovačů.

Atraktivní nabídka servisní 
prohlídky za akční cenu.

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00  Praha 5
Tel.: 257 107 257
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Síla života je větší než smrt 
Kdysi jsem stál nad obrovskou dírou v zemi. 
Byla to stará sopka, která naposledy projevila 
aktivitu přibližně před devíti sty lety. Přestože 
uplynula už poměrně dlouhá doba, ve vzdále-
nosti několika set metrů byl všude popel. 
Nebyl to obyčejný popel. Z té podivné, velice 
nepříjemné konzistence černého 
prachu jsem měl pocit, že z popela 
na člověka jako by vyzařovala smrt, 
včetně jakési „vůně“. Měl jsem dojem, 
že je všude, i ve vzduchu. Bylo to za-
jímavé, ale především velice nepří-
jemné místo. Jak velká je síla smrti 
– prošlo mi hlavou – tolik let, a pořád 
jen popel a nikde stopa života.

Při odchodu jsem si ale všiml, že 
zeleň, která rostla kolem tohoto mrt-
vého prostoru, se snažila pomalu zís-
kat zpět své území a vrátit život tam, 
kde ho oheň zničil. Tráva, keře 
a stromy, které rostly kolem vyhaslé 
sopky, postupně vstupovaly do mrtvé 
oblasti a tam, kde dříve byl popel, teď 
byla vidět nádherná příroda. Sopka 
při své erupci totiž zasáhla mnohem 
větší území než to, které člověk mohl 
vidět po devíti stech letech po výbu-
chu sopky. Dnes zůstal z celé plochy 
zasažené roztavenou lávou jen malý 
kousek. Síla smrti je velká, ale život 
je přesto mnohem silnější – prošlo 
mi hlavou a naplnilo mé srdce ra-
dostí. 

Myslím, že podobná myšlenka nás může 
napadnout o velikonočních svátcích. Po zimě, 
která sice nabízí radost z lyžování a zábavy 
na sněhu, asi stejně každý s radostí vítá návrat 
tepla a rozkvět přírody. I to je jakési vítězství 
života vracejícího se po zimě do zdánlivě 
mrtvé (spící) přírody.

V křesťanství však mají tyto svátky mno-
hem hlubší význam. Jsou připomenutím 
ukřižování Ježíše Krista, ale především osla-
vou jeho zmrtvýchvstání. V Bibli v evangeliu 

podle Lukáše v 22. a 23. kapitole najdeme 
text, který nám tyto záležitosti přibližuje:
Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, 
ukřižovali Ježíše i ty zločince, jednoho po jeho 
pravici a druhého po levici. Jeden z těch zločinců, 
kteří viseli na kříži, se mu rouhal: „To jsi Mesiáš? 

Zachraň sebe i nás!“ Tu ho ten druhý okřikl: „Ty 
se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen 
k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spraved-
livě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic 
zlého neudělal.“ A řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, 
až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpo-
věděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“

Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé 
zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. 
Chrámová opona se roztrhla v půli. A Ježíš 

zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou 
odevzdávám svého ducha.“ Po těch slovech 
skonal.

Členem židovské rady byl muž jménem Josef, 
člověk dobrý a spravedlivý. Ten přišel k Pilátovi 
a požádal ho o Ježíšovo tělo; sňal je z kříže, za-

vinul do plátna a položil do hrobu, vy-
tesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl 
pochován.

Prvního dne po sobotě, za časného jitra, 
přišly k hrobu ženy s vonnými mastmi, 
které připravily. Nalezly však kámen 
od hrobu odvalený. Vešly dovnitř, ale tělo 
Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly 
bezradné, stanuli u nich dva muži v zá-
řícím rouchu. Zachvátil je strach a sklo-
nily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: „Proč 
hledáte živého mezi mrtvý mi? Není zde, 
byl vzkříšen.“

Poslední otázka nás provokuje k pře-
mýšlení nad smyslem lidského života. 
Lidský život, zdánlivě pomíjející a kon-
čící smrtí, je plný záležitostí, které po-
míjející nejsou. Láska nebo nenávist, 
dobro nebo zlo, to jsou hodnoty, které 
svou sílu projevují i po smrti člověka. 
Jak často nás život těch, kteří odešli 
z tohoto světa, motivuje k nějakým 
aktivitám a je naší vnitřní silou, která 
pomáhá překonat i ty nejtěžší životní 
okamžiky. Nežijeme přece pro sebe, ale 
pro ostatní. Nezrodili jsme se z ničeho, 
ale z života těch, kteří nám ho předali.

Síla života je větší než smrt. Podvědomě to 
cítíme a chceme tomu věřit. A tato myšlenka 
otevírá před námi veli ko noční otázku koneč-
ného cíle cesty, po které se lidský život ubírá.

Jménem celého společenství věřících Prahy 13 
přeji všem hodně radosti spojené s prožíváním 
velikonočních svátků. Ať do vašich srdcí neu-
stále vstupuje síla života, která vám dovolí 
radostně a pokojně prožívat vaše dny a obda-
rovávat vším dobrým ty, které milujete!
 P. Adam Ryszard Lodek, administrátor stodůlecké farnosti

Velikonoční bohoslužby
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH
Zelený čtvrtek (2. 4.) 
18.30 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 
Velký pátek (3. 4.)
18.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.30 hod. – Velkopáteční obřady
Bílá sobota – Vigilie vzkříšení (4. 4.)
21.00 hod. – hlavní  oslavy vzkříšení ve farnosti 
 – bohoslužba spojená s udělováním iniciačních
 svátostí katechumenům 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (5. 4.) 
 8.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
18.00 hod. – mše sv.
Velikonoční pondělí (6. 4.)
 8.00 hod. – mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
Zelený čtvrtek (2. 4.) 
17.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
21.00 hod. – společné bdění v Getsemanské zahradě 
 (jde o 7 čtení z Janova evangelia)
Velký pátek (3. 4.)
 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
 9.00 – 15.00 hod. – možnost soukromé modlitby 
 po celý den
17.00 hod. – Velkopáteční obřady
Bílá sobota (4. 4.)
 7.30 hod. – modlitba se čtením a ranní chvály
 9.00 hod. – modlitba uprostřed dne 
 a obřady katechumenátu
10.00 – 15.00 hod. – možnost soukromé modlitby 
14.00 – 14.30 hod. – společná adorace u Božího hrobu 
 zakončená žehnáním velikonočních pokrmů
17.00 hod. – modlitba Nešpor
19.00 hod. – Vigilie Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (5. 4.) 
 9.30 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů

11.00 hod. – mše sv. s žehnáním velikonočních pokrmů
Velikonoční pondělí (6. 4.)
11.00 hod. – mše sv.

KOSTEL NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí 
autobusů č. 214, 225 Bílý Beránek)

Velikonoční bohoslužba –  neděle 5. 4. v 9.00 
Nedělní bohoslužby se zde pravidelně konají od 9.00 hodin 
po celý rok. 

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

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

Neděle vzkříšení – neděle 5. 4. v 10.00
Velikonoční nedělní bohoslužba spojená s tanečním 
a pěveckým vystoupením dětí na téma Velikonoc.
Více informací na www.13ka.cz.
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Řekne-li se Marta Drottnerová, většina z nás si vybaví legendu čes-
koslovenského i českého baletu, jednu z našich nejlepších baletních 
umělkyň 20. století. Baletka, tanečnice, taneční choreografka a pe-
dagožka Marta Drottnerová se narodila 26. srpna 1941 ve Zlíně. Své 
první baletní kroky na profesionálním jevišti učinila v Ostravě, kde 
jako malá navštěvovala hodiny baletu v baletním studiu při Státním 
divadle Ostrava. Od roku 1959 byla členkou a později primabalerínou 
baletního sboru Národního divadla. Je vítězkou mezinárodní taneční 
soutěže v Rio de Janeiru, kde na galakoncertu tančila Odettu i Odilii 
z baletu Labutí jezero se světoznámým tanečníkem Aldem Lotufem, 
získala stříbrnou a zlatou medaili na prestižním konkurzu ve Varně 
a další ocenění na mezinárodních baletních soutěžích. Hostovala 
v Královské akademii v Londýně, ve Švýcarsku, Maďarsku, Francii... 
Marta Drottnerová je národní umělkyní a první českou baletkou, 
která vystupovala na scéně Velkého divadla v Moskvě, a to v roli 
Marie v Bachčisarajské fontáně. V roce 2000 se stala nositelkou Ceny 
Thálie za celoživotní mistrovství v tanečním oboru.

Paní Drottnerová, všude se uvádí, že jste se narodila ve Zlíně. Ono to ale 
není úplně přesné, viďte?
To máte pravdu, narodila jsem se u stařečků, rodičů maminky, v Kva-

sicích u Kroměříže. Ale ještě ten samý den nás s maminkou odvezli 

do zlínské Baťovy nemocnice. Ve Zlíně, kde byl v městském Baťově 

klubu tatínek šéfkuchařem, jsme byli asi do mých čtyř nebo pěti let, 

potom jsme se přestěhovali do Vlkoše u Přerova a později do Ostravy. 

Ale ráda bych se ještě vrátila k tomu Zlínu, protože na tu dobu ráda 

vzpomínám. Na nádherné zimy, na řeku Dřevnici, kde jsme chytali 

raky, na to, jak nás maminka učila vykřesat oheň pomocí kamenů 

a také na školku a můj první tanec. Tehdy jsme zpívali: Tovačov, 

Tovačov, tovačovský hatě, nemohu, má milá, zapomenout na tě..., 

chodili jsme dokola, drželi se a zase pustili, otočili jsme se a opět se 

chytili za ruce. Bylo to velice podobné jedné pasáži z Prodané nevěsty. 

To jsem si ale uvědomila až daleko později, když jsem absolvovala 

v Moskvě Institut divadelního umění. Tam mě jednou na chodbě 

„odchytil“ mladík z Nepálu a chtěl, abych mu jmenovala nějaký český 

tanec. Domlouvali jsme se všelijak a já řekla: polka, Prodaná nevěsta, 

česká opera. Pak jsem to trochu upřesnila. „Tam se na závěr prvního 

dějství tančí polka a zpívá se: Pojď sem holka, toč se holka... a všichni 

chodí dokola a podávají si ruce.“ A tehdy jsem si vzpomněla na svou 

školku a svůj první tanec.

Zmínila jste, že tatínek byl šéfkuchař. Po něm tedy svůj umělecký talent 
nemáte.
Ani po mamince, ta absolvovala klášterní školu. Asi si teď řeknete, že 

jsem se ale díky tatínkovi určitě naučila dobře vařit. Kdepak. Od rodi-

čů jsem pochytila spíš teorii. Ale naše stařenka, kam jsem často jezdi-

la, ta uměla vařit. Od té jsem se ledacos naučila. Takové knedle se 

zelím nebo pagáče, jaké dělala, na ty se nedá zapomenout. Vás ale zají-

má, jak jsem se vlastně dostala k baletu, že? To byl asi osud. Jednou 

přijel do Zlína Emerich Gabzdyl, dlouholetý šéf ostravského baletu, 

se sólisty ostravského divadla. Večer, po koncertě, se otevřely dveře 

do tatínkovy kuchyně a ozvalo se: „Mistře, měl byste pro nás něco 

dobrého?“ Tehdy tatínek určitě netušil, jak pan Gabzdyl ovlivní můj 

život. To už jsme bydleli v Ostravě a maminka musela na nějaký čas 

odjet. A to víte, mužský a dvě děti... Tatínek, aby nás nějak zaměstnal, 

zapsal mě i starší sestru Jarmilu do baletu. Proč zvolil právě balet, 

nevím. Sestru to moc nebavilo a brzy pověsila balet na hřebík. A já? 

Pro mě se stal celým životem. 

Jak bylo těžké se prosadit?
Člověk zkrátka musel zvládnout řemeslo, tedy techniku. Teoretické 

znalosti jsem získávala studiem učebnice klasického tance od Agrippi-

ny Vaganovové, do Listů tance a baletu, které sepsal Jeana-Georges 

Noverre, nás zasvětil mistr Gabzdyl na jedné z přednášek. Začínala 

jsem v devíti letech v baletním studiu při Státním divadle v Ostravě 

a už ve čtrnácti jsem dělala konkurz do jeho souboru. Zde se mě ujal 

právě Emerich Gabzdyl, šéf baletního souboru, tanečník a choreograf 

této scény.

To jste řekla ale velmi zjednodušeně. Samotné řemeslo a učebnice určitě 
nestačí. Proto si vypůjčím kousek článku, který o vás v roce 1974, kdy jste 
byla jmenována národní umělkyní, napsal taneční kritik, dramaturg, 
libretista a pedagog Vladimír Vašut.

Fotografie byla pořízena ve fotoateliéru Langhans krátce před odjezdem do Ria

Polka z Prodané nevěsty při vystoupení v Karviné – partner Josef Radil
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Je to nesporně zcela mimořádný talent, obdarovaný již od přírody výborný-
mi fyzickými předpoklady, harmonickou architekturou postavy, ženským 
půvabem, sličnou jevištní tváří. Jenže talent není všechno. K vrozeným 
dispozicím přidala Marta Drottnerová i to podstatné: nezměrnou vůli, 
sebeodříkavou disciplínu, maximální vytrvalost a houževnatost, mravní 
sílu, nikdy neochabující pracovitost. Její úspěchy jsou vykoupeny tisíci hodin 
únavné dřiny na baletním sále a hektolitry potu. Je to tvrdý, ale také jediný 
recept na to, aby se člověk stal první mezi prvními, aby vystoupil na sám 
Olymp svého uměleckého oboru, aby stanul mezi vyvolenými. 

Herec se učí text, hudebník hraje podle not, ale co tanečník? Existuje 
nějaké taneční písmo?
Existuje baletní názvosloví, které je odvozené převážně z francouzšti-

ny. Většina výrazů prováděný prvek doslovně popisuje. Berte to tak, že 

balet je forma scénického tance, která využívá choreografi i. Na začát-

ku se ale musí zvládnout technika jednotlivých prvků a teprve potom 

z těchto prvků může něco vzniknout. Tady bych ráda vzpomněla 

na neobyčejnou osobnost baletního světa, slavnou balerínu a pedagož-

ku Jelizavetu Pavlovnu Gerdt, s kterou jsem se potkala při mém studiu 

v Sovětském svazu. Když v roce 1962 vystupoval ve Velkém divadle 

New York City Ballet, přišel na náš trénink vynikající choreograf 

George Balanchine a požádal Jelizavetu Pavlovnu, aby byla tak laskavá 

a alespoň párkrát zadala americkým tanečníkům trénink. Bylo to 

naprosto dokonalé. Úžasná disciplína, respekt a za vše odměna – sou-

hra, harmonie a brilantní technika. Pedagogická metoda Gerdt spočí-

vala v rozvíjení talentu a vlastních schopností umělců. Vyžadovala 

nejpřesnější provedení a oduševnění každého pohybu, čistotu formy, 

pomáhala pěstovat hudební cítění... Setkání s Jelizavetou Pavlovnou 

pro mě bylo setkání s životním štěstím. 

Tančila jste krásné role a jen těžko by se nám podařilo všechny vyjmeno-
vat. Která byla ta první?
V Ostravě to byl Stydlín ve Vostřákově Sněhurce, pak Kateřina 

v Prokofj evově Kamenném kvítku nebo Marnivá princezna v Hanušově 

baletu Sůl nad zlato. V roce 1959 jsem se zúčastnila konkurzu a byla 

přijata do Národního divadla. Tady byla mojí první rolí Daška v Čula-

kiho Mládí. Pak přišly další role – Širín v Melikovově Legendě o lásce, 

Giselle, Svanildy v Coppélii, Odetty a Odilie v Čajkovského Labutím 

jezeru. Diváci mě mohli vidět v Legendě o lásce, v Popelce, Ptáku 

Ohniváku, v Carmen, jako čertici ve Stvoření světa...

Proslavila jste se jako lyrická Odetta a démonická Odilie v Labutím jezeru. 
Jak obtížné je ztvárnit v jednom představení tak odlišné role?
Byl to technicky nesmírně obtížný part. Ale byly to ženy, i když úplně 

odlišné. A v každé z nás je alespoň malý kousek Odetty i kousek Odilie. 

Byla některá z rolí pro vás klíčová?
Od Giselle po Carmen. V podstatě všechny. Těžko bych mohla vybrat 

jednu. Každá role mě obohatila a zdokonalila.

V Národním divadle jste se představila také v premiéře Šípkové Růženky, 
kde se choreografi e ujal váš manžel Jiří Blažek. Tehdy jste hlavní roli 
tančila s Jaromírem Petříkem. 
Šípková Růženka patří k základním kamenům světového baletního 

repertoáru a je považována za jeden z nejzdařilejších baletních opusů 

Petra Iljiče Čajkovského. Se Šípkovou Růženkou jsem se setkala hned 

třikrát. Poprvé v Ostravě, to jsem „jen“ zaskakovala, podruhé v roce 

1966 v Praze, když jsem dostala hlavní roli Růženky, a potřetí jako 

asistentka choreografi e. 

Co pro vás znamenaly premiéry? Vím, že o jednu jste kvůli těhotenství 
přišla. Myslím, že to byl Spartakus a zastoupila vás paní Hana Vláčilová.

Premiéra je určitě důležitá pro všechny umělce bez rozdílu. Je to tako-

vá příjemná tečka za ohromnou spoustou práce, potu, mnohdy i slz. 

A když to z nějakého důvodu nevyjde, tak to samozřejmě mrzí. Ale 

takový je život. Přijde nemoc, zranění, těhotenství, které bohužel 

nedopadlo dobře... S tím se nedá nic dělat. Já sama jsem dostkrát mu-

sela za některého z kolegů zaskočit. Je pravda, že to ale nebylo při 

premiéře.

Dávala jste přednost absolutně čistému klasickému stylu nebo vám lépe 
vyhovovala volnější forma neoklasiky?
Mně vyhovovala více klasika, i když některé role, například Carmen, 

vyžadovaly trochu volnější pojetí.

S kterým z vašich partnerů jste si při tanci nejlépe rozuměla?
S partnerem jsem poprvé tančila už v Ostravě, když jsem dělala kon-

kurz do divadla. Tehdy to bylo s Albertem Jeníčkem. Na partnery 

jsem opravdu měla štěstí. Ať už to byl Jaromír Petřík, Miroslav Kůra, 

Lubomír Kafka, Vlastimil Harapes, Bohumil Reisner... Co jméno, 

to skvělý tanečník. Víte, s tanečním partnerem si musíte stoprocentně 

důvěřovat, musíte být naladěni na stejnou strunu.

Drobná a štíhlá tanečnice je pro partnery požehnáním. Musela jste si 
hlídat váhu?
Nikdy. Když jste od rána do večera v pohybu, tak nepřiberete, ani 

kdybyste chtěla. Jen pro příklad – když jsem přišla do Prahy, tak jsem 

měla v Národním dopolední představení pro mládež, odpoledne byl 

Molière ve Stavovském a večer Sedm krasavic ve Smetanově divadle. 

Všechny potřebné věci jsem měla v malém kufříčku a s ním běhala 

z divadla do divadla. A pak přiberte...

Vystupovala jste v mnoha zemích a poznala spoustu zajímavých lidí, 
dokonce anglickou královnu-matku.
V roce 1963 jsem byla pozvána na benefi ční galavečer hvězd v Londý-

ně, který byl pořádán královnou-matkou a Královskou akademií. Tan-

čila jsem variace z role Širín z baletu Legenda o lásce a choreografi i 

na hudbu Leoše 

Janáčka nazvanou 

V mlhách. Byl to 

úžasný zážitek. Ten-

krát se tam sešli ta-

nečníci snad ze všech 

koutů světa. Musím 

přiznat, že jsem měla 

pěknou trému. Ale 

všechno dopadlo 

dobře a pochvalně se 

vyjádřila i kritika. 

Královna-matka nás 

po představení po-

zdravila a každému 

podala ruku. To mě 

trochu překvapilo, 

protože často zdraví 

jen pokývnutím hlavy. 

Ale lidí, u kterých si 

považuji za čest, že 

jsem je mohla poznat, 

bylo daleko víc.

Věnovala jste se také pedagogické činnosti na Hudební fakultě AMU. 
Necítila jste se lépe jako baletka na scéně? 
Absolvovala jsem studium taneční pedagogiky v Moskvě a působila 

na taneční katedře HAMU. A jestli jsem se necítila lépe na scéně? 

Ano. Tam záležel výsledek na mně. Věděla jsem, že musím odvést 

perfektní výkon. Jako pedagog jsem byla v jiné pozici. Mohla jsem se 

snažit sebevíc, výsledek záležel na mých svěřencích. Každý z nich byl 

individualita, kterou jsem nechtěla pouze přetvářet k obrazu svému. 

Mohla jsem jim jen předat své zkušenosti a všechno, co umím, vím 

a znám a dodávat jim odvahu projevit vlastní cítění. Snad to bylo dost. 

Chcete-li se o vynikající a pozoruhodné umělkyni Martě Drottnerové dově-
dět víc, přečtěte si pamětní tisk, který napsala spolu se svým manželem 
Jiřím Blažkem. Má příznačný název – Minuta absolutního štěstí. 
 Eva Černá

 Debut v baletu Její první ples v roli Evženie – partner Bohuslav Pašek

V roli Medey v melodramatu skladatele Jana Antonína Bendy
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Sportovní centrum zve k návštěvě
Po mnoha letech chátrání následovaných mohutnou přestavbou ko-
nečně v únoru 2015 ožil objekt bývalého nákupního střediska Billa, 
později autosalonu Nissan u Jeremiášovy ulice, naproti benzínové sta-
nici Šafránka. Postupně zde vzniká jedno z nejkomplexnějších a nej-
modernějších sportovních zařízení v Praze. Jmenuje se Jeremi sport.

Na ploše 7 500 m2 vnitřní a 3 000 m2 venkovní plochy budou mít ná-
vštěvníci možnost všestranného sportovního vyžití, relaxace a zábavy. 
Největším lákadlem centra je multifunkční plně klimatizovaná hala se 
třemi squashovými kurty, čtyřmi stoly pro stolní tenis a osmi badmin-
tonovými kurty. Do léta přibude dalších sedm badmintonových kurtů 
a jejich počet se tak ustálí na úctyhodných patnácti.

Nový objekt již teď nabízí multifunkční sály a tělocvičny s možností 
provozování širokého spektra sportů. Od klasických aerobních aktivit 
jako je spinning, alpinning, aerobik a TRX, až po moderní sporty, jako 

je například poledance. Samozřejmostí je plně vybavená posilovna, 
která se již brzy zvětší až na 450 m2 a jejíž součástí bude i boxovací 
ring.

Do konce června bude dostavěna nejvýraznější vnější dominanta 
sportovního centra, jímž bude kompletně zastřešená vytápěná horole-
zecká hala, která bude patřit mezi nejvyšší a nejzajímavější v České 
republice.

Návštěvníci najdou v centru nejen špičková sportoviště, ale také 
místo pro společenská setkávání. Kromě recepce s občerstvením a pří-
jemným vyškoleným personálem poskytne hostům sportbar a kvalitní 
nekuřáckou restauraci s posezením. V létě bude otevřena venkovní za-
hrádka i s venkovním barem. Nově otevřená restaurace láká mimo jiné 
i na salátový bar, využívá suroviny od českých lokálních dodavatelů 
a pěstitelů a důraz klade i na bezlepková jídla. Při vaření se zásadně 
nepoužívají polotovary. Proto jsou pokrmy bez přidaných dochucova-
del a umělých látek, karlovarské knedlíky a dezerty jsou domácí, vyni-
kající omáčky jsou bez zahušťovadel. 

Jednou z priorit sportovního centra Jeremi je podpora dětí a mládeže. 
Proto zde každý den pod vedením zkušených trenérů probíhají bad-
mintonové školičky a squashové akademie. Skoro každý víkend se 
pořádají badmintonové turnaje pro začátečníky i pokročilé a stále ob-
líbenější turnaje pro děti a děti s rodiči.

Poloha na křižovatce ulic Jeremiášova a Mukařovského zaručuje 
centru výbornou dopravní dostupnost. Velkou předností sportovního 
centra je parkoviště se 120 parkovacími místy pro sportovce a ostatní 
návštěvníky komplexu. Od stanice metra Luka nebo Lužiny je to pěšky 
do deseti minut, autobusová zastávka Amforová je hned vedle centra.

Cílem sportovního centra Jeremi je vytvoření volnočasového centra, 
které se díky své nabídce sportovního vyžití a služeb pro celou rodinu 
stane vyhledávanou a hlavně přirozenou součástí komunitního života 
v naší městské části. Více na www.jeremi.cz. Martin Šmíd

Sport
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Pražský MTB pohár 
V neděli 10. května se v Centrálním parku uskuteční čtvrtý závod 
prestižního Pražského MTB Poháru, jehož spolupořadatelem je naše 
městská část. Závod, nad kterým převzal záštitu zástupce starosty Petr 
Zeman, je jedinečný nejen svým umístěním do atraktivního prostředí 
„stodůlecké haldy“, známé jako Makču Pikču, ale také svým zařaze-
ním mezi benefiční akce podporující dobročinný projekt Sport pomáhá. 
Ten se zabývá podporou sportování sociálně hendikepovaných dětí 
z dětských domovů a pěstounských či sociálně slabých rodin. Závod-
níci budou rozděleni do více než 10 kategorií, součástí budou jak zá-
vody profesionálů, amatérů, tak i dětí. Návštěvníky akce čeká mimo 
závody i bohatý doprovodný program. Tímto chceme pozvat všechny, 
kteří si chtějí zazávodit nebo jen strávit příjemné odpoledne. Program 
odstartuje v 10.00 závod odrážedel dětí do 3 let. Více na 
http://sportpomaha.blogspot.cz nebo na facebooku – sport pomáhá.
  David Zach

Hokejbalisty čeká pražské derby 

Jarní část hokejbalové sezony se opět naplno rozjela. Extraligové 
muže A v ní čeká boj o play-off. Aktuálně čtvrtý celek z Lužin bude 
bojovat o co nejlepší výchozí pozici pro vyřazovací část sezony. Do konce 
základní části sehrají doma ještě dvě utkání. Magnetem bude zajisté 
sobota 4. dubna, kdy se na Lužinách hraje pražské derby. Domácí 
Kert Park hostí Kovo Praha od 16.00. Poslední utkání před vyřazovací 
částí čeká lužinské v sobotu 18. dubna od 16.00 proti Sudoměřicím.

Úspěšný vstup do sezony má za sebou také B-tým mužů, kterému 
již play-off nemůže uniknout. Do konce základní části již hraje pouze 

jedno utkání. V neděli 12. dubna od 15.00 přivítá na Lužinách rezervní 
tým pražského Kova.

Starší i mladší žáky naopak čekají ještě napínavá utkání po celý duben. 
Obě dvě mužstva mají šanci postoupit na závěrečné turnaje mistrov-
ství ČR. Starší žáci přivítají na Lužinách 25. 4. od 11.00 pražské Ďábly. 
Mladší žáci hrají doma dvě utkání – v neděli 19. 4. hrají od 12.30 
s Rakovníkem, o týden později 26. 4. hostí Kladno. Kompletní rozpis 
utkání naleznete na www.kert-park.cz.

Hokejbalisté Kert Parku pořádají neustálý nábor dětí ve věku od 6 
do 14 let. Přijďte si hokejbal vyzkoušet! Každé pondělí a středu od 17. 00. 
Více informaci na www.kert‐park.cz/nabor. Michal Pěch

Sport

Skvělá lyžovačka v Alpách
V prvních měsících letošního roku si studenti Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského, konkrétně studenti sekund a kvint, užívali lyžařské 
kurzy v rakouských Alpách. Již tradičně bylo vybráno rozsáhlé lyžař-
ské středisko Hinterstoder s jednodenní návštěvou střediska Wurze-

ralm. Převážně nádherné 
počasí, poloprázdné 
a upravené sjezdovky byly 
ideální pro zlepšování ly-
žařských i snowboardových 
dovedností a nutno po-
dotknout, že u všech stu-
dentů k velkému zlepšení 
skutečně došlo. Studentům 
se ale nelíbilo pouze lyžo-
vání, což potvrdil komen-
tář studentky Aničky 
Mededové (kvinta A): 
„Jsem ráda, že jsem si 
skvěle zalyžovala, zlepšila 
své lyžařské dovednosti 
a naučila se curvingový ob-
louk. Společné večerní ak-
tivity a diskotéka (v hlavní 
roli DJ Frozen) se zapsaly 
do našich vzpomínek. Děku-
jeme profesorům za atrak-
tivní kurz.“ Kuba Koráb
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 Letní hudebně-dramatický tábor II – 18. – 25. 7. 
Celotáborová hra, poznávání přírody, výlety po okolí, hry v lese, sou-
těže, vyrábění, zpívání a hraní na nástroje, dramatické hry. Celý tábor 
je zakončen hudebně-dramatickým představením. Ubytování v pen-
zionu. Tábor je určen pro děti ve věku 5 – 10 let.

 Letní tábor Lubenec – 26. 7. – 5. 8. 
Výlety (kulturní památky, přírodní zajímavosti), koupání, sportovní 
a deskové hry, sportovní soutěže na přilehlých hřištích, tvoření z různých 
materiálů, večerní ohně a hry, poznávání přírody, výběrové programy 
– vše motivované celotáborovou hrou. Tábor je určen pro děti ve věku 
7 – 18 let. Spí se v chatkách uprostřed krásné přírody. 

 Letní tábor BIT – 16. – 29. 8. 
Dopoledne po skupinkách rehabilitační cvičení na nápravu vadného 
držení těla, tvoření z různých materiálů, sportovní hry a soutěže. Od-
poledne běžný táborový program, výlety, poznávání přírody, celotábo-
rová etapová hra... Tábor je určen pro cca 45 dětí ve věku 7 – 15 let. 
Spí se v chatkách. 

Podrobnější informace a zájemku najdete na www.ddmstodulky.cz

Příměstský tábor s FasTracKids
Hledáte příměstský tábor pro děti od 3 do 8 let, který je poutavý a zá-
bavný? To a ještě mnohem více nabízí dětem FasTrack Camps. Letem 
světem, vesmír, mladí vědci, lidské tělo ... Každý kemp jiné téma. 
Kempy budou každý všední červencový a srpnový den od 8.00 do 17.00 
v Centru rozvoje FasTracKids, V Hůrkách 2145/1 (mezi stanicemi 
metra B Nové Butovice a Hůrka). A cena? 950 Kč/den, 3 900 Kč/týden, 
půlden 1 950 Kč/týden. V ceně jsou zdravé svačiny, oběd, pitný režim, 
materiály na kreativní činnost... Více na www.fastrackids.cz, 
praha5@fastrackids.cz, tel. 604 815 472.

Dobrodružná plavba Vikingů
SK Hala Lužiny pořádá 1. – 12. 7. letní tábor v RS Svatý Štěpán, 
Cheznovice-Mýto u Rokycan. Děti od 6 do 15 let čekají sportovní 
hry, tábornické dovednosti, výlet s přespáním v přírodě, koupání... 
Účastníci nemusí být členy SK Hala Lužiny.
Cena 3 700 Kč zahrnuje ubytování ve čtyřlůžkových pokojích 
a v chatkách, 5x denně stravu, pitný režim, autobusovou dopravu, 
výlet s přespáním, pedagogický dozor. 
SK Hala Lužiny pořádá pro děti od 6 do 15 let také příměstský letní 
tábor, a to od 17. do 21. 8. Cena je 750 Kč/týden nebo 180/den. Pro 
děti jsou připraveny výlety do okolí Prahy, aquapark, sportovní hry... 
Přihlášky a informace je možno získat ve cvičebních hodinách 
ve Sportovní hale Bellušova, na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dag-
mar Kolandové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Kam o letních prázdninách? Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 8. – 22. 8. letní tábor pro 
holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy ZŠ. Děti zažijí mnohá dobrodruž-
ství v napínavé celotáborové hře, naučí se tábornickým dovednostem, 
podniknou výlety do okolí pěšky či na koni, čekají je táboráky, kou-
pání v Lužnici... Rekreační středisko se nachází v katastru obce Nu-
zice v Jihočeském kraji mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. 
Ubytování ve čtyř-šestilůžkových chatkách, jídelna a sociální zařízení 
je ve zděné budově. Cena je 4 950 Kč. Více na www.tsmirabel.cz, 
pekarkova.k@tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.

Letní tábor Hobit
Klub Robinson nabízí všem klukům a holkám ve věku 10 – 14 let 
(5. – 8. třída ZŠ) užít si ve dnech 1. – 11. 7. skvělý letní tábor ve Strun-
kovicích nad Blanicí poblíž Prachatic. Na co se můžete těšit? Čeká vás 
táboření v přírodě, spaní ve stanech, soutěže a klání, výroba dobových 
oděvů, sporty, koupání v řece, trocha pořádné dřiny ... Tábor pořádá 
Dorostová unie, o.s., 39. skupina. Více informací podá Daniel Jokl 
na tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Tábory s Jeremi
 Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá 
pro děti od 8 do 14 let sportovně zaměřené příměstské tábory. 
Termíny jsou: 13. – 17. 7., 27. – 31. 7., 10. – 14. 8., 24. – 28. 8., vždy 
od 9.00 do 16.00. Každý den je nabitý sportovními aktivitami, hrami 
a soutěžemi. Děti si pod dohledem zkušených vedou cích a trenérů vy-
zkouší všechny sportovní aktivity, které nabízí sportovní centrum  Je-
remi – beach volejbal, badminton, squash, stolní tenis, sálová cvičení... 
Kvalitní stravování během dne je zajištěno ve vlastní jídelně. 
 Sportovní centrum Jeremi pořádá také badmintonové campy. Děti 
od 8 do 15 let si prohloubí badmintonové znalosti, naučí se techniku 
úderů (clear, drop, service…) a základy pohybu po kurtu – footwork. 
Přihlásit se mohou na následující termíny: 20. – 24. 7., 17. – 21. 8., 
každý den 9.00 – 16.00.
Cena příměstského tábora i campu je 2 500 Kč/týden a zahrnuje 
oběd, dopolední a odpolední svačinu, pití v průběhu celého dne, pro-
nájem sportovišť a půjčovné sportovního náčiní, odborný dozor a kva-
lifikované trenéry. Kontakt a bližší informace: info@jeremi.cz.

Prázdniny s Motýlkem
Dětský sportovní klub Motýlek pořádá již 26. ročník letního dětského 
tábora na Šumavě – Soumarský Most, a to ve 2 termínech. I. turnus je 
18. 7. – 1. 8., II. turnus 1. – 15. 8. Tábor v krásném šumavském prostředí 
na břehu Teplé Vltavy je určen pro děti ve věku 6 – 15 let. Cena je 
3 600 Kč, při platbě do 30. 4. sleva 200 Kč. Více informací a přihláška 
na www.dskmotylek.info. Kontakt: info@dskmotylek.info, tel. 606 369 717.

Hurá do Creativ World aneb umělcem za týden
Děti od 4 let můžete na příměstský tábor přihlásit na kterýkoli 
prázdninový týden. Začínáme 6. – 10. 7., poslední týden je 24. – 28. 8. 
vždy od 8.00 do 17.00. Mohou se těšit na pečení letního koláče a vý-
robu domácí limonády, vodní a pískové radovánky, honbu za pokla-
dem... Náklady včetně stravování a pitného režimu jsou 3 800 Kč/týden. 
Přihlášky a informace na tel. 725 825 324, rezervace@creativeworld.cz, 
www.creativeworld.cz, Skandinávská 15a, Stodůlky. Eva Černá

Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky

Poslední volná místa na táborech:
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka 
v dubnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko bus za-
stávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování).

Téma měsíce: Fotbalový turnaj v Praze 13
Program:
st  1. 4. Sportujeme
čt  2. 4. Pokec v klubu 
út  7. 4. Stolní hry  
st  8. 4. Filmový klub   
čt  9. 4. Turnaj v šipkách 
út 14. 4. Čajovna v klubu 
st 15. 4. Vaření v klubu
čt 16. 4. Tvořivá dílna 
út 21. 4. Karaoke párty
st 22. 4. Rozlučka s Markem
čt 23. 4. Fotbalový turnaj v Praze 13
út 28. 4. Tvořivá dílna
st 29. 4. Den naruby
čt 30. 4. Povídáme si 

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Marek a Helča

Německá škola znovu podpořila onkologii 

Již 13 let podporuje Německá škola v Praze 
Kliniku dětské hematologie a onkologie Fakul-
tní nemocnice v Motole. Ve čtvrtek 12. března 
předala ředitelka školy Monika Beuerle šek 
na 70 000 korun prof. MUDr. Petru Sedláč-
kovi, který na klinice působí jako vedoucí 

lékař transplantační jednotky kostní dřeně. 
Finanční částka byla vybraná v rámci vánoč-
ního bazaru, který škola uspořádala v prosinci 
2014. Klinika dar použije na úhradu cesty 
na atletické hry dětí s onkologickou diagnó-
zou ve Wroclavi a také na částečnou úhradu 

červnového rekonvalescenčního a rehabilitač-
ního pobytu 25 dětí v Chrustenicích u Berouna.

„Německá škola podporuje naše aktivity již 
13. rokem a je to pro nás velká pomoc,“ říká 
s vděčností profesor Sedláček. „Rekondiční 
tábor, který pořádáme v Chrustenicích, po-
máhá dětem po ukončení onkologické léčby 
s návratem do běžného života. Zatímco 
v průběhu léčby jsou zcela izolované od ostat-
ních, tady se učí být a spolupracovat v kolek-
tivu s ostatními dětmi s podobnou zkušeností.“

Slavnostního předání šeku se zúčastnila 
také Jana Kahánková, dlouholetá učitelka vý-
tvarné výchovy v Německé škole, která stála 
u samotného zrodu této spolupráce. „Vedení 
školy tehdy hledalo nějaký smysluplný pro-
jekt, který by škola podpořila,“ vzpomíná 
Jana Kahánková. Nechtěli jsme dávat peníze 
nějaké nadaci, která má tisíce přispěvatelů. 
A tak vznikla přímá spolupráce s dětskou on-
kologií, která trvá dodnes.“

Německá škola v Praze (Deutsche Schule 
Prag) oslaví letos v září 25. výročí svého zalo-
žení. Součástí oslav bude i výstavní panel 
s foto gra fiemi o spolupráci s motolskou ne-
mocnicí. Více informací o škole najdete 
na www.dsp-praha.cz. Samuel Truschka

Podpůrná skupina dává novou šanci
Intervenční centrum Centra sociálních služeb 
Praha otevřelo další ročník bezplatné podpůrné 
skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí 
ve vztazích. V neformálním prostoru mohou 
(třeba i anonymně) sdílet své zkušenosti, zažít 
pocit bezpečí a podporu ostatních žen. Mohou 
na vlastní kůži (často poprvé v životě) pocítit, 
jaké je to být podporována ostatními a naopak 
podporovat ty druhé. Navíc aktivní účastí 

ve skupině, diskuzí s ostatními, odvahou na-
učit se říkat svůj názor nebo s někým nesou-
hlasit posilují vlastní sebevědomí. Podpůrná 
skupina – to je pro každou ženu s pošramoce-
ným sebevědomím šance posunout se v životě 
dál. Zájemkyně mohou kontaktovat psycho-
ložku Zuzanu Chomovou na tel. 281 911 883, 
734 510 292 nebo na e-mailové adrese
zuzana.chomova@csspraha.cz. Marie Šusterová

Charitní šatníky slouží už 20 let
Farní charita Stodůlky provozuje charitní šat-
níky již 20 let  v Husníkově ulici v Nových 
Butovicích a v ulici Přecechtělova na Velké 
Ohradě. Cílem projektu je poskytnout potřeb-
ným základní oblečení, obuv, deky, přikrývky, 
spacáky, ložní prádlo, eventuálně školní a spor-
tovní potřeby apod. Hlavní cílovou skupinou 
jsou lidé bez přístřeší, příslušníci etnických 

menšin, rodiny s dětmi ze 
sociálně slabého prostředí 
a další lidé ohrožení soci-
álním vyloučením, a to ze-
jména obyvatelé Prahy 13. 
Za jeden rok šatníky zazna-
menají více než 800 návštěv a jejich počet 
každým rokem stoupá.

V prosinci loňského roku byl na základě 
stížností pozastaven provoz šatníku v ulici 
Husníkova. Výsledkem interní kontroly bylo 
ukončení spolupráce s vedoucím šatníku 
a zavedení nových pravidel, která povedou 
ke zkvalitnění služby, nabídky potřebným 
i k nastolení dobrých vztahů s obyvateli 
domu, ve kterém se šatník nachází. Zveme 
vás k návštěvě našich šatníků, ať už pro 
ošacení, s nabídkou darování nepotřebného 
oblečení, nebo jen k nahlédnutí.
Charitní šatník na Velké Ohradě, 
Přecechtělova 2243 – otevřeno v pondělí 
17.00 – 18.30 hod.
Charitní šatník na Hůrce, Husníkova 2079 
– otevřeno ve čtvrtek 17.00 – 18.30 hod.
Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky, www.stodulky.charita.cz
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KRAJSKÉ  ŘEDITELSTVÍ  POLICIE  HL. M.  
PRAHY

P  Ř  I  J  M  E

v roce 2015

PO SPLNĚNÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKA POLICIE ČR

K UNIFORMOVANÉ SLOŽCE POŘÁDKOVÉ POLICIE

ZÁJEMCE 

S MINIMÁLNĚ MATURITNÍM VZDĚLÁNÍM

Další informace:
Odbor personální

Praha 9, Sokolovská ul. 623/251
metro (B) Vysočanská

telefon:  974 891 434, 974 891 435, 974 891 439
e-mail: krpa.op.vyber@pcr.cz

Informační schůzky se zájemci se konají každé úterý a čtvrtek
(pokud je pracovním dnem) od 13:00 hod. na výše uvedené adrese.

PRACUJ
PRO METROPOLI
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PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

STRAVENKY V HODNOTĚ 100 KČ

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

PPPRPRAA

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

NABÍZÍME VÁM PRÁCI,
KTERÁ MÁ SMYSL

PLUS NOVÉ BENEFITY

Proč jsou dětské „spořicí“ pojistky nesmysl
Naše dcera byla teprve pár hodin na světě a už zažila první setkání 
s finančním světem. Ještě v porodnici jí byla nabídnuta dětská „spo-
řicí“ životní pojistka od největší tuzemské pojišťovny. Pojišťovna spon-
zoruje porodnické oddělení, a proto byly maminky naléhavě požádány 
personálem, aby poskytly pojišťovně svá telefonní čísla. Agenti pojiš-
ťovny je pak obvolávají s nabídkou dětské „spořicí“ životní pojist ky. 
Tuto formu spoření jsme kategoricky odmítli. Čtyři důvody, proč 
bývají dětské životní pojistky nesmyslné, si probereme v následujících 
odstavcích.
 Investovat přes pojistku je nákladné. Pojišťovna naše peníze vezme, 

nechá si zaplatit tučné poplatky a pak prostředky buď předá investiční 
společnosti (investiční životní pojištění) nebo je sama zhodnocuje 
někde na úrovni výnosu termínovaného vkladu (kapitálové životní po-
jištění). Investiční společnost, která investici spravuje, si samozřejmě 
své náklady nechá také zaplatit. Pojišťovna se tak stává zbytečným 
a především nákladným mezičlánkem – pojišťovna si vezme měsíční 
poplatek v řádu desítek korun, a především prvních 12 – 24 měsíčních 
splátek na své náklady. Ano, rok až dva platíme pojišťovně, pak až si 
začneme sami investovat. V konečném důsledku tak na pojistce, která 
investuje po dobu dvaceti let, přicházíme minimálně o desítky tisíc 
korun.
 Zaplatíme zbytečně víc na daních. Zatímco investice do cenných 

papírů včetně podílových fondů jsou po třech letech osvobozeny od daně 
z kapitálového zisku, zisk z pojistky je vždy zatížen 15% daní. Navíc 
dětské životní pojistky na rozdíl od pojistek pro dospělé nejde odečíst 
ze základu daně z příjmu. Pokud tedy na pojistce naspoříme 100 tisíc 
a 20 tisíc by byl výnos, zaplatíme daň 3 000 Kč (tj. 15 % z 20 000 Kč).
 Spoření mimo pojišťovnu (např. spořicí účty či podílové fondy) 

bývá příznivější z hlediska likvidity, protože je možné si naspořené 
prostředky kdykoli vybrat. Výběry či změny jsou rychlejší a zpravidla 
odpadá povinnost platit měsíční příspěvky. V případě dětské životní 

pojistky je placení 
měsíčních pří-
spěvků povinnost, 
protože se jedná 
o pojistné a jeho 
neplacení vyvolá 
sankce.
 Jediný smy-

sluplný důvod pro 
dětskou pojistku je alternativní příjem v případě úrazu či nemoci dí-
těte, kdy často nemůžeme dosahovat obvyklého příjmu kvůli péči 
o nemocné dítě. Rizika úrazu či nemoci může mít dítě většinou 
sjednaná v pojistce svých rodičů. Pojistné sazby bývají stejné a odpadá 
nutnost připlácet si za poplatkově předražené „spoření“. Riziko úrazu 
lze ošetřit samostatným úrazovým pojištěním. Je dobré zvážit, jestli 
některá rizika nejsou řešena zbytečně a nestačila by finanční rezerva 
– jde zpravidla o drobné úrazy. 

Dětské životní pojistky jsou přesto pořád rozšířené. Rodiče nemají 
všechny potřebné informace a navíc jsou pojistky často nabízeny v situa-
cích, kdy maminky řeší spoustu jiných věcí a nemají energii na finanční 
záležitosti. Vysoké poplatky pojišťoven umožňují rozsáhlejší a agresiv-
nější marketing a vyšší odměny pro zaměstnance a zprostředkovatele.

Jak jsme tedy nakonec vyřešili situaci v naší rodině? Dceru jsme 
připojistili na rizika vážných zdravotních komplikací v rámci pojištění 
rodičů. Drobné úrazy a nemoci neřešíme – matka bude v takovýchto 
situacích s dítětem každopádně doma, dokud pobírá rodičovský pří-
spěvek. V budoucnu budeme řešit krytí drobných rizik úrazovým 
pojištěním v kombinaci s dostatečnou rezervou. A spoření? Vyhýbáme 
se poplatkům u investičních pojistek a kupujeme přímo otevřené po-
dílové fondy v kombinaci se stavebním spořením, kde je garantované 
zhodnocení. Ondřej Marek, majetkový  poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Finanční poradna
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Máme mistra Prahy v uzlování
Ani v zimě mladí hasiči nezahálejí a trénují v tělocvičně ZŠ Bronzová. 
Zlepšují si fyzickou kondici a svoji zručnost při vázání uzlů. A že měli 
natrénováno, předvedli na závodech poháru Zimního uzlování v ka-
tegoriích přípravka, mladší, starší a dorost. Nervozita byla veliká a tak 
dorostenci a mladší děti skončili na 4. místě, přípravce se vedlo a obsa-
dila 1. místo. V jednotlivcích vyuzloval v přípravce 3. místo Jirka 
Zloch, v mladších dětech obsadil 2. místo Matěj Berezněv a mistrem 
v Praze se stal Honzík Kalbáč. Teď už nás čeká jarní příprava na hru 
Plamen a Podlipanskou ligu v požárních útocích. 

SDH Třebonice vás zve na každoroční pálení čarodějnic se soutěží 
masek o ceny – 30. dubna od 19.00 u hořejší hasičárny. Příznivce po-
žárního sportu zveme na první závod sezony – Memoriál Vl. No-
vého a M. Bubníka v požárních útocích se koná 2. 5. od 15.00 hodin 
ve sportovním areálu v Třebonicích. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

Kočka na střeše a mrtvý muž v rybníce
I to může potkat hasiče ve službě. V sobotu 28. února sloužila naše 
výjezdová jednotka na Hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. Kromě uve-
deného případu výjezdu k nálezu mrtvého muže a k záchranně kočky 
ze střechy byla jednotka dvakrát vyslána k požáru.

V sobotu 18. dubna od 10 do 14 hodin proběhne Den otevřených 
dveří hasičské zbrojnice SDH Stodůlky v Tlumačovské ulici. Návštěv-
níci si mohou prohlédnout garáže, techniku, osahat si hasičské vyba-
vení a projít ostatní prostory, které slouží výjezdové jednotce. Vstup 
je samozřejmě zdarma.

SDH Stodůlky a ÚMČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i je-
jich rodiče na pálení čarodějnic, které bude probíhat 30. dubna 
od 17 hodin u Spolkového domu pod naším bedlivým dohledem. 
Pro malé i velké budou připraveny soutěže o ceny, ta hlavní je o nej-
hezčí čarodějnici. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

 Na sídlišti Velká Ohrada první březnový den pes na-
padl a pokousal jiného psa a také jeho majitelku, která 
ho bránila. Není to žádná výjimka, proto vyzývám ma-
jitele psů ke zvýšenému dohledu nad svými miláčky. 
Vyhláška hl. m. Prahy zakazuje vstup psů na dětská 
hřiště a jejich volný pohyb na sportovištích, volné po-
bíhání psů je zakázáno také v přírodním parku Pro-
kopské a Dalejské údolí. 

Dále připomínám, že chovatel zvířete, které pora-
nilo člověka nebo s člověkem přišlo do kontaktu tako-
vým způsobem, že by mohlo dojít k přenesení 
případné infekce, je povinen neprodleně zajistit vyšet-

ření útočícího zvířete veterinářem pro vyloučení one-
mocnění vzteklinou. 
 Dne 3. března kolem půlnoci využil nezjištěný 
pachatel na zastávce MHD Luka příležitosti a odcizil 
poškozenému z kapsy bundy mobilní telefon Samsung. 
Majiteli byla krádeží způsobena škoda 7 000 Kč. 
 Z 2. na 3. března v době mezi 21.00 – 9.00 poškodil 
dosud neznámý pachatel, po kterém pátráme, pro-
kopnutím nebo proražením osm skleněných výplní 
oken garáží v suterénu domu v Lýskově ulici 2069/49 
ve Stodůlkách. Příslušnému bytovému družstvu tak 
způsobil škodu ve výši 10 000 Kč.

 Z 27. na 28. února v době od 12.00 do 9.00 poško-
dil dosud neznámý pachatel fasádu domu v Kluko-
vické ulici 1532/4. Na zadní fasádu domu nastříkal 
bílým sprejem nápis o velikosti 2x2 metry. Bytovému 
družstvu způsobil škodu ve výši 20 000 Kč. 
 Dne 2. března v době od půlnoci do 6.30 využil ne-
zjištěný pachatel neuzamčených, ale pouze zabouch-
nutých dveří bytu v Zázvorkově ulici. Bez známek 
poškození dveří se vloupal do bytu za přítomnosti jeho 
spících obyvatel a odcizil hotovost, notebook a mobilní 
telefon. Způsobená škoda je 50 000 Kč.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra 

Ve vzteku zničil telefonní automat
Dne 3. března v pravé poledne prováděla 
pěší hlídka Městské policie kontrolní a hlíd-
kovou činnost na Šostakovičově náměstí. 
Když strážníci procházeli kolem vestibulu 
stanice metra Stodůlky, zahlédli silně rozru-
šeného muže, který se pohyboval v těsné 
blízkosti poškozeného telefonního automatu. 
Hlídka okamžitě muže vyzvala k prokázání 
totožnosti a začala se zajímat o okolnosti 
poškození telefonního přístroje. Šetřením 
vyšlo najevo, že pětatřicetiletý muž ze Stře-
dočeského kraje se nepohodl se svojí přítel-

kyní. Hádku neunesl a v rozčílení několikrát 
udeřil do telefonního přístroje, čímž ho po-
škodil a vyřadil z provozu. Strážníci poté 
muže předali kolegům z místního oddělení 
Policie ČR pro podezření ze spáchání pře-
činu poškozování a ohrožení provozu obecně 
prospěšného zařízení.

Roztržitý mladík měl štěstí
Naše operační středisko řešilo v poslední 
době jeden velmi kuriózní případ s dobrým 
koncem. 

Obrátil se na nás zoufalý mladík s pros-

bou o pomoc. Uvedl, že před více jak hodi-
nou zapomněl na parkovišti v Horákově 
ulici šedočerný batoh s osobními věcmi, které 
nutně potřebuje. Autohlídka vyjela okamžitě 
na místo, kde po krátké prověrce nalezla mezi 
zaparkovanými vozidly ztracený batoh. Pře-
kvapení však přišlo zejména ve chvíli, kdy 
hlídka batoh otevřela a objevila v něm mimo 
jiné i notebook vyšší třídy a značnou hoto-
vost v cizí měně. Všechny nalezené věci byly 
po provedení nezbytných formalit vráceny 
šťastnému zapomnětlivci.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES. Folklorní soubor Lučinka opět organi-
zoval dětský ples pro své svěřence, ale i jejich kamarády a všechny děti, 
které se chtěly pobavit a zatancovat si. Nedělní odpoledne zahájili 
tanečníci z Lučinky polonézou, následovala výuka tanců Čerešničky, 
Trneček i známý letkis. Tance střídala volná zábava, vystoupení dětské 
Lučinky a prodej lístků do oblíbené tomboly. Závěr plesu byl radostný 
i kvůli tombole, kde na děti čekala spousta krásných cen. 
Více na www.fslucinka.wz.cz. Michaela Čermáková

HALÓ, PANE KARNEVALE. Masopust držíme, nic se nevadíme... 
Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále... Tak touto písničkou 
a básničkou zahájily 20. února děti l. stupně FZŠ Trávníčkova svůj 
tradiční karneval. Nápadité masky oblékli nejen žáci a učitelé, ale 
dokonce i rodiče. Vybrat vítězné pohádkové bytosti nebylo jednoduché. 
Užili jsme si tance, soutěží i zpěvu. Tak zase za rok. Dagmar Říhová

KLUB ROZMANITÝ SVĚT. Už není mnoho míst v Praze, která by 
členové klubu nenavštívili. Rozmanitý svět úspěšně funguje ve FZŠ 
Trávníčkova pod záštitou MČ Praha 13 za podpory EU již desátým 
rokem. Hlavním cílem 
je integrace dětí cizinců. 
A tak jsme si prohlédli 
Pražský hrad, Petřín, 
Vyšehrad, navštívili 
pražská muzea, dětská 
hřiště, Království želez-
nic, Mořský svět, sezná-
mili se s problémy 
nevidomých lidí při 
návštěvě Neviditelné 
výstavy a výstavy Naše 
cesta, potěšili se pro-
hlídkou botanické za -
hrady a strávili spo-
leč ně Noc s Anderse-
nem. Posledním 
výletem byla cesta 
na Smíchov do Příro-
dovědného muzea 
na náměstí Kinských.
  Lektorka Hana Žďárská 

SETKÁNÍ V KNIHOVNĚ. Druhý březnový čtvrtek představil Karel 
Erben v městské knihovně Lužiny necelé padesátce posluchačů svou 
novou knihu Homocystein, civilizační choroby a biochemické zdraví. 
Poutavé povídání uzavřely četné dotazy. Rozcházeli jsme se s tím, že 
jsou zde témata, na které se téměř nedostalo. Slovo dalo slovo a 16. dubna 
od 18 hodin se můžete těšit na přednášku Karla Erbena na téma „Homo-
cystein, Aloe Vera a colostrum aneb Jak opravit, co homocystein po-
škodil.“ Na přednášce bude možno také výše zmiňovanou knihu pana 
doktora zakoupit. Zuzana Světlíková

PRVNÍ TROFEJ LUŽINSKÉHO PIVA. Světlý ležák z Pivovaru Lu-
žiny, který vaří a točí pivo od loňského podzimu, zvítězil v minisoutěži 
ležáků pořádané portálem www.pivni.info. Takzvaná Pivní revizní ko-
mise, složená ze šesti zkušených degustátorů-amatérů hodnotila ten-
tokrát ležáky z pivovarů, 
ve kterých se začalo vařit 
pivo v roce 2014. Ve fi-
nále hodnotila komise 
celkem 9 ležáků, které 
postoupily ze semifiná-
lových kol. Jedenáctka 
z Lužin obsadila první 
místo před Šedivákem 
z Prahy 8, Albrechtem 
z Frýdlantu v Čechách 
a Vinohradským ležá-
kem. Zajděte také někdy 
ochutnat ležák z Pivo-
varu Lužiny! -st- IL
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RYCHLÝ TURNAJ POMALÉHO TENISU. V pátek 13. února uspo-
řádal ředitel ZŠ Bronzová Nikolaj Hladík 5. ročník turnaje pro spolu-
pracovníky, zaměstnance a přátelé škol Prahy 13. V letošním roce se 
sešlo celkem 12 smíšených dvojic. Na stupních vítězů stanuly tři dvojice 
odměněné diplomy a plaketami. Hlavními vítězi byly ale sport a dobrá 
nálada. Poděkování patří rovněž Bohdanu Pardubickému, který díky 
svému fotografickému umění zachytil mnoho neuvěřitelných sportov-
ních výkonů všech účastníků. Jaroslav Matýsek
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GIBONI STŘÍBRNÍ POPRVÉ VENKU. Sluníčko a teplé počasí po-
prvé vylákalo ven pár gibonů stříbrných, který do pražské zoo přices-
toval loni na podzim. Více odvahy při objevování venkovního výběhu 
zpočátku projevil devítiletý samec Flip, který po delším přemlouvání 
nakonec přesvědčil k venkovnímu řádění i svoji partnerku Alangalang. 
Gibony stříbrné chová pražská zoo vůbec poprvé ve své historii. Jedná 
se o poměrně vzácný a ohrožený druh, který je v evropských zoo k vi-
dění jen zřídka. Desetiletá samice Alangalang přišla do Prahy z anglic-
kého Howletts a stejně starý samec Flip z Mnichova. Jana Ondrejechová

PENÍZE NA DOBROU VĚC. Ve středu 11. února předali zástupci žá-
kovského školního parlamentu FZŠ Brdičkova  28 000 korun Středisku 
výcviku vodicích psů pro nevidomé v pražských Jinonicích a Útulku 
pro opuštěná zvířata v Petrovicích finanční částku 6 200 Kč. Peníze, 
získané při sběrových akcích a dobrovolnými příspěvky žáků, putovaly 
těmto organizacím rozhodnutím řádného zasedání školního parlamentu.
 Jiří Hornek, koordinátor ŽŠP

SLAVILI NEJEN OČAŘI. Oční klinika doktora Leštáka z Nových 
Butovic slavila 26. února své 20. narozeniny. Na oslavu v kavárně 
Obecního domu byli pozváni pracovníci, partneři i příznivci kliniky 
a také mnozí klienti z řad známých osobností, např. Karel Gott, Juraj 
Jakubisko, Jadran Šetlík, večer moderoval Alexandr Hemala. Hudeb-
ním vystoupením večírek obohatili houslista Jaroslav Svěcený, sopra-
nistka Markéta Mátlová, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Škorpík 
a saxofonista Felix Slováček. Zakladatel kliniky Ján Lešták v krátkém 
proslovu především ocenil kvality a obětavost všech svých pracovníků 
a poděkoval jim za práci pro kliniku. -st- 

ŠŤASTNÁ KRÁVA. Na začátku března zahájila ve Volutově 16 pro-
voz nová restaurace s úsměvným názvem Šťastná kráva. Prostory re-
staurace prošly důkladnou rekonstrukcí a výsledek stojí opravdu za to. 
Po vstupu na vás dýchne útulné domácí prostředí. Nezklame vás ani 
jídelní a nápojový lístek. Zajděte třeba jen tak posedět u skleničky 
vína nebo šálku dobré kávy. Možná, že to bude právě Šťastná kráva, 
kam se budete rádi vracet. Více na www.stastnakrava.cz. -če-

ZVLÁDLI BYSTE TO TAKÉ? Od 26. ledna do 20. února probíhala 
v ZŠ s RVJ Bronzová soutěž v luštění Sudoku, kterou organizovala 
třída IV. A. Žáci školy 
mohli ve čtyřech týdnech 
vyluštit osm tabulek. 
Do semifinále se dostalo 
10 žákyň 1. i 2. stupně. 
Závěrečným kolem bylo 
řešení na čas. Zvítězila 
Tereza Zmeškalová 
z 8.B, která tabulku vy-
řešila za 5 minut a 8 vte-
řin. Druhé místo 
obsadila Eliška Farová 
ze 6.B. Ta Sudoku vyře-
šila v čase jen o 15 vte-
řin delším než vítězka. 
Na 3. místě skončila 
Žana Ivanova ze 4.A, 
které luštění zabralo 
6 minut a 10 vteřin.
 Alena Šoukalová2X
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Posvítili jsme si na ticho
Společnost Tichý svět oslavila již potřetí Mezinárodní den mateř-
ského jazyka akcí Znakuji, tedy jsem. V sobotu 21. února se u Tiché 
kavárny u metra Ládví sešlo na osmdesát návštěvníků jedinečné slav-
nosti světel. Slyšící i neslyšící děti si spolu s dospělými užívaly soutěže 
na pěti stanovištích a bohatý doprovodný program, k němuž patřila 

Domov pro zvířata v nouzi
Před nedávnem jsme sháněli útulek pro dvě bezprizorní koťata, která delší 
dobu žila u našeho domu v Melodické ulici a byla vystavena mrazivému 
počasí a nebezpečí, že je přejede auto, napadne pes... Snažili jsme se pro ně 
sehnat útulek. Bohužel všude je odmítali. V útulku v Měcholupech dokonce 
sdělili, že jim na ulici bude líp. Nakonec nám vyšla vstříc paní Petra Sobě-
slavská ze Sdružení na ochranu zvířat v krajní nouzi (Na pláni 31, 
Praha 5) a o koťata se postarala. Paní Soběslavská poskytuje domov pro 
toulavé kočky i v naší oblasti, tj. ve Stodůlkách. Máme úctu ke každému 
živému tvoru, proto jsme byli šťastní, že paní Soběslavské osud koťat nebyl 
lhostejný a vzala je do svého depozita. Od dalších lidí víme, že v tomto de-
pozitu je o zatoulaná zvířata dobře postaráno. 
 Zdena Müllerová a Martin a Martina Tuháčkovi 

Pozn. redakce: Více o útulku paní Soběslavské napíšeme v příštím STOPu.

Jaro mění šatníky
Každý rok se těšíme, až zase 
přijde jaro. Po dlouhé zimě si 
konečně můžeme užít vyhří-
vání na sluníčku. Kromě 
dobré nálady s sebou jaro při-
náší i jarní úklid a provětrání 
našich domovů i šatníku. 
Zimní věci uklízíme hlouběji 
do skříní a jarní s radostí vy-
tahujeme. Je to výborná pří-
ležitost, jak si zrekapitulovat 
obsah svých skříní a případně 
se rozhodnout, jestli všechny 
ty věci potřebujeme nebo 
ještě stále chceme nosit. Náš 
šatník by měl tímto procesem 
projít přibližně každého půl roku, aby 
nám ve skříních zbytečně neležely věci, 
které už na sebe nevezmeme, ale jinak by ještě mohly být někomu 
nebo někde prospěšné. Velmi jednoduché, prospěšné a ekologické ře-
šení je odložit oblečení, boty, doplňky, hračky apod. do kontejnerů 
na textil a dát jim tak další život.

Můžete tak pomoci například osamělým lidem, lidem bez domova 
nebo matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Společ-
nost Potex, která kontejnery na textil spravuje, úzce spolupracuje např. 
s Nadějí, Centrem sociálních služeb Praha, Progressive nebo Společ-
nou cestou.

Vaše oblečení se tak může dostat k potřebným. Pokud je oblečení 
jiné sezonnosti než neziskové organizace zrovna potřebují nebo je pří-
liš poškozené či špinavé, ani v tomto případě nepřijde na zmar. Potex 
má další partnery, kteří toto oblečení dokáží zpracovat. Může se tak 
dostat třeba do zemí třetího světa nebo se zpracuje na spoustu dalších 
výrobků, jako jsou čistící hadry, výplně do autosedaček, podklady pro 
koberce, izolace, papír nebo také bankovky. Nic tak neskončí na sklád-
ce a vše je dále efektivně využito. 

Díky oranžovým kontejnerům společnosti Potex bylo v loňském 
roce sebrá no 1 607 475 kg použitého textilu. V Praze 13 to pak bylo 
57 650 kg textilu.

Kontejnery na textil najdete například u stanice metra Luka, u pro-
dejny Makro v Jeremiášově ulici, před Galerií Butovice nebo si mů-
žete kontejner vyhledat na www.recyklujemetextil.cz.

 Anna Bezdomniková, obchodní ředitelka 

Nabídka pro budoucí šesťáky
Vážení rodiče, máte dítě, které půjde v příštím školním roce do 6. roč-
níku? Ve školním roce 2015/16 otevře Fakultní základní škola 
Trávní čkova 1744 minimálně dvě šesté třídy. Na II. stupni mají naši 
žáci velmi dobré technické vybavení a možnosti: učebny, odborné pra-
covny cizích jazyků, dvě počítačové pracovny, multimediální pracovnu 
vybavenou tablety a interaktivní tabulí. Více informací o škole najdete 
na www.zstravnickova.cz. František Hanzal, ředitel

ohnivá a bubenická show skupiny Tribo fuego, koncert šansoniérky 
Markéty Bínové a umělecky tlumočené hudební vystoupení kapely 
Çava. Znakový jazyk je krásný a jedinečný komunikační prostředek, 
který je mateřským jazykem neslyšících – užívat si ho však mohou 
všichni. O tom se přesvědčili malí i velcí návštěvníci kavárny, když si 
na slavnosti hravou formou osvojili několik základních znaků. A pro-
tože se mezitím setmělo, pěkně jsme jim na ticho posvítili – svíčkami, 
otevřeným ohněm a jinými světýlky.  Lucie Křesťanová 2X
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Pětadvacet let s Úsměvem
Naše MŠ Úsměv Herčíkova 2190 na Velké Ohradě oslaví v dubnu 
25. výročí svého založení. Srdečně zveme všechny děti a rodiče, též přá-
tele a kamarády naší školky na zahradní slavnost, která se bude konat 
v pátek 24. dubna od 17.00 hodin. Pro naše děti bude připraven veselý 
čarodějnický program. Budeme se těšit, že i vaše děti přijdou v čaroděj-
nickém převlečení. Přijďte se s námi pobavit, opéct si špekáčky a pose-
dět u táborového ohně. Těšíme se na vás. Zaměstnanci MŠ Úsměv
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Slávek Klecandr hrál pašijové písně
Březnový koncert cyklu Tři-
náctého na Třináctce v Komu-
nitním centru sv. Prokopa 
patřil výhradně písničkáři 
Slávkovi Klecandrovi a pašijo-
vým písním. V barevném po-
dání čtyř účelně střídaných, 
různě laděných kytar zazněla 
soudobá i stará tradiční díla. 
Nicméně hlavní osou večera 
byla tvorba Slávka Klecandra 
a dalších autorů z okruhu ka-
pely Oboroh, tak jak ji zachy-
tilo album nazvané Šel přes 
potok Cedron k hoře. I když obě 
poloviny večera patřily jedi-
nému interpretovi, neztrácely 
napětí, tah ani pozornost vnímavého publika.

V dubnu si Slávek Klecandr pozve na Třináctku dva skvělé hosty 
– písničkářku Martinu Trchovou a kytaristu Adama Kubáta v pořadu 
Vzpomínka na Zuzanu Navarovou. V objevném provedení zazní písně 
ze všech tvůrčích období předčasně zesnulé autorky a zpěvačky. 
Více na http://trinactnatrinact.blog.cz.

Poděkování za podporu koncertů patří Ministerstvu kultury ČR, 
Městské části Praha 13, Nadaci Život umělce a Nadaci Český hudební 
fond. Petr Linhart

Kulturní zážitek v Dalejském údolí
Výjimečné místo, které dokáže spojit obyvatele města s krajinou 
a prostorem – to je malý a skromný domeček uprostřed stráně v chrá-
něném území Prokopského a Dalejského údolí. Již od roku 1978 
sdružuje ochránce přírody, aktivní ekology a umělce, kteří se inspirují 
osobitou a vzácnou krajinou údolí, chrání ji a reagují na ni svou krea-
tivitou a činností. 

Chaloupka je původně pastevecký domek ve stráni Dalejského 
údolí, uprostřed Chráněného území Červený lom, nedaleko vlakové 
zastávky Praha-Holyně. Členové 9. základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody „Devítka“ jej opravili z ruiny a užívají od roku 
1980. Zhruba před pěti lety se ze spojení aktivních lidí zformovalo 
Divadlo a ruční nakladatelství Teď, nádech a leť jako volné sdružení 
lidí zabývajících se divadelní a výtvarnou tvorbou zaměřenou na pozi-
tivní inspiraci pro život a základní lidské hodnoty a potřeby.

Mnozí návštěvníci tu měli možnost zahlédnout Antonii Svobodovou 
a její tanec uprostřed krajiny, koncert Oldřicha Janoty, představení di-
vadla Teď, nádech a leť, dílny hlasu, zpěvu a tradičních písní, pohybové 
dílny japonského butó tanečníka Ken Maie, filmové projekce, programy 
ekologické výchovy pro děti či jiné akce.

Už jen cesta k domečku ve stráni je spletitá a tajuplná, voňavá vzác-
nými bylinami a prokládaná zákoutími lomů a skal. Možná právě díky 
své poloze toto místo vždy sloužilo lidem chránícím přírodu.

Svět Chaloupky očaruje příchozí velmi rychlou a mocnou silou. Se-
tkávají se zde lidé různých kultur a postavení, aby se zúčastnili někte-
rého z festivalů, koncertů či diskuzí, aby společně zazpívali písně české, 
ukrajinské či lotyšské nebo se zaposlouchali do zvuků krajiny a poku-
sili se na ně reagovat svým hlasem. Místo slouží k vzájemnému předá-
vání zkušeností, ke společnému sdílení, k pobytu mimo město a k vní-
 mání přírody kolem. Kdo sem dojde, setká se se sebou samým. Možná 
s takovým, jakým byl v dětství, když běhal po kopcích a nechtělo se mu 
domů, když zapomněl na to, že v blízkosti je město a že je čas na návrat.

Možná si mnozí z obyvatel Prahy 13 ještě nevšimli tohoto místa, 
možná nezpozorovali bílou chaloupku uprostřed stráně a nedošli k ní. 
Pak právě oni jsou zváni k návštěvě.

Kulturní i vzdělávací akce je možno vyhledat na Facebooku pod ná-
zvem: Naděje pro kulturní místo v Prokopáku. Nebo nám napište 
e-mail na adresu davideckovi@yahoo.com. Karolína Plachá
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INZERCE

TOULKY

Z Dobřichovic oklikou do Černošic
Tentokrát vás zvu na výlet, na který vyrazíte 
ze Smíchovského nádraží, kam se na konci 
zase vrátíte. Ujdete asi 10 km krásnými místy 
s dobrým vlakovým spojením. Z vlaku vy-
stoupíte ve stanici Dobřichovice a vydáte se 
po zelené značce. Přejdete lávku přes Be-

rounku a hned za ní sejdete dolů k řece 
a po cyklostezce proti proudu dojdete 
k zámku a památné lípě na Křižovnickém 

náměstí. Doporučuji zajít do zámecké restau-
race s velmi příjemnou obsluhou v krásném 
prostředí. Zaujmou vás původní malby na stě-
nách i to, že každá místnost je jiná. Můžete 
si koupit turistickou známku a dát si razítko. 
První písemná zmínka o Dobřichovicích po-
chází z r. 1253. Tehdy je král Václav I. daro-
val řádu Křižovníků s červenou hvězdou. 
Hynek Berka z Dubé dal na místě bývalé 
tvrze postavit renesanční zámek, který slou-
žil jako letní sídlo velmistrů. Za třicetileté 
války byl v roce 1639 vypálen Švédy. Křižov-
níci drželi zámek až do r. 1948, kdy byl vy-
vlastněn. Nyní už je zámek opět majetkem 
řádu. Před zámkem u sochy svatého Jana 
Nepomuckého roste lípa srdčitá, vysazená 
v roce 1729 u příležitosti jeho svatořečení. 
Nejhezčí památná lípa celého Poberouní je 
vysoká 28 m a má obvod 484 cm. Projdete 
nádvořím ke kostelu sv. Judy a Tadeáše a ná-
honu bývalého mlýna. Odtud kolem křížku 
a podél parku s množstvím jarních kytiček 
dojdete na křižovatku se sousoším Piety. 
Pokračujete rovně do Karlíku cestou lemo-
vanou sochami. Jsou to práce účastníků 
sochařských sympozií, které se v Dobřicho-
vicích konají od r. 2003. V Karlíku zajděte 
na hřbitov u kostela sv. Martina s památní-
kem obětem 1. světové války. Už v době 

bronzové zde bylo pohřebiště. Po zelené 
znač ce půjdete lesem do prudkého kopce 
a dojdete do Vonoklas k hospodě Na Vyhlíd ce, 
kde můžete ochutnat jeden ze 60 druhů pra-
vého rumu. Z návsi s kapličkou a místním 
úřadem se vydáte po modré značce přes obec 
a okolo ohrad se zajímavým plemenem krav. 
Lesem pak dojdete až na kraj Černošic 
a podél vil do centra. Půjdete např. kolem 
funkcionalistické vily č. 274, kterou projek-
tovali architekti M. Hořejš a K. Štipl (žák 
architekta Plečnika). Od r. 2005 je zapsána 
v Ústředním seznamu nemovitých kultur-
ních památek. Z nádraží pak dojedete zpět 
do Prahy. Zdrávi došli!
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

 

Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

                   Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

            Bližší informace na tel. 603 728 140

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 4 309 000 Kč Cena: 5 500 000 Kč Cena: 2 850 000 Kč

P10-Záběhlice, Nad Meandry. Prodej nad-

standart. bytu 2kk (92 m2)/terasa/g. stání.

Radotín, N. Osv. Prodej 1/4 budovy na inves-

tici, výnos 6,27 %, možnost výst. půdních bytů. 

P5-Smíchov, Matoušova. Prodej bytu 2kk 

(58 m2)/cihla/vhodné k investici/M-Anděl.

   
Štefánikova 29, Praha 5     

      
     

Prodáváme a pronajímáme 
nejvíce nemovitostí na Praze 5

Cena: 5 750 000 Kč

P10-Strašnice, Brigádníků. Prodej řad. RD 

3+1 a podkroví k rek./tram./-M-/zeleň.

Dobře udržovaná  zemědělská 

usedlost 1974 m v obci Manělovice 

u Benešova ideální pro BIOFARMU. 

K usedlosti náleží zahrada 1130 m,  

pastviny 6,3 ha, zemědělská půda 

8,7 ha, les 4,5 ha, chovný rybník 

5 ha.  Možnost dokoupit další 

ornou půdu.  

Cena: 14 500 000 Kč
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

V pondělí 6. dubna ve tři odpoledne v metru na Dejvické
Odtud můžete vyrazit na první jízdu po novém, již pátém, úseku 
trasy A na západ. A proč právě tudy? Cílem je výrazné zlepšení 
dopravy v Praze 6 s podstatnou redukcí především autobusové do-
pravy, přesun autobusového terminálu k nové stanici metra Nádraží 
Veleslavín a lepší dostupnost nemocnice v Motole. Součástí pro-
dloužení trasy A metra ze stanice Dejvická o 6 kilometrů jsou tak 
nejenom 4 nové stanice – Bořislavka (v hloubce 28,6 m), Nádraží 
Veleslavín (v hloubce 20,4 m), Petřiny (v hloubce 37,4 m) a Nemoc-
nice Motol (v hloubce 6,7 m), ale i autobusový terminál Veleslavín 
a autobusové obratiště Vypich. Stavba nového úseku vyšla zhruba 
na 20,2 miliardy korun. V informačním systému je trasa A značena 
zelenou barvou a tak se středem bočních stěn nástupišť všemi novými 
stanicemi táhne zelený pruh se jmény z podsvícených písmen. Kaž-

dou ze čtyř stanic navrhl jiný architekt. Nejvíce je to znát ve stanici 
Petřiny. Může za to bublina – betonový monolit na konci nástupiště 
s plastickým jménem stanice – a stanoviště dozorčího na nástupišti, 
kterému se kvůli tvaru a kulatému okénku přezdívá ponorka. Na Můs-
tek byste to měli už 6. dubna stihnout metrem od Nemocnice Motol 
za 15 minut. V Motole už konečná možná zůstane navždy, protože 
Praha neuvažuje o prodloužení metra na Letiště Václava Havla. 
A jako alternativa vypadá nadějněji než železnice rychlodráha, pro-
tože je zájem, aby se konečně dostavělo spojení, které umožní dostat 
se z letiště do centra za dvacet minut. Praha ale o další trasu metra 
nepřijde. Připravuje se nová trasa D z Pankráce do Písnice. Hotova 
má údajně být do roku 2022.  Dan Novotný

Stalo se v dubnu

Nejúspěšnější motocyklový závodník naší historie byl Šťastný
František se narodil 
12. listopadu 1927 
v Kochánkách 
u Mladé Boleslavi. 
Sportovní kariéru 
začal v patnácti jako 
cyklista. V r. 1948 
dokonce reprezen-
toval Českosloven-
sko v 1. ročníku 
Závodu míru. Prv-
ního motocyklového závodu se zúčastnil až ve dvaceti pod jmé-
nem svého nevlastního bratra, protože sám ještě neměl řidičský 
průkaz. O pět let později na Velké ceně Československa v Brně 
dojel na postarším Nortonu na sedmém místě. Rok nato byl přijat 
jako závodní jezdec do Jawy. Té zůstal věrný po celou kariéru, ačkoli 
měl nabídky z celého světa. František vždycky jezdil naplno. Vítě-
zil, i když ke startu přišel o berlích. Během kariéry 100x spadnul, 
měl třiatřicet zlomenin, třináctkrát byl v bezvědomí v rozmezí 
od 20 do 180 minut. Jednu nohu měl o pět centimetrů kratší 
a šroubků měl v těle tolik, že mu kamarádi doporučovali, aby si 
na cestách do zahraničí bral pro celníky potvrzení z Kovošrotu. 
Ve vojenské nemocnici ve Střešovicích měl svoji postel, protože 
když se někde rozsypal, jak říkal, tak hned mohl ležel na svým. 
První titul mistra Československa získal v r. 1956 a pak ještě další 
čtyři. Velkou cenu v Brně vyhrál devětkrát. Na mistrovství světa 
se pětkrát umístil čtvrtý, vyhrál 17 velkých cen a v roce 1961 se 
stal ve třistapadesátkách vicemistrem světa. Dvakrát byl třetí 
v Tourist Trophy na ostrově Man, nejobtížnějším a nejslavnějším 
motocyklovém závodě na světě. František Šťastný absolvoval 
na 500 závodů, z toho 200 vítězných. Naposledy stál na stupních 
vítězů v roce 1971. Poslední cenu dostal v roce 2000. Cenu našeho 
nejlepšího motocyklového závodníka století. Cílovou páskou ži-
vota prolétl 8. dubna 2000. Vždycky mluvil o svém životě jako 
o jednom velkém splněném sportovním snu. Proto byl František 
víc než Šťastný.  Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Slavnostní předávání občanských průkazů patnáctiletým (1976)
Při převzetí občanských průkazů složili žáci do rukou předsedy 
slavnostní slib, jehož text přednesla žákyně Kosanová. Vážený 
soudruhu předsedo, prosím vás, abyste v den, kdy z vašich rukou 
přijímáme občanské průkazy a stáváme se tak občany ČSSR, při-
jal náš slib, že budeme vždy pracovat a chovat se tak, jak se sluší 
na občany socialistického státu. Naší snahou bude stát se dobrými 
pokračovateli v díle, 
které jste vy začali 
a vybudováním komu-
nismu v naší vlasti 
dovést je k cíli, o nějž 
usilovaly celé generace. 
Přijměte, prosím, náš 
závazek, že se o prázd-
ninách zapojí me v bri-
gádách k pomoci 
našemu hospodář ství 
a na školách a učeb-
ních oborech, do nichž 
nastoupíme. Učiníme 
vše, abychom naší obci 
dělali vždy čest. To 
vám slibujeme!

 Vybral Dan Novotný
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INZERCE

Váš servisní partner Volkswagen AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5 
tel.: 235 518 829, e-mail: servis@auto-styl.cz, www.auto-styl.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let. 
Haló, haló, volá jaro s aktuální servisní nabídkou Economy dílů Volkswagen® pro vozy starší 5 let, letních pneumatik,  

výhodných servisních úkonů včetně jarní servisní prohlídky v našem autorizovaném servisu Volkswagen.  

Využijte naši chytrou nabídku platnou do 10. 5. 2015.

Haló, haló,  
 volá jaro!

 
 

Komplexní údržba komunikací v roce 2015

Datum Seznam ulic
 7.  4. Flöglova, Hábova (plus parkoviště
21.  9. a odbočka k jeslím), Heranova, 
 Hostinského (plus parkoviště 
 a odbočka k mateřské škole), 
 Kálikova, Klukovická, Líšnická 
 (Vlachova – hřbitov), NN3448, 
 Šostakovičovo nám., Vackova 
 (plus 3 parkoviště), Vlachova
 8.  4.  Chalabalova, Kociánova, Kovářova, 
22.  9. Kuncova, Lýskova (Chalabalova 
 – Jeremiášova), Mládí (Kovářova 
 – nám. Na Lužinách), část NN3444
 9.  4.  Fantova, Horákova (bez slepého 
23.  9. úseku + parkoviště), Kettnerova, 
 NN1798, Trávníčkova
10.  4.  Bellušova (bez parkoviště 
24.  9. při ul. Chlupova – Archeologická), 
 Holýšovská, Chlupova, Neustupného,
 NN3452 (přední část parkoviště)
16.  4.  Archeologická (Mukařovského 
25.  9. – NN3454, Zázvorkova – konec, 
 Bronzová – konec), Bronzová, 
 NN3453 (parkoviště u metra), 
 Sezemínská, U Jezera (plus 2 par-
 koviště), Zázvorkova
17.  4.  Amforová, Brdičkova (bez parko-
 5. 10. viště), Kolovečská (vč. parkovišť 
 – mimo 2 parkovišť u Mukařov-
 ského), Podpěrova

20.  4.  Archeologická (Zázvorkova 
 6. 10. – Jere miášova), Böhmova,
 Modrá, Mohylová, NN3091, 
 Píškova, Zvoncovitá
21. 4. Husníkova – včetně otočky 
 7. 10. (parkoviště), NN3468, NN3469, 
 Ovčí hájek, Suchý vršek,  V Hůrkách
22. 4. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova 
 8. 10. (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí), 
 Seydlerova, Volutová (plus parkoviště)
23. 4. Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 9. 10. Kodymova (bez spojky do ul. Pod
 Hranicí), Mezi Školami, NN4541 
 (plus poslední oddíl parkoviště), 
 Nušlova
13. 4. Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňan-

 ského – Kurzova), NN3456 
 (2 parkoviště)
14. 4. Borovanského, Janského (Kurzova 
 – Prusíkova), Klausova, Kurzova, 
 Netouškova (pouze rameno 
 do ul. Klausova), Přecechtělova 
 (Kurzova – Janského)
15. 4. Bašteckého (bez úseku kolem 
 parku), Janského (Červeňanského 
 – Prusíkova), Pavrovského (plus 
 2 parkoviště), Prusíkova, Přece-
 chtělova (Kurzova – Pavrovského)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozor-
něni přenosnými dopravními značkami, které budou 
vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. 
Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respekto-

vat přenosné dopravní značky použí-
vané při blokovém čištění, budou 
pokutováni policií a zároveň budou je-
jich vozidla odtažena na základě usta-
novení zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném 
znění, § 19 odst. 5 a 6.

Parkoviště, která mají povrchovou 
úpravu ze zatravňovacích panelů, se 
v rámci blokového čištění nečistí. Je 
možné na ně zaparkovat vozidla 
z ostatních komunikací.
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Vlachova  8. 4. Šostakovičovo nám. proti č. 1511/8

Běhounkova  9. 4.
křižovatka s ul. Dominova 
– parkoviště proti č. 2463

Böhmova  9. 4. parkoviště u kotelny

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

Líšnická 13. 4. plocha u č. 974/3

Amforová 14. 4. proti č. 1895/24

Volutová 14. 4. parkoviště proti č. 2518/6

Drimlova 15. 4.
parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Fantova 16. 4. parkoviště před č. 1742/23

5. máje 17. 4. proti č. 325/55

K Fialce 17. 4. u bývalé prodejny potravin

Bronzová 20. 4. naproti č. 2016/13 – chodník u trafostanice

Trávníčkova 21. 4. rozšířený chodník proti č. 1764

ulice datum stanoviště

Pavrovského 22. 4.
rozšířená plocha u kontejnerů na směsný 
odpad

Sezemínská 22. 4. parkoviště u trafostanice

Přecechtělova 23. 4. křižovatka s ul. Prusíkova

Petržílkova 24. 4. parkoviště u č. 2267/12

Vstavačová 24. 4. plocha u kontejnerů na tříděný odpad

Kettnerova 27. 4. parkoviště u trafostanice proti č. 2059  

Pod Viaduktem 
– Ke Koh-i-nooru

28. 4.
křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru 
– u kontejnerů na tříděný odpad

Suchý vršek 29. 4.
křižovatka s ul. V Hůrkách – na chodníku 
vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova

Janského 30. 4. parkovací záliv u lékárny

Hábova  4. 5. parkoviště před č. 1564/8

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

U Jezera  5. 5. parkoviště proti č. 2039/18

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Sběrný dvůr je v Klikaté ulici
Magistrát hl. m. Prahy uzavřel sběrný dvůr v ulici Puchmajerova. Oby-
vatelům Prahy 13 nyní slouží sběrný dvůr v Klikaté 1238/90c v Praze 5. 
Kromě toho můžete využít jiné sběrné dvory hl. m. Prahy, např. v Zakryté 
ulici v Praze 4 nebo v Proboštské 1 v Praze 6. Provozní doba sběrných 
dvorů je od pondělí do pátku 8.30 – 17.00 a v sobotu 8.30 – 15.00 hodin. 
 Michaela Líčková, OŽP

Harmonogram sběru biologického odpadu 

Mobilní sběrný dvůr

Odkládat můžete listí, trávu, 
větve, neznečistěnou 
zeminu, příp. kuchyňský 
bioodpad rostlinného pů-
vodu). NE živočišné zbytky!
Upozornění: Po naplnění 
a odvezení kontejneru 
nedojde k opakovanému 
přistavení.

stanoviště datum hodina 
přistavení

K Fialce
odstavná plocha 
u bývalých potravin

18. 4. 13.00 – 16.00

K Řeporyjím
křižovatka 
s ul. V Brůdku

19. 4. 13.00 – 16.00

Pod Zličínem u retenční nádrže 25. 4.  9.00 – 12.00

nám. Na Lužinách 26. 4.  9.00 – 12.00

K Hájům 
křižovatka 
s ul. Okruhová 
(zpevněná plocha)

 2. 5.  9.00 – 12.00

K Řeporyjím u kapličky  2. 5.  9.00 – 12.00

K Fialce
odstavná plocha 
u bývalých potravin

 9. 5.  9.00 – 12.00

Chalabalova parkoviště u č. 1611 10. 5.  9.00 – 12.00

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 10. 5. 13.00 – 16.00

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude 
svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude 
požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn 
na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma 
odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

ulice stanoviště datum hodina přistavení

Mládí
parkoviště proti prodejně 
Auto Kelly

 9. 4.
16. 5.

13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

K Sopce
částečně zpevněná plocha proti 
bývalé restauraci U Šimáčků

16. 4.
23. 5.

13.00 – 19.00
10.00 – 16.00

Životní prostředí

Michaela Líčková, OŽP
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Inzerce

 o Dne 3. 4. 2015 oslaví 

své životní jubileum –

50 let společného života 

– Jindřiška a Gerhard 

Michlovi. Vše nej do dal-

ších společných let přejí 

Iveta, Martin a Roman 

s rodinami. 

 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 Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 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  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, štuky, laky, stěrka + 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, opravy drobné 

i velké, rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 

domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí-

nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech, 

vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 

v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 

omítek do původního stavu, kontrola stávající 

instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344.

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 

připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně – Bína, 

Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe, 

tel. 602 937 117.

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

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

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

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 

byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

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

mirsmit@volny.cz.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 

MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 

TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

fl ádrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 

vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 

praxi. Mobil: 725 562 738, www.uctoolga.cz.

 o Stříhání psů všech ras na Butovicích. Pracovní 

doba po – ne 7 – 21 hod. Tel. 737 274 172 (je nutné 

předem zavolat). Bližší info na www.salonpejsek.cz.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 

Lakování CND laky bez broušení nehtu. 

Mžiková, tel. 775 925 581.

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Půjčky. Sloučení úvěrů. Oddlužení. Tel. 800 210 310.

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

družstev atd... Stěhování od A – Z. Malířské práce. 

Tel. 773 484 056.

 o Prodlužování řas, www.rasyanehtymilena.cz, 

tel. 777 112 509, AKCE! duben a květen kompletní set 

950 Kč.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. 

–  Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

roztočů, alergenů a skvrn různých původů. Rychle, kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce by-

tového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 

z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

Blahopřejeme

Služby

 
 

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

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

 a elektroniky
ANTÉNY, SATELITY – 
www.TVSERVIS.cz – v.siebert@volny.cz

tel. 733 311 747, 733 608 454     

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

VAKCINACE psů, koček a fretek proti  
vzteklině i dalším nákazám proběhne  
ve čtvrtek 16. 4. 2015 od 17 do 18 hodin  
ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053

REKONSTRUKCE KOUPELEN  

 

Osobní cenová kalkulace  



tel. 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • DUBEN 2015 29

InzerceInzerce

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

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

 o ODBORNÁ PÉČE O ZAHRADY, NÁVRHY, ÚPRAVY. 
Probudíme vaši zahradu do krásy – komplexní péče 
o trávník, řezy stromů a keřů, hnojení a mulčování, 
osazování teras a balkonů, jedlá zahrada, bylinky. 
Lenka Bennerová, Vaše zahradnice, tel. 775 058 228.

 o HODINOVÝ OPRAVÁŘ – práce všeho druhu 
u vás doma, zahradě i na chatě, 
www.hodinovy-opravar.cz, tel. 777 317 278.

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

a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 
nardelli@chello.cz.

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Mandl – cíchy, ručníky: 
29,50 Kč/kg. Klasika: 49,50 Kč/kg. Doprava ZDARMA, 
www.zehlenisdopravou01.cz, tel. 721 443 980.

 o BAZÁREK DĚTSKÝCH POKLADŮ – 25. 4. 2015  
10.00 – 18.00 hod., velký sál TJ Sokol Jinonice. Přijímá-
me věci do komisního prodeje nebo nabízíme možnost 
pronájmu vlastního prodejního místa. Veškeré info 
a návody na www.provetrejteskrine.cz, 
e-mail: provetrejteskrine@seznam.cz. 

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %! 
Tel. 224 214 617, 604 207 771.

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

 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu. 
Tel. 241 431 479 – záznamník. Mail: triumfant@seznam.cz.

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

 o Hledáme telefonní operátory všech věkových 
kategorií na hlavní pracovní poměr do moderního 
a skvěle vybaveného call centra v Praze Stodůl-
kách. Odborná školení, plat 100 Kč/hod. plus 
provize a bonusy, možnost profesního růstu 
a seberealizace.  Volejte mezi 8.00 – 9.00 hodinou 
tel. 602 322 302 nebo pište sms, zavoláme zpět.

 o Hledám práci na částečný úvazek. V dopoledních 
hodinách 8 – 13 hod. P-5, P-13, P-Západ. 
Tel. 776 374 966. 

 o ATDK Real, s.r.o., přijme realitní makléře, zdarma 
proškolíme, zajímavé odměny. Tel. 607 073 137.

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

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

Různé

Zaměstnání

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

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.

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

WWW.AUTOVRANA.COM

 

 
www.studio-ambra.cz

Vše o penězích
pod jednou střechou

Partners market, OC Lužiny 2. NP, 
Archeologická 1, 155 00, tel.: 733 616 954,
e-mail: market.praha.luziny@partners.cz

Hypotéky a půjčky
Stavební spoření
Investice
Podnikatelské úvěry
Životní pojištění
Spoření na penzi
Cestovní pojištění

PM_Luziny_inz_58x85.indd   2 04.02.15   10:59

OPTIKA
NOVĚ OTEVŘENÁ

PORSCHE DESIGN 

TOMMY HILFIGER 

HUGO BOSS • TAG HEUER 

CARRERA • VOGUE 

RODEN STOCK • RAY BAN

Sluneční náměstí 2583/12

158 00 Praha 5

(U vchodu do Radnice Prahy 13)

Tel.: +420 725 850 777

www.stingooptik.cz

VYŠETŘENÍ ZRAKU ZDARMA
INSPIRACE 
P ICHÁZÍ...

KARIÉRNÍ A HR PORADENSTVÍ

www.HRrozvoj.cz
e-mail: HRrozvoj@seznam.cz    Tel. 724 270 939 

        

OKNA  - KOBERCE -  
 ZÁMRSKÝ  607 277 485 
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ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie, sítě  

proti hmyzu venkovní plastové a hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Prodej – koupě – pronájem

 o Prodám garáž – Nušlova ulice. Vchod od teplárny. 
Tel. 604 924 087.

 o Prodám samostatný garážový box 27 m2. 
Garáže Běhounkova ul. – naproti hotelu Apart. 
Nabídněte. Tel. 603 355 642.

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova 
u metra N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 737 219 454.

 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 
Tel. 605 859 306.

 o Pronájem garáže 20 m2 u metra Nové Butovice 
Praha 13. Dlouhodobě, tel. 728 502 627.

 o Vyměním druž. 3+1/L Luka za 2+kk (sit. jih, záp.) 
Luka, Lužiny, tel. 724 074 975.

 o Hledám pronájem bytu v Praze 13 do 15 000 Kč. 
Tel. 776 586 858.

 o Prodám byt 3+1 v osobním vl., metro LUKA, 
bez RK, s právním servisem, zn. nabídněte, 
tel. 602 802 605.

 o Koupím byt 3+1 ve Stodůlkách, nabídněte. 
Tel. 608 110 579.

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

Byty

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

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

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

www.elektroservisvolf.cz
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
13. 4.   Oslavíme narozeniny některých členů našeho klubu

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

20. 4.   Zkušenosti s Andresovými léčebnými minerály 

 Beseda s RNDr. Ing. Evženem Andresem

27. 4.   Příprava exkurze a zájezdu našeho klubu 

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 4.   S Václavem Fischerem na cestách – video Chorvatsko

14. 4.   Zahraje nám Branické duo Michal Kotaz

21. 4.   Zacvičíme si – společenské hry

28. 4.   Pražské zahrady – video

 Na klavír nám zahraje Josef Skalička.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 1. 4.   Zahraje Miloš Procházka s kapelou Sparťanka 

 8. 4.   Přednáška IKEM – přednášející Pavla Petříková 

15. 4.   Promítání videa Zámky na Loiře Miluše Schneiderová

22. 4.   Oslava narozenin paní Libuše Vykusové a Hany Ficsové

29. 4.   Společenské hry

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům,

že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 

v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 1. 4.   Prevence diabetu

 8. 4.   Promítání videa

15. 4.   Diabetes a obezita

22. 4.   Co je diabetes

29. 4.   Následky diabetu

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou 

středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, 

a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Klub seniorů staré Stodůlky 
Scházíme se každý čtvrtek od 13 hodin v Domě sociálních služeb 

Lukáš, Trávníčkova 1746. 

Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání 

u kávy.

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

Program klubů seniorů duben 2015

Senior fitnes zve do tělocvičen
Kdo chce omládnout, měl by vyrazit mezi aktivní seniory a ne sedět 
doma. Cvičení Senior fitnes zvládne i úplný začátečník. Naši cvičitelé 
vysvětlí, jak efektivně protahovat tělo a hlavně jak to dělat správně. 

Cvičitelka Hana Borčevská (tel. 720 689 939) cvičí v Sokole 
Modřany, v KD Mlejn, Kovářova 4, v Hotelu Olšanka na Žižkově 
a vede cvičení ve vodě v bazénu Olšanka.

Cvičitel Václav Mornštejn (tel. 604 725 657) cvičí v TJ Sokol Žiž-
kov sebeobranu pro seniory a jiu-jitsu pro všechny věkové kategorie. 

Spoluúčastnický poplatek cvičení je 40 Kč, bazén 60 Kč. Zveme vás 
rovněž na sportovní Den pro zdraví 22. dubna. Podrobnější informace 
najdete na www.seniorfitnes.cz. Hana Borčevská, Senior fitnes

Velikonoční jízda v Lukáši
Ve čtvrtek 2. dubna od 14.30 do 16.30 se v jídelně Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 uskuteční Velikonoční jízda pro seniory z Prahy 13. 
Účastníci si budou moci pod vedením odbor ných lektorek vyrobit 

velikonoční dekorace 
a přáníčka. Protože 
kapacita jídelny je 
omezena počtem 
50 osob, je vhodné 
se předem přihlásit 
osobně v Lukáši nebo 
na tel. 725 393 061 
u paní Aleny Hrabě-
tové.  

Proč právě název 
„jízda“? Jde o připo-
menutí starého veli-
konočního zvyku, 
který se dodnes 

dochoval v německé 
Lužici a také 
v Lukavci v českém 
Slezsku. Veliko-
noční jízda, Jízda 
křižáků či Jízda 
kolem osení je pro-
cesí jezdců na ko-
ních s cylindry, 
kteří jezdí v párech. 
V největším procesí 
jezdí dohromady až 
500 jezdců. Zejména 
proslavené jsou 
jízdy v Horní 
Lužici, které pamatují Karla IV. Muži nejrůznějšího věku v černých 
fracích a cylindrech, za zpěvu modliteb a nápěvů, jedou v procesí 
od vesnice k vesnici a nesou na Boží hod velikonoční zvěst o zmrtvých-
vstání Ježíše Krista. Více o této tradici se můžete dozvědět v interne-
tové Wikipedii. 

Zhotovování velikonočních dekorací a přání v Lukáši se stane tvo-
řivou Velikonoční jízdou, která připomene smysl a význam Velikonoc. 

Jiří Mašek, ředitel střediska
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NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Od 1. 3. má Středisko sociálních služeb Prahy 13, které sídlí 
na adrese Trávníčkova 1746, nová čísla na pevné telefonní linky:
sekretariát ředitele a volnočasové aktivity – tel. 222 543 021
pečovatelská služba a denní stacionář – tel. 222 543 022 
vedoucí jídelny – tel. 222 543 023 

Podrobné informace o službách střediska najdete na www.sssp13.cz.
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PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Parkování přímo u obchodního centra!

Velikonoční dílny pro děti 
a dospělé 4. – 5. 4. 2015.

V sobotu se můžete těšit 
na představení králičí agility.

 NA DUBEN PRO VÁS PŘIPRAVUJEME

13.4.2015 
Slavnostní otevření 

pobočky České pošty.

Otevření kavárny ONE Cafe 
a dětského koutku Človíčkov.

NOVÁ ŠKODA FABIA

SE MUSÍ ZAŽÍT!

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

testovacijizdyskoda.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 
3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

Oficiální partneři projektu:

Těšíme se na vás:
16. dubna 2015 od 13 hodin na Slunečním náměstí ve Stodůlkách 
na akci Bezpečná 13.

Přímo k vám míří nová, nepřehlédnutelná generace modelů ŠKODA 
Fabia a Fabia Combi s nákladem zábavy pro vaši rodinu a nealko 
nápojem Kofola jako dárkem ke každé testovací jízdě. Kromě 
skvělých zážitků můžete vyhrát i nový vůz ŠKODA Fabia Combi. 
U nás to bude stát za to!

Testovací jízdy 
Fabia 2015

Soutěžte o nový vůz 
ŠKODA Fabia Combi

Inzerce
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DIVADLO
 8. 4. st  19.30  ČAROVNÁ ZIMA – Veronika Smolková – HAMU

Studentské představení s akrobacií na visuté hrazdě.

18. 4. so 19.00  CHARLEYOVA TETA – Divadlo D13

Jevan Brandon Thomas a jeho nejznámější převleková komedie všech dob. 

24. 4. pá 18.30  NAŠE MĚSTEČKO – Thornton Wilder

Benefiční divadelní představení Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Výtěžek ze 
vstupného bude použit na nákup materiálu a pomůcek pro výuku arteterapie a muzi-
koterapie a pro použití při individuální terapeutické práci s dětmi i dospělými.

26. 4. ne 19.30  MIMO PROVOZ (CZ, FR, CHE)
 – nový cirkus & pohybové divadlo

Nová inscenace s mezinárodním obsazením. 

DĚTI 
12. 4. ne 15.00  JUNGLE JOKE – Jakub Folvarčný a Teatr Novogo Fronta

Pohádková groteska s prvky klaunerie a pantomimy zve diváky každého věku do světa 
nepředvídatelné dětské fantazie.

19. 4. ne 15.00  DESET-DVACET-SOVA! – Studio Damúza

Interaktivní představení, které zvedne děti ze židle a nenechá nikoho stát v koutě.

26. 4. ne 15.00  VELKÁ HASIČSKÁ POHÁDKA – De Facto Mimo Jihlava

Pohádka o tom, že nemusí hořet, co je potřeba uhasit a není lehké znovu zapálit, 
co bylo jednou uhašeno. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
16. 4. 9.00, 10.30  HODINA HV JINAK – Tokhi El Ritmo

Společné bubnování metodou DrumCircle pod vedením zkušeného facilitátora.

22. 4. 9.00, 10.30  TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ – Divadlo LokVar

Všechna strašidla a nemoci se dají překonat, když se máme rádi.

23. 4. 9.00, 10.30   A DO TŘETICE VŠEHO… – Divadlo Drak

Tři pohádky, jak je vypráví starý orchestrion.

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.

KONCERTY 
 1. 4. st  19.30  HRADIŠŤAN a Jiří Pavlica

Jarní koncert.

10. 4. pá 19.30  KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU – Kvokál a Strašlivá  
  podívaná

K zahájení vodácké sezony. 

11. 4. so  11.00  SKUTEČNÁ LIGA 

Hudební soutěž pro mladé začínající kapely z celé republiky, která bude mít ve Mlejně 
již II. ročník. Více na http://skutecnaliga.cz.

15. 4. st  18.00  PORTA 2015 – PRAŽSKÉ FINÁLE

Hrají postupující z pražských předkol, hostem bude hudební skupina Vasilův Rubáš.

16. 4. čt 18.00  VYBUBNUJ TO VŠEM s Tokhim & Groove Army aneb 
     Bubnujeme akčně mezigeneračně...

Originální bubenická show Tokhiho a jeho Groove Army s interaktivním zapojením vás, 
diváků. Součástí této originální bubenické show bude i pokus o rekord v počtu bubnu-
jících generací (vnoučata, děti, rodiče, senioři).

17. 4. pá 11.00  SKUTEČNÁ LIGA 

22. 4. st  19.30  TRAPEŘI s Robertem Křesťanem

První skupina Roberta Křesťana ze 70. let minulého století v původním obsazení
 – hudební zážitek!

29. 4. st  19.30  AG FLEK

Legendární kapela se zpěvačkou Blankou Táborskou opět přijede zahrát do Mlejna 
 – „přijďte pobejt“…

 8. 5. pá 11.00  SKUTEČNÁ LIGA 

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

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 hod.
do 18.00 hod. a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Pražské portování ve Mlejně
Ve dnech 4. – 5. března se v Klubu Mlejn konala pražská předkola 
Porty 2015. Zúčastnilo se 32 soutěžících – sólistů, duet a kapel. Od-
borná porota, složená z muzikantů, zpěváků a rozhlasových redaktorů, 
velice pečlivě sledovala a zapisovala své připomínky k soutěžícím. 
I přítomní diváci měli možnost hlasovat pro svého „favorita“, protože 
při zakoupení vstupenky obdrželi Hlasovací lístek diváka. Součet divác-
kých hlasů určil vítěze, který rovněž postupuje do pražského finále.

Oba soutěžní večery uváděl s inteligentním humorem a nadhledem 
Petr Bohuslav – moderátor Country radia. Ve čtvrtek po ukončení 
soutěže se porota odebrala ke své poradě a pak všem přednesla své 
rozhodnutí a vyhlásila seznam postupujících muzikantů do pražského 
finále Porty 2015.

Pražské finále se bude konat ve středu 15. dubna od 18.00 v Klubu 
Mlejn, Kovářova 1615/4. Postup si vybojovali tito muzikanti: Marcela 
Bínová, mladoboleslavská kapela The Bluegrass Friends, Tomáš Hokeš, 
Kamilkadze, Maella, Pětiklíč, Sklad by Walda, Vladimír Šunda, Vojtěch 
Urbánek a Tomáš Mourek, Z Hecu. Divácké hlasování – Modrý struny. 
Tato sestava bude bojovat o postup do celostátního finále 49. ročníku 
Porta 2015, které se bude konat ve dnech 26. – 28. června v Lesním 
divadle v Řevnicích.

Přejeme všem soutěžícím radost z muziky a všem divákům totéž. 
A vy všichni si pamatujte, že „hudba je lék a Porta nejlepší apatyka“!
 Marie-Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha a Klub Mlejn

Mladoboleslavská kapela The Bluegrass Friends Skupina Z Hecu
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Sobota 28. 3. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice 

Soubor Divadla Glans vás zve na představení Pohádky 
z proutěného koše (O slepičce, co snášela zlatá vajíčka 
a O statečné selce). Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem představení. Na místě bude 
možno zakoupit malé občerstvení. Bližší informace 
na www.divadloglans.cz.

Sobota 28. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2015
Start je v Dobříči na náměstí 

Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení se-
zony 2015. Trasa vede z Dobříče do Loděnic, následuje 
Sv. Jan, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Cíl bude 
u restaurace Mlejn v Kovářově ulici ve Stodůlkách. Vyjížďka, 
která není myšlena jako závod, je dlouhá přibližně 40 km. 
V případě špatného počasí (déšť, sníh) se pojede v neděli 
29. března, start je v 10.00. 
Více informací na www.csstodulky.cz, css@csstodulky.cz.

Neděle 29. a pondělí 30. 3. 
Velikonoce se blíží
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1 
(rondel u metra Lužiny)

Velikonoce ťukají na dveře, přijďte si vyrobit velikonoční 
čokoládu.

Úterý 31. 3 • 16.00
Doučování angličtiny zdarma
Knihovna pro malé i velké, 
Borovanského 2203, 
Velká Ohrada 

Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., 
poskytuje od března dětem do 15 let možnost docházet 
na doučování angličtiny zdarma. Termín je zatím stanoven 
na úterky od 16.00. Podle přání rodičů může doučování 
probíhat ve čtvrtek od 17.00. Proto se písemně přihlašujte 
a sdělte, který termín vám lépe vyhovuje. 
Kontakt: spravni.rada.naruc@seznam.cz, 
tel. 603 923 372 – paní Teplická.

Středa 1. 4. • 17.00
Bábiny di Praga na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Městská část pro vás připravila tradiční Koncert sboru senio-
rek „Života 90“ Bábiny di Praga. Jste srdečně zváni. Vstup je 
volný.

Středa 1. a čtvrtek 2. 4. • 15.00
Zdobení perníčků 
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1 
(rondel u metra Lužiny)

Také se vám líbí krásně nazdobené perníčky? Přijďte to 
k nám zkusit.

Čtvrtek 2. 4. • 14.30 – 16.30
Velikonoční jízda v Lukáši
Jídelna Střediska sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746 

Zveme seniory Prahy 13, kteří projeví zájem navštívit tuto 
akci, kterou vlastně budou tak trochu i sami vytvářet. Budou 
mít možnost vyrobit si pod vedením odborných lektorek 
velikonoční dekorace a přáníčka. Zájemci nechť se osobně 
hlásí v kanceláři nebo telefonicky na čísle 725 393 061 
u paní Aleny Hrabětové. Kapacita jídelny je omezená.

Neděle 5. 4. • 16.00
Bleší trh
Restaurace K Zahrádkám, K Zahrádkám 1047/21a 

Co někomu překáží, může se jinému hodit. Každou první 
neděli v měsíci vezměte deku a „krámy“ a sejdeme se před 
hospůdkou. Více na tel. 603 105 731.

Neděle 5. a pondělí 6. 4.
Velikonoce 
Areál Creative World v Avion Shopping Parku Zličín

Budou připraveny klasické velikonoční dobroty, velikonoční 
naučná stezka a celý den se budeme věnovat velikonočním 
zvykům. Již nyní si mohou návštěvníci přijít vyrobit veliko-
noční ozdoby. Pletení pomlázek a košíčků z proutí, malování 
vajíček a mnoho dalších kreativních balíčků. 

Středa 8. 4. • 14.00 – 18.00
Den otevřených dveří
ZUŠ Stodůlky, K Brance 72/2 

Zveme vás a vaše děti na Den 
otevřených dveří, který bude hned na třech místech. 
V hlavní budově ZUŠ, na detašovaném pracovišti v ZŠ Kun-
cova 1580/1 na vás bude u vchodu čekat průvodce, se kte-
rým můžete nahlédnout do hodin hudebního 
a literárně-dramatického oboru. Vždy v půl proběhne v sále 
hlavní budovy školy malý koncert. Detašované pracoviště 
pro výtvarný a taneční obor ve FZŠ Trávníčkova 1744 (metro 
B Luka) nabízí možnost podívat se na hodinu baletu. Mů-
žete také vidět, jak vypadá výuka výtvarného oboru.

Sobota 11. 4. • 9.00 – 13.00
Ořešská lana
Areál Lanového centra v Ořechu, K Ovčínu 313

Zveme vás na v pořadí již 9. závody čtyřčlenných hasičských 
týmů v netradičních disciplínách. Některé ponecháme z loň-
ska, některé zopakujeme z dřívějších let a přibydou i nové! 
Více na www.lanovecentrumorech.cz.

Sobota 11. 4.
Den otevřených dveří v Orthodocks Yacht Clubu
Areál Císařská louka, Smíchov, Praha 5

Plachetnice lodní třídy Optimist, šest odborných trenérů 
a děti od 6 do 15 let – to jsou základní kameny pravidel-
ných tréninků jachtění s Orthodocks Yacht Club, o.s. Výcvik 
startuje na Den otevřených dveří 11. dubna, ale již nyní je 
možné děti přihlásit. Délka výcviku jachtingu je volitelná 

a probíhá celou sezonu od dubna až do konce října. 
Více informací získáte na stránkách klubu www.oyc.cz, 
telefonicky na čísle 608 220 204 nebo na facebooku: 
www.facebook.com/oycmarinapraha.

Sobota 11. 4. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, Nové Butovice

Nenechte si ujít Pohádku pošťáckou, kterou na motivy pohádky 
Karla Čapka zahraje soubor Divadla Glans. Jednotné vstupné 
je 70 Kč, pokladna je otevřena hodinu před začátkem před-
stavení. Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 11. 4. • 13.30 – 17.00
Začínáme včelařit
Včelín Ořech, Kopaninská 189, Ořech 

Praktický seminář se základními informacemi o včelaření 
včetně praktických ukázek jarních prací a péče o včely je 
určen všem zájemcům o včelaření, a to i těm, kteří včely 
ještě nemají, nebo pro ně ani nemají prostor (v rámci vče-
lařského kroužku se mohou starat o svoje včely u nás). 
Na seminář je nutné se předem přihlásit (glaser@orech.cz, 
tel. 602 614 170). Cena za seminář je 190 Kč na osobu, pro 
členy kroužku je vstup zdarma. Více na www.vcelinorech.cz.

Úterý 14. 4. • 10.00 – 18.00
Kampaň ke Dni Země 
Prostranství u metra Lužiny  

Také letos bychom vás chtěli pozvat na infor-
mační kampaň pro veřejnost konanou u příležitosti Dne 
Země. Na místě budou informační stany, kde budou zdarma 

pro veřejnost i školy a školky různé informační materiály 
k environmentálním tématům, zejména o lesích. Připravené 
jsou rovněž soutěže a hry pro děti. Nad akcí, kterou pořádá 
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, pře-
vzal záštitu zástupce starosty Pavel Jaroš.

Úterý 14. 4. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus, Třebonice

Od 14. dubna možnost školních i individuálních exkurzí 
s výkladem pro všechny zájemce o pěstování bylinek 
– po předchozí dohodě. Poradenství, prodej sazenic bylin, 
bambusu a knih na místě, ceník a info na www.drusus.com.
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Čtvrtek 16. 4. • 13.00
Bezpečná třináctka aneb 
Bezpečnost zajištěna
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti 
bezpečnostních a záchranných složek. Záštitu převzal sta-
rosta David Vodrážka.

Čtvrtek 16. 4. • 18.00 
Přednáška MUDr. Karla Erbena 
Městská knihovna Lužiny, Archeologická 2256

Homocystein, Aloe Vera a colostrum aneb Jak opravit co 
homocystein poškodil. Obezita, deprese, poruchy imunity, 
alergie, rakovina, Crohnova či Alzheimerova choroba... Spo-
lečný jmenovatel – civilizační choroby. Různé symptomy, 
jedna příčina – dlouhodobý nedostatek vitamínů skupiny B. 
Více na www.homocystein-na-idealni-hladine.cz nebo 
na tel. 608 323 620.

Sobota 18. 4. • 10.00 – 14.00
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Tlumačovská, Velká Ohrada 

Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky vás zve na den otevře-
ných dveří v hasičské zbrojnici, který bude spojený s prohlíd-
kou garáží, techniky, s možností osahat si hasičské vybavení 
sloužící výjezdové jednotce. Vstup zdarma.

Sobota 18. 4. • 15.00 – 18.00 
Vítání jara pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus, Třebonice

V bylinkové zahrádce M. Dobromily přivítáme jaro zpěvem 
a „kutěním“. Čeká vás poznávání jarních bylinek a skřítků, 
zdobení květináčů a sázení semínek, pečení placek na ohni 
a vyrábění recyklo-míčků hakisaků. Vstupné 100 Kč dospělí 
a 50 Kč dítě. Přihlášky předem – sms na tel. 775 690 806 
(jméno rodiče a počet dětí). 

Středa 22. 4. • 9.45
Výšlap Nordic Walking z Lukáše k hasičům
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746 

Po dvou letech se opět vydáme z Lukáše do hasičské zbroj-
nice SDH Stodůlky na Velké Ohradě v Tlumačovské ulici 
(odchod nejpozději v 10.00). Společně se starostou sboru 
Vojtěchem Koutkem si prohlédneme její prostory i hasičské 
vozy a dozvíme se, co je nového v boji s červeným kohoutem. 
Kolem poledne se vrátíme do Lukáše a kdo bude chtít, může 
si dát v naší jídelně dobrý oběd. Zájemci se mohou přihlásit 

osobně u paní Aleny Hrabětové v kanceláři střediska nebo 
na tel. 725 393 061.

Středa 22. 4. • 16.00
Křest CD pro Tibet 
a otevřená tisková konference sdružení MOST
Areál Creative World v Avion Shopping Parku Zličín

Přítomni budou Nela Boudová, Bára Hrzánová či Vladimír 
Javorský, kteří se ujali rolí kmotrů CD na podporu Tibetu. 
Průběžně zazní také Himalájské pohádky, které namluvily 
známé české osobnosti. Výtěžek z prodeje CD pomůže 
potřebným rodinám v Tibetu. 

Čtvrtek 23. 4. • 15.00
Butovický zajíček 2014
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 (5 chlapců a 5 dívek) mateřských škol. 
Přihlášky a informace na tel. 774 675 652, 
katerinajindrichova@centrum.cz.

Čtvrtek 23. 4. • 18.00
Koncert vítězů Butovického zvonečku
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Ve dnech 13. – 15. dubna budou soutěžící bojovat o přízeň 
poroty a co nejlepší umístění v tradiční pěvecké soutěži Bu-
tovický zvoneček. Na koncertu vítězů se představí ti nejlepší.

Sobota 25. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2014 
Hráz horního rybníka v Centrálním parku 
(pod stanicí metra Luka) 

Již tradičně pořádají Praha 13 a Triatlon Sportklub Praha 
cyklisticko-běžecký závod Butovický rohlík, kterým symbo-
licky otevřou cyklotrasu Greenways Praha – Vídeň. Akce, 
která se koná pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše, je 
také pořádána ke Dni Země. Před startem společně zasadíme 
nový strom, poté bude odstartován cyklistický a běžecký 
závod pro závodníky všech věkových kategorií. Na posilně-
nou nebudou chybět pravé butovické rohlíky od Odkolka ani 
koláče se symbolem Greenways a Prahy 13. 

Sobota 25. 4. • 9.00
Evakuace na kole
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13 

Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu 
na v pořadí již jedenáctou jarní cyklistickou vyjížďku. 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 celé trase. Ta 
povede převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a ve-
dlejších silnicích. Na účastníky, kteří se dle OP prokáží jmé-
nem Jaroslav čeká v cíli překvapení. Sraz a informace pro 
účastníky: 9.00 – 9.30, hromadný start je v 9.30. Akci po-
řádá Odbor kancelář tajemníka a referát krizového řízení 
ÚMČ Praha 13.

Sobota 25. 4. • 10.00 – 18.00
Bazárek dětských pokladů
Budova TJ Sokol Jinonice, Butovická 100

Máte doma již nepotřebné oblečení a textil od novorozence 
až po školáka, boty, hračky, karnevalové masky, knížky, hry, 
sportovní potřeby, autosedačky, kočárky, dětský nábytek, 
těhotenské potřeby...? Využijte tedy komisní prodej nebo 
možnost pronájmu vlastního prodejního místa a nabídněte 
vše ze světa kolem dětí. Veškeré informace o prodeji získáte 
na www.provetrejteskrine.cz, provetrejteskrine@seznam.cz. 
Po dobu prodeje bude v provozu malé bistro.

Neděle 26. 4. • 9.30 – 17.00
Chabský skokový hobby pohár 2015
Areál statku Chaby

Stáj Země koní si vás dovoluje pozvat na zahajovací závody 
Chabského skokového hobby poháru 2015, tedy seriálu sko-
kových soutěží pro jezdce na koních a ponících, kteří ještě 
nejsou držiteli jezdecké licence České jezdecké federace. 
Soutěžní den zahájíme asi v 9.30 jízdou zručnosti pro nej-
menší jezdce, po které budou následovat celkem čtyři hlavní 
skokové soutěže vlastního poháru. Konec celého závodního 
dne je plánován na pátou odpolední. Občerstvení je zajiš-
těno. Areál je zhruba 200 metrů od nákupního centra Tesco 
Zličín. Více na www.zemekoni.org, www.facebook.com/
chabskyhobbypohar2015.

Úterý 28. 4. • 18.00 
Jarní koncert 
Aula Německé školy v Praze, 
Schwarzenberská 1/700

Tradiční jarní koncert, na kterém vystoupí žáci školy. Všichni 
jsou zváni.

Čtvrtek 30. 4.
Čarodějnice 
Areál Creative World v Avion Shopping Parku Zličín

Celý den bude věnován tajemnu, čarování, výkladům 
a mystičnu. Pro děti jako vždy spousta aktivit a tvorby. 
Dopoledne bude určeno pro školy, pro které připravujeme 
speciální workshop, kde v hlavní roli budou pověsti a mýty, 
čarování a tvorba vztahující se ke svátku čarodějnic.

Čtvrtek 30. 4. • 17.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ v Bronzové ulici 
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Starosta David Vodrážka vás zve na letošní Čarodějnice 
Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale také 
skvělý doprovodný program. Vystoupí Bohuš Matuš, Queen 
revival, František Nedvěd ml. a Eva Skalická. Těšit se můžete 
také na kouzelnickou show a soutěže o nej koště, nos 
a sa mo zřej mě o nej masku. Přijďte se pobavit.

Čtvrtek 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727

SDH Stodůlky a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti 
i jejich rodiče na pálení čarodějnic, které bude probíhat pod 
bedlivým dohledem stodůleckých hasičů. Pro malé i velké 
budou připraveny soutěže o ceny, ta hlavní – O nejhezčí čaro-
dějnici. Přileťte se pobavit.

Čtvrtek 30. 4. • 19.00
Čarodějnice
U hořejší hasičárny, Třebonice

Třeboničtí hasiči si vás dovolují pozvat na tradiční pálení 
čarodějnic. Masky čarodějnic jsou nejen vítány, ale budou 
i odměněny.

Úterý 5. 5. • 10.00
Ledový drak – představení pro školy
Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1

Taneční studio Mirabel zve všechny základní školy na re-
prízu tanečního představení Ledový drak. Z pohádkové 
předlohy tanečnice společně vytvořily příběh, který zpraco-
valy do obrazů, vymyslely choreografie, vše nacvičily, vytvo-
řily rekvizity a kulisy a výtěžek z premiéry 40 000 Kč 
věnovaly lidem s postižením z Dílny Gawain a Dílny Eliáš. 
Více na www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz. 
Paní učitelky se mohou hlásit na pekarkova.k@tsmirabel.cz, 
vstupné je 60 Kč/dítě, na každou třídu dva dospělí zdarma.

Sobota 16. 5. • 10.00 – 17.00
Májová výstava opuštěných koček
KC Zahrada, Malenická 1784, Chodov

Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s., pořádá tradiční výstavu 
opuštěných koček. K účasti bylo pozváno 20 organizací 
pečujících o opuštěná zvířata. O nový domov se bude ucházet 
zhruba 100 kočiček. Vystavovatelé budou nabízet i různé 
zboží ve svých charitativních obchůdcích. Součástí výstavy 
bude veterinární poradna. Jako doplňkový program máme 
připravené soutěže pro děti a malování na obličej. 
Více na www.kocky-utulek.cz, www.srdcemprokocky.cz.

Pondělí 18. 5. • 9.00 – 16.00
Pracovní den Společnosti pro talent a nadání STaN
Obřadní síň radnice, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice

Určeno odborníkům – zejména učitelům a psychologům, 
rodičům, studentům i dalším zájemcům. Činnost Klubu 
rodičů a učitelů STaN je podporována z grantu Prahy 13. 
Téma: Zákonitosti ve výchově a vzdělávání nadaných a jejich 
důsledky v příkladech současné dobré i špatné praxe. Pro-
gram a info na www.talent-nadani.cz.

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

Pondělí 6. 4. • 17.00
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny 

Vystoupí Břevnovský chrámový sbor pod vedením Adolfa 
Melichara.

Čtvrtek 9. 4. • 16.00 
Benefiční koncert – refektář

Představí se profesorka Virginie Walterová a její studenti 
z Gymnázia a Hudební školy hl. města Prahy.

Neděle 12. 4. • 17.00 
Koncert skupiny Camael – kostel sv. Rodiny

Na programu jsou netradiční aranže moravské, slovenské 
a romské lidové hudby.

Pátek 17. 4. • 17.00 
Flétna a klavír – refektář 

Jarní koncert žáků Zuzany Hrbkové.

Neděle 19. 4. • 17.00
Žhavá současnost – kostel sv. Rodiny

Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka. Na programu Jiří Smutný, Jiří Gemrot, Jindřich 
Marek, Marek Kopelent, Petr Verner Volenec a Igor Ochepovsky.

Neděle 26. 4. • 17.00
Vesna Cáceres quartet – kostel sv. Rodiny

Na programu jsou swingové melodie, šansonové a brazilské 
písně. Koncert se koná pod záštitou Nadačního fondu T-Soft 
Eternity.

Sobota 2. 5. • 10.00
Koncert japonského sboru Wadachi – kostel sv. Rodiny

Nenechte si ujít koncert japonského sboru Wadachi, který 
hostuje v Čechách na pozvání Pražského smíšeného sboru. 
Program: A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, Shoji Moroi, 
české a japonské lidové písně.

Sobota 2. 5. – úterý 30. 6. 
Výstava Marine World „Sea Shells“ – refektář

Přijměte pozvání na výstavu obrazů Moniky Mottl s témati-
kou mořských mušlí. Vernisáž proběhne v sobotu 2. 5. 
v 11.00 hod. v refektáři (po koncertu japonského sboru).
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, vyhlá-
šené 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

Seznam volných míst na letních táborech najdete na straně 16.

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

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

Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně 
zlepší komunikační schopnosti, kreativitu, koncentraci, kri-
tické myšlení a sebevědomí. FasTracKids učební programy 
jsou určeny po děti od 6 měsíců do 8 let. Modulární vzdělá-
vací systém umožňuje zápis dítěte kdykoli. Využijte ukáz-
kové lekce zdarma.

Vyzkoušejte i vy šikovnost dětí v kuchyňském studiu v cen-
tru FasTracKids. O víkendech probíhají kurzy vaření s dětmi 
ve věku 3 – 11 let. V sobotu od 9.30 do 12.30 pro děti 5 – 
11 let, v neděli od 9.30 do 11.30 pro děti 3 – 6 let. Náplň 
kurzů: 11. 4. – Oblíbené dětské slasti, 19. 4. – Pohádkové 
dobroty II a 25. 4. – Vaření s angličtinou – Cesta kolem 
světa. Více na www.varenisdetmi.cz. 

Více informací o našich programech, letních příměst-
ských táborech a rezervace termínů ukázkových 
hodin na www.fastrackids.cz, tel. 604 815 472.

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 
zázemí, 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

Čtvrtek 2. 4. • 9.30 – 12.00
Malujeme vajíčka 

Zveme vás a vaše děti na Zelený čtvrtek na tvůrčí veliko-
noční dílnu. Společně nazdobíme vajíčka různými meto-
dami – oblepováním samolepící tapetou, omotáváním 
bavlnkami, zdobením krupicí, mákem nebo i složitějšími 
technikami, jako jsou zdobení voskem nebo barvení v cibu-
lové slupce s přírodními motivy. Na akci se přihlaste do 30. 3. 
na fara@centrumbutovice.cz. Doporučené vstupné 50 Kč 
na osobu, děti do 15 let zdarma (materiál v ceně).
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Úterý 21. 4. • 18.30
Prokopská zastavení 

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. vás zve 
na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení. Tentokrát 
bude na téma Jan Hus – svědek křesťanské víry přednášet 
prof. Dr. Ctirad Václav Pospíšil, ThD. 

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

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

Divadélka pro děti

Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma.
 5. 4. Pohádky proti pláči – Divadlo ŠUS
12. 4. O statečném koníčkovi – Divadlo Matěje Kopeckého
19. 4. Pejsek a kočička jdou do divadla – Romaneto
26. 4. Pohádka o Robinsonovi – Martin Matějka

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod. Přihlášení předem 
není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je jaro – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne navíc: 
14. 4. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Přijetí nedokonalosti svých dětí. 
Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé se 
Stacy Nofzinger – každý týden má své vlastní téma. 
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Více se o nás a o programu 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, výpravy, 
tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí
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 frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Velikonoční 
výprava. Podívejte se na www.klubrobinson.cz.

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

Život ve vodě i pod hladinou – seznamte se s pozoru-
hodnými zvířaty, která našla ve vodě útočiště, potravu 
i místo k rozmnožování.

Komentovaná krmení a setkání – v dubnu o víken-
dech a svátcích na mnoha místech zoo.

Happy Mondays – každé dubnové pondělí mají vstup 
za korunu všichni, kdo dorazí do zoo na kole nebo na bruslích. 

Středa 1. 4. 
Mezinárodní den ptactva

Jmenujete se Vrabec, Špaček či Kos? Nebo máte jiné ptačí 
příjmení? Pak dnes využijte možnost přijít do zoo jen 
za 1 korunu!

Čtvrtek 2. – neděle 5. 4. 
Velikonoce v zoo

Oslavte s námi svátky jara! Upleťte si vlastnoručně pomlázku 
nebo zjistěte, jak funguje kolovrátek, a nezapomeňte na zdo-
bení kraslic.

Úterý 7. 4. 
Nataša Velenská, Petr Velenský: Jak jsme potkali Afriku

Poslední přednáška z cestovatelského cyklu vás zavede 
na černý kontinent. Vstupné na přednášku je 50 korun.

Sobota 11. – neděle 12. 4. 
Z mořského světa 

Přesvědčte se, jak se tělo vodních savců a ptáků přizpůsobilo 
jejich životu a pohybu ve vodě.

Sobota 18. 4. 
Den chovatelů želv

Zajímavosti ze života želv i otázky týkající se chovu těchto 
domácích mazlíčků vám zodpoví odborníci na slovo vzatí.

Sobota 18. – neděle 19. 4. 
Mezi živými fosiliemi

Krokodýly najdeme na celém světě mimo chladná území. 
Voda je jejich život, na souši se neztratí.

Sobota 25. 4. 
Oslava u goril 

Gorilí sameček Kiburi slaví 5. narozeniny. Přijďte mu popřát 
a podívat se, jaký krásný dárek dostane.

Sobota 25. – neděle 26. 4. 
Vodní svět a jeho obyvatelé 

Nenechte si ujít výpravy za tapíry, sitatungami a plameňáky.

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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TO JSOU TEDA FÓRY

Podívali byste se rádi pod mořskou hladinu, 
ale nechcete cestovat do zahraničí? Přijměte 
tedy naše pozvání do stálé expozice Mořského 
světa na Výstavišti Praha. Od roku 2002, kdy 
byl Mořský svět otevřen, se neustále vyvíjí, 
přibývají nové nádrže a v nich i nové druhy 
živočichů. Rok po otevření byla expozice 
rozšířena o korálovou jeskyni, která je věno-
vaná životu na korálových útesech. „Většina 
korálů, které mohou návštěvníci vidět, pochází 
z naší pěstírny,“ říká manažer Jiří Zuska jr. 
„Dovážíme pouze ty opravdu velké. Měkké 
korály v podstatě nemění svou podobu, ty 
tvrdé přes den vypadají jako rostlina, ale 
na noc se zatahují, takže připomínají kámen. 

K vidění je tady zhruba pětatřicet druhů ko-
rálů.“ Pýchou Mořského světa je obří nádrž, 
největší v České republice, a její obyvatelé. 
Ve 100 000 litrů mořské vody se prohání ně-
kolik druhů žraloků. Za pozornost ale roz-
hodně stojí i zbytek expozice. V dalších až 
tisícilitrových nádržích můžete vidět okolo 
350 druhů živočichů od žraloků po korálové 
ryby, rejnoky, žahavé sasanky, s nimiž jako je-
diné ryby žijí v symbióze klauni, jedovatého 
perutýna ohnivého nebo tzv. rybu-kámen. 
Úžasní jsou ostrorepi američtí, kteří jsou po-
važováni za možné nejbližší žijící 
příbuzné trilobitů...

Speciální osvětlení dokonale 
nahrazující přírodní sluneční pa-
prsky a přes noc i svit měsíce vzbu-
zují dojem přirozeného prostředí 
živočichů. Interiér Mořského 
světa je ozdoben jednou z největ-
ších ručních nástěnných maleb 
v Evropě o rozměrech 2 700 m² 
autorů Miloše Zeithammela 
a Přemysla Šmída, zaslouženou 
pozornost vzbuzuje také podla-
hová projekce, kterou návštěvník 
mění vlastním pohybem. Jednou 

z posledních novinek je zisk statutu zoolo-
gické zahrady vydaný Ministerstvem život-
ního prostředí, který bude muset Mořský 
svět každé dva roky obhajovat. Každé úterý 
od 15.00 můžete navíc vidět krmení žraloků, 
ve středu od 15.00 krmení středové nádrže, 
ve čtvrtek od 13.30 krmení živočichů z rukou 
potápěče. Každý poslední pátek v měsíci je 
noční prohlídka s průvodcem. Otevřeno 
je denně: po – pá 8.30 – 18.00, so – ne 
9.00 – 19.00. Více na info@morsky-svet.cz, 
sea-world@seznam.cz. Eva Černá

 Sedí dva důchodci na lavičce a sledují místní fotbalovou jedenáctku. 
Najednou se jeden z nich chytne za hlavu a začne křičet: „Jako řezníci, jako řezníci.“ 
Druhý na to: „Co blbneš, Franto?“ 
„No tak se podívej, jdou od porážky k porážce.“

 Šéf automobilky přijde k novému zaměstnanci a říká: „Vezměte si koště a trochu 
tady zameťte.“ 
„No dovolte,“ ohradí se zaměstnanec. „Já mám univerzitu!“ 
„Ach tak. Pojďte tedy, já vám ukážu, jak se to dělá.“

 Auto zastaví na hraničním přechodu a celník se obligátně ptá: „Nějaký alkohol, 
drogy nebo cigarety?“ 
Na což jeden z cestujících pohotově odpoví: „Pro mě prosím jen kávu.“

 Blondýnka si koupila kilo jablek a každé si nechala zvlášť zabalit. Vzala si i kilo oře-
chů a také si nechala každý zabalit zvlášť. Rozhlíží se po prodejně a přemýšlí, co ještě   
koupit. Otrávený prodavač zděšeně říká: „Madam, na ten mák se ani nedívejte.“

 Zastaví opilý policajt opilého řidiče: „Vy řídíte dva?“ 
„A to mě kvůli tomu musíte hned obklíčit?“

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Zajímavou fotografii nám zaslala také paní Zuzana Podrazi-
lová. K snímku poznamenala, že i ve Stodůlkách může být ledové království.

VÍKENDY BEZ NUDY
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Dubnová křížovka Čtenářská soutěž

Každý den od 10.00 
do 20.00 hodin můžete 
kousek od spodní části 
Václavského náměstí 
– Na Můstku 3 – navštívit 
Zrcadlový a .... (viz tajenka), 
jeden z největších v Evropě, 
a zároveň Kaleidoskopické 
kino. Optický kaleidoskop je 
ojedinělou prezentací fil-
mového materiálu. Pomocí 
zrcadel a zadní projekce vzniká před divákem fantastická podívaná, kde na imaginární 
kouli o výšce 70 m vzniká nespočet malých a zmnožených promítacích pláten. 
Více na tel. 727 936 198, www.waxmuseumprague.cz, info@waxmuseumprague.cz.

Správné odpovědi z března:

Křížovka – prázdniny

Rébus – a) Spiderman, b) Ledové království nebo také Sněhová královna

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:

Andrea Šimšová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 

Vendula Vágnerová, Velká Ohrada

Viktoriya Kis, Hůrka

Vendula Stiborová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben:
1) Kdy začnou na Slunečním náměstí Farmářské trhy?
2) Kde provozuje Farní charita Stodůlky charitní šatníky?
3) Kdy se bude konat informační kampaň ke Dni Země?

Správné odpovědi na březnové otázky: 
1) Kolik let v Praze letos oslaví městská hromadná doprava?

Městská hromadná doprava v Praze letos oslaví 140 let.
2) Na kdy je stanoven zápis do MŠ?

Zápis je stanoven na 9. dubna – výdej a 23. dubna – příjem přihlášek. 
3) Kdy a kde bude 4. ročník Stodůleckého veteránského volejbalového turnaje?

Čtvrtý ročník turnaje proběhl 7. března v tělocvičně ZŠ Bronzová.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 

Bedřich Svoboda, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465. 
 Připravila  Petra Fořtová
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1) Křížovka: Posledním dnem před velikonoční nedělí je...

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. dubna.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice,
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Březnová tajenka: PRAŽSKÉHO MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN
Výherci: Zuzana Pospíšilová, Stodůlky; Milena Šmiedová, Lužiny; 
Michaela Šáchová, Stodůlky
 Připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek

2) Rébus

K + (MAST – M – T) + (KAREL – REL) +DÉ + R= ...........

Napiš nám, jaké zaměstnání je schované v rébusu.



Bydlete chytře, bydlete SMART 
 www.smart-byty.cz

Nové byty vznikají jen pár metrů od metra 
Nové Butovice, jsou v nízkoenergetickém 
standardu budovy sk. B a uspokojí všechny, 
kteří mají rádi chytrá řešení. Nejvýraznější 
novinkou projektu SMART byty jsou 
systémy chytrého ovládání bytu, díky 
kterým lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.

Již zaběhlou samozřejmostí bytů společnosti 
Trigema je rekuperace VZT.

SMART byty Nové Butovice patří  
k aktuálně nejprodávanějším rezidenčním 
projektům v Praze. Za necelý rok 
se prodalo na 200 nových bytů.

K dispozici zůstává zhruba  
70 dostupných bytů s cenou  
od 2 708 194 Kč s DPH.

SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na bezplatné lince 800 340 350.


