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Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA 
se stavebním záměrem Autosalon Hyundai Praha – Stodůlky na pozemcích parc. č. 2329, 
2330/1, 2328/6 a 1330/2, k. ú. Stodůlky, Praha 5, ul. Jeremiášova, za těchto podmínek: 
– propojení cyklostezky od křižovatky komunikací Jeremiášova, Smíchovská, Tlumačov-
ská (u hlukové zdi) podél pozemků investora (při komunikaci Tlumačovská) směrem na 
Velkou Ohradu 
– součástí budovaného autosalonu nebude servis automobilů 
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem 
Rekonstrukce šaten v základních školách na území Prahy 13 vyhlášenou pod evidenčním 
číslem P13-22934/2014 
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Komplexní péče 
o květinové záhony v okolí radnice MČ Praha 13, která byla podána uchazečem Česká 
zahrada, s. r. o., se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, neboť nabídka této společnosti 
byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Zřízení dopravního hřiště 
v areálu ZŠ Bronzová 2027, Praha 5, která byla podána uchazečem Stavitelství 
Kyzner, s. r. o., stavební firma, se sídlem Peroutkova 255/65, Praha 5 
a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
SOUHLASILA
s pokračováním projektu veřejně prospěšných prací, v jehož rámci bylo vytvořeno deset 
pracovních míst (mimo organizační strukturu a systematizovaná pracovní místa ÚMČ 
Praha 13), která slouží přímo pro výkon uvedeného projektu. 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části

Usilujeme o zachování rozsahu MHD

V dubnovém vydání STOPu vás starosta David Vodrážka informoval o zatím neověře-
ných, ale rozhodně znepokojujících informacích o možných rozsáhlých změnách v hro-
madné dopravě po otevření nového úseku trasy metra A do Motola. Zároveň vyzval 
obyvatele Prahy 13, aby vyjádřili svůj názor na omezování hromadné dopravy podpi-
sem petice ve prospěch zachování stávající dopravní obslužnosti. V těchto dnech se 
ve sdělovacích prostředcích opět objevují informace o kauze Opencard a jejím možném 
konci. Bez problémů není ani dokončovaná stavba metra A. Proto jsem rád, že jsme včas 
vyjádřili nesouhlasný postoj s kroky, které by omezily kvalitu hromadné dopravy nejen 
v Praze 13. Myslím si, že případná úspora finančních prostředků z omezování provozu 
hromadné dopravy by pro naše obyvatele pravděpodobně neměla žádný pozitivní pří-
nos, ale mohla by být využita například na úhradu ztrát neúspěšných projektů hlavního 
města Prahy. Proto využijeme všechny možnosti, abychom zachovali stávající rozsah 
sítě hromadné dopravy na našem území. Ještě jednou vám děkuji za vyjádření podpory. 

Aleš Mareček, zástupce starosty

Rozšíření parkovací plochy v Zázvorkově ulici

Začátkem června by měly být zahájeny stavební práce na rozšíření parkovacích míst 
v ulici Zázvorkova na sídlišti Lužiny. Záměrem této akce je zlepšení dopravy v klidu v této 
ulici vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích stání. V letošním roce byla zpraco-
vána projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení a proběhlo výběrové
řízení na dodavatele stavby. Projekt předpokládá navýšení kapacity vytvořením kolmých 
stání namísto stávajících podélných.

V současné době je v místě pouze 8 parkovacích stání, po ukončení bude mít parko-
vací plocha kapacitu 20 stání. Předpokládaná doba realizace je 70 dní od zahájení prací.

Omlouváme se za dočasná dopravní omezení v průběhu stavby.
Odbor majetkový, bytový a investiční

Výzkum spokojenosti obyvatel pokračuje

V těchto měsících probíhá mezi obyvateli městské části dotazníkové šetření. Hlavním 
tématem výzkumu je spokojenost obyvatel s různými aspekty života v Praze 13
a získání námětů na možná zlepšení. 

Šetření se zúčastní přibližně 1 000 respondentů ze všech různorodých oblastí naší 
městské části. Dotazování provádějí pověřené osoby (převážně studenti), které se pro-
kazují identifikačním průkazem tazatele. S výsledky tohoto šetření vás seznámíme 
v dalších vydáních STOPu. Pro městskou část se stanou podkladem pro zkvalitňování
života v městské části. 

Do výzkumu názorů na život v Praze 13 se můžete zapojit také formou vyplnění 
on-line dotazníku na internetové adrese vasnazor.praha13.cz. Dotazník je určen pro 
osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti 
obyvatel Prahy 13. Děkujeme všem respondentům za spolupráci a těšíme se na vaše 
názory a postřehy.

Tyto výzkumy jsou součástí projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13, 
na který se nám podařilo získat podporu z fondů EU, konkrétně z Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

ÚŘAD PRÁCE ČR

Výměna průkazů OZP se zjednoduší 

Držitelé průkazů mimořádných výhod (prů-
kaz MV) a průkazů osoby se zdravotním po-
stižením (průkaz OZP) absolvují lékařské 
posouzení a správní řízení o vydání nového 
dokladu jen v případě, že platnost jejich sou-
časného průkazu skončí do doby, než vejde 
v účinnost novela zákona o poskytování dávek OZP, kterou dne 
15. 4. 2014 avizovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změna by 
měla lidem se zdravotním postižením administrativně odlehčit. V roce 
2012 došlo ke zrušení institutu mimořádných výhod (MV) – papírové 
průkazy MV jsou platné po dobu uvedenou na zadní straně, nejdéle 
však do 31. 12. 2015, pak už budou platit pouze průkazy OZP. 
Krajské pobočky Úřadu práce ČR nyní postupně zahajují u držitelů 
průkazů MV, kteří pobírají příspěvek na mobilitu, správní řízení 
o přiznání průkazu OZP podle legislativy účinné od 1. 1. 2014. Řízení 
je zahajováno dva měsíce před koncem platnosti průkazu MV a musí 
být ukončeno před uplynutím doby platnosti průkazu. 

Přibližně začátkem roku 2015 by mohla nabýt účinnosti připravo-
vaná novela zákona, která umožní vydávat stávajícím držitelům prů-
kazu MV automaticky průkaz OZP, aniž by museli znovu procházet 
posouzením zdravotního stavu u posudkového lékaře. Zatím ale musí 
Úřad práce postupovat podle stávající legislativy. U osob, které mají 
přiznány mimořádné výhody bez časového omezení a kterým končí 
platnost průkazu MV 31. 12. 2015, se řízení zahajovat nebude.

Držiteli průkazu OZP vzniká mimo jiné nárok na vyhrazené místo 
k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při osobním 
jednání na úřadech, bezplatnou dopravu v MHD, slevu 75 % jízdného 
ve vlacích 2. třídy a autobusech, parkovací průkaz nebo bezplatnou 
dopravu vodícího psa. 

Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13 
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Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 20. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 4. června 2014 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  ČERVEN 2014 3

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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
www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická ....................... inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy .................................... janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13 ........................................ tel. 606 266 516, panocha@volny.cz 
Občanská demokratická strana ................... tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 ........ Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
  Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu, www.snop13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 ................ tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz
  www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 ..............................................................................................vseferna@upcmail.cz
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Milí čtenáři,
nepochybuji o tom, že se už jistě nemůžete dočkat dovolené a prázdnin. Také červnové 
číslo našeho zpravodaje je plné sportu, letních táborů a volného času. Kromě toho ale 
přinášíme i starostův článek o autobusové dopravě, zprávu o otevření OC Lužiny nebo 
o rekonstrukci zimního stadionu. Protože v červenci a srpnu STOP nevychází, museli 
jsme do kalendáře vměstnat i všechny letní akce, o kterých jsme v době uzávěrky věděli. 
Nezapomeňte si tedy prosím do svých diářů zapsat Třebonické letní hry, které se tento-
krát kvůli rekonstrukci Třebonického rybníka konají 23. 8. výjimečně v Centrálním parku, 
dále unikátní výstavu stavebnice Merkur na radnici a Koncert pro park, pořádaný 
31. srpna. V září se pak uskuteční druhý Festival volného času, jehož program najdete 
už teď na str. 9. Ale vraťme se zpět do června. Hned 2. 6. odpoledne jste se svými rato-
lestmi zváni na Den dětí a 7. 6. můžete být u Nepomuckého rybníka svědky úchvatné 
rekonstrukce bitvy o Midway. Máte-li rádi soutěže, STOP jich několik nabízí. Děti mohou 
malovat třídění odpadu a dospělí buď fotografovat proměny Prahy 13, nebo vyplnit 
dotazník o zabezpečení majetku a vyhrát tablet. 
Za celou redakci STOPu vám přeji dobré počasí, vydatný odpočinek a načerpání nových 
sil. Užijte si léto.

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 11. 8. 2014 Distribuce: 29. 8. – 5. 9.

Zajímalo by mě, proč se ze Základní 
školy Kuncova musela po tolika letech 
odstěhovat obchodní akademie?
Stodůlecká Základní škola 
Kuncova měla v minulosti volné 
kapacity a některé její prostory 
mohly být pronajaty. V posledních 
letech se situace mění, počet dětí 
na základních školách roste 
a volné kapacity se naplňují. ZŠ 
Kuncova měla nejvíce pronajatých 
prostor ze všech našich škol. Je 
také nejblíže rostoucímu Západ-
nímu Městu, pro které je v sou-
časné době přirozenou spádovou 

školou. Navíc se do této kvalitní 
školy s dobrou pověstí hlásí i děti 
odjinud. V letošním školním roce 
má škola 525 žáků, v příštím roce 
jich bude mít přes 570 a praská 
ve švech. Nastal tedy čas uvolnit 
kapacity obsazené soukromou 
Střední odbornou školou Sto-
důlky (dříve obchodní akademie) 
a využít je pro potřeby základní 
školy. Tento nájemce dostal včas 
výpověď s dvouletou výpovědní 

lhůtou, a protože v Praze 13 
nebyly k dispozici jiné dostatečně 
velké prostory, odstěhoval se 
do Prahy 17. Základní škola 
Kuncova tak má k dispozici celý 
pavilon s 12 učebnami, které by 
teoreticky umožnily zvýšit kapa-
citu školy o více než 250 žáků. 
V první etapě bude škola využívat 
některé učebny pro výuku a další 
pro školní družinu, která dosud 
neměla vlastní prostory. 

Předtím je ale samozřejmě 
nutná rekonstrukce celého pavi-
lonu. Podařilo se nám získat 

dotaci od hl. města Prahy ve výši 
2,9 milionu korun a městská část 
k této částce přidá 0,5 milionu 
korun z vlastních prostředků. 
Rekonstrukční práce proběhnou 
v červenci a srpnu, aby v září 
mohla začít v objektu výuka. 
Stěžejní částí rekonstrukce je 
obnova všech sociálních zařízení. 
Kromě toho je nezbytná výměna 
podlahových krytin, tabulí, svíti-
del, je třeba natřít radiátory 

a vymalovat. Škola ze svých rezerv 
a ze sponzorských darů rodičů 
(celkem je to téměř 1 milion 
korun) zajistí rozvedení datových 
linek, nábytku a dalšího vybave-
ní školy. Touto rekonstrukcí 
vznikne na určitou dobu rezerva 
umožňující ještě zvýšit počet 
žáků školy. 

V květnovém STOPu jsem se dočetla 
o odbojové skupině, která za války 
vysílala zprávy do zahraničí z bývalého 
jinonického akcízu a nemá ani pamětní 
desku. Prý jste slíbil, že se pokusíte 
zařídit nápravu. Příští rok uplyne 70 let 
od konce 2. světové války... 

Odbojová skupina z akcízu 
pamětní desku má, ale ta je 
umístěna v jinonické sokolovně, 
protože budova akcízu byla v mi-
nulosti zbořena. Skupina měla 
významný podíl na domácím 
odboji, proto bychom chtěli, aby 
měla památník na nějakém dů-
stojném a dobře viditelném místě. 
Jsem velmi rád, že se mi pro tuto 
věc podařilo získat investora, který 
staví administrativní komplex 
Metronom Business Center u sta-
nice metra Nové Butovice a bude 
upravovat také přilehlý bulvár. 
Na jednání s manažerkou společ-
nosti HB Reavis Janou Dolejšo-
vou bylo domluveno, že společ-
nost bude realizaci pomníku 
v rámci bulváru financovat. Jako 
nejvhodnější místo byl vybrán 
prostor před stanicí metra, kde 
je umístěna pískovcová plastika 
sochaře Milana Váchy. Pochází 
z doby, kdy se stanice metra jme-
novala Dukelská, a symbolizuje 

Dukelský průsmyk. Vzhledem 
k souvislosti s druhou světovou 
válkou je tohle místo velmi 
vhodné. Byla již navázána spolu-
práce s autorem plastiky, který 
souhlasí s doplněním dalšího 
pískovcového bloku s paměťní 
deskou na počest odbojové sku-
piny z akcízu. Pokud vše dobře 
půjde, mohl by být památník 
odhalen v den výročí osudného 
zásahu gestapa v budově akcízu, 
který proběhl v noci z 3. na 
4. října 1941. 

Závěrem bych rád všem čtená-
řům STOPu popřál krásnou 
a klidnou dovolenou.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

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
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Kurátoři pomáhají 
dětem a rodinám
Dovolím si vám položit jednu otázku – jaká 
první představa se vám vybaví při vyslovení 
spojení kurátor pro mládež? Na výstavách 
a v galeriích je kurátor určitým „klíčovým 
a odpovědným pracovníkem“ a má je na
starosti. Kurátor pro mládež je také klíčový 
a odpovědný pracovník. 

Zabývá se, zjednodušeně řečeno, všemi dětmi do 18 let, které nějakým 
způsobem porušily společenské nebo dokonce zákonné normy. Kon-
krétně se tedy setkává s dětmi, které například neplní školní docházku 
(chodí za školu), mají výchovné problémy doma nebo ve škole (agresi-
vita, šikana) nebo s těmi, které porušují zákon, tedy páchají trestnou 
činnost. Klienty kurátora pro mládež se v neposlední řadě stávají uži-
vatelé alkoholu nebo jiných drog, děti a mládež vykazující různé 
formy rizikového chování (poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, 
kyberšikana, rasistické projevy v chování, sexuální rizikové chování, 
členství v sektách, apod.) 

Asi vás po přečtení těchto prvních řádků napadne, že se jedná 
o profesi, která nezná slitování a musí být zcela negativního charak-
teru. Opak je však pravdou. Předním zájmem této profese je totiž 
pomoc, podpora a předcházení vzniku výchovných problémů či záva-
dového chování. Pomoc nejen samotným klientům, ale i rodičům 
a všem, kdo se dostávají do kontaktu s dítětem, které má nějaké trable. 
Hlavní úlohou kurátora pro mládež je totiž chránit ohrožené dítě. 
Snahou potom je, aby jednou po vykročení do dospělosti mohlo žít 
plnohodnotným životem. 

Proč je tedy ale kurátor pro mládež zapotřebí, je-li jeho úloha to-
tožná se snahami rodičů, učitelů, výchovných pracovníků a dalších lidí, 
kteří se dostávají s dětmi a mládeží do kontaktu? Neradi si to přizná-
váme a je to často bolestné, ale právě rodičům se někdy i přes snahu 
a úsilí nedaří udržet dítě na té správné cestě. V okolí bohužel v dnešní 
době číhá mnoho rizik, která nemohou ani ti nejlepší rodiče ovlivnit. 
I přes veškerou snahu a hranice, které se snažíme dětem dávat, je 
prostě někdy něco špatně a rodiče potřebují, ba často dokonce chtějí 
a hledají pomoc. Někdy si rodiče myslí, že kurátor je opravář, který 
dokáže dítě opravit nebo prostě postavit na tu správnou cestu. Tato 
představa je bohužel mylná a nereálná. Bez vzájemné spolupráce 
a jednotné snahy ani kurátor moc věcí nezmůže. Lví podíl na řešení 
situace navíc stejně zůstává na rodičích, jako zákonných zástupcích. 
Jejich role je totiž nepopiratelná a nezastupitelná. V neposlední řadě 
samozřejmě záleží i na samotném dítěti.

V Praze 13 je kurátor pro mládež zaměstnancem úřadu městské 
části, konkrétně oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Obrátit se 
na něj může kdokoli, kdo má pocit, že nějaké dítě do 18 let dělá něco, 
co není společensky nebo zákonně přijatelné (zákon uvádí – které vede 
zahálčivý nebo nemravný život). 

Kurátor pro mládež se musí řídit mnoha zákony a normami, které 

upravují práci s rodinou a vlastní profesní kompetence. Kromě rodičů 
se potom na kurátora obracejí instituce, které s dětmi nějak pracují. 
Škola, když dítě opakovaně nerespektuje pravidla a samotné řešení 
školy nepomáhá. Nebo policie, pokud dojde k nějakému protipráv-
nímu jednání. Prakticky to ale může být jakýkoli občan, který ví 
o závadovém chování dětí či mladistvých. Bylo by přínosné, kdyby 
pracovníci institucí vnímali kurátory pro děti a mládež jako partnery, 
kteří mohou pomoci při řešení leckdy obtížné situace dítěte a přitom 
využít všech nástrojů, které mají k dispozici. 

O pomoc může požádat každý, kdo má za to, že je potřeba dítěti 
nebo mladistvému pomoci. Ať už je to rodič, učitel, ale i soused nebo 
cizí člověk, který vnímá nějaký problém ve svém okolí. Každé ozná-
mení, včetně anonymního, je pečlivě prošetřeno a zjišťováno, zda není 
potřeba konkrétnímu dítěti nebo rodině pomoci. Ve finále je jedno, 
kdo se na kurátora pro mládež obrátí, hlavním cílem je totiž pomoci 
dítěti a rodině. Jedinou podmínkou je, aby si lidé dokázali přiznat, 
že problém existuje a nebáli se začít negativní situaci řešit.

Kurátoři pro mládež sídlí na radnici Prahy 13 na Slunečním 
náměstí 13, ve 2. patře, č. dveří 321.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Tradiční farmářské trhy rozšiřují 
nákupní možnosti obyvatel
Od dubna do listopadu, včetně prázdnin, si na Slunečním náměstí 
Prahy 13 mohou obyvatelé nakoupit domácí potraviny a výrobky. 
Probíhají zde totiž pravidelné farmářské trhy, které se konají každé 
pondělí od 8 do 18 hodin. Celkový vzhled i rozmístění stánků jsou 
koncipovány tak, aby přirozeně navazovaly na tradici staropražských 
jarmarků.

Jedná se o jednu z aktivit Místní agendy 21, nazývanou spolupráce 
tří sektorů. Zástupci radnice, občanů i provozovatelů trhů se sešli 
12. května, aby vyhodnotili dosavadní působení trhů v Praze 13. 
K dostání je zde především čerstvá zelenina a ovoce, tradiční pečivo 
z domácích pekáren, mléčné výrobky, uzenářské výrobky, čerstvé ryby 
a produkty zpracované z ovoce. Tento sortiment doplňují různé druhy 
medu a koření.

Poněkud vyšší ceny jsou vyváženy vyšší kvalitou. Jen v tomto roce 
došlo k obměně cca 20 % prodejců v zájmu zvýšení kvality výrobků. 
Celkový počet prodejců však zůstává na trzích v Praze 13 stejný – 
je zde zpravidla 21 stánků.

Prodejci jsou průběžně kontrolováni, stejně tak je kontrolován 
původ produktů. Pro děti je na tržišti opět umístěna zábavná atrakce.

Z ankety uskutečněné mezi návštěvníky trhů vyplynulo, že nejvíce 
oceňují dostupnost kvalitních tuzemských potravin a dalších výrobků. 
Pro drobné české výrobce znamená účast na farmářských trzích pod-
poru odbytu jejich výrobků a jejich podnikání. Celkový ohlas na ko-
nání farmářských trhů je jednoznačně pozitivní, a proto by městská 
část chtěla dále v jejich pořádání pokračovat.

Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21

Na Velké Ohradě vyroste
depozitář muzea
V minulém čísle zpravodaje STOP byla zveřejněna informace o za-
hájení výstavby nového depozitáře Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze v Červeňanského ulici na Velké Ohradě. Výstavba centrálního 
depozitáře je pro nás zcela zásadní stavbou pro uložení statisíců sbír-
kových předmětů, neboť historická budova na Starém Městě z let 
1897 – 1901 bude současně procházet generální rekonstrukcí. Zhoto-
vitel PSJ, a. s., v současné době provádí zemní práce. V letních měsí-
cích budou realizovány podkladní betony, izolace a základová deska. 
Následující fází bude realizace nosných konstrukcí stavby. Jelikož bylo 
zahájení stavby depozitáře z objektivních příčin pozdrženo, je nyní 
zásadní termín dokončení v roce 2015. Z toho důvodu firma pracuje 
i o víkendech. Za případné nepříjemnosti se obyvatelům v blízkém 

okolí omlouváme. O dalším vývoji stavby vás budeme průběžně infor-
movat. Děkujeme za porozumění.

Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze
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Téma STOPu

Autobusová doprava zůstane 
zatím beze změn
V dubnovém STOPu jsem se v Přímé lince zmiňoval o možnosti vý-
razného omezení autobusové dopravy v souvislosti se zprovozněním 
prodloužení trasy metra A do Motola. Omezení autobusových spojů, 
již dnes mnohdy přeplněných, je to poslední, co bych si pro obyvatele 
Prahy 13 přál. Z toho důvodu jsem nechtěl čekat, až nám bude doru-
čen návrh změn v ucelené podobě, kdy už se velmi těžko prosazují 
nějaké úpravy, a rozhodl jsem se iniciovat petici proti omezování auto-
busové dopravy. Obsahovala výčet konkrétních změn v organizaci 
autobusové dopravy, se kterými zásadně nesouhlasíme. Petice vzbu-
dila mezi místními obyvateli velký ohlas a v průběhu přibližně jed-
noho měsíce k ní připojilo svůj podpis 759 občanů. Akce rozvířila 
veřejné mínění i v dalších městských částech a o možných změnách 
v dopravě se začalo zase více mluvit a psát. Petici zaregistrovalo i ve-
dení ROPIDu (tedy Regionálního organizátora Pražské integrované 
dopravy) a 28. 4. jsem se na radnici sešel s pověřeným ředitelem této 
organizace Pavlem Procházkou. Mluvili jsme spolu o přípravě zpro-
voznění nové linky metra a dalším vývoji pražské hromadné dopravy. 
Pan ředitel Procházka mě ujistil, že materiál o plánovaných změnách, 
který se nám dostal do rukou, není v žádném případě oficiálním 

plánem organizace a že ROPID v souvislosti s prodloužením metra 
nyní žádné změny neplánuje. V první řadě musí být dokončen po-
drobný dopravní průzkum o využívání jednotlivých linek a teprve 
na jeho základě bude možné navrhnout varianty případných úprav 
v autobusové dopravě navazující na nové stanice metra. Jakékoli ná-
vrhy změn ale ROPID nejdříve důkladně projedná s městskými 
částmi. Protože jednání pana ředitele Procházky bylo velmi korektní, 
přistoupil jsem na jeho návrh, abychom ve STOPu zveřejnili jeho 
dopis, který by měl uklidnit obavy obyvatel Prahy 13. Tímto slib 
plním, zde je zmíněný dopis:

Vážený pane starosto,
zaznamenal jsem Váš dubnový článek z rubriky „Přímá linka starosty“ 
ve Zpravodaji městské části Praha 13 STOP, ve kterém se podrobně 
věnujete provozu Pražské integrované dopravy po zahájení provozu 
pátého provozního úseku metra linky A do Nemocnice Motol.

V prvé řadě bych velmi rád zmírnil vášně, jež se bohužel rozpoutaly 
po zveřejnění neofi-
ciálního a námi 
nevytvořeného mate-
riálu, který detailně 
popisuje změny v lin-
kovém vedení ve Vaší 
městské části. Již 
Vašemu zástupci 
panu Marečkovi jsem 
ve svém dopisu nastí-
nil skutečnost, kterou 

je velmi vysoký okruh fanoušků dopravy, obzvláště té pražské, přičemž 
na internetu lze dohledat mnoho stránek s fankluby i anti-fankluby praž-
ské hromadné dopravy. Významná událost, která naše hlavní město čeká 
v podobě otevření nového úseku metra, se pak posléze odráží v nespočtu 
diskuzí, článků a návrhů, věnujících se budoucímu provozu v dotčených 
městských částech. Jeden z mnoha návrhů byl pak s největší pravděpodob-
ností odevzdán do médií a bez zveřejnění konkrétního zdroje prezentován.

Je nesporné, že otevření čtyř nových stanic metra, páteřního dopravního 
systému v Praze, bude mít v některých lokalitách vliv na míru optimali-
zace provozu. Spekulacím o dopadech na dopravní obslužnost, které nejsou 
podloženy reálnými fakty, nemůžeme však zabránit. Uvítáme však, když 
nám zašlete připomínky k dopravní obslužnosti obsažené v petici, abychom 
je mohli také využít jako podklad pro návrh dopravního opatření.

Pro Vaši informaci uvádím, že v současné době byl uskutečněn celosíťový 
průzkum v tramvajové dopravě, paralelně probíhají či se připravují další 
vozové a profilové průzkumy na vybraných autobusových linkách a za-
stávkách. Veškeré výstupní údaje budou nezbytné pro plánování organizace 
povrchové dopravy se zprovozněním metra do Motola a na jejich základě 
bude vytvořen oficiální návrh dopravního opatření, který s Vámi bude 
ve 2. polovině II. pololetí letošního roku projednán.

Závěrem mi dovolte vyjádřit přesvědčení, že naše spolupráce za účelem 
vytváření moderní, efektivní a spolehlivé Pražské integrované dopravy 
bude nadále pokračovat tak, aby bylo dosaženo co největší spokojenosti 
s nabízenými službami.

S pozdravem Pavel Procházka, pověřený řízením organizace Ropid

Děkuji panu řediteli za vstřícnost a věřím, že komunikace mezi 
námi bude i v budoucnu konstruktivní. Chci ujistit všechny čtenáře, 
že jsme s vedením Ropidu nadále v kontaktu a velmi intenzivně se za-
jímáme o všechny připravované zásahy do současného systému praž-
ské dopravy, zejména té autobusové. Je jasné, že otevření nového úseku 
metra přinese pro mnoho lidí změnu dopravních návyků. Jistě něja-
kým způsobem ovlivní i počty lidí v autobusech a dílčí změny budou 
patrně potřebné. Rozhodně ale nesmí dojít k zásadním omezením 
významných spojů, které by zkomplikovaly život obyvatel Prahy 13. 
Chceme udržet linku 174 pro Velkou Ohradu nebo zachovat 
linku 168, o kterou jsme dlouho usilovali a která je velkým přínosem 
zejména pro seniory a jediným spojem pro obyvatele Hájů. Udělám 
maximum pro to, aby se dopravní obslužnost v městské části nezhor-
šila, ale zůstala přinejmenším na dosavadní úrovni. 

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Tisková oprava
V květnovém STOPu byla v článku Čtrnáct školek dostane nové sociální zařízení na 
str. 5 zveřejněna informace, že v MŠ Šikulka (Hostinského 1534) proběhne rekon-
strukce sociálního zařízení až o prázdninách. Ve skutečnosti tam rekonstrukce probíhá 
v současné době, protože došlo ke změně harmonogramu rekonstrukcí. Redakce 
se za mylnou informaci omlouvá.

Samuel Truschka, šéfredaktor



Kaleidoskop

Den elektrických vozidel
Nová nabíjecí stanice pro elektromobily byla v rámci spolupráce mezi 
Prahou 13 a Pražskou energetikou slavnostně zprovozněna 15. května 
v Petržílkově ulici u zadního vchodu do radnice. Jubilejní třicátou 
nabíjecí stanici na území hlavního města uvedl do provozu tiskový 
mluvčí společnosti PRE a starosta městské části David Vodrážka. 

Při této příležitosti uspořádaly obě organizace s dalšími partnery 
Den elektromobility. Všechny tři elektromobily naší radnice se spo-
lečně s elektrickými auty z magistrátu, Prahy 6 a Velké Chuchle 

(přijel osobně starosta Martin Melichar) vydaly na spanilou prezen-
tační jízdu po vybraných nabíjecích stanicích Prahy. 

Na Slunečním náměstí se příchozí po celé odpoledne mohli projet 
na elektrokolech firem PRE, Agogs a e-kolo, seniorských vozítkách 
firmy Selvo nebo invalidních vozících společnosti Athamas. Ve spolu-

práci s organizací Prosaz byla připravena i jízda zručnosti na inva-
lidním vozíku. Strážník Městské policie školil zájemce v jízdě na 
dvojkolce Segway a kdo chtěl, mohl se svézt s řidičem v novém elekt-
romobilu společnosti Peugeot Domanský. 

Samuel Truschka

Pečovatelská služba má nové 
vozidlo
Středisko sociálních služeb Prahy 13 dostalo 28. dubna nový víceúče-
lový dodávkový vůz Ford Transit Custom Kombi pro potřeby pečova-
telské služby. 

Řediteli střediska sociálních služeb Jiřímu Maškovi předal nový 
automobil starosta David Vodrážka spolu se svým zástupcem Alešem 

Marečkem a Petrem Slavníkem ze společnosti Ford Charouz, která 
vozidlo dodala. Městská část zaplatila za automobil 450 tisíc korun, 
středisko sociálních služeb přispělo částkou 200 tisíc korun a společ-
nost Ford Charouz poskytla slevu ve výši 150 tisíc korun.

Vůz může přepravovat až 9 osob nebo až 4 vozíčkáře s dalšími 
třemi osobami. Má schůdky pro nástup osob se ztíženým pohybem, 
hydraulickou plošinu a zvýšenou střechu pro pohodlnou přepravu 
vozíčkářů. Vyjmutím sedadel lze vytvořit nákladový prostor třeba pro 
rozvoz obědů. Středisko nyní provozuje tři dodávky. Nový Ford Transit, 
v této úpravě první v republice, nahradil nejstarší dosluhující vůz. 

Samuel Truschka

Služby, které usnadní život
Letošní ročník veletrhu sociálních služeb se konal 19. května na 
Slunečním náměstí v sousedství s farmářskými trhy. Veletrh zahá-
jil starosta David Vodrážka, společně se svými zástupci Alešem 
Marečkem, Petrem Zemanem a Davidem Zeleným, tajemnicí úřadu 
a vedoucí sociálního odboru. Vystavovalo celkem 27 organizací, které 
zdejším obyvatelům poskytují sociální nebo doprovodné služby. Mezi 
tradičními účastníky se nově objevilo občanské sdružení Beluška, 
které nabízí pomoc při podpoře integrace nevidomým a slabozrakým 
občanům. Na veletrh navázala výstava sociálních služeb v atriu 
radnice, která byla k vidění až do konce května.

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví
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Pět pater za půl minuty
Ve středu 14. května byl na radnici Den otevřených dveří. Spousta 
dětí ze škol a dalších zájemců se zúčastnilo prohlídky budovy s prů-
vodcem, přišli si pro pamětní razítko nebo kalendářík a propisku. 
V podvečer se někteří zúčastnili besedy se starostou.

Velkým oživením dne byl odpolední Radniční běh do schodů. 
Zúčastnilo se ho celkem 36 běžců, většinou reprezentantů místních 
škol Brdičkova, Janského, Mezi Školami, Mládí, prof. O. Chlupa 

a Trávníčkova. Bě-
želo se ve dvojicích 
po dvou schodištích 
z přízemí do 5. patra. 
Po srovnání dosaže-
ných časů byli vy-
hodnoceni vítězové 
– v kategorii kluků 
zvítězil Josef Staněk 
z FZŠ prof. Otokara 
Chlupa časem 29,43 
sekundy. Mezi děv-
čaty byla nejrychlejší 
Karolína Štoblová 
z Gymnázia Kava-
lírka s časem 36,03 
sekundy. Zvlášť byli 
hodnoceni hosté 
z atletického oddílu 
TJ Stodůlky – rekord 
schodiště 28,88 
sekundy vytvořil Jan 
Pokorný. Veterán a časoměřič Jarda Matýsek si trasu zaběhl za pěk-
ných 39,78 sekundy. Vítězové dětských kategorií převzali z rukou 
starosty Davida Vodrážky ovocný dort, nejlepší atlet obdržel vítězný 
věnec z buřtů. Všichni účastníci dostali v cíli diplom za účast, nápoj 
a symbol radnice – laskonku.

Samuel Truschka

Soutěžní a hudební čarodějnice
Poslední dubnový den se ani tentokrát 
neobešel bez čarodějnic. Hlavním 
bodem programu byly samozřejmě 
soutěže o nejkrásnější čarodějnici, 
nejskvělejší koště a nejstrašnější nos. 
Čarodějnic se sešlo skutečně nebývalé 
množství a při soutěžích se sotva vešly 
na pódium. Starosta se svými zástupci 
předával vítězům krásné ceny a také 
zapálil velký oheň, který plál pod 
dohledem místních hasičů. V doprovod-
ném hudebním programu vystoupilo 
brilantní kytarové duo Acoustic Noise 
Band, mládež rozehřála vynikající mladá 
zpěvačka Debbi a v závěru večera 
skupina Kabát Revival roztancovala 
všechny diváky. A těch přišlo i díky 
krásnému počasí opravdu požehnaně.

Samuel Truschka
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Poděkování
Jako odstupující ředitelka MŠ Husníkova 2075 bych chtěla tímto poděkovat školskému odboru 
Městské části Praha 13 pod vedením pana Evžena Mošovského a zástupci starosty panu
Davidu Zelenému, do jehož kompetence odbor školství spadá. Díky jejich pomoci byly postupně 
odstraněny všechny potíže, které při zavádění a uvádění nové mateřské školy do provozu
nastaly. Naše mateřská škola je díky nim vybavena jak moderními přístroji v oddělení gastra, 
tak i krásnými a kvalitními hračkami, které pomáhají rozvíjet osobnost dítěte.

Dana Machačková

Dětský tábor – ano či ne?
„Dobrý den, paní doktorko, přihlásila jsem oba syny (8 a 6 let) na letní dět-
ský tábor. Oba jedou jinam podle kroužku, kam chodí během školního roku. 
Teď jsem ale znejistěla, jestli pro mladšího není 14 dní moc dlouhá doba. 
Určitě za ním v polovině tábora pojedeme a kdyby to pro něho bylo moc 
náročné, tak ho odvezeme domů. Ale i tak. Není to na něho ještě brzy?“
Dobrý den. Věk je důležité kritérium pro rozhodnutí, ale nelze zo-
becnit, pro jak staré dítě je vhodný dětský tábor, ani jak dlouhá doba 
pobytu je nejlepší. Obecně platí, že zhruba od 4 let děti potřebují 
kromě rodičů, domácího zázemí a širší rodiny i hru s vrstevníky. 
Proto je to nejvhodnější doba nástupu do školky. Kolem 12. roku za-
čínají být vrstevníci dokonce nejdůležitější sociální skupinou v životě 
dítěte. Některé dítě ale bezproblémově zvládá odloučení od rodičů 
dříve a na delší dobu, jiné ne. Co se týká dětského tábora – pro ně-
které dítě je takový pobyt úplně nevhodný, pro jiného je báječným 
dobrodružstvím. Pro 6 leté dítě je 14ti denní tábor ve většině pří-
padů příliš dlouhý. 

Volba vhodného tábora je důležitá – volíme tábor vždy jen po 
ověření – reference či osobní zkušenost s některým z vedoucích, 
s atmosférou, s programem. Vhodné je, pokud je tábor organizován 
skupinou, odkud se dítě zná s ostatními dětmi nebo s vedoucími, 
trenéry, lektory (zájmový kroužek, sportovní oddíl, skaut...). 

U sourozenců je vhodnější, aby jeli spolu, ale není to podmínka.
Adaptace na pobyt mimo rodinu by měla být postupná – přespání ve 
školce, víkendová akce, týdenní akce...

Návštěva rodičů na dětském táboře je zcela nevhodná! Většina 
zkušených vedoucích to ví, a proto nedoporučují nebo neumožňují 
návštěvy. Adaptované dítě si uvědomí, že by se mu mohlo vlastně 
stýskat. Navíc některému z dětí rodiče přijet mohou, jinému ne. 
Odvézt dítě z tábora z důvodu stýskání není vhodné řešení. Pro další 
adaptaci na jakékoli jiné než domácí prostředí je to významná kom-
plikace – úzkost se zbytečně násobí, fixuje se pocit selhání. 

Hodně důležité je dítěti často psát. Dítě tak má pravidelnou 
informaci, že na něho rodiče myslí, že na něho nezapomněli, že jim 
na něm záleží a může se v klidu věnovat táborovému programu. 
Kvalitní tábory myslí i na starosti a případné obavy rodičů a prů-
běžně dávají zprávy o tom, jak se děti mají.

Nejvýznamnější hledisko rozhodnutí, zda jet na tábor a na jak 
dlouho, by měl po předvýběru rodiči být názor a přání samotného 
dítěte. Hlavní by mělo být, aby naše děti byly v létě spokojené, nej-
lépe venku v přírodě, a prázdniny si pořádně užily. 

Všem čtenářům časopisu STOP přeji hezké letní prázdniny 
a dovolenou. PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

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

Z VAŠICH DOPISŮ

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

  

V době od  5.  srpna  do  28.  září  bude na naší radnici veřejnosti 
přístupná výstava věnovaná  historii i současnosti oblíbené  stavebnice  
MERKUR,  jejíž exponáty zapůjčil největší světový  sběratel Merkuru 
Jiří Mládek.  

V rámci této výstavy  budou mít  děti i dospělí možnost si něco  
z Merkuru postavit.  Nejhezčí výtvory se vystaví a budou anketou 
návštěvníků vyhodnocovány a odměňovány. Jste srdečně zváni. 
 Výstava bude přístupná i o víkendech.

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

INZERCE

 
V Centrálním parku

Třináctka 
         prvňáčkům
Můžete se těšit na zábavné

dopoledne na přivítanou

pro všechny prvňáčky Prahy 13

s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky.
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Festival volného času vypukne v září
Na září a část října jsme pro vás připravili druhý ročník Festivalu vol-
ného času Prahy 13. Bude probíhat zejména o víkendech a některých 
všedních dnech. Stejně jako loňský ročník, má i ten letošní festival 
za cíl nabídnout průřez volnočasových aktivit ze všech oblastí, aby 
si opravdu každý mohl najít něco, co ho zaujme – od sportu, turistiky 
a chovatelství, přes tvůrčí činnosti až po hudbu. Představí se široká 
škála organizací, které se volným časem zabývají a nabídnou vám své 
aktivity. 
 Na tomto místě vám přinášíme program festivalu, abyste si mohli 
dopředu naplánovat účast. Podrobný program i s přesnými časy jed-
notlivých akcí najdete v zářijovém čísle. Přejeme hezké prázdniny 
a v září se budeme těšit na vaši účast. 
Vít Bobysud, člen zastupitelstva Petr Zeman, zástupce starosty

 5. 9. pátek
Dům dětí a mládeže Stodůlky – celodenní prezentační program v Hale Lužiny – 10.00 

Slavnostní zahájení festivalu, na závěr prezentace činnosti Akademie aerobiku Radky Hanákové

 6. 9. sobota

Cyklistický spolek Stodůlky – vyjížďka na Karlštejn 

Sokol Stodůlky, oddíl kopané – turnaj v kopané a dovednostní soutěže pro děti na hřišti Sokola Stodůlky

KERT hokejbal – turnaj o pohár starosty – na hokejbalovém hřišti

 7. 9. neděle KERT hokejbal – turnaj o pohár starosty, dovednostní soutěže pro veřejnost

 9. 9. úterý TJ Stodůlky – atletické odpoledne na hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa

11. 9. čtvrtek Klub českých turistů – podvečerní pochod od kostela v Řeporyjích k radnici Prahy 13 na Slunečním náměstí

12. 9. pátek Panthers – odpoledne s florbalem ve Sportovní hale Lužiny 

13. 9. sobota
Praha 13 hostí Pražské cyklozvonění a zajišťuje pro něj kulturní a sportovní program ve spolupráci se ZUŠ Stodůlky, 

amatérskými soubory z Prahy 13, Sportovním klubem Velká Ohrada a dalšími

14. 9. neděle Dům dětí a mládeže Stodůlky představuje své kulturní aktivity – dopoledne v KD Mlejn 

16. 9. úterý TIB a FZŠ Trávníčkova – Megabajty – počítačové prezentace ve FZŠ Trávníčkova

17. 9. středa Proxima Sociale – Klubobraní v klubu JednaTrojka v Centrálním parku 

18. 9. čtvrtek Dětské sbory – Klíček, Notečka, Kulíšci, Noctuella a smíšený sbor dospělých Sponte Sua ve Mlejně – odpoledne

19. 9. pátek Den zdraví – program pro všechny o zdraví a pro zdraví před radnicí, Den včel a další související program

20. 9. sobota

Dopoledne v centru asijských bojových umění a kultury Avaloka

Běh Metropole v Centrálním parku – organizuje R-Team – dopoledne

Voříškiáda – soutěžní program pro majitele pejsků – odpoledne

Liga lesní moudrosti zahajuje na haldě v Centrálním parku táboření v týpí

Flor-in – ukázka florbalu na elektrických vozících – odpoledne

21. 9. neděle

Další soubory ve Mlejně – Lučinka, Taneční studio Mirabel, Dukát, Vulkán – divadelní soubor při ZŠ Klausova – odpoledne

Hasiči a skauti v Centrálním parku, pokračování Ligy lesní moudrosti – dopoledne 

Celodenní prezentace SK Hala Lužiny v Hale Lužiny

27. 9. sobota

Sokol Stodůlky – nohejbalový turnaj amatérských družstev v Centrálním parku 

Volejbalový turnaj amatérů – odpoledne

Inline závody v Centrálním parku – odpoledne

28. 9. neděle

Svatováclavský jarmark – celodenní program na Slunečním nám. zajišťují Prosaz, Farní Charita Stodůlky, Komunitní centrum sv. Pro-

kopa, Muzeum hl. m. Prahy a Lesy hl. m. Prahy. Odpoledne koncert populární hudby před radnicí v režii orchestrů žáků ZUŠ Stodůlky

Parkurový pohár Prahy 13 na statku Chaby

 1. 10. středa Mezinárodní den seniorů – Olympiáda seniorů u Lukáše a program ve Spolkovém domě – odpoledne

 4. 10. sobota Rybářské závody pro děti i dospělé u Nepomuckého rybníka

 5. 10. neděle Základní umělecká škola Stodůlky představí svou činnost v KD Mlejn – odpoledne
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Co se děje na zimáku?
Tuto otázku si kladou lidé, kteří si všimli stavebního ruchu v areálu 
Školního zimního stadionu Bronzová, i ti, kteří si tam v zimní sezoně 
chtěli jít zabruslit a zjistili, že je zavřeno. Jak již jsme v minulosti ve 
STOPu informovali, zimní stadion musel z technických a bezpeč-
nostních důvodů projít poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, aby mohl 
i v budoucnu sloužit svému účelu, tedy především veřejnému bruslení. 

Kvůli lhůtám zákona o veřejných zakázkách mohla být rekon-
strukce zahájena až na podzim loňského roku. Tuto zimu musel tedy 
být stadion bohužel mimo provoz. Některé práce začaly v podzimních 
měsících. Činnosti, které technologicky vyžadují vyšší teploty, však 
musely být odloženy až na jarní měsíce. 

Do konce května 
proběhly tyto sta-
vební práce: nej-
prve demontážní 
a bourací práce 
včetně vybourání 
staré ledové plo-
chy. Následovala 
sanace stropní 
konstrukce pod 
ledovou plochou 
a její vyztužení 
uhlíkovými lame-

lami. Další fází bylo položení vyrovnávací betonové vrstvy a separační 
fólie pod novou ledovou plochu, montáž elektrických rozvodů a no-
vého osvětlení ledové plochy. V areálu byly položeny kanalizace 
a vodovod. Před několika týdny byla postavena protihluková stěna na 

severní straně. Byla zahájena příprava nové příjezdové komunikace 
z ulice U Jezera. Došlo ke zbourání části oplocení a uzavření prostoru 
garáží z jižní strany.

V červnu začnou práce na nové ledové ploše, která bude včetně 
chladící technologie dokončena v červenci. Proběhne montáž vzdu-
chotechniky, bude postaveno nové oplocení, budou pokračovat práce 
na příjezdové komunikaci a začne osazování veřejného osvětlení 
v areálu. Předpokládaný termín dokončení celé akce včetně požado-
vaných technologických přestávek je konec srpna 2014.

Letošní bruslařská sezona začne v běžném termínu, tedy kolem po-
loviny listopadu. Souběžně s rekonstrukcí se uvažuje o dalších mož-
nostech využití stadionu pro jiné aktivity v průběhu letní sezony, které 
by rozšířily nabídku stadionu, ale současně nerušily a neobtěžovaly 
přilehlé okolí.  Samuel Truschka
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Mají si kde hrát
V pondělí 26. května přestřihli starosta David Vodrážka a jeho zá-
stupce Aleš Mareček pásku a oficiálně tak otevřeli rekonstruované 
dětské hřiště a sportoviště v severovýchodním vnitrobloku A na Velké 

Ohradě. Hřiště bylo rozšířeno o trávník oplocený proti přístupu psů. 
Děti, dnes to byli žáci ze ZŠ Klausova, si tam mohou zařádit na pro-
lézačkách, houpadle, kladině a prolézacích obloucích nebo si pohrát 
s nerezovým bagrem na písek. 
Potřebný stín poskytne ma-
minkám i dětem pergola. Na 
sousední sportovní hřiště byl 
kvůli bezpečnosti a snížení 
hlučnosti položen pryžový po-
vrch ve dvou barvách a přibyly 
dva koše na basketbal. V okolí 
hřiště byly vysazeny vzrostlé 
keře. Rekonstrukce obou hřišť 
stála městskou část necelých 
7 milionů korun. 

Dana Céová

Kuželky to 
neustály
V sobotu 19. dubna 
odpoledne se v Cen-
trálním parku konal 
Velikonoční kužel-
kový turnaj, jehož 
pořadatelem byla 
Městská část Praha 13. 
Byl určen amatérské 
veřejnosti. Téměř tři-
cítka startujících byla 
podle věku rozdělena 
do tří kategorií 
a mohlo se začít. 
Snaha po co nejlep-
ších výsledcích byla 
patrná na všech zá-
vodnících, z nichž ně-
kteří předváděli naprosto originální superstyl. Nebyla ale samozřejmě 
nouze ani o skutečně povedené hody, které kuželky neměly šanci 
ustát. Pro vítěze jednotlivých kategorií byly připraveny zajímavé 
odměny – sladkosti, diplomy a protože bylo těsně před svátky, odná-
šeli si někteří třeba vajíčka. Drobné ceny potěšily, důležitější ale bylo, 
že si turnaj, nad nímž převzal záštitu zastupitel Vít Bobysud, všichni 
skvěle užili.  Eva Černá

Prázdninový provoz knihovny
Městská knihovna Praha – pobočka Stodůlky bude mít v červenci 
a v srpnu otevřeno takto:
7. 7. – 31. 8. bude letní provozní doba, otevřeno bude každé úterý 
9 – 16, středu, čtvrtek 12 – 19 a pátek 9 – 16 hodin.
Ve dnech 28. 7. – 10. 8. bude knihovna zavřená.

Jana Hradilíková
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Obchodní centrum Lužiny 
znovu otevřeno
Netrpělivě očekávané otevření Obchodního centra Lužiny po kom-
plexní rekonstrukci se uskutečnilo 15. května. Oficiálně k tomu došlo 
slavnostním přestřižením pásky, kterého se spolu se zástupcem ve-
dení centra Tomášem Oplíštilem zhostili starosta Prahy 13 David 
Vodrážka a herečka Alice Bendová. Všichni popřáli obnovenému 
centru hodně spokojených zákazníků a starosta Vodrážka připomněl, 
že velkým přínosem pro obyvatele Lužin bude také otevření pobočky 
České pošty, která by se do objektu měla vrátit na podzim. Během 
dne se konaly různé soutěže a akce pro děti a některé obchody měly 
připravené speciální slevy, které vyvolaly velký zájem zákazníků, někde 
dokonce boj o místo ve frontě. 

Při rekonstrukci oblíbeného obchodního domu, která probíhala 
od podzimu 2012, byly zásadním způsobem obnoveny všechny vnitřní 

prostory, atrium bylo zastřešeno a doplněno eskalátory, které výrazně 
usnadňují pohyb po celém areálu. Citlivě provedená úprava interiéru 
umožní i bezbariérový přístup. 

Centrum chce nabídnout zákazníkům široký výběr obchodů a slu-
žeb pro každodenní potřeby – bude zde více než 70 obchodů, restau-
rací, kaváren a provozoven služeb. Největším nájemcem je supermar-
ket Billa, který má otevřeno od listopadu 2013 a nyní získal druhý 
důstojnější vchod z obnoveného atria. K dalším větším prodejnám 
patří DM drogerie, elektro Euronics a prodejna textilu Kik. V objektu 
je také ordinace praktických lékařů Moje ambulance či lékárna, hrač-
kářství, knihkupectví, květinářství a vinotéka, ale i kadeřnictví, kosme-
tické studio nebo jídelna a kavárna. Zastoupení zde má (nebo v blízké 
budoucnosti bude mít) několik bank a pojišťoven. Po první etapě ote-
vření budou totiž další prodejny a provozovny otevřeny na podzim. 
Centrum nabízí k pronájmu i kancelářské plochy od 20 do 550 m2. 

Příjemným oživením obchodního centra bude jistě Pivovar Lužiny 
s restaurací, který bude přímo na místě vyrábět a točit vlastní pivo. 
Po ochutnání sesterského hostivařského piva vyráběného podle stejné 
receptury bych řekl, že by to mohlo být pivo velmi dobré. Vzhledem 

k instalaci složitých technologií bude ale pivovar uveden do provozu 
asi až ve druhé polovině června.

Co však obyvatele Prahy 13 zajímá nejvíce, je znovuotevření po-
bočky Městské knihovny v Praze a úřadovny České pošty. Městská 
knihovna, která měla při slavnostním otevření v prvním patře infor-
mační stánek, otevře své prostory natěšeným čtenářům o patro výše 
1. září. Pobočka České pošty má být podle slov vedení obchodního 
centra umístěna v 1. patře v prostoru vedle prodejny KIK a bude 

zprovozněna někdy v průběhu září nebo října. Pozdější termín ote-
vření je způsoben mimo jiné personálními změnami ve vedení České 
pošty a nutností vyhlásit veřejnou zakázku na vybavení pobočky.

Rekonstrukce OC Lužiny výrazně zlepšila vzhled i nabídku toho-
to velmi frekventovaného prostoru. Starosta městské části David 
Vodrážka v této souvislosti oslovil vlastníka dalšího podobného ná-
kupního centra u stanice metra Luka, aby mu věnoval pozornost 
a zlepšil jeho stav, který je v současné době velmi neutěšený. Obchod-
nímu centru Lužiny přejme, aby mělo dostatek zákazníků a obyvate-
lům sídliště, aby byli s nabízenými službami spokojeni.  

Samuel Truschka   

Nová nabídka PRE – možnost ušetřit za elektřinu
Možná právě vy patříte mezi necelých patnáct tisíc domácností 
v Praze 13, které odebírají elektřinu od Pražské energetiky a nevyuží-
vají žádný speciální produkt. Pak najdete v nejbližších dnech ve své 
poštovní schránce nabídku, která přináší zajímavé bonusy s úsporou 
až 13 % ze silové elektřiny. Díky dlouhodobé, vzájemně výhodné 
spolupráci PRE a Městské části Praha 13 a po dohodě se starostou 
Davidem Vodrážkou jsme připravili tuto mimořádnou nabídku urče-
nou výhradně domácnostem, které mají alespoň jedno odběrné místo 
v Praze 13 a nemají uzavřený žádný speciální dodatek ke smlouvě.

Je jen nutné rozhodnout se do 31. července letošního roku a v pří-
padě, že budete chtít nabídku přijmout, postupovat podle pokynů 

v průvodním dopise nabídky, která 
vám bude doručena.

Také pro ostatní naše zákazníky připravujeme do budoucnosti jiné 
výhodné nabídky.

Spolupráce PRE a Prahy 13 se projevuje například v realizaci 
opatření, která směřují ke snížení spotřeby elektřiny v mateřských 
a základních školách a dalších zařízeních městské části. Všechna 
uvedená opatření šetří finanční prostředky, které pak může městská 
část využít k jiným účelům.

Zdeněk Smetana, vedoucí sekce Prodej, PRE, a. s.

Martin Zeman, vedoucí odd. Prodeje segmentu B2C, PRE, a. s.
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Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Více na www.ddmstodulky.cz nebo na tel. 251 620 266.

Poslední volná místa na táborech:

Letní tábor BIT • 10. – 23. 8. 
Dopoledne po skupinkách rehabilitační cvičení na nápravu vadného 
držení těla, hry a soutěže, výlety... Tábor je určen pro cca 45 dětí 
ve věku 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 

Výtvarný tábor • 13. – 20. 7.
Lektorka výtvarných dílen DDM Stodůlky zve tvořivé dívky ve věku 
9 – 20 let na výtvarný tábor v Chaloupkách na Vysočině Ubytování 
v penzionu.

Hudebně-dramatický I. a multimediální tábor
 • 10. – 19. 7.
Tábor ve Vanově u Telče je určen přednostně pro loňské účastníky 
a účastníky hudebních a dramatických kroužků DDM (11 – 18 let). 
Ubytování v chatkách nebo velké chatě.

Zálesácký tábor Stroj času tam a vpřed • 12. – 24. 7.
Tábor je určený dětem ve věku 7 – 13 let, ubytování v malých chatkách. 
Místo konání – tábořiště u Hamru na Jezeře.
Volná místa nabízíme i na některých příměstských táborech, které 
pořádáme v týdenních turnusech během celých letních prázdnin. Pří-
městské tábory jsou určeny převážně dětem z 1. – 5. tříd a jsou zamě-
řené na různé zájmové činnosti. Cena týdenního tábora je 600 Kč. 

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 9. – 23. 8. tábor pro děti 
z 1. až 9. třídy ZŠ. 
Více na www.tsmirabel.cz, pekarkova.k@tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.

Tábor na Šumavě
Dětský sportovní klub Motýlek při SK Harmony pořádá na Soumar-
ském Mostě již 26. ročník dětského letního tábora. Tábor probíhá 
ve dvou turnusech – I. turnus 12. – 26. 7., II. turnus 26. 7. – 9. 8. 
Více informací a přihlášku naleznete na www.dskmotylek.info.

Letní soustředění nebo tábor s Lučinkou
Soustředění malinkých dětí z Lučinky se bude konat 16. – 23. 8. 
ve Vřesníku u Humpolce. Hlásit se mohou i děti ve věku 5 – 8 let, 
které nejsou členy našeho souboru. Na soustředění navazuje tábor, 
který se bude konat 23. – 30. 8. tamtéž. Zvány jsou všechny děti 
ve věku 5 – 12 let nejen z Lučinky. 
Více na www.fslucinka.wz.cz.

Tábor v Chorvatsku
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., pořádá 
od 18. do 27. 8. sportovní tábor pro děti. Ubytování v hotelu, 
polopenze, doprava autobusem. Informace a přihlášky 
na reditelka@naruc-prodetiamladez.cz, tel. 603 923 372, 
kontaktní osoba: Jiřina Teplická.

Letní sportovní kemp v Nových Butovicích
SportCentrum Nové Butovice pořádá pro žáky squashové akademie, 
badmintonové školičky a jiné sportovce od 6 do 19 let sportovní 
soustředění na konci léta. V týdnu od 18. do 22. 8. se děti zdokonalí 
v oblíbených sportech. 
Více na matulovae@sport-butovice.cz, tel. 720 996 833.

Kouzelnická škola – příměstský tábor
Chcete přes prázdniny vaše dítě ve věku 5 – 12 let vtipně i poučně 
zabavit? V termínech 21. – 25. 7. a 11. – 15. 8. (Malá Strana-Újezd) 
nabízíme výuku kouzelnickým dovednostem od zkušeného 
kouzelníka. Více na tel. 604 649 456 nebo na www.cimed.cz 

 studium-kurzy-semináře  pro děti.

Sportovní příměstské kempy 
Občanské sdružení Sportjoy dětem nabízí ve čtyřech termínech 
(14. – 18. 7., 21. – 25. 7., 11. – 15. 8.) týden plný sportu a dobrodružství. 
Většina sportovních aktivit bude probíhat ve sportovním areálu 
FK Motorlet, ale děti vyrazí také na různé výlety... Více informací 
a přihlášku získáte na info@sportjoy.cz, www.sportjoy.cz, 
www.facebook.com/www.sportjoy.cz, tel. 776 761 301.

Léto se Stodůlkou
Dětské minicentrum Stodůlka, Živcových 14, Stodůlky, pořádá letní 
příměstské tábory určené dětem od 3 let. Probíhají vždy od pondělí 
do pátku 8.00 – 12.00 hodin. Termíny: 7. – 11. 7., 21. – 25. 7., 
11. – 15. 8. a 18. – 22. 8. Bližší informace na tel. 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

Dílna císaře Rudolfa II. • 7. – 11. 7. a 4. – 8. 8.
Příměstský tábor – workshop. Tvořivá dílna pro děti od 6 do 15 let 
ve studiu Bubec v Řeporyjích, kde se pod vedením profesionálních 
umělců hravou formou seznámí s Rudolfínskou dobou. Pomocí 
různých výtvarných technik vytvoří kabinet kuriozit, herbář pro 
Rudolfa II., sochu Golema... Cena 2 000 Kč, informace a přihlášky 
na www.bubec.cz/kurzy/tabor/primestsky.

Příměstský tábor – plenér • 14. – 18. 7. a 11. – 15. 8. 
Workshop pod vedením profesionálních umělců vhodný pro děti 
od 14 let i pro uchazeče o studium na uměleckých školách. Základy 
kresby, vypalování uhlů, linoryt, kresba v přírodě..., výstava prací 
účastníků na Art safari 28. Cena 2 000 Kč, informace a přihlášky 
na www.bubec.cz/kurzy/tabor/primestsky.

Letní soustředění tanečního studia Dukát
 • 16. – 23. 8. 
Taneční studio Dukát, o.p.s., nabízí nejen svým členům možnost 
zúčastnit se letního tanečního soustředění v rekreačním středisku 
hl. m. Prahy v Podhradí u Ledče n. Sázavou. Doprava do místa 
vlakem, ubytování ve velkých chatových srubech. Pro děti je zajištěna 
bohatá mimotaneční náplň (sport, výlety do přírody, návštěva kultur-
ních památek, hry...). Předběžná cena cca 3 500 Kč. 
Více informací získáte na tel. 603 553 279, 605 218 924, 
dukatops@gmail.com.

připravila Eva Černá

Kam o letních prázdninách?
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Florbalisté Gymnázia Jaroslava Heyrovského skvěle završili 

letošní školní florbalovou sezonu. K titulům mistr Prahy 13 

a mistr Prahy si připsali i titul 2. vicemistr České republiky. 

Po nejen fyzicky náročných zápasech ve skupině a v semifi-

nále úspěšně dotáhli svou cestu republikovým turnajem, 

když v zápase o 3. místo zvítězili nad ZŠ Kopřivnice 3:1. 

Kapitán Dan Riley korunoval úspěch GJH individuálním 

oceněním Nejlepší střelec turnaje. A právě Daniela Rileye, 

studenta 3.A, jsme požádali o krátký rozhovor.

Zisk bronzové medaile na republikovém mistrovství udělal krásnou tečku 
za letošní florbalovou sezonou. Jaký to je pocit, obsadit v tak velké 
konkurenci 3. místo?
Krásný. A musím přiznat, že si nejen já, ale všichni hráči našeho týmu 
tak skvělého umístění velice vážíme. Ale myslím, že je ve školách flor-
bal na nižší úrovni než v ligách. Kdybych vyhrál v soutěži registrované 
Českou florbalovou unií, tak bych si úspěchu vážil rozhodně více. Ale 
ještě k té konkurenci. V Praze 13 soutěžilo 11 celků (GJH 1. místo), 
do pražského semifinále postoupilo 6 týmů (GJH 2. místo), v celo-
pražské soutěži své síly změřilo 6 družstev (GJH 1. místo) 
a na mistrovství ČR bojovalo o medailová umístění 6 nejlepších 
florbalových týmů napříč republikou (GJH 3. místo). 
Jak sis mistrovství užil? 
V Plzni se mi líbilo, hrálo se mi dobře a jsem rád, že jsem mohl 
pomoci ke sportovnímu úspěchu našeho gymnázia.

Co kapitánská páska, nesvazovala ti ruce?
Vůbec ne. Slovo kapitána má vždy velikou váhu, mohl jsem tak ostatní 
povzbudit a motivovat k dobrým výkonům.
Ohlédneš-li se za celým mistrovstvím, který zápas byl nejtěžší?
To nedokážu posoudit, každý soupeř měl své silné a slabé stránky. 
Soupeři byli vyrovnaní, každý zápas se dal vyhrát, ale mohl klidně 
skončit i porážkou. Záleželo jen na nás, jaký výkon v konkrétním 
zápase podáme. 
Mimo týmové medaile sis odnesl také individuální ocenění pro nejlepšího střelce 
mistrovství. Kolika góly sis ho vystřílel? 
Myslím si, že jsem během čtyř zápasů dal osm branek. 
Díky čemu se podle tebe tým Gymnázia Jaroslava Heyrovského dostal 
až na republikové stupně vítězů?
Asi to bylo tím, že se sešlo hodně šikovných hráčů, kteří táhli za jeden 
provaz. A samozřejmě bychom se neobešli bez trochy štěstí.
Jak ses vlastně k florbalu dostal? Daří se ti skloubit tréninky, turnaje a školu?
Florbal jsem začal hrát v 1. třídě na základní škole v rámci školního 
kroužku. V letošní sezoně mám tři tréninky týdně, turnaje pak každé 
2 až 3 týdny. Zatím se mi všechno daří zvládat bez problémů. Možná 

tomu pomáhá i to, že teď máme dobrý rozvrh. Žádný den nemám víc 
než 7 hodin.
Věnuješ se ve volném čase i jinému sportu ?
Jednou týdně chodím v rámci školního sportovního klubu plavat 
k paní profesorce Petržílkové. Snažím se tak kompenzovat jedno-
stranné zatížení z florbalu. Ten totiž na držení těla není úplně nej-
lepší. Občas si ve volnu jdu zaběhat a zahrát fotbal.
Jak budeš vzpomínat na letošní školní florbalový rok?
Ten se do mé paměti zapsal bronzovým písmem. Je neuvěřitelné, 
kolik turnajů jsme dokázali cestou na mistrovství ČR vyhrát. Chtěl 
bych poděkovat všem, kdo k tomuto úspěchu přispěli. 
Od kapitána se to také očekává. Tak děkuj.
O úspěch našeho týmu se zasloužili Matthias Eška, Matěj Kříž, 
Tonda Chochola, Vojta Mičín, Vojta Wilham, Lukáš Podzemský 
všichni, Martin Mattes, Roman Dušek, Martin Machoň, Honza 
Tvrdek, Zdeněk Prokůpek, Karel Petrák a Kuba Žiška. Nechci 
opomenout ani kluky, kteří pomohli dobře zvládnout postupová kola. 
Byli to Ruda Petržela, Patrik Pechar, Jan  Hrubeš, Radek Uhlíř, 
Šimon Svoboda. Kluci, byli jste skvělí, dík všem. Kuba Koráb
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Husarský kousek mladších žáků
V obvodním kole ve vybíjené vybojovali žáci 6. ročníku ZŠ Kuncova 
1. místo a stejně stará děvčata skončila druhá. Výběru mladších žáků 
ze 4. – 5. tříd se podařil husarský kousek, když nejdříve získali 1. místo 
v obvodním kole v přehazované a vzápětí i ve vybíjené, se kterou po-
stoupili do krajského kola. Pod vedením starších spolužáků z 9. ročníku 
kluci poctivě trénovali a bylo to znát. Ve vyhecované atmosféře, kdy 
je skvěle koučoval David Potužník z 9.B, vybojovali senzační 3. místo. 
Všichni zaslouží pochvalu za skvělou reprezentaci školy i Prahy 13. 

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Mladí hokejbalisté obstáli
Na závěrečný turnaj mistrovství České republiky v hokejbalu 
mladších žáků, který se konal ve dnech 16. – 18. května v Ostravě 
a Karviné, se probojovali i mladí hokejbalisté z HC Kert Park 
Praha z Lužin a v silné konkurenci nejlepších mužstev republiky 
se neztratili.

V prvním zápase proti Kyjovu jsme dokázali díky ohromné bojov-
nosti vyhrát 3:1, z utkání s pražským rivalem z Hostivaře jsme odešli 
poraženi 0:4. V rozhodujícím utkání o postup do semifinále proti 
Pardubicím jsme byli jasně lepší, ale nenašli jsme recept na vynika-
jícího pardubického brankáře a nakonec prohráli po nájezdech 1:2. 
V posledním utkání skupiny jsme porazili bojovného soupeře 
z Třemošné 3:0.

V nedělním souboji o konečné umístění jsme se postavili silné 
Plzni. Kluci z Lužin se soupeře nezalekli, po výborném výkonu 
vyhráli poslední zápas sezony 3:0 a mohli slavit krásné 5. místo.
Zájemce o hokejbal rádi přivítáme ve svých řadách. 
Informace na www.kert-park.cz.

Milan Kubíček, trenér

Nábor nových 
gymnastek
V pondělí 2. června od 17 hodin 
nebo ve středu 4. června 
od 17.30 hodin bude probíhat 
zápis nových zájemců do krouž-
ku sportovní gymnastiky. 
Do kroužku přípravky přijí-
máme šikovné, neposedné děti 
ve věku od 3 do 5 let. Cvičíme 
v tělocvičně ZŠ Janského na 
Velké Ohradě. Tréninky probí-
hají vždy v pondělí od 16 hodin 
a ve středu od 16.30. Starším 
dětem 5 – 10 let nabízíme možnost kondiční gymnastiky (st 17.30) 
nebo TeamGymu (po 17.00 – 18.00, st 17.30 – 18.30). V případě 
zájmu se dostavte k zápisu. Další informace poskytne hlavní trenérka 
na tel. 773 963 651. Andrea Kudličková, hlavní trenérka

Přátelák Stodůlky – Kongo
Zajímavé mezinárodní fotbalové utkání se hrálo v sobotu 10. května 
na hřišti Sokola Stodůlky za kostelem. Zavítal sem amatérský výběr 
Konga pod vedením známého moderátora Martina Tankweye. Za do-
mácí výběr Sokola hráli kvalitní fotbalisté céčka, doplnění několika 
výtečnými veterány. Hosté na stodůlecké borce vlétli jako gazely a než 
na kostele odbilo 15 minut, prohrávali jsme 0:3. Stejně skončil i polo-
čas. Ale v kabině domácích udeřila pořádná bouřka a ve druhé půli 
byli jako polití živou vodou. Začali dávat góly a vyrovnali na 3:3. 
Hosté šli znovu dvakrát do vedení, ale nakonec zápas skončil spraved-
livou remízou 5:5. Oživením byl nástup vedoucího a trenéra Martina 
Tankweye na posledních deset minut zápasu. Protože si v Kongu za-
pomněl fotbalovou obuv, nastoupil bosý, ale hrál tak perfektně, že to 
nikomu nevadilo. Po utkání všechny pobavil svým vystoupením stodů-
lecký harmonikář Segi s virtuózem Zdendou Lindnerem a hosté 
z Afriky se zapojili bubnováním a bezvadným zpěvem. Velké díky 
za výborný nápad, skvělou organizaci a nádherný sportovní i kulturní 
zážitek. Pavel Blahoňovský a Tomáš Hábl
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Šest statečných 
Na republikové finále nejlepších školních týmů v basketbalu And 1 
Cup v Jindřichově Hradci se potřetí za sebou probojovala ZŠ Kun-
cova. Mimořádný tým talentovaných basketbalistů 6. – 7. tříd s trené-
rem Pavlem Šenkem, který předešlé dva roky zvítězil, se bohužel 
nemohl dostavit. Vyslali jsme tedy jen úzkou improvizovanou sestavu 
šesti hráčů v kategorii 8. – 9. tříd. Naši borci ale vstoupili do turnaje 
skvěle a porazili pozdějšího vítěze - sportovní ZŠ Studánka Pardubice 
– těsně 24:23 a ZŠ Slovan Kroměříž 43:33. Po prohře se ZŠ Kubátova 
České Budějovice smetli naši baskeťáci Gymnázium Nymburk 56:34 
a vybojovali velmi cenné bronzové medaile. Michal Kuzmiak se 
s 71 body stal nejlepším střelcem turnaje. Celému týmu patří podě-
kování za statečný výkon.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Vicemistryně z Lužin
Volejbalové družstvo PVK Olymp Praha, které trénuje ve FZŠ 
Brdičkova na Lužinách, postoupilo na Mistrovství ČR ve volejbale 
žákyň, které se konalo začátkem května v Jindřichově Hradci. 
Po odehrání velmi kvalitních utkání podlehla děvčata ve velkém 
finálovém boji těsně 2:1 Baníku Příbram. Nejlepší smečařkou a blo-
kařkou mistrovství byly vyhlášeny naše hráčky T. Pluhařová a K. 
Škurková. Stříbrem jsme završili velmi úspěšnou sezonu. Starší žákyně 
vyhrály Přebor Prahy a zvítězily v turnaji o Sokolovský pohár nadějí, 
mladší žákyně byly v minivolejbalu druhé. Úspěchy jsou výsledkem 
systematické práce všech mládežnických trenérů klubu. 

Milan Gavalec, trenér

Trávníčkova na trávě boduje
V obvodním kole populární celorepublikové soutěže McDonald́ s
Cup v Radotíně se fotbalistům z FZŠ Trávníčkova dařilo. Kluci ze 
4. – 5. tříd obsadili 2. místo, jejich mladší spolužáci z 1. – 3. ročníku 
skončili třetí. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy. Andrea Kelnárová 

Zlatí basketbalisté ze Stodůlek
Na nedávných mistrovstvích republiky získaly tým juniorů do 19 let 
stříbrné medaile, družstvo juniorek do 19 let bronz a medailovou sadu 
zkompletovaly kadetky do 17 let a družstvo našich nejmladších mini-
žáků mix kategorie U11 (smíšené družstvo chlapců a dívek). Oba 
celky vybojovaly medaile nejcennější a po právu se mohou pyšnit titu-
lem mistr republiky. 

Jmenovaná družstva BA Sparta se mohou opírat o hráčky a hráče, 
kteří se řadí k těm úplně nejlepším ve své kategorii. Mnozí oblékají 
i dresy mládežnických reprezentačních týmů. Mezi dívkami má spar-
ťanská líheň hned osm reprezentantek a mezi chlapci jich je do repre-
zentačních výběrů zařazeno pět.

Díky novému projektu Get Better Academy se však začínají 
ve sparťanských týmech objevovat i reprezentanti z Lotyšska, Ukra-
jiny, Ruska, Moldávie, nově i z Holandska, Německa, Finska, Srbska 
nebo Chorvatska. Ti přijíždějí s cílem se natolik zlepšit, aby mohli 
získat sportovní stipendium na amerických univerzitách a hrát univer-
zitní ligu NCAA, která jim otevírá bránu do NBA. Vloni už na uni-
verzitu odešel jeden český hráč, letos to vypadá na tři, kteří obléknou 
americké univerzitní dresy. 

BA Sparta Praha je hlavně basketbalová líheň, proto rádi uvítáme 
v našich řadách další sportovce, a to hlavně v září na náborech. 

Po skončení klubové sezony se naše stodůlecká hala v Kovářově 
ulici stává útočištěm reprezentačního výběru mladších mužů, hrajícího 
mistrovství Evropy. Ten v rámci přípravy odehraje 27. června přátelské 
utkání s A týmem České republiky.

Zdeněk Zajíček, prezident BA Sparta Praha a  Pavel Šenk, trenér 

Sport

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
N

Ý

Reprezentantky ČR do 17 let Julie Reisingerová, Patricie Gallasová a David Pekárek,
reprezentant ČR do 19 let
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Nové trendy ve výuce 
Začátkem tohoto školního roku byla společností ENESA, a.s., za pod-
pory Městské části Prahy 13, vybavena učebna školy FZŠ Brdičkova 
moderní počítačovou technikou – tablety iPad. „Tabletárium“, jak 
se začalo učebně říkat, vzniklo s jasným a vlastně docela obyčejným 
cílem – sloužit žákům školy k získávání a rozvíjení schopností a do-
vedností v různých školních předmětech. Škola patří mezi první, 
které tyto nové trendy používání moderních technologií zahrnuly 
do učebních metod. 

Není asi třeba zdůrazňovat, že využívání učebny pro výuku žáků 
předcházela školení a příprava vybraných učitelů. Učebna je již hojně 
využívána v rámci mnoha předmětů, přičemž použití nové techniky 
umožňuje i propojení výuky několika předmětů najednou. V mezi-
předmětovém projektu výtvarné výchovy a informačních technologií 
nazvaném Prezentace umělce dostali žáci příležitost propojit oba vý-
znamy slova „umění“ – tedy ve smyslu „krásného umění“ a ve smyslu 
užitečné „dovednosti“, které je ovšem třeba se naučit. 

Žáci 9.C, třídy s rozšířenou výukou informačních technologií, pro-
hlubovali v projektu své znalosti z oblasti výtvarného umění na pozadí 

historických událostí světových dějin. Jako výstup projektu vznikaly 
dílčí prezentace ve formátu PowerPoint, které byly následně umístěny 
na webové stránky školy. Cíl projektu – představení stručných vhledů 
do životů jednotlivých umělců – se při hodinách výtvarné výchovy po-
dařilo naplnit. Současně si žáci před ostatními spolužáky zdokonalo-
vali umění prezentace svých výsledků. Vedle kulturně-historického 
rozhledu a komunikačních schopností tak žáci rovněž prokazovali, 
co se na druhém stupni naučili v IT předmětech. Vzorek nejlepších 
prací najdete na webových stránkách školy. Monika Juřicová

Poděkování rodičům 
a školské radě
Za několik dní skončí školní rok a budou prázdniny. 
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat rodičům 
žáků ZŠ Kuncova za velkou solidaritu, školní patriotismus, vstřícnost, 
pochopení a spolupráci. Jen na finančních darech od rodičů se během 
roku podařilo vybrat více než 120 tisíc korun, o jejichž využití pro po-
třeby školy rozhodovala školská rada. Rodiče v ní u nás zastupuje paní 
Olga Borkovcová a pan Štěpán Salač. Pedagogický sbor zástupce ředi-
tele Petr Vaněk a paní učitelka Jana Faltejsková. MČ Praha 13, jako 
zřizovatele, zastupuje člen zastupitelstva Pavel Sirotek. Školská rada 
vyhověla většině žádostí učitelů školy. Na počátku školního roku jsme 
zakoupili pro všechny prvňáky balanční sedáky, zajistili jsme mikuláš-
skou nadílku, nakupovali jsme ceny pro vítěze školních kol turnajů 
a soutěží i výukové programy a materiály. Za necelých 44 tisíc korun 
jsme vyměnili osvětlení ve dvou učebnách a na vybavení tříd v pavi-
lonu B4, který bude během prázdnin rekonstruován, uvolnila školská 
rada více než 100 tisíc korun. Díky rodičům i samotným žákům se 
rovněž podařilo z financí obdržených za sběr splnit závazky žákov-
ského parlamentu. Ten letos zajistil úhradu školní docházky indické 
dívky v rámci adopce na dálku ve výši 5 900 korun i sponzorování 
Zoo Praha, která obdržela na chov ocelota stromového rovných 5 tisíc 
korun. Věřím, že i v novém školním roce budeme výborně spolupraco-
vat, nadále vylepšovat materiální podmínky pro žáky a žákyně naší 
školy i myslet na potřeby ostatních. Pavel Petrnoušek, ředitel školy
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 V ZŠ Mohylová se snaží o to, aby rodiče byli rovnocennými 

partnery školy. Svědčí o tom spolupráce v různých oblastech. 
Jednou z nich jsou i ukázkové hodiny, ve kterých se mohou rodiče 
seznámit s metodami, kterými se ve škole vyučuje.

 Letošní Evakuace na kole se 26. dubna zúčastnilo přes 50 cyk-
listů. Trasu od radnice přes Chýni, Červený Újezd a Rudnou do 
Zbuzan zvládli všichni bez zranění. V cíli se hrál pétanque a tři 
Jardové dostali od pořadatele Jardy Matýska dárek k svátku.
 TS Mirabel má dvojnásobné mistry republiky. V kategorii 

Lidového tance Taneční skupiny roku 2014 je vybojovaly děti 
s choreografií Země skřítků i juniorky s choreografií Na konci duhy. 
Chcete se k nim přidat? Trénují ve FZŠ Trávníčkova 1744. 
Více na www.tsmirabel.cz.
 TIB, o. s., pořádalo v dubnu národní kolo soutěže Baltie 2014. 

Tomáš Veselý obsadil 1. místo a postupuje do mezinárodního kola, 
které se bude konat v červnu v Polsku. Více na www.tib.cz nebo 
www.baltie.net.

 Koncem dubna navštívila podruhé 6.B ZŠ Mládí Dům sociálních 
služeb Lukáš, se kterým od minulého roku spolupracuje. Žáci přišli 
seniorům zahrát dvě řecké báje – Prométheus a Minotaurus.
 Na jaře se žáci 2.A ZŠ Mohylová zabývali vodou. Zajímalo je, 

odkud se bere, jak se čistí, jak se dostane až do našeho kohoutku nebo 
kam odtéká z umyvadla.
 V dubnu se konala již tradiční soutěž Mladý zdravotník. Zúčast-

nilo se jí 22 družstev z Prahy 5 a 6. Nechyběla ani dvě družstva ze 
ZŠ Mládí. Družstvo z prvního stupně se z počtu 14 týmů umístilo 
na 1. místě, reprezentanti druhého stupně obsadili 4. místo. 
Obě družstva postupují do krajského kola.

 Na velikonoční neděli se mladí členové sboru Církve bratrské 
z Prahy 13 v brzkých ranních hodinách sešli u kříže, který vztyčili na 
vrcholu Makču Pikču v Centrálním parku, aby se pomodlili a oslavili 
největší křesťanský svátek roku – zmrtvýchvstání Ježíše Krista.



Dobročinný bazárek 
se zahradní slavností
Mateřská škola a základní škola speciální 
Diakonie ČCE ve Stodůlkách ve spolupráci 
se ZUŠ Stodůlky pořádají 21. června 
od 14.00 na zahradě školy (Vlachova 1502) 
již třetí Charitativní bazárek se zahradní 
slavností. Mottem je stále slogan Máte doma 
nějaké pěkné nepotřebné věci? Věnujte je 
škole. Vy přinesete, my prodáme.

Na akci vystoupí žáci Základní umělecké 
školy Stodůlky, keltskou hudbu zahraje Fear 
Darrig, vystoupí i jazzové seskupení Kokeš 
Jazz Trio. 

V průběhu odpoledne proběhne unikátní 
aukce uměleckých děl žáků Základní umě-
lecké školy Stodůlky. Finanční prostředky 
získané aukcí a prodejem věcí z bazárku 
budou využity na přestavbu sociálního zaří-
zení školy. V loňském roce se podařilo získat 
70 015 Kč, které letos využijeme na dobudo-
vání zvedacího a transportního systému. 

Slavnost doprovodí ukázky canisterapie, 
součástí bude grilování masa, ochutnávka 
zákusků, skotačení na trampolíně a další 
aktivity.

Tato akce je zároveň společenskou událostí 
pro žáky, rodiče a všechny přátele školy. 
Vstup je zdarma.

Milan Černý, ředitel školy
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Motivujeme seniory k pohybu
Městská část Praha 13 zajistila pro své senio-
ry možnost plavání v bazénu Relaxačního 
centra Homolka v areálu Nemocnice na Ho-
molce. Bazén je dlouhý 25 m, voda má 28 oC 
a minimální množství chlóru. V bazénu je 
umístěna masážní plošina, přístup je po ne-
klouzavých schodech. Pobyt si lze zpříjemnit 

relaxací v solné jeskyni, která je vynikající 
prevencí proti onemocněním horních cest 
dýchacích a chronickým onemocněním. 
Za prvních pět měsíců tohoto roku využilo 
možnost navštívit bazén více než 200 seniorů 
a zájem stále roste. Dárkový poukaz na pla-
vání a návštěvu solné jeskyně mohou senioři 

získat jako odměnu 
za kulturně spole-
čenskou činnost 
nebo sportovní 
aktivitu – obdrželi 
ho například na
posledním pochodu 
s holemi Nordic 
Walking do Třebonic. 
Protože pohyb je 
základem zdraví, 
budeme v těchto 
motivačních akti-
vitách pro seniory 
pokračovat i v druhé 
polovině roku. 

Aleš Mareček, zástupce starosty

Pomáhají druhým

Nevyhýbají se těžkým tématům
Soutěž amatérské filmové tvorby AntifetFest, 
zaměřená na problematiku sociálně patolo-
gického chování, měla letos již 7. ročník. 

V místním kole proti sobě stály dva snímky 
tvůrců ze základních škol. Do celopražského 
finále postoupil film Mimo svou kontrolu 
od mladých filmařů z FZŠ profesora Otokara 

Chlupa. Popisuje tragický příběh dívky, která 
se dostala do špatné party. V obřadní síni rad-
nice předal ceny vítězům zástupce starosty 

Aleš Mareček. V celé Praze se do soutěže při-
hlásilo přes 50 filmů. Finále se tradičně usku-
teční v kině Světozor v úterý 17. června 2014.

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví

Poradenství při anorexii
Bulimie a anorexie. To jsou nejčastější poru-
chy příjmu potravy, se kterými se potýká stále 
více lidí. V rizikové skupině od 13 do 25 let 
se týká kolem 6 % lidí a je potřeba si uvědo-
mit, že až 10 % končí smrtí. 

Pomocnou ruku lidem, pro které není jídlo 
potěšením, ale noční můrou, podává už něko-
lik let v Praze Kontaktní centrum Anabell. 
To sídlí v Praze 3 na Žižkově, Baranova 33. 

„V prvé řadě jde o poradnu pro osoby 
s poruchou příjmu potravy a jejich blízké,“ 
vysvětluje vedoucí zařízení Gabriela 
Baboráková. „Lidé se mohou do poradny 
objednat na tel. 775 904 778 či e-mailu 

praha@anabell.cz, máme i takzvanou porad-
nu bez objednání, otevřenou každé úterý 
od 14 do 17 hodin. Pomáháme v Praze 
a Kladně, ale na přání i v jiných místech 
Středočeského kraje. Terénní poradnu 
BEzeSTudu nabízíme v pondělí a v pátek. 
S klientem se sejdeme tam, kde se cítí dobře, 
na jednu až dvě hodiny a zcela anonymně.“ 

Kromě toho centrum poskytuje také 
terapii a nutriční poradnu, která je otevřena 
třeba i lidem, kteří potřebují snížit svoji 
hmotnost. K dispozici je i knihovna. 
Více na www.anabell.cz. 

Dagmar Kulaviaková, Centrum Anabell

Klub JednaTrojka 
v červnu
Klub se nachází 
v Centrálním 
parku naproti golfovému hřišti v ulici K Za-
hrádkám (blízko bus zastávky Mládí a metra 
Luka). Přes léto je otevřený každé úterý, 
středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. Dětem 
a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení volného času. 
K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc 
s hledáním brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: REP! 
Program:
út 3. 6. –  Klub bude zavřený - školení 

pracovníků 
st 4. 6. –  Prostě klub – co vítr přinese
čt 5. 6. –  Muzika...
út 10. 6. –  Dny naruby
st 11. 6. –  Dny naruby
čt 12. 6. –  Příprava na REP (resocializační 

pobyt)
út 17. – čt 19. 6. –  REP – klub bude 
út 24. – st 25. 6. –  Klub bude zavřený – 

výjezd pracovníků
čt 26. 6. –  Uvidíme, ne..?
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 773 957, facebook: klub jednatrojka.

Těší se na vás Marek a Ivča
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Vyplňte dotazník a vyhrajte tablet! 
Dotazníkové šetření k zabezpečení majetku
 Vážení spoluobčané, 
důležitou prioritou, kterou si vedení Městské části Praha 13 vytýčilo, je zvýšení bezpečnosti obyvatel. Jednou z cest jsou opatření v oblasti prevence 

kriminality, zaměřené na předcházení vzrůstající majetkové kriminalitě, zvláště krádežím vloupáním 

do rodinných domů, bytů, sklepů, sklepních kójí, garáží, dílen, zahradních domků apod.

 V rámci Programu prevence kriminality na rok 2014 jsme se rozhodli uskutečnit komplexní projekt na zabezpečení majetku „Městská část 

Praha 13 – STOP krádežím vloupáním“.

 Součástí projektu, realizovaného za pomoci státní účelové dotace, je i tento dotazník. Vyplněné a odevzdané dotazníky budou vyhodnoceny 

odborníky. Městská část poté spolu s přijetím konkrétních opatření zveřejní doporučení pro občany, týkající se efektivního zabezpečení jejich majetku. 

Ve druhé polovině roku 2014 se k této problematice uskuteční celkem čtyři odborné semináře pro veřejnost.

 Zapojte se do tohoto dotazníkového šetření i vy. Můžete se stát jedním ze tří vylosovaných účastníků, kteří od nás dostanou kvalitní 

tablet GoClever ORION. Předem děkuji za vaši účast v anketě. Věřím, že i tato akce přispěje k naplnění našeho společného cíle - bezpečné Prahy 13. 
                                                                         David Vodrážka, starosta Prahy 13
Dotazník je součástí projektu podpořeného z dotačních finančních prostředků na prevenci kriminality 2014. 

Jméno a příjmení: ………………………… ……………                                                                           Rok narození: …………………………

Kontaktní údaje:  (telefon, nebo e – mail) …………………………………….…………………………………….

Souhlasím se zařazením do slosování o věcné ceny a se zpracováním výše uvedených osobních údajů za účelem slosování a převzetí případné výhry jako daru od MČ Praha 13. 

Datum: …………………………                                                                                        Podpis: ………………………………

Vyplněný dotazník je možno odevzdat do 31. července 2014 v informacích v přízemí radnice nebo odeslat poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13, 

referát krizového řízení, 158 00 Sluneční náměstí 13/2580. Po odevzdání dotazníku budete zařazeni do slosování o tři tablety, které 

proběhne v srpnu letošního roku.

1.   Jste vlastníkem nebo uživatelem 

některých z těchto objektů:

 byt           rodinný dům    garáž    

 sklep, sklepní kóje            dílna           kancelář            

 zahradní domek

2.   Věnujete zvýšenou pozornost zabezpečení 

objektu?

 ANO   NE

3.  Je objekt pojištěn?

 ANO   NE

4.   Pojistnou smlouvu pravidelně aktualizujete 

v souvislosti s pořízením nových předmětů (šperky, 

starožitnosti, umělecká díla, elektronika apod.)?

 ANO   NE

5.   BYT

Máte certifikované bezpečnostní vstupní dveře?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny dvěma zámky

s certifikovanými cylindrickými vložkami?

 ANO   NE

Máte zámek vstupních dveří krytý ocelovým plechem?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny panoramatickým 

kukátkem?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny bezpečnostním řetízkem?

 ANO   NE

Pokud je byt umístěn v přízemí, jsou prosklené 

otvory zabezpečeny mříží nebo bezpečnostní fólií?

 ANO   NE

Je vstup do společných prostor bytového domu 

vhodně zabezpečen proti vstupu cizích osob?

 ANO   NE

6.   RODINNÝ DŮM

Máte certifikované bezpečnostní vstupní dveře?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny dvěma zámky 

s certifikovanými cylindrickými vložkami?

 ANO   NE

Máte zámek vstupních dveří krytý ocelovým plechem?

 ANO   NE

Je objekt chráněn elektronickým zabezpečovacím 

systémem?

 ANO   NE

Jsou prosklené otvory v přízemí zabezpečeny 

bezpečnostní fólií?

 ANO   NE

7.   SKLEPY A SKLEPNÍ KÓJE

Máte společné vstupní dveře ke sklepům zabezpečeny 

certifikovanými bezpečnostními dveřmi?

 ANO   NE

Máte nějakým způsobem zabezpečenu sklepní kóji 

(např. visacím zámkem)?

 ANO   NE

8.   GARÁŽE, DÍLNY

Je prostor před objektem osvětlen, např. spínacím 

detektorem?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny dvěma zámky 

s certifikovanými cylindrickými vložkami?

 ANO   NE

9.   KANCELÁŘE

Máte certifikované bezpečnostní vstupní dveře?

 ANO   NE

Jsou vstupní dveře opatřeny dvěma zámky 

s certifikovanými cylindrickými vložkami?

 ANO   NE

Máte zámek vstupních dveří krytý ocelovým plechem?

 ANO   NE

Je objekt chráněn elektronickým zabezpečovacím 

systémem?

 ANO   NE

10.   ZAHRADNÍ DOMKY

Máte dostatečně zabezpečeny vstupní dveře 

zahradního domku?

 ANO   NE

Máte na oknech zahradního domku uzamykatelné 

okenice nebo je máte zabezpečeny jiným způsobem?

 ANO   NE

Porovnáte-li počet kladných a záporných odpovědí a poměr 

kladných odpovědí k záporným je 3:1, je váš objekt pravdě-

podobně dobře zabezpečen. V opačném případě byste měli 

kontaktovat odborníka na zabezpečení objektu, protože váš 

objekt se může velice lehce stát předmětem majetkové 

trestné činnosti!

11.   Jaká je vaše spokojenost s prací Městské policie 

hl. m. Prahy na území MČ Praha 13?

 1  2  3  4  5     

(Škála bodů je 1 až 5;  nejvyšší spokojenost je 5)

12.   Jaká je vaše spokojenost s prací Policie ČR 

na území MČ Praha 13?

 1  2  3  4  5     

(Škála bodů je 1 až 5;  nejvyšší spokojenost je 5)

U otázek, které se vás týkají, označte křížkem odpověď dle skutečnosti.
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Z policejního deníku

 Dne 6. května jsme přijali oznámení muže, 
kterému nezjištěný pachatel při jízdě metrem ze sta-
nice Nové Butovice do stanice Luka odcizil z batohu 
na zádech tablet v hodnotě 4 500 Kč. Vagon metra byl 
v odpoledních hodinách plný, takže si poškozený žád-
ného podezřelého jednání kolem sebe nevšiml. 

 Oznámení o podobné krádeži věcí z batohu jsme 
přijali také 5. května. Účastník fotbalového turnaje si 
ve studentských kolejích na Strahově odložil batoh 
na WC v restauraci, protože šatna byla daleko. 

Po ukončení turnaje zjistil, že mu z batohu zmizela pe-
něženka a mobilní telefon v hodnotě téměř 10 000 Kč. 

 Další muž si našel na inzertním portálu doplňky 
a boty známých značek. Prodejce s oznamovatelem 
komunikoval do doby, než mu poškozený odeslal 
požadovanou částku téměř 4 000 Kč na jeho účet. 
Muž své objednané zboží dodnes nedostal a zjistil, 
že poškozených je více. 

 Dosud nezjištěný pachatel v dubnu nebo květnu 
vypáčil dveře sklepní kóje domu v Drimlově ulici 

a odcizil kola s letními pneumatikami. Majiteli 
tak způsobil škodu ve výši 7 000 Kč. 

 Neznámý pachatel koncem dubna na parko-
višti v ulici Bellušova rozbil pravé přední okno 
vozu Renault a z přihrádky u spolujezdce odcizil 
mobilní telefon v hodnotě 5 000 Kč, přenosnou 
navigaci a baterku. Poškozením vozidla a odcize-
ním věcí vznikla majiteli škoda ve výši téměř 
20 000 Kč.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

S oteplováním přibývá závodů a akcí
Zásahová jednotka jako každoročně prezentovala svoji činnost 
na Bezpečné třináctce na Slunečním náměstí. Chlapi ze zásahové 
jednotky samozřejmě při pálení čarodějnic stavěli hranici (možná 
jste je někteří viděli v hlavních zprávách na ČT 1) a dohlíželi 
na bezpečný průběh. Během odpoledne byla také vyhlášena nejhezčí 
čarodějnice, naštěstí ji nikdo neupálil.

Memoriál Bubníka a Nového v požárních útocích jsme pořádali 
3. května, ale počasí závodům příliš nepřálo. Přesto na soutěž dora-
zilo 11 družstev. Na prvních místech se umístily v kategorii žen 
Malé Přílepy Modré a v kategorii mužů Řeporyje.

Zúčastnilo se i naše ženské sportovní družstvo. První pokus nebyl 
úplně ideální, při druhém pokusu jsme útok vylepšily, ale na medai-
lové pozice to bohužel nestačilo. 

Pro děti a sportovní družstva již začala sportovní sezona. Děti se 
velmi pilně připravovaly a závodily 17. 5. v Řepích a hned další týden 
se zúčastnily I. kola hry Plamen.

Monika Malá, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Narušení veřejného pořádku oznamujte
Na základě opakovaných stížností občanů 
provedli strážníci našeho obvodního ředi-
telství ve dnech 26. 4. – 2. 5. mimořádnou 
akci, zaměřenou na místa se zvýšeným vý-
skytem kriminálně závadových osob a osob 
bez domova. Smyslem přijatého opatření 
bylo postihnout všechny osoby, které 
na území Prahy 13 narušují svým chováním 
veřejný pořádek, obtěžují kolemjdoucí 
občany a konzumují alkoholické nápoje 
na místech, kde je to obecně závaznou vy-
hláškou zakázáno. U všech kontrolovaných 
osob bylo prověřeno, zda po nich nepátrá 
Policie ČR a bylo jim důrazně doporučeno, 

aby se v budoucnu vyvarovaly veškerého 
protiprávního jednání. Místní okrskáři 
budou i v letních měsících nadále provádět 
průběžné kontroly těchto osob. Jakékoli 
narušení veřejného pořádku způsobené 
těmito osobami prosím neprodleně nahlaste 
našemu operačnímu středisku na bezplatnou 
linku tísňového volání 156. 

Strážníci likvidovali stříkačky
V dubnu realizovali místní strážníci celo-
městskou akci „Jehla“ na dvanácti vytipo-
vaných pískovištích Prahy 13. Akce byla 
zaměřena na sběr a likvidaci použitých 
injekčních stříkaček a dalšího nebezpečného 

materiálu, který 
v okolí dětských 
hřišť a pískovišť 
zanechávají 
z nedbalosti či 
úmyslně osoby 
užívající psycho-
tropní a návy-
kové látky. 
Během akce byly nalezeny čtyři kompletní 
použité injekční stříkačky, jejichž likvidaci 
zajistila Městská policie ve spolupráci 
s poliklinikou Lípa Centrum Nové 
Butovice.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Stodůlečtí hasiči na memoriálu druzí
V Třebonicích se konal Memoriál M. Bubníka. 
Naše družstvo si odvezlo pohár za druhé místo 
a také za nejlepší čas požárního útoku.

SDH Stodůlky a Praha 13 srdečně zvou 
všechny děti i jejich rodiče na Dětský karneva-
lový den, který probíhá 1. června od 13.00 
u Spolkového domu. Na děti čeká spousta do-
vednostních soutěží a velké množství zajímavých 
cen. Občerstvení je zajištěno. Jménem celého 
sboru vám přeji příjemné prázdniny a dovolené. 
Zachovejte nám přízeň a přijďte se podívat 
na soutěž Stodůlecký vodník, která se koná 
tradičně 6. září.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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BÁJEČNÝ TÝDEN. Také letos jsme se vydali do Británie, abychom 
si vyzkoušeli, jak už umíme anglicky. Strávili jsme báječný dubnový 
týden v krásné jihozápadní Anglii, v okolí města Plymouth. Navštívili 
jsme mořské akvárium, idylické Buckland Abbey, větrná vřesoviště 
Dartmooru, prohlédli si největší evropské skleníky s tropickými 
a subtropickými rostlinami v Eden Projectu… Po tři dopoledne jsme 
si procvičovali jazyk s anglickými učiteli a večer potom s našimi 
anglickými rodinami. Poslední den jsme se podívali i na některé pa-
mátky Londýna. Helena Vodsloňová, FZŠ Trávníčkova

KDE SE PIVO VAŘÍ… V polovině května podniklo 35 seniorů 
v pořadí už třetí letošní výšlap s hůlkami Nordic Walking, tentokrát 
do třebonického pivovaru. A protože cestou ještě zvládli prohlídku 
půvabného kostelíku v Krtni, délka trasy byla téměř čtyři kilometry. 
V cíli, ve Staňkově rukodělném pivovárku, čekala účastníky nejen pro-
hlídka pivovaru, ale také malá exkurze do tajů výroby zlatavého moku 
včetně jeho ochutnávky. Zájemci měli navíc možnost prohlédnout si 
výstavu o historii statku a jeho okolí, takže během několika hodin sta-
čili spojit minulost a současnost s vlastivědou a sportem. -če-

MISTŘI PĚVCI BUTOVIČTÍ. 
Letošní pěvecké soutěže Buto-
vický zvoneček se zúčastnilo 
na 90 dětí ze všech místních škol. 
Odborná porota měla těžké roz-
hodování, protože výkony byly 
mnohdy velmi vyrovnané. Např. 
v kategorii 9. tříd byla udělena 
jen první místa, ale podobné 
to bylo u prvňáků a druháků. 
V neoficiální soutěži škol měly 
nejvíce úspěšných zpěváků ZŠ 
Kuncova, ZŠ s RVJ Bronzová 
a FZŠ Brdičkova. Dvacet nejlep-
ších zpěváků vystoupilo 15. května na koncertě vítězů v obřadní síni 
radnice. Závěr koncertu ozdobil svým vystoupením jeden z porotců, 
zpěvák Michal Klamo, který dětem ukázal, jak podivuhodným nástro-
jem může lidský hlas být. Bohdan Pardubický

NA VĚČNOU PAMĚŤ. V pondělí 5. května uctili zástupce starosty 
Petr Zeman a zastupitel Vít Bobysud památku obětí světových válek 
položením věnce a chvílí ticha u památníků ve Stodůlkách, na Vidouli 
a v Třebonicích. V letošním roce si připomínáme 69. výročí Pražského 
povstání a konce 2. světové války, ale také 100 let od začátku neméně 
hrozného konfliktu – první světové války. Nezapomeňme na miliony 
zbytečně zmařených životů. -st-

 

KRÁSNÁ TRADICE KVĚTINOVÝCH DNŮ. Ve středu 14. května vy-
razili do ulic českých měst dobrovolníci se žlutými kytičkami měsíčku 
lékařského. Ten se stal symbolem celonárodní sbírky na boj s rakovi-
nou. Získat příspěvky do dnes nejznámější sbírkové akce u nás po-
mohli také dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ 
prof. O. Chlupa. Ty v podvečer vystoupily v rámci projektu Český den 
proti rakovině v obřadní síni radnice. Prodejem 650 kytiček a vstupe-
nek na koncert se jim podařilo získat rekordních 17 651 Kč, odesla-
ných na adresu Ligy proti rakovině, která Květinový den zaštiťuje. 
Všichni ochotní dárci, kteří v pořadí již osmnáctou sbírku podpořili, 
si zaslouží velký dík. -če- 

NOC S KNÍŽKAMI. První dubnový čtvrtek bylo v ZŠ s RVJ Bron-
zová rušno i v noci. Žáci 2.D a 3.A se svými třídními učitelkami 
a paní zástupkyní zůstali ve škole i přes noc. Co se tam dělo? Četly 
se knížky, poslouchaly pohádky, soutěžilo se, kreslilo, plnily se úkoly 
ve skupinách, proběhla i přehlídka nočních úborů a cestička odvahy. 
Zkrátka báječná noc. Libuše Kuncmanová
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NEJHEZČÍ DÁREK. V pondělí 12. května se v obřadní síni radnice 
konal Koncert ke dni matek. Pod taktovkou dirigentů Petra Vernera, 
Michala Studničného a Roberta Pečivy se na něm představily orches-
try populární hudby Základní umělecké školy Stodůlky. V jejich po-
dání zazněl jazz, swing, pop… Všechny maminky, i ty dříve narozené, 
si ke svému svátku zaslouží nějakou pozornost. Koncert žáků ZUŠ
byl pro ně určitě dárkem z nejhezčích. -če-

SOUTĚŽ KE DNI ZEMĚ. Dne 22. dubna připravili žáci 8.B v Centrál-
ním parku pro 2. – 5. třídy naší školy soutěž ke Dni Země. Otázky 
dávali již tradičně z okruhů ekologie, zoologie, botanika, vesmír 
a okolí školy. Osmáci se přesvědčili, že mají velmi šikovné následov-
níky. Vždyť v kategorii 2. a 3. tříd zvítězilo 9 družstev! V kategorii 
4. a 5. tříd vyhrálo družstvo z 5. A. Samotným žákům se zábavná 
a také poučná soutěž velmi líbila. Alena Šoukalová, ZŠ s RVJ Bronzová

VIDEO POHLEDNICE 
POTŘINÁCTÉ.
Letošní ročník celostátní 
soutěže v anglickém
jazyce Video pohlednice 
z mého města byl zakon-
čen 15. května vyhlášením 
vítězů na ministerstvu 
školství. Soutěžní snímky 
se vyznačovaly vysokou 
profesionalitou a vtipem
a sálem často zněl smích diváků. Vysokou úroveň soutěže ocenili 
zástupci ministerstva, Prahy 13, Britské rady a další hosté. Největší 
úspěch měly tentokrát snímky natočené v nejmladší kategorii. Pří-
tomné potěšil snímek z Teplic, vtipně poukazující na místní nešvary. 
Žáci z Přerova pobavili cestováním se strojem času a ve snímku 
z Prahy 13 žáci provázeli po Praze návštěvníka z roku 1934. Pořáda-
jící ZŠ Mládí měla letos v soutěži dva týmy – žáci 5.C získali 1. místo 
a žáci 9.B se umístili na 2. místě. Organizátoři děkují starostovi 
Prahy 13 za mnohaletou podporu soutěže. 
Více na www.dis.cz/videopohlednice. Norbert Tlustý, ZŠ Mládí

VZTAHY MEZI DĚTMI. Každá třída má své nezaměnitelné mikro-
klima. Tvoří ho děti společně se svým třídním učitelem a mnohdy 
i s asistentem pedagoga, který do třídy patří také. Někdy je nálada 
ve třídě milá, někdy výbušná, do hry vstupuje mnoho faktorů. Ale při 
etice, kterou v naší ZŠ Mohylová již několik let vede paní Nováková, 
je atmosféra pokaždé úžasná. Dokáže ji totiž navodit nenásilným 
způsobem, avšak s jasně danými pravidly. Stmelí kolektiv a i po jejím 
odchodu se s třídou krásně pracuje. Na konci každého povídání děti 
dostanou malý dárek, kamínek, stužku, které opatrují jako symbol 
přátelství. Jaký je kdo člověk, neurčuje známka z matematiky, ale to, 
co máme uvnitř. Matylda Sloupová

ZHASNI A POSLOUCHEJ. 
Na posledním předprázdnino-
vém koncertě z cyklu Třináctého 
na třináctce přivítal Slávek Kle-
candr novoborskou skupinu 
Zhasni. Hostitel zahrál několik 
zbrusu nových písní z nového 
CD. Po přestávce vystoupila ka-
pela Zhasni. Nápadité aranže, 
výborné vícehlasy a příjemný 
instrumentální souzvuk dosvědčily, že cena Anděl v loňském roce jim 
unikla jen o vlásek. Koncert podpořilo Ministerstvo kultury ČR, 
Nadace Život umělce a MČ Praha 13. Lucie Haschková

ZLATO PRO BELLY HABIBI. Taneční skupina orientálního tance 
Belly Habibi, působící v DDM Stodůlky, v dubnu zabodovala na 
mezinárodním tanečním festivalu Liptov Orient Fest v Liptovském 
Mikuláši. V konkurenci maďarských, polských, slovenských a českých 
souborů získala neuvěřitelnou řadu oceněn í – čtyři zlaté, jednu stříbr-
nou a jednu bronzovou medaili za skupinové i sólové choreografie, 
čímž ještě vylepšila výsledky z minulého ročníku. Nově DDM 
Stodůlky reprezentovala i juniorská taneční skupina Belly Waves, 
která se svým námořnickým folklorním tancem vybojovala krásné 
4. místo. Orientální tanec se v DDM Stodůlky vyučuje již od roku 
2004 a stále přibíráme nové členky. Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

Michaela Gaydošová
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Hořící tank, atomový výbuch,  
         bitevní loď v plné palbě 

Tankové a letecké bitvy
Souboje obřích válečných lodí
Bitva raketových a torpédových člunů
Ukázky modelů lodí, letadel,  
ponorek a tanků 

www.bitvamidway.cz

 

        9.00 - 17.00

BITVA 
MIDWAY

se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz
724 323 418, 257 314 216

Biomedica, spol. s r.o., Pekařská 8
155 00 Praha 5, ČR
www.bio-medica.eu, tel.: 257 084 204-5
info@bio-medica.eu

ASCOFFIN ENERGY
Energetický nápoj v prášku
s kofeinem a vitamíny

Obohacené TAURINEM
(500 mg ve 100 ml nápoje)

Vysoký obsah KOFEINU
(45 mg ve 100 ml nápoje)

Exkluzivní příchuť ENERGY

Praktické balení: 10 sáčků v krabičce (1 sáček = 200 ml nápoje)

www.ptas.cz

Odstávky teplé vody

* pravidelně aktualizované termíny získáte na www.ptas.cz, 
na lince 266 751 111 či na e-mailu ptas@ptas.cz

Věříme, že tato nezbytná opatření přijmete s pochopením
a�omlouváme se Vám za dočasné snížení komfortu.

Předběžné termíny odstávek v dodávkách tepelné energie v roce 2014*

Lokality
Termíny
od – do

Lužiny – oblast ulic Brdičkova, Amforová, Archeologická, 
Podpěrova, Kolovečská, Sezemínská, Bronzová

30. 6. – 1. 7.

Lužiny – oblast ulic Neustupného, Bellušova, Holýšovská, 
Chlupova, U Jezera kromě 2950

bez odstávky

Lužiny – oblast ulic Píškova, Zvoncovitá, Mohylová, Modrá, 
Böhmova, Zázvorkova, Archeologická, Jeremiášova

30. 6.

Lužiny – oblast ulic Trávníčkova, Fantova, Mukařovského, 
Horákova, Kettnerova, U Jezera

bez odstávky

Nové Butovice – oblast ulic Fingerova, Bucharova, 
Seydlerova, Radlická, Ovčí hájek (kromě 2176)

12. 6.

Nové Butovice – oblast ulic Husníkova, V Hůrkách, Suchý 
vršek, Ovčí hájek,  Petržílkova, Fingerova (kromě 2181)

13. 6.

Nové Butovice – oblast ulic Nušlova, Běhounkova, Mezi 
Školami, Blattného, Petržílkova (kromě 1435 a 1436)

12 6.

Stodůlky – oblast ulic Föglova, Vlachova, Kovářova, 
Kocianova, Lýskova, Chalabalova, Kuncova, K Brance

21. – 23. 7.

Stodůlky – Hostinského, Klukovická, Heranova, Kálikova, 
Hábova, Jeremiášova

4. 7.

Velká Ohrada 20. 6.

Inzerce
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Grafik, na kterého jsme měli zapomenout
Až do 31. července si můžete ve Valdštejnské 
jízdárně prohlédnout dosud nejrozsáhlejší 

výstavu děl mistra české expresionistické gra-
fiky Bohuslava Reynka. Grafik, malíř, ale ta-
ké básník a překladatel. Od r. 1948 až do 
poloviny 60. let nebyl v Československu vy-
stavován ani vydáván. Poté se stal kultovní 
postavou uměleckého světa. Od 20. let až 
do roku 1936 působil střídavě ve francouz-
ském Grenoblu a v Petrkově, kde žil až do 
své smrti v roce 1971. Přestože byl vlastně 
samouk, stal se jedním z nejvýše ceněných 
grafiků. Od počátku patřil do části čapkovské 
generace umělců a intelektuálů, spojující este-
tiku umění s řádem přírodního světa. Vysta-
vené dílo i ilustrace k doprovodnému vydání 
Bible vytvořil v kuchyni u kamen. Bible je 

přenesena do bezprostředního okolí statku 
a petrkovských zahrad. V grafických listech 
se odráží celý Reynkův svět – krajina, zátiší, 
biblické motivy i výjevy každodenního života. 
Inspirován vírou vše virtuozně propojuje
v harmonický celek. Křehká hranice mezi 
kresbou, grafikou a malbou je v jeho rozsáh-
lém sugestivním a nadčasovém díle v českém 
prostředí ojedinělá. Hledají ho a nalézají ti, 
jejichž potřeby souzní s potřebou samoty. 
Očistné samoty, s jejíž pomocí vidíme alespoň 
na čas víc, než jen každodenní zoufalý zápas 
o věci vezdejší. Otevřeno je denně 
od 10 do 19 hodin. Více informací najdete 
na www.reynek.cz. Dan Novotný

Stalo se v červnu

Světová první – stoleté memento
Právě před 100 lety začala vyhlášením války Rakouska-Uherska Srbsku, údajně jako 
odveta za atentát na rakouského následníka trůnu Františka Ferdinanda d’Este, který 
byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu. Kořeny války ale sahaly zpět až do roku 1870. 
Dvacáté století vítal svět s optimizmem. Nové vynálezy měly sloužit všem. Větší 
a rychlejší flotily s uprchlíky do úspěšné Ameriky, automobily i letadla přiblížily vše 
na dosah a popíraly válečné doktríny. První rekruti, pochodující v létě do války vesele 
se zpěvem, věřili, že budou do Vánoc doma. Technika ovšem výrazně předběhla spo-
lečnost, žijící stále v duchu roku 1850, a nabídla nacionalizmu a agresivitě zbraně 
do té doby nepředstavitelné. Děsivě mohutnou dělostřelbu, otravné plyny, smrto-
nosné kulomety, obludné tanky, ponorky redukující válečná plavidla na počet torpéd 
i letecké bombardování. Chladná a nestranná technika ovládaná rukama ještě ra-
zantně zvýšila náskok před vládou vědomí a rozumu. Do I. světové války povolali více 
než 70 milionů mužů. Padl takřka každý sedmý. A pak v r. 1918 – 19 pandemie špa-
nělské chřipky přidala dalších 20 milionů mrtvých. Přesto se na konci této děsivé 
etapy krve, špíny a železa zrodilo samostatné Československo. Díky a čest všem pad-
lým, raněným i pozůstalým. Dan Novotný

K blahodárné studánce v Pohledu
Tentokrát vám nabídneme výlet trochu vzdá-
lenější. Třeba si někdy v létě najdete čas na 
vycházku dlouhou 15 km spojenou s výletem 
vlakem. Vezměte si s sebou košík na houby. 
Z pražského hlavního nádraží pojedete 
do Havlíčkova Brodu a odtud ještě vláčkem 
do nedalekého Šlapanova. Tam se můžete 
podívat na kostel sv. Petra a Pavla ze 13. sto-
letí a vrátíte se k rozcestníku u železničního 
přejezdu. Půjdete po zelené značce krásnými 
lesy až k lyžařské chatě Vysoká, kde jsou 
krásné výhledy do okolí a můžete se zde 
i občerstvit. Pokračujete po žluté pod lyžař-
ským vlekem a pak opět hlubokými čistými 
lesy kolem lesní studánky s křížkem a poz-
ději místem s dalším kamenným křížem. 
V obci Mírovka přejdete přes potok Šla-
panka po starém kamenném můstku. Určitě 
vás zde zaujmou ohrady se stády muflonů. 
V malebné vesničce Bartoušov s rybníkem 
na návsi si všimněte zvláštního pomníku 
obětem 1. světové války s nápisem v něm-
čině a upravených chalup se vzorně srovna-
ným dřevem a krásnými zahradami. Po 
žluté dojdete do vesničky Pohled, která leží 
na obou březích Sázavy a pohltí vás svou 
neopakovatelnou atmosférou. Značka vás 
dovede k bývalému klášteru cisterciaček. 

Některé budovy jsou 
přičítány J. Santinimu. 
Klášter několikrát 
vyhořel, přepadli ho 
husité i Švédové. 
V 19. století byl pře-
stavěn na zámek, od 
80 let 20. století zde 
byla škola. Dnes je 
v soukromých rukou. 
Odsud vystoupáte 
starou chráněnou 
lipovou alejí stále 
po žluté asi 2 km 
na poutní místo 
– k rokokovému 
kostelíku sv. Anny 
s kruhovou křížovou 
cestou a kapličkou 
s pramenem. Podle legendy ho prý nechal 
postavit klášterní písař, který při pronásledo-
vání jelena zapadl do bažiny a v nouzi slíbil, 
že pokud se zachrání, postaví na místě kapli 
ke cti svaté Anny. Při kopání základů byl ob-
jeven léčivý pramen, kam si jezdí pro vodu 
lidé ze širokého okolí. Můžete se také osvěžit 
a nabrat si vodu na zpáteční cestu. Celé 
místo na vás bude působit velmi blahodárně. 

Projděte se mezi starými stromy, křížovou 
cestou, posaďte se a rozjímejte. Lipovou 
alejí se pak můžete vrátit zpět do Pohledu 
na nádraží. Než vám pojede vlak do Hav-
líčkova Brodu, můžete zajít do nedaleké 
restaurace U Kroupů, kde je velmi příjemné 
prostředí a dobře se tam najíte. Přeji krásný 
výlet!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Spolehák (I. světová válka)
Na poli stála dřevěná bouda na ko-
lečkách asi 50 cm vysokých, v které 
v noci hlídal a přes den zeleninu 
zaléval pantáta. Starší již člověk, 
na pravou nohu napadal, vdovec. 
Nevím, jak se správně jmenoval, 
vím jen, že se říkalo pantáta „Spo-
lehák“. Když se s někým zastavil 
na ulici mluvil hlasitě, aby to každý slyšel. „Já se nebojím, kdyby mně někdo v noci 
přišel na pole, hned do každého střelím.“ Nějací pobertové si jej vyčíhali, v boudě jej 
zavřeli, na petlici dali visací zámek, který s sebou přinesli, klíče zahodili a boudu 
na kolečkách i s hlídačem odtáhli do Dvou louží. Druhý den ráno, když šli lidi okolo, 
ozýval se z boudy nářek a prosby, aby mu pomohli. Každý však, když viděl, že je 
bouda zamčená, šel dále. Až později přijel kočí ze statku s volama a boudu vytáhnul. 
Musel ji zatáhnout nejdříve ke kováři, aby přeřízl zámek. Od těch dob se pantáta již 
nevychloubal, že bude střílet, neboť se mu každý smál. Vybral Dan Novotný 



ČERVEN  2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22724

Životní prostředí

K pramenům Prokopského potoka
V pondělí 19. května bylo veřejnosti představeno revitalizované pra-
meniště Prokopského potoka, které můžete najít pod ulicí Lýskova 
nad parkem Panská zahrada. Se zájemci o nový vzhled tohoto vý-
znamného místa se zde sešli starosta David Vodrážka, jeho zástupce 
Aleš Mareček, architekt Václav Valtr, který patří k hlavním tvůrcům 
Centrálního parku i Panské zahrady, a další hosté.

Prokopský potok pramení uprostřed sídliště Stodůlky, protéká 
Centrálním parkem a postupně třemi retenčními nádržemi a v Pro-
kopském údolí ústí do Dalejského potoka. Prameniště Prokopského 
potoka bylo výtvarně zpracováno v roce 1986 v rámci výstavby sídliště 

Stodůlky akademickým sochařem Pavlem Přikrylem a architektem 
Václavem Valtrem. Sochař Přikryl vytvořil v místě vyústění pramene 
pískovcovou plastiku symbolizující stěžeň lodi s lodním uzlem.

Protože prameniště bylo po letech zanedbané, zarostlé a zanesené 
zeminou, bylo rozhodnuto o jeho revitalizaci s cílem vrátit mu ráz lá-
kavého odpočinkového místa. Hlavní část revitalizace proběhla v roce 
2013. Původní zdi v okolí pramene byly opraveny, vznikly dva pískov-
cové záhony, keře byly prosvětleny a břehy osázeny nejrůznějšími 
vlhkomilnými keři, rákosy a trvalkami. Na místě bývalého altánu, 
který již nebylo účelné rekonstruovat, vzniklo nové místo k posezení 
se stromem uprostřed. Zajděte se k pramenům potoka někdy 
podívat! Samuel Truschka
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Výtvarná soutěž pro děti o 15 telefonů 
Organizace Asekol ve spolupráci s hlavním městem Praha uspořádala 
začátkem dubna soutěž pro městské části ve sběru starých počítačů. 
V celé Praze se dohromady nasbíralo 1291 starých počítačů, čímž 
vznikl nový rekord zapsaný do České knihy rekordů. Občané Prahy 13 
se mohli také zapojit a přinášet vysloužilé počítače a notebooky do 
sběrných dvorů nebo na radnici. Díky jejich aktivitě obsadila Praha 13 
v této soutěži 2. místo. Za toto krásné umístění obdržela městská část 
od pořadatele soutěže cenu – 15 repasovaných mobilních telefonů.

„Tyto telefony si radnice nenechá pro sebe,“ říká zástupce starosty 
Aleš Mareček. „Využijeme je jako ceny pro výherce výtvarné soutěže 
s tématikou ochrany životního prostředí, které se mohou zúčastnit 
žáci I. stupně našich základních škol.“ Soutěž se uskuteční pod jeho
záštitou.

Výtvarná soutěž ponese název „Recyklace očima dětí aneb Co s odpa-
dem“. Děti mají za úkol zpracovat kresbu, výkres nebo polytechnickou 
práci, která by představovala vztah dětí k recyklaci odpadu a ochraně 
životního prostředí. Do soutěže je možné zaslat obrázek, výkres (formát 
max. A3) či výrobky představující vztah autora k recyklaci a ochraně 

životního pro-
středí. Každá škola 
může zaslat pouze 
10 prací.

Všechny vý-
tvarné práce musí 
být označeny hes-
lem „Recyklace 
očima dětí aneb 
Co s odpadem“, 
dále musí být uve-
deno jméno a příjmení autora, věk, třída, adresa školy, případně adresa 
bydliště soutěžícího.

Výtvarné práce je třeba zaslat do 16. června 2014 na adresu ÚMČ 
Praha 13, odbor životního prostředí, Sluneční náměstí 13, 158 00 
Praha 5 nebo osobně přinést na radnici na odbor životního prostředí. 
Vyhlášení vítězů proběhne 19. června. Autoři nejlepších prací obdrží 
mobilní telefony a diplom. Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Závodníky posilnily rohlíky
Tradiční akce s názvem Butovický rohlík se letos konala v sobotu 
26. dubna. Běžecko-cyklistický závod pro širokou veřejnost uspořádal 
Triatlon sportklub Praha ve spolupráci s Prahou 13 již podvacáté. Akci 
zahájil zástupce starosty Aleš Mareček. Také v letošním roce byl 
v Centrálním parku vysazen polokeř javor tatarský (acer tataricum), 
který bude mít na podzim krásně zbarvené listy do červena.
Přes mlhavé počasí se závodů zúčastnilo asi 200 lidí, především dětí. 
Pro všechny závodníky byly připraveny pravé butovické rohlíky a velké 
sváteční koláče s logy městské části a cyklotrasy Greenways Praha – 
Vídeň, která byla toho dne symbolicky otevřena pro následující sezonu. 
Greenways je síť stezek a tras pro cyklisty, bruslaře, turisty a vodáky, 
jejíž páteří je dálková cyklotrasa mezi dvěma metropolemi, spojující 
přírodně, historicky a kulturně zajímavá místa. Nástupním bodem 
Greenways v Praze je právě náš Centrální park.  Eva Beránková
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

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

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

5. máje proti č. 325 10. 6.

K Řeporyjím u kapličky 10. 6.

Sezemínská parkoviště u trafostanice 11. 6.

Janského rozšířený chodník u č. 2370 12. 6.

K Hájům křižovatka s ul. Za Mototechnou 12. 6.

Běhounkova parkoviště proti č. 2463 13. 6.

Hábova parkoviště před č. 1564 16. 6.

Suchý vršek
křižovatka s ul. V Hůrkách

(odstavná plocha u oční polikliniky)
16. 6.

Amforová proti č. 1895 17. 6.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Lýskova křižovatka s ul. Chalabalova 18. 6.

Bronzová chodník u trafostanice 19. 6.

Přecechtělova  křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku) 19. 6.

Melodická křižovatka s ul. Operetní 20. 6.

Podpěrova před MŠ 23. 6.

Bašteckého chodník u parkoviště 24. 6.

Fantova parkoviště u provozovny Barum 25. 6.

Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 25. 6.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 26. 6.

Kettnerova proti č. 2059 27. 6.

Janského parkovací záliv proti č. 2211 30. 6.

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů
V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní), 
zářivky a výbojky.

Datum Stanoviště Čas přistavení

út 15. 7. křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky) 15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Brůdku 15.30 – 15.50

čt 24. 7. nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20

ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50

ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20

Datum Stanoviště Čas přistavení

čt 24. 7. ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50

ul. Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20

ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

ul. Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. 
(u č. 1511)

18.40 – 19.00

Životní prostředí

Proměny třináctky 
v obrazech
Zúčastněte se stejnojmenné fotografické sou-
těže, kterou v únoru vyhlásil odbor životního 
prostředí. Podmínkou účasti v soutěži je na-
lézt v rodinných či jiných archivech historic-
kou fotografii určitého místa v Praze 13 
a vyfotit toto místo dnes. Tak, aby bylo 
možné porovnat jeho proměnu v průběhu 
času. Uzávěrka soutěže je 31. srpna. 
Podrobné informace k soutěži, nad kterou 
převzal záštitu zástupce starosty Aleš Mareček, 
najdete v únorovém vydání STOPu, 
na www.praha13.cz pod odkazem 
Fotografická soutěž – Proměny třináctky 
nebo je získáte na tel. 235 011 472.
Fotografie můžete osobně předat v kanceláři 
odboru životního prostředí (4. poschodí, 
č. dveří 521) nebo je zašlete e-mailem 
na adresu fotosoutez@p13.mepnet.cz.

-red-
Prameniště Prokopského potokaPrameniště Prokopského potokaPPraPraPraPraPraPraPraramenenmenmennništištištištištištiště Pě Pě Pě Pě Pě Pěě rokkrokrokrokrokrokokokrokopsopsopsopsopsppp kéhkéhhhkéhkéhkéhkéhkéhkého po po po po pp totootootootootoototokakakakaaakakakakakkkPPPPrPraPraramenmemenniišištištiště PPě Pě Pě Pě krokrokrokrokokopsopsopspp kéhkéhkéhkéhkéhkého po po po pp tototoototokaaakakakakkPrameniště Prokopského potoka

Michaela Líčková
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

ís 12ti letou tradicís 122titi letetouo ttradidiccíí

DDušan Procházka    Tel. 774 024 6466DDuDuššašan Procháházkzka   TTel. 774 020244 646464666
EE-mailil: ddp.uklklididysprav @a@seznam.czE-E-mamailil:: dpdpp.u.uklklididysysy prprp avava@a@@seseznznamam.c. zz

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

  Bližší informace 

  na tel. 603 728 140

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV, Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5 
www.porsche-smíchov.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

KOMPLETNÍ SERVISNÍ NABÍDKAKOMPLETNÍ SERVISNÍ NABÍDKA

Spolehlivost a bezpečnost vašeho automobilu závisí na 
tom, jak kvalitní péči dostává. Důvěřujte těm, jejichž práce 
je symbolem skutečné kvality a profesionality za rozumnou 
cenu. Přesvědčte se sami.

Více informací získáte na tel.: 257 107 111 
nebo na www.porsche-smíchov.cz.

Výměna brzdových 
destiček Fabia II, 1,2 
(44 kW) včetně práce 
a DPH za 1 307 Kč

1.

Výměna brzdových 
destiček Octavia II, 1,6 
(77 kW) včetně práce 
a DPH za 1 543 Kč

2.

Výměna brzdových
destiček a kotoučů
Fabia II, 1,2 (44 kW) 
včetně práce a DPH 
za 4 064 Kč

3.

Ceny, které Vás příjemně překvapí.

Práce, materiál 
a Vaše spokojenost 
jsou vždy v ceně.

Výměna brzdových 
destiček

Profesionální práce 
a know-how
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 6. Přátelské setkání před přicházejícími 

 prázdninami Svatava Bulířová

 9. 6. André Rieu, záznam koncertu – video Hana Strakatá

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 6. Oslavíme významná výročí narození našich členů

23. 6. Trabantem Hedvábnou stezkou – video František Kundrát

 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 6. Příprava programu na 2. pololetí Svatava Bulířová

 V červnu zahájíme chvilky pro zdraví v přírodě Viera Mareková

30. 6. Schůzka rehabilitovaných vojáků – od 11 hod. Petr Baubín 

Přeji všem pěkné léto. Těším se opět na shledanou v pondělí 1. září 

v klubu.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 6. O nových metodách cvičení paměti Josef Vaško

10. 6. Hrajeme společenské hry

17. 6. Cestujeme po světě – video

24. 6. Oslavíme narozeniny seniorek narozených v červnu 

 a dohodneme se na prázdninových setkáních.

Přeji všem pěkné prázdniny.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených
civilizačními chorobami
 4. 6.  Zpívat a recitovat nám budou děti z Mateřské školky 

Paletka Alena Černohorská, ředitelka školky

11. 6. Zájezd do Stráže nad Nežárkou Helena Hrdoušková       

 a do Klokot Roman Kosan 

18. 6. Zahraje a zazpívá nám pan Václav Vomáčka

25. 6. Promenáda v zahradě a zhodnocení činnosti 

 našeho klubu Helena Hrdoušková

Všem seniorům přejeme příjemně strávené prázdniny a v září 

šťastný návrat do klubů.

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

 4. 6. Diabetes a řízení auta

11. 6. Co na dovolenou

18. 6. Příprava na rekondiční pobyt

25. 6. Pokyny pro rekondiční pobyt

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

Cvičení ve vodě prospívá zdraví
Pohybové programy ve vodě (Aqua-fitness) jsou zaměřené na ovlivňo-
vání celkové tělesné zdatnosti nebo některých složek – svalové síly, 
aerobní vytrvalosti, flexibility, stability. Pomáhají seniorům se zvýše-
ným rizikem pádů, sníženou mobilitou či trpícím artritidou. Pohyb 
ve vodě je často jednodušší a méně bolestivý než na souši. Některé 
studie prokazují u osob starších 60 let po programu ve vodě zlepšení 
funkční tělesné zdatnosti. 

Díky finanční podpoře Prahy 13 jsem realizovala pohybový pro-
gram pro seniory z městské části jako součást výzkumného projektu, 
který měl za cíl posoudit vliv pravidelného cvičení ve vodě na funkční 
tělesnou zdatnost a mobilitu žen – seniorek. Program měl 24 hodino-

vých lekcí a probíhal jednou 
týdně v prostorách Základ-
ní školy Weberova. Výzku-
mu se zúčastnilo celkem 
42 seniorek ve věku kolem 
70 let. Na cvičení se přišel 
podívat také zástupce 
starosty Prahy 13 Aleš 
Mareček. 

Z předběžných výsledků 
vyplývá, že po absolvování 
půlročního pohybového 
programu ve vodě došlo 
u sledovaných seniorek 
ke zlepšení svalové síly 
dolních končetin o 31 %, 
horních končetin o 20 % 

a zlepšení v chodeckém testu na 1 600 m o 10 %. Pravidelná a přimě-
řená pohybová aktivita je důležitým předpokladem pro zachování 
celkové tělesné zdatnosti a soběstačnosti. Děkuji Praze 13 za finanční 
podporu a všem účastnicím výzkumu za jejich ochotu a nadšení. 
V listopadu by měl program pokračovat.

Veronika Houdová, Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

Pokračujeme i v létě! 
Senior Fitnes, o. s., vás zve na hodiny zdravotního cvičení v KD Mlejn 
pro seniory a další zájemce také v červenci a srpnu. Od července 
cvičíme každé úterý od 10 do 11 hod. Na cvičení není třeba rezervace, 
cena je 40 Kč/hod. Přijďte si s námi zacvičit pro odstranění bolestí 
zad, zlepšení fyzické kondice a psychické pohody. Naši cvičitelé dobře 
rozumí vašim potřebám. Bližší informace na www.seniorfitnes.cz, 
na tel. 720 689 939 nebo e-mailu hborcevska@seznam.cz. 

Hana Borčevská, cvičitelka
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 

602 954 461.

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

 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o 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 Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky, 

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.

 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 Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

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

 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 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 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 Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 

koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.  

Tel. 603 271 240.

 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 Malování, štukování, tapetování, lakování 

/okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

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

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 

– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-

vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 

a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 

obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 

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

vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 

mokrou metodou profi  stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-

jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 

používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 

kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle 

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

www.cistimekoberce.cz.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 

správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 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 Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 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 !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 Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny,

 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 

VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel – údržba domácnosti. 

www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 

 o ZHOTOVÍME ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

(PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY) 

www.eprukazy.cz. Tel. 775 663 269. 

Služby
 

 

       www.TVSERVIS.cz

OPRAVY PC DVD
 

733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Pozor! Přecechtělova 2392 -  
oprava, úprava, čistírna oděvů, kůže 

a kožichů. Šití metráží, oprava  
obuvi, brašen a tašek na počkání.

po - pá: 12.00 - 18.00, tel. 608 726 290

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁
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 o Rekonstrukce bytů, sádrokarton, štuky, stěrky, 

malování, údržba zahrad a nemovitostí… 

tel. 603 512 400.

 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz, 

Tel. 732 129 822. 

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 

kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 

Tel. 775 925 581.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 

daní. Kontaktní místo v Praze 4 a 5, tel. 775 307 058,

e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 

tel. 603 890 000.

 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 

Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 

Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o STOMATOLOGIE Ridet s.r.o. PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY. 

U METRA CHODOV na adrese Holušická 2253/1, 

Praha 4 - Chodov. Objednání na čísle 211 222 211 nebo 

www.ridet.cz. 

 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 

a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o ORL-FON s.r.o., MUDr. MARIE ČERNÁ, tel. 296 113 273

po - 07.30 - 12.00

út  - 13.00 - 17.00

st   - 07.30 - 13.00

čt   - 13.00 - 17.00

pá  - 11.30 - 13.00               13.00 - 15.00 pouze objednaní

Foniatrie na objednání po 13.00 - 17.00, út 07.30 - 12.00

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. 

Tel. 728 995 661.

 o AIKIDÓ PRO DĚTI (JIŽ OD 4 LET) - Škola tradičních 

umění AVALOKA - NEJVHODNĚJŠÍ ZE VŠECH BOJOVÝCH 

UMĚNÍ PRO DĚTI! NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/15 I PRÁZDNINY  

- PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI VČAS! Vychovává, posiluje zdravé 

tělo i sebevědomí, naučí bránit se, ukáznit se i prosadit. 

Vede k touze po vzdělání a kultivaci. Napravuje i mnohé 

fyzické či psychické dysfunkce. Zkušení učitelé, krásné 

prostředí. Rodiče mohou cvičit s dětmi či dohlížet na 

cvičení dětí přímo. Při pondělním Aikido dětí mají rodiče 

možnost cvičit Jógu v meditačním sále v 1. patře. 

NINJA KLUB – LUČNÍ KVĚTY v AVALOCE ... je cosi jako 

„japonský skaut“ – mnoho dovedností i pro pobyt v pří-

rodě s prázdninovým programem i městským táborem.

V Avaloce je k dispozici vlastní parkoviště.  

KONTAKT: AVALOKA, Škola tradičních umění, Bellušova 

ul. 2759/72, Praha 13 – Lužiny. Telefon: 777 311 083, 

e-mail: avaloka@seznam.cz, web: www.avaloka.cz, 

facebook: Avaloka. 

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %! 

Tel. 224 214 617, 604 207 771.

 o Zdarma střední skleničky od džemu. Tel. 251 627 686.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.

 o Sídlo pro s.r.o., místo podníkání OSVČ od 190 Kč/měs. 

Tel. 728 991 247, www.sidloprofi rmupraha.cz.

 o ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ HUBNUTÍ s trvalými 

výsledky. Více na www.odkyseleni.cz.  

 o Letní příměstský tábor –  kouzelnická škola pro 

děti 5–12 let. Termín 21.–25. 7. a 11.– 5. 8. Místo: Praha 5 – 

Újezd. Cena 1 850 Kč. Tel. 604 649 456, www.cimed.cz. 

 o MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA a chybějících vitamínů 

v těle. Najde příčinu i řešení při únavě, depresi, arytmii, 

nadváze, vysokém tlaku, diabetu, dně, bolesti kloubů 

a zad. Praha 13. Tel. 608 155 338.

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 

zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 

snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-

kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 

svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.

Různé

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

 

  

 

RELAX MANIKÚRA
RELAXACE PRO VAŠE RUCE I DUŠI

VIBROSTATION
RYCHLÉ HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY

RELAX MANIKÚRA

VIBROSTATION

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

LANGMEIER & CO. s.r.o.

a d v o k á t n í  k a n c e l á ř

+420 731 160 036           INFO@LANGMEIER.CZ           WWW.LANGMEIER.CZ

 

Po  7.30 - 13.30    14.00 - 16.00

Út                              13.30 - 19.30

St   7.30 - 13.30    14.00 - 16.00

Čt                              13.30 - 19.30 

Pá  7.30 - 13.30    14.00 - 16.00

Ordinace praktickéko lékaře - 
přijímáme nové klienty

MUDr. Michael Náprstek
Poliklinika Lípa - 4.patro

Seydlerova 2451/8 
Praha 13 - Stodůlky, 158 00 

tel. 235 316 278
mob. 603 759 802, 776 702 498

e-mail: michael.n@seznam.cz
www.doktor-praha.com

Odpolední hodiny po, st, pá -  

plánované kontroly a administrativa

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

WWW.AUTOVRANA.COM

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Zaměstnání

 Školní jídelna Praha 13 - Nové Butovice  
přijme od následujícího školního roku  

do svého kolektivu kuchařku (kuchaře).  
Nástup na konci srpna 2014. Platové zařazení  
dle tabulek. Požadavky: Požadujeme vyučení  

v oboru a praxi v hromadném stravování.
Kontakt: 251 050 261 pí. Křepinská

Inzerce
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Inzerce

 o Vyměním obecní byt na P9 - Střížkov 45 m2 

s možností odkupu v roce 2015 za obecní či družstevní 

v Praze 13. Tel. 607 565 679.

 o Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, 

smlouvy o převodu, zakládání SVJ. Tel. 724 304 603. 

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-

ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 

i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD i nečlena druž-

stva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěho-

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

privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 

případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 

výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-

ně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 

náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 

Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 

nebo 603 420 013.

 o Nabízím k pronájmu garážové stání v BD v ul. 

J. Foglara. Cena 1400 Kč/měsíc. Tel. 724 058 673.

 o Garáž koupím na Velké Ohradě. Tel. 602 668 742.

 o Pronajmeme dlouhodobě nebytový prostor, 27 m2, 

SVJ Brdičkova 1909. Podrobnosti na tel. 777 741 792.

 o Nabízím k pronájmu garáž u metra Lužiny. 

Vjezd z ulice Brdičkova. Tel. 603 514 826.

Prodej – koupě – pronájem

Byty

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

 

Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
 
 

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

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

www.elektroservisvolf.cz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu
 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy
 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií
 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX
 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

Záloha okamžitě!    Hledáme byty k prodeji.  
Vyřešíme exekuce, zástavy, právní servis zajištěn.

Tel. 605 260 736. 

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz
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Program klubu Mlejn červen 2014
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 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  E-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Co nabídne nová sezona?
V příští sezoně se můžete těšit na nová představení Cirkusu Mlejn 
(např. Ironické Férrum) a listopadovou premiéru nového představení 
Fer Play. A nejen to – uvidíte i řadu dalších inscenací jak z oblasti 
současného cirkusu a moderního divadla, tak tradiční činohry. 
Už 25. září uvádíme interaktivní představení Včera, dnes a zítra aneb 
Nové scénky Felixe Holzmanna s Davidem Šírem a Miroslavem 
Reilem, 30. října pak představení Divadelní společnosti Julie Jurištové 
Dezertér z Volšan. Na tato představení opět nabízíme zvýhodněné 
vstupné pro seniory. Nebudou chybět ani festivaly, např. festival sou-
časného cirkusu Fun Fatale – ženy na prknech, Stodůlecký Píseček aj.

Pro děti máme opět připraveny tradiční nedělní pohádky, pohád-
kový Festival sólové tvorby pro děti a řadu představení pro školy 
a veřejnost – např. zářijová představení Klaun Pingu Jiřího Bilba 
Reidingera nebo Hodina hudebky jinak – zábavnou formou bubín-
kového orchestru. 

Ani hudbymilovní návštěvníci nepřijdou zkrátka. Poprázdninová 
nabídka je opravdu bohatá. Tady je malá ochutnávka. V říjnu vystoupí 
např. Mrakoplaš a hosté, Klíč kvartet, Pavel Dobeš nebo Nezmaři, 
kteří ve Mlejně pokřtí své CD. V listopadu to bude Patrola Šlapeto 
s vánočním programem nejen pro seniory, do konce roku se ještě 
můžete těšit na Cop Plzeň, Karla Plíhala, Roberta Křesťana a Dru-
hou trávu, Wanastowi Vjecy... Kromě kulturních programů můžete 
i v příští sezoně navštěvovat pohybové, hudební nebo výtvarné kurzy 
pro děti i dospělé, které pro vás připravují zkušení lektoři.

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

Poslední kapitola
Kdepak jsou, A te Rehradice nebo Užívejte světa, Blíží se kometa, tyto 
a mnoho dalších písní zaznělo během jednoho z posledních koncertů 
trojice Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav Samson Lenk. 

Téměř po třiceti letech tak muzikanti a především kamarádi zakon-
čili své společné působení. Během něj vydali tři desky, odehráli mno-
ho nezapomenutelných koncertů nejen v Čechách, ale i za hranicemi 
a napsali knižní trilogii s názvem „My tři a já“. Právě dokončení po-
slední části trilogie Samsonem Lenkem písničkáře inspirovalo 
k názvu rozlučkového turné Poslední kapitola. 

Koncert, který se konal 25. dubna, byl pro přeplněný sál Klubu 
Mlejn jedinečným zážitkem plným vzpomínek, veselého povídání 
a skvělé atmosféry. Diváci si spolu s muzikanty zazpívali a ti jejich 
přízeň opětovali několika přídavky. Na úplný závěr hudebníci věrným 
posluchačům svou knihu také podepsali. 

Marie Amunka Navrátilová, Eva Sílová, Klub Mlejn, pr@mlejn.cz

DIVADLO

 1. 6. ne 18.00   DIVADELNÍ BUZENÍ – Budilova divadelní škola

Závěrečné ukázky dramatické tvorby studentů na téma Identita.

 4. 6. st 19.30   BALANC 

Premiéra představení studentů HAMU.

17. 6. út 19.30   CINK? – hraje Cink Cink Cirk

Co vše se může stát ve snu, když se vám do něj vkradou tři kluci? 

24. 6. út 19.30   FERRUM TRILOGIE ... 2. část projektu 

Předpremiéra nové inscenace Cirkusu Mlejn ve spolupráci s Ilonou Jäntti.

30. 6. po 19.30   STILL LIFE 

Premiéra bakalářské absolventské inscenace Ondřeje Holby – 3. ročník pantomimy 
HAMU.

TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ

 7. 6. so 10.30   Taneční škola Ivy Langerové

 8. 6. ne 15.00   Akademie Tanečního studia Mirabel

12. 6. čt 19.00   Taneční skupina D.A.R. (DDM Stodůlky) 

13. 6. pá 18.00   Taneční skupina DEMO – závěrečná akademie

14. 6. so 10.30   Taneční škola Ivy Langerové

15. 6. ne 18.30   Belly Habibi (DDM Stodůlky)

18. 6. st 18.00   Taneční centrum Martina

22. 6. ne 14.00   Taneční škola Plamínek a centrum Nová trojka 

DĚTI

20. 6. pá 16.00   ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Tradiční zahradní slavnost pořádá folklorní soubor Lučinka.
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

 2. 6. 9.30   FOUTAISE – Compagnie des pieds perché s

Novocirkusové představení se závěsnou akrobacií na lanech.

25. 6. 9.00, 10.30   PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – divadlo Věž

26. 6. 9.00, 10.30   PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – divadlo Věž

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 – připravujeme na léto

 1. –  3. 7.    SKUTEČNÁ LIGA

10. ročník hudební soutěže v živém hraní. Možnost přihlášení mají hudební kapely 
minimálně o dvou členech, všech žánrů, hrající na jakékoli nástroje a jakéhokoli věku. 
Výherci se na konci celého ročníku můžou těšit na zajímavé a praktické ceny, jako jsou 
rozpočty na nástroje nebo čas ve studiu. Kapely získávají i možnost zahrát si na vybra-
ných festivalech, kde bude mít letos Skutečná liga opět svou stage. 
Další příležitostí pro kapely může být propojení soutěže s novým hudebním portálem 
www.musicmap.cz. Registrace je možná na stránkách www.skutecnaliga.cz.
Hraní v základním kole začíná pro přihlášené kapely 1. července a pokračuje v násle-
dujících dnech:

8. a 9. 7.  |  30. a 31. 7.  |  5. – 7. 8.  |  26. – 28. 8.  |  2. – 4. 9.  |  9. – 11. 9.

RŮZNÉ

 9. 6. po 18.00    VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Během večera uvidíte ukázky a vystoupení dětského cirkusového 
kurzu i vzdušné akrobacie dospělých. 

25. 6. st 18.00   MLEJNSKÁ AKADEMIE 

aneb přehlídka pohybových, hudebních i výtvarných kurzů ve Mlejně.

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

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA
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   stodulky@CHIRS.CZ

DEN                                          
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Úterý 1. 4. – pondělí 30. 6.
Barvy života 
Městská knihovna Praha – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615

Srdečně vás zveme na další výstavu obrazů Zdenky 
Hlaváčkové Efenbergové s názvem Barvy života. Jde o ko-
lekci obrazů realistických i fantazijních motivů. Rozdílné ná-
měty jí pomáhají zvládat zájem o filozofii a zkušenosti z cest 
po celé Evropě a Africe. Uvidíte díla, která vytvořila v po-
sledních čtyřech letech. Těšíme se na vaši návštěvu!

Čtvrtek 22. 5. – pátek 20. 6. 
Bubec v Kavárně na náměstí
Řeporyjské náměstí 126/1, Řeporyje.  

Vystavují umělci z okruhu Bubce  – Čestmír Suška, Tomáš 
Bambušek, Honza Dvořák, Michal Hradil, Jiří Kliner, Ladislav 
Plíhal, MICL a další. 

Sobota 31. 5. • 10.00, 14.30
Sportovní červen v Centrálním 
parku Prahy 13
Centrální park

Akci pořádá pod záštitou starosty Davida Vodrážky Městská 
část Praha 13. Program: od 10.00 nohejbalový turnaj – 
trojice, od 14.30 kuželkový turnaj. Turnaje jsou určeny pro 
všechny věkové kategorie neregistrovaných sportovních 
amatérů – občanů Prahy 13. Do jednotlivých soutěží se mů-
žete přihlásit na pardubickyb@p13.mepnet.cz. Do přihlášky 
uveďte označení turnaje, název družstva, kontaktní osobu 
(e-mail, telefon). Přijaté přihlášky budou zpětně potvrzeny.

Sobota 31. 5. • 14.00 – 18.00
Hrajeme si bez rozdílu
Centrální park – poblíž stanice metra Hůrka

Nezisková organizace PROSAZ vás v rámci akce Hrajeme si 
bez rozdílu, pořádanou společností Bez Rozdílu, o.p.s., zve 
na den s osobní asistencí. Budete mít možnost blíže se se-
známit s poskytováním osobní asistence, vyzkoušet si práci 
asistenta, nebo naopak člověka, který pomoc osobního 
asistenta potřebuje. 

Sobota 31. 5. • 20.00
Melodie pro prázdninovou radost dětí
Spolkový dům, K Vidouli 727

Náruč pro děti a mládež, o.p.s., srdečně zve na hudební pro-
gram obohacený o vystoupení dětí ZUŠ Stodůlky. Z výtěžku 
budou zakoupena skládací lehátka pro ubytování dětí 
na letním táboře ve Zbraslavicích u Kutné Hory. Vstupné 
100 Kč, vstupenky v pokladně KD Mlejn nebo u ředitelky 
o. p. s., tel. 603 923 372.

Neděle 1. 6. • 10.00 – 17.00
Středočeský parkurový hobby pohár 2014
Statek Chaby (cca 200 m od Tesca Zličín)

Stáj Země koní vás zve na druhé kolo parkurového (tedy 
skokového) poháru, který pořádá ve spolupráci s jezdeckou 
stájí Equilove. Soutěžní den zahájíme jízdou zručnosti pro 
nejmenší jezdce, po které budou následovat celkem čtyři 
hlavní skokové soutěže. Přijďte se podívat na výkony dětí 
a mladých jezdců a strávit příjemný den na venkovském 

statku ve společnosti krásných ušlechtilých zvířat. 
Občerstvení zajištěno. Více na www.zemekoni.org.

Neděle 1. 6. • 14.00
Dětský karnevalový den
U Spolkového domu, K Vidouli 727

Všechny děti i jejich rodiče srdečně zvou SDH Stodůlky a MČ 
Praha 13. Na děti v kostýmech čeká velké množství zajíma-
vých cen, které mohou získat v řadě dovednostních soutěží 
i v soutěžích o nejlepší masky. Občerstvení je zajištěno. 

Neděle 1. 6. • 15.00
Den dětí
Hřiště v Třebonicích

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve všechny děti a jejich 
rodiče na hasičskou pouť.

Pondělí 2. 6. • 15.00
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13

Také letos mohou děti z Prahy 13 oslavit 
v Centrálním parku svůj svátek. Čeká na ně spousta zábavy, 
nejrůznější soutěžní klání o kopec báječných dárků, vystou-
pení Maxim Turbulenc, nebudou chybět ani oblíbené 
atrakce. Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky.

Pondělí 2. 6. • 18.00
Cestopisná přednáška 
Městská knihovna Praha – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615

Srdečně vás zveme na další cestopisnou přednášku spoje-
nou s promítáním. Krajinu proměněnou řekou Ob, život 
v tajze a kolem řeky představí Jiří Moučka, který na západní 
Sibiři prožil půl roku. Poví vám mnoho zajímavého z této, 
pro nás tak vzdálené, oblasti.

Pondělí 2. – pátek 13. 6.
Požární ochrana očima dětí
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Nové Butovice 

Zveme vás do atria radnice, kde bude za podpory starosty 
Davida Vodrážky a Úřadu MČ Praha 13 probíhat ojedinělá 
výstava výtvarných a literárních prací neorganizovaných 
dětí z celé Prahy s tématem Požární ochrana očima dětí. Jde 
o práce, které postoupily v základních a oblastních kolech. 
Budou zde zároveň vystaveny práce dětí a mládeže, které 
z městského (krajského) kola postupují v této soutěži do re-
publikového kola. Ve čtvrtek 12. června od 16.00. pro-
běhne slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen 
vítězům. Tuto soutěž každoročně vyhlašuje Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. Tento rok pro krajské kolo převzalo 
partnerství Hlavní město Praha; Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor školství, mládeže a sportu.

Pondělí 2. – 13. 6.
Letem světem k…
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice 

Od 2. do13. června si v atriu radnice můžete prohlédnout 
práce mladých výtvarníků z 9.D a 9.E FZŠ Brdičkova.

Středa 4. – neděle 29. 6. • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

Vernisáž výstavy, kterou si můžete prohlédnout denně, 
se uskuteční v úterý 3. června v 17 hodin. 

Sobota 7. 6. • 9.00 – 17.00
Dětský den s Bitvou Midway
Nepomucký rybník a jeho okolí, 
Centrální park

Skutečně nevšední podívanou s ná-
zvem Dětský den s Bitvou Midway připravili Midway Mini 
Navy Club Brno, o. s., a Petr Vodák, pořadatelé akce. 
Součástí opravdu bohatého programu budou tankové 
a letecké bitvy Midway, bitva obřích válečných lodí, ponorek 
a letadel, bitva torpédových a raketových člunů, statické 
ukázky obřích modelů lodí, letadel, ponorek a tanků 
i ukázky bojových prostředků z období 2. světové války 
a další dobové vojenské techniky, táborů RAF a US Air Force, 
vojáků, námořníků a admirálů v uniformách... 
Více na www.praha13.cz a na www.bitvamidway.cz.

Sobota 7. – neděle 8. 6. • 14.00 – 18.00 
Art Safari 27
Sochařské studio, Tělovýchovná 748, Řeporyje

Zveme vás na letní výstavu sochařského studia Bubec 
s bohatým doprovodným programem – výtvarnou dílnou 
pro děti, hudbou, divadlem, autorským čtením, módní 
přehlídkou a dobrým jídlem. Pozor, tentokrát probíhají 
od 22. 5. do 30. 10. instalace ve veřejném prostoru obce. 
Podrobný program a více informací najdete 
na www.bubec.cz.

Neděle 8. 6. • 11.00
O pohár starosty MČ Praha 13 Davida Vodrážky
Hřiště v Třebonicích

SDH Třebonice zve na soutěž předškolních dětí v rámci 
festivalu přípravek v hasičských disciplínách, upravených 
pro tyto děti.

Neděle 8. 6. • 15.00
Závěrečná akademie TS Mirabel
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615

Kalendář akcí červen

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  ČERVEN 2014 33



Přijďte se podívat, co všechno se děti letos naučily a nechte 
je předvést své úspěchy a nadšení pro tanec. Uvidíte např. 
soutěžní choreografie, se kterými se umístily na medailo-
vých místech na různých soutěžích. 
Více na www.tsmirabel.cz.

Úterý 10. 6. • 20.00
Film Tour Periferní snění
Sluneční náměstí před Komunitním 
centrem Sv. Prokopa

Přestupní stanice mezi pracovními dny – i tak je možné vní-
mat život na sídlištích. Po čem touží lidé z pražské periferie? 
Dá se na sídlišti kulturně žít? To jsou témata absolventského 
dokumentárního filmu režisérky Hedviky Hlaváčkové a pro-
ducentky Aleny Stibralové Periferní snění o životě na sídlišti 
Černý Most. Večer otevřeme hudebním vystoupením a po 
projekci vás rádi uvítáme na společné diskuzi s tvůrci filmu, 
odborníky z různých oblastí a zastupiteli MČ Praha 13. 
Přijďte se inspirovat situací na Černém Mostě a řekněte 
nám, jak se žije na okraji Prahy právě vám. Vaše názory 
nás zajímají. Vstup volný! Více na www.perifernisneni.cz 
a www.facebook.com/perifernisneni.

Středa 11. 6. • 14.00 – 18.00
Hra s barevnou skvrnou 
Fakultní základní škola Trávníčkova

Zveme vás na Tvořivé dílničky pro šikovné ručičky.

Čtvrtek 12. 6. • 18.30 – 22.00 
Informace, ošetření i možnost nákupu
Běhounkova 2309/17, Nové Butovice

O tom, že péče o nohy je důležitá, není pochyb. Vždyť nám 
musí sloužit celý život. Nabízíme vám ošetření nohou 
a zdarma konzultaci. Přijdete-li s kamarádkou, bude mít 
ošetření za poloviční cenu, při nákupu Inka šperků 10% 
sleva. Součástí akce bude promítání a výklad o problema-
tice plísní nohou, latinský catering a prezentace bio šperků. 

Pátek 13. 6. • 18.00 
Závěrečná akademie
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Taneční skupina DEMO vás zve na svou závěrečnou 
akademii. Více na www.tanecniskupinademo.cz.

Sobota 14. 6. • 9.00
Poznávat a chránit
Před radnicí Prahy 13, 
Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme vás na již šestý ročník turisticko poznávací akce 
Poznávat a chránit. Startuje se od radnice. Na výběr jsou 
trasy od 6 do 23 km. Akci organizuje Městská část Praha 13  
ve spolupráci s Klubem českých turistů – oddílem Turban.

Sobota 14. 6. • 10.00, 14.00
Sportovní červen v Centrálním
parku Prahy 13
Centrální park

Akci pořádá pod záštitou starosty Davida Vodrážky Městská 

část Praha 13. Program: od 10.00 tenisový turnaj – 
čtyřhry, od 14.00 kuželkový turnaj. Turnaje jsou určeny pro 
všechny věkové kategorie neregistrovaných sportovních 
amatérů – občanů Prahy 13. Do jednotlivých soutěží 
se můžete přihlásit na pardubickyb@p13.mepnet.cz. 
Do přihlášky uveďte označení turnaje, název družstva, 
kontaktní osobu (e-mail, telefon). Přijaté přihlášky budou 
zpětně potvrzeny.

Úterý 17. 6. • 18.00
Nautilus na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice

Přijďte se podívat na taneční vystoupení TS Nautilus. 
Více na www.ts-nautilus.cz.

Čtvrtek 19. 6. • 9.00 – 11.00
Vytvoření největšího loga Mírového běhu
Před radnicí, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice

Nenechte si ujít pokus o vytvoření českého rekordu – 
největšího loga Mírového běhu. Nad akcí převzal záštitu 
starosta David Vodrážka. Více na www.peacerun.cz.

Čtvrtek 19. 6.
142. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů
Základní škola Mohylová, Lužiny

Téma setkání, na které zve Společnost pro talent a nadání 
(STaN), bude o dětech a internetu. Hostem bude Lenka 
Eckertová z Národního centra bezpečnějšího internetu. 
Více na www.talent-nadani.cz.

Pátek 20. 6. • 9.00
Ekoslunovrat 2014
Horní retenční nádrž 
v Centrálním parku 

Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě 
plavidel z PET lahví. 

Sobota 21. 6. • 8.00
86. výročí založení klubu FK Řeporyje
Tělovýchovná 642, Řeporyje   

Srdečně vás zveme na oslavu 86. výročí založení klubu FK 
Řeporyje. Začátek dne odstartuje Drha Cup – turnaj starších 
přípravek (8.00 – 14.30). Děti se zabaví u dovednostních 
her (14.00 – 18.00), nebude chybět ani tombola. V 17.00 
začne zápas staré gardy. Po jeho skončení, zhruba od 19.00, 
budou oslavy pokračovat volnou zábavou. Dopravní spojení 
– ze stanice metra Stodůlky jedou autobusy č. 230, 249, 
256, 301, 352.

Sobota 21. 6. • 10.00, 14.00
Sportovní červen v Centrálním 
parku Prahy 13
Centrální park

Akci pořádá pod záštitou starosty Davida Vodrážky Městská 
část Praha 13. Program: od 10.00 in line závod – jednotlivci 
a dvojice, od 14.00 – kuželkový turnaj. Turnaje jsou určeny 
pro všechny věkové kategorie neregistrovaných sportovních 
amatérů – občanů Prahy 13. Do jednotlivých soutěží se mů-
žete přihlásit na pardubickyb@p13.mepnet.cz. Do přihlášky 
uveďte označení turnaje, název družstva, kontaktní osobu 
(e-mail, telefon). Přijaté přihlášky budou zpětně potvrzeny.

Sobota 21. 6. • 19.00
Pouťová zábava
Sportovní areál v Třebonicích

K poslechu a především k tanci bude hrát skupina Vynyl 
Band.

Neděle 22. 6. • 9.30 – 18.00
České medobraní
Lanové centrum v Ořechu, ul. K Ovčínu

Český svaz včelařů Řeporyje, nejstarší včelařský spolek 
v Praze a jeden z nejstarších v ČR, si vás dovoluje pozvat 
na již 11. České medobraní, jehož součástí jsou i oslavy 
115. výročí vzniku spolku. Přijďte ochutnat med, medovinu, 
poslechnout si pěknou muziku, vyhrát zajímavou cenu 
a vůbec si užít krásnou neděli i skutečně bohatý doprovodný 
program. Kolem 15.30 budou předsedou Českého svazu 
včelařů oceněni nejlepší včelaři z Řeporyj, Stodůlek i Ořecha. 
Více na www.ceskemedobrani.cz. Vstup je zdarma.

Úterý 24. 6.
Výroční koncert o.p.s. Dukát
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Zveme vás na vystoupení tanečního a hudebního studia 
Dukát a hostů, které bude součástí oslav 15. výročí založení 
obecně prospěšné společnosti Dukát. 

Neděle 29. 6. • 11.00 – 18.00
Jarní pony pohár Prahy 13
Statek Chaby (200 m od Tesca Zličín)

Stáj Země koní si vás dovoluje pozvat na historicky první 
oficiální skokové závody České jezdecké federace, jejichž 
partnerem je i Praha 13.  Těchto závodů se smí zúčastnit 
pouze držitelé jezdeckých licencí ČJF a jejich výsledky 
se započítávají do výkonnostního žebříčku federace, 
včetně kvalifikačních bodů pro MČR. Divácká účast je 
ovšem neomezena a proto neváhejte a přijďte se podívat. 
Více na www.zemekoni.org.

Úterý 5. 8. – neděle 28. 9.
Výstava MERKUR
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

V době od 5. srpna do 28. září bude na radnici veřejnosti 
přístupná výstava věnovaná historii i současnosti oblíbené  
stavebnice MERKUR, jejíž exponáty zapůjčil největší světový  
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sběratel Merkuru Jiří Mládek. V rámci této výstavy budou 
mít děti i dospělí možnost něco si z Merkuru postavit. Nej-
hezčí výtvory se vystaví a budou anketou návštěvníků 
vyhodnocovány a odměňovány. Část výstavy umístěná 
v přízemí budovy bude přístupná také o víkendech 
od 9 do 17 hodin.

Sobota 16. 8. • 10.00
Vyjížď ka na 80 kilometrů
Chýně – pivovarský dvůr 

Cyklistický spolek Stodůlky pořádá další vyjížďku. Start i cíl 
budou v Chýni – pivovarském dvoře. Trasa: Chýně – Hájek – 
Červený Újezd – Kyšice – Horní Bezděkov – Mostecký Mlýn 
– Družec – Žilina – Bratronice – Červený Újezd – Hájek – 
Chýně (pivovarský dvůr). Tato vyjížďka není myšlena jako 
závod. V případě špatného počasí se akce uskuteční v neděli 
17. 8. v 10.00 hod.

Sobota 23. 8. • 11.30
XIV. Třebonické letní hry 
Horní retenční nádrž v Centrálním parku

Z důvodu rekonstrukce třebonického rybníka se budou 
letošní Třebonické letní hry konat zcela výjimečně 
v Centrálním parku. Nenechte si ujít sportovní klání 
v neobvyklých disciplínách (např. slalom na kolečku, řezání 
dřeva, záchrana tonoucího, pití piva nebo limonády na čas). 
Tříčlenná družstva se mohou hlásit u pana Matýska 
na tel. 235 514 921 nebo 607 613 652. Nebudete-li chtít 
soutěžit, přijďte alespoň fandit a dobře se pobavit. Akci 
pořádají SDH Třebonice ve spolupráci s MČ Praha 13 
a KD Mlejn. Sportovní pochodeň bude zapálena 
a předána běžcům ke štafetovému běhu do místa konání 
her v 11.00 před radnicí na Slunečním náměstí.

Neděle 31. 8. • 14.00
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13 
(před bývalým DDM)

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší 
všechny generace. Na letošním Koncertu pro park vystoupí 
například Chinaski, Burma Jones, Petra Janů, Dilated a další. 
Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 1. 9. • 10.00
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před bývalým DDM)

Můžete se těšit na zábavné dopoledne 

na přivítanou pro všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, 
klauny, soutěžemi a dárky. 

Sobota 6. 9. • 9.00
XII. Stodůlecký vodník
Retenční nádrž v Centrálním parku

SDH Stodůlky pořádá v pořadí již dvanáctý ročník nezvyk-
lého zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. 
Prezence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno. 

Více informací získáte u pana Koutka na tel. 604 791 592 
nebo na www.fdpstodulky.eu.

DĚTSKÉ MINICENTRUM 
STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Chystáme se do školky

Ideální pro děti od 2,5 let, které nemají možnost navštěvo-
vat mateřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí 
a individuální péči.

Dětské minicentrum Stodůlka pořádá letní příměstské 
tábory určené dětem od 3 let. Více na str. 12.

Více informací získáte na tel. 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 1. 6. • 14.00 
Dětská pouť – zahrada domova

Přijďte se pobavit.

Neděle 8. 6. • 17.00 
Koncert norského sboru – kostel sv. Rodiny

Nenechte si ujít koncert smíšeného sboru Vivace pod 
vedením Reidun Vorpenes, který je na hostování v ČR.

Středa 11. 6. • 19.30 
Je jen jedna hudba 
Klášter sv. Anežky České, Praha 1

Je jen jedna hudba – koncert premiér Jakuba Zahradníka 
u příležitosti jeho životního jubilea a na podporu Domova. 
Účinkují: harfenistka Kateřina Englichová, Daniel Mikolášek 
– člen České filharmonie, Musica Pro Anima s vedoucí Ritou 
Čepurčenko – první hráčkou orchestru FOK, Ensemble 
Kapelluken, Dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu pod 
vedením Blanky Kulínské, Kühnův smíšený sbor se sbormis-
trem Markem Vorlíčkem a další. Vstupné 490 Kč. Vstupenky 
možno zakoupit v síti Ticketportal nebo ve vrátnici domova, 
rezervace na kultura@domovrepy.cz, tel. 774 401 337.

Neděle 15. 6. • 17.00 
Rodinný koncert – kostel sv. Rodiny

Účinkují Marek a Vladimír Sůvovi – violoncello, Dmitrij 
Večer – housle. Zazní skladby J. S. Bacha, E. Ysaye, J. Iberta, 
V. Hálka a J. Zahradníka.

Neděle 22. 6. • 17.00 
My Way – kostel sv. Rodiny

My Way – nejslavnější písně Franka Sinatry v podání 
orchestru Archioni Plus pod vedením Michala Macourka, 
zazpívá Josef Štágr, protagonista muzikálů Bídníci, Jesus 
Christ Superstar, West Side Story, Evita. 

Pondělí 23. 6. – sobota 23. 8. 
Potkala jsem cestou – refektář

Zveme vás na výstavu obrazů Michaely Leglerové – oleje 
a pastely inspirované přírodou, zákoutími staré Prahy... 
Vším, co autorka potkala cestou svým životem a zaujalo 
ji tak, aby to výtvarně ztvárnila. Výstava je prodejní.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova pro 
nemocné seniory.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. 
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. 
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Zápisy na volná místa do kroužků a klubů DDM Sto-
důlky stále pokračují. Vybírat můžete ze 164 kroužků 
a klubů pro věkovou kategorii 6 měsíců až 99 let s náplní 
pohybovou, taneční, hudební, výtvarnou, tvořivou, technic-
kou i přírodovědnou, mnohé aktivity pro předškolní děti, 
dramatické kroužky, kroužky keramiky, ale najdete tu 
i kurzy vaření či šachový kroužek nebo fotografický kroužek 
a dětskou televizi.

Z nabízených kroužků a aktivit vybíráme: 
Bubnování nejen na bubny, na djembe a rytmické 
nástroje, ale i boomwhackers (laděné trubky), popřípadě 
další zajímavé nástroje. 
Kroužek modelářů i zájemců o leteckou a jinou techniku 
v modelářství. Kluci i dívky od 8 let si zde mohou postavit 
jednoduchý model házedla, soutěžní volný větroň nebo 
gumáčka. Osvojí si tak při práci dovednosti z různých řeme-
slných oborů a seznámí se při létání s modely s mnoha fyzi-
kálními zákonitostmi, poznají i historii letectví. Členové 
kroužku od 12 let staví volné soutěžní modely na gumový 
pohon, postaví si maketu letadla případně rádiem 
řízený model. Prohlubují své znalosti aerodynamiky 
a mechaniky letu. 
Entomologický kroužek pro zájemce od 11 – 18 let 
je zaměřen na poznávání hmyzu, jeho chov, práci s ním 
i na zakládání entomologické sbírky.
Kreativní dílna nabízí pestré výtvarné a rukodělné 
techniky. Používat budeme korálky, smalt, fimo hmotu, 
hedvábí, sklo, ruční papír, různé přírodniny, ovčí rouno, 
drát, decoupage, kůže. Zkusíme i šití, háčkování, pletení, 
batikování. 
Poslední volná místa na letních táborech 
Nabízíme poslední volná místa na letních výjezdních 
i příměstských táborech (viz str. 12). 

Více informací o všech nabízených aktivitách, 
volných místech v kroužcích, klubech a letních 
i příměstských táborech získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, 
nově také na facebooku: DDM Stodulky.

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, komunikace 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

Prokopské volnočasové centrum 
pro děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky 
na MD s dětmi.)

Pondělky • 14.30 – 16.00

Lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč 
za průkazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč 
za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou průka-
zek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč. 
Zápis na p-v-c@seznam.cz.

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek 
na mateřské dovolené

Čtvrtky • 10.00 – 10.45 

Hudební škola Yamaha

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš,
Trávníčkova 1746

Pátky 6., 13. a 20. 6. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče. 

Pátek 13. 6. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky s Magdalénou 
Dobromilou 

Třešně – přírodní zdroj jódu pro zdárný vývoj mozku u dětí, 
jak je použít v kuchyni...Vstupné za přednášku + hernu 
včetně svačiny 130 Kč, prosíme nahlásit předem u MDS.

Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem 
na akce Magdalény Dobromily Staňkové (MDS): 
SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Rodinné centrum pořádá v průběhu celých prázdnin pří-
městské tábory. Termíny, jejich zaměření a další informace 
získáte na www.skolicka-hvezdicka.cz, tel. 604 287 375.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY

Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986

Herna je otevřena do 19. června vždy v po – čt 9 – 12 hod. 
Přihlášení předem není nutné. Během léta bude herna 
zavřená.

Pondělky a úterky – vše na téma Léto a cestování – 
písničky, básničky, výtvarné tvoření s dětmi... Během 
dopoledne navíc: 
2. 6. v 10.30 – S dítětem na kole – povídání pod vedením 
maminky Lucky.
16. 6. minivýlet do stanice přírodovědců na Andělu 
(herna bude tento den zavřená)

Středy – volná herna, pohybové hrátky pro děti s pomocí 
dospělého, konverzační angličtina pro dospělé

Čtvrtky – herna s angličtinou (cca 2 – 4 roky s doprovo-
dem), výtvarné tvoření pro děti

Více o nás a o programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.
Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou 
opět v září.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště
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Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky
Úterky – volná herna s hudební chvilkou, cvičení s mi-
minky (od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, cvičení školko-
vých dětí, bodystyling
Středy – (hravé) studio pro rodiče s malými dětmi, 
pohybově-taneční kurz pro děti 3 – 5 let, volná herna
Čtvrtky a pátky – volná herna

Program v době prázdnin probíhá ve dnech 
1. – 3. 7., 14. – 15. 7., 12. – 14. 8. a 25. – 28. 8.

Chybět nebude volná herna, cvičení s miminky, rodičů 
s dětmi, školkových dětí, pro těhulky, pohádková výtvarně-
-pohybová dílna, barevná tanečně-výtvarná dílna pro děti 
6 – 10 let a mnoho dalšího. Na všechny aktivity se prosím 
přihlaste dopředu (nejméně 2 dny před akcí).

Vystoupení Tanečního kroužku RC Skřítci ve škole a skupiny 
Ropeskippingu při ZŠ Janského se koná 18. 6. od 17.30 
ve Spolkovém domě Stodůlky. 

Více informací, podrobný program s daty, 
časy i přihlášky na www.skritcipraha.cz, 
skritciveskole@email.cz, 723 607 070 (K. Šrámková).

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

Neděle • 19.00 – 20.30 
Setkání, které se od „klasických“ bohoslužeb 
v něčem liší 

Aktuální témata najdete na www.13ka.cz/vecerni 
nebo na facebook.com/viravotazkach. 

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 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Puťák 
6. – 8. června, tábor první polovina července – podívejte 
se na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel Jokl, 
tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

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

Sobota 31. 5. 
Velemloci v Praze!

Velemloci obsadili Prahu! Vypravte se do světa čínského 
horského lesa, kde žijí také ti největší z obojživelníků! Ne-
nechte si ujít slavnostní otevření nového pavilonu unikát-
ních, kriticky ohrožených velemloků čínských. Otevírá se 
podivuhodný svět říčních gigantů. Slavnost proběhne 
v čínském stylu.

Happy Mondays – každé červnové pondělí mají vstup 
za korunu všichni povodňoví dobrovolníci. 

Neděle 1. 6. 
Den dětí 

Nenechte si ujít oslavy v zoo plné překvapení nejen 
pro dětské návštěvníky.

Sobota 7. 6. 
Běh pro gorily

Podpořte gorily ve volné přírodě tradičním charitativním 
během v centru Prahy.

Sobota 7. 6. 
Bavíme zvířata – zvířata baví nás

Přijďte se podívat, jak se zvířata v zoo pobaví s novými 
hračkami.

Sobota 14. 6. 
Zooškola pro dospělé – jak se dělá zoo?

Nahlédněte do zákulisí zoo a vyzkoušejte si nejrůznější 
profese nutné k jejímu fungování. Nutno předem objednat 
na zooskola@zoopraha.cz.

Neděle 15. 6. 
Den otců

Oblíbené a neobvyklé soutěže hlavně pro tatínky. 
Proběhnete labyrintem s parohy na hlavě?

Středa 18. 6. 
Den Strážců pralesa

Setkání všech mladých Strážců pralesa na velkém 
soutěžním dnu. Ti nejlepší získají hlavní cenu a stráví 
v zoo celou noc!

Sobota 21. 6. 
Den hledačů pokladů

Odhalte, po čem chodí žirafy – výstava unikátních artefaktů 
nalezených v zoo detektory kovů.

Pátek 27. 6. 
Za jedničku do zoo

Všechny děti s jedničkou na vysvědčení z biologie, přírodo-
vědy a dalších přírodovědných oborů mají vstup za korunu. 
Ke konci školního roku máme připravené velké překvapení 
pro všechny děti – otevíráme nový Indiánský hrad!

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 So 7. 6. OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Vhodné pro děti od šesti let 

(v doprovodu dospělé osoby). Povídání o domovních znameních a osobnostech Malé Strany 
s hrami a kvízem. POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek ve 14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. 
Cena 100/70 Kč – průvodci PIS.

 Ne 8. 6. NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ. Monumentální památník se sochou Jana 
Žižky byl vystavěn v letech 1929 – 1938 k poctě legionářů bojujících během první světové 
války za vznik Československé republiky. Připomeneme si pohnutý osud této památky, pro-
hlédneme si interiéry i podzemí a pokocháme se jedinečným výhledem na Prahu. Začátek 
akce ve 14.00 na zastávce autobusu č. 133, 175 a 207 Tachovské náměstí (směr do centra). 
Cena 100/70 Kč + vstupné 110/60 Kč – Marie Hátleová. 

 Ne 15. 6. ZA PRAŽSKOU EIFFELOVKOU NA PETŘÍN. Vycházka vhodná pro děti od šesti 
let (v doprovodu dospělé osoby). Prozkoumáme Petřín, objevíme jeskyni i bludiště a porov-
náme Petřínskou rozhlednu s pařížskou Eiffelovou věží. POZOR! – omezený počet účastníků 
na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14.00 na I. za-
stávce lanové dráhy (v polovině vrchu Petřína). Cena 100/70 Kč – průvodci PIS.

 Čt 19. 6. REYNEK – GENIUS, NA KTERÉHO JSME MĚLI ZAPOMENOUT. Komentovaná 
prohlídka, která představuje dosud nejrozsáhlejší výstavu děl českého grafika, malíře, bás-
níka i překladatele Bohuslava Reynka. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek v 16.00 na zahradním nádvoří stanice 
metra A Malostranská. Jednotná cena 100 Kč + vstupné do objektu 150/80 Kč – lektor NG. 

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

 Pračlověk si čte vysvědčení svého syna a říká: „To, že máš trojku z lovu, chápu. 
Jsi ještě malý. Ale, že jsi propadl z dějepisu, který má jen dvě strany, to je hanba!“

 „V té nové hospodě prý mají pivo jako křen.“  „To je fakt, při placení mi vždycky 
vyhrknou slzy!“

 Přiběhne vyděšená žena za svým mužem:  „Vojtěchu, pospěš si, do domku mé matky 
vešel medvěd!“ „Drahá, ale já nemám vůbec tušení, jak ho před ní ochránit.“

 U pana Nováka zazvoní telefon: „Právě jsme unesli vaši tchýni. Zítra nám předáte 
výkupné milion korun.“ „A když ne?“ „Tak vám ji naklonujeme.“ 

 Děda sedí na stromě, a kolem jde mladík a ptá se:  „Copak dědečku, Redbull?“
„Ne pitbul.“

 „Pane“, povídá číšník, „tenhle stůl je rezervován!“ „Dobře, tak si ho odneste 
a přineste mi sem jiný!“

 Jaký je rozdíl mezi ženským a mužským přátelstvím? Přijde žena domů nad ránem 
a řekne manželovi, že byla u kamarádky. Manžel obtelefonuje osm manželčiných 
kamarádek, které všechno popřou. Přijde muž domů nad ránem a řekne ženě, 
že byl u kamaráda. Manželka volá osmi manželovým kamarádům, z nichž tři řeknou, 
že u nich byl a ti zbývající, že tam ještě je.

UMÍME SI PORADIT

Také v posledním předprázdninovém vydání přinášíme pár nápadů a rad, které už našim 
babičkám šetřily čas i peníze a možná, že se budou hodit i vám. Můžete je příležitostně vy-
zkoušet. Budeme rádi, když nám napíšete, jak se osvědčily a zároveň se o vlastní nápady 
nebo zkušenosti podělíte s ostatními čtenáři.
� Máte rádi banány? Tak to je dobře, protože banán je malý kouzelník. Dokáže nám 
pomoci od nežádoucích stavů a pomůže překonat dost značné množství chorob. Dává 
nám okamžitou dávku energie, pomáhá v případě anémie, snižuje riziko vysokého krev-
ního tlaku a infarktu, zvyšuje naši soustředěnost a výkonnost, pomáhá udržet vyváže-
nou hladinu cukru, pomáhá upravit činnost trávicího traktu, uklidňuje nervový systém, 
snižuje stres a deprese. Banán je používaný jako dietní jídlo při zažívacích problémech, 
snižuje tělesnou i emociální teplotu, pomáhá lidem, kteří chtějí přestat kouřit… Vnitřek 
banánové slupky snižuje pálení a podráždění pokožky, takže uleví např. po komářím 
bodnutí. Trápí vás bradavice? Přiložte na ni kousek banánové slupky a připevněte ho ná-
plastí. 
� Také se vám už stalo, že jste chtěli obalovat řízky, sýr nebo květák a zjistili jste, že 
nemáte vejce? Snadno je nahradíte hladkou moukou rozšlehanou v mléce na řídké těs-
tíčko. Obalování pak dokončíte klasicky ve strouhance.
� Každému se občas stane, že mu upadne něco skutečně malého - malý šroubek, 
matička, zapínání náušnice… Není nutné zakleknout a trávit čas hledáním. Vezměte 
vysavač, na hadici navlečte punčochu a vysávejte, dokud se v punčoše hledaný ztracenec 
neobjeví. 
� Možná si i vy občas koupíte nápoj v plechovce a po vypití ji celou vyhodíte. Chyba – 
její zavírátko může totiž skvěle posloužit jako háček na obraz. Stačí ho přitlouct na rám 
a obraz pověsit.

připravila Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM. V úterý 22. dubna ozdobila nebe překrásná duha a dobře 
vidět byla i její méně výrazná „sestra“. Do redakce přišla řada vydařených „duho-
vých“ fotografií, z nichž vybíráme tu, kterou poslala paní Lucyna Petra Rapacká.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), za-
šlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, 
které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Od začátku dubna je na Hůrce v Petržílkově 31 v provozu nová prodejna masa 
a uzenin. Řeznictví společnosti Podkrkonošská uzenina z Bělé u Staré Paky nabízí 
široký sortiment vepřového a hovězího masa a uzenářských výrobků, a to výhradně 
z české produkce, konkrétně od farmářů z Podkrkonoší. Všechny … TAJENKA 
a vyrobené podle tradičních receptur. Přijďte také ochutnat! 
Otevřeno je od pondělka do pátku od 9.30 do 19.00 hodin.  
Více na www.podkrkonosskauzeninabela.cz.

V posledním předprázdninovém čísle budeme hledat jméno britského spisovatele, 
novináře a básníka. Své dětství prožil v Indii, kam se po studiích na internátní škole 
v Anglii vrátil. V Láhauru se stal pomocníkem šéfredaktora anglických novin, kde mu 
otiskli první verše a krátké povídky. Přestože pak v Indii strávil pouhých sedm let, 
načerpal tu náměty pro svou nejlepší tvorbu. Čtenáře zaujal především cizokrajnou 
tematikou, popisem přírody a zvyků domorodců a pozoruhodným uměleckým jazy-
kem. Přelom století pak znamenal vrchol jeho literárních úspěchů a roku 1907 mu 
byla udělena Nobelova cena za literaturu  „… s ohledem na pozorovací talent, origi-
nální představivost jakož i mužnou sílu idejí a umění kresby” (citace z odůvodnění 
Švédské akademie).

V květnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Boženu Němcovou 

a knihu Babička.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:
Michaela Nondková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Daniela Grežová, Nučice
Anna Hrebičiková, Praha 8
Jaroslav Hebký, Stodůlky

Soutěžní otázky na červen:
1) Kdo se účastní soutěže Stodůlecký vodník?
2) Jak se jmenuje kapitán florbalistů Gymnázia J. Heyrovského?
3) Na jaké akci vystoupila skupina Zhasni?

Správné odpovědi na květnové otázky: 

1) Kde sídlí nízkoprahový klub JednaTrojka?
Klub JednaTrojka sídlí v Centrálním parku v ulici K Zahrádkám.

2) Kde a kdy proběhla akce Bezpečná 13?
Bezpečná třináctka proběhla 24. 4. na Slunečním náměstí.

3) Čím zahájili třeboničtí hasiči letošní sezonu?
Třeboničtí hasiči zahájili sezonu závody v požárním útoku.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Hana Nováková, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června 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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Křížovku připravil: Petr Šimek

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

Květnová tajenka: ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU
Výherci:  Jaroslava Šamonilová, Stodůlky

Kateřina Kliková, Stodůlky
Radek Horňák, Velká Ohrada připravila Petra Fořtová
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AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 827
Tel.: 777 922 056
www.auto-styl.cz

Užijte si letní výlety 
v zánovním voze 
s prověřenou  minulostí
U všech námi prodávaných vozů je pečlivě
kontrolován stav a původ vozu. Tyto kontroly
probíhají v systémech ISOV-Autotracer
(CEBIA). Nad rámec těchto kontrol prověřu-
jeme skutečný stav ujetých kilometrů, 
finanční zatíženost (zda vůz není vázán
úvěrovou nebo leasingovou smlouvou) 
a případné opravy po havárii.

Navštivte náš autobazar (křižovatka 
ulic Kolovečská a Mukařovského) 
po – pá: 9:00 – 18:00 

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

opět po rekonstrukci otevřeno!

Archeologická 2256, Praha 5, info@ocluziny.cz 
www.ocluziny.cz
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pruh, který necháme KB, aby se zde prezentovala
ČAS NA NOVÉ HRAČKY
SJEDNEJTE SI KONTO G2.2
a získejte výhody které nabízí

Pro více informací nás neváhejte
kontaktovat na nové pobočce KB:

Praha 5 – OC Lužiny, 
Tel.: 955 548 522/520


