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Sdělení úřadu a městské části

Přísnější sankce proti dlužníkům  
Protože vzrůstá počet občanů, kteří neplatí Úřadu MČ Praha 13 místní poplatek 
za svého psa včas, ve správné výši či dokonce neplatí vůbec, přistoupili jsme k sankcio-
nování dlužníků. 

V předchozích týdnech byly dlužníkům rozeslány Platební výměry – u dlužníků 
za rok 2012 byl dluh navýšen na dvojnásobek a u dlužníků, kteří dluží i za předešlý 
rok, byl dluh navýšen na trojnásobek. Dlužník se nevyhne vymáhacímu řízení, ani 
pokud si tuto doporučenou zásilku nevyzvedl, protože zákon stanovuje doručení tzv. 
fikcí. Po uplynutí lhůty dojde k vymáhání dluhů, které může skončit až exekucí mzdy, 
bankovního účtu, stavebního spoření, příp. i movitého majetku. Exekuční náklady 
hradí rovněž dlužník. Opatření je zaměřeno zejména proti těm, kteří se vyhýbají pla-
cení a neplatí opakovaně. Celková dlužná částka za psy již činí 709 611 Kč a dlužníků 
je již 684. Doporučujeme všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa 
plnili řádně a včas.

Podrobnější informace o výši poplatku a termínech splatnosti naleznete na 
www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal, ved. oddělení daní a poplatků EKO

Parkovací stání opět v provozu 
Od 17. května je opět možné využívat kolmá parkovací stání v Janského ulici na Velké 
Ohradě, která byla uzavřena od poloviny března. Důvodem bylo prověření stávajícího 
stavu parkoviště kvůli podélné trhlině. Stavební firma odkryla povrch parkoviště 
a provedla měření, která neprokázala narušení stability svahu. Zjištěná závada byla 
způsobena větším zavodněním stávajícího podloží, kterou tato část Velké Ohrady vy-
kazuje. Parkovací stání byla poté uvedena do původního stavu.  

Odbor majetkový, bytový a investiční

Farmářské trhy pokračují i v létě
I v době letních prázdnin budou na Slunečním náměstí každé pondělí od 8.00 
do 18.00 hodin v provozu farmářské trhy s nabídkou čerstvé zeleniny, ovoce, mléčných 
a masných výrobků a dalších produktů. Přijďte ochutnat.       -red-   

Kontakty na jednotlivé 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.c z/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana  . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO 
převod finančních prostředků z prodeje 
bytových jednotek
–  ve výši 16 000 000 Kč vč. DPH na akci 

Regenerace technické infrastruktury 
polikliniky Hostinského 

–  ve výši 2 500 000 Kč vč. DPH na akci 
Vybudování záchranné zdravotnické 
stanice na území MČ Praha 13

–  ve výši 3 600 000 Kč vč. DPH na akci 
Revitalizace dětského hřiště a sadové 
úpravy ve vnitrobloku A Velká Ohrada

–  ve výši 3 900 000 Kč vč. DPH na akci 
Rekonstrukce sportovního hřiště a sa-
dových úprav ve vnitrobloku A Velká 
Ohrada 

–  ve výši 5 000 000 Kč vč. DPH na akci 
Komplexní rekonstrukce dětského hřiště 
v ulici Mezi Školami

–  ve výši 2 500 000 Kč vč. DPH na akci 
Revitalizace prameniště Prokopského 
potoka 

–  ve výši 2 000 000 Kč vč. DPH na předfi-
nancování projektu z Operačního pro-
gramu životní prostředí – Prioritní 
osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a sni-
žování emisí – 2.1.3.– Snížení emisní 
zátěže omezením prašnosti z plošných 
zdrojů s názvem Výsadba a regenerace 
izolační zeleně v lokalitě Mohylová, 
Praha 13 

VZALO NA VĚDOMÍ
–  předloženou zprávu o plnění usnesení 

ZMČ Praha 13 za uplynulé období 
k termínu 15. 2. 2013 včetně zápisu 
z jednání Kontrolního výboru ZMČ 
ze dne 27. 2. 2013 

– splnění uložených úkolů 

Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ cenovou nabídku 
a SOUHLASILA  
s tím, aby zpracováním námětů 
MČ Praha 13 k Metropolitnímu plánu 
bylo pověřeno architektonické studio 
 ATELIER K2 

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na služby 
formou zjednodušeného podlimitního 
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění, 
na Vysílání pořadů pro obyvatele 
MČ Praha 13 v zemském digitálním tele-
vizním vysílání

VZALA NA VĚDOMÍ
dopis ze dne 18. 2. 2013 od náměstka 
primátora hlavního města Prahy  Ivana 
Kabického o postupu ve výstavbě 
 Domova pro seniory na území 
MČ Praha 13

a VYSLOVILA
znepokojení nad tím, že i přes ujištění 
náměstka primátora nedošlo do konce 
března 2013 k převodu práv stavebníka 
na výstavbu Domova pro seniory 
na území MČ Praha 13 z MHMP na měst-
skou část  

TRVÁ
a)  na svém původním usnesení RMČ 

č. UR 0608/2012 ze dne 17. 12. 2012, 
b)  v případě, že MHMP bude nadále 

trvat na směně pozemků parc. 
č. 1853/1, 1853/7, 1853/8, 1853/9, 
1853/10, 1853/11, 1853/14, 1853/15, 
1853/16, 1853/17, 1853/18, 1853/19, 
1853/20, 1853/102 a 1857/12, v k. ú. 
Podolí, ve vlast. spol. Amádeus Real, 
a. s., za pozemek parc. č. 2860/127 
v k. ú. Stodůlky, ve vlastnictví  
hl. m. Prahy, 
rada souhlasí, a to pouze za pod-
mínky, že budou do správy 
MČ Praha 13  svěřeny pozemky 
parc. č. 2860/125, parc. č. 2860/126, 
parc. č. 2860/128, parc. č. 2860/129, 
parc. č. 2860/130, parc. č. 2860/131, 
parc. č. 2860/132, parc. č. 2860/133 
a část parc. č. 2860/1 o výměře 
cca 5 590 m2, v k. ú.Stodůlky 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Starosta městské části David Vodrážka 
vás zve na 15. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 12. června 2013 

od 10.00 v zasedací síni radnice Prahy 13 

na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Slavnostní setkání 
spojené s vernisáží výstavy o radnici 
se koná v úterý 4. června od 13.00 
v atriu radnice. 

Ve středu 5. června 
od 8.00 do 18.00
následuje Den otevřených dveří. 

Zájemci budou mít 5. června možnost prohlédnout si budovu 
včetně obřadní síně a kanceláře starosty. 

Sraz pro zájemce o vyhlídku z terasy v 5. patře radnice 
je v 9.00, 11.00 a 14.00 u informací v přízemí. 

Výstava v atriu potrvá do 14. června. Jste zváni!

10. VÝROČÍ OTEVŘENÍ RADNICE
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Nemůže radnice něco udělat s fron-
tami na zdejších poštách? 
A vrátí se pošta do Obchodního 
 centra na Lužinách?

Čekání na poště mi také vadí 
a vždy přemýšlím, jak se mu vy-
hnout. Česká pošta je ale samo-
statný podnik, kterému 
nemůžeme nic přikázat, leda 
opakovaně a trpělivě jednat 
o posílení pracovišť. To samo-
zřejmě už řadu let děláme. 
Největším problémem, se kte-
rým jsme se v souvislosti s poš-
tovními úřadovnami dlouho-
době potýkali, byla chybějící 
pošta na Velké Ohradě. Podařilo 
se nám ho vyřešit v roce 2009, 
kdy jsme s Českou poštou do-
spěli k důležité dohodě, na zá-
kladě které vznikla pobočka 
pošty v rekonstruovaných pro-
storách v budově naší polikli-
niky v ulici Janského. Nová 
pobočka přiblížila poštovní 
služby obyvatelům sídliště 
Velká Ohrada. Ocenili to ze-
jména starší občané, pro které 
byla cesta na Lužiny nebo na 
Hůrku příliš daleká. 
Čekací doby na ostatních třech 

centrum včetně pošty bude 
 otevřeno na jaře příštího roku. 

V současné době tedy celé 
území Prahy 13 obsluhují tři 
pobočky. Řadu týdnů vedeme 
jednání v zájmu rozšíření úřed-
ních hodin. Dne 7. května jsem 
se spolu s tajemnicí úřadu Kate-
řinou Černou setkal s Jindři-
chem Outlým, ředitelem re-
gionu Praha České pošty, a do-
spěli jsme k dohodě, kdy dojde 
k prodloužení úředních hodin 
na dvou poštách. V Hábově ulici 
ve Stodůlkách bude pošta nově 
otevřena každý všední den o ho-
dinu déle a v úřadovně na Velké 

Ohradě je zrušena dvouhodi-
nová polední přestávka. Nové 
úřední hodiny platí od 1. června 
a jsou tedy následující:
Hábova   Po – Pá  8.00 – 19.00 
    So        9.00 – 13.00

poštách na našem území se ale 
o mnoho nezkrátily. 

Situace se ještě zhoršila v loň-
ském roce, kdy musela být 
na dobu rekonstrukce Obchod-
ního centra Lužiny uzavřena 
tamní pošta. Snažili jsme se do-
jednat na přechodnou dobu 
umístění pobočky v nějakém 
jiném objektu v rámci městské 
části, ale vzhledem k přísným 
stavebně bezpečnostním nor-
mám pro pošty to nebylo 
možné. Při jednáních s vedením 
OC Lužiny jsme ale vždy trvali 
na tom, aby v modernizovaném 
objektu byla opět knihovna a ze-

jména pošta, jako nezbytná 
služba pro občany. Díky inten-
zivním a složitým jednáním 
s vlastníkem OC Lužiny se nám 
podařilo zajistit, aby se pošta 
do objektu vrátila. Obchodní 

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

Janského  Po – Pá  8.00 – 18.00        
Hůrka  Po – Pá  8.00 – 19.00 
 So          9.00 – 13.00  
  (beze změny) 

Chci zdůraznit, že takovéto 
rozšíření otevírací doby není sa-
mozřejmostí a rád bych touto 
cestou poděkoval všem, kteří se 
o to zasloužili.

Ředitel Outlý nás při setkání 
znovu ujistil, že proběhla 
všechna potřebná jednání s Ob-
chodním centrem Lužiny a že 
pošta se po rekonstrukci do ob-
jektu určitě vrátí.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 5
Telefon na ústřednu: 235 011 111 
Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, 
dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna: 
epodatelna@p13.mepnet.cz
www.praha13.cz

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 21 % DPH). Řádková inzerce: Jeden 

řádek textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádek + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každý řádek 

Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá 
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– sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních 

hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 12. 8. 2013 Distribuce: 30. 8. – 6. 9. 2013

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Milí čtenáři,
máme vždy velkou radost z vašich příspěvků. Do tohoto čísla nám jich ale přišlo tak 
obrovské množství, že jsme měli velké problémy s krácením a umísťováním textů. 
Usoudili jsme, že budeme muset do budoucna zpřísnit kritéria pro zveřejňování 
článků. Proto předem děkujeme za pochopení, pokud některý z vašich méně závaž-
ných příspěvků nebude zveřejněn. Co vás v tomto čísle čeká? Starosta se v Přímé lince 
zabývá problematikou pošty. V Tématu STOPu se naposledy vracíme k parkovacím 
zónám a naopak otvíráme otázku přípravy územního plánu. V rubrice Fórum se za-
stupitelské kluby vyjadřují k záměru výstavby Domu pro seniory v režii městské části. 
Začátkem června uplyne 10 let od otevření naší radnice, proto nemůže chybět článek 
o této pozoruhodné budově. Kulatá výročí slaví letos také mnohé školy. Je jim věno-
vána dvoustrana. A prostor dostalo samozřejmě i 120. výročí stodůleckých dobrovol-
ných hasičů.

Za celou redakci vám přeji krásné léto a prima dovolenou. 
Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Autobus 137 bude jezdit denně 
V rámci zavedení sítě metropo-
litních tramvajových a autobuso-
vých linek v září 2012 sice hl. 
město posílilo tzv. metrobusy, ale 
na druhé straně byly omezeny 
nebo zrušeny další autobusové 
spoje. Přes naše protesty byla 
tehdy zrušena autobusová linka 
č. 130 a nahrazena pouze vybra-
nými spoji linky č. 137 prodlou-
ženými do zastávky Sídliště 
Stodůlky. Po jednáních jsme zís-
kali částečné posílení linky 

o další spoje, které do zastávky 
Sídliště Stodůlky zajíždějí 
i mimo špičku pracovních dnů. 
Teprve díky dalším jednáním 
s organizací ROPID se nám po-
dařilo dosáhnout toho, že provoz 
autobusové linky č. 137 bude od 
začátku letních prázdnin celotý-
denní a její večerní jízdní řád 
bude prodloužen do přibližně 
22 hodin, což je v souladu s po-
žadavky obyvatel městské části. 

Aleš Mareček, zástupce starosty

Trasa autobusu 168 je výhodnější
V prosinci 2011 zahájila provoz 
zcela nová autobusová linka 
č. 168, která obsluhuje oblast 

Stodůlek – Hájů a zastavuje 
u několika zdravotnických zaří-

zení. Hned od začátku si ji oby-
vatelé Hájů velmi rychle oblíbili. 
Stále jsme ale dostávali podněty 

k úpravě 
trasy v Ná-
rožní ulici 
tak, aby au-
tobus stavěl 
v zastávce 
„Nárožní“. 
Tím by se 
pro obyva-
tele zlepšila 
dostupnost 
místních 
obchodů 
a přestup 
na další au-
tobusové 

linky. Stejný požadavek vyslovila 
i Pražská organizace vozíčkářů, 

Připravujeme festival volného času 
Pod tímto názvem připravujeme 
sérii akcí s cílem prezentovat 
uceleně všechny volnočasové 
 aktivity, které se uskutečňují 
v Praze 13. Pozitivní odezva ne-
ziskových organizací zabývají-
cích se volným časem na naši 
nabídku poskytnutí prostoru 
k ukázkám i propagaci jejich 
činností nás přesvědčila o správ-
nosti tohoto záměru. Festival 

bude probíhat o víkendech 
od 7. září do 5. října, pro velký 
zájem byly přidány i některé 
pracovní dny. Náplň bude velmi 
pestrá. V tuto chvíli uvádíme jen 
akce, u kterých se předpokládá 
aktivní zapojení občanů:

14. 9. – soutěž o nejhezčího vo-
říška Prahy 13. Vzhledem k ome-
zené kapacitě bude třeba se 
na soutěž předem přihlásit – for-

mulář najdete již nyní na www.
praha13.cz v oblasti Volný čas. 

21. 9. – několik sportovních 
turnajů pro širokou veřejnost 
pod patronací Sokola Stodůlky 

22. 9., 14  – 17 – v Centrálním 
parku koncert začínajících 
kapel. Zájemci o prezentaci své 
kapely mohou kontaktovat 
p. Bohdana Pardubického, 
tel. 235 011 210.

Každý pátek od 9 do 13 hodin 
se budou ve Sportovní hale Lu-
žiny prezentovat jednotlivé školy. 
Podrobnější informace najdete 
v zářijovém STOPu a na 
www.praha13.cz. Na vaši účast se 
těší pořadatelé z radnice, ale pře-
devším organizátoři jednotlivých 
akcí a účinkující. 

Petr Zeman, zástupce starosty

Vít Bobysud, člen zastupitelstva

Tajemnice úřadu manažerkou roku
Ve čtvrtek 25. dubna proběhlo 
v reprezentačních prostorách pa-
láce Žofín slavnostní vyhlášení 
výsledků 20. ročníku prestižní 
soutěže Manažer roku 2012, při 
němž byli oceněni také nejlepší 
manažeři jednotlivých odvětví. 
Manažerkou roku v oblasti ve-
řejné správy byla vyhlášena ta-
jemnice Úřadu MČ Praha 13 
Kateřina Černá. Do soutěže ji 
nominoval předseda sdružení ta-
jemníků České republiky. Využili 
jsme této příležitosti a položili 
držitelce titulu několik otázek. 

Titul manažer roku ve veřejné správě 
je významné ocenění vaší práce. Za co 
konkrétně vám byl udělen?
Prošla jsem hodnocením České 
manažerské asociace, byl posu-
zován můj osobní přístup při ve-
dení úřadu. Hodnotil se systém 
řízení kvality v rámci úřadu, 
úroveň e-governmentu, tedy 
elektronického úřadování a také 
zapojení úřadu do pilotních pro-
jektů. Mám ráda nové přístupy, 

modernizaci, nové technologie, 
takže jsme pilotně ověřovali 
např. první Czech Point v České 
republice, dnes běžnou věc. 
Vloni pro mě bylo velkou ra-

dostí úspěš-
 né pilotní 
ověření pro-
vozu základ-
ních registrů, 
to byl velmi 
náročný pi-
lot, ale tým 
našich úřed-
níků to zvlád
nul. Řídit 
chytré a pra-
covité úřed-
níky je kvělé.

Jaké vlastnosti 
musí mít dobrý 
manažer?
Odbornost, 
lidskost, pra-
covitost. A sa-
mozřejmě 
rozhodnost.

Jaký váš úkol  jako tajemnice úřadu 
byl v roce 2012 nejtěžší?
Projít dobře všemi kontrolami 
a audity. Což se podařilo a jsem 
za to moc ráda. 

Naše radnice slaví 10. výročí. Jak vzpo-
mínáte na činnost úřadu před jejím 
otevřením?
Úřad sídlil v panelákových bytech 
a pracoval v neutěšených podmín-
kách. Jeden z mých prvních vel-
kých úkolů ve funkci tajemnice 
byl přestěhovat úřad z detašova-
ných pracovišť do zcela nové aty-
pické budovy. Náročný a krásný 
manažerský úkol. Otevření nové 
radnice bylo přelomovým oka-
mžikem a dalo naší práci nový 
rozměr. Radnice je otevřená pět 
dní v týdnu, je bezbariérová, mo-
derní a doufám, že i stromy v atriu 
navozují příjemný pocit. Deset let 
uplynulo jako voda a já doufám, 
že k nám občané chodí rádi.

Co byste popřála obyvatelům 
Prahy 13? 
Aby při návštěvě radnice potká-
vali úředníky s úsměvem na tváři 
a odcházeli spokojeni. 
A samozřejmě přeji příjemnou 
letní dovolenou. 
     Samuel Truschka 
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protože tato zastávka umožňuje 
vozíčkářům bezbariérový přestup. 
Požádali jsme proto ROPID 
o změnu trasy a ten naší žádosti 
vyhověl. Od začátku letních 
prázdnin bude tedy linka č. 168 

od zastávky „Kodymova“ projíž-
dět ulicí Armády a Pod Kultur-
ním domem zpět do Nárožní 
ulice, kde bude nově zastavovat 
v zastávce „Nárožní“.

        Vít Bobysud, komise dopravy 
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Placené parkovací zóny Praha 13 nezavede  
V pondělí 20. května Rada MČ Praha 13 schválila usnesení, kterým zastavila veškeré přípravy zón placeného 
stání na území městské části. Veřejnou diskuzi o této možnosti občas provázely emotivní reakce. My jsme však 
hned v první fázi úvah jasně prohlásili, že budeme přihlížet k názorům obyvatel městské části a v žádném 
případě nebudeme rozhodovat proti jejich vůli. To jsme také dodrželi. Důsledně jsme se zajímali o stanoviska 
místních obyvatel a zvažovali všechna pro a proti navrhovaného opatření. Právě převažující odmítavý postoj 
veřejnosti byl nakonec jedním z hlavních důvodů, proč jsme od tohoto záměru ustoupili.

Úvahy o možnosti zřízení place-
ných parkovacích zón se objevily 
v souvislosti se dvěma faktory - 
s rostoucím počtem mimopraž-
ských vozidel parkujících u nás 
v okolí stanic metra a obavami 
z důsledků plánovaného zavedení 
zón v sousední Praze 5, případně 
v Praze 6. To by totiž mohlo vést 
k vytlačení dalších středočeských 
řidičů, kteří běžně parkují v těchto 
městských částech, na naše území. 

Zavedení zón v této souvislosti 
navrhovali i někteří občané a ob-
čanská sdružení. Nechali jsme si 
vypracovat analýzu dopravy 
v klidu, která nastínila, jak by pří-
padné placené zóny, zřízené 
v souladu s pravidly hl. města 
Prahy, vypadaly. Můj zástupce 
Aleš Mareček, který má dopravu 
v kompetenci, vyzval v prosin-
ci 2012 prostřednictvím článku 
ve STOPu obyvatele Prahy 13, 

aby se v elektronické anketě vyjá-
dřili k možnosti regulace parko-
vání formou zón. Převážná většina 
respondentů (přibližně 80 %) se 
tehdy vyslovila proti jejich zave-
dení, pro bylo pouze 11 % odpo-
vědí. Abychom získali co nejreál-
nější obraz o vůli občanů a obdr-
želi také názor „mlčící většiny“, 
nechali jsme si pro jistotu vypra-
covat ještě reprezentativní vý-
zkum veřejného mínění. Výsledky 
výzkumu, který probíhal v únoru 
a březnu, jsme obdrželi ve druhé 
polovině dubna. Výsledek sice ne-
byl tak výrazný jako v předchozí 
anketě, přesto však byl potvrzen 
většinový nesouhlas. Zavedení zón 
odmítá 51 % dotázaných, 23 % ne-
umělo návrh posoudit a 26 % 
s parkovacími zónami souhlasilo.

V souvislosti s tímto zjištěním 
a s dalším vývojem situace v Praze 
jsme se s místostarostou Alešem 
Marečkem dohodli, že rada ofi-

ciálně zastaví veškeré přípravné 
práce na vymezení zón placeného 
stání v Praze 13 a sdělí tuto sku-
tečnost veřejnosti a Radě hl. m. 
Prahy. Ta má totiž konečné schva-
lování takovýchto dopravních 
opatření v Praze v kompetenci. 
Hlavní město nezávisle na nás 
v poslední době také změnilo svůj 
přístup a rozhodlo se přípravu no-
vých zón v rámci Prahy pozastavit 
a nejprve upravit koncepci, kterou 
se tato oblast řídí.

Vedení Prahy 13 bude tedy hle-
dat další možnosti řešení problémů
s parkováním. V letních měsících 
bude dokončena výstavba parko-
vacích teras v ulici Janského. Jsem 
přesvědčen, že pozitivně ovlivní 
situaci na Velké Ohradě. Hlavním 
opatřením proti parkování cizích 
řidičů u stanic metra je samozřej-
mě budování parkovišť P + R. To 
je úkol hlavního města Prahy. Plán 
nového záchytného parkoviště 
ve Zličíně existuje. Termín zahá-
jení výstavby je však zatím v nedo-
hlednu. Vedení Prahy 13 bude dů-
razně trvat na tom, aby hl. město 
Praha, přes všechny problémy, 
s nimiž se potýká, otázku parko-
vání ve svých okrajových částech 
řešilo.     David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Zapojíme se do přípravy nového územního plánu
V nedávné době zahájilo hl. město 
Praha přípravu svého nového 
územního plánu, který nazývá 
Metropolitním plánem. Současný 
územní plán spolu s pražskými 
obecně technickými požadavky 
na výstavbu jako základní doku-
menty pro rozvoj regulují město 

v duchu 60. a 70. let minulého 
století. Pozemky města jsou popi-
sovány na základě jejich funkč-
ního využití. V tomto směru je 
velmi obtížné stavět nové živé 
město. Metropolitní plán by měl 
nově vymezit lokality se stejným 
charakterem a určit a ochránit je-
jich hodnoty. Dále se má plán za-
měřit na pro město důležité 
definování veřejných prostranství 
a vymezení rozvojových ploch 
podmíněných regulačním plánem.  

Útvar rozvoje města jako zpra-
covatel Metropolitního plánu vy-
zval jednotlivé městské části 
Prahy, aby se aktivně zapojily 
do přípravy, což je zcela nový 
a jistě chvályhodný postup. 
V první fázi je požadována roz-
vaha o charakteru území měst-

ských částí se zpracováním 
výsledných námětů pro 
Metropolitní plán. 

Chceme k přípravě 
územního plánu přistoupit 
zodpovědně a připravit pro 
zpracovatele skutečně kvali-
fikovaný podklad. Proto 
jsme se rozhodli pro spolu-

práci s architektonickou kanceláří 
Atelier K2 se zkušenostmi v ob-
lasti urbanismu a zadali jí zpraco-
vání Námětů pro Metropolitní 
plán. Podle zadání vypracuje ar-
chitektonická kancelář vedle ana-
lýzy současného stavu: 
a) Obraz města – vizi Městské 

části, 
b) určení lokalit a jejich charak-

terů 
c) a rozvahu o veřejném prostran-

ství včetně prostupnosti území. 

Protože územní plán je do-
hoda o využití území města, po-
čítáme se zapojením veřejnosti 
do tohoto procesu od samého 
počátku a připravujeme dvě ve-
řejná projednávání.

Rád bych vás tímto pozval na první 
kolo veřejného projednání připravova-
ných námětů, které se uskuteční 
v pondělí 24. června 2013 
od 17.00 hodin v zasedacím sále 
v přízemí radnice Prahy 13 
na Slunečním náměstí. 
Tématem tohoto jednání, které bude 
moderovat zkušený nezávislý mode-
rátor z Nadace Partnerství o.p.s., bude 
Dohoda o hodnotách a problémech 
na území MČ Praha 13. 

V nejbližší době zřídíme na  
www.praha13.cz informační 
panel k novému územnímu 
plánu, do kterého nám budete 
moci posílat své náměty, návrhy 
k současnému stavu a budoucímu 
rozvoji městské části – co je 
v území hodnotné, co je naopak 
problematické, s čím jste spoko-
jeni, co by se mělo vylepšit apod.

Diskuze nad vizí města bude 
dále vedena se zástupci politic-
kých stran v zastupitelstvu, se 
státní správou ÚMČ Praha 13 
a také se uskuteční odborný 
workshop za účasti renomova-
ných architektů.

V září bude uskutečněno druhé 
veřejné projednání již nad rozpra-
covanými Náměty MČ Prahy 13 
pro Metropolitní plán, které Ate-
lier K2 přes prázdniny zpracuje.

Cílem výstupu je dohoda o vy-
užití území Prahy 13 s dotvoře-
ním moderního města v zeleni, 
města s kvalitním veřejným pro-
storem, s návazností na původní 
kompozici Jihozápadního Města 
a vyváženým názorem na jeho 
případný rozvoj. Výstup poslouží 
zpracovateli Metropolitního 
plánu jako podklad pro úvahy 
o tomto území v celopražském 
kontextu.

Veškeré informace o přípravě 
nového územního plánu sledujte 
na www.praha13.cz v oblasti 
Městská část – Důležité doku-
menty – Územní plán. 

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Pietní vzpomínka
Předseda majetkového výboru 
zastupitelstva Vít Bobysud 
uctil v pátek 
3. května jako 
zástupce měst-
ské části pa-
mátku padlých 
hrdinů Praž-
ského povstání 
v květnu 1945 
a ostatních 
obětí 2. světové 
války. Položil 
při tom věnce 
u všech tří pa-
mátníků na 
našem území – 

ve Stodůlkách, na Vidoulích 
i v Třebonicích.            Samuel Truschka 

Čarodějnice křepčily na Beatles 
Také letos se 30. dubna k večeru 
do Centrálního parku slétlo i se-
běhlo hejno čarodějnic všech 
věků i rozměrů, aby se na akci 
pořádané Prahou 13 utkaly 
v soutěžích o nejvýjimečnější 
zjev, nos či koště. Muži pak sou-
těžili třeba v pojídání koblih, 
ženy zase malovaly rychloportrét 

starosty. Dobrou muziku k tomu 
nabídla svižná skupina Beatles 
Revival, děti pobavili klauni, 
stánky se soutěžemi a atrakce. 
A samozřejmě se také opekl 
kopec buřtů. Prostě pohoda. 
 Čarodějnické ohně tradičně za-
pálili a hlídali také stodůlečtí 
i třeboničtí hasiči.      Samuel Truschka
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Hasiči uvítali gratulanty
Svatý Florián z nebe pěkně po-
kropil oslavu 120. výročí Sboru 
dobrovolných hasičů Stodůlky, 
která se uskutečnila v sobotu 
11. května v areálu zbrojnice 
v Tlumačovské ulici. Přesto přišli 
hasičům poblahopřát nejen kole-

gové z okolních sborů a zástupci 
radnice, ale mnozí další příznivci. 
Starosta městské části David 
Vodrážka poděkoval hasičům 
za jejich bohulibou činnost a pře-
dal starostovi sboru Vojtěchu 
Koutkovi pamětní list. Návštěv-
níci si se zájmem prohlédli novou 

zbrojnici z roku 2010, množství 
techniky a zajímavé ukázky mla-
dých hasičů, psovodů městské 
policie a lezců pražského hasič-
ského záchranného sboru. 

Stodůlecký sbor je velmi ak-
tivní, úspěšně pracuje s mládeží 

a výrazně pomáhal v roce 2002 při 
povodních v Praze, loni a předloni 
v severních Čechách nebo při vel-
kém požáru tržnice v Libuši. 
V roce 2008 dostal moderní zása-
hovou cisternu a v roce 2009 spe-
ciální dodávkový vůz pro 
technické zásahy.          Samuel Truschka
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Školy slaví kulatiny
Vzhledem k datu výstavby Jihozá-
padního Města se v letošním roce 
přihodilo, že celá řada škol a ško-
lek slaví 20. výročí svého vzniku, 
ty nejstarší dokonce třicáté. 

Velkolepým festivalem oslavila 
své dvacetiny FZŠ prof. O. Chlu-
 pa ve čtvrtek 16. května. Po zdra-
vici místostarosty Davida 

Zeleného a předání dresu s číslem 
20 ředitelce školy Blance Janovské 
proběhl před diváky v atriu školy 
proud tanečních a divadelních vy-
stoupení, připomínajících vývoj 
školy, do kterých se zapojili snad 
všichni žáci. 

V ZŠ Klausova na Velké 
Ohradě vyvrcholily oslavy zahrad-
ními slavnostmi již 24. dubna. 
Žáci 8. A je popsali takto: „Slav-

nosti začaly pokřikem školy a po-
děkováním sponzorům. Žáci 
prvního i druhého stupně vystou-
pili s tanečními i pěveckými před-
staveními pod vedením učitelek 
– paní Mastné, Mánkové, Nus-
lauerové a dalších. Byly uděleny 
ceny za celoroční soutěže. Občer-
stvení připravili žáci 8. B spolu 

s paní učitelkou Novotnou, Tom-
kovou a Tichou. Zdařilý model 
školy vytvořili žáci 5. A pod vede-
ním paní zástupkyně Hejnové 
a paní učitelky Novotné. Všichni 
si prohlédli práce žáků, fotogalerii 
a přečetli si něco o historii školy 
ve školním časopise.“ 

Více k výročím škol se dočtete 
na dvoustraně 12 – 13.

Samuel Truschka

Výuka pod širým nebem

První učebnu v přírodě v naší 
městské části a možná i v Praze 
14. května slavnostně otevřel sta-
rosta David Vodrážka společně 
s Petrem Vodsloněm, ředitelem 
FZŠ Mezi Školami, která na své 
školní zahradě učebnu zřídila. 

 Lavice a stoly z akátového dřeva, 
které odolají povětrnostním pod-
mínkám, stály s dalším vybavením 
necelých 200 tisíc korun, z toho 
65 tisíc tvořil příspěvek z Operač-
ního programu Životní prostředí, 
tedy z fondů EU. Na herní prvky 

a ruské kuželky 
byly využity 
prostředky 
z příspěvku 
na školní dru-
žinu. Učebna 
bude totiž 
za hezkého 
počasí sloužit 
dopoledne 
běžné výuce 
a odpoledne 
právě družině.         
      Samuel Truschka 

Jak se změní sídliště?

V polovině května uspořádala 
radnice setkání, na němž se 
v souladu s principy Místní 
Agendy 21 diskutovalo o připra-
veném projektu revitalizace ve-
řejných prostranství na sídlišti 
Lužiny. Záměr navazuje na pře-
dešlý úspěšný projekt odboru ži-

votního prostředí – revitalizaci 
sídlištních vnitrobloků z let 2008 
– 2010. Tentokrát jde konkrétně 
o vnitroblok Bellušova – Neu-
stupného, zejména o jeho spodní 
část. Projekt podporuje rozšiřo-
vání zeleně ve městě s cílem sní-
žit hluk a zvýšit funkčnost 
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prostředí. Plánovány jsou roz-
sáhlé sadové úpravy včetně vý-
sadby nových stromů, kvetoucích 
keřů i trvalek. Na dětských hřiš-
tích se objeví šplhací kovové 
konstrukce se sítěmi, houpačky, 
trampolína... Požadavky přítom-
ných občanů lze shrnout násle-

dovně: více vzrostlých stromů 
a více laviček ve stínu pro odpo-
činek seniorů a maminek 
s dětmi v horkých letních dnech. 
Projekt se uskuteční ve třech 
 etapách od listopadu 2013 
do března 2015. 

Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21
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Billa na Lužinách bude otevřena později
Znovuotevření prodejny Billa v rekonstruovaném obchodním centru Lu-
žiny bylo původně vlastníkem objektu avizováno na červen. Vzhledem 
k množícím se dotazům na termín otevření si redakce vyžádala od zá-
stupce investora informace o průběhu rekonstrukčních prací:

V současné době dochází k ukončení bouracích prací a k odvozu 
poslední stavební suti. Zůstal tedy pouze původní skelet budovy, 
ve kterém se vyrovnávají stropy a podlahy. Následně se již začnou bu-
dovat nové konstrukce a instalační technologie. Fáze rekonstrukce, 
která nejvíce zatěžovala místní okolí, je tedy u konce. Co se týče bu-
dování prostoru pro Billu, byla zde po odkrytí podhledů zjištěna 
špatná únosnost stropů, a tak statik nařídil stropy  odstranit a nahra-
dit novými. Předpokládaný termín otevření supermarketu je říjen le-
tošního roku. Děkujeme vám za pochopení.      Petra Jandošová, OC Lužiny, s.r.o.

Proč se při čištění ulic neodtahují vraky?
Mám dotaz na fungování odtahu vozidel, která při čištění ulic brání 
v průjezdu čisticího vozu. Již několik měsíců jsou v oblasti ulic Seydlerova 
a Fingerova odstavené automobily, které mají prázdné pneumatiky a evi-
dentně s nimi majitel několik měsíců nejezdí. Napočítal jsem minulý 
týden 5 takových vozidel, jedno z nich stojí nehnutě již více než rok pod 
našimi okny. Jak je možné, že tato vozidla jsou při čištění ulic zcela zá-
měrně vynechána z odtahu, zatímco vozidla majitelů, kteří náhodou za-
pomenou na den čištění, odtažena jsou? Městská část dlouhodobě řeší 
problém s nedostatkem parkovacích stání, proč není využito právě čištění 
ulic k tomu, aby se tím uvolnila místa po těchto nepojízdných vracích? 
Vždyť je to de facto jediná legální příležitost, jak tato vozidla odstranit 
z parkovacích stání...                   Tomáš Havlíček

Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy ÚMČ Praha 13 blokové čiš-
tění nezajišťuje, předali jsme dotaz správci komunikace, jímž je Tech-
nická správa komunikací hl. m. Prahy. Zde je odpověď:

Na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR z roku 2011, které se 
týká právě problematiky odtahů vozidel při blokových čištěních, byly 
ředitelem Správy služeb hl. m. Prahy odtahy vozidel při blokových 
čištěních zastaveny. Evidenci zaparkovaných vraků a jejich následný 
odtah řeší Městská policie.   

        Renata Kladivová, TSK  

Malý zázrak
Nedávno jsem bohužel musela řešit situaci po nepříjemné operaci prsu. 
Ráda bych se podělila o milou zkušenost z návštěvy f irmy Amoena 
na Velké Ohradě. Ta se zabývá dovozem zdravotních epitéz a dámského 
prádla. Přístup všech, kteří se mi věnovali, je v dnešní době takřka zá-
zrak. Ochota, naprostá profesionalita, úsměv i vlídné jednání. Tímto bych 
chtěla všem dámám z celého srdce poděkovat a popřát jim mnoho úspěchů 
v podnikání.    s úsměvem Zuzana Kadlecová, Nové Butovice

Bobříci se loučí 
Velice děkujeme vám, zaměstnancům Mateřské školy U Bobříka, za las-
kavý a individuální přístup k dětem, za všechno, co pro děti vykonáváte 
a jakým způsobem je připravujete na jejich školní cestu! Velký obdiv si za-
slouží váš elán a nadšení. Přejeme vám do dalších dnů hodně zdraví, 
energie a síly pro zvládnutí vaší náročné práce.

          předškolní bobříci a jejich vděční rodiče

Z VAŠICH DOPISŮ

Praha šetří na úkor městských částí
Každý z nás chce žít v hezkém 
prostředí, snaží se zvelebovat si 
své bydlení, zahrádku a opráv-
něně si myslí, že se takto budou 
chovat všichni. Ať už se jedná 
o sousedy, ale i o veřejná pro-
stranství spravovaná jednotlivými 
městskými částmi nebo hlavním 
městem Prahou.

Od loňského roku máme bo-
hužel pocit, že se hlavní město 
snaží na těchto činnostech ušetřit 
a přenést problém na městské 
části. Byl změněn systém přista-
vování velkoobjemových kontej-
nerů – od loňského roku jsou 
přistavovány vždy pouze na 4 ho-
diny a současně se snížily počty 

kontejnerů, které mohou městské 
části využít. V letech 2010 a 2011 
dostala Praha 13 přiděleno 
412 kontejnerů, loni už jen 286, 
a to v popsaném úsporném re-
žimu. Pro 1. pololetí letošního 
roku jsme dostali přiděleno 
pouze 115 kontejnerů. Tím od-
povídám na množící se dotazy, 

proč kontejnery nejsou přistavo-
vány každý měsíc, jak byli občané 
Prahy 13 zvyklí.

Od února letošního roku se 
snížil počet sběrných dvorů, kam 
mohou občané zdarma odevzdá-
vat odpad. Na území Prahy 13 
sběrný dvůr nemáme, jsou 
v Praze 5 a v Radotíně. Snížení 

se dotklo dvora v Klikaté ulici 
v Praze 5, sběrný dvůr v Puchma-
jerově ulici zůstal naštěstí v pro-
vozu.

Dalším krokem hlavního 
města, který se naší městské části 
citelně dotkl, je snížení rozpočtu 
Technické správy komunikací hl. 
m. Prahy (TSK). V oblasti zajiš-

tění čistoty městské 
části se to již pro-
mítlo. Z finančních 
důvodů snížila TSK 
letos počet odpad-
kových košů 
na našem území 
o 24 kusů. Ubyly 
na Šostakovičově 
náměstí, na Velké 
Ohradě a u všech 
stanic metra. U sta-
nice metra Hůrka, 
jako u jediné, byly 
dokonce odstraněny 
všechny koše, pro-
tože pozemky 

u této stanice dosud nebyly svě-
řeny do správy TSK a tudíž 
na jejich úklid nedostává finanční 
prostředky.  

Pořádek v okolí stanice metra 
Hůrka byl i předtím velkým pro-
blémem, nyní je zde ale situace 
ještě horší. Přesto se radnice 
Prahy 13 intenzivně snaží vznik-

lou situaci řešit. Vlastníkem zmí-
něných pozemků je hl. m. Praha 
a to je také za udržování pořádku 
v okolí stanice metra Hůrka zod-
povědné. Dožadujeme se urych-
leného vyřešení situace jak 
u vlastníka pozemků, zastoupe-
ného odborem evidence, využití 
a správy majetku magistrátu, tak 
u Dopravního podniku hl. m. 
Prahy, jako vlastníka stavby 
metra. Komunikace s vlastníkem 
pozemků i stavby je velice ob-
tížná. Přesto věříme, že v brzké 
době docílíme zajištění pravidel-
ného a trvalého úklidu v okolí 
stanice metra Hůrka.

Veřejná prostranství a veřejná 
zeleň, které má ve své správě 
a údržbě městská část, jsou již 
mnoho let ke spokojenosti zdej-
ších obyvatel udržovány přibližně 
ve stejném režimu. Z rozpočtu 
městské části jsou na ně vynaklá-
dány přibližně stále stejné fi-
nanční prostředky. Tím více jsou 
pak vidět rozdíly, když někdo 
tyto svoje povinnosti řádně ne-
plní. A občané na to samozřejmě 
hned oprávněně poukazují. 

Řešením ale rozhodně není, 
aby městská část dotovala 
na úkor svých ploch nebo jiných 
aktivit povinnosti hlavního 
města.      Aleš Mareček, zástupce starosty
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Jak dál s výstavbou domu pro seniory?

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Obecnou pravdou je, že populace stárne 
a stále více seniorů potřebuje různé sociální, 
především pečovatelské služby. Na území 
naší městské části je zajišťuje například 
středisko sociálních služeb či Farní charita 
Stodůlky. Dlouhodobě nám však chybí po-
skytovatel pobytových služeb typu domova 
pro seniory. Je velkou škodou, že plánovaná 
stavba tohoto zařízení, které tento rok vy-
prší stavební povolení, se opět „nevešla“ 
do investičních akcí magistrátu. Naši spolu-
občané ovšem nepřestanou stárnout jen 
proto, že magistrát nemá finanční pro-
středky. Je tedy třeba hledat jiné cesty, 
 například i stavbu za vlastní prostředky. 
 Financování výstavby, ale i provozování 
 takovéhoto zařízení však bohužel klade 
značné finanční nároky na zřizovatele. 
Proto doporučujeme provozovat takové 
 zařízení ve spolupráci s dalším subjektem, 
který má s provozováním podobných 
 zařízení zkušenosti.              Za klub ČSSD Lucie Lerch

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Zastupitelský klub KSČM je pro výstavbu 
domu seniorů. Protože se zde nehodlá anga-
žovat ani stát, ani hlavní město Praha, 
vzhle dem ke svým známým vážným roz-
počtovým problémům, je KSČM i pro 
 výstavbu a provozování domu seniorů 
v  lokalitě Sídliště Stodůlky (dnešní konečná 
autobusů) vlastními silami MČ Praha 13. 
Proto také zastupitelé KSČM hlasovali pro 
žádost, aby hlavní město Praha převedlo 
na Prahu 13 platné stavební povolení pro 
zmíněný dům seniorů a nenechalo jej v zá-
ří 2013 propadnout. Tím by byly zmařeny 
naděje pro seniory i asi 20 mil. Kč, dosud 
vynaložených na přípravu projektu domu 
seniorů. 
Praha 13 má v současné době něco přes 
64 000 stálých obyvatel. I když je věkový 
průměr obyvatel Prahy 13 nižší, než je prů-
měr celé Prahy, je absence domu pro seni-
ory zjevně neúnosná. 

Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM Praha 13

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Výstavba domu pro seniory v Praze 13 je 
jednou z priorit v programovém prohlášení 
rady, kterou prosazujeme dlouhodobě. Pří-
pravu investičního záměru hl. města Prahy 
vybudovat domov pro seniory ve Stodůl-

Původním investorem a vlastníkem projektu na Dům seniorů ve Stodůlkách je hl. město Praha. 
Vzhledem k tomu, že hl. město nemá v současnosti v rozpočtu finanční prostředky na tuto investici, 
uvažuje se o převzetí projektu a výstavbě domu v režii městské části. Vedení radnice požádalo 
hl. město o převedení stavebního povolení, zatím bez odezvy. Otázkou také je budoucí financování 
provozu domu. Jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části jsme se tedy zeptali: Myslíte si, 
že by městská část měla vybudovat dům pro seniory za své prostředky a provozovat jej?   

kách jsme od počátku podporovali. V letoš-
ním roce hl. město přípravu výstavby 
v podstatě zastavilo. Aby stavební povolení 
nepozbylo platnosti, usilujeme o jeho urych-
lené převedení z hl. města na městskou část. 
Klub ODS je připraven podpořit záměr, aby 
výstavbu domu seniorů financovala MČ 
z prostředků, které získala z prodeje byto-
vého fondu. Další otázkou je provoz do-
mova. Mohl by být například svěřen 
externímu odborně způsobilému subjektu. 
Podmínkou je pro nás zajištění potřebného 
počtu míst pro klienty z Prahy 13 a kvalita 
poskytovaných služeb. Těm sociálně slab-
ším by radnice případně mohla na úhradu 
nákladů přispět.     Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Záměr výstavby domu pro seniory (DPS) 
na území MČ Praha 13 byl obsažen 
ve střednědobém plánu sociálních služeb hl. 
m. Prahy (HMP) i ve Strategii rozvoje MČ 
P 13 už v r. 2009. Vzhledem k tomu, že se-
niorů na našem území neustále přibývá, je 
zapotřebí tuto otázku řešit již nyní. V roce 
2011 byla vypracována studie proveditel-
nosti, projektová dokumentace a bylo rov-
něž vydáno stavební povolení pro HMP 
na výstavbu DPS s kapacitou cca 240 lůžek. 
V lednu t.r. Rada MČ P 13 požádala HMP 
o převod práv stavebníka, ale HMP dosud 
nerozhodlo. Praha 13 by mohla stavbu DPS 
realizovat z vlastních zdrojů, ale není 
schopna již ze svého rozpočtu financovat 
provoz. Proto je nutné, aby HMP přispívalo 
na převážnou část provozních nákladů. 
Pokud se tak nestane, je velice obtížné, aby 
Praha 13 DPS otevřela a provozovala. Za-
stáváme názor, že HMP by mělo vytvořit ta-
kové podmínky, aby uspokojilo potřeby 
svých občanů.          Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

Klub Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 
(SNOP 13) je pokračovatelem Klubu zastu-
pitelů pro výstavbu domova pro seniory. 
Navazuje na činnost Spolku občanských 
sdružení (Spolek 13). Jedním z našich hlav-
ních cílů je výstavba domova pro seniory 
z Prahy 13. Projekt je hotov a stavební 
 povolení vydáno. Na základě seriózního 
průzkumu, který náš klub provedl ve spolu-
práci s charitní ošetřovatelskou službou, je 
nutné s výstavbou začít co nejdříve. Sou-
časná situace v péči o naše seniory není 

adekvátní potřebám stárnoucí populace 
Prahy 13, a proto říkáme jednoznačné ANO 
výstavbě a provozu Domova pro seniory. Je 
zcela nepodstatné, z jakých peněz se bude 
stavět, vždy se jedná o veřejné finanční pro-
středky. Radnice Prahy 13 měla mnoho pří-
ležitostí k zahájení výstavby, ale všechny 
promarnila. Věříme, že po volbách 2014, 
zcela noví radní, domov pro seniory ko-
nečně postaví. Sledujte www.snop13.cz .  

 RNDr. Erika Prausová, SNOP 13, 

                                                  Klub Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Politický klub SZ a občané pro Prahu 13 
podporuje výstavbu domu seniorů financo-
vanou z finančních prostředků Prahy 13. 
Naše městská část má dnes kolem 60 tisíc 
obyvatel a počet obyvatel dále roste. Pra-
ha 13 bude do budoucna potřebovat zařízení 
typu dům seniorů. Nicméně je třeba si hned 
na začátku uvědomit, že výstavba a pak pře-
devším provoz domu seniorů budou fi-
nančně hodně náročné. Při přípravě tohoto 
projektu tak budeme důsledně trvat na reali-
stické a podrobné finanční analýze nákladů 
na výstavbu a na provoz takového domu. 
Určitě budeme sledovat i možnost výstavby 
multifunkčního objektu, tedy možnost 
zkombinovat do jednoho objektu bydlení 
pro seniory a např. startovací byty a k tomu 
navíc přidat komerční nebytové prostory 
typu restaurace/cukrárna, čistírna, malý ki-
nosál, zdravotnické zařízení, tak, aby mohl 
být provoz celého objektu financován z více 
zdrojů a nebyl tak plně finančně závislý 
na dotacích z městské části.

Olga Sedláčková, Klub Strana zelených a občané Prahy 13

TOP 09

Zdánlivě jednoduchá otázka nemá jednodu-
chou a jednoznačnou odpověď. Přes mnoho 
výhrad ale říkáme opatrné ano. Ideální po-
sloupností řešení těžkých životních situací 
je: zodpovědný jedinec, rodina, charitativní 
a církevní organizace, obec, stát. Reálný 
život ideální většinou není. Proto je účast 
obce při pomoci občanům často nutná. 
Obecní samospráva se má vyváženě starat 
o svou komunitu v každém ohledu tak, aby 
byl zajištěn alespoň základní standard kva-
lity života jejích členů. Pokud po využití 
všech ostatních možností u nás žije tolik 
 seniorů vyžadujících speciální péči, že ne j-
efektivnějším řešením je stavba odpovída-
jícího zařízení, pak místní samosprávě 
v podstatě nezbývá nic jiného, než takové 
zařízení postavit a provozovat. V kontextu 
všech ostatních investičních akcí v Praze 13 
je investice do domova pro seniory po-
měrně logická. Samozřejmostí je pak jeho 
využití především místními spoluobčany.   

         Za klub TOP09 Praha 13 Vojtěch Šeferna
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Tyto ceny vybraných servisních úkonů jsme ušili na míru modelu Octavia Tour I s motorem 1,6/74 kW.
Částka vždy zahrnuje originální díl, práci servisního technika a DPH. Výhodné ceny však máme 
i pro další modely Octavia Tour, stejně jako Fabia, Roomster, Octavia, Yeti a Superb.

Dobré ceny, které Vašemu vozu padnou

Výměna 
stíracích lišt aero

Výměna zadního 
dílu výfuku

Výměna 
brzdové kapaliny

Výměna předních brzd. 
destiček a kotoučů

Výměna 
zapalovacích svíček

Výměna předních 
brzdových destiček

Výměna 
rozvodové sady

Výměna předních 
tlumičů vč. geometrie

1 395 Kč4 311 Kč3 080 Kč

1 354 Kč

749 Kč 1 108 Kč659 Kč

6 898 Kč

4 692 Kč

Výměna zadních 
brzdových destiček

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
Praha 5 - Stodůlky
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz
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Přesně před 10 lety, 2. června 2003, byla slavnostně uvedena do provozu radnice Prahy 13. Mladá městská část tak dostala své první důstojné sídlo, 
které do té doby nahrazovala provizoria v panelákových bytech. Nová budova byla pro svůj překvapivý tvar zanedlouho místními přejmenována 
na „laskonku“. Přes počáteční ostych si obyvatelé Prahy 13 na futuristický objekt velice brzy zvykli. Dnes už ho berou jako naprosto samozřejmou 
součást svého prostředí. Radnice se stala významným centrem veřejného života i kultury, přestože díky novějším výškovým budovám již několik let 
není dominantou Slunečního náměstí. 

Budova radnice, která byla oprávněně nomi-
nována do soutěže Stavba roku 2003, není 
 zajímavá jen svým neobvyklým oválným tva-
rem, kovovým povrchem, prostorným atriem 
nebo věží s hodinami. Ještě pozoruhodnější 
je, jak se v tomto klenotu moderní architek-
tury snoubí neokázalá elegance s praktickou 
funkčností. Centrem dění je prosvětlené 
atrium vysoké tři podlaží. V jeho přízemí ná-
vštěvník najde podatelnu, informace 
a všechny nejfrekventovanější přepážky 
úřadu, kromě toho ale slouží jako prostor pro 
výstavy nebo koncerty. Polyfunkční je i zase-
dací místnost zastupitelstva, která plní sou-
časně roli obřadní síně, divadelního či 
koncertního sálu. Celá budova je vzdušná, 
bezbariérová a vstřícná vůči rodičům s ma-
lými dětmi – už jen tím, že má dětský koutek, 
oddělenou místnost na kojení a přebalování 
nebo zásobníky s pitnou vodou. 

Požádali jsme autora, Ing. arch. Miloše 
Haaseho, který s týmem spolupracovníků 
projekt vypracoval, aby nám o svém pojetí 
radnice sdělil něco víc: 

„Budova radnice je jasně oddělený objekt, 
který leží v hlavním významovém ohnisku 
Slunečního náměstí a zdůrazňuje jeho podél-
nou osu. Byla koncipována jako moderní 
 centrum městské části. Má odrážet rodící se 
tradici dynamicky se rozvíjející části hlavního 
města a otevřením budovy občanům symboli-
zovat transparentnost demokratického úřadu. 
Cesta, která volně prochází budovou v jejím 
ústředním prostoru, atriové hale s ochozem, 
umožňuje setkávání lidí. Lze tu pořádat před-
stavení, koncerty nebo jiná setkání. Víceúče-
lový sál je s atriem vizuálně i fyzicky propoji-
telný. Rovněž není řešen jednoúčelově jako 
reprezentační prostor nebo svatební síň, ale 
jeho scénická úprava umožňuje jednoduché 
a rychlé proměny.

V budově jsou umístěny všechny admini-
strativní, správní a společenské prostory 
úřadu městské části, prostory pro starostu 
a zastupitelstvo i pro veřejnost. Jsou zde sou-
středěna všechna pracoviště úřadu a každý 
občan Prahy 13 si může vyřídit všechny po-
třebné záležitosti na jednom místě. 

Geologické poměry podloží byly velmi 
 složité, proto je budova radnice založena 
na pilotách. Nosnou konstrukci tvoří železo-
betonový monolitický skelet. Vnější plášť 
 budovy je obložen sendvičovými kazetami 
z ocelového plechu s voděodolnou povrcho-
vou úpravou. Před okny jsou pevné protislu-
neční hliníkové žaluzie.

Oválný půdorys budovy se rozvíjí ze dvou 
ohnisek, podobně jako prostor celého náměstí: 
v jednom ohnisku leží skleněná věž s hodi-
nami, kolem druhého se rozvíjí shora prosvět-
lená dvorana atria s prstencem kancelářských 
pracovišť, sepnutých dvojicí komunikačních 
jader. V těchto jádrech jsou soustředěny výtahy, 
schodiště, stoupací trasy medií a sociální zaří-
zení. V budově je umístěno celkem šest výtahů, 
čtyři osobní, jeden nákladní-evakuační a výtah 
na odpadky ze suterénu.

Nosná ocelová konstrukce zastřešení atria 
je zavěšena ve výšce 12 metrů – na úrovni 
stropu 3. nadzemního podlaží. Je to souvislá 
skleněná plocha na ocelových vaznících. 

V úrovni 6. nadzemního podlaží je 
na vnější straně vyhlídkový ochoz (při dnech 
otevřených dveří bývá přístupný pro veřejnost 
– pozn. redakce). Střecha radnice s tzv. obrá-
cenou střechou (tj. s tepelnou izolací nad 
hydroizolací) je z funkčních i estetických dů-
vodů řešena jako bezúdržbová střešní za-
hrada. Ze sousedních výškových budov je 
totiž radnice dobře vidět z nadhledu. 

Třípatrová radniční věž s hodinami osvět-
luje prostřednictvím vnitřního skleněného tu-
busu patrové výtahové haly, odvětrává atrium 
a klíčovou funkci má v protipožárním zabez-

pečení budovy. Nejvyšší bod střechy věže je 
ve výšce téměř 43 metrů.

V přízemí pod věží je na Foucaultově ky-
vadle umístěn základní kámen budovy, který 
výtvarník a divadelník Karel Vostárek pojal 
jako metaforickou sochu vznášející se v pro-
storu a současně vyrůstající ze zbytku reálné 
zelené louky, na které radnice vznikla.

Radnice byla několikrát publikována v od-
borných časopisech. Někdo ji dokonce pova-
žuje za postmoderní architekturu, což vůbec 
nechápu. Není citátem ani parafrází nějaké 
konkrétní stavby a návrhu chybí rafinovanost 
a ironie. Jak říkám, neuměl jsem si na tomto 
místě představit nic jiného.

Na práci na projektu radnice stále velmi 
rád vzpomínám. Byla to krásná práce a se-
tkání s cílevědomými lidmi. Rád bych zmínil 
Ing. Milana Dvořáka z úřadu, architekta 
 Jiřího Navrátila, který vykonával dozor inves-
tora a má lví podíl na úspěšném výsledku, 
stavbyvedoucího Ing. Petra Šimona a jeho 
zástupce Vladimíra Medka. Ze svých nejbliž-
ších spolupracovníků musím jmenovat 
 Michala Hejzlara a Ing. Evu Kroftovou (sta-
vební projekt) a Ing. Pavla Zoubka, autora 

originálního konstrukč-
ního řešení. Vděčně vzpo-
mínám na spolupráci 
s architektem Ivo Ober-
steinem, autorem urbani-
stického řešení Jiho-
západního Města, s archi-
tektem Jiřím Zavadilem, 
který do detailu dotvořil 
vnější úpravu kolem bu-
dovy i na autory interiéru 
architekta Petra Kováře 
a již zmíněného Karla 
Vostárka. Mám radost, že 
se úřad o budovu dobře 
stará, vždy rád vzpomí-

nám na pány Zdeňka Sepekáře a Ivana 
 Mašína z hospodářské správy úřadu.“

Tolik architekt Miloš Haase. Co dodat? 
Snad jen tolik, že jakkoli promyšlená a skvěle 
provedená stavba ožívá teprve díky lidem, 
kteří v ní žijí nebo pracují. Věříme, že deset 
let setkávání a každodenní komunikace úřed-
níků s občany už dodaly už této krásné bu-
dově toho potřebného ducha. Snad většina 
návštěvníků odchází spokojena a s dobrým 
pocitem. 

A pokud si zrovna na úřadě nepotřebujete 
nic zařídit, což je ta nejlepší varianta, přijďte 
se podívat třeba na jednu z pravidelných vý-
stav nebo si poslechnout některý z mnoha 
koncertů. Nebudete litovat.

Samuel Truschka

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
N

Ý

 F
OT

O:
 B

OH
DA

N 
PA

RD
UB

IC
KÝ

  



 ČERVEN 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

Dvacáté výročí ZŠ Klausova
Dne 1. 9. 1993 byla na Velké 
Ohradě slavnostně otevřena ZŠ 
Klausova. Leží na samé hranici 
s chráněnou krajinnou oblastí 
Prokopského a Dalejského údolí, 
daleko od městského ruchu, pra-
chu a nečistot. Žije typickým 
sídlištním životem od praskání 
ve švech po rozumnou naplně-

nost. Jsem ředitelkou této školy 
již 10 let, postupně se mi měnila 
nevlídná šedivá budova v krás-
nou, zateplenou, barevnou školu 
s novými okny, prostranstvím 
před školou, s novými šatnami, 
hřištěm s trávou třetí generace, 
s novými počítačovými učeb-
nami, interaktivními tabulemi... 
Nejsem však pyšná jen na mate-
riální proměnu, ale zvlášť chci 

vyzdvihnout duchovní život v ní. 
Klima ve škole je velmi přátelské, 
netrpíme vulgarismy, jsme k sobě 
vlídní a ohleduplní, panuje zde 
příjemná atmosféra, pocit jistoty, 
řádu a pravidel. Dle našeho škol-
ního plánu dbáme o Rozvoj 
Osobnosti, Zdraví, Učení, Mo-
rálky = R.O.Z.U.M., tedy o vše-

stranný vývoj našich žáků. Chtěla 
bych poděkovat všem těm, kteří 
pro naši školu dělají co mohou – 
zřizovateli MČ Praha 13, rodi-
čům, pedagogům, žákům, 
přátelům, bývalým žákům. Přeji 
nám hodně elánu, dobrých myš-
lenek, nadšené pedagogy, hodně 
zvídavých žáků a šťastnou bu-
doucnost.

Věnceslava Hanzlíková, ředitelka školy

Video pohlednice z mého města
Již dvanáctým 
rokem pořáda-
 la ZŠ Mládí 
celostátní sou-
těž v anglic-
kém jazyce 
pod patronací 
velvyslankyně 
Velké Británie 
v ČR a pod 
záštitou mini-
sterstva škol-
ství. Zúčastnilo se jí 501 žáků 
a studentů 50 základních 
a středních škol ze všech koutů 
České republiky s celkem 67 vi-
deo pohlednicemi. Vyhodnocení 
proběhlo 16. května za účasti 
zástupců ministerstva a Britské 
rady v Praze. Na zajímavé ceny 
pro výherce přispěl starosta 
Prahy 13 David Vodrážka a další 
sponzoři. 
Soutěž motivuje žáky i učitele 
k používání videotechniky při 
výuce anglického jazyka. V kate-
gorii 8. – 9. tříd obsadil 3. místo 

snímek Autumn in Prague nato-
čený žáky 9. ročníku naší školy; 
zvítězil snímek slovenského 
účastníka ze Staré Ľubovni. 
V nejmladší kategorii vyhrála 
video pohlednice z Kdyně 
a v nejstarší kategorii snímek 
Frýdek – Místek City of Time, vy-
tvořený studenty tamní Střední 
školy informačních technologií. 
Výsledková listina a vítězné 
snímky jsou na 
www.dis.cz/videopohlednice

Doubravka Matulová a Norbert Tlustý, 

organizátoři, ZŠ Mládí

Šikulka zve na třicetiny
Kolektiv Mateřské školy Šikulka 
v Hostinského 1534 si vás dovo-
luje pozvat na 20. června do are-
álu naší školky, kde se od 16.00 
koná Zahradní slavnost u příleži-
tosti 30. výročí jejího založení. 
Zveme všechny naše děti, rodiče, 
absolventy i bývalé zaměstnance, 
aby s námi přišli zavzpomínat 

na naše začátky 
a zá roveň si pro-
hlédli svoji školku 
v současnosti. Tě-
šíme se na vás a vě-
říme, že společně prožijeme 
nezapomenutelné odpoledne 
plné her a vzpomínání se Šikul-
kou.     Adriana Hlavačková, ředitelka MŠ Šikulka

Stodůlecké gymnázium je otevřené veřejnosti
V Městské knihovně v KD 
Mlejn představilo Gymnázium 
mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha, s.r.o., 2. května 
všem zájemcům letošní úspěchy 
svých studentů. Po přivítání ředi-
telkou gymnázia Renátou Zajíč-
kovou dostali slovo studenti. 
Představení úspěšných ročních 
projektů bylo doplněno o jejich 
osobní zkušenosti a význam, 
který pro ně tato méně tradiční 
forma výuky má. Celoroční pro-
jekty na vyšším stupni gymnázia 
jsou finančně podpořeny grantem 
z Operačního programu Praha – 
Adaptabilita (OPPA), který je 
spolufinancován Evropským so-
ciálním fondem. Grant s názvem 
Projekty k všestrannému rozvoji 
osobnosti bude realizován také 
v příštím školním roce a již nyní 
se ukazuje, že je pro studenty 

i pedagogy velikým přínosem. 
Úspěšná projektová výuka se tak 
bezpochyby stává vlajkovou lodí 
této školy.

V knihovně se také představil 
nový školní pěvecký sbor Oktáva, 

který spolu s výtvarnými pracemi 
studentů zpestřil podvečerní 
 program.

Další chloubou školy jsou již 
tradiční úspěchy v komunikační 
soutěži Mladý Démosthenes, ví-

tězný rétorický přednes zde také 
zazněl. Významným počinem 
školy je pořádání již 2. ročníku 
celostátní soutěže v recitaci poe-
zie hispanofonních autorů Ústy 
básníka. Letos se přihlásilo téměř 
90 soutěžících z celé ČR. 

Gymnázium MVV Praha 
s.r.o. se může pochlubit stále se-
zvyšujícím zájmem o studium – 
na letošní přijímací zkoušky 
bylo přihlášeno přes 100 ucha-
zečů. Pořádání různých mimo-
školních akcí se stalo již její 
nedílnou součástí. Škola kromě 
jedinečného klimatu a kvalitní 
výuky nabízí přidanou hodnotu 
– otevřenost vůči veřejnosti.  

 -red-
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„Chlupovka“ slaví dvacet let
Zdá se to skoro neuvěřitelné, 
ale letos uběhne už dvacet let od 
vzniku školy, která se postupně 
z malé a neznámé školičky stala 
jednou z největších, ale také nej-
vyhledávanějších škol v Praze. 
ZŠ Chlupova vznikla 1. července 
1993 v bývalé budově jeslí jako 
nouzové řešení nedostatku škol 
na sídlišti. V sedmi třídách za-
sedlo 174 žáků a škola se pracně 

snažila překonat nedůvěru rodičů. 
O 16 let později měla už 13 tříd 
a vzdělávalo se v ní přes 300 žáků. 
V květnu 1995 jsme obdrželi sta-
tut Fakultní školy Pedagogické 
fakulty UK v Praze. Každoročně 
u nás ve škole vykonává praxi 
řada studentů pod vedením zku-
šených učitelů. Několik prakti-
kantů včetně dvou mužů už 
rozšířilo řady našeho pedagogic-
kého sboru.

V září 1999 byla naše škola za-
řazena mezi školy s rozšířenou 
 výukou cizích jazyků. Škola se 
profiluje výukou zejména anglič-

tiny. Využíváme aktivních komu-
nikativních metod a výuka je 
vedena v malých skupinách roz-
dělených podle pokročilosti žáků. 
Žáci mají také možnost studovat 
další cizí jazyk (němčina, fran-
couzština, španělština a ruština). 

V březnu 2000 jsme od 
Dr. Bloem z Univerzity v Cleve-
landu (USA) převzali „Certifikát 
prvního tréninkového a metodic-

kého centra programu Čtením 
a psaním ke kritickému myšlení 
v ČR“. Rozvíjíme bohatou lektor-
skou činnost a každoročně školu 
navštíví několik delegací učitelů 
z ČR a dalších zemí Evropy. 

Ve školním roce 2002/2003 
jsme se stali pilotní školou a spo-
lupracovali jsme s Výzkumným 
ústavem pedagogickým a MŠMT 
na tvorbě prvního školního vzdě-
lávacího programu (ŠVP). 

V následujícím školním roce 
2003/2004 jsme vlastní ŠVP ově-
řovali a stali se jednou ze tří škol 
v celé ČR, které byl uznán. Celo-

Třicetiletá mladice
Základní škola Kuncova ve Sto-
důlkách završuje letošním škol-
ním rokem 30 let své existence 
a činnosti. Školou prošlo 2 615 
absolventů, kteří se k ní s hrdostí 
hlásí. ZŠ Kuncova je známá roz-
šířenou výukou matematiky, ja-
zyků, tělesné výchovy a výtvarné 
výchovy. V rámci oslav byla 
v atriu radnice Prahy 13 instalo-
vána výstava k jubileu, kde byly 
k vidění i první vzorky jednot-
ného školního oblečení – tričko 
a mikina světle zelené barvy se 
znakem školy. Oslavy 30. výročí 
vyvrcholí 1. září slavnostním 
 ohňostrojem. 

Upozorňuji rodiče žáků 5. tříd 
základních škol, že přihlášky 
do budoucího 6. ročníku je 
možné posílat až do pátku 14. 6. 
2013, a to do studijních skupin:
– s rozšířenou výukou matema-

tiky a informatiky
– s rozšířenou výukou jazyků 

(kromě angličtiny je možné si 
vybrat francouzštinu, němčinu, 
ruštinu, španělštinu nebo ital-
štinu)

– s rozšířenou výukou výtvarné 
výchovy

– s rozšířenou výukou tělesné 
 výchovy se specializací na bas-
ketbal a judo 

Bližší informace včetně přihlá-
šek najdete na www.zskuncova.org

pod heslem Škola – Přijímací ří-
zení.              Pavel Petrnoušek, ředitel školy

státní zavedení Rámcového vzdě-
lávacího programu nás proto nijak 
nezaskočilo, naopak nám uvolnilo 
ruce.

Na podzim 2003 byl škole 
udělen „Certifikát Tvořivá škola 
a Vzdělávací středisko činnost-
ního učení“. I v této oblasti pro-
vádíme lektorskou činnost 
a školíme učitele z celé ČR.

Zatímco okolní školy v oblasti 
se potýkaly s nedostatkem žáků, 
FZŠ Chlupova byla natolik po-

pulární, že nebyla schopna 
z kapacitních důvodů 
všechny zájemce přijmout. 
Proto bylo nutné hledat 
další možnosti rozvoje, 
které nastaly až přecho-
dem do větší budovy.

K 1. září 2009 vznikla 
FZŠ prof. Otokara 
Chlupa spojením FZŠ 
Chlupova a FZŠ Finge-
rova. Nástupnickou orga-
nizací se stala FZŠ 
Chlupova sídlící v budově 
bývalé FZŠ Fingerova. 
V nové škole nám přibyl 
i 2. stupeň a postupně roz-
šiřujeme náš způsob výuky 
i tam. Podle neustále se 

zvyšujícího zájmu usuzujeme, že 
jdeme správnou cestou. Každo-
ročně zapisujeme do prvních tříd 
kolem 170 žáků a ve škole je 
v současné době dvacet tříd na 
prvním a devět tříd na 2. stupni. 
Počet žáků se během čtyř let 
 existence nové školy zvýšil až 
na 774.

V následujících třech letech 
po sloučení prošla škola náročnou 
rozsáhlou rekonstrukcí, při které 
zcela změnila vnější i vnitřní tvář. 
Přibyla nová barevná fasáda, vel-
koryse pojatá vstupní hala se 
skříňkami pro každého žáka, kte-

rou zároveň využíváme spolu 
s otevřeným atriem pro akce 
a shromáždění. Pro snadnější 
 orientaci slouží barevně odlišené 
chodby s relaxačními místy. Nová 
knihovna s počítači, studovnou 
a multimediální pracovnou se vy-
užívá pro výuku i mimo vyučo-
vání. Renovací prošly i učebny 
a kromě nově zařízených kmeno-
vých tříd vznikly i odborné pra-
covny fyziky, chemie a přírodopisu 
s pracovními laboratorními místy 
pro žáky, učebny dějepisu a země-
pisu, několik jazykových minipra-
coven a moderně vybavená cvičná 
kuchyň se čtyřmi plně vybave-
nými varnými centry. Širokému 
využití se také těší nové sportovní 
zázemí, které zahrnuje dvě pro-
storné tělocvičny a rozsáhlé ven-
kovní sportoviště. 

Vytvořili jsme nový společný 
Školní vzdělávací plán „Škola 
 aktivního učení – šance pro kaž-
dého“. Ve stejném roce jsme se 
zapojili do mezinárodního pro-
jektu Innovative Learning Envi-
ronments – Inovativní prostředí 
pro učení a v letech 2010 – 2012 
do národního programu MŠMT 
Cesta ke kvalitě, jehož ústředním 
motivem je sebehodnocení škol.

Od roku 2010/11 jsme členy 
Asociace aktivních škol, které 
nechtějí jen přežívat. Toto krédo 
plně vystihuje naši dosavadní 
činnost. Neusínáme na vavřínech 
a snažíme se neustále zlepšovat 
práci učitelů i podmínky vzdělá-
vání našich žáků. I přes problémy 
současného školství si totiž stále 
myslíme, že tato namáhavá 
a nikdy nekončící práce má hlu-
boký smysl. Další informace 
o činnosti školy najdete na 
www.fzs-chlupa.cz.

Zuzana Majstrová, zástupkyně ředitelky
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BĚH PRO MEDVĚDY 
A MEDVÍĎATA. V dubnu 
uspořádal Všesportovní oddíl 
SK Hala Lužiny ve spolupráci 
s Pražským sdružením Sport pro 
všechny II. ročník orientačního 
běhu Medvědí stezkou. Závodu 
se zúčastnilo 76 hlídek v 7 věko-
vých kategoriích. Trať závodu 
dlouhou 2 920 m se 7 kontrol-
ními stanovišti připravili organi-
zátoři v Dalejském údolí na 
rozhraní Prahy 13 a Prahy Ře-
poryje. Závodníci plnili úkoly 
z tábornických dovedností, vy-
zkoušeli si orientaci v terénu 

a práci s buzolou... Svou zdatnost vyzkoušeli na stanovišti lanových 
aktivit. Závodu se mohli zúčastnit všichni příchozí. Ráda bych podě-
kovala všem organizátorům a pomocníkům, kteří přispěli k úspěchu 
této akce. Další orientační běh budeme pořádat v září v Centrálním 
parku.                                Dáša Kolandová, Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny     

JUBILEJNÍ EVAKUACE CYKLISTŮ. V sobotu 27. dubna se 
na startu před radnicí sešlo přes 70 cyklistů všech věkových kategorií 
od 5 do 80 let. Šťastnou cestu jim popřál a akci odstartoval místo-
starosta David Zelený. Přes nepříznivou předpověď celý den svítilo 
sluníčko. Do cíle ve sportovním areálu ve Zbuzanech jeli účastníci 
Prokopským údolím do Hlubočep, podél Vltavy a Berounky do Ra-
dotína a přes Zadní Kopaninu a Ořech. Nikdo se na trase nezranil ani 
neměl technické problémy. V cíli se hrály zábavné soutěže. Protože se 
jednalo o 10. ročník akce, rozdával organizátor soutěžícím sklenice 
s logem Evakuace na kole 2013.                Jaroslav Matýsek

KAM O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH? 
• Léto v penzionu Kozel
Praha 13 nabízí možnost rekreace v penzionu Kozel ve Vrchlabí. 
Kontakt: Hana Blahová – provozní, tel. 602 722 045, rezervace na 
tel. 723 703 611, www.penzionkozel.cz.

• Dům dětí a mládeže Stodůlky
Nabízíme poslední volná místa na letních výjezdních i příměstských 
táborech. Příměstské tábory pořádáme v týdenních turnusech během 
celých letních prázdnin. Jsou určeny převážně dětem z 1. – 5. tříd. 
Cena týdenního tábora činí 600 Kč. 
Podrobný přehled všech táborů najdete na www.ddmstodulky.cz.

• Cesta kolem světa
Občanské sdružení Rarach pořádá od 2. do 10. 8. (pá – so) integrační 
tábor pro zdravé děti i děti s handicapem od 6 do 15 let. Na táboře, 
který se koná v Rekreačním a školícím středisku Loutí u Nové Rabyně, 
je neustále přítomen zdravotník. Cena je 3 550 Kč. Dopravu na tábor 
a zpět je nutné si zajistit. Více u hlavního vedoucího Martina Marka 
na tel. 724 530 679 nebo na osrarach@seznam.cz, www.rarach-os.cz. 

• Stopy Xapatanu 
Proxima Sociale, o.s., pořádá ve dnech 29. 7. – 2. 8. pro děti ve věku 
7 – 13 let příměstský tábor. Předpokládaná cena je 950 Kč. Zahrnuje ce-
lodenní stravování, pitný režim, vstupné, jízdné a materiály k jednotli-
vým aktivitám. Děti čekají výlety, návštěva tajemných jeskyní,  vaření 
v přírodě, jízda na koni... Kontakt: Adéla Koryntová, tel. 775 608 508, 
koryntova@proximasociale.cz, www.proximasociale.cz. 

• Léto s koňmi
Jezdecké středisko Zmrzlík Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy pořádá 

o letních prázdninách příměstské tábory, kterých se mohou zúčastnit 
děti již od 6 let. Během dne se učí péči o koně a teoretickým základům. 
Samozřejmostí je ježdění. Páteční program je pak zaměřen na soutěže. 
Přihlášky přijímáme na celý týden i na jednotlivé dny. Tábor od pondělí 
do pátku je cenově zvýhodněn. Více na www.ddmpraha.cz v sekci JS 
Zmrzlík, na zmrzlik@ddmpraha.cz nebo na tel. 222 333 808-9.

• FunCamp
FunCamp je příměstský tábor v Praze určený pro děti od 6 do 12 let. 
Nabízí jim kromě známých pohybových her a sportů také seznámení 
s netradičními sporty. Děti si zlepší všeobecnou kondici, koordinaci, 
flexibilitu, soutěživost a v neposlední řadě týmovou spolupráci. Fun-
Camp bude probíhat během letních prázdnin v lokalitě Nových Bu-
tovic. Stravování po celý den je zajištěno. Termíny a více informací 
na www.funcamp.cz.

• Měšťáček
V termínu 22. – 26. července pořádá Lučinka příměstský tábor 
v Praze 13. Kromě tanečních zkoušek a různých her v přírodě vyra-
zíme do tradiční svíčkárny, keramické dílny, Národního muzea v Praze 
nebo pražské zoo. Potřebné dokumenty k přihlášení a více informací 
na www.fslucinka.wz.cz.

• Prázdniny v knihovně
Knihovna pro malé i velké v Borovanského 2203 na Velké Ohradě 
bude po celé prázdniny otevřená a bude zdarma nabízet zájmovou 
činnost podle poptávky dětí a také jednodenní příměstský tábor pouze 
s kapesným na občerstvení. Těšíme se na děti i mládež, ale také 
na dobrovolníky nad 18 let. 
Více na www.naruc-prodetiamladez.cz.                                                      -red-                                                                                 

MEDAILOVÁ ÚRODA. V polovině dubna proběhla další soutěž 
 Malého poháru škol Prahy 13, a to v oblíbené vybíjené. Chlapcům ze 
4. a 5. tříd FZŠ Trávníčkova se dařilo a získali bronzové medaile. Za-
čátek května byl pro fotbalisty 1. – 3. a 4. – 5. tříd ve znamení dlouho 

očekávaného 
fotbalového 
turnaje McDo-
nald´s Cup. 
Chlapci obha-
jovali zlato 
a stříbro z loň-
ského roku. 
Letos vybojo-
vali v obou ka-
tegoriích stří-
brné medaile.

Andrea Kelnárová

VŠECHNO NEJLEPŠÍ K NAROZENINÁM, PETŘE! Kulaté pade-
sátiny slaví letos Petr Škvára, hlavní pořadatel utkání A-týmu mužů 

Sokola Stodůlky. Přestože se odstěhoval až 
do 60 kilometrů vzdáleného Divišova, kde 
se oženil a postavil dům, nevynechá jediné 
utkání mužů A Sokola Stodůlky. Jako 
hlavní pořadatel je nenahraditelný a utkání 
probíhají bezproblémově. Za jeho obětavost 
děkujeme a k jeho životnímu jubileu mu 
přejeme hodně zdraví a mnoho hezkých 
chvil se stodůleckým fotbalem.     

 Aleš Musil, předseda oddílu 
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LÍBÍ SE TI GYMNASTIKA?  Oddíl sportovní gymnastiky přijímá 
od září 2013 nové členy a členky pro sportovní gymnastiku. Tréninky 
budou v pondělí a ve středu od 16 nebo 17 hodin v tělocvičně ZŠ Jan-
ského na Velké Ohradě – podle výběru a věku přihlášených dětí. Více 
na www.topgympraha.cz. Přihlášku je vzhledem k omezenému počtu 
míst třeba odevzdat co nejdříve. Telefonicky se můžete spojit s hlavní 
trenérkou gymnastiky na tel. 773 963 651.                               Andrea Verešová

OBHÁJILI TITUL MISTRŮ. Před rokem jsme v Kuncovce oslavo-
vali poprvé postup do republikového finále základních škol v basket-
balu a následné vítězství. Po roce mohli žáci basketbalového výběru 
6. – 7. tříd ZŠ Kuncova díky vítězství a postupu v kvalifikaci svoje pr-
venství obhajovat. And 1 cup je celorepubliková soutěž základních 
škol a víceletých gymnázií chlapců a dívek ročníku narození 1999 
a mladších, která vyvrcholila 14. – 16. května finálovým turnajem 
v Klatovech. Finále se účastnilo 6 nejlepších škol z celé republiky. Naši 
chlapci porazili Klatovy, Slaný, Pardubice, Novou Paku, Nový Jičín 
a stali se bez zaváhání mistry ČR v basketbalu školních týmů. 
ZŠ Kuncova reprezentovali Kryštof Kulčák, David Havelka, Daniel 
Randuška, Lukáš Hilgard, Daniel Valach, Adam Šesťák, Nikola 
Miličič, Sandro Jovičič, Ondřej Jenšovský a Štěpán Junek. 
Všem děkuji za skvělou reprezentaci a blahopřeji k obhajobě titulu. 

                     Pavel Šenk, učitel a trenér ZŠ Kuncova

PRAHA ŽIJE BĚHÁNÍM. V průběhu letošního roku se v šesti 
městských částech uskuteční Metropolitní veřejný běžecký závod, 
jehož smyslem je podpora aktivního zdravého životního stylu. 
V Praze 13 se uskuteční v září v Centrálním parku. Běh je určen pro 
všechny věkové kategorie (odstupňované po 10 letech). Každý startu-
jící, který závod dokončí v časovém limitu, získá pro svoji městskou 
část bod. Hodnotit se samozřejmě bude i pořadí jednotlivců. Zapojte 
se do akce! Více na www.czechbigman.cz.                       Roman Jaroš, R Team

SPORTOVNÍ DVOJBOJ ŠKOLÁKŮ.  Letošní ročník Plavecko-bě-
žeckého poháru se uskutečnil 15. května. Přihlásilo se 164 dětí 
z 24 základních škol 
16 městských částí 
Prahy. Plavání pro-
běhlo v plaveckém 
bazénu Motorletu 
Praha v Radlicích. 
Následovala běžecká 
část v Centrálním 
parku Prahy 13. Děti 
bojovaly nejen o body 
do celkového pořadí, 
ale i o zajímavé ceny. 
Nejúspěšnějším re-
prezentantem Pra-
hy 13 se stal Vilém 
Merta z FZŠ Prof. O. Chlupa, který ve své kategorii vybojoval bron-
zovou medaili. Jeho škola se umístila na jednom z předních míst 
v soutěži základních škol.        Roman Jaroš, ředitel závodu

VICEMISTŘI REPUBLIKY ZE STODŮLEK. BA Sparta Praha 
mládežnický basketbalový klub, který se hrdě hlásí ke své přísluš-
nosti do Stodůlek a Prahy 13, má v letošní sezoně ojedinělý úspěch. 

Družstvo mladších žáků 
ročník 1999, které tvoří 
z větší části chlapci ze 
ZŠ Kuncova, skončilo 
na mistrovství České repub-
liky v Pardubicích na dru-
hém místě těsně za pořáda-
jícími BK Pardubice. 
Za BA Spartu byl do nej-
lepší pětky turnaje nomino-
ván Ondřej Výcha. Tím 
medailové žně pro BA Spartu 
neskončily. O týden později 
na Národním  Finále MIX 
skončilo naše spojené druž-
stvo dívek a chlapců po dra-
matickém semifiná lovém 
souboji s Plzní na 3. místě, 
když v zápase o bronz dekla-
sovalo o 30 bodů družstvo 
Jindřichova Hradce.   

  Pavel Šenk, trenér BA Sparta

ZAJÍČEK VSTOUPIL DO DRUHÉ DESÍTKY.  Dne 25. 4. se na hři-
šti FZŠ Mezi Školami konal 11. ročník atletického čtyřboje mateř-
ských škol Prahy 13 Butovický zajíček. Pořadatelem byla tradičně MŠ 
Pohádka ve spolupráci s Prahou 13 a SK Aktis Praha. Sportovního 
klání se zúčastnilo 57 dětí z pěti mateřských škol. Malí sportovci změ-
řili své síly v běhu na 30 a 250 metrů, skoku do dálky a hodu kriketo-
vým míčkem. Celkovým vítězem se stala Mateřská škola Rosnička. 

Na dalších místech se umístily školky Pohádka, Barvička, U Rumcajse 
a Sluníčko pod střechou. Děti si sportovní odpoledne opravdu užily 
i díky svým rodičům. Ti je nejen hlasitě povzbuzovali, ale také si za-
sportovali, a to v běhu na 250 metrů. Všem učitelům, dětem i rodičům 
moc děkujeme a blahopřejeme.                           Kateřina Jindřichová, MŠ Pohádka

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA. Téčko – všeobecná spor-
tovní příprava dětí zve nové budoucí sportovce ve věku 5 – 7 let. Tré-
ninky, které nabízejí dětem všeobecný sportovní rozvoj formou her 
vhodných pro tuto věkovou skupinu, probíhají v tělocvičně FZŠ Mezi 
Školami ve středu od 14.30 do 15.30 hodin. V dalších letech mohou 
děti pokračovat ve skupině Téčko starších (7 – 11 let). Přijďte si tré-
ninky s dětmi rovnou vyzkoušet. Kontakt a další info: Tomáš Egyházi, 
Te7, tel. 608 306 038, tomas.egyhazi@te7.cz, www.te7.cz.            Tomáš Egyházi                                      
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Veřejné zdravotní pojištění očima lékařů 
V únoru uplynuly tři roky od za-
hájení činnosti nestátního zdra-
votnického zařízení Chirurgické 
obory, s.r.o. v poliklinice Lípa 
Centrum Nové Butovice, kde pro-
vozuje chirurgii, urologii, ortope-
dii a radiodiagnostiku. Za toto 
období jsme uvedli do provozu 
novou RTG diagnostiku s přímou 
digitalizací s odpovídající archivací 
RTG snímků (Marie PACS). Pa-
cientům slouží další nový sono-
grafický přístroj Toshiba s vysokou 
rozlišovací schopností. Do urolo-
gické ambulance jsme vedle běž-
ného vybavení pořídili kompletní 
urodynamickou jednotku. Posky-
tujeme standardní zdravotní 
a diagnostickou péči, a to ve všech 
směrech takovou, která odpovídá 
trendům 21. století. 

Na našich odděleních pracuje 
celkem 44 lékařů a sester na plný 
nebo částečný pracovní úvazek. 
Zajistit provoz pro potřeby spá-
dové oblasti, která čítá více jak 
100 000 obyvatel, není jednodu-
ché, jak po stránce organizační, 
tak ekonomické. V roce 2012 
jsme provedli 72 000 vyšetření 
a ošetření, tedy měsíčně bylo 

okolo 6 000 návštěv pacientů. 
V porovnání s předchozím praco-
vištěm (CHIRO s.r.o.), tedy 
s rokem 2009, jsme ošetřili o 61 % 
pacientů více. Ambulance urolo-
gická a ortopedická jsou běžně na 
objednání, s výjimkou akutních 
případů. Ambulance chirurgické 
a RTG oddělení mají denně 
12hodinový provoz. Dopoledne 
a někdy i odpoledne jsou v zájmu 
zkrácení čekací doby v provozu 
2 chirurgické ambulance. Naše 
RTG oddělení slouží jako kom-
plement, tedy poskytuje servis 
 pacientům od všech specialistů 
a praktických lékařů celé spádové 
oblasti. Příslušnost našich pacien-
 tů ke zdravotním pojišťovnám je 
následující: 54 % je pojištěno 
u VZP (111), 24 % u Oborové 
zdravotní pojišťovny (207), 11 % 
u Zdravotní pojišťovny MV(211), 
7 % u Vojenské zdravotní pojiš-
ťovny (201) a zbývající 4 % našich 
klientů jsou u malých zdravotních 
pojišťoven.

Provoz pracoviště je stabilizo-
ván, máme však ekonomické po-
tíže, které vznikají nedoplatky 
a srážkami ze strany některých 

zdravotních pojišťoven. U největ-
ších pojišťoven máme určité pro-
blémy s úhradou poskytnuté 
zdravotní a diagnostické péče 
a s různými srážkami, což nás 
ekonomicky limituje. Chtěli jsme 
např. rozšířit naše zobrazovací 
techniky o CT diagnostiku nebo 
mamografii, dospěli jsme však 
k závěru, že za současné situace 
je tato investice zatím nereálná.

Představa našich pacientů, že 
zdravotní péče, která je jim po-
skytována, je nám zdravotními 
pojišťovnami hrazena v plném 
rozsahu, je mylná. Jsme poskyto-
vatelé zdravotních služeb 
a na druhé straně jsou plátci již 
poskytnuté zdravotní péče, což 
jsou zdravotní pojišťovny. Ty by 
měly z fondů veřejného zdravot-
ního pojištění za své pojištěnce 
hradit standardní zdravotní péči, 
a to v plném rozsahu, bez jakých-
koliv limitů, regulací a srážek. 
 Financování nestátních zdravot-
nických zařízení funguje ve sku-
tečnosti zcela odlišně od představ 
zdravotníků i pacientů. Před 
časem byla ve spolupráci zdravot-
ních pojišťoven a Ministerstva 
zdravotnictví ČR vytvořena tzv. 
úhradová vyhláška. Pojišťovnám 
dává možnost stanovit, kolik fi-
nančních prostředků na zdravotní 
péči v následujícím roce zdravot-
nickému zařízení poskytnou, a to 
zcela bez ohledu na budoucí 
počet ošetřených pacientů, vývoj 
populace a stav nemocnosti. Týká 
se to i námi vyžádaných vyšetřo-
vacích metod prováděných na ji-
ných pracovištích (RTG, MRI, 
CT, laboratorních vyšetření), ale 
i předpisů na léky a léčebné po-
můcky. Jsme velké pracoviště a li-
mity logicky překračujeme, takže 
jsou nám opakovaně vypočítány 
srážky, prakticky pouze za to, že 
ošetřujeme více pacientů než po-
voluje vyhláška. 

V našem případě se jedná u ně-
kterých velkých zdravotních po-
jišťoven ročně o srážky a nedo -
platky v řádech stovek tisíc. Ročně 
není uhrazeno až 10 – 15 % 
 poskytnuté ambulantní péče 
a 20 – 25 % za poskytované služby 
komplementu – tedy RTG. Tento 
postup nás znevýhodňuje a pena-
lizuje za poskytnutou zdravotní 
péči. To však tyto zdravotní pojiš-
ťovny neřeší, ani po množství od-
volání s relevantními argumenty. 
Jinými slovy – u každého pacien-
 ta, na každém našem úkonu, ošet-
ření, vyšetření v komplementu 

u nás nebo na jiném pracovišti 
a předpisu léku nese naše zdravot-
nické zařízení určitý podíl, který 
není ZP uhrazen. Tím za kaž-
dého pacienta ekonomicky přispí-
váme přímo nebo nepřímo 
do systému veřejného zdravotního 
pojištění. Takto uměle vzniklý de-
ficit finančních prostředků je 
v ekonomice našeho zdravotnic-
kého zařízení, které je placeno 
pouze zdravotními pojišťovnami, 
poměrně vysoký a významně nám 
komplikuje plnění závazků vůči 
zaměstnancům a dodavatelským 
firmám, a to do všech důsledků. 
Domníváme se, že tak to není 
správné, ale našich pacientů se to 
zatím netýkalo.

Z těchto důvodů zvažujeme, ač 
neradi, možnost, které jsme se 
dlouho snažili vyhnout – v blízké 
době omezit rozsah poskytované 
vyžádané péče pro klienty někte-
rých zdravotních pojišťoven. To 
znamená redukovat odesílání 
na některá vyšetření (RTG, mag-
netická rezonance, laboratorní vy-
šetření atd.) a předepisování léků. 
K těmto indikacím budeme naše 
pacienty odesílat s doporučením 
do spádových nemocnic. Velice 
nás to mrzí, ale domníváme se, že 
jsme již vyčerpali všechny mož-
nosti různých reklamací, odvolání 
a osobních jednání, avšak pouze 
s dílčím výsledkem. V mnoha pří-
padech není možné se domluvit. 
Z velkých zdravotních pojišťoven 
máme velmi dobrou zkušenost se 
Zdravotní pojišťovnou minister-
stva vnitra ČR, která na odpoví-
dající vysvětlení reaguje a snaží se 
nepoškodit své klienty a uhradit 
za ně zdravotnickému zařízení 
všechny náklady. 

Nevíme, co bychom měli více 
z naší strany podniknout. Situace 
by se mohla zlepšit, pokud se 
 klien ti budou více zajímat o to, 
zda rozsah a kvalita jejich zdra-
votního pojištění odpovídá jejich 
potřebám. 

MUDr. Josef Doležal, Chirurgické obory Praha s.r.o.

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení
jako obkladačky, vhodnější než keramika.

Bez bourání jádra!!
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

spol. s r.o.

V Olšinách 61,
P-10 (“M” Strašnická)

LINEA

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

pátek 10 - 14 hod.

AKCE v červnu

8.990 Kč

Neváhejte a využijte mimořádné
nabídky: objednejte si rekonstrukci

koupelny do 30.6.2013
získejte od nás sprchový box LIVE
ZDARMA a ušetřete:

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

8.990 Kč

INZERCE
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Klub JednaTrojka 
v červnu
Klub se nachází v Centrálním 
parku naproti minigolfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám. Je 
otevřený i o prázdninách každé 
pondělí, úterý a středu od 14 
do 20 hodin. Dětem a mládeži 
ve věku 13 – 19 let z Prahy 13 
nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení, inter-
net i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, 
podporu a pomoc v životních té-
matech dospívajících (škola, ro-
dina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády 
a nabídka doučování). 

Program:
Téma měsíce: Prázdniny za rohem

po  3. 6. –   Klubové odpoledne, 
konec v 17.00!
(schůzka k příměst-
skému táboru)

út  4. 6.  –  Filmový klub 
st  5. 6.  –  středeční pokec,  
      příprava REP
po  10., út 11. a st 12. 6. – REP, 
   klub bude zavřený
po  17. 6.  –  Pondělní rozjezd 
út  18. 6.  –  Filmový klub 
st  19. 6. –  Venku je nejlíp! 
po  24.  a út 25. 6. – Dny naruby
st  26. 6.  –  PoREPová schůzka

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

 Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Pomáhají druhým

Každý koš pomáhá 
Mládežnický basketbalový klub 
BA Sparta Praha se inspiroval 
charitativní akcí Každý koš po-
máhá organizovanou Českou 
basketbalovou federací. Už sedm 
let motivuje profesionální i ama-
térské basketbalisty k získávání 

peněz na podporu těch, kteří 
po zdravotní stránce neměli 
mnoho štěstí. Při květnovém fes-
tivalu starších minižákyň se klub 
rozhodl podpořit Lukáše a To-

máše, kteří jsou v ne-
lehké životní situaci a navštěvují 
školku a speciální školu Diakonie 
ČCE. Za každý daný bod přispěl 
klub dvěma korunami a vyzval 
k podpoře akce i ostatní zúčast-
něné týmy. Celkově se na pod-

poru obou chlapců vybralo 
10 851 Kč. Další peníze na po-
moc chlapcům přidá občanské 
sdružení Ano, ano v rámci svého 
projektu Sen.                   Pavel Šenk, BA Sparta

Integrační centrum na nové adrese
Od 29. března je znovu otevřena 
pobočka Integračního centra 
Praha o.p.s. v Praze 13. Útočiště 
jsme nakonec nalezli v samém 
středu Stodůlek u stanice metra 
Lužiny. Najdete nás na adrese 
Zázvorkova 2007/6, v přízemí 
panelového domu asi 50 metrů 
od východu z metra.

Integrační centrum Praha 
o.p.s. působí v oblasti integrace 
cizinců na území hl. m. Prahy 
od roku 2012. Cílovou skupinou 
jsou státní příslušníci zemí mimo 
EU, kteří pobývají na území ČR 
legálně v režimu zákona 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

S novými prostorami jsme pro 
vás také připravili řadu změn. 
Především to je delší otevírací 
doba. V naší kanceláři nás zasti-
hnete každé pondělí, úterý 
a čtvrtek vždy od 9.00 do 17.00. 
V této době je přítomna sociální 

pracovnice, která vám může po-
moci například s nostrifikací 
 diplomu, hledáním práce, sociál-
ními dávkami, hledáním vhodné 
mateřské školky a dalším. Naše 
právnička vám zase poradí s po-
bytovou agendou, ať už se jedná 
o víza,  trvalé či dlouhodobé po-
byty. Právní poradenství je ote-
vřené vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 9.00 do 17.00.

S otevřením nové pobočky se 
můžete těšit na další sousedské 
a kulturní akce, které jsme pro 
vás připravili. Nadále pokračuje 
terénní práce našich pracovníků 
nejen v oblasti Prahy 13, ale 
i Barrandova, Smíchova, Dejvic 
a přilehlých oblastí. Těšíme se 
na vaši návštěvu.

Kontakt: tel. 775 564 654, 
e-mail: praha13@icpraha.com, 
www.icpraha.com.

Pavel Albrecht

Spolu do zaměstnání
Je ti 17 – 26 let a hledáš práci? 
Máš zkušenost ústavní výchovy 
(dětský domov apod.)? Občanské 
sdružení Letní dům tě zve 
do projektu Spolu do zaměst-
nání. Nabízíme: pomoc při hle-
dání práce a v souvisejících 
otázkách, podrobnou profesní 
diagnostiku a vytipování vhod-
ného pracovního místa, účast 
v Job klubu – skupinových vzdě-
lávacích setkáních, zvýšení kvali-
fikace formou kurzu nebo 
školení, možnost přispívat 

po dobu 3 měsíců zaměstnavateli 
na mzdu, pracovního asistenta, 
který ti pomůže přímo v nové 
práci.

V případě zájmu piš a nebo 
volej na zamestnani@letnidum.cz,
tel. 777 732 047, 777 732 055. 
Více na www.letnidum.cz.

Projekt byl zahájen k 1. lednu 
2013 v rámci Operačního pro-
gramu Praha Adaptabilita a je 
podporovaný z Evropského 
 sociálního fondu a rozpočtu 
hl. města Prahy.       Marie Kronesová

Prázdninové kurzy českého 
jazyka pro cizince 
Kurzy probíhají v rámci projektu 
Integrace cizinců v MČ Praha 13 
pro rok 2013. Jsou bezplatné, fi-
nancuje je MV ČR a spolufinan-
cuje MČ Praha 13.

Fakultní základní škola Brdičkova
Termín: 19. – 30. 8. 

Kurzu se mohou zúčastnit 
děti-cizinci z celé Prahy 13. Kurz 
je určen novým žákům, kteří 
v září nastupují do školy, ale také 
dětem, které již do české školy 
chodí. Připraven je pestrý pro-
gram s pomocí různých výuko-
vých materiálů, interaktivní 
tabule nebo počítače. V plánu 
jsou také výlety do blízkého okolí 
i do historických částí Prahy.
Kontakt: Miroslava Blahutová, 
tel. 737 103 623, 
mblahutova@fzsbrdickova.cz

Fakultní základní škola Mezi Školami
Termín: 19. – 30. 8. vždy od pon-
dělí do pátku od 9 do 11.45 hod. 
(v hlavní budově).

Kurz probíhá ve dvou rovi-
nách: základní komunikační do-
vednosti v českém jazyce 

a doučení a procvičení české gra-
matiky.

Je určen žákům–cizincům 
od 6 do 12 let. Má za cíl zlepšit 
komunikaci a porozumění žáků 
v českém jazyce a umožnění 
úspěšného zvládnutí školní do-
cházky. Strava není zajištěna. 
S sebou: přezůvky, pastelky, 
 svačinu a pití.
Kontakt: Marta Šefčíková, 
zastupce@fzsmeziskolami.cz

Fakultní základní škola 
Trávníčkova 1774
Termín: 19. – 23. 8.  (8 – 12 hod.)

Zveme všechny žáky a před-
školáky ze škol Prahy 13. 
V kurzu si budou děti nejen opa-
kovat učivo z předešlého ročníku, 
ale budou i sportovat, chodit 
na výlety, malovat, seznamovat se 
s českými pohádkami a literatu-
rou. Sraz účastníků v 8.00 před 
školou. 
S sebou: psací potřeby, linkovaný 
sešit, blok na kreslení, přezutí 
a svačinu. 
Kontakt: Hana Ždárská, 
hazdarska@seznam.cz.    -red-
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Objevte novou Octavii Combi

ŠKODA

www.zazijteoctavii.cz

Zavazadlový
prostor

Systém proESC

brzdou

INZERCE

Jak prožít dovolenou bezpečně
Aby dovolená byla spojena jen 
s příjemnými zážitky, přibalte si 
k zavazadlům ještě několik uži-
tečných rad.

Pokud se rozhodnete strávit 
dovolenou v zahraničí, měli 
byste si před odjezdem opatřit 
informace o místních zvyklos-
tech, bezpečnostních a zdravot-
ních rizicích – např. na webu 

ministerstva zahraničních věcí 
(www.mzv.cz). Doporučujeme 
též registraci v systému Drozd 
(http://drozd.mzv.cz/), která 
umožní poskytnutí rychlé po-
moci občanům v nouzi, zejména 
v případě přírodních katastrof či 
sociálních nepokojů.

Před odjezdem nezapomeňte 
uzavřít přívod vody a plynu a vy-
pnout elektrický jistič. Kromě za-

bezpečení proti vloupání je 
vhodné zanechat u spolehlivého 
souseda kontakt na své místo po-
bytu a rezervní klíče. Zjednodu-
šíte tak např. zásah hasičů v pří-
padě nutného otevření bytu.

Cestujete-li na dovolenou 
vozem, nepodceňujte únavu 
za volantem a odpočívejte ales-
poň patnáct minut po každých 
dvou hodinách. Nedostatek od-

počinku se projeví 
zhoršenou soustře-
děností a zpomale-
ním našich reakcí. 
Nezapomínejte 
na pitný režim 
a vynechte tučná 
jídla. 

Pokud vaše cesty 
povedou do sei-
zmicky aktivních 

oblastí (Alpy, území Portugalska, 
Španělska, Itálie, států bývalé Ju-
goslávie, Řecka, Turecka, Japon-
ska, Indonésie, Kalifornie ad.), 
seznamte se v místě přechodného 
ubytování s důležitými telefon-
ními čísly a místními pravidly 
pro případ zemětřesení či vlny 
tsunami.

Během zemětřesení, které vás 
zastihne v budově, vyhledejte 

nejbližší bezpečné místo – pro-
stor zárubní, prostor pod pev-
ným stolem nebo bytelným 
nábytkem, u vnitřních nosných 
zdí, dále od oken, zrcadel, nepo-
užívejte výtah. Pokud vás země-
třesení zastihne ve volném 
prostoru, zdržujte se v dostatečné 
vzdálenosti od staveb a vysokých 
stromů.

Po zemětřesení je třeba počítat 
s následnými mírnějšími dotřesy, 
které mohou trvat i několik dní. 
Nepoužívejte výtah, může být 
staticky narušen. Omezte telefo-
nické soukromé hovory, telefonní 
síť musí být k dispozici pro orga-
nizování záchranných prací. 
Pokud je to možné, sledujte sdě-
lovací prostředky a řiďte se po-
kyny místních bezpečnostních 
složek.

Nejčastějším projevem pod-
mořského zemětřesení bývá tsu-
nami – série po sobě jdoucích 
vln způsobených náhlým přemís-
těním velkého množství vody 
na velkých vodních plochách. 
Vlna může v hlubokých oceánech 
dosáhnout rychlosti až 700 km/h. 
Při přiblížení k pobřeží vlna zpo-
maluje a současně narůstá až 
do výše několika desítek metrů. 

Můžeme za-
znamenat jev, 
který nás 
před vlnou 
varuje – do-
chází k vý-
raznému, 
neobvyklému 
ústupu vody až o několik stovek 
metrů a odkrývají se místa moř-
ského dna. První vlna ze série vln 
nebývá nejsilnější. Vlny přichá-
zejí v intervalech 10 až 45 minut. 
Pokud si zapamatujeme tyto prů-
vodní jevy tsunami, máme mož-
nost z ohroženého místa včas 
uniknout – nejlépe co nejvýše 
do vnitrozemí.

O významu informovanosti 
a připravenosti svědčí příběh de-
setileté Tilly, překřtěné deníkem 
The Sun na „anděla z pláže“. 
Dívka, která byla s matkou 
na pláži Majkhao v Thajsku, si 
všimla neobvyklého chování 
moře a vzpomněla si na výklad 
o projevech tsunami ze zeměpisu. 
Její varování umožnilo včasnou 
evakuaci pláže a hotelu a díky 
tomu nepřišel nikdo z letoviska 
o život. Krásnou a klidnou dovo-
lenou přejí vaši hasiči.
por. Luď ka Palzerová a kpt. Václav Kresta, HZS Praha
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Z policejního deníku

 ■  Dne 6. 5. v odpoledních hodinách byla hlídka našeho 
místního oddělení přivolána majitelkou bytu na Lužinách. 
Důvodem bylo volání o pomoc ze sousedního bytu, které 
oznamovatelka naštěstí zaslechla a neprodleně oznámila 
policii. Zasahující hlídka policistů přivolala jednotku hasič-
ského záchranného sboru k násilnému otevření bytu. 
Za dveřmi se nacházela zraněná žena, kterou ihned ošetřil 
lékař záchranné služby, ale i tak musela být převezena 
k dalšímu nemocničnímu ošetření.

 ■  Začátkem května v pravé poledne zjistil majitel domu 
v Řeporyjích, že mu neznámý pachatel odcizil na domě na-
montované měděné okapové svody a parapety. Způsobil 

tak škodu ve výši 4 500 Kč. Žádám proto čtenáře o oznamo-
vání podezřelého chování osob v blízkosti novostaveb i star-
ších domů, kde dochází ke krádežím měděných prvků, ale 
i namontovaného vnitřního příslušenství.

 ■  Ve večerních hodinách 30. 4. vnikl neznámý pachatel 
do prostoru sklepních kójí v novostavbě domu v Řepory-
jích, kde odstranil zámek plechových dveří sklepní kóje, ze 
které odcizil jízdní kolo a další věci, čímž majiteli způsobil 
škodu v celkové výši 56 000 Kč.

 ■  Dne 30. 4. jsme přijali oznámení majitele osobního 
motorového vozidla Ford, který v noci zaparkoval na síd-
liš ti Velká Ohrada a ráno zjistil, že mu neznámý pachatel 

poškrábal lak na obou předních i zadních dveřích a způso-
bil mu tak škodu ve výši 40 000 Kč.

 ■  Neznámý pachatel vytrhl dne 27. 4. po poledni 
na cestě mezi Velkou Ohradou a Prokopským údolím po-
škozené z ruky značkovou kabelku i s obsahem, čímž jí 
způsobil škodu ve výši 35 000 Kč.

 ■  Barevné kovy jsou velkým lákadlem pro zloděje. Přijali 
jsme oznámení zástupců majitelů celkem pěti domů 
na Velké Ohradě, ve kterých neznámý pachatel v době 
od února do konce dubna ve sklepních prostorách odstří-
hal a odcizil zemnící kabely v celkové hodnotě 20 000 Kč.

Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Stodůlečtí hasiči oslavili výročí sboru         
V sobotu 11. května se v areálu hasičské zbrojnice SDH Stodůlky 
v Tlumačovské ulici uskutečnily oslavy 120. výročí založení sboru. 
Po slavnostním zahájení následoval bohatý doprovodný program 
s ukázkami činnosti a prohlídkou hasičské zbrojnice. Starosta měst-
ské části David Vodrážka hasičům poblahopřál, poděkoval za jejich 
obětavou práci pro Prahu 13, předal pamětní diplom a podepsal se 
do kroniky. Členové sboru také uctili minutou ticha památku ze-
snulých bývalých členů a později odpoledne položili květiny u po-
mníku obětem válek ve Stodůlkách. Svou činnost vyhodnotili 
na výroční schůzi. Více informací o celé slavnosti najdete v Kalei-
doskopu na straně 6.      Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Květnové memoriály v Třebonicích           
Začátkem května se na našem hřišti konaly první letošní závody 
v požárních útocích. V Memoriálu Milana Bubníka se dosažené 
časy útoků sčítaly, což zamíchalo pořadím. V kategorii mužů zvítě-
zil tým SDH Sloup, na 2. místě skončily Řeporyje a na 3. místě 
Kbely. V kategorii žen obsadily 1. místo Malé Přílepy, 2. místo 
Řepy a 3. místo Třebonice. Naši muži skončili v tomto memoriálu 
na 6. místě. Po ukončení prvního memoriálu následoval memoriál 
Vlastimila Nového v požárním útoku na dvě hadice B a bez do-
plnění kádě. Tady naše družstva trošku zaváhala a skončila na  
5. (muži) a na 6. místě (ženy). Nejlepšího času 17,40 sekund do-
sáhlo družstvo mužů ze Sloupu.            Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO
Opilý agresivní řidič zadržen
Dne 6. května prováděla autohlídka městské policie hodinu po půl-
noci běžnou hlídkovou činnost v Petržílkově ulici. Přitom si všimla 
projíždějící stříbrné Hondy s pražskou registrační značkou, jejíž 
řidič se během jízdy dopustil hned několika dopravních přestupků. 
Strážníci vozidlo zastavili a při kontrole zjistili, že vozidlo řídil dva-
cetiletý cizinec, který se choval agresivně, verbálně napadal stráž-
níky a jevil známky ovlivnění alkoholem. Řidič byl neprodleně 
vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce. Provedenou orientační 
dechovou zkouškou pak bylo muži naměřeno více než jedno pro-
mile alkoholu. Po tomto zjištění byl podezřelý omezen na osobní 
svobodě a předán policistům z místního oddělení Stodůlky pro po-
dezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové 
látky.

Strážníci našli odcizená vozidla a značky 
V měsíci dubnu provedli strážníci obvodního ředitelství na území 
Prahy 13 další pátrání po odcizených motorových vozidlech. 
Během systematických kontrol všech vozidel odstavených na ko-
munikacích a parkovištích nalezli strážníci odcizené vozidlo Škoda 
Octavia a několik ztracených nebo odcizených registračních značek. 
Akce zaměřené na vyhledávání odcizených vozidel budou probíhat 
pravidelně.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Akce Jehla
Pravidelně 2× ročně pořádá Městská policie hl. m. Prahy akci zamě-
řenou na preventivní sběr použitých injekčních stříkaček odhoze-
ných na dětská pískoviště. Sběr probíhá koordinovaně po celém 
území Prahy.

Letošního jarního sběru v Praze 13 jsem se zúčastnil společně se 
strážníky. Navštívili jsme okolí Šostakovičova náměstí, Heranovy 
ulice, Velkou Ohradu a Řepy v Praze 17. Mimo dětská pískoviště byla 
plošně zkontrolována i další místa, kde by se mohly pohozené použité 
injekční stříkačky nacházet, např. keře, zídky, schodiště, náspy, pod-
chody, altány, dětská hřiště, různá betonová zákoutí apod. Nalezeno 
bylo zhruba 10 kusů injekčních stříkaček a jehel, obaly od dezinfek-
čního materiálu Konzelín (zn. Con-Zellin) a od léků/drog (Subutex 
apod.). Žádná z nich však nebyla nalezena přímo na pískovišti či dět-
ském hřišti.

Pro srovnání: za celý rok 2012 eviduje Obvodní ředitelství Městské 
policie Praha 13 celkem 42 kusů nalezených injekčních stříkaček. Zá-
roveň v městské části probíhá terénní program ke snižování rizik spo-
jených s užíváním návykových látek. Provozuje ho Sananim, o.s. 
Jeho součástí je i tzv. výměnný program a sběr použitých injekčních 
stříkaček. V roce 2012 terénní pracovníci Sananimu nalezli na území 
Prahy 13 celkem 120 kusů. V případě, že někdo z občanů nalezne od-
hozenou použitou injekční stříkačku nebo její část, určitě je potřeba 
zavolat na tísňovou linku městské policie 156.

Petr Syrový, koordinátor protidrogové prevence, ÚMČ Praha 13  
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FILMEM PROTI ŠPATNOSTEM. Do místního kola amatérské fil-
mové soutěže Antifetfest 2013 se letos v Praze 13 se svými filmy při-
hlásily dva týmy. Oba na slavnostním vyhodnocení 30. dubna postou -
pily do celopražského kola. Za kategorii základních škol to byl film 
Bezceler od týmu Something Funny z FZŠ Mezi Školami o alkoholu 
a kyberšikaně, za střední školy snímek Arabian Ecstasy od Gambelo 
Studia na téma stereotypů a předsudků o Arabech. „Je to zajímavý 
způsob, jak mezi dětmi a mládeží pracovat s tématem rizikového cho-
vání,“ řekl při předávání cen zástupce starosty Aleš Mareček. Snímky 
jsou ke zhlédnutí na www.antifetfest.cz. Držme jim pěsti.    Petr Syrový, OSPZ

JARNÍ POCHOD ZA POZNÁNÍM. V neděli 12. května se usku-
tečnil již 5. ročník oblíbeného turistického pochodu Poznávat a chrá-
nit. Díky 
hezkému po-
časí a spolu-
práci s Klubem 
českých turistů 
byla letos účast 
rekordní. 
S programem 
pomohly také 
Lesy hl. m. 
Prahy a skaut-
ské oddíly 
Vatra a Hia-
watha. Došlo 
tak na spolu-
práci tří sektorů v rámci Místní agendy 21. Účastníky pochodu po-
zdravil místostarosta Petr Zeman, který výhercům soutěžního testu 
předal ceny – knihy o Praze 13.       Vít Bobysud

KVĚTINOVÝ DEN ŠTĚDROSTI. Žáci z FZŠ prof. Otokara Chlupa 
a další dobrovolníci pomáhali 15. května v rámci tradičního Květino-
vého dne Ligy proti rakovině získávat příspěvky do sbírky. Na pod-
poru výzkumu léčby rakoviny se u nás vybralo přes 15 800 korun. Jako 

každý rok se 
při pojily 
i dětské pě-
vecké sbory 
Noctu ella, 
Kulíšci a So-
vičky, které 
přidaly výtě-
žek ze společ-
ného koncertu 
v obřadní síni 

radnice.  Tématem letošního květinového dne byl boj proti rakovině 
tlustého střeva. Všem pomocníkům i dárcům velký dík!            –st-

LUČINKA V TRENČÍNĚ. První květnový víkend hostila Lučinka 
slovenský folklorní soubor Radosť v KD Mlejn. Během tří představení 
zhlédlo Lučinku s Radostí více než 550 diváků. Na oplátku vyráží 
Lučinka na Slovensko, aby se od 7. do 9. června představila v Trenčíně 
na koncertu pro rodiče a také na festivalu Trenčianske slávnosti. Lu-

činka tak navázala na dlouholetou spolupráci s DFS Radosť a doufá, 
že toto přátelství vydrží i dalším generacím našich tanečníků.

                                       Michaela Čermáková

NÁVŠTĚVA Z JIŽNÍ KOREJE. V pondělí 13. května navštívila 
Dům dětí a mládeže Stodůlky delegace budoucích ředitelů základních 
škol z Jižní Koreje. Ti se zajímali především o trávení volného času 
dětí v domech dětí a mládeže v České republice, protože tato zařízení 
pro zájmové vzdělávaní ve své zemi nemají. V DDM si prohlédli 
kompletní zázemí pro zájmové činnosti a navštívili dramatický a vý-
tvarný kroužek. Nejvíce se zajímali o zaměření a obsah jednotlivých 
kroužků a také o trendy v trávení volného času u nás. Vzájemná vý-
měna zkušeností byla pro obě strany velmi zajímavá.

                                    Michaela Gaydošová

PŘIVEZLI PĚT POHÁRŮ. Ve dnech 26. – 28. dubna se zástupci 
občanského sdružení TIB a FZŠ Trávníčkova zúčastnili mezinárod-
ního kola soutěže v programování Baltie 2013, které se konalo 
v  Akademia Górniczo-Hutnicta v Krakově v Polsku. Soutěže se 
ve čtyřech kategoriích zúčastnilo celkem 134 soutěžících z Česka, 
Slovenska, Polska a Běloruska.

Tomáš Veselý z TIB obsadil pěkné druhé místo v kategorii B. Celkem 
si česká výprava odvezla 5 pohárů. Více na www.tib.cz.                         Zuzana Kocíková
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Střípky

TŘINÁCTKA TENTOKRÁTE FOLKOVÁ. Jihočeské folkové sdru-
žení Jen tak tak bylo hostem písničkáře Slávka Klecandra v pondělí 
13. května v Komunitním centru sv. Prokopa. Tříčlenný soubor s pře-
kvapivým obsazením (kytara, akordeon, saxofon) dokázal posluchače 
potěšit dobře a s chutí zahranou muzikou i sympatickou skromností 
a upřímností své pódiové prezentace. Hostitel Slávek Klecandr zase 
svým příznivcům udělal radost recitálem, zahrnujícím „best of“ písně 
z jeho repertoáru. Příští Třináctka nás čeká v říjnu. Poděkování 
za podporu koncertů patří Městské části Praha 13 a Nadaci Život 
umělce. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.      Petr Linhart

PRVNÍ KROK K SAMOSTATNÉ VÝSTAVĚ. V úterý 14. května 
byla v atriu radnice zahájena výstava fotografií a grafických prací ama-
térských tvůrců z Prahy 13. Přítomné autory a hosty přivítali Bohdan 
Pardubický, asistent zástupce starosty, a Vít Bobysud, člen zastupitel-

stva. Práce 
sedmi autorů 
byly pak k vi-
dění až 
do 31. května. 
Návštěvníci 
radnice si 
mohli pro-
hlédnout 
nejen velmi 
zajímavé fo-
tografie, ale 
také kresby 
a malby 
na hedvábí. 

O tom, který z tvůrců nejvíce zaujal a dle možností dostane větší pro-
stor k uspořádání samostatné výstavy, měli občané možnost rozhod-
nout vyplněním anketního lístku.                                    -če-

VE SPOLEČNOSTI KONÍ. V polovině dubna proběhl v jezdeckém 
středisku Zmrzlík DDM hl. m. Prahy Den otevřených dveří. Akce se 
zúčastnilo mnoho malých zvídavých zájemců s rodiči, kteří nadšeně 
využili možnost svézt se na koni. K vidění byl také program s ukáz-
kami jezdec-
kých disciplín 
v podání členů 
a cvičitelek 
jezdeckého 
 oddílu a ko-
mentovaná 
prohlídka 
 areálu se zá-
kladními in-
formacemi 
o našich ko-
ních. Zájemce, 
kteří tuto akci 
nestihli, tímto srdečně zveme na další dny otevřených dveří, které po-
řádáme ve dnech 15. 6., 31. 8., 7. 9. od 14 do 16 hodin. Více na 
www.ddmpraha.cz v sekci JS Zmrzlík nebo na tel. 222 333 808–9.

                                        Klára Chábová

VÝLET NA STATEK. V květnu navštívila školní družina Základní 
školy Kuncova Zámecký statek Újezd nade Mží. Připravili jsme zají-
mavý vzdělávací program za pomoci občanského sdružení ŽINAFA. 
Organizátorky Jana Bouzková a Jaroslava Slepičková provedly děti 
farmou a ukázaly jim všechna zvířata, která chovají, dověděly se, jak se 
peče chleba, což si hned vyzkoušely, stejně jako stloukání másla v má-
selnici. Počasí nám perfektně vyšlo, tak jsme si na závěr výletu udělali 
táborák. Organizátorkám ŽINAFA, o.s., patří velký dík. 

           Nikola Petrová a Zdena Brchlová, vychovatelky

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ MĚLO ÚSPĚCH. Během prvního květno-
vého týdne dorazila do naší Základní školy praktické a Základní 
školy speciální Lužiny paní Polyková a poskytla nám bezplatný mini 

seminář - vý-
tvarné tvoření 
s přírodními 
voskovými 
špalíčky. Netu-
šili jsme, jak se 
s nimi dá 
kouzlit. Nejen, 
že práce žáky 
prvního i dru-
hého stupně 
zaujala, ale 
navíc právě 
uvedenou 

technikou slepotisku vytvořili krásná přáníčka ke Dni matek. Aby se 
žáci mohli ve výtvarném tvoření ještě zdokonalovat, dostali dvě sady 
voskových špalíčků zdarma.               Michaela Huslarová

ZÁCHRANNÁ AKCE. V polovině dubna se naše 7.B FZŠ Trávníč-
kova vydala na záchrannou akci s názvem Žáby. Rybníček, ve kterém 
se ropuchy obecné rozmnožují, se nachází blízko naší školy. Na místě 
jsme museli dávat pozor, abychom nějakou žabičku nezašlápli. Protože 
jsou jedovaté, ty, které byly na silnici, jsme přenášeli do vody s pomocí 

igelitového 
sáčku. Po-
mohly i třídy 
7. a 8.A. 
Na závěr by-
chom dodaly, 
že by se 
o naše ži-
votní pro-
středí měl 
starat každý.                                                                          

 Veronika Seidlová, 
Blanka Vasileva
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Biologie přitahuje talenty 
Věděli jste, že Česká republika 
patří počtem rybníků mezi svě-
tové velmoci? Vždyť na našem 
území jich najdeme přes 24 000 
a další tisícovka by mohla být 
úspěšně obnovena. Pokud jsou 
citlivě obhospodařovány, mohou 
se tyto umělé, člověkem vybudo-
vané nádrže do značné míry po-
dobat přírodě. Právě problema-
tice rybníků se věnuje letošní 
47. ročník Biologické olympiády.

Žáci druhého stupně základ-
ních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií z Prahy 5 

a 13 se 27. 3. a 10. 4.  zúčastnili 
obvodního kola. Ve spolupráci 
s  Domem dětí a mládeže Prahy 5 

ho již  potřetí po sobě uspořádala 
FZŠ Mezi Školami. Znalosti 
i analytické schopnosti mladých 
zájemců o tento perspektivní 
obor prověřily náročné testy. Če-
kalo je také mikroskopování řas 
a rostlin oživujících rybníky a je-
jich okolí a poznávání planých 
rostlin a volně žijících živočichů. 
Jedna z prací se věnovala minu-
losti, současnosti a budoucnosti 
Nepomuckého rybníka, dobře 
známého obyvatelům Prahy 13. 

Drobné dárky soutěžícím po-
skytly MČ Praha 13, Agentura 

ochrany 
přírody 
a krajiny 
ČR a Česká 
společnost 
ornitolo-
gická. Všem 
sponzorům 
srdečně dě-
kujeme. 
Nejúspěš-
nějším řeši-
telům 
přejeme 

mnoho úspěchů v městském 
kole. 

Marcela Plesníková, FZŠ Mezi Školami

 V ZŠ Mohylová je tradicí, že 
prvňáčci spolupracují s páťáky, 
kteří se o ně starají. Letos se ale 
prvňáčci, kteří jsou ve škole nej-
mladší, najednou stali těmi vel-
kými. Při návštěvě předškoláků 
z mateřské školy Sluníčko pod 
střechou se jich ujali a byli pro 
ně výbornými průvodci. 

 Děti z dramatického souboru 
VY-PRO-MI-PO, který je sou-
částí občanského sdružení ze 
Zličína, si připravily pro naše 
nejmladší žáky ve školní družině 
FZŠ Trávníčkova divadelní 
představení podle knihy 
M. Drijverové Zajíc a sovy. 

 Velký úspěch v krajském kole 
zeměpisné olympiády zazname-
nal Jiří Lukeš z 9. A FZŠ Tráv-
níčkova, který vybojoval celkově 
5. místo. Úspěch je o to větší, že 
čtyři místa před ním obsadili 
studenti různých pražských 
gymnázií. Blahopřejeme a pře-
jeme hodně zdaru na Gymnáziu 
Botičská.

 Obvodního kola Pythagoriády 
Prahy 13 se 3. května zúčastnilo 
58 soutěžících. Z šesti zástupců 
5.A. FZŠ Trávníčkova se nejlépe 
dařilo Lucii Růžičkové, která 
zvítězila. Třetí místo obsadila 

Anna Klánová.
 Dům sociálních služeb Lukáš 

ožil v polovině dubna dětskými 
hlásky. Zpříjemnit dopoledne 
našim seniorům přišli hudebním 
představením prvňáčci z FZŠ 
Trávníčkova. Své první veřejné 
vystoupení si pečlivě nacvičili 
a doprovodili je rytmickými ná-
stroji. 

 Když žáci ZŠ Mohylová došli 
v dějepise k baroku, odložili 
učebnice. Rozdělili se do skupin, 
z nichž každá měla jedno téma - 
hudbu, malířství a sochařství, ar-
chitekturu a poutě. Připravili 
prezentaci, list s informacemi 
a krátký testík pro ostatní. 

 Koncem dubna se v kinosále 
ZŠ Janského sešli prvňáčci, aby 
ukázali nejen svým rodičům, jak 
si poradili s písmenky a jak se 
naučili číst. Navíc odpovídali 
na otázky z úryvků pohádek 
a odpovědi zapisovali do kří-
žovky. S tou pak odcházeli 
ke králi a královské radě, aby 
byli slavnostně pasováni na čte-
náře.

 Ve středu 22. května zahájil 
soubor Lučinka slavnostní večer 
v Břevnovském klášteře. Svým 
vystoupením uvítal na 300 

účastníků Mezinárodního kon-
gresu Podzemní stavby Praha 
2013. 

 První dubnový čtvrtek prožily 
děti z 2.B ZŠ Janského kouzel-
nou Noc s Andersenem. Tento-
krát lépe poznaly pohádky Karla 
Jaromíra Erbena. Za doprovodu 
kytary také zpívaly, hrály si 

a užily si i jiné aktivity. 
 Školní výuku si žáci 2. A ze 

ZŠ Mohylová zpříjemnili ná-
vštěvou Divadla Spejbla a Hur-
vínka. V novém představení 
Hurvínkova Nebesíčka se setkali 
nejen se známými postavičkami, 
ale také se svérázným zvěrolé-
kařem Kytlem, hubatou kavkou 
Francim a kocourem Petrklí-
čem. 

 V dubnu se žáci FZŠ Mezi 
Školami vypravili v rámci výuky 
německého jazyka na jedno-
denní poznávací zájezd 
do Vídně. Navštívili zámek 
Schönbrunn, podzemní hrobky 
slavných Habsburků, prohlédli si 
gotický chrám svatého Štěpána 
i Prater.   

 V Základní škole Mohylová 
každoročně probíhá kromě tříd-
ních projektů také celoškolní 
projektový den. Tentokrát 
na téma Praha. Žáci si mohli 
ověřit své znalosti z historie 
Prahy, poznávali památky, do-
movní znamení, seznámili se 
s pražskými mosty a v tělo-
cvičně s dějinami pražského 
maratonu.                           -red-

Belly Habibi má mezinárodní zlato
Taneční skupina orientálního 
tance Belly Habibi působící 
v DDM Stodůlky v dubnu zabo-
dovala na mezinárodním taneč-
ním festivalu Liptov Orient Fest 
ve slovenském Liptovském Mi-
kuláši. V konkurenci maďarských, 
polských, slovenských a českých 
souborů přivezla neuvěřitelnou 
kupu ocenění - dvě zlaté, stříbr-
nou a bronzovou medaili za sku-
pinové i sólové choreografie. Pro 
všechny tanečnice ze skupiny to 
byl vůbec první taneční výjezd 
do zahraničí, který provázel 
nejen samotný soutěžní výkon, 

ale také návštěva kulturních 
a přírodních pamětihodností. 

Skupina Belly Habibi se vě-
nuje orientálnímu tanci již 
od roku 2004. Její zakladatelkou 
a choreografkou je lektorka Irena 
Antonová. V samotné skupině 
Belly Habibi působí 40 tanečnic 
ve věku 12 – 32 let, které se zú-
častňují soutěží po celé ČR. 
V letošním roce např. postupují 
do finále Mistrovství ČR formací 
Belly Dance a příští rok se chys-
tají na Mistrovství světa do Itálie. 
Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

                                      Michaela Gaydošová

KRÁTCE

-
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Mezinárodní sympozium o školství 
Poslední březnovou středu se 
Základní škola Kuncova zúčast-
nila mezinárodního sympozia 
v ruském městě Seversk, věno-
vaného výzkumné a vědecké 
činnosti škol. Pedagogové si na-
vzájem vyměňovali své zkuše-
nosti s vlivem technologického 
pokroku na současnou vzdělá-
vací, výchovnou a výzkumnou 
praxi ve školách. Konference se 

zúčastnili profesoři a učitelé 
z Česka, Izraele a Ruska. Čes-
kou republiku zastupoval ředitel 
ZŠ Kuncova Pavel Petrnoušek, 
který byl přítomen prostřednic-
tvím videokonference a rusky 
odpovídal na velké množství 
otázek.

Ukázalo se, že pro učitele 
z Česka a Ruska jsou aktuální 
stejná témata – zejména vážnost 

učitelského povolání, moderní 
přístupy k výchově harmonické 
osobnosti žáka, klasické a alter-
nativní systémy vzdělávání, pod-
pora obecních škol státem 
a rodiči, materiální a technické 
zabezpečení škol. Největší byl 
zájem o poslední z témat. Ředi-
tel Petrnoušek popisoval, jak 
učitelé jeho školy nejen aktivně 
využívají moderní vzdělávací 

prostředky, ale také vytvářejí 
vlastní vyučovací programy ma-
ximálně přizpůsobené zvláštnos-
tem a zájmům žáků. Účast pana 
Petrnouška byla pořadateli sym-
pózia velmi vysoce hodnocena 
a byl pozván k účasti i v příštím 
roce.  

Ljudmila Pavlenko, 
docentka Tomské Technologické Univerzity, 

Tomsk, Rusko

Sportovně naučné odpoledne
V neděli 5. května uspořádaly 
FZŠ Mezi Školami, občanské 
sdružení Občané pro Prahu 13, 
SDH Třebonice a MČ Praha 13 
již 6. ročník této tradiční akce 
ve snaze vytáhnout děti od počí-
tačů a spolu s některými rodiči 
vyrazit do přírody. Letošní 
zájem byl nad očekávání velký. 
Sešlo se 48 dětí a 16 rodičů. 
V cíli se přidala ještě skupina 
8 dětí z Třebonic.

Jelikož datum přímo vybízelo 
ke zmínce květnových událostí, 
pojali jsme letošní ročník trochu 
jiným způsobem.  Nejprve jsme 
si povídali o Praze 13 - její his-
torii, radnici, památkách, zají-
mavostech, o  budování metra. 
Navštívili jsme kostel sv. Jakuba 
Staršího, jehož otevření nám 

umožnil pan farář Adam Lodek. 
Výborný odborný výklad dětem 
přednesl pan kostelník Jiří 
Pecha. Oběma patří velký dík. 
Naše jindy živé děti ani nedutaly 
a pozorně poslouchaly. Samo-
zřejmě jsme  nemohli vynechat 
připomenutí konce války i do-
bové události ze Stodůlek podle 
místní kroniky. Těžké boje zde 
probíhaly do posledních váleč-
ných dnů. Dovolili jsme si slav-
nostní položení květiny 
u památníku padlých vojáků.

Přes pramen Prokopského 
 potoka, který bude vyčištěn 
a zkulturněn, jsme pokračovali 
Britskou čtvrtí s upozorněním 
na nejstarší památnou lípu 
v Praze, dále kolem hřbitova 
a kostelíku Sv. Jana a Pavla 

Na matematickém kolbišti je dobojováno
Ve středu 17. dubna se ve spolu-
práci s DDM Praha 5 uskuteč-
nil v Základní škole Kuncova již 
62. ročník obvodního kola ma-
tematické olympiády. Letos ře-
šilo náročné matematické úlohy 
celkem 212 žáků a studentů od-
povídajících ročníků gymnázií 

z Prahy 5 a 13. Naši městskou 
část zastupovalo 75 soutěží-
cích. 

V kategorii 6. ročníku patří 
první čtyři místa studentům 
Gymnázia J. Heyrovského. 
Na 1. místě skončil Tran Dinh 
Phu, Kateřina Válková ze ZŠ 

Kuncova byla pátá. V kategorii 
7. ročníků byli z 27 řešitelů 
Prahy 13 úspěšní pouze tři. 
O 1. a 2. místo se dělí David 
Horský z Gymnázia J. Heyrov-
ského a Martin Kodada ze 
ZŠ Kuncova, třetí místo patří 
Tomáši Melcherovi z FZŠ Br-

dičkova. Ze 17 místních osmáků 
bylo 8 úspěšných. Absolutní ví-
tězkou se stala Soňa Burešová 
z Gymnázia J. Heyrovského. Jen 
o bod méně měl Zdeněk Žižka 
ze ZŠ Kuncova. Všem úspěšným 
řešitelům blahopřejeme. 

Margita Dimitrová, organizátorka soutěže

v Krtni až do Třebonic. Zde již 
byla nachystána stanoviště s pl-
něním různých úkolů. Většina 
testů dokázala, že povídání 
o místě bydliště nebylo zbytečné.

Pak se snědlo téměř 100 buřtů 
a hodně zeleniny. Při vyhodno-
cení celého odpoledne dostalo 
každé dítě balíček drobností 
a družstvo podle umístění cenu 
hodnotnější. Poděkování patří 

naší městské části, která přispěla 
finančně, SDH Třebonice za zá-
zemí a pomoc při občerstvení, 
Klubu českých turistů, členům 
OS Občané pro Prahu 13, kteří 
ochotně připravili a zajistili 
celou akci a samozřejmě dětem 
a rodičům, kteří přišli a s chutí 
se akce zúčastnili. 

Alena Panochová, předsedkyně OS, 

učitelka FZŠ Mezi Školami

Divadélko učí o ekologii
Již od roku 1997 pořádá Praha 13 
každoročně divadelní předsta-
vení, jejichž smyslem je ekolo-
gická osvěta a výchova dětí 
z mateřských i základních škol. 
Jde o zajímavou formu vzdělá-
vání v souladu s trendy Místní 
Agendy 21.

Představení Kterak beruška 
Uška o sedmou tečku přišla zahrálo 
Divadlo Kapsa 23. dubna hned 
dvakrát. Na 400 dětí v doprovodu 

20 učitelek přivítal ve Spolkovém 
domě místostarosta Aleš Mare-
ček společně s vedoucí odboru 
 životního prostředí Janou Gilíko-
vou. Děti byly představením nad-
šené a dostaly za úkol namalovat 
v rámci výtvarné soutěže, co si 
z představení zapamatovaly. 
 Obrázky budou vystaveny v atriu 
radnice a nejlepší malíři získají 
zajímavou odměnu.

Jiří Neckář, koordinátor Místní Agendy 21
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Přidejte se k největší pojišťovací 
společnosti na trhu
 
Náplň práce:
 Péče o stávající klienty

 Vyhledávání nových obchodních příležitostí

 Budování dlouhodobých obchodních vztahů

 Nabízíme:
 Motivační finanční odměňování  
 (fixní odměnu + provizní složky)

 Odborné vzdělávání a kariérní růst

 Podporu společnosti a manažera

 
Chcete se dozvědět více? 

Kontaktujte mne:
Zdeněk Kurc
Manažer obchodního týmu
tel.: 775 665 633
zdenek.kurc@ceskapojistovna.cz

Finanční  
a pojišťovací poradce

 FA PETR STREJC

ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781, 251 623 003

www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

Inzerce
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 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

Volutová parkoviště proti č. p. 2518   5. 6.

Kettnerova u trafostanice proti č. p. 2053   5. 6.

Trávníčkova u tržiště   6. 6.

Hábova parkoviště před č. p. 1564   6. 6.

Chalabalova parkoviště u č. p. 1611   7. 6.

Janského park. záliv proti č. p. 2211 10. 6.

Trávníčkova u tržiště 10. 6.

V Hůrkách proti ul. Seydlerova 11. 6.

Nad Dalejským údolím záliv v komunikaci 12. 6.

Melodická křižovatka s ul. Operetní 12. 6.

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 13. 6.

K Sopce zpevněná plocha 14. 6.

K Řeporyjím u kapličky 14. 6.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 17. 6.

Janského rozšířený chodník u č. p. 2437 18. 6.

Pavrovského křiž. s ul. Přecechtělova 19. 6.

Bašteckého chodník u parkoviště 19. 6.

Klausova parkoviště proti č. p. 1361/13a 20. 6.

Nušlova parkoviště proti č. p. 2289 21. 6.          

Chlupova u DDM (bývalé MŠ) 21. 6.

Bellušova parkoviště proti č. p. 1804 24. 6.

Janského rozšířený chodník proti 
č. p. 2370

25. 6.

U Jezera parkoviště proti č. p. 2039 25. 6.

Vlachova x Šostakovičovo nám. proti č. p. 1511 26. 6.

Böhmova parkoviště u kotelny 27. 6.

Pavrovského  křižovatka s ul. Janského 27. 6.

Nám. na Lužinách 28. 6.      

Upozornění:
Kontejnery na objemný odpad nebudou v měsících červenci a srpnu přistavovány. 
Harmonogram na září naleznete ve zpravodaji STOP a na www.praha13.cz.

 Michaela Líčková

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyse-
liny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemiká-
lie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) 
zářivky a výbojky.

25.  7.  –  čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20

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

ul. Sezemínská   (parkoviště) 16.00 – 16.20

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

ul. Kolovečská   (u sběrny surovin) 17.00 – 17.20

25.  7.  –  čt

ul. Böhmova   (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

ul. Fantova   (u sběrny surovin) 18.10 – 18.30

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

18.40 – 19.00

16.  7.  –  út

1. křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům   
(u kapličky)

15.00 – 15.20

2. křižovatka ul. K Řeporyjím – V Brůdku 15.30 – 15.50

                                             

 Michaela Líčková

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ

Praha 13 plná květin 
Redakce STOPu ve spolupráci s odborem 
 životního prostředí, výborem pro výchovu 
a vzdělávání Zastupitelstva městské části 
Praha 13 a Zahradnictvím Král, Koloveč-
ská 1938, vyhlašují soutěž O nejhezčí balkon 
a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin. 
Fotografie svých rozkvetlých balkonů či předzahrádek 
odevzdejte nebo zašlete do redakce STOPu, a to do 30. srpna 2013. 
Adresa redakce: Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 – Nové Butovice 
nebo stop@p13.mepnet.cz. 

ahrádek 
to do 30 srpna 2013

Rybaření má svá pravidla
Na území Prahy 13 je součástí 
rybářského revíru pouze Nepo-
mucký rybník, který se nachází 

pod tubusem metra v Centrálním 
parku. Jedná se o mimo pstru hový 
revír, kde je zakázán lov přívlačí, 
vnadění a používání krmítek. 
V roce 2008 prošel Nepomucký 
rybník rozsáhlou revitalizací. 
Byl odbahněn, byl zde vytvořen 
ostrůvek pro hnízdění vodního 
ptactva a břehy byly osázeny vo-

domilnou vegetací. Součástí revi-
talizace bylo i vytvoření bezba-
riérového přístupu až k vodní 

hladině a od 
této doby je 
rybaření na 
této nádrži 
vhodné i pro 
handicapované 
rybáře, což je 
v celé Praze 
možné pouze 
na pěti mís-
tech.

K rybaření 
na tomto ryb-
níku je třeba 

mít platný rybářský lístek a povo-
lenku k lovu. Rybářský lístek 
na území hl. m. Prahy vydávají 
úřady městských částí v místě 
 trvalého bydliště žadatele (cizin-
cům v místě, kde jsou hlášeni 
nebo se zdržují). Povolenku vydá-
vají Místní organizace Českého 
rybářského svazu. Rybářský lístek 

je povinen mít každý, kdo loví 
ryby v rybářském revíru. Tato po-
vinnost vyplývá z ustanovení § 13 
odst. 7 zákona 99/2004 Sb., o ry-
bářství, ve znění pozdějších před-
pisů a z § 10 vyhlášky 197/2004 
Sb., k provedení zákona o rybář-
ství, ve znění pozdějších předpisů. 
Rybářský lístek se vydává na 
1 rok, na 3 roky nebo na 10 let. 
Správní poplatky za vydání rybář-

ského lístku se řídí zákonem 
634/2004 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších 
předpisů. Správnímu řízení s ulo-
žením pokuty se vystavuje každý, 
kdo loví bez platného rybářského 
lístku, povolenky k lovu nebo 
v rozporu s podmínkami výkonu 
rybářského práva stanovenými 
v povolence.

Aleš Mareček, zástupce starosty
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najdete nás v 1. pat e

otev eno každý den 
od 9 do 21 hodin

za každého po así

www.hafikov.cz

Nové d tské centrum
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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 2013*

Lokality Termíny
od – do

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

10. 6.

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

bez odstávky

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

10. 6.

Lužiny – oblast ulic: Trávníčkova, Fantova, Mukařovského, 
Horákova, Ke� nerova, U Jezera

bez odstávky

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

11. – 12. 6.

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

11. 6.

Nové Butovice – oblast ulic: Nušlova, Běhounkova, 
Mezi školami, Bla� ného, Petržílkova (kromě 1435 a 1436)

7. 6.

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

6. 6.

Stodůlky – Hos� nského, Klukovická, Heranova, Kálikova, 
Hábova, Jeremiášova

6. 6.

Velká Ohrada 5. 6.

Více informací a aktuální ceny naleznete na
www.makro.cz/tankovani

Akceptace platebních karet

• NEMUSÍTE BÝT NAŠÍM 
REGISTROVANÝM ZÁKAZNÍKEM, 
ABYSTE U NÁS MOHLI NATANKOVAT

• JEDNOTNÉ CENY PRO VŠECHNY
• ceny pro Vás pravidelně kontrolujeme

• KVALITA 
NA PRVNÍM MÍSTĚ
• kvalita paliva je pravidelně 

ověřována certifi kátem 
kvality SGS

9263_MAKRO_Palivo_benzinka_inzerce_MFDnes_A6.indd   1 3.5.13   13:49
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Pod hladinou Vltavy
Při procházce letní prosluněnou 
Prahou můžete v podzemních 
prostorách Paláce Kinských 
na Staroměstském náměstí 12 
navštívit výstavu, která vám při-
blíží podvodní život ve Vltavě. 
Na ploše 350 m² spatříte cel-
kem 18 akvárií o celkovém ob-
sahu 25 000 litrů a v nich 

známé kapry, štiky, líny, 
okouny, ale také dvoumet-
rového sumce, metrové je-
setery, dva Pepy (jeden je 
metrový sumec, druhý 
urostlý kapřík), štiku Ma-
tyldu i ostatní méně známé 
ryby a rybky českých vod, 
např. slunečnice nebo 
koljušky. V druhé části vý-

stavy uvidíte svět pod mořskou 
hladinou se žraloky a muré-
nami. Otevřeno je od úterý 
do neděle od 10 do 18 hodin. 
Za vstup zaplatí dospělí 
85 Kč, děti a důchodci 60 Kč, 
školáci s dozorem (10 a více) 
po 50 Kč. 
Více informací najdete na 
www.podhladinouvltavy.cz.

Krmě, jídlo, žrádlo 
Až do konce června je v Musai-
onu – Letohrádku Kinských 
(v Kinského zahradě 98) pod 
tímto názvem otevřena další ex-
pozice z cyklu Monarchie. Tento-

krát je věnována pokrmům 
a gastronomii Rakouska – Uher-
ska druhé poloviny 19. století. 
Přibližuje tehdejší přípravu, 

úpravu a konzumaci potravin 
i nápojů s důrazem na zvyklosti, 
symboly a rituály stolování. Vysta-
veny však nejsou jen stolní servisy, 
příbory, prostírání, kuchyňské ná-
dobí, nádoby k uchovávání potra-

vin, nápoje a makety 
pokrmů, ale i desítky re-
ceptů z dobových kuchařek 
a dokonce osobní předměty 
Magdaleny Dobromily Ret-
tigové. Výstava představuje 
stravování venkovského lidu 
a nejširších vrstev české 
společnosti i měšťanstva 
a aristokracie. Otevřeno je 

od úterý do neděle, 10 – 18 hodin. 
Vstupné je pro  dospělé 70 Kč 
a pro děti 40 Kč. Více najdete 
na www.nm.cz.                Dan Novotný                    

Stalo se v červnu

Nejproslulejší žena světa před I. světovou válkou
Berta Suttnerová se narodila 9. června 1843 v domě č. 697 na rohu ulic Vodičkova 
a V Jámě. Přestože byl jejím otcem hrabě František Josef Kinský, byly vztahy s rodinou 
Kinských napjaté. Jako humanitně vzdělaná přijala místo guvernantky ve vídeňské 
šlechtické rodině Suttnerů. Za nejmladšího Artura se pak tajně provdala a oba odjeli 
do Gruzie. Utrpení poznané v lazaretech za rusko-turecké války zformovalo její životní 
filozofii. Její román Odzbrojte!, protiválečná činnost, boj za práva žen a národnostních 
menšin, to vše postavilo Bertu mezi přední představitele světového mírového hnutí. 
Úspěchem Berty i jejích přátel bylo zřízení Mezinárodního soudního dvora v Den 
Haagu r. 1899. Byla zářnou osobností mírových konferencí a společností po celém 
světě. Za svého stoupence považovala T. G. Masaryka. Velká míra vlivu na rozhodnutí 
Alfreda Nobela o zřízení fondu se připisuje právě jí, protože byla pro Nobela inspirací 
zejména při myšlence udělovat cenu za mír. Jako první žena na světě (a první Čech) 
obdržela baronka Bertha Sophia Felicita von Suttner, rozená hraběnka Kinsky z Vchy-
nic a Tetova, 10. prosince 1905 Nobelovu cenu za mír. Zemřela roku 1914 ve Vídni 
v předvečer války, které se tolik obávala.                     Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Stodůlky – proměna (1975)
Jinak se proměna Stodůlek v Prahu 5 moc 
neprojevuje. Obec si žije svým tempem, 
které má daleko k lenivé ospalosti, ale 
stejně tak ke zběsilému hemžení milio-
nové metropole. Kousek dál od nové pro-
dejny stojí pár dvoupatrových bytovek. 
Zatím jen jako semínka zavátá daleko 
od svého lánu. Za nějaký čas sem však 
vtrhne město se svým lomozem a betono-
vými krabicemi.

Za deset let mají mít Stodůlky 12 000 obyvatel proti dnešním 3 500. Kolem dokola 
je začne obklopovat Jihozápadní Město. Proto jsme vlastně připojeni ku Praze. Těžko 
lze dnes předpovídat, jak se změní život, až sem jednou dojde velkoměsto. Jedno je 
však jisté, že ti lidé, kterých se to bude týkat, se těžko budou loučit se svými domky, 
kde prožili své mládí a ke kterým si těžko pomohli.          Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Nedalekou přírodou a kolem kostelů
Tentokrát vás zvu na vycházku do velmi blíz-
kého okolí. Mohla by se jmenovat také Kos-
telTour, neboť na trase potkáte tři kostely 
a jedno místo, kde kdysi kostel byl. Celá trasa 
vede Dalejským a Prokopským údolím. 
Start je v Řeporyjích, kam se nejlépe dosta-
nete autobusem ze stanice metra Luka. 
Na náměstí v Řeporyjích je první z kostelů 
na trase, kostel sv. Petra a sv. Pavla – pů-
vodně románská stavba z poloviny 12. sto-
letí. V letech 1909–12 byl zdejším farářem 
J. Š. Baar. Po zelené značce společně s nauč-
nou stezkou dojdete k pozoruhodnému 
přírodnímu úkazu – Placaté skále. Na tabuli 
se o ní dozvíte více. Budete pokračovat 
po zelené značce a po pravé ruce uvidíte 
dnes již ruiny Trunečkova válcového mlýna. 
Zde opustíte naučnou stezku a po zelené pů-
jdete pod sídlištěm Velká Ohrada osadou 
Nová Ves a pak pod kopec, na němž kdysi 
stálo Butovické hradiště. Po zelené značce 
pokračujte až k restauraci U Bůčka a tam od-
bočte vpravo po žluté, po které dojdete 
ke kostelu sv. Vavřince. První písemná 

zmínka o něm je ze 13. století. V 16. století 
proběhla výstavba dřevěné zvonice, v 18. stol. 
barokní přestavba, při níž přibyla apsida a sa-
kristie. Od kostela se vrátíte zpět k první od-

bočce vpravo a půjdete kolem Záchranné 
stanice Lesů hl. m. Prahy. Vede tudy také cy-
klotrasa 122. Po silnici půjdete až do místa, 
kdy uvidíte asfaltku odbočující vpravo. Po ní 
dojdete k vojenskému objektu a vydáte se ne-
pohodlnou cestou vlevo podél plotu. Na úpl-
ném konci uvidíte na skále kříž, vztyčený 

na počest zbořeného kostela sv. Prokopa. 
Byl postaven v letech 1711–12  Schwarzen-
berky – majiteli Jinonického panství – 
a  odstřelen kvůli armádě v roce 1966. Podle 
pověstí žil nedaleko v jeskyni sv. Prokop, 
po němž se jmenuje Prokopské údolí. Kou-
sek se vrátíte a vpravo uvidíte vysoké kaštany. 
Po málo znatelné cestičce kolem nich do -
jdete k tunelu a projdete pod tratí. Vpravo 
po 20 metrech najdete infotabuli o kostele 
sv. Pro kopa. Vraťte se k tunelu a pokračujte 
po modré značce kolem stanice Svazu 
ochránců přírody a pod historickým via-
duktem až do Hlubočep a přes Žvahov 
na Zlíchov. U tramvajových kolejí se vydáte 
vlevo ke kostelu sv. Filipa a Jakuba na vy-
sokém  ostrohu. Je to raně gotická stavba ze 
13. století, přestavěná v roce 1713 barokně. 
Zde je konec vycházky. Pod kostelem za 
tramvajovou tratí je rodný dům Karla Hašlera 
s pamětní deskou. Tramvají se dostanete 
na Smíchovské nádraží. Přeji krásný výlet 
a pěkné léto. 

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

TOULKY
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 o Dne 15. 6. 2013 to 
bude již 15 let, kdy nás 
opustil milovaný syn, 
bratr a strýc Jiří Mašek. 
S láskou vzpomínají 
rodiče, sestra a neteř.

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

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

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

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.   
Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné
ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy
 a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

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

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

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

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

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Výměna kuchyňských pracovních desek, dvířek 
a šuplíčků na klíč. Čalounění vchodových dveří - odhluč-
nění! Čalounění sedacího slohového nábytku. Montáž 
nábytku a výroba. Hodinový manžel. Tel. 604 631 987.

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

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

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

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

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

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

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

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

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

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 
veškerého odpadu.Tel. 777 227 840. 

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

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Tel. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

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

 o !!! STĚHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci. Doprava po Praze zdarma. 
Tel. 777 227 840.

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

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

 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, křesla 
a židle mokrou metodou profi  stroji Karcher - zbavte se 
prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou s Vámi. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava ZDARMA. Tel. 777 717 818, 
www.cistimekoberce.cz.

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

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

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

 o Kosmetika ALCINA, BIOLINE / MASÁŽE
- biostimulační laser a NGL ultrazvuková špachtle
- NOVINKY - letní kosmetická péče
- BONUSOVÁ karta výhod
www.triplus.wbs.cz , tel. 775 632 899 Ilona
Hábova 1567/14, Stodůlky - Salon Markéta

 o Studio Moneka nabízí tyto služby: kadeřnictví, modeláž 
nehtů, manikúru, pedikúru, masáže, kosmetiku, zdravou 
výživu. Pro nové klienty až 50 % sleva. Pro uplatnění slevy 
si vytiskněte leták na www.moneka.cz/akceletak. 

 o Vedení účetnictví a DE pro PO, FO, bytová družstva 
a SVJ včetně účetního a daňového řešení převodů bytů 
do osobního vlastnictví. Mail: borkova@gmail.com. 
Tel. 604 234 151.

Vzpomínáme

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

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

WWW.AUTOVRANA.COM

Srdečně vás zvu do obchůdku

ZDRAVÁ VÝŽIVA JÁJA
v budově polikliniky Lípa – 

Seydlerova 2451, Nové Butovice.

Nabídka bio, dia, bezlepkových  
potravin, chlazené zboží,  

výborné bio ovčí sýry a jogurty  
z oceněné farmy  

Šonov u Broumova.
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 o Hledám paní z okolí Hůrky na pravidelné hlídání 
2-letého syna od září 2013. Každý čtvrtek 12.00 - 19.00 hod. 
Nabízím 100 Kč/hod.  Mail: ivablazkova@seznam.cz. 
Tel. 604 781 634.

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

 o Hledám učitelku - speciální pedagožku - na pravidelné 
doučování 8-leté dcery od září 2013. Tel. 720 344 239.

 o Nabízíme prostory k pronájmu pro lékařskou 
praxi v objektu kompletně zrekonstruovaného Zdravotní-
ho střediska v Praze 5 - Řeporyje. Rozměry ordinace 
30 m2, čekárna 7 m2. Součástí je sociální zařízení a šatna 
pro lékaře a WC pro pacienty. Tel. 602 286 995.

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

 o Pronajmu garážové stání na Krásné Hůrce 
za 1 500 Kč/měs. Tel. 603 158 914.

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

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

 o Nabízím k pronájmu garáž 18 m2 na Velké Ohradě, 
Bašteckého ulice. Cena 1 400 Kč. Tel. 737 141 722.

 o Pronajmu dobře zabezpečenou garáž, 
Běhounkova ulice. Tel. 605 580 290.

 o Nabízím prostory k pronájmu na poliklinice Hos-
tinského 1536, Praha 13. Možno provozovat jakýkoliv 
ambulantní lékařský obor. Ordinace je po rekonstrukci a je 
technicky vybavena i pro zubní lékařství. Prostor má 79 m2. 
Tel. 731 460 648. Zn. Spěchá!

 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 pří-
pady, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, 
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, 
s nežádoucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či 
domeček mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, 
záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

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

 o Prodám slunný 1+kk, 44 m2 v OV, ul. Nová Kolonie, 
v přízemí novostavby z r. 2005. Prostorný pokoj je částečně 
oddělen od kuchyňského koutu (vybaven linkou a spotře-
biči), koupelna s vanou a WC zvlášť, dále předsíň a komora, 
k dispozici i sklep. Bezpečnostní dveře, plovoucí podlaha, 
dlažba; v domě společná TV anténa, rozvod UPC a telefo-
nu. Měsíční poplatky cca 2 300 Kč + elektřina. Čtyřpatrový 
dům je na krásném klidném místě na okraji Centrálního 
parku, 7 min. na metro Lužiny, 2 min. na bus Nová Kolonie. 
Veškerá občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti. 
Pohodlné parkování před domem. Nejsem RK - žádné další 
poplatky. Cena 2,2 mil. Kč k jednání. Tel. 731 169 643.

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

na zpracování analýz. SMS na tel. 725 562 738.
 o Hledáme kadeřnici na ŽL do studia Moneka na P-13 

u metra Luka. Bližší info na tel. 605 825 294, 
www.moneka.cz.

Prodej – koupě – pronájem

Zaměstnání

Byty

Různé

JUDr. Luboš VOSYKA
realitní kancelář

prodej, směny bytů, nemovitostí
řešení exekucí, vypracování smluv

vypořádání SJM a jiné

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

/přímo u OC NOVÝ SMÍCHOV/

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

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

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

www.elektroservisvolf.cz

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jj

Hostivice, Praha - západHoHosts ivicice, Praha - zzápá adad

hhhrabanek@hrabako.czhrhrababaanekek@h@hrarababakoo.cczz

ÚŘAD STÁTNÍ SPRÁVY 
hledá zájemce o pozice:  

personalista, psycholog - kouč, elektrikář, programátor, 
automechanik, pokladní na 1/2 úvazek, IT specialista

Životopis zašlete na: aperson@seznam.cz
Informace získáte na tel. 224 235 496

www.eko-13.eu, tel. 775 988 984 KU
PO

N
 - 
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A 
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 %

HLEDÁM BYT NEBO DŮM 

NA PRAZE 13 - RK NEVOLAT

MOŽNÁ PLATBA V HOTOVOSTI
tel.  +420 604 255 250

Tržiště je otevřeno každý den 

od 8.00 do 20.00 hod. 

Občerstvení, posezení, hudba

  
 

 

 

NOVÁ TOP DROGERIE HŮRKANOVÁ TOP DROGERIE HŮRKA

Přímo u radnice, Sluneční nám. 11

Drogerie, papírnictví, Drogerie, papírnictví, 

domácí potřeby, domácí potřeby, 

chovatelské potřebychovatelské potřeby

DOBRÉ CENY!

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel. 226 216 914, 777 761 105
www.antikvariat-nika.cz

Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,
ve středu 10.00–19.00 hod.

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
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SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

na dioptrické brýle – 10 %

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

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

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

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

Více informací na

www.centralbike.cz

Praha 5, Plzeňská 215/b-areál STK  Motol
Tel.: 257 225 254, 603 453 722, 604 875 766

Po - Čt  8,30 - 18,00 Pá 8,30 - 15,00

Příprava vozu 
a zajištění STK

www.autoservisbb.cz

AUTOSERVISAUTOSERVIS
PLNĚNÍ KLIMATIZACE

 pouze 1.000 Kč
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 3. 6. Naše další olympiáda. Měření svalových sil.  
   Sportovně založení členové klubu

        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
10. 6.  Poslední přípravy na zájezd Svatava Bulířová
12. 6.  Zájezd našeho klubu (Konopiště, Jemniště)
17. 6.  Detailní příprava programu klubu na září a říjen   Zájemci
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)   František Kundrát 
24. 6.  Přátelské posezení před prázdninami  Svatava Bulířová
        Schůzka Vojenského sdružení rehabilitovaných
        důstojníků (11 – 12.30 hod.) Petr Baubín                                                               
V červenci a v srpnu má klub prázdniny. Sejdeme se opět v pondělí 
2. září. Přeji všem pěkné léto.

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

 4. 6.  Zacvičíme si a procvičíme paměť 
11. 6.  Vystoupení ZUŠ Stodůlky, oslavíme narozeniny
        členů narozených v červnu
18. 6.  Video – společenské hry
25. 6.  Posezení před prázdninami, upřesníme informace 
        k výletu a k pobytu v Chlumu u Třeboně 
Přeji všem členům hezké prázdniny, v září nashledanou.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

 5. 6.  Zájezd do Dětenic – prohlídka zámku, pivovaru a parku                    
    Helena Hrdoušková          

        Po prohlídce odjezd do Jičína na prohlídku města    
    Roman Kosan 
12. 6.  Zpívat a recitovat budou děti z MŠ Paletka 
     ředitelka Alena Černohorská
19. 6.  Povídání u kávy a čaje před prázdninami  Helena Hrdoušková 
26. 6.  Promenáda v zahradě                   Helena Hrdoušková 
Přejeme všem seniorům příjemné prožití prázdnin. 

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

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci 
ve 14.30 ho din. Připomínám, že všechny informace o činnosti na-
šeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na po-
zemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 5. 6.  Diabetes a řízení auta
12. 6.  Co na dovolenou
19. 6.  Příprava na rekondici
26. 6.  Pokyny pro rekondici 

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-
kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je 
v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází 
každou první středu v měsíci. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Díky za představení
Na čtvrtek 25. dubna jsem byla 
pozvána do Mlejna na divadelní 
představení Deset malých čer-
noušků dle slavné detektivky 
Agathy Christie. Herecký sou-
bor se jí ujal s nadšením. Snažila 
jsem se vylovit z paměti průběh 

děje a vzpomenout si, kdo byl 
vlastně vrah. K mému údivu 
však poslední dva černoušci zů-
stali naživu, hra překvapivě 
skončila šťastným koncem a byla 
odměněna zaslouženým potles-
kem.

Senioři, kterým bylo toto 
představení určeno, přišli v „gala“ 
a s chutí sledovali nejen samot-
nou hru, ale o přestávce i hezké 
prostředí foyeru. 

Zase se jednou Mlejnu vyda-
řila akce, která umožnila senio-

rům vymanit se z věčně stejného 
stereotypu domácího prostředí 
v sympatické předvečerní době 
a za slušné vstupné. Příjemné 
osvěžení, inspirace, vzpruha – jen 
tak dál a více!  

Marta Kadlecová, seniorka

Vycházky s hůlkami mají úspěch

V pondělí 22. dubna uspořá-
dalo Středisko sociálních služeb 

Prahy 13 pod odborným vede-
ním profesionálních instruktorů 

Senior-Help první 
jarní výšlap s Nordic 
Walking holemi. Po-
chodu se zúčastnilo 
na 30 sportovců 
a všichni zdrávi došli. 
Šlo se od Domu so-
ciálních služeb Lukáš 
na návštěvu a exkurzi 
do hasičské zbrojnice 
Sboru dobrovolných 
hasičů Stodůlky. Cesta 
dlouhá něco málo 
přes dva kilometry za-
čala rozcvičkou. Bylo 
krásně, svítilo slu-
níčko, jaro se začalo 

probouzet a tak se šlo pěkně. 
V hasičárně chodce přivítal sta-

rosta hasičského sboru Vojtěch 
Koutek a provedl je po areálu 
zbrojnice. Ukázal pozorným se-
niorům výzbroj, techniku a před-
vedl některé její funkce. Hasičský 
sbor je dnes díky podpoře měst-
ské části a hl. města moderně vy-
baven pro boj s ohněm a dalšími 
živly. Představuje důležitý článek 
záchranného systému. Více 
na www.fdpstodulky.eu. Po pro-
hlídce vyrazili poutníci zpět 
Centrálním parkem do Lukáše. 

Na konci května následovala 
vycházka do Třebonic a 10. června 
vyrážíme do Prokopského údolí – 
podrobnosti najdete v kalendáři 
akcí na str. 34. 

Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb 
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Divadlo:

  6. 6. čt 19.30 BEDŘICH 
Cirkus TeTy
...právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser... 
Co z toho vznikne, můžete vidět na vlastní voči. 

13. 6. čt 19.30 Jana Micenková: NEKROgames
Bez nebezpečí je hra chladná…
Autorská hra Jany Micenkové o samotě, rozdvojeních, 
 sebedestruktivitě a o lidské ne-komunikaci, neschopnosti 
se domluvit, i když vlastně v mnoha ohledech nám jde 
o stejnou věc. 

14. 6. pá 19.00 OTVÍRÁNÍ 7 BRAN
Taneční divadlo Bílá velryba
Podmanivé scénicko-vizuální představení spojující tanec 
a jógu ve spirituální tématice. V choreografických obra-
zech vám představíme sedm základních energetických 
center fungujících v našem těle, která jsou známá také 
pod názvem čakry. Zažijete představení, které vás jistě 
překvapí.

Taneční představení:
   2. 6. ne 15.00 TANEČNÍ STUDIO MIRABEL

12. 6. st 18.00 VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO ODDĚLENÍ 
ZUŠ STODŮLKY

15. 6. so 13.00 Letní vystoupení TANEČNÍ SKOLY IVY LANGEROVÉ
16. 6. ne 13.00 Letní vystoupení TANEČNÍ SKOLY IVY LANGEROVÉ
18. 6. út 18.30 Letní orientální besídka BELLY HABIBI
19. 6. st 18.00 TANEČNÍ ŠKOLA MARTINA
21. 6. pá 18.00 TANČIT MŮŽE KAŽDÝ - DEMO
23. 6. ne

         a
14.00
15.30

ABSOLVENTSKÉ VYSTOUPENÍ – Taneční klub 
 PLAMÍNEK a NOVÁ TROJKA

Připravujeme na léto:

V létě můžete vidět představení Cirkusu Mlejn v rámci festivalu 
Letní Letná.

Děti :

17. 6. po 18.00 VYSTOUPENÍ KURZŮ
Během večera uvidíte ukázky a vystoupení dětského 
 cirkusového kurzu i vzdušné akrobacie dospělých. 

21. 6.
Spolkový 
dům

pá 16.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Tradiční zahradní slavnost pořádá folklorní soubor 
 Lučinka.
Z programu: vystoupení Malé Lučinky a hosta, 
hry pro děti, opékání buřtů aj.
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, 
Praha 13

Různé: 

   8. 6.
Spolkový 
dům

so 9.30 ZAHRADNÍ PIVNÍ SLAVNOST S PROGRAMEM 
Pivečko, sele na rožni a grilované pochoutky.
PROGRAM:  
zábava pro děti, ukázky vzdušné akrobacie, bojového 
umění MMA a Thaibox, vystoupení na chůdách, break 
dance – Mateo and Kids, ukázky hasičské techniky - 
dobrovolní hasiči Třebonice (Praha 13)
Od 20 hodin DJ Petr Zvěřina – hudba 80. a 90.let – 
vstupné 80 Kč. 
Koná se v Restauraci Staré kino (Spolkový dům, 
K Vidouli 727, Praha 13), stanice autobusu Nárožní. 
Slavnost se koná na venkovní zahrádce restaurace i v bu-
dově od 9.30 hodin do večera.

   9. 6. ne 14.00 2. MEZINÁRODNÍ FYZIOTERAPEUTICKÁ KONFERENCE
MFK Centrum Praha pořádá konferenci s názvem „Me-
toda MFK - Moderní Forma Komunikace“. Sejdou se 
klienti a fyzioterapeuti z Čech, Slovenska, Švédska, 
 Rakouska, Itálie i USA. Více na www.mfkcentrum.cz, 
www.mlejn.cz, www.studio-oaza.org 

LÉTO VE MLEJNĚ BUDE PATŘIT DĚTEM!
Od 22. do 26. července  a od 5. do 9. srpna se mohou děti zúčastnit letního příměst-
ského cirkusového tábora. Od 27. července do 3. srpna se mohou děti zapojit do kurzu 
s názvem Pop – rok – média, který bude zajímavým nahlédnutím do oblasti populární 
hudby, ale také prvním krokem na cestě k slibné pěvecké kariéře. Kurz bude i výletem 
do světa médií a jeho součástí bude návštěva televize. Děti se s Mlejnem v létě tedy 
 určitě nudit nebudou!
A co chystáme na příští sezonu? V sezoně 2013/2014 se opět můžete těšit na řadu kon-
certů, představení, festivalů, workshopů a kurzů. Na novocirkusové inscenace Cirkusu 
Mlejn i řadu divadelních souborů (např. premiéru inscenace Divadelní společnosti Jany 
Šulcové). Připraveny máme i festivaly, koncerty známých kapel a interpretů jako jsou 
Nezmaři, Asonance, Robert Křesťan s Druhou Trávou, Karel Plíhal a další. A samozřejmě 
nebude chybět ani soutěžní festival Porta a nedělní pohádky. Školy mohou začít nový 
školní rok zábavnou výukou (více na www.mlejn.cz – představení pro MŠ, ZŠ, SŠ). 

   Barbora Novosadová, pr@mlejn.cz

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

do 18.30 a vždy hodinu před představením ■ e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666 ■ grant poskytla Městská část Praha 13

Program klubu Mlejn  červen 2013

Melodika oživuje lidové tradice
Slavnostním koncertem v obřadní síni rad-
nice oslavil 18. dubna své výročí Lidový sou-
bor Melodika, který působí při Základní 
umělecké škole v Praze–Stodůlkách již 10 let. 
Poblahopřát souboru přišel i zástupce starosty 
Petr Zeman. Melodiku založila a vede uči-
telka ZUŠ Veronika Chudobová. Členy jsou 
žáci školy, jako hosté však rádi vystupují i dří-
vější členové, kteří školu navštěvovali v minu-
lých letech. Soubor je plynule doplňován 
mladšími žáky, které si postupně vychovává, 
a tvoří velmi dobrý kolektiv, stmelovaný 
řadou společných akcí. Spolupracuje rovněž 
s učiteli a žáky nehudebních oborů, zejména 
tanečního a dramatického.

Melodika se zabývá reprodukcí staré lidové 
hudby. Její repertoár sahá od 19. století až 
ke středověku a čerpá z folklorní hudby růz-

ných oblastí. Kostýmy jsou proto 
stylizované a nadčasové. V instru-
mentaci jsou využity kromě klasic-
kých hudebních nástrojů také 
repliky starých lidových nástrojů, 
jako je například české křídlo, 
kobza, trumšajt a celá řada bicích 
nástrojů.

Soubor získal třikrát 1. cenu 
v krajském kole soutěže základ-
ních uměleckých škol pořádané 
MŠMT a jednou zvítězil dokonce v ústřed-
ním kole této soutěže. Pravidelně se účastní 
řady festivalů doma i v zahraničí. V roce 2011 
byla Melodika spolu s pěveckým sborem 
ZUŠ v Bělehradu, kde vystupovala s tamní 
partnerskou uměleckou školou, jednou do-
konce na velvyslanectví. Hráli také v Nových 

Zámcích na Slovensku a každoročně hraje 
na dětském folklórním festivalu Kytice v Let-
ňanech a na FF Zahrada. Pravidelně vystu-
puje v Toulcově dvoře a pořádá koncerty, 
na kterých prezentuje nejen lidovou hudbu, 
ale i lidové zvyky v různých obdobích roku.   
           -red-
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Sobota 1. 6. • 10.00 
Vyjížď ka na 100 km 
Start bude před budovou Avtoexportu 

Cyklistický spolek Stodůlky pořádá již 14. ročník vyjížďky 
na 100 kilometrů, která není myšlena jako závod. Jede se 
v jedné skupině. Start bude před budovou Avtoexportu (za-
stávka autobusu 164, K Fialce), cíl vyjížďky je u restaurace 
U Petrů ve Stodůlkách. Více informací získáte na tel. 
235 512 438 nebo na www.csstodulky.cz, kde naleznete 
také mapu vyjížďky. V případě špatného počasí se akce 
uskuteční v neděli 2. 6. v 10.00 hod.

Sobota 1. 6.
Den dětí na koních s Koblížkem
Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice 

Přijďte mezi nás na veselý den dětí. Vození na konících, malo-
vání na obličej, tvoření... Dítě s handicapem zdarma, zdravé 
dítě 200 Kč/den. Jídlo s sebou, pitný režim zajištěn. Více infor-
mací a přihlášení u Markéty Šulcové, tel. 731 009 645, 
m.sulcova@zajiceknakoni.cz, www.zajiceknakoni.cz.

Sobota 1. 6. • 14.00 – 16.00
Den dětí 
Na Zmrzlíku 3, Praha 5 – Řeporyje

Jezdecké středisko Zmrzlík pro vás připravilo odpoledne plné 
soutěží, her, jízd na koni i křest jehňat quessantských ovcí.

Sobota 1. a neděle 2. 6.
Chyť si kapra 
Nepomucký rybník (pod tubusem metra) 

Zápis na dětské ry-
bářské závody, ur-
čené všem dětem 
do 15 let, pro-
běhne 1. 6. 
od 6 do 7 hodin 
(bez startovného). 
Závody budou 
od 7 do 12 hod. 
Vyhlášení výsledků je plánováno na 13. hodinu. V neděli 
2. 6. se za stejných časových podmínek uskuteční závody 
pro dorost a dospělé. Startovné 150 Kč. Více informací po-
skytne Melanie Zmeškalová na tel. 728 022 232.

Neděle 2. – pátek 28. 6.  • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

Výstava je otevřená denně.

Neděle 2. 6. • 13.00
Dětský den
U Spolkového domu, K Vidouli 727

SDH a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i jejich 
rodiče na Dětský den. Pro příchozí děti budou připraveny 
soutěže i občerstvení.

Neděle 2. 6. • 14.00 
Den dětí
Hřiště v Třebonicích 

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice srdečně zve všechny 
děti a jejich rodiče na Den dětí.

Neděle 2. 6. • 15.00
Závěrečná akademie Tanečního studia Mirabel
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

TS Mirabel všechny srdečně zve na svou závěrečnou akade-
mii. Přijďte se podívat, co všechno se děti v letošním roce 
naučily a nechte je předvést své úspěchy a nadšení pro 
tanec. Uvidíte soutěžní choreografie, se kterými se umístily 
na medailových místech na různých soutěžích, uvidíte také 
další choreografie a tance, kterým se v tomto roce věnovaly. 
Více na www.tsmirabel.cz.

Úterý 4. 6. • 13.00
Vernisáž výstavy k 10. výročí 
otevření radnice
Atrium radnice, Sluneční nám. 13

Přijďte se podívat na slavnostní setkání k 10. výročí otevření 
radnice spojené s vernisáží výstavy o této zajímavé moderní 
budově. Výstava bude k vidění do 14. června.

Středa 5. 6. • 8.00 – 18.00
Den otevřených dveří na radnici 
Sluneční nám. 13

Zveme vás na Den otevřených dveří u příležitosti 10. výročí 
otevření radnice. Zájemci budou mít možnost prohlédnout 
si budovu včetně obřadní síně a kanceláře starosty. V atriu 
bude probíhat výstava o projektech, stavbě a zajímavostech 
budovy. Sraz pro zájemce o vyhlídku z terasy v 5. patře rad-
nice je v 9.00, 11.00 a 14.00 u informací v přízemí. 
Jste zváni!

Čtvrtek 6. 6. 
Oslava 30. výročí školy
Základní škola Kuncova, Stodůlky 

Dopolední oslavy odstartuje společné foto-
grafování všech žáků a učitelů ZŠ Kuncova 
v jednotném školním oblečení. 

Čtvrtek 6. 6. • 16.00 – 20.00
Vohradská divočina
U MŠ Pohádka, Netouškova ul., Velká Ohrada

Tuto hudebně kulturní akci pořádá Proxima Sociale, o.s., 
ve spolupráci s Prahou 13 a hl. m. Prahou. Těší se na vás DJ 
Chockoface (hip-hop, rap, disco, elektro, dupstep) a mode-
rátor Twixx. Program: facepainting, yoyo workshop, kadeř-
nický workshop, překážky pro koloběžky, trampolína, turnaj 
ve fotbálku o ceny, Open mic battle o ceny. Akce je bez alko-
holu, bez drog a bez násilí.

Sobota 8. 6. • 10.00
Sportovní den aneb 
 Sportuje celá rodina
Sportovní hala Lužiny 
a přilehlý vnitroblok 
Bellušova

Letos se opět zaměříme 
na atletický víceboj rodin 
a jednotlivců. Registrace 
bude probíhat od 9.30 
do 11.00 hodin. 
Všech soutěží se mohou zúčastnit všichni příchozí zaregist-
rovaní u startu. S sebou přezutí ven i do tělocvičny, pití, od-
strkovadlo, koloběžku. V případě deštivého počasí bude 
akce pouze ve sportovní hale a program bude upraven. 
 Spolupořadatelem je Úřad MČ Praha 13. Další informace 
 získáte u vedoucí akce Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, 
 kolandovadagmar@seznam.cz.

Sobota 8. 6. • 10.00 – 18.00 
Fresh Senior festival senzačních seniorů
Písecká brána a přilehlé okolí, K Brusce 5, 
Praha 6 – Hradčany

Zveme vás na první ročník multižánrového festivalu pro 
všechny, kteří toho od života stále hodně čekají. Hlavním 
záměrem festivalu je seznámit veřejnost s možnostmi akti-
vit pro občany vyššího středního a postproduktivního věku. 
Jsou přichystány koncerty, besedy se známými osobnostmi, 
originální tvůrčí dílny nebo zdravotní poradna a poradna 
v sociální oblasti. Důraz bude kladen na otázky správné vý-
živy, zdravého životního stylu a pohybových aktivit, které 
jsou prospěšné právě pro tuto věkovou kategorii.

Sobota 8. 6. • 14.00 – 18.00
Hrajeme si bez rozdílu
Centrální park, kolem Nepomuckého rybníka 
(pod tubusem metra)

Herní odpoledne pro rodiny s dětmi (a nejen pro ně) pořádá 
Bez Rozdílu o.p.s. společně s dalšími neziskovými organiza-
cemi (Pohoda o.s. – společnost pro normální život lidí s po-
stižením a provozovatel Mléčného baru Bílá vrána, 
Prosaz o.s. – společnost pro sociální rehabilitaci občanů se 
zdravotním postižením, APPN o.s. – agentura pro neslyšící, 
a Neviditelná výstava Praha – interaktivní výstava po světě 
bez zraku). Připraveny jsou hry a soutěže bez věkového či 
fyzického omezení – pro všechny bez rozdílu. Nebude chy-
bět ani výborné občerstvení. Více na www.bezrozdilu.cz. 
Spolupořadatelem akce je Městská část Praha 13.
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Jezdecké středisko vás zve na Dny otevřených dveří. Připra-
veny jsou ukázky jízdy na koních dětí a cvičitelek, jízda 
na koni, komentovaná prohlídka.

Sobota 15. 6. • 17.00
Holiday in Kozzy III.
Venkovní areál hostince U koziček, Ohradské nám., 
Velká Ohrada

S radostí oznamuje 3. vydání kulturní estrády Holiday in 
Kozzy. Své neotřelé rhythmy a beaty zde představí léty pro-
věřené punkové soubory Igelit se svým Contingentem, 
Česká disharmonie a jejich hosté. 

Úterý 18. 6. – pátek 4. 7.
Výstava prací amatérských umělců Prahy 13
Atrium radnice, Sluneční nám. 13

Zveme vás na výstavu obrazů a maleb amatérských tvůrců 
z Prahy 13. Vernisáž se uskuteční 18. června v 18 hodin.

Pátek 21. 6. • 9.00
Ekoslunovrat 2013
Horní retenční nádrž v Centrálním parku 

Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě pla-
videl z PET lahví. Ve čtvrtek 20. 6. od 9 do 12 hodin mů-
žete před radnicí sledovat jejich dokončení.

Pátek 21. 6. • 16.00
Zahradní slavnost
Spolkový dům, 
K Vidouli 727

Na zakončení školního roku 
pořádá Lučinka tradiční Za-
hradní slavnost. Můžete se 
těšit na vystoupení Malé 
Lučinky s Přípravkou a jejich 
milého hosta – děti z MŠ 
Rosnička. Po představení 
jsou pro děti připraveny hry a také opékání buřtů. 
Více na www.fslucinka.wz.cz.

Sobota 22. 6. • 10.00 
Semifinále Miss Aerobik 2013
Sportovní hala, Bellušova 1877

Sjede se 10 postupujících z každého regionálního kola 
v 5 kategoriích (MiniMiss, Kadet, Junior, Miss a Missis). 
Ty svedou boj o postup do finálového kola, které proběhne 
v prosinci za přítomnosti televizních kamer, významných 

osobností veřejného života, úspěšných sportovců, podnika-
telů… Více na na www.missaerobik.cz.

Sobota 22. – neděle 23. 6. 
Víkend v sedle
Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice 

Projedete se na koních krásnou přírodou, zacvičíte si 
na nich, zazpíváme si, zahrajeme hry, něco pěkného si vyro-
bíte. Akce je určena pro děti s doprovodem. Dítě s handica-
pem zdarma, zdravé dítě 200 Kč/den, 300 Kč/víkend. Jídlo 
s sebou, pitný režim zajištěn. 

Více informací a přihlášení u Moniky Splavcové, 
m.splavec@zajiceknakoni.cz, www.zajiceknakoni.cz.

Sobota 29. 6. • 10.00 – 14.00
Quilling 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 

S sebou proužky papíru, lepidlo, jednobarevný papír, nůžky, 
tužku, pravítko. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na telefonním 
čísle 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 29. 6. • 19.00
Pouťová zábava
Břeh rybníka v Třebonicích 

SDH Třebonice zve členy a příznivce na Pouťovou zábavu.

Pondělí 8. – pátek 19. 7.
Výstava poskytovatelů sociálních služeb
Atrium radnice, Sluneční nám. 13

Představení poskytovatelů sociálních a doprovodných 
 služeb občanům Prahy 13.

Sobota 17. 8. • 11.30 
XIII. Třebonické letní hry
Areál u rybníka v Třebonicích

Nenechte si ujít třinácté třebonické sportovní klání ve zcela 
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.

Pondělí 10. 6. • 9.00
Pojďte s námi z Lukáše tentokrát do Prokopského 
údolí
Sraz před Domem pro seniory Lukáš, 
Trávníčkova 1746

Městská část Praha 13, Středisko sociálních služeb Prahy 13 
a organizace Senior Help pořádají v rámci projektu Třináctka 
v pohybu – Nordic Walking nejen pro seniory 3. výšlap pro 
seniory – tentokrát do Prokopského údolí. Zájemci se 
mohou opět nahlásit (do 6. 6.) a získat podrobné informace 
u paní Aleny Hrabětové na tel. 251 616 388, 725 393 061 
nebo v kanceláři střediska. Účastnický poplatek ve výši 20 Kč 
hradí každý účastník při osobním přihlášení, nejpozději před 
odchodem v den výšlapu. Více na www.lukaspraha13.cz. 

Středa 12. 6. • 17.00 
Benefiční koncert pro děti se zdravotním postižením 
ze ZŠ Ružinovská
Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, Praha 1 – Malá Strana 

Partnerské základní školy Ružinovská a sv. Augustina 
 srdečně zvou na již druhý benefiční koncert. Cílem večera je 
nejen diváky pobavit, ale také pomoci dětem se speciálními 
vzdělávacími potřebami, jimž bude věnován výtěžek 
z  dobrovolného vstupného na zajištění dovybavení 
multime diální technikou. 
Slovem provede Táňa Fischerová, patronka koncertu.
Vstupné je dobrovolné. Více na www.ruzinovska.cz.

Středa 12. 6. • 18.00
Taneční vystoupení
Kulturní dům Mlejn, Kovářova1615

Zveme vás na závěrečné vystoupení tanečního oddělení 
 Základní umělecké školy Stodůlky. 

Sobota 15. 6. • 10.00 – 14.00
Plstění 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 

S sebou plsť (starý klobouk nebo baret, jinak dodáme), 
jehlu na plstění (prodává Ignis), ovčí rouno – jinak vše 
 dodáme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 
Více na www.klt.phorum.cz.

Soboty 15. 6., 31. 8. a 7. 9. • 14.00 – 16.00
Dny otevřených dveří
Na Zmrzlíku 3, Praha 5 – Řeporyje



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  ČERVEN 2013 35

Kalendář akcí červen

Sobota 31. 8. • 9.00 
XI. Stodůlecký vodník 
Retenční nádrž v Centrálním parku

SDH Stodůlky pořádá v pořadí již jedenáctý 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 infor-
mací získáte u pana Koutka na tel. 604 791 592 nebo 
na www.sdhstodulky.ic.cz.

Neděle 1. 9. • 14.00 
Koncert pro park
Centrální park (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 
Ewa Farna, Naďa Urbánková, YoYo Band, Ivan Hlas, skupina 
Clou a country kapela MaraCas. Občerstvení je zajištěno.

Neděle 1. 9. • 21.45
Slavnostní ohňostroj
U Základní školy Kuncova, Stodůlky

Slavnostní ohňostroj uzavře rok 30. výročí 
školy. 

Pondělí 2. 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. Ani letos nebude chybět oblíbený Albertík.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Letní příměstské tábory 

Jsou určeny pro děti od 3 let. Probíhají vždy od pondělí 
do pátku (8 – 12 hodin). Termíny: 15. – 19. 7., 29. 7. – 2. 8., 
12. – 16. 8., 26. – 30. 8. 

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

Ideální pro děti od 3 let, které nemají možnost navštěvovat 
mateřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a indi-
viduální péči. Zápis na školní rok 2013/2014 zahájen.

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

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 9. 6. • 17.00 
Koncert k 90. výročí narození Harryho Macourka – 
kostel sv. Rodiny

Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala 
 Macourka. 

Úterý 11. 6. • 19.00 
Jen jeden květ pro celý svět – refektář

Překvapivé spojení japonské kaligrafie s hudbou (japonské 
a světově známé melodie), účinkují: mistr kaligrafie Hiroši 
Kató, Ena Jošida – piano a klávesová foukací harmonika, 
Věra Eretová a Pavel Eret – housle.

Úterý 18. 6. • 15.00
Taneční skupina Primavera – denní stacionář

Skupina vystoupí pod vedením Hanky Čermákové.

Čtvrtek 20. 6. • 18.00 
Pěvecký sbor Besharmonie – kostel sv. Rodiny

Sbor se pod vedením Libora Sládka představí repertoárem 
od středověku po jazzovou hudbu. Na programu jsou díla 
Zdeňka Lukáše, Leonarda Cohena, Thomase Tallise a dalších. 

Neděle 23. 6. • 15.30 hod. 
Kytarový koncert se zpěvem – refektář

Kytara – Martin Křehnáč, zpěv – Jan Janda (renesanční, 
 barokní a romantické skladby).

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

• Stále pokračují zápisy na volná místa do kroužků a klubů 
      DDM   Stodůlky. 

• DDM Stodůlky nabízí poslední volná místa na letních
      výjezdních i příměstských táborech v červenci a srpnu. 

Více informací o všech nabízených aktivitách, vol-
ných místech v kroužcích a klubech pro školní rok 
2013/2014 a podrobný přehled o letních i příměst-
ských táborech získáte na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266, nově také na facebooku: 
DDM Stodulky.

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Sobota 1. 6. • 14.00 – 18.00
Podmořský Den dětí

Čekají vás speciální soutěže, potápěč a jeho kamarádi, obří 
ponorka a hromady dárků.

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

Zmrzlinový den

Neděle 9. 6. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna

Pejsek a kočička (Divadélko Romaneto)

Sobota 15. 6. • 14.00 – 18.00
Sportovní den

Přijďte si zasportovat.

Neděle 16. 6. • 14.00 – 17.00 
Rodinné odpoledne – dětská zóna 

Lovci duchů – speciální úkoly a soutěže plné legrace nejen 
s duchy…

Neděle 23. 6. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna

O krásném pávu a začarovaném hradu (Libuščino divadlo)
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Neděle 30. 6. • 14.00 – 17.00 
Rodinné odpoledne – dětská zóna 

Tarzanovy banánové radosti – program plný legrace 
z džungle…

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 a čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha 
Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské dovolené 
Pátky • 9.30 – 11.30
Tvořivá dílna, cvičení, vaření, přednášky… 

 7. 6. – letní tvoření pro děti s Ditou
14.  6. – hravé cvičení pro děti s Natašou
21.  6. – Přednáška Ignáce Muchy 
                 na téma: Internet – dobrý sluha, zlý pán 

Program je utvářen průběžně a postupně aktualizován. 
Pokud není určen přímo dětem, je zajištěno hlídání. Dotazy 
a připomínky můžete zasílat na p-v-c@seznam.cz. Není-li 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Změna programu vy-
hrazena.
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

Do pátku 21. 6.
Exkurze do bylinkové 
zahrádky Magdalény 
Dobromily 
Kemp Drusus 
Třebonice 

Zveme všechny zá-
jemce o přírodu 
a pěstování bylinek 
na exkurze do bylin-
kové zahrádky 
(po předchozí dohodě 
i školy). Prosíme objednat předem. 
Témata na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Pátky 7., 14. a 21. 6. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Každý 2. pátek v měsíci v rámci páteční herny Bylinky pro 
děti a maminky. 

Pátek 7. 6. • 
15.00 – 19.00
Bylinková cesta 
pro ženy – léto 
s matkou třešní
Kemp Drusus 
Třebonice 

Setkání v ženském 
kruhu se cvičením 
jógy, zpěvem, tan-
cem, bylinkami, von-
nými oleji 

a potiskováním triček ohnivými barvami. Vstupné 400 Kč. 
Prosíme o nahlášení nejpozději 2 dny předem u MDS. 
Více na www.dona-meduna.webnode.cz

Pátek 14. 6. • 9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky – jedlé a léčivé květy 

Vstupné za hernu 70 Kč, přednáška včetně svačiny 80 Kč, 
prosíme nahlásit předem u MDS. 

Středa 19. 6. • 17.00 – 20.00
Ženský kruh v týpí s M & M
Kemp Drusus Třebonice 

Místo pro sdílení, léčení a vzájemné předávání ženské 
moudrosti. Vstupné 450 s občerstvením a masážním olejem 
v ceně. Zájemce prosíme o nahlášení nejméně 2 dny pře-
dem u MDS. 

Přihlášky předem na akce Magdalény Dobromily 
Staňkové (MDS) v Třebonicích: 
SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Pondělky a úterky 4. – 18. 6. • 9.00 – 12.00
Herna 

Téma měsíce – léto a cestování (společné vyrábění, zpívání, 
cvičení s říkadly i divadélka....). V pondělí spíše pro děti 
do 2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, střípky anglič-
tiny...). Přihlášení není nutné. 
4. 6. se vydáme na mini výlet do stanice přírodovědců 
na Andělu – sraz pro přihlášené u vstupu do metra Luka 
v 9 hod.

Středy 5. – 19. 6. • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina

Od 9.30 – pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) a jejich 
 doprovod. 
Od 10.30 – konverzační angličtina se Stacy pro dospělé. 
Děti vám pohlídáme v herně. 

Čtvrtky 6. – 20. 6. • 9.00 – 12.00
Herna – otevřeno celé dopoledne

Od 9.30 – rehabilitační cvičení s prvky pilates – cvičení pro 
dospělé s Klárou v sále vedle herny, děti pohlídáme.
Od 10.30 – společné výtvarné tvoření v herničce – různé 
výtvarné techniky přiměřené věku přítomných dětí.

Středa 19. 6. • 17.00 – 19.00 
Táborák na rozloučenou

Sraz v 16.45 hod. na parkovišti u Baumaxu (poblíž je za-
stávka autobusu 225 – Bavorská), s sebou cokoli na opé-
kání. V případě špatného počasí se akce ruší.

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět 
v září. Během léta bude herna zavřená.

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Pondělky

14.00 – 15.00 – tvoření pro děti s rodiči
15.00 – 17.00 – volná herna
16.00 – 18.00 – hlídání dětí 
       (přihlášení je třeba nejpozději v neděli)
17.30 – 18.30 – cvičení pro těhulky

Úterky

   

 
 

 9.30 – 10.15 – cvičení s miminky 
18.30 – 19.30 – cvičení pro maminky (gymbally, over-
bally, Pilates, aerobní cvičení, posilování…)

Středy

10.00 – 10.45 – hudebně-pohybové hrátky (nejen se 
zvířátky)
16.15 – 17.00 – cvičení rodičů s dětmi 
17.00 – 18.00 – volná herna 

Čtvrtky

  9.30 – 11.30 – volná herna

Pátky

10.00 – 10.40 – cvičení rodičů s dětmi 

Program pro letní prázdniny bude zveřejněn během června 
na našich stránkách – budeme se na vás těšit! 

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (stanice metra Luka)
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Neděle 2. a 16. 6. • 19.00
Víra v otázkách

Večerní bohoslužby na Třináctce: 2. 6. – Boží království 
 versus McWorld, 16. 6. – Kultura sebeklamu. 
Více na www.13ka.cz/vecerni nebo 
facebook.com/viravotazkach.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana

Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „young adults“. 

Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy 5. a 19. 6. • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory v Centrálním 
parku
Sraz v Křesťanském centru Třináctka

Vezměte si pohodlné oblečení a sportovní obuv (možnost 
převlečení a nechání věcí po dobu cvičení v centru), pří-
padně rukavice a Nordic Walking hole (možnost zapůjčení 
za 20 Kč). Cena 50 Kč. Informace poskytne Veronika Kohou-
tová na vercakohutova@gmail.com, tel. 721 346 625.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí 
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. 
Více na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, 
hry venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce 
pinčesová obíhačka a pokec. Vše důležité včetně fotek 

z našich akcí a pozvánku na indiánský tábor v týpí 
 počátkem července najdete na www.klubrobinson.cz, 
vedoucí Daniel Jokl, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – Každé červnové pondělí mají vstup 
do zoo za korunu adoptivní rodiče ptáků.

Sobota 1. 6.
Den dětí

Zoo připravila bohatý program pro malé i velké. 

Sobota 1. 6.
Noc snů 

Mezinárodní akce – večerní program pro dlouhodobě ne-
mocné a zdravotně postižené děti a jejich rodiny. Pouze pro 
objednané návštěvníky. 
Bližší informace na caltova@zoopraha.cz. 

Sobota 15. 6.
Den otců

Tento svátek slaví v Zoo Praha i zasloužilí tatínkové zvířecí 
říše.

Sobota 22. 6.
Den s antilopou Derbyho

Den plný informací o antilopě Derbyho a její ochraně.

Sobota 28. 6.
Za jedničku do zoo

Máte na vysvědčení jedničku z vlastivědy, přírodovědy či 
biologie? Přijďte do zoo jen za korunu!

Happy Mondays – Každé červencové pondělí mají vstup 
do zoo za korunu adoptivní rodiče plazů.

Pondělí 15. – neděle 21. 7.
Zvířecí expres

Po spodní části zoologické zahrady vás sveze speciální 
 komentovaný vláček.

Neděle 21. 7.
Sloní den

Oslavte s námi 80 let od příchodu prvního slona do Zoo 
Praha.

Happy Mondays – Každé srpnové pondělí mají vstup 
do zoo za korunu děti z dětských domovů.

2., 3., 9., 10., 16., 17., 23., 24., 30., 31. 8. 
Noční prohlídky

Využijte jedinečné možnosti zjistit v doprovodu odborných 
průvodců, co dělají zvířata v pražské zoo po zavírací době! 
Nutno předem objednat na pr@zoopraha.cz. 

Neděle 11. 8.
Oslavy u převaláků

Querida slaví 1. narozeniny.

Pondělí 12. – neděle 18. 8.
Zvířecí expres

Po horní části zoologické zahrady vás sveze speciální 
 komentovaný vláček. 

Sobota 31. 8.
Kolem světa za jeden den

Nestihli jste o prázdninách objet svět? Nevadí, na poslední 
chvíli se to dá zvládnout v pražské zoo.

Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
            Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Út 4. 6. ZA ZAJÍMAVOSTMI A MINULOSTÍ STŘEŠOVIC. Vycházku zahájíme u Roth-
mayerovy vily se slavnou Sudkovou „kouzelnou zahrádkou“, projdeme kolem Janákovy 
vily pro sochaře Josefa Mařatku, kostela sv. Norberta, Sboru církve českobratrské od arch. 
B. Kozáka a vily od manželů Oehlerových. Pak přejdeme do starých Střešovic, jejichž idy-
lická atmosféra nás nečekaně překvapí v uličkách s vesnickými domky a názvy Na Ko-
courkách, Na Viničce. Začátek akce v 17.00 na zastávce tram. č. 1, 18 Vojenská nemocnice 
(směr z centra). Cena 100/70 Kč.  Jarmila Škochová
■ Ne 16. 6. KUNRATICKÝM LESEM ZA KRÁLEM VÁCLAVEM. Ačkoliv nás tato vy-
cházka zavede mimo historické jádro Prahy, přesto dojdeme k jednomu ze sídel českého 
panovníka – projdeme podél Kunratického potoka, v jehož blízkosti si prohlédneme 
zbytky zřícenin Nového hradu. Ten roku 1411 přikázal vystavět král Václav IV., jenž také 
na tomto hradě skonal. Pěší trasa cca 5 km. Začátek akce ve 14.00 u výstupu z metra C 
Roztyly (směr Kunratický les). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
Út 18. 6. KINSKÉHO ZAHRADA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad 
a parků“ přiblíží krásnou zahradu z botanického hlediska. Začátek akce v 16.00 před 
vstupem do zahrady z náměstí Kinských (zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20  „Švandovo 
 divadlo“). Cena 100/70 Kč. Věra Válová
Po 24. 6. MLADOTŮV DŮM. Prohlídka sálu bývalé kapitulní knihovny v Mladotově 
domě na Pražském hradě. Prohlédneme si bohatou malířskou barokní výzdobu s mnoha 
symboly a povíme si o osudech jedné z nejcennějších knihoven u nás. POZOR! – ome-
zený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce 
v 15.00 u kašny před bazilikou sv. Jiří na nádvoří Pražského hradu. Jednotná cena 100 Kč. 
Milada Racková
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

TO JSOU TEDA FÓRY
■ Jednou takhle poslala babička 
na americké farmě malého Johnyho s ký-
blem pro vodu ke skalnímu jezeru. Johny 
je za  chvilku zpátky, celý vyděšený po-
vídá: „Babi, v tý vodě je krokodýl!”
„Jo, ten už tam žije několik let, ale nikdy 
nikomu neublížil. A nejspíš z tebe má 
stejný strach, jako ty z něj.”
„No, jestli má takovej strach, jako já, tak 
ta voda stejně k pití nebude.”
■ Učitelka se ptá Heleny: „Jak se jmeno-
vala žena, kvůli které se ve starém Řecku 
vedla slavná bitva?“
„Nevím.“
„No přece jako ty.“
„Cože? Kropáčková?“

■ „Pepíčku, řekni nám, co se dává do 
 jitrnic?“ 
„Nevím!“ 
„Jak to, vždyť tvůj otec je řezník.“ 
„No právě, kdybych to řekl, nařeže mi!“
■ V čekárně se začali bavit dva muži. 
„Já jsem Prokop Mlejnek,“ pravil první. 
Druhý odpověděl: „Z toho si nic nedělejte, 
já jsem zase spolknul píšťalku.“
■ U psychiatra: „Vy nejste pes, slyšíte?!! 
A nedávejte mi pac, kde mám pořád ty 
cukry brát?“
■ Skot spravoval střechu. Uklouzla mu 
noha a padal dolů. Když míjel kuchyňské 
okno, zvolal: „Pro mne dnes nevařte, 
obědvám v nemocnici.“

Kuchyňský koutek

Pečená pražma 
 královská s bylinkami, 
česnekem a grilovanou 
zeleninou

Suroviny: 
pražma 250/350g, 
1 lilek, 1 cuketa, 
1 červená  paprika, 
1 červená cibule, 
2 stroužky česneku, 
čerstvý tymián a rozmarýn, 
olivový olej, sůl, pepř

Postup: Rybu očistíme, kůži nařízneme 
a osolíme i zevnitř. Bříško naplníme 
na měsíčky nakrájenou cibulí, 1 rozdrce-
ným česnekem a snítkou tymiánu. Rybu 
to provoní a ochutí. Poté ji opečeme 
na pánvi s olivovým olejem. Můžeme ji 
péct na středním plameni z jedné strany, 
po cca 2 minutách otočíme, přikryjeme 
pokličkou a dodusíme. Doba pečení je 
cca 10 min. Nebo prudce opečeme 
a dáme dopéct do rozehřáté trouby 
180 °C, také 10 min. Rybu pečeme tak-
zvaně do sklovata, někomu to může při-
padat syrové, ale ryba tak není vysušená 

a je šťavnatá. Zeleninu nakrájíme 
na větší kusy a opékáme na druhé pánvi, 
nejprve lilek, pak přidáme papriku, poté 
cuketu, zbytek cibule nakrájené 
na proužky,  rozkrájený česnek na plátky 
a nasekané lístky rozmarýnu. Průběžně 
zeleninu prohazujeme a opékáme 
do zlatohněda. Osolíme, opepříme, zele-
ninu dáme na talíř, položíme pečenou 
rybu a hodujeme!

Tuto specialitu vám nabízí 
Mediterranean restaurant, Petržílkova 15, 
Nové Butovice. Otevřeno máme denně 
od 11 do 23.30 hod. 
Kontakt: tel. 602 141 629, 251 550 534, 
www.gastronomrestaurant.cz.

VAŠÍM OBJEKTIVEM.  Tuto fotografii pořídila paní Barbora Sudová v sobotu 
4. května okolo půl deváté večer z okna svého bytu v Běhounkově ulici. Poda-
ří-li se i vám udělat nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Čtenářská soutěž

V červnovém vydání, posledním před prázdninami, se budeme ptát na jméno velmi 
úspěšné režisérky a scénáristky, která se narodila roku 1941. V televizi začínala nej-
prve jako asistentka scény a později jako asistentka režie. V této době si podala při-
hlášku na DAMU, obor dramaturgie. Vysokoškolská studia dokončila v době, kdy 
jejímu synovi Petrovi bylo 9 let. Od roku 1994 pracuje ve vydavatelství Studio Premi-
éra, kterého je také spolumajitelkou. Je autorkou mnoha televizních filmů. Přede-
vším šlo o žánr rodinné komedie, které sklízely veliké úspěchy. Z mnoha připomeňme 
např. S tebou mě baví svět, která se stala nejúspěšnější komedií století a na dvě ve-
lice úspěšné rodinné komedie Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka 
do polepšovny, kde se ukázal velký herecký talent Tomáše Holého. Tomáš Holý, před-
stavitel malého Vaška, byl vybrán v konkurzu mezi 140 dětmi. Paní režisérka byla 
jeho bezprostředností doslova okouzlena, hezké vztahy panovaly při natáčení také 
mezi Tomášem a jeho filmovými rodiči – Janou Preissovou a Františkem Němcem. 
Neméně známý a úspěšný film jsme pro vás tento měsíc vybrali do nápovědy 
ve formě kresby od Jana Babky. 
Víte již název filmu a jméno naší úspěšné režisérky? 

Červnová křížovka

V moderně zařízeném interiéru nejvyšší budovy na Slunečním náměstí (5 minut pěší 
chůze od stanice metra Hůrka) se nachází restaurace Gastronom Restaurant & bar, 
která nabízí svým zákazníkům elegantní a stylové prostory s příjemnou atmosférou, 
které jsou také vhodné pro firemní večírky a celou řadu dalších společenských akcí. 
Disponují zde vlastní velkokapacitní kuchyní a nabízí bohatý výběr pokrmů, jež pro 
vás připraví profesionální kuchařský tým. V blízkosti vašeho domova tak můžete 
ochutnat tradiční českou i mezinárodní kuchyni a kulinářské speciality z vybraných 
čerstvých a bio surovin. Pro všechny zaměstnance této restaurace je … (TAJENKA). 
Original Gambrinus Restaurant & bar, Petržílkova 15, Nové Butovice. 
Otevřeno je denně od 11 do 24 hod. Kontakt: tel. 602 141 629, 
www.gastronomrestaurant.cz.

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:  ZDARMA WELLNESS TEST V TOMTO STUDIU
Výherci: Ivana Tvarohová, Nové Butovice •  Irena Šafránková, Stodůlky •  Michaela 
 Šáchová, Stodůlky      připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V květnu správně odpověděli ti, kteří uvedli režiséra Antonína Moskalyka 
a seriál Četnické humoresky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Jiří Štochl, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Květa Wienerová, Nový Rychnov
Radomil Mikeska, Nové Butovice
Jiří Svoboda, Stodůlky
             
Soutěžní otázky na červen:
1. Kdy proběhne vycházka do Kinského zahrady v rámci cyklu Kouzlo pražských 

 zahrad a parků?
2. K jakému výročí bude 4. 6. zahájena výstava v prostoru atria radnice?
3. Praha 13 nabízí možnost rekreace, kde?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1. Kdy se bude konat společný koncert folklorních souborů Lučinka z Prahy a Radosť 

z Trenčína? 
 Koncerty se konaly 4. a 6. 5.
2. K čemu je určen Mobilní sběrný dvůr?
 MBD je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem 

na území hl. města Prahy.
3. Jaké železniční modely byly nově otevřeny v Království železnic?

 Nově jsou otevřeny železniční modely Prahy a Středočeského kraje
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Michaela Martínková, Zličín

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

PŘEDLOŽKA
1. DÍL

TAJENKY
DRUH
KARTY

ČERNÝ
PTÁK

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

2. DÍL
TAJENKY

OPUCHLINA

CITOSL.
TIŠENÍ

BIOGRAF

AFRICKÝ
VELETOK

OVLÁDNOUT

ŽENSKÉ
JMÉNO

PŘEDLOŽKA

DRB

OKOLO

ŠLECHTICKÁ
PŘEDLOŽKA

ČÁST
TĚLA

SALAMANDR

POSLEDNÍ
ROŽMBERK

ŘÍMSKÉ
ČÍSLO 1055

OVŠEM

BÁJNÝ
KRASAVEC

TYČ
K VOZU

ŽENSKÉ
JMÉNO

NÁPOJ
ŘIDIČŮ

NEUTRATIT
ZA NÁPOJE

CIZÍ 
MUŽSKÉ
JMÉNO

PŘILEPŠENÍ

OSOBNÍ
ZÁJMENO

KOŽNÍ
CHOROBA

EXISTOVATI

KRÁTKÁ
ZPRÁVA

KUJNÝ
NEROST

CITOSL.
OHRAZENÍ

HLAS
VEPŘÍKA

ROUCHO

JEHLIČNAN

VÁHAVÝ
SOUHLAS

SIEGLOVO
JMÉNO

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

ZTRÁCETI
NA SÍLE

TKALCOVSKÝ
STROJ

PŘÍŠERA




	12kor_stop6_1-17
	12kor_stop6_18-30
	12kor_stop6_31-40

