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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 (včetně finančního vypořádání za rok 2015, 
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015 
za jednotlivé MŠ, ZŠ, DDM, Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel  
a vypořádání hospodářského výsledku SF Centra a Ikon), a to v těchto objemech:
Příjmy celkem: 464 139 600 Kč
Výdaje celkem: 462 904 120 Kč
Přebytek: 1 235 480 Kč
SCHVÁLILO
poskytnutí dotace ve výši 1 500 000 Kč pro SK Hala Lužiny na rekonstrukci vstupní  
části budovy sportovní haly a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SCHVÁLILO
veřejnoprávní smlouvu mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 13  
o poskytnutí dotace ve výši 210 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové  
organizace  Středisko sociálních služeb Prahy 13 na výdaje související s poskytováním  
sociálních služeb

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
    výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Bonaron, s.r.o., se sídlem Draho- 
tínská 8/188, Praha 5 – Řeporyje k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce  
s názvem Rekonstrukce sociálních zařízení v MŠ Podpěrova 1879, Praha 13  
a předložený návrh smlouvy o dílo
    výběr nabídky podané uchazečem firmou CL Servis, s.r.o., se sídlem Poděbradská 36, 
Praha 9 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Statické zajištění 
části budovy MŠ Pohádka, Klausova 2187, Praha 13
a předložený návrh smlouvy o dílo 
    výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou SPS engineering, s.r.o., se sídlem 
Perucká 7, Praha 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Odvodnění zá-
kladů a oprava zateplení soklu MŠ Chlupova 1799, Praha 13
a  předložený návrh smlouvy o dílo
    výběr nejvhodnější nabídky na poskytování služeb projektového manažera a supervize 
na akci Pořízení DPS, která byla podána uchazečem Rellman, s.r.o., Ovocný trh 572/11, 
Praha 1
SOUHLASILA
s pokračováním projektu Veřejně prospěšné práce a vytvořením pěti pracovních míst 
(mimo organizační strukturu a systematizovaná pracovní místa ÚMČ Praha 13), sloužících 
přímo pro výkon veřejně prospěšných prací
SCHVÁLILA
sazebník úhrad za informace poskytované dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 19. 4. 2016
SCHVÁLILA
    výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na služby pod názvem Kompletní  
výroba regionálního časopisu STOP Městské části Praha 13, která byla podaná uchazečem 
Profiscan, s.r.o., Moskevská 14/1, Most, neboť nabídka byla dle předem zveřejněných 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a návrh smlouvy podaný vítězným uchazečem 
    výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené v otevřeném 
řízení pod názvem Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13, 
která byla podaná uchazečem Ermont, spol. s r.o., se sídlem Tyršova 781, Hlinsko, neboť  
nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodnocena 
jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
a předložený návrh smlouvy

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva    sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 10. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 15. června 2016 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání Zastupitelstva

Sběrný dvůr dočasně uzavřen
Magistrát hl. m. Prahy oznámil, že od 4. 5. do odvolání je uzavřen sběrný dvůr v Puchma-
jerově ulici. O termínu znovuotevření, jakmile bude znám, vás budeme neprodleně infor-
movat na webu www.praha13.cz v oblasti Životní prostředí. Nejbližší sběrný dvůr je nyní 
v Praze 16 - Radotíně, ul. V sudech 1488/2 , tel. 257 911 758.

Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Doplnění komplexního úklidu komunikací
Podle oznámení Technické správy komunikací hl. m. Prahy, oblastní správy Jihozápad, 
bude dne 20. 6. 2016 proveden komplexní úklid komunikací v ulici Anny Rybníčkové, 
Karla Kryla, Nad Dalejským údolím, Raichlova a na Švejcarově náměstí. Úklid bude prová-
děn v době od 8.00 do 15.00. Pro zajištění komplexního úklidu budou na uvedených ko-
munikacích umístěny přenosné dopravní značky B 28 (zákaz zastavení) s dodatkovou 
tabulkou (datum a čas úklidu). Dopravní značení bude osazeno 7 dní před termínem čiš-
tění. Respektujte prosím tyto dopravní značky.                              Vladimír Bouček, odbor dopravy

Veřejná diskuze o farmářských trzích
V pondělí 25. 4. se v KD Mlejn v rámci aktivit Místní Agendy 21  
uskutečnilo veřejné fórum s občany na téma Farmářské trhy, které  
se konají každé pondělí od 8 do 18 hodin na Slunečním náměstí.  
Občanům na dotazy a podněty odpovídali přímo pořadatelé trhů:
Proč je sortiment menší než např. v Praze 1 a Praze 6?  
Nabídka a velikost trhů je závislá na poptávce a návštěvnosti zákazníků.
Jak je zajištěna kontrola kvality nabízeného zboží?  
Kontroly jsou namátkové a je v zájmu samotných farmářů prodávat to nejlepší, co mají  
ve své nabídce.
Proč je hudba tak hlasitá, nebyl by vhodnější jiný výběr hudby?  
Zvolená hudba a hlasitost je záměrná, aby se v širokém okolí vědělo, že probíhají trhy  
a přilákalo to kupující.
Diskutovalo se také: možnost posezení a přímé konzumace zakoupených potravin, mož-
nosti ochutnávek pečiva a potravin, snížení cen, větší počet stánků a širší sortiment, za-
stoupení farmářů i z Prahy 13. V případě dotazů a připomínek je možné se každé pondělí 
obracet přímo na provozovatele v informačním stánku na tržišti. 
                                                                                    Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní Agendu 21

Cestování do zahraničí s dětmi  
   také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat do států  
Evropské unie, ale i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Islandu, Makedonie, 
Norska, Srbska a Švýcarska
   pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč  
a za vydání cestovního pasu 100 Kč
   doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let
   dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce,  
a to na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech  
MČ Praha 1 až 22)
   lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze 
vydat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 
2 000 Kč
   i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský 
průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem 
                                    Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde 
si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu 
placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynáren-
ské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následují-
cích termínech:

        4. 8. od 12.00 do 14.30                16. 11. od 10.30 do 13.30
         7. 9. od 14.30 do 17.00                28. 12. od 14.30 do 17.00

  18. 10. od    8.00 do 11.00
    
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy.  
Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • červen 2016 3

sdĚlení ÚŘadu a mĚstské části  pŘímá linka

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5
Ústředna: 235 011 111, Bezplatná informační linka: 800 130 000
Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

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

http://praha13.anobudelip.cz
 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz

www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

slOvO ŠéFredaktOra  kOntakty

Milí čtenáři,
prázdniny připomínané na obálce našeho zpravodaje ještě nejsou, ale blíží se mílovými 
kroky. Na str. 13 najdete poslední nabídku letních táborů pro děti. Protože v létě STOP ne-
vychází, museli jsme do kalendáře vměstnat pozvánky na akce v červnu, ale také o prázdni-
nách a na začátku září. Doporučuji toto číslo o 44 stránkách uschovat, aby vám něco důle- 
žitého neuniklo. Zveme například na Třebonické letní hry (13. 8.), na hvězdně obsazený 
Koncert pro park (31. 8.), na Třináctku prvňákům (1. 9.), Pohádkový les (1. 9.), soutěž  
Stodůlecký vodník (3. 9.) nebo na novou velkou akci pro pejsky a pejskaře, nazvanou  
Psí den s Prahou 13 (3. 9.). Kromě tradičních čtenářských soutěží nabízíme účast v soutěži  
o nejhezčí balkon či zahrádku nebo ve fotografické soutěži pro seniory. Kolegyně Eva Černá 
zve k návštěvě zoo, Marta Kravčíková zase na výlet na Sedlčansko. Tématem STOPu je bu-
doucí tvář pěší zóny v Nových Butovicích, která se začne upravovat právě v létě. Dům dětí  
a mládeže Stodůlky slaví letos 25. výročí. O jeho nesnadném vývoji i současné široké  
nabídce informuje jeho ředitelka Michaela Gaydošová. Určitě nepřehlédněte neotřelý pří-
spěvek básníka a výtvarníka Michala Jůzy o jedné z našich nejvýznamnějších památek –  
krteňském kostelíku. Shodou okolností právě v červnu uplyne 645 let od pouti české krá-
lovny Elišky na Karlštejn, která vedla právě přes Krteň. Celá redakce vám přeje krásné 
prázdniny a příjemnou dovolenou.
                                                                                                                               Samuel Truschka, šéfredaktor 

  Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2016                           Distribuce: 2. – 9. 9. 2016

V dubnu se ve STOPu psalo, že 
Praha 13 vyhrála v hlasování tzv. 
Rákosníčkovo hřiště od Lidlu. Kde 
a kdy bude hřiště postaveno?

Městská část se do hlasovací sou-
těže o získání hřiště, kterou vy-
hlašuje společnost Lidl, zapojuje 
pravidelně. V letošním roce se 
díky velké účasti hlasujících stala 
jedním z vítězů soutěže. Společ-
nost Lidl proto daruje městské 
části stavbu dětského Rákosníč-
kova hřiště v ceně 1,6 milionu 
korun. Po oficiálním vyhlášení 
výsledků začal odbor životního 
prostředí jednat se zástupci Lidlu 
o konkrétním umístění hřiště. 
Původní představa, že hřiště 
vznikne přímo na pozemku ved- 
le prodejny Lidl Nárožní nebo  
v jejím nejbližším okolí, se ale 
bohužel brzy ukázala jako ne- 
reálná z hlediska vlastnictví po-
zemků. Podle podmínek Lidlu, 
které společnost striktně dodr-
žuje, může být totiž hřiště posta-
veno jedině na obecním pozem- 

ku. Pozemek u prodejny tedy ne-
mohl být využit a vyloučeny mu-
sely být i volné pozemky v ulici 
U Dálnice, protože tam hrozí 
možnost, že se jich bude týkat 
církevní restituce. Po dalších jed-
náních byl nakonec pro výstavbu 
nového hřiště vybrán prostor ve 
vnitrobloku Horákova – Kettne-
rova. Ten podmínky Lidlu spl-
ňuje. Výběr místa projednal 
v květnu výbor životního pro-
středí. Ve vnitrobloku Kettnerova 
– Horákova je nevyhovující dět-
ské hřiště, které bude demonto-
váno. Bourání, přístupovou cestu  
a úpravu bezprostředního okolí 
zaplatí městská část. Společnost 
Lidl hřiště dokončí nejpozději 
začátkem září a 17. 9. uspořádá 
na své náklady jeho slavnostní 
otevření s atrakcemi, soutěžemi 
pro děti a občerstvením. Je sice 
škoda, že hřiště nemůže vznik-
nout blíže k lokalitě v Nárožní, 
pro kterou jsme všichni hlasovali, 
nicméně jsme rádi, že dostaneme 
kvalitní dětské hřiště.

Z cedulek vyvěšených na sídlišti 
jsem se dozvěděla, že na pozem-
cích v okolí domů jsou rozmístěny 
nástrahy proti hlodavcům. Zají-
malo by mě, jak je zajištěno, aby 
nedošlo ke kontaminaci dětských 
hřišť a zda se k nástrahám nemo-
hou při venčení dostat psi.

V důsledku několika teplých zim 
došlo k přemnožení potkanů, 
a tím i ke zvýšení nároků na je-
jich hubení. Ve srovnání s před-
chozími lety jsme také zazname- 
nali mnohem více podnětů od 
občanů o výskytu těchto nebez-
pečných hlodavců. Podle § 57 zá-
kona č. 258/2000 Sb., o ochranně 
veřejného zdraví, je povinností 
každé fyzické i právnické osoby 
pravidelně zajišťovat (na svém 
pozemku) ochrannou deratizaci. 
Smyslem je ochrana veřejného 
zdraví. Choroby přenášené hlo-
davci jsou velkým rizikem. V boji 
s nimi je nezbytná pravidelnost. 
Zanedbaný stav se pak jen těžko 
zvládá.
Praha 13 pravidelně zajišťuje de-
ratizaci na více než 100 hekta-
rech ploch, které vlastní nebo je 
má svěřené do správy. Spolupra-
cuje přitom s Magistrátem hl.  
m. Prahy, správci kanalizačních 
sítí a dalšími institucemi. Povin-
nost zajistit deratizaci mají ale  
i ostatní vlastníci, tedy také by-
tová družstva nebo společenství 
vlastníků bytových jednotek. 
Deratizaci smějí provádět pouze 
pracovníci specializovaných 
firem se zkouškami odborné 
způsobilosti. Městská část pro-
vádí deratizaci v souladu se všemi 
předpisy. Pro zvýšenou ochranu 

domácích zvířat a dětí jsou ná-
strahy umístěny ve velmi kvalit-
ních uzamykatelných boxech 
s dvojím jištěním, které jsou vždy 
upevněny a nástraha v nich je  
zajištěna. Další ochranou je také 
právě označení lokalit zmíně-
nými cedulkami, aby byli obyva-
telé po dobu deratizace infor- 
mováni. Nástrahy jsou průběž- 
ně kontrolovány a doplňovány 
a nejpozději do konce měsíce 
června budou staženy.
V této souvislosti také žádám 
všechny občany, aby nekrmili 
ptactvo a nepohazovali odpadky 
mimo kontejnery, protože právě 
tím poskytují potkanům nejvíce 
potravy.

V těchto místech vznikne Rákosníčkovo hřiště

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

Jak využívat dotace
V posledních letech dochází v České republice 
k revitalizacím a rekonstrukcím lokalit osídle-
ných obyvateli, protože současné prostory pře-
stávají být pro občany z hlediska kvality života 
bydlení dostačující. Mění se vzhled dětských hřišť, vytvářejí se odpo-
činkové zóny pro občany a probíhá výsadba zeleně. Vzhledem k fi-
nanční náročnosti těchto projektů si je mnohé obce a městské části 
nemohou dovolit. 

Proto tajemnice Úřadu MČ Praha 13 Kateřina Černá společně 
s Místní Agendou 21 a odborem kancelář tajemníka zorganizovala 
13. dubna na radnici workshop pro úředníky městských částí celé 
Prahy. Byl zaměřen na dotační tituly vztahující se k tvorbě veřejného 
prostoru v zájmu udržitelného rozvoje. Jednalo se o soubor přednášek 
a prezentací projektů zástupců ministerstev a Magistrátu hlavního 
města Prahy. S velkým ohlasem se setkala i ukázka odboru životního 
prostředí již revitalizovaných prostor v Praze 13. Účastníci se v prů-
běhu semináře ptali přednášejících a získali v oblasti využití dotačních 
titulů mnoho užitečných informací. Akce se konala pod záštitou mís-
tostarosty Pavla Jaroše. David Michut, odbor kancelář tajemníka

Portál sousedské výpomoci
Nový portál Prosousedy.cz nabízí sdí-
lení věcí a dovedností mezi obyvateli 
Prahy 13 zdarma. Městská část jako 
první v České republice umožní obyvatelům nabídnout sousedům ve 
svém okolí venčení psů, vaření, doučování anebo zapůjčení zahálejí-
cího nářadí či jiného vybavení. 

Odstartovali jsme pilotní fázi webového portálu na adrese  
www.prosousedy.cz, kam se mohou obyvatelé Prahy 13 zdarma přihlá-
sit a nabídnout své dovednosti či věci sousedům. Jde o světový trend, 
který podporují i vládní organizace, jako například britský projekt 
www.streetbank.com. 

Dle výzkumu realizovaného na konci roku 2015 mezi obyvateli  
MČ Praha 13 se ukázalo, že:
 65 % obyvatel ve věku 18 – 65 let, aktivních na internetu, 
je ochotno sdílet nebo pronajímat svoje vlastní věci nebo zdarma  
či za úplatu nabídnout lidem v okolí svoje dovednosti
 61 % obyvatel určitě nebo spíše využije produkty nebo služby  
od ostatních členů komunity
 22 % dotazovaných je ochotno sdílet své elektronické spotřebiče  
za úhradu nebo protislužbu 
 respondenti jsou ochotni půjčovat domácí potřeby (20 %), spor-
tovní potřeby (19 %), outdoorové vybavení na kempování (15 %),  
nábytek (14 %), celou domácnost (13 %), motorky a kola (11 %)  
a dokonce také domácí mazlíčky (4 %)

„Jsem rád, že se mohu podílet na projektu, kde se lidé lépe poznají  
a pomohou si,“ uvedl ke spuštění projektu starosta David Vodrážka. 
„Věřím, že naše iniciativa usnadní mladým rodinám nebo třeba dů-
chodcům zvládnout stále těžší ekonomickou realitu a současně překo-
nat umělé odcizení mezi sousedy, které je v našem hlavním městě 
bohužel dost běžné.“ -red-

V září přijde festival volného času
Období od 3. září do 9. října bude zasvěceno Festivalu volného času 
Prahy 13. Už počtvrté se můžete těšit na plejádu nejrůznějších akcí  
a námětů pro využití vašeho volného času. Budou se konat v uvedeném 
rozmezí o všech víkendech a v některých všedních dnech. Smyslem je 
nabídnout aktivity ze všech oblastí, aby si zájemce každého věku a za-
ložení mohl najít něco pro sebe. Festival představí širokou škálu orga-
nizací, které vám nabídnou nové hobby – od chovatelství přes výtvarné 
činnosti nebo tanec až ke sportu. Z připravovaných akcí můžeme jme-
novat např. medobraní a Den zdraví (16. 9.), sportovní sobotu v Cent-
rálním parku (17. 9.), Svatováclavské odpoledne se STOPem (28. 9.), 
Voříškiádu (1. 10.) nebo Den seniorů (5. 10.) Podrobný program ce-
lého festivalu najdete v zářijovém STOPu a na www.praha13.cz.
Přejeme příjemné léto a v září se budeme těšit na vaši účast.
 Petr Zeman, zástupce starosty Prahy 13

 Vít Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání
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Jako každoročně vyhlašuje Praha 13 tradiční soutěž o nejkrásnější  
zahradnickou výzdobu balkonu, lodžie, zahrady nebo předzahrádky.  
Až do 10. září můžete posílat fotografie své pěstitelské chlouby se 
svými kontaktními údaji e-mailem předsedovi výboru pro výchovu  
a vzdělávání Vítu Bobysudovi na adresu bobysudv@p13.mepnet.cz. 
Papírové fotky doručte poštou nebo osobně na adresu: Vít Bobysud, 
ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Sto-
důlky. Nejkrásnější balkony či zahrádky budou odměněny poukázkami 
na nákup v Zahradním centru v Řeporyjích, které je sponzorem sou-
těže. Těšíme se na vaše fotografie! -red-

Soutěžte o nejkrásnější balkon
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V říjnu 2014 a v prosinci 2015 jsme vás ve STOPu informovali o při-
pravovaném projektu obnovy pěší zóny, která vede od stanice metra 
Nové Butovice k radnici městské části. První část bulváru, navazující 
na západní vestibul stanice metra Nové Butovice, zdařile zkultivovala 
společnost HB Reavis v souvislosti s dokončením administrativního 
komplexu Metronom Business Center. Výsledkem je nově vydlážděná 
plocha s květinovými záhony, trávník se vzrostlými stromy i lavičky 
k posezení.   

Proměnu navazujícího pokračování pěší zóny od schodiště směrem  
k radnici má ve své režii společnost Trigema, která v prostoru někdej-
ších „stříšek“ postavila rezidenční projekt Smart byty. Koncem loň-
ského roku byla učiněna dohoda mezi hlavním městem Prahou, 
společností Trigema a Prahou 13 o revitalizaci této části korza. Tri-
gema se zavázala podílet se nejen na úpravě veřejného prostoru, leží-
cího mezi objekty Smart bytů a Seydlerovou ulicí, ale také navazu- 
jícího pásu, sousedícího s poliklinikou Lípa Centrum Nové Butovice. 

První fáze projektu Smart, blíže k poliklinice Lípa, byla dokončena 
na přelomu loňského a letošního roku. Díky tomu se zde také objevily 
první prostory pro nové provozovny. Vyrostla zde již například nová 
lékárna, dermatologie a stomatologie, optika, kadeřnictví, nehtové stu-
dio nebo potraviny. Zároveň došlo k obnově parkovacích stání před 
poliklinikou, což oceňují všichni, kteří sem mají namířeno autem. 

Obdélníkové území areálu Smart obsahuje dva bytové domy, uzavíra-
jící zčásti vnitroblok, který je určen pro zeleň a odpočinkovou zónu. 
Součástí vnitrobloku jsou proto také dětské hřiště nebo oblíbené 
hmyzí domečky, kde postupně najde své útočiště užitečný hmyz.  
Obnovu zeleně ve vnitrobloku i v okolí ulice Petržílkova financovala 
společnost Trigema.  

Během druhé fáze projektu vznikne také zmiňované nové korzo. 
Jeho středobodem bude nový umělecký prostor Czech Photo Centre. 
Tento projekt má ambici stát se jednou z nejvýznamnějších galerií  

v hlavním městě. Poskytne prostor pro seberealizaci hlavně mladým 
lidem, ale nejen jim. Vedle samotných umělců bude chtít vtáhnout  
do uměleckého dění také obyvatele Prahy 13 a dalších městských částí 
a stát se tak místem, kde se budou všichni setkávat s díly předních 
českých i světových fotografů i se street artovými instalacemi. Na vý-
stavní prostor, který zaujme největší část plochy centra, plynule naváže 
kavárna, atelier, učebna, fotografický archiv i venkovní galerie. Tato 
open air galerie bude zajímavá tím, že povede téměř až od stanice 
metra Nové Butovice k poliklinice Lípa a bude volně přístupná široké 
veřejnosti.

Posláním činnosti centra bude rovněž organizování prestižní novi-
nářské soutěže Czech Press Photo. Czech Photo Centre zahájí provoz 
v říjnu. 

V rámci úprav prostor samotné pěší zóny dojde v následujících měsí-
cích k celkové obnově oblasti. Revitalizace pěší zóny by měla probíhat 
od začátku června zhruba do poloviny září. Jednou ze změn bude 
úplná výměna původního povrchu, která se uskuteční během léta. Pěší 
zóna se tak konečně dočká dlažby v podobě dvoubarevné pražské mo-
zaiky, která už nyní zkrášluje část korza při výstupu ze stanice metra 
Nové Butovice před novými obchody a restauracemi v centru Metro-
nom. Chybět nebudou ani nové lavičky a další mobiliář. Důležitou 
součástí změn bude také obnova místní zeleně. Do budoucnosti se 
navíc počítá s tím, že bude kompletně obnoveno schodiště, jež vede 
směrem k budově polikliniky a radnici městské části.

Modernizace korza s sebou samozřejmě na určitou dobu přinese 
nezbytná omezení, zejména pro chodce. Stavebníci se budou snažit, 
aby při probíhajících pracích obtěžovali své okolí co nejméně. Přesto 
to bude vyžadovat od okolních obyvatel a návštěvníků této oblasti  
určitou toleranci a trpělivost. Výsledkem ale rozhodně bude změna 
k lepšímu. Jedná se totiž o další příklad proměny celé oblasti na mo-
derní pražskou čtvrť, kde bude místo jak pro nákupy a využití nabídky 
různých druhů služeb, tak i pro relaxaci a umělecký zážitek. -red-

Pěší zóna v Nových Butovicích se mění

Výstavba Smart bytů a současná pěší zóna

Výstavní prostory Czech Photo Centre 

Dokončený blok projektu Smart   

Upravená zóna před objektem Metronom Business Center
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Praha 13 uctila památku obětí Pražského povstání, od kterého uply-
nulo 71 let. Představitelé radnice položili 5. května věnce u tří po-
mníků obětem světových válek ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebo- 
nicích. Pietního aktu u pomníku v Kovářově ulici ve Stodůlkách se 
zúčastnil starosta David Vodrážka společně se svojí zástupkyní Mar-
celou Plesníkovou. Květy byly položeny také v Nových Butovicích  
u pomníku připomínajícího hrdinství členů odbojové skupiny z býva-
lého jinonického akcízu, kteří zajišťovali spojení domácího odboje  
s Londýnem. Jejich statečnost a zásluhy nesmí být zapomenuty.
 Samuel Truschka

Připomenutí statečnosti i bolesti
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STOP oslavil pětadvacetiny

Zpravodaj obyvatel Prahy 13 Stodůlecký posel začal vycházet v dubnu 
1991, což znamená, že letos oslavil 25. výročí své existence. Proto re-
dakce uspořádala 27. 4. na radnici přátelské setkání, na které byli  
pozváni zakladatelé STOPu, bývalí pracovníci redakce, nejbližší kole-
gové z úřadu i dlouhodobí externí spolupracovníci. Celá oslava byla 
pojata jako poděkování všem, kdo STOP vytvářeli, vytvářejí nebo  
s ním intenzivně spolupracují. Představeni byli např. psycholožka 
Hana Jenčová, majetkový poradce Ondřej Marek, kreslíř Pavel Talaš, 
grafička Michaela Koutská nebo distributor zpravodaje Pavel Sirotek. 
Na začátky STOPu zavzpomínala někdejší vedoucí kanceláře zastupi-
telstva a autorka jeho názvu Ivana Svobodová, za svým působením na 

radnici se také ohlédli bývalí šéfredaktoři Jiří Mašek a Petr Krajánek. 
Za vedení radnice STOPu poblahopřáli starosta David Vodrážka  
a místostarosta Pavel Jaroš. Program zpestřila dvojice zpívajících kyta-
ristů Acoustic Noise Band a pěvecké duo bývalé redaktorky STOPu 
Ilony Vozníčkové s kolegyní Annou Provazníkovou. Na závěr jsem 

jako šéfredaktor 
poděkoval kolegy-
ním z redakce, věr-
nému spolupracov- 
níkovi Bohdanu 
Pardubickému  
a všem, kdo do 
STOPu přispívají. 
A pak už dorazil 
dort. Tematická  
výstava k výročí 
byla v atriu rad- 
nice k vidění  
do 27. května.
 Samuel Truschka

Příjemná jarní projížďka
V sobotu 23. dubna se na startu před radnicí 
Prahy 13 sjelo přes 50 cyklistů všech věkových 
kategorií na pravidelnou jarní cyklistickou vyjížďku nazvanou Evakua- 
ce na kole aneb cesta pro zdraví, kterou pořádal referát krizového řízení 
v rámci aktivit Místní Agendy 21. I přes nepříznivou předpověď me-
teorologů bylo počasí nakonec ideální. Šťastnou cestu účastníkům po-
přál místostarosta Petr Zeman. Trasa Prokopským údolím do Hlu- 
bočep, podél Vltavy a Berounky přes Zbraslav do Radotína vyhovo-
vala i nejmladším cyklistům. Nikdo se nezranil ani neměl technické 
problémy. V cíli v Radotíně ochutnali cyklisté grilované speciality  
a poseděli pod velkou pergolou, aby nabrali síly na zpáteční cestu.  
 David Michut
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Parkem se proháněly čarodějnice 
Poslední dubnový den bylo v Centrálním parku pěkně živo. Také letos 
se tam totiž z celé městské části slétly čarodějnice a díky počasí snad 
tisícovka diváků. Čarodějnické kostýmy i módní doplňky tradičně hý-
řily nápady. Většina si dala na svém outfitu fakt záležet, takže porota 

měla při výběru pěkně zamotanou hlavu. Program odstartoval Michal 
Šindelář s bandem. Pak už přišla na řadu první soutěž a porota se 
ujala nelehkého úkolu. Starosta David Vodrážka a jeho zástupci Mar-
cela Plesníková a Petr Zeman vybrali nejkrásnější čarodějnický nos  
a rozdali první dárky. Pak už patřilo pódium stále mladému Standovi 
Hložkovi a mimo jiné i Holkám z naší školky. Po šesté hodině zapálil 
starosta pod dohledem stodůleckých dobrovolných hasičů oheň a pro-

gram nabral na tempu. 
Všichni přítomní mohli 
ocenit dokonalost nejlep-
šího koštěte a zatleskat 
nejhezčí čarodějnici. 
Ruch z atrakcí a soutěží 
na chvíli přehlušilo řin-
čení zbraní skupiny his-
torického šermu Breizh. 
K žádnému krveprolití 
naštěstí nedošlo. Doko-
nalou tečku za letošními 
čarodějnicemi udělala 
svým vystoupením s ak-
robatickou vložkou po-
pulární zpěvačka Olga 
Lounová. 
                                                               Eva Černá

Retro kavárna zve k návštěvě
V pondělí 25. dubna byla v Kulturním domě Mlejn uvedena do pro-
vozu Retro kavárna pro seniory. Slavnostního otevření se zúčastnili 
starosta David Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, předseda sociál-
ního výboru Aleš Mareček, předseda komise pro sport Miloš Drha  
a další zástupci radnice. V kavárně se sešlo několik desítek seniorů, 
kteří projevili o možnost scházet se v kavárně zájem. 

A proč právě Retro kavárna? Nejen na radnici, ale i v klubech senio- 
rů vznikla myšlenka vytvořit v Praze 13 příjemné prostředí kavárničky, 
kde by se senioři mohli setkávat, navazovat kontakty a přátelství,  

zahnat pocit osamění, dozvědět se něco zajímavého nebo si jen tak 
zavzpomínat. Pracovníci sociálního odboru společně s KD Mlejn  
vytvořili příjemné prostředí pro provoz kavárny ze vstupních prostor 
tohoto kulturního zařízení, které byly doposud nevyužité.

Po slavnostním otevření Retro kavárny byla zahájena vernisáž ob-
razů realistického malíře a výtvarníka pana Richarda Vlasáka, který 

namaloval pro kavárnu půvabné olejomalby. Představeny byly dvě 
dobrovolnice z řad seniorů, které připravily program otevření kavárny 
a slíbily, že se budou věnovat organizaci dalších setkání. Přítomní se-
nioři vyplnili připravenou anketu a poskytli tak široké spektrum ná-
padů a námětů – nejžádanějšími tématy byly: historie Prahy 13, zdraví  
a bylinky, cestování, hudba, příroda, kosmetika, oblékání a móda, va-
ření a zdravá výživa, malování. V příjemné atmosféře při kávě za hu-
debního doprovodu dua Proč ne si senioři povídali a netajili radost,  
že se mohou osobně podílet na dalších programech. 

Retro kavárna bude otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím vždy 
jedno úterý v měsíci od 14.00 do 16.00, nejbližší termín je 7. června. 
Její program na příští měsíce najdete na straně 38. Přijďte si popoví-
dat, potěšit se a dozvědět se něco nového. 

Protože počet míst je omezen, doporučujeme vám rezervovat si 
místo u paní Aleny Houškové, sekretariát odboru sociální péče,  
tel. 235 011 451. Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče 
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vaŠím OBJektivem
Po celém světě je rozšířeno něco přes  
40 druhů racků, z nichž asi 15 bylo po-
zorováno u nás. Jestli je na fotografii 
Dany Altmanové racek chechtavý nebo 
úplně jiný, na to bychom se museli ze-
ptat odborníka. To ale nemění nic na 
tom, že je úžasný. Skoro jako by říkal: 
„Mám se skvěle, letím na dovolenou.“ 
.............................................................
Podaří-li se i vám udělat zajímavou  
fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu na  
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme. 
A protože doba dovolených klepe na 
dveře, foťte nejen v Praze 13, ale kde-
koli. Z vašich prázdninových snímků 
zajímavých míst (ne rodinných) u nás  
i ve světě bychom rádi udělali na webu 
Prahy 13 galerii. Za všechny snímky, 
které jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, mnohokrát děkujeme.          -če-FO
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Jak „nafouknout“ panelák

Havarijní stav lodžií 
byl nebo bude problé-
mem každého druž-
stva. Úvahy o rege- 
neraci domu se pak 
stanou nutností, pro-
tože částečné opravy 
celkově nic neřeší.  
I naše domy v Zázvor-
kově ulici na Lužinách 
měly před nutnou vý-
měnou zábradlí, které 
bylo na celém domě  
v havarijním stavu.  
Zároveň jsme chtěli 
domy zateplit. Místo  
zateplení lodžií jsme 
zvolili jejich zasklení. 
Vedle nutné výměny 
zábradlí měla man-

želka nápad rozšířit lodžii alespoň o 1,2 m a získat tak větší plochu. 
Našli jsme firmu, která byla ochotná to udělat, ale rozšíření takového 
rozponu (6 m délky) ještě nikdo zatím neudělal. 

Vyhledání prováděcí firmy byl jen začátek. Pro projekt jsou nutné 
různé souhlasy, a tak bylo třeba spojit různé názory, priority, vyřešit 
protiargumenty a dostupný způsob financování. Vyřizování povolení  

 
stálo mnoho práce a úsilí v různých ohledech. Tím se náš průkopnický  
projekt protáhl na 4 roky příprav a rok realizace. Úsilí stálo za to, hod-
nota bytu se zvýšila o 500 000 Kč a dvougarsonky získaly svou lodžii. 
Cíle zateplení jsme dosáhli, zasklení vytváří v zimě tepelný rozdíl 
zhruba 10°C. 

 
V důsledku zvýšeného zájmu našich sousedů z Prahy 13, ale v podsta- 
tě z celé Prahy, jsme se rozhodli nápad uchopit obchodně a nabídnout 
zájemcům kompletní rozšíření lodžií v jiném čase, než tento projekt 
zabral nám a využít tak bohaté a cenné zkušenosti, které jsme získali. 
Ve vnitrobloku Zázvorkovy ulice si můžete nové lodžie prohlédnout  
na vlastní oči. Pokud vás projekt zaujal můžete získat další informace  
u autora článku na e-mailu d.k@seznam.cz nebo na tel. 777 299 221.
 Daniel Kubeška, Zázvorkova 2002/16

Loučení nebude snadné
Rádi bychom touto cestou veřejně vyjádřili svou vděčnost, pochvalu a obdiv 
celému kolektivu pedagogických pracovnic FMŠ Sluníčko pod střechou na 
Lužinách za jejich vzornou péči o děti. Obrovský dík a uznání patří paní 
ředitelce Heleně Zdrubecké za její zodpovědný, mateřský přístup a skvělou 
organizaci, s jakou vytváří příjemné a harmonické prostředí jak pro děti, 
tak pro paní učitelky. Nesmírně si vážíme toho, že naše dcera mohla navště-
vovat právě Sluníčko pod střechou, kde jí byly po nástupu do školky největší 
oporou nejprve paní ředitelka Helenka a rovněž jedinečná paní učitelka  
Janinka Jarošová. Oběma, ale i všem ostatním učitelkám, chceme moc podě-
kovat. Díky jejich laskavosti a citlivému přístupu si naše dcerka na školku 
zvykla, chodila do ní ráda a letos, před nástupem do školy, se s ní bude jen 
nerada loučit. Děkujeme tak ještě jednou Sluníčku za to, jaké krásné pro-
středí vytváří pro svoje svěřence a paní ředitelce i celému pedagogickému 

sboru přejeme do budoucna hodně sil, elánu, optimizmu a co nejlepší pod-
mínky pro to, aby Sluníčko mohlo i nadále poskytovat zázemí a radost 
mnoha dalším dětem tak, jako doposud. Eva a Václav Zvolánkovi 

 

Když se do školky chodí s nadšením
Rádi bychom touto cestou poděkovali školičce při DDM Stodůlky a učitelkám 
Petře, Lence a Dáše. Dcera letos z kapacitních důvodů školičku navštěvovala 
jen jedenkrát týdně a moc si to užívala. Pestrý program, empatie, pohoda ve 
třídě, laskavost, vstřícnost, s tím vším jsme se po celý rok setkávali. Dcera do 
školky chodila s nadšením, co nového se zase „naučí“. A naučila se hodně. 
Není nic lepšího, než spokojené dítě v dětském kolektivu. Velké díky! Přejeme 
mnoho dalších sil a nadšených dětiček i rodičů. Zároveň velké díky všem  
v předškolním oddělení DDM Stodůlky. Je radost se tam vracet.                                                
 Hofmannovi

Panoramatický snímek rozšířené lodžie u 3+1, plocha 14 m2 

Z vaŠiCh dOpisů
Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce
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vaŠím OBJektivem

Letos Dům dětí a mládeže Stodůlky slaví své pětadvacetiny. Nám se 
ale podařilo vypátrat ještě jeden rok, doposud zapomenutý. A tak úplně 
poprvé zveřejňujeme oznámení Ivy Proškové, první ředitelky MDDM 
Stodůlky ze srpna 1990: 

Vážení přátelé, oznamujeme Vám, že krajský dům dětí a mládeže Středo-
českého kraje byl k 31. 8. 1990 zrušen a do konce prosince 1990 pracuje již 
jen likvidační komise. Od září 1990 byl v téže budově ustaven místním 
národním výborem Místní dům dětí a mládeže Stodůlky s ubytovací mož-
ností. Obě organizace sídlí na adrese K Vidouli 727, Praha 5 Stodůlky.

V tomto přechodném roce bylo v MDDM 13 kroužků a 1 klub. 
Uspořádáno bylo 28 akcí, 9 táborů, byla vyhlášena i celostátní soutěž  
O nejkrásnější hračku. V průběhu roku se na různých úrovních jednalo  
o udržení Místního domu dětí a mládeže Stodůlky. Přesto, že Minis-
terstvo školství mládeže a tělovýchovy odmítlo tehdy MDDM Sto-
důlky financovat, městská část a starosta Petr Bratský se za vznik 
MDDM postavili a také zajistili potřebné finanční prostředky. A tak 
byl 26. 6. 1991 zřízen jako příspěvko vá organizace Jihozápadního 

Města Místní dům dětí a mládeže Stodůlky. Do února 1992 byla jeho 
sídlem bývalá knihovna v současném Spolkovém domě, K Vidouli 727, 
a detašované pracoviště s klubovnou v ulici Armády 188. Pak se dům 
dětí na šest let přestěhoval do ulice Lýskova 1593, kde probíhala čin-
nost pouze ve 3 klubovnách, jednou z nich byla keramická dílna. Dal-
ších 10 let sídlil v ulici Bronzová, kde už bylo 7 kluboven a také pěkná 
zahrada včetně dětského a sportovního hřiště. Od září 1998 do ledna 
2002 měl dům dětí ještě detašované pracoviště v Kuncově ulici. Po-
slední stěhování do současného objektu v Chlupově ulici proběhlo 
v září 2008, zároveň došlo k přejmenování na Dům dětí a mládeže 

Stodůlky. Činnost zde probíhá v 19 klubovnách, rozdělených dle vyu-
žití na prostory pro předškolní děti, pohybové a taneční sály, hudebny, 
výtvarný atelier, víceúčelové klubovny, specializované kroužky probíhají 
v keramické a technické dílně. Skvělému zázemí dnes odpovídá i ši-
roká a skutečně pestrá nabídka kroužků a klubů. Ani při nejlepší vůli 
nemůžeme zmínit všechny. Vždyť pro letošní školní rok jsme jich pro 
vás otevřeli 160. Některé z nich působí v DDM od jeho počátků. Na-
příklad kroužky angličtiny, vaření, různých tvořivých technik nebo 
kroužek divadelní. A rok od roku se nabídka rozšiřovala. Přibyly kluby 
her (vedené převážně jako papírové modelářství), elektro-radio ama-

téři, letečtí modeláři, začala se rozrůstat také oddělení 
hudebně-dramatické, pohybové, tvořivé a taneční. 
V posledně jmenovaném oddělení patří mezi nej-
starší kroužky tanec (1998), později přibyl břišní tanec, irský tanec  
a Street dance. Už 12 let fungují v domě dětí kroužky orientálního 
tance. Za tu dobu byly založeny taneční skupiny Belly Habibi, Belly 
Waves a Belly Ami-
ras. Mnohé z taneč-
nic se v průběhu let 
protančily z dětské 
do dospělácké kate-
gorie. Cinkací šátky 
vyměnily za profesio- 
nální kostýmy a re-
prezentují DDM 
nejen po celé České 
republice, ale také 
v zahraničí. V sou-
časné době se řadí 
mezi nejúspěšnější 
skupiny na české ori-
entální scéně a kaž-
doročně doplňují 
sbírku cenných kovů. 
Velkou oblibu si získala i tradiční taneční soutěž pro širokou veřejnost 
O Stodůleckou růži, jejíž historie sahá do roku 2006. Své „místo na 
slunci“ už má i celorepubliková soutěž tanečních skupin O Stodůlecký 
pohár, které se letos zúčastnilo 645 tanečnic a tanečníků.

Z dalších kroužků 
bych ještě ráda 
zmínila ty, které 
patří našim  
předškolákům. 
Nejstarším je od-
polední kroužek 
Hurá do školy 
(1995), o rok 
později přibyla 
Školička, potom 
Klub rodičů 

s dětmi Pohádka (1998) a v září 1993 Miniškolička. 
Jak už jsem řekla, všechno zmínit nemůžeme. Snad ještě to, že se do 

160 kroužků, které jsme pro letošní školní rok otevřeli, přihlásilo téměř 
1 800 zájemců od 6 měsíců do 80 let. Na léto jsme připravili 18 pří-
městských a 7 výjezdních táborů s různým zaměřením. Během škol-
ního roku proběhlo více než 80 akcí, výstav a soutěží. Nyní probíhají 
zápisy na volná místa v kroužcích a klubech s nejrůznějším zaměřením. 
Na školní rok 2016/2017 je jich pro vás připraveno zase o pár víc. Vy-
brat si můžete z počtu 167. 

Je za námi vidět kus práce, ale úplně sami bychom to asi nezvládli. 
Velký dík za 
pomoc a pod-
poru patří za 
těch 25 let 
mnoha lidem, 
sdružením  
i firmám. Ně-
kteří z nich 
s námi spolu-
pracují dodnes, 
jména a činy ji-
ných už uvízly 
v paměti jen 
těch služebně nejstarších. Dík za podporu a vstřícnost patří především 
MČ Praha 13, členům rady a zastupitelstva i mnohým úředníkům, ře-
ditelům a ředitelkám základních a mateřských škol Prahy 13, ale sa-
mozřejmě i dalším příznivcům DDM.

Další informace o nás najdete na www.ddmstodulky.cz.
                              Michaela Gaydošová, ředitelka DDM Stodůlky

Jsme tu s vámi čtvrt století
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Žluté kvítky pomáhají už 20 let 
Ve středu 11. května se uskutečnil už 20. ročník nejstarší sbírkové  
akce u nás – Český den proti rakovině. Koupí žlutého kvítku měsíčku  
lékařského tak mohl každý podpořit boj proti rakovině. Také letos  
se do sbírky zapojili deváťáci ZŠ Kuncova, kterým se podařilo prodat  
900 kvítků a na konto Ligy proti rakovině přispět částkou 24 659 Kč.  
Do akce se letos poprvé aktivně zapojili také členové pionýrského  

oddílu Rondel. Dobré věci pomohli prodejem 600 kytiček a částkou  
17 048 Kč. Do sbírky již tradičně přispěly také dětské pěvecké sbory 
Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ prof. O. Chlupa, které vystoupily 
na benefičním koncertu v obřadní síni radnice. Prodejem kytiček a vy-
braným vstupným na koncert byla získána částka 15 835 Kč. Do jedi-
nečného vystoupení pěvců a flétnistů se tentokrát mohla bubnováním 
zapojit i část diváků. Všichni dobrovolníci a ochotní dárci zaslouží 
velké poděkování. -če-

Tucet skvělých video pohlednic 
Že stojí za to učit se cizí jazyky, dokazuje i unikátní soutěž v angličtině, 
kterou pro celé Česko pořádá už patnáct let Základní škola Mládí ve 
Stodůlkách. Kvalitu video snímků od žáků 4. tříd základních škol až 
po studenty 2. ročníku středních škol ocenili účastníci slavnostního vy-
hlášení výsledků tohoto ročníku 12. května. Soutěžící všech kategorií 
se sešli s autory a organizátory soutěže, sponzory, zástupci ministerstva 
školství, Britské rady a dalších institucí. Organizátoři děkují starostovi 
Prahy 13 Davidu Vodrážkovi za dlouholetou podporu. Vysokou úro-

veň soutěže ocenili přítomní hosté, učitelé a předseda Výboru pro vý-
chovu a vzdělávání Vít Bobysud, který na slavnosti starostu zastoupil. 

Asi největší úspěch měl nevšední a vtipný snímek studentů SPŠE  
a VOŠ z Masarykovy ulice v Liberci o životě na současné vesnici. 
Praha 13 měla letos v soutěži 4 snímky v kategorii žáků 8. a 9. tříd ZŠ 
– jeden z FZŠ Trávníčkova a tři ze ZŠ Mládí. Na třetím místě skončily 
dva snímky ze ZŠ Mládí – jeden s detektivní zápletkou, druhý o tech-
nických památkách Prahy. Příští ročník soutěže, připravovaný ve spo-
lupráci s britskou společností Wattsenglish, umožní s anglickými 
písničkovými klipy účast žákům 1. až 3. tříd ZŠ a předškolákům z MŠ. 
Soutěž bude mít nový název Send a Postcard and Sing a Song. Po-
drobnosti oznámíme v září 2016.  Norbert Tlustý, zástupce ředitele ZŠ Mládí

Na Lužiny přišlo moře
V rondelu pod stanicí metra Lužiny je od prosince otevřena nová re-
staurace Dai Marinai. Parta mladých sympatických kluků z různých 
koutů světa, především z Balkánu, se s plnou vervou pustila do provo-
zování podniku, který je kombinací pizzerie a restaurace se středomoř-
skými specialitami. Cílem provozovatelů je podle jejich slov „přinést 
kousek moře na Lužiny“. Proto ladili výzdobu do námořnického stylu 

s převažující 
modrou a bílou, 
ale především 
tomu přizpůso-
bili menu. Jsou 
v něm různé 
mořské plody, ale 
na své si přijdou  
i milovníci masa, 
kteří mohou 
ochutnat balkán-
ské speciality, 

jako čevapčiči, pljeskavici, řízek Karadžordževa nebo klasický steak. 
Obsluha v restauraci je velmi příjemná a k zákazníkům pozorná.  
Otevřeno je od pondělí do neděle od 11 do 23 hodin. Více informací 
se dozvíte na webu www.daimarinai.cz nebo na Facebooku. -st-

2x
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ
2x

 FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

2x
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ



 ČERVEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22912

Začněte svou dovolenou u nás. 
Profesionální kontrola Vašeho vozu 
vyžaduje nejen špičkové technologické 
zařízení, ale také kvalifikované a 
výrobcem proškolené pracovníky. 
Prohlídka před dovolenou zahrnuje 
například kontrolu brzd, klimatizace, 
světel, podvozku, všech náplní a dalších 
věcí nezbytných pro správný a bezpečný 
chod Vašeho vozu. 

Kontrolu vozu před dovolenou Vám 
provedeme již za 199 Kč.

Kontrola vozu před 
dovolenou

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO STYL
Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz

Svěřte Svůj vůz těm,  
kteří mu rozumí nejlépe

Stop.indd   1 05.05.16   20:36

Každou       neděli 3. patro

  Zdarma
pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

červenec
3.7. Divadlo Dokola

O kováři Mikešovi
10.7. Divadelní společnost Kejklíř

Tři zlaté vlasy děda Vševěda
17.7. Divadlo ŠUS

Pohádky proti pláči
24.7. Divadýlko z pytlíčku

O princezně Mlsalce
31.7. Dřevěné divadlo

Honza a drak

srpen
7.8. Divadlo matky Vackové

Kašpárek na cestách
14.8. Divadelní spol. Matěje Kopeckého

Pohádka o sluníčku
21.8. Divadlo Martin Matejka

O Robinsonovi
28.8. Bářino toulavé divadlo & Bořivoj

O Červené Karkulce
29.05. Malé divadélko Praha

O kohoutkovi a slepičce

16-05-12-inzerce-divadlo-187x129-01.indd   1 5/12/2016   10:53:56 AM

inZerCe
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Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Poslední volná místa na táborech: 
 Letní tábor Lubenec – 23. 7. – 1. 8.
Výlety, koupání, hry, sportovní soutěže na přilehlých hřištích, tvoření  
z různých materiálů, večerní ohně, poznávání přírody – vše motivované 
celotáborovou hrou. Tábor je pro cca 40 dětí 7 – 18 let. Spí se v chatkách. 
 Letní tábor BIT – 14. – 27. 8. 
Dopoledne pohybové a sportovní aktivity, hry a soutěže, tvoření z růz-
ných materiálů. Odpoledne výlety, poznávání přírody, celotáborová eta-
pová hra... Tábor je pro cca 40 dětí 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 
 Příměstské tábory
Poslední volná místa máme na sportovním příměstském táboře, který  
se koná od 25. do 29. července a na hudebním příměstském táboře  
od 1. do 5. srpna. Tábory jsou určeny pro děti z 1. – 5. třídy. Cena tý- 
denního tábora je 750 Kč.
 Sportovní letní tábor – 23. – 30. 7.
Tábor je určen pro děti od 6 do 10 let, které rády sportují. Při přihlášení 
si mohou vybrat ze dvou variant sportovní náplně, které by se raději 
účastnily (gymnastika, rope skipping, tanec a balet nebo atletika a mí-
čové hry). Děti budou mít ale možnost vyzkoušet si i další sporty a akti-
vity – frisbee, badminton, stolní tenis, nízké lanové centrum, boulder, 
pohybové hry, dramatické a výtvarné činnosti. Plánujeme také výlety 
nebo návštěvu minizoo. 
Podrobnější informace ke všem táborům a zájemku najdete na  
www.ddmstodulky.cz.

Týdenní prázdninová školička
Německá škola v Praze nabízí dětem ve věku 4 – 8 let celodenní letní 
školičku vedenou v německém jazyce. Termíny jsou 4. – 8. 7. (mimo 
svátků), 11. – 15. 7., 18. – 22. 7., 25. – 29. 7. vždy od 8.00 do 16.00 ve 
školičce NŠP. Motto těchto týdnů bude Učit se žít zdravě. Na děti 
čeká pestrý program a různé aktivity, jako např. sportovní olympiáda 
na konci každého týdne, úvod do první pomoci, kurz sebeobrany, kera-
mické a kutilské práce, dny pečení a vaření nebo zahradničení.  
Od 2. týdne budou pořádány jednodenní výlety nebo speciální pro-
gram. Cena za 1 týden je 4 500 Kč. Dotazy zodpoví paní Alžběta 
Rubriciusová, alzbeta.rubricius@dsp-praha.cz, tel. 702 026 016. Při-
hlášky musí být odevzdány do 15. 6. 

Prázdniny s Motýlkem
Dětský sportovní klub Motýlek pořádá již 27. ročník dětského letního 
tábora na Soumarském mostě, v krásném šumavském prostředí na 
břehu Teplé Vltavy, a to ve 2 termínech. I. turnus je 16. – 30. 7., II. tur-
nus 30. 7. – 13. 8. Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let (po dohodě 
i dítě mladší nebo starší). Více informací a přihlášku najdete na  
www.dskmotylek.info, tel. 606 369 717 – Robert Münzberger.

Fotbalový a míčový kemp se Special One Academy
V Úhonicích u Prahy pořádáme prázdninový kemp určený klukům  
i dívkám ve věku 7 – 15 let (po dohodě mladší či starší).
Termíny: 4. – 8. 7. (fotbalový) a 22. – 26. 8. (míčový).
Fotbalový kemp se zaměřuje především na zkvalitnění technické  
i herní průpravy pod dohledem licencovaných trenérů.

Cena jednoho kempu je 3 300 Kč. Kapacita je 40 dětí, určitý počet dětí 
lze předat u metra Nové Butovice, my zajistíme odvoz na kemp a také 
návrat. Více na www.specialone.cz, kempsoa@email.cz, tel. 737 773 918 
( Jan Bůžek).

Strážce ohně
Klub Robinson pořádá od 4. do 15. července v Myslívu u Klatov letní 
tábor. Táboříme ve stanech na nádherné louce u rybníka. Téma tábora 
je Strážce ohně. Těšte se na dobrodružnou celotáborovou hru, soutěže 
a klání, výrobu dobových oděvů, sporty a koupání v rybníku, trochu 
pořádné dřiny i zamyšlení z Bible. Zveme všechny kluky a holky ve 
věku 10 – 14 let. Více informací na www.klubrobinson.cz.

Tábory s Jeremi
 Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá 
každý den od 9.00 do 16.00 prázdninové příměstské tábory a spor-
tovní kempy pro děti od 8 do 15 let. 
 Sportovní a příměstské tábory. Termíny: 18. – 22. 7., 1. – 5. 8.  
a 15. – 19. 8., vždy od 9.00 do 16.00. Děti si vyzkouší beach volejbal, 
badminton, squash... Stravování je zajištěno. 
 Badmintonové campy. Termíny: 11. – 15. 7., 25. – 29. 7., 8. – 12. 8.  
a 22. – 26. 8.
 Squashové campy. Termíny: 11. – 15. 7. a 8. – 12. 8., každý den  
9.00 – 16.00.
Cena tábora i campů je 2 990 Kč/týden a zahrnuje oběd, dopolední  
a odpolední svačinu, pití, pronájem sportovišť a půjčovné sportovního 
náčiní, odborný dozor a trenéry. Kontakt a bližší informace na  
info@jeremi.cz.

 Lezecká stěna Třináctka při sportovním centru Jeremi pořádá pro 
děti prázdninové kurzy lezení. Na výběr jsou jednodenní a pětidenní 
bloky plné lezení, her a vycházek do přírody. Dětem se budou věnovat 
akreditovaní a zkušení instruktoři lezení. K dispozici bude dětem le-
zecká stěna s lanem a dvě patra boulderingu. Nejbližší termín pro jed-
nodenní kurz je 1. 7., týdenní pak 18. – 22. 7.  
Informace a rezervace na www.stenastodulky.cz.

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 6. – 20. 8. letní tábor pro 
holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy. Děti čeká dobrodružství v celotábo-
rové hře, naučí se tábornickým dovednostem, podniknou výlety pěšky 
či na koni, čekají je táboráky, koupání v Lužnici... Rekreační středisko 
je v katastru obce Nuzice mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Ubyto-
vání ve čtyř-šestilůžkových chatkách, jídelna a sociální zařízení jsou  
ve zděné budově. Cena je 5 250 Kč. Více na www.tsmirabel.cz,  
pekarkova.k@tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.

Tematické příměstské tábory
Pro děti od 3 do 8 let po celé období letních prázdnin. Zábavná témata 
Letem světem, Vesmír, Mladí vědci – dinosauři, Lidské tělo. Každý 
všední den od 8.00 do 17.30 s dětmi tvoříme, experimentujeme, disku-
tujeme a také trávíme čas pohybem venku. Možnost i půldenní do-
cházky. Rezervujte si své místo včas! Více o našich programech, 
příměstských táborech a rezervace termínů ukázkových hodin na  
www.fastrackids.cz, tel. 604 815 472 Připravila Eva Černá

ILU
ST

RA
ČN

í F
OT

O:
 D

AN
 N

OV
OT

NÝ

Kam o letních prázdninách?
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Lužinská liga jde do finále
Lužinská liga mládeže je soutěží začínajících hráček a hráčů badmin-
tonu. Každý měsíc hrajeme ligový turnaj. V letošní sezoně se zúčast-
nilo více než 90 dětí z místního badmintonového klubu BC Aktiv 
Lužiny a deseti dalších pražských oddílů. Srdečně zveme na závěrečný 

turnaj v neděli 12. 6. od 8.30. v hale v Zázvorkově ulici. Po jeho skon-
čení bude slavnostní vyhlášení celkových výsledků prvního ročníku 
Lužinské ligy mládeže. Připravujeme 2. ročník, který bude ve spolu-
práci s Prahou 13 zahájen 24. září na Festivalu volného času.  V létě 
pořádáme badmintonové kempy, kde si děti poctivě zatrénují. Pokud 
jste 11. – 15. 7 nebo 22. – 26. 8. v Praze, tak se nám neváhejte ozvat! 
Můžete si vyzkoušet trénink zdarma. Stále přijímáme nové hráčky  
a hráče. Přihlášky a informace na www.tenis-luziny.cz, dotazy na 
info@tenis-luziny.cz nebo tel. 776 574 644. Marcel Uhlich

Kolektivní sporty nám jdou
Celkem 7x postoupily letos sportovní výběry chlapců  
a dívek ZŠ Kuncova do pražského kola – v basketbalu, fot-
balu, vybíjené a florbalu. Výběru chlapců 6. – 7. tříd se podařilo v bas-
ketbalu pošesté za sebou vyhrát krajské kolo a postoupit do kvali- 
fikační skupiny o postup do kola republikového, kde ale bohužel 
skončili druzí. Děvčata 6. – 7. tříd obsadila v pražském kole 2. místo. 
Děkuji sportovcům, jejich trenérům i učitelům za vzornou reprezen-
taci školy a Prahy 13.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Badminton a šipky
O víkendu 23. – 24. dubna uspořádala Praha 13 s podporou Magist-
rátu hl. m. Prahy dvě akce v rámci projektu Praha – Evropské hlavní 
město sportu 2016. Po oba dny probíhala ve Sportcentru Jeremi akce 
Začínáme s badmintonem. V sobotu se konaly seznamovací lekce pro 
úplné začátečníky a dětské turnaje. Absolutním vítězem se stal Jonáš 
Hlava a nejlepší školou ze šesti zúčastněných ZŠ Kuncova. V neděli  
se hrál turnaj ve čtyřhře dospělých, mezi 16 dvojicemi si nejlépe vedlo 
duo Kristina Kosková a Martin Šmíd.

V hospůdce Nostalgie na Malé Ohradě zorganizoval DC Renegades 
v sobotu turnaj v klasických steelových šipkách Renegades Cup. Nej-
lepším ze 13 šipkařů se stal Jan Matoušek. -red-
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Dvě medaile z Londýna
Policejní instruktor sebeobrany Martin Sláma z Velké Ohrady, mistr 
České republiky v karate v kategorii kata masters 36 – 45 let a vice-
mistr Evropy soutěžil 1. 5. na mezinárodním mistrovství British Open 
Karate Championships v Londýně. Zúčastnilo se ho více než 500 zá-
vodníků. Martin Sláma tam v barvách České asociace budo karate  
vybojoval pro Českou republiku dva cenné kovy – stříbrnou medaili  
v kategorii kata muži open styles 35+ a bronzovou medaili v kategorii 
kumite tým muži. Blahopřejeme! -red-

Stříbro pro stodůlecký basket
Na mistrovství České republiky starších žákyň (ročník narození 2001) 
hráčky BA Sparta titul mistra České republiky neobhájily, ale chyběl 
jen kousek. BA Sparta Praha dosáhla letos, stejně jako v loňském roce, 
mnoha republikových úspěchů – 1. místo v kategorii Juniorek, 2. mís- 
to v kategorii Kadetek, 2. místo v kategorii nejmladší minižáci mix 

a vítězství na Festivalu starších minižákyň. Na mistrovství ČR starších 
žákyň si naše hráčky v základní části vybojovaly pořadatelství finálo-
vého turnaje ve dnech 28. 4. – 1. 5. 

Nově zrekonstruovaná hala v Kuncově ulici ve Stodůlkách byla více 
než důstojným místem pro tuto mimořádnou akci. Čtyři dny sportov-
ních soubojů pod basketbalovými koši přinesly vítězství klubu  

BK Žabiny Brno. Naše hráčky ale ve finále prohrály jen o 4 body  
a určitě si zaslouží chválu za předvedené výkony.  

Závěrečného ceremoniálu se účastnil jako čestný host starosta 
David Vodrážka, který pak předával medaile a ceny společně s vice-
mistryní Evropy v kategorii U16 Julií Reisingerovou. Musíme dodat, 
že domácí BA Sparta kromě druhého místa měla také nejužitečnější 
hráčku turnaje Sáru Gallasovou a dvě hráčky (Terezu Halátkovou  
a Hanu Kolegarovou) v nejlepší turnajové pětce. Děkujeme všem,  
kdo nám umožnili uspořádání této akce (Praze 13, sponzorům, ČBF, 
dobrovolníkům z řad rodičů a hráčů) za podporu v naší sportovní  
činnosti.  Pavel Šenk, člen organizačního výboru, BA Sparta Praha
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Máme tři přebornice Prahy
Skvělého úspěchu dosáhly 
gymnastky našeho kroužku 
Amálka Novotná, Danielka 
Doležalová a Míša Farabaue-
rová, když se ve svých věko-
vých kategoriích staly pro  
rok 2016 přebornicemi Prahy.  
Dařilo se i družstvům.  
V kategorii 2 družstvo ve slo-
žení Kačka Mrázová, Lála 
Linková, Danda Doležalová  
a Julča Johanisová zvítězilo,  
v kategorii 1 pak družstvo ve 
složení Amálka Novotná,  
Lea Pospíšilová a Mája Froň-
ková skončilo druhé. Všechny 
naše gymnastky, trenéři i ro-
diče zaslouží velkou pochvalu 
a dík.                                                                                                                                                
   Andrea Kudličková, gymnastika ZŠ Janského

spOrt

Přijďte si zahrát plážový volejbal
Od začátku května je v Nových Butovicích na adrese Ovčí hájek 2174 
opět zprovozněn oblíbený beachvolejbalový areál Jeremi. K dispozici 
jsou čtyři osvětlené kurty s tribunou. Přijďte si zahrát nebo třeba jen 
fandit. Můžete se také občerstvit a posedět na krásné zahrádce. Oteví-
rací doba je po – pá od 16.00 do 22.00, o víkendech od 11.00 do 22.00. 
Bližší informace získáte na www.jeremi.cz nebo na beach@jeremi.cz.   
 -red-

Extraligoví hokejbalisté Kert Parku Praha sehráli 30. dubna utkání ve 
čtvrtfinále play-off. Stejně jako v loňském roce jim bylo soupeřem kla-
denské mužstvo Alpiq. Sérii na tři vítězné zápasy zahájili Pražané na 
Kladně. Ve dvou velmi vyrovnaných utkáních se štěstí přiklonilo  
k domácímu týmu, a tak se série za stavu 2:0 pro kladenské stěhovala 
na Lužiny. Zde čekala domácí velká premiéra. Poprvé v historii lužin-
ského klubu přenášel utkání v přímém přenosu sportovní program 
České televize. Tento hokejbalový svátek si nenechalo ujít bezmála tři 
sta diváků, kteří vytvořili v hokejbalovém areálu „žluté peklo“ po vzoru 
NHL a po celý zápas hnali Pražany kupředu. V první části utkání 
bylo aktivnější Kladno a ve třetí třetině zvýšilo na 3:1. Lužinští však 
předvedli velkou vůli a chuť na vítězství a když minutu a půl před 
koncem základní hrací doby domácí Tomáš Wróbel vyrovnával, na tri-
buně vypukla euforie. V prodloužení byli Pražané „nakopnutí“ vyrov-
návací brankou lepší a bylo jich plné hřiště. Vytvořili si několik šancí, 
avšak ani jednu se jim nepodařilo přetavit v gól. O osudu utkání mu-
sely rozhodnout nájezdy. V těch byli nakonec úspěšnější kladenští,  
a tak sezona pro extraligové hokejbalisty Kert Parku bohužel skončila. 

Ale zápas to byl krásný. Více na www.kert-park.cz nebo na Facebooku 
www.facebook.com/hckertparkpraha. Michal Pěch

Park ovládli cyklisté a běžci
Druhý ročník sportovního dne Halda se konal v sobotu 14. května 
v rámci akce Praha - Evropské hlavní město sportu 2016 a projektu 
Sport pomáhá, za podpory Prahy 13 a hl. města Prahy. Do závodů na 

horských kolech a v krosovém běhu Centrálním parkem Prahy 13 se 
registrovalo 476 sportovců. Nejenže si změřili své síly, ale také přispěli 
do veřejné sbírky Sport pomáhá. O pěknou atmosféru se postarala 

více než tisícovka diváků, členové doprovodu a obyvatelé Prahy 13. 
Zájem byl i o doprovodný program ve stáncích partnerů nebo o po-
chod se psem. Rekordní benefiční výtěžek akce, který překročil částku 
90 tisíc korun, poputuje na podporu sociálně hendikepovaných dětí, 
kterým projekt dlouhodobě pomáhá. Více informací o projektu Sport 
pomáhá a akcích najdete na www.sportpomaha.org.  
 Ludmila Zachová

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

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

Nové byty vznikají jen pár metrů  
od metra Nové Butovice, jsou  
v nízkoenergetickém standardu  
budovy sk. B a uspokojí všechny,  
kteří mají rádi chytrá řešení. 

Nejvýraznější novinkou projektu  
SMART byty je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává posledních 
5 dostupných bytů s cenou  
od 60 190 Kč s DPH/m2.

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

DOPORUČUJEME byt č. 136 
rozlehlý byt 4+kk, 133,4 m2, cena: 8 496 000 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 424 
rodinný byt 4+kk, 127,3 m2, cena: 7 696 000 Kč

20160523_Stop_210x144.indd   1 23.05.16   13:33
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památky prahy 13 

…vládl zemi, tam kde se voda rodí,   
Vltavou do Labe a Labem do moře se nese: 
slul Otakar, v svém vyměřeném čase vlády

vedl si značně líp než Václav, syn jeho 
s vousy, co kochá se kratochvílemi a svody. 

Dante Alighieri, Božská komedie  
– Očistec VII, 98–102 

[,odehrává se‘ roku 1300 – proto Dante 
mluví o Václavu II. v přítomném čase

 
Kostel sv. Jana a Pavla na Krtni, vzdálený 900 metrů od nejvyš-
šího vrcholu Prahy hory Kopaniny (392,2 m n. m.) v Třeboni-
cích, je uveden jako farní v roce 1352. Ves Krteň byla až do roku 
1434 majetkem českých králů, ale po smrti Václava IV. přešla  
do vlastnictví svatovítské kapituly, která ji připojila v roce 1667 
k Chrášťanům, když roku 1648 loupeživí Švédové faru a ves vy-
pálili. V roce 2001 se za to před občany Třebonic omluvili tři 
vzdělaní a po černém pivu zjihlí švédští mladíci za celý švédský 
národ českému národu, a tím zas znovunabyli klidu v duši  
a bodré švédské veselosti.  
  Kostel dostal ve 2. čtvrtině 13. století pravoúhlé kněžiště a prů-
čelní hranolovou věž. Roku 1575 byl rozšířen o severní boční loď 
a v roce 1699 o sakristii. V letech 1732–34 byla věž zvýšena. 
Kostel novorománsky upravil roku 1890 Arnošt Živný (žák Jo-
sefa Mockera – autora úprav Karlštejna a dostavby pražské ka-
tedrály). Zvedl boční loď a sjednotil ji s hlavní lodí kazetovým 
stropem, kruchtu podepřel štíhlými novorománskými sloupky, 
věži vrátil jehlanec střechy a sdružená okénka zvonice. 

V kněžišti se zachovalo východní úzké románské okno, jehož 
zkosené boky umožňují světelnému průmětu okna, vrženému ran-
ním sluncem, zázračně putovat centimetr po centimetru po celé 
zadní stěně lodi. Na zdi okolo okna se dochovaly čtyři pozdně ro- 

mánské nástěnné malby ze 13. století ve dvou pásech nad sebou. 
Nahoře při Křtu Krista v Jordánu a v Josefově snu asistují andělé. 
Dole při Obětování osmidenního Ježíše v chrámě mu dobrořečí 
stařec Simeon s prorokyní Annou; a čtyři evangelisté obklopují 
Církev vyučující (Ecclesia doctans) – ale nedávno padl také alter-
nativní návrh vyložit malbu mariánsky jako Korunovanou Sofii 
(Moudrost) s proroky, přestože mají svatozáře. 

Torzo dvou pásů maleb zůstalo i na přilehlé jižní stěně, ale nebylo 
dosud identif ikováno. 

Horní zlomek Jezdce nelze blíže určit. Zato dolní Královský 
průvod mohl znázorňovat jedině buď budovatele tohoto králov-
ského kostela krále Václava I. (†23. 9. 1253), zakladatele praž-
ského města s hradbami a právním řádem (1232), jehož socha 

Snímek kostela sv. Jana a Pavla na Krtni pořízený z hexacoptu. Pod ním pražský groš Václava II. se symbolickým vyobrazením  přemyslovské královské koruny, 1300–1305

Kněžiště krteňského kostela     

Krteň – vpůli cesty z Pražského hradu na Karlštejn
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proto stála ve středo-
věku v dnešní Rytíř-
ské ulici, avšak daleko 
jistěji tu dal král Vác-
lav II. zobrazit svého 
postrádaného otce 
Přemysla Otakara II. 
(†26. 8. 1278). Král  
na malbě má pří-
značný vous a stejnou 
přemyslovskou korunu 
(zvanou již za Václa- 
va I. „koruna sv. Vác-
lava“), s níž byl zpo-
doben i Václav II. 
Malba Královského 
průvodu a ještě další 
dvě malby skryté při 
čelním pohledu na 
kosých bocích špalety 
okna jsou z doby vlády 
Václava II. – tak bý-
vají většinou datované 
i známé čtyři malby 

kolem okna. Vlády se křehký, leč rozhodný a múzický i diploma-
ticky zdatný Václav ujal teprve po „zlých létech Braniborů v Če-
chách“ (1278–83) po otcově smrti, při níž byl sedmiletý. Plně 
vládl až po stětí zrádce Záviše z Falkenštejna roku 1290 od 
svých devatenácti let (†21. 6. 1305). 

Rovněž dvě malby boků okna, jež nejsou z lodi vidět (jen ze stran 
zpoza oltáře), nebyly zatím určeny. Vlevo je sv. Vít s palmovou ra-
tolestí, ochránce Čech a Prahy (jakožto svatováclavská transfor-
mace Svantovíta, boha světla, které protkne hmotu), zemský 
patron království, náležitý v královském kostele, a patron pramenů, 
dobré setby i sklizně, pomocník v nouzi, proti blesku, nečasu  
a ohni, patron sládků, vinařů, hostinských, herců, tanečníků aj.  
a ochránce mládeže (čímž byl blízký těžce zkoušenému Václavu II.), 
protože zemřel jako chlapec. Proto je vyobrazen zřetelně menší než 
žena na pravém boku okna.   

Vpravo je prateta Václava II. sv. Anežka Česká, vůbec první krá-
lovská dcera, která vstoupila do chudého řádu sv. Kláry, což mělo 
evropský ohlas. Čtyři Klářiny dopisy „nade všechny smrtelníky mi-
lované sestře Anežce, rodné sestře slavného českého krále“ se docho-
valy. V pověsti svatosti zemřela Anežka 2. 3. 1282, když byl 
Václav II. desetiletý, jako jediná žena, jaká kdy založila mužský 
řád. Do posledního dechu významně diplomaticky podporovala 
svého bratra Václava I., pak jeho syna, a potom osiřelého Václava 
II. Vidíme ji tak, jak bývala opravdu zobrazována – i ona s vítěz-
nou palmovou ratolestí jako sv. Vít, a na hlavě má stejně jako Pře-
mysl Otakar II. také jí přináležející přemyslovskou korunu.   

Po zázračném uzdravení Karla IV. ve svátek sv. bratrů Jana  
a Pavla z Říma, 26. června 1371, byl krteňský kostel štědře obda-
řen statky královnou a jedinou korunovanou císařovnou Alžbě-
tou Pomořanskou, po česku Eliškou. Vykonala pěší poutní cestu  
z Karlštejna přes Krteň na Pražský hrad a zpět, aby v katedrále 
obětovala zemskému patronu sv. králi Zikmundovi osm misek 
zlata na světcovu novou ostatkovou hermu za uzdravení man-
žela. Při návratu se dozvěděla tady na Krtni od poselstva, které jí 
vyjelo z Karlštejna naproti, šťastnou zprávu, že je již manžel 
mimo nebezpečí. Proto se z vděčnosti rozhodla stát se „druhou 
zakladatelkou“ krteňského kostela.  

Sv. Jan a Pavel z Říma jsou patroni počasí – slunce, deště, po-
mocníci „proti nečasu, 
blesku a krupobití“, 
jsou dokonce zváni 
„Pány počasí“, a proto 
byli vzýváni rolníky  
z okolní úrodné kra-
jiny – odnepaměti 
sýpky, spižírny  
a mlékárny Prahy. 
Odtud se vozily  
potraviny na trhy – 
podle zpráv až na 
Malostranské ná-
městí – po téže nej-
kratší trase královské 
a Eliščiny cesty jako 
královské průvody, 
pendlující mezi 
Karlštejnem a Praž-
ským hradem. Svá-
tek sv. Jana a Pavla 
spadá do letního 
slunovratu, a světci 
tak na Krtni pří-
hodně vystřídali starší slunovratová božstva keltská a slovanská. 
Germánští muži rolnictvím pohrdali, nechávali je na ženách  
a pak ovšem museli jít občas naloupit. Kdežto u Keltů i Slovanů 
(což přispělo k sblížení) ženy s muži pečovali o pole spolu až ri-
tuálně a magicky – např. Přemysl Oráč. 

Na Krtni byla podle pověstí „slovanská božnice“ a svatoháj Krta 
čili Kroda, boha blahobytu, slunce, vítěze nad zimou a dárce 
úrody, jemuž se obětovaly plodiny. Jiné pověsti připisují místní 
pojmenování podobnosti krteňského návrší s krtčí hromádkou. 
Kněžna Libuše prý v krteňském svatoháji při cestě z Šárky na 
Děvín usnula a při probuzení nalezla u svého lože krtčinec.  
A král Karel IV. podle legendy spal v horkém poledni na pažitu 
krteňské královské farní zahrady a zburcovala ho pod hlavou se 
mu vzdouvající krtina právě včas, aby vyskočil, uzřel medvěda  
v křoví komíhat výhrůžně hlavou a tasením tesáku ho zaplašil.  
A snadno se to mohlo přihodit oběma, protože potomci bájných 
krtků ještě do dnešních dnů na hřbitově v místech zmizelé fary  
i svatoháje řádí zcela mimořádně. 

K dnes filiální Krtni přísluší farní Ořech, původně Ořechov. 
Podle starých výkladů to byl „oře chov“ – posvátného a věšteb-
ného bílého oře slunečního boha Svantovíta. Ten „měl božiště na 
sousední Svantovítově hoře na Pražském hradě“, než sv. Václav při 
své dokonale nenásilné misii plynule nahradil sochy Svantovíta se 
čtyřmi tvářemi svojí udivující rotundou sv. Víta se čtyřmi apsidami. 
Také na Krtni, stále uctívané rolníky a sloužící dodnes k častým 
piknikům, si při nich můžeme představit ,hody‘ – u Slovanů ob-
vyklé díkůvzdání Svantovítu, „dárci úrody zemské, se společným já-
sáním lidu i hostí z jiných krajů při tanci a reji, s kolovým zpěvem  
a hodováním“ (Alfons Mucha, 1928). 

O Krtni se praví, že bývala „kostelec“, tj. menší hradiště „již od 
dob Keltů a Slovanů“, protože božiště byla vždy hrazena. Krteňské 
návrší je první ostroh nad Dalejským potokem, pramenícím ve 
tři kilometry vzdálených Chrášťanech, a oplývalo i vlastními Okno v kněžišti s vyobrazením sv. Víta na levé straně   

Vyobrazení sv. Víta   

Sv. Anežka Česká s přemyslovskou korunou a palmovou  
ratolestí na pravém boku okna   
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prameny. V háji starých vrb vyvěrá silný pramen, který by tehdy 
patřil Matce Zemi v její podobě život dávající i beroucí, neboť 
vrba je strom začátku a konce – věčného koloběhu bytí, jenž  
z jakoby mrtvého kmene vyžene proutky nabité životní silou. 
Bývalo tu a nepozorovaně přetrvalo kultovní jezírko, kde podle 
dochované pověsti „uzdravoval kouzelník“.   

Dobrodinka kostela královna Eliška, matka šesti dětí (včetně 
dnes uznaného úspěšného Zikmunda s jeho vizí spojené střední 
Evropy, po němž zdědilo přemyslovskou krev několik českých 
rodů), „nad niž od časů Libuše nebylo v Čechách silnější ženy“, „tr-
hala krunýře rytířů seshora až dolů“ a „tlusté a silné tesáky vojáků  
a kuchařů lámala v rukou jako mrkve“, avšak „jedině když pan císař 
tak nařídil“ před vzácnými hosty (Beneš Krabice z Veitmile, 
1374) a opět si k manželu skromně přisedla jako ideál ženství. 
Vyrazila na svou odhodlanou pěší pouť pro milovaného Karla 
přes Krteň po trase královských průvodů. Krteň leží vpůli cesty 
mezi Hradem a Karlštejnem. Na faře zařízené k odpočinku prů-
vodů byla vždy zastávka, kdy zbožný Karel nutně navštívil krá-
lovský kostel, který zbudoval jeho prapradědeček Václav I., jenž 

tudy jezdil do svého loveckého Králova Dvora u Počapel, kde  
i zemřel. A na stěnách Karel vídal svého legendárního pradě-
dečka Přemysla Otakara II. a svou zvěčnělou praprapratetu  
sv. Anežku, která spolu se sv. Vítem hledí z šikmých boků okna  
ven na nebe – ona k Hradu, on ke Karlštejnu. 

Královskou a Eliščinu cestu Krteň–Karlštejn se od roku 1990 
postupně podařilo v terénu podrobně vysledovat. Měří překva-
pivě jen 13,5 km a pojí se k ní i soudobý příběh Karin Jarman  
ze Stroudu na západním pobřeží Anglie, která po ní šla. Na Tři 
krále 2001 se vydala na 2 000 km dlouhou pěší pouť Stroud–
Karlštejn podle pokynu ve snu, který se jí zdál o jejích padesáti-
nách, aby na konci cesty mohla hodinu meditovat v Oratoři 
Karla IV. a dozvěděla se tam, co bude dělat dalších padesát let. 
Cestou do Prahy prošlapala troje boty, zvolna doputovala na 
Pražský hrad, postavila se před katedrálu a zeptala se prvního 
člověka, kde by měla přespat, aby za dopoledne dokázala dojít 
na Karlštejn. A ten ji šťastně poslal do Třebonic. K cíli dospěla 
Karin 19. 6. 2001 – tedy 630 let po královně Elišce. Vyrazila  
z Krtně přes Dobříč kolem kamenného stolu zřízeného těsně 
předtím 3. 6. 2001 k oslavě keltoslovanského piva a pak okolo 
lomů Skála a Mexiko. Obtížněji se hledá cesta dál – s posilňo-
vací zastávkou v obecní hospůdce v Trněném Újezdě, kolem 
mořinského židovského hřbitova, Mořinou a karlštejnskými  
lesy až k bráně Karlštejna.      

Schůdná a rychlá je nejkratší stezka Krteň–Hrad – 11,5 km 
přes staré Stodůlky a Vidouli, pod tratí u stanice vlaku Stodůlky, 
kolem lesa U Kotlářky, pěšinou pod Kneislovkou a Hybšankou, 
mezi strahovskými stadiony, smyčkou tramvaje Dlabačov a Po-
hořelcem. – Pěší výlet Kopanina – nejvyšší vrchol Prahy najdete 
na www.turistika.cz. Šťastnou cestu! – K článku mě inspiroval 
nejmenovaný místní rolník, jemuž je věnován.  

 Michal Jůza

                               Autor je básník a výtvarník ze Skupiny českých a slovenských surrealistů. 

Torzo průvodu na pravé stěně kněžiště s králem Přemyslem Otakarem II. s přemyslovskou 
královskou korunou    

Král Václav II. mezi minesengry. Velký heidelberský zpěvník (Kodex Manesse), začátek 
14. stol. – vzhled přemyslovské královské koruny odpovídá krteňským malbám 

Svorník klenby Staroměstské mostecké věže nad korunovační Královskou cestou,  
70. léta 14. stol. – jiný možný doklad vzhledu původní přemyslovské královské koruny  
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www.udi-byty.cz
800 27 00 27

Výstavba polyfunkčního domu Triangl zahájena.
Společnost UDI a hlavní dodavatel stavby, společnost SYNER, v únoru zahájili výstavbu bytového domu Triangl na křižovatce 
ulic Jeremiášova a Holýšovská. O tomto projektu jsme vás již krátce informovali v minulém čísle časopisu STOP. Nyní bychom 
se vám tímto chtěli omluvit za případné obtíže a omezení, která se mohou vyskytnout v průběhu stavby a chtěli bychom vás 
ujistit, že se jim budeme snažit maximálně předcházet.

Nejdůležitější informací pro vás bude, že dopravní dostupnost i parkovací místa v okolí nebudou  omezena. Hrubá stavba, při 
které je nejvíce hluku, by měla být dokončena do jara 2017. Vyvineme veškeré úsilí, abychom co nejvíce eliminovali množství 
tohoto stavebního hluku. Stavební práce budou probíhat ve všední dny v hodinách od 7:00 h do 18:00 h a o víkendech 
od 8:00 h do 14:00 h.

S vašimi případnými dotazy a podněty se můžete obrátit na naší informační linku na čísle 800 270 027.

Děkujeme vám za pochopení
Společnost UDI

Tisková zpráva 25. dubna 2016

Jeremiášova, Triangl

16-04-15-tiskova-zprava-UDI-187x262-01.indd   1 4/15/2016   7:45:13 PM
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hasičské OkénkO

mĚstská pOliCie

Z deníku pOliCie čr

Třeboničtí hasiči slaví kulatiny 
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice slaví letos 120 let od založení. 
Výbor sboru si dovoluje pozvat členy a příznivce na oslavy tohoto 
krásného výročí, které se budou konat v sobotu 25. června, zejména  
v hasičském sportovním areálu v Třebonicích (ulice Pod Náplavkou).

Program oslav:
11.30 – položení věnce k památníku v Třebonicích 
12.00 – 13.30 – prohlídka garáží s technikou a výstava k činnosti 
                          sboru (hasičská zbrojnice, ulice K Náplavce)
14.00 – 15.30 – ukázky činnosti zásahové jednotky a družstev  
                          mladých hasičů a žen (sportovní areál)
16.00 – 17.30 – slavnostní Valná hromada (sportovní areál)
18.00 – 24.00 – taneční zábava (sportovní areál)
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Hasičská zbrojnice byla dokořán  
Při příležitosti svátku patrona hasičů, svatého Floriána, připravil sto-
důlecký sbor 23. dubna pro širokou veřejnost Den otevřených dveří  
ve své zbrojnici na Velké Ohradě. 
Návštěvníci měli možnost nahlédnout do interiéru „hasičárny“, pro-
hlédnout si kroniky, zjistit něco o historii a prohlédnout si současnou 
zásahovou techniku. Kdo přišel, odcházel se spoustou nových infor-
mací a poznal, že život hasičů není tak jednoduchý, jak se může zdát. 
Všem děkujeme za účast a věříme, že se v takovém velkém počtu se-
jdeme i při dalších akcích. 
Jménem našeho sboru vám přeji příjemné prázdniny, zachovejte nám 
přízeň a přijďte se podívat 3. září do Centrálního parku na soutěž 
Stodůlecký vodník.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Podivný nález  
Dne 21. 4. vyjížděla autohlídka našeho obvodního ředitelství k banál-
nímu případu otevřeného osobního motorového vozidla. Po příjezdu 
na místo však bylo zjištěno, že se jedná o vozidlo s cizí registrační 
značkou, které má otevřené boční dveře a zavazadlový prostor. Uvnitř 

vozidla se nacházely dva švédské cestovní doklady a dřevěná bedna 
plná samopalů české a ruské výroby. Prostor nálezu byl okamžitě uza-
vřen. Na místo byli přivoláni kolegové z Policie České republiky a ně-
kolik dalších hlídek městské policie. Teprve po podrobném prozkou- 
mání nálezu vyšlo najevo, že jde o naprosto autentické repliky. Celý 
případ si převzali kriminalisté jednoho mimopražského krajského ře-
ditelství Policie České republiky, kde shodou okolností došlo k odci-
zení většího počtu podobných zbraní. 

Opilá cyklistka se zranila
Oslava čarodějnic skončila pro třicetiletou cyklistku velmi nepříjem-
ným zážitkem. Když se po půlnoci vracela domů, nezvládla při pří-
jezdu ke světelné křižovatce na Jeremiášově ulici řízení kola a odnesla 
si následky na zdraví. Její zranění si vyžádalo přivolání záchranné 
služby, která ji po ošetření převezla do Fakultní nemocnice Motol. 
Vyšetřování dopravní nehody předali strážníci dopravní policii, pro-
tože žena se účastnila silničního provozu pod vlivem alkoholu.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

  Dne 4. 5. po půlnoci se nezjištěný pachatel vloupal do 
prodejny rychlého občerstvení – vypáčil zámek vstupních 
dveří a po vniknutí do provozovny poškodil pokladnu, odci-
zil trezor s nemalou hotovostí, počítač a mobilní telefon. 
  Těsně po půlnoci 3. 5. si muž objednal odvoz vozem taxi 
z baru v Praze 3 do svého bydliště. Ve vozidle si zapomněl 
tašku, ve které měl počítač, značkové psací pero a občanský 
průkaz. Zjistil to až druhý den ráno. Oznámení na našem 
policejním oddělení učinil až 6. 5., přičemž si nevzpomněl 
na jméno údajné taxislužby a ani si nevybavil telefonní 
číslo, na kterém si odvoz objednával. Pachatel, který si jeho 
tašku přivlastnil, mu tak způsobil škodu ve výši 30 000 Kč. 

Věřím, že se v tomto případě jedná o neregistrovaného taxi-
káře a neregistrovanou taxislužbu. Nejedná se ale o ojedi-
nělý případ, kdy řidič údajné taxislužby využije podnapilosti 
zákazníka a odcizí mu jeho mobilní telefon  
či peněženku. I po dobré zábavě v restauraci věnujte proto 
pozornost tomu, kdo a čím vás veze domů. K odvozu využí-
vejte osvědčené taxislužby, u nichž se dá řidič vašeho 
vozidla vyhledat například prostřednictvím dispečera.
  Podobný případ se udál 8. 5., kdy si muž v brzkých  
ranních hodinách v Praze 3 zastavil údajného řidiče taxíku. 
Řidič po zákazníkovi chtěl upřesnit cíl cesty. Ten mu podal 
do vozidla svůj mobilní telefon s místem v mapě, protože 

mu řidič sdělil, že si místo přenese z mobilu do své navi-
gace. Poté ale řidič s telefonem odjel a zákazníka nechal  
na místě. Způsobil mu tak škodu ve výši 15 000 Kč.
  Žádám zejména starší spoluobčany, aby odolávali super-
nabídkám podomních prodejců čehokoli, od nabídek na do-
dávky levné elektřiny, plynu, elektrospotřebičů a dalších 
věcí, bez kterých se podle jejich slov neobejdete. Uvědomte 
si, že podpisem smlouvy se zavazujete k plnění podmínek 
prodejce, za zrušení smlouvy může a bude požadovat vy-
soké odstupné a vystavujete se možnosti vleklého občan-
skoprávního sporu.
                                                                    Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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střípky

BELUŠKA UŽ MASÍRUJE. V pondělí 9. 5. občanské sdružení Be-
luška slavnostně otevřelo své masérské a kadeřnické studio v přízemí  
domu Neustupného 1830/26 na Lužinách. Společně s předsedkyní 
sdružení Irenou Krausovou stříhal pásku zástupce starosty Pavel Jaroš. 
Ve Studiu Beluška budou působit nevidomí maséři, schopní poskyto-
vat relaxační a rekondiční masáže, rehabilitační cvičení a terapii.  
Objednávat se můžete na tel. 776 440 884 nebo na studio@beluska.cz. 
Více informací na www.beluska.cz/studio. -st-

ANGLIČTINA BEZ PŘÍZVUKU. V ZŠ s RVJ Bronzová proběhl  
už 4. ročník projektu Výuka s rodilým mluvčím. Škola spolupracuje  
s CIEE, organizací Univerzity Karlovy, která zajišťuje studijní pobyty 
studentů amerických univerzit v ČR. Mladí Američané se v rámci 
dobrovolnického programu zapojují do běžného pracovního života  
ve školách a dalších organizacích. Lauren Barney, studentka Univer-
sity of Massachusetts, nám od února do konce dubna pomáhala s vý-
ukou angličtiny. Hodiny připravené ve spolupráci s vyučujícími byly 
velmi přínosné nejen po stránce jazykové. Spolupráce s CIEE si ce-
níme a v úspěšném projektu chceme pokračovat i v příštím školním 
roce.  Vladislava Šváchová, Veronika Kurková 

TANEC V DEŠTI. Ve čtvrtek 
12. 5. se uskutečnila již osmá 
hudebně-kulturní akce Vo-
hradská Divočina. Tradičně ji 
pořádá  nezisková organizace 
Proxima Sociale, o.p.s., která  
v Praze 13 poskytuje sociální 
služby pro děti a mládež. Přes 
značnou nepřízeň počasí se na 
inlinovém hřišti za Galerií Bu-
tovice sešlo kolem šedesáti 
pravidelných účastníků našich 
aktivit, kteří se podíleli na or-
ganizaci, jejich rodičů, přátel  

i náhodných kolemjdoucích. Připraven byl turnaj ve stolním fotbálku, 
graffiti workshop, taneční workshop, kadeřnický, výtvarný koutek  
a ukázky parkouru. Cíl akce – vytvořit společně nezapomenutelné zá-
žitky bez alkoholu, drog a agrese – se tak jednoznačně podařilo napl-
nit. Petra Vrajová, koordinátorka nízkoprahových programů

DEN VE ČTRNÁCTÉM STOLETÍ. Také ZŠ Janského se zapojila do 
oslav 700. výročí narození Karla IV. a v rámci celoškolního projektu  
připravila návrat do historie. Děti si ve škole vytvořily město za vlády 
Karla IV., staly se jeho obyvateli a prožily v něm celý jeden den. Oblékly 
se do dobových kostýmů, vyzkoušely si dobová řemesla, navštívily Kar-
lovu univerzitu, zúčastnily se turnaje, zahrály si dámu a v pážecí škole  
se naučily tančit. Na místním tržišti mohly ochutnat preclíky, zakoupit 
šperky a jiné výrobky. Také si připomněly významné stavby Karla IV.  
Na závěr zhlédly představení Noc na Karlštejně v podání svých spolu-
žáků.   Marcela Kolářová 

I KRÁLŮM NĚKDY PRŠELO. V rámci projektu 700. výročí narození 
Karla IV. se šesťáci FZŠ Trávníčkova vydali Královskou cestou, kterou 
až k chrámu sv. Víta projížděli ke korunovaci budoucí panovníci. Po-
časí nám příliš nepřálo, ale i tak jsme si užili poutavý výklad paní uči-
telky Capkové. Ta přizvala i svou dceru Lucku, studentku gymnázia,  
a společně připravily zajímavé pracovní listy.  Marcela Fuglíková

OSLAVY KARLA IV. Protože se letos po celé České republice slaví 
700 let od narození Karla IV., chopila se i ZŠ Mohylová oslav s plným 
nasazením. Všichni jsme prokázali statečnost při rytířských turnajích, 
ochutnali středověké pokrmy z hradní (školní) kuchyně, vydali se na 
promenádu v šatech ve stylu gotiky a navrch se účastnili projektového 
dne o Otci vlasti. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity – výrobu 
gotického okna, dobové tance, tvorbu komiksu a mnoho dalších čin-
ností z naší pestré „středověké“ nabídky. Pavlína Pohanková 
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LEGO CITY NA LUKÁCH. První týden v květnu patřilo od středy  
do soboty Křesťanské centrum Třináctka malým i velkým stavitelům.  
V rámci Legoprojektu zde milovníci plastových cihliček postavili měs-
tečko, jaké většina z nás viděla jen v reklamních letácích nebo na pro-
pagačních videích. Vláček jezdil mezi přístavištěm a vilovou čtvrtí, 
nechyběl stadion, depo, letiště, benzínka nebo bazén. A samozřejmě 
spousta domů a domečků a na silnicích všemožná vozidla. Při slavnost-
ním zakončení stavebních prací jsme si mohli všichni říct, že dobré 
dílo se podařilo. Více fotografií je ve fotogalerii na www.13ka.cz. 
 Vítek Malý

KÁMOŠKY POSTOUPILY. Lokální kolo přehlídky amatérských 
filmů v soutěži AntifetFest 2016 aneb Jde to i jinak! proběhlo 3. 5.  
na radnici Prahy 13. Tři tvůrčí týmy ze ZŠ Klausova a FZŠ Mezi 
Školami si ve svých snímcích bravurně poradily s nelehkými životními 
tématy, například závislost, šikana, zneužívání nebo rasismus. Po pro-
jekci filmů převzali mladí autoři věcné ceny z rukou předsedy sociál-
ního výboru Aleše Marečka. Vítěznému filmu Kámošky ze základní 
školy Klausova budeme přát úspěch i 14. června v celopražském kole  
v kině Lucerna. Eva Kalinová, odbor sociální péče

BITVA PROGRAMÁTORŮ. 
Začátkem dubna se konalo 
regionální kolo soutěže 
Mladý programátor, které  
organizoval spolek TIB, z.s., 
ve spolupráci s FZŠ Trávníč-
kova. Soutěž je určena žákům 
základních škol. Ti jsou 
podle věku rozděleni do ka-
tegorií a během tří hodin 
musí vyřešit tři zadané úlohy. 
Odborná porota ohodnotila 
jejich výsledky a tři nejlepší  

z každé kategorie postoupili do celostátního kola v Hodkovicích nad 
Mohelkou. Více na http://souteze.tib.cz.  Zuzana Kocíková

MERKUR SLUNCE NEZAKRYL. V pondělí 9. května se na obloze 
odehrál velmi vzácný astronomický úkaz – přechod planety Merkur 
před Sluncem. Probíhal přibližně od 13.15 až do západu Slunce.  
Česká astronomická společnost vytvořila v Centrálním parku pro zá-
jemce z Prahy 13 improvizované pozorovací stanoviště tohoto jevu.  
K dispozici byly špičkové dalekohledy a další nejmodernější optická 
technika. Podívat se přišly desítky jednotlivců i rodin s dětmi. Většinou 
byli překvapeni, jak je Merkur v porovnání s obrovským slunečním ko-
toučem drobounký. Další zajímavosti najdete na www.astro.cz. -st-

ŘÁDĚNÍ POVOLENO. Největší rodinný zábavní indoor park v České 
republice – Toboga Fantasy – byl nově otevřen 11. 5. vedle obchodního 
domu Ikea v Avion Shopping Parku na Zličíně. Na rodiče s dětmi čeká 
na ploše přes 6 000 m2 na třicet hracích a sportovních atrakcí, doplň-
kové programy či výborné občerstvení. Slavnostního otevření se zú-
častnila také zástupkyně starosty Prahy 13 Marcela Plesníková. Tři 
zábavní parky Toboga již léta úspěšně fungují v Brně, Zlíně a Hradci 
Králové. Více o nabídce najdete na www.toboga.cz. -st-

ŽENY TVOŘÍ SOCHY. Dvacet žen z večerní výtvarné dílny pro do-
spělé v DDM Stodůlky se po úspěšné výstavě na naší radnici pustilo 
do tvorby zajímavých soch. Z vytvrzovací hmoty Powertex vytvořily 
výtvarně velmi estetické prostorové objekty, jejichž vzhled připomíná 
patinovaný kov nebo keramiku. Sochy byly v domě dětí k vidění kon-
cem května na Domečkovém happeningu. Michaela Gaydošová                                     
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Jedinečná akce pro psy a pejskaře 
V sobotu 3. září od 10.00 do 18.00 
proběhne v Centrálním parku na Lu-
žinách Psí den s Prahou 13. Tato akce 
má za cíl návštěvníka a jeho pejska 
nejen pobavit, ale také šířit nezbytně 
nutnou osvětu v oblasti psů a pomoci 
ostatním pejskům v nouzi. 

Těšit se můžete na pestrý program, 
fascinující Staf Bull Show, ukázky 
psích sportů a netradiční soutěže, 
jako psí dostih či skok do výšky, při 

kterém si určitě užijete spousty zábavy. Nebude chybět oblíbená soutěž 
o nejšikovnějšího pejska. Váš pes může na vlastní čumák vyzkoušet psí 
hlavolam, a pokud vás baví ruční práce, naučíme vás vyrábět přetaho-
vadlo, oblíbenou hračku pro pejsky. Z fotokoutku si můžete odnést na 
památku fotografii nebo zajdete do psích poraden zaměřených na vý-
chovu a zdraví. Zajímavá bude ukázka první pomoci psům od veteri-
nární záchranné služby Pet-medic, kterou by měl povinně vidět každý 
páníček, aby dokázal v případě nutnosti svému pejskovi správně po-
moci při otravě či přehřátí. 

Na místě bude probíhat nabídka psů z útulků a materiální sbírka.  
A to není zdaleka vše. Každý pes v Praze musí být tetovaný nebo čipo-
vaný. Čip slouží hlavně jako výborná pomůcka při identifikaci psa, 
když se zaběhne a rychleji se tak vrátí zpět ke svému majiteli. Městská 
část Praha 13 se proto rozhodla zdarma načipovat prvních 50 psů, 
které jejich majitelé s trvalým bydlištěm v Praze 13 přihlásí. Vítězům 
soutěží předá odměny starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

Více informací a podrobný program naleznete už nyní na 
www.psiden.cz.  Karolína Hájková

Mezinárodní den Země
V pátek 22. dubna 
jsme si ve FZŠ Tráv-
níčkova připomněli, 
že bychom se o tu naši 
planetu Zemi měli 
více zajímat a starat. 
Jednotlivé třídy 1. i 2. 
stupně připravily sta-
noviště, kde ostatním 
představily různé zají-
mavosti. Děti pozná-
valy druhy rostlin a ži- 
vočichů, zdravé potraviny, přesazovaly květiny, vyráběly papír a došlo  
i na fyzikální pokusy. Nejvíce se líbila simulace sopky žáků 5.B a po-
znávání chutí 8.A. Obě třídy byly oceněny dortem. Marcela Fuglíková

Jarní výlet do lázní
V květnu se uskutečnil výlet 
pro seniory z Prahy 13 do 
Lázní Mšené u Litoměřic. 
Zájezdu se účastnilo 80 se-
niorů, které doprovodil zá-
stupce starosty Pavel Jaroš. 
Lázně jsou slatinnými láz-
němi a léčí se zde především 
nemoci pohybového apa-
rátu. Počasí po celou dobu 
výletu přálo, a tak se účast-
níci mohli v klidu projít lá-
zeňským parkem, vyzkoušet 
lázeňskou proceduru –  
bylinnou koupel a poslech-
nout si zajímavou přednášku 
o historii lázní. Věříme, že 
se výlet všem líbil. 
 Soňa Vítková

Zdravá školní jídelna 
Vloni mě oslovilo vedení školy s návrhem zapojit naši školu do pro-
jektu Zdravá školní jídelna. Hlavní prioritou projektu je ovlivňování 
výživových zvyklostí dětské populace v souladu se zásadami správné 
(zdravé) výživy. 

Na jedné straně panovaly značné obavy, zda méně tradiční potraviny 
děti přijmou. Pohanka, kuskus, jáhly, více luštěnin, ryb, zeleniny, méně 
cukru, méně soli, odlišná kombinace jídel. Budeme schopny nové su-
roviny ve velkém množství uvařit? Seženeme nové receptury a normy? 
Neztratí naše jídelna své strávníky? Na straně druhé byl projekt dozo-
rovaný Státním zdravotním ústavem a snaha stravovat naše děti pest-
řeji a hlavně zdraví prospěšněji.

Nebylo co řešit, pustili jsme se tedy do projektu. A protože víme,  
že dítě musí neznámé jídlo minimálně 10x ochutnat, aby přijalo novou 
chuť, nastal dlouhý proces postupného seznamování strávníků s méně 
tradičními potravinami. Proces hledání nových chutných receptur  
a v neposlední řadě výchova dětí ke zdravému životnímu stylu. Po roce 
mohu říci, že naše jídelna nabízí dětem plnohodnotnou a soudě podle 
přídavků také chutnou stravu. Aniž by v jídelníčcích chyběly tolik ob-
líbené omáčky.

Ráda bych tímto poděkovala všem našim učitelům, že se v rámci 
výuky na projektu podílejí. Velký dík a obdiv patří i našim kuchařkám, 
které se profesionálně zhostily nové výzvy a dokáží v prvotřídní kvalitě 
uvařit zdravě a chutně. Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny ve FZŠ Mezi Školami

pranÝŘ

Nehoráznost v parku
V pondělí 2. května okolo 14. hodiny odpoledne bylo na mlatové cestě 
mezi Nepomuckým rybníkem, kamennými terasami a ulicí Modrá vi-
děno nákladní auto. Auto nemělo platné povolení k vjezdu a jeho řidič 
na travnaté ploše nad terasami vyplachoval vnitřní prostor mobilního 
WC, pravděpodobně se vším, co k jeho obsahu patří. Na dotaz, kdo 
mu vjezd a takovou činnost povolil nebo nařídil, reagoval arogantně  
a dál se odmítal bavit. Snad bude hovornější při jednání s Městskou 
policií, která byla o této nehoráznosti informována.  -red-
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V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, 
kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, odstraňovače plísní),  
zářivky a výbojky.

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce  
a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče,  
televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

datum ulice čas přistavení

čtvrtek
2. 6. 

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum) 15.00 – 15.20
Petržílkova č. 2483 (komunikace u sloupu veřejného 
osvětlení)  15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č. 1655) 16.00 – 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2) 16.30 – 16.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.30 – 17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do 
restaurace č.1047/21a) 18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612) 18.30 – 18.50
K Hájům (plocha proti č.p. 821/11) 19.00 – 19.20

sobota
18. 6. 

5. máje (proti domu č. 325)        8.00 –    8.20
křižovatka ul. K Fialce – Živcových        8.30 –    8.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova (parkoviště 
u č. 2463)        9.00 –    9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)        9.30 –    9.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 10.00 – 10.20

ulice datum stanoviště
 Podpěrova   1. 6.  před MŠ u č. 1879
 Hábova   2. 6.  parkoviště proti č. 1564/8
 Janského   3. 6.  rozšířený chodník u č. 2437
 V Hůrkách   3. 6.    na chodníku proti ul. Seydlerova
 Bronzová   6. 6.    chodník naproti č. 2016/13
 Kettnerova   7. 6.    parkoviště naproti č. 2053
 Nušlova   8. 6.    parkovací záliv proti č. 2289/43
 Janského   9. 6.    parkovací záliv proti č. 2211
 Petržílkova 10. 6.    parkoviště u č. 2267/2
 Píškova 10. 6.    parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
 Jaroslava Foglara 13. 6.    parkovací záliv u 1329/2
 K Řeporyjím 14. 6.    křižovatka s ul. V Brůdku
 Janského 15. 6.  parkovací záliv u lékárny

ulice datum stanoviště
 U Kašny 16. 6.  odstavná plocha
 U Jezera 17. 6.  parkoviště proti č. 2039/18
 Janského 17. 6.    parkoviště proti č. 2370
 Červeňanského 20. 6.    nástupní ostrůvek BUS
 Volutová 21. 6.    parkoviště proti č. 2518/6
 Ovčí hájek 22. 6.    parkoviště proti č. 2159/16
 Zázvorkova 23. 6.    parkoviště proti č. 2003/14
 Kodymova 24. 6.    mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
 K Sopce 24. 6.    zpevněná plocha
 nám. Na Lužinách 27. 6.
 Amforová 28. 6.    proti č. 1895/24
 K Fialce 29. 6.    plocha u č. 1219
 Chlupova 30. 6.    parkoviště proti č. 1800 

datum ulice čas přistavení

sobota
18. 6. 

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 10.40 – 11.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 11.10 – 11.30
Janského (parkovací záliv u lékárny) 11.40 – 12.00

úterý
12. 7. 

křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům (u kapličky) 15.00 – 15.20
Bessemerova – panelová cesta proti domu  
č. 2729/10 15.30 – 15.50

ul. Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50

čtvrtek
21. 7. 

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám.  
(u č. 1511) 18.40 – 19.00

ŽivOtní prOstŘedí

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Jak na přeplněné popelnice?
Chcete, aby se nám v naší čtvrti žilo lépe? Není vám prostředí, ve kte-
rém žijete, lhostejné? Také nemáte rádi nepořádek kolem sebe? A jak 
se vyvarovat přeplněných popelnic? Často se setkáváme s tím, že mys-
líme pouze na úklid svého bytu, domu, ale zapomínáme na prostředí 
kolem nás, které je také třeba udržovat v čistotě. Již děti v mateřské 
škole učíme, aby se ke svému okolí chovaly zodpovědně, bohužel sami 
na to časem zapomínáme. A přitom stačí málo, abychom se cítili v naší 
čtvrti lépe. Pokud budeme dodržovat pár základních pravidel, hned se 
dostaví dílčí úspěchy. Každý může přispět tím, že se bude snažit vyho-
dit odpad tam, kam patří. Pokud je popelnice přeplněná, vyhodíme 
odpad do jiné, prázdnější. Nenecháme odpadky pohozené vedle po-
pelnice a zabráníme i tomu, aby přeplněné popelnice zůstávaly ote-
vřené. Pak nebudeme zaskočeni nelibým odérem linoucím se do 
blízkého okolí ani odpadky rozházenými větrem. Jistě není nikomu 
příjemné dívat se z okna na odpadky, natož mezi nimi žít.

Přeplněným  
popelnicím se 
vyhneme i tří-
děním a správ-
ným ukládáním 
odpadu – např. 
kartonové kra-
bice rozložíme, 
PET láhve 
zmenšíme  
a podobně.

Pokud chcete 
změnit pro-
středí, začněte sami u sebe dodržováním základních pravidel. Nehá-
zejme vše na bezdomovce. Pokud narazíte na špatně vyvezené nebo 
nevyvezené popelnice, informujte nás, radnice se pokusí problém řešit. 
Všem vám předem díky. Marek Ždánský, zastupitel a člen výboru pro životní prostředí 
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Finanční pOradna

OdpOvídá psyChOlOG
Jedničky nejsou měřítkem kvalitního člověka 
„Dobrý den, paní doktorko. Máme kvalitní manželství, dobré materiální 
zázemí a tři zdravé děti. Dvě starší jsou cílevědomé, aktuálně už dospělé, 
ve svých oborech velmi úspěšné. My oba s manželem máme vysokoškolské 
vzdělání, manžel má vysokou pracovní pozici, já pracuji ve svém oboru, 
který mám ráda, na zkrácený úvazek, abych se mohla důsledně věnovat 
výchově dětí. Nejmladší dcera nám ale dělá starosti. Chodí do 3. třídy. 
Musíme jí všichni věnovat spoustu času a všichni se s ní společně učíme. 
Přesto dosahuje ve škole pouze průměrných výsledků. Čeká nás další vy-
svědčení, které asi opět nebude nejlepší. Dáváme za příklad starší sestry, 
ale ona snad ani nechce být lepší. Trápí nás to. Obvykle celé prázdniny 
pravidelně píšeme diktáty a počítáme, aby v dalším ročníku neměla špatné 
známky. Ona se vzteká a učit se nechce. Jak ji motivovat, aby se konečně 
začala pořádně učit?“

Většina rozumných rodičů se snaží přistupovat ke svým dětem při-
bližně stejně. Je to celkem obtížné, protože některé z nich nám samot-
ným může být povahově bližší, některé je výchovně snáze zvladatelné, 
některé je klidné a spolupracující, jiné divoké a konfliktní, některému 
jde všechno samo, jinému trvá déle, než pochopí základní postupy. 
Naše děti nejsou stroje, které mají podle tabulek podávat výkon a je-
jich výsledky nejsou naší vizitkou ani nástrojem naší sebeprezentace. 
Nikdo z nás se ale porovnávání nevyhne. Hlasitě komentované porov-
návání výsledků ale většinou k ničemu dobrému nevede. Dítě, které 
má horší výsledky a my ho chceme kritikou a příkladem druhého sou-
rozence motivovat k lepšímu výsledku, se většinou jen více zatvrdí. 
Můžeme mu způsobit vznikající pocity méněcennosti a žárlivosti na 
svého sourozence, že toho chytřejšího, výkonnějšího máme raději. Ten, 
koho dáváme za vzor, se může naopak stát nafoukanějším, vychytra-

lejším, využívajícím naší přízně, takže vlastně jedničkářem, ale s pokři-
veným charakterem. Výchova dětí je dlouhý, nesmírně náročný proces 
a nikde neexistují přesné návody, jak být správným rodičem. Nejvíc, co 
můžeme pro své děti udělat, je dát jim lásku, pravidla, pozitivní oce-
nění a kvalitní příklad. A to příklad nejen úspěchu, ale i toho, že v ži-
votě je celkem normální, že se nám někdy nedaří. Učíme se být 
lepšími lidmi i tím, že se po pádu vzpamatujeme, s danou situací se 
popereme, opravíme ji, snažíme se zlepšit. Hodně můžeme pomoci 
nabídkou spolupráce – „pojď, zkusíme to spolu“. Pomoc s učením by 
ale neměla být drezura přísného počítání příkladů a psaní diktátů za 
trest, aby na vysvědčení byly jen jedničky. A to už vůbec ne o prázdni-
nách. Jedničky na vysvědčení nebývají měřítkem kvalitního člověka. 
Jedno dítě umí více jazyky, jiné matematiku a další sport nebo hudbu. 
Některé umí pomoci slabšímu, nekonfliktně si stát za svým názorem, 
domluvit se s druhým na společném plánu, postupu. To jsou vlast-
nosti, které v životě nikdo neznámkuje, i když jsou možná pro život 
mnohem důležitější než jedničky ve škole. Mysleme na to v době vy-
svědčení i o prázdninách. Ty jsou přece od toho, aby si děti odpoči-
nuly a uměly se radovat ze života. Nejsme rodiči proto, abychom svoje 
děti drezurovali do super výkonů (už jsem psala i o tom, jak perfekcio- 
nizmus může v životě více škodit než pomáhat). Jsme jejich rodiči, 
abychom jim pomohli v bezpečném prostředí rodiny rozvinout jejich 
schopnosti a naučit se pracovat s nedostatky. Čísla na jejich vysvěd-
čení nejsou nevýznamná, ale také nejsou jediným měřítkem, jaké naše 
děti jsou. 

Všem rodičům přeji do období vysvědčení toleranci a láskyplný po-
stoj a dětem hlavně hezké prázdniny plné krásných zážitků a dobro-
družství.

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

Jak si vybrat cestovní pojištění?
Cestovní pojištění je neocenitelná finanční jistota v případě úrazu 
nebo náhlé nemoci, protože kryje veškeré náklady na léčbu až do výše 
sjednaného pojistného plnění, zatímco Evropský průkaz zdravotního 
pojištění jen nutnou a neodkladnou zdravotní péči.

Na cestovní pojištění je třeba myslet při každém výjezdu za hranice. 
Za obvyklou cenu několika desítek korun denně se sjednává na lé-
čebné výlohy, lékařské zákroky, léky, hospitalizaci, převozy i repatriaci. 
Z hlediska celkových nákladů na dovolenou je tedy zanedbatelné, ale  
s obrovským potenciálním efektem. Léčba v zahraničí se totiž někdy 
vyšplhá až ke stovkám tisíc korun.

Sjednat lze také doplňková připojištění, např. zavazadel, storna zá-
jezdu, přerušené cesty, veterinární léčby či rozšířené asistenční služby. 
Nabídka pojistek s různými parametry je dnes opravdu pestrá. Těm, 
kteří cestují často, se může hodit celoroční cestovní pojištění (už za 
méně než 1 korunu na den) a vyznavačům last minute zájezdů zase 
on-line cestovní pojištění na poslední chvíli. Sjednání je dnes možné 
přes internet, aniž byste museli osobně navštívit pobočku pojišťovny. 
Zaplatíte kartou a smlouvu s kartičkou pojištěnce obdržíte e-mailem. 

Při sjednání cestovního pojištění je ideální porovnat si ceny na in-
ternetu. Doporučuji porovnání více webových portálů z důvodu větší 
objektivity. Sjednání on-line je zpravidla také cestou k levnějšímu ces-
tovnímu pojištění.
Jaké zvolit limity cestovního pojištění?
Při sjednávání cestovního pojištění se vždy zajímejte o výšku pojist-
ných limitů, zemi nebo země, na které se vztahuje, i o krytí veškerých 
rizik spojených s plánovanou činností. Logicky více vydají za pojistku 
například horolezci, potápěči nebo paraglidisté. V těchto případech 
určitě nevolte nejlevnější variantu, ale nechte si doporučit od poskyto-
vatele zájezdu specializovanou pojišťovnu, která je třeba dražší, ale 
kryje opravdu požadovaná rizika.

Odborníci z České aliance pojišťoven doporučují sjednat si při ces-
tování minimální pojistné limity od 1,25 milionu korun na léčebné 
výlohy, 1 milion korun na odpovědnost za škody na zdraví a životě  
a 0,5 milionu korun na majetkovou odpovědnost.

V reálných situacích pak berte ohled na to, že pojišťovna nemusí 
proplatit ošetření na soukromé klinice – většina institucí totiž hradí 

jen léčbu ve veřejných nemocnicích.
Kromě porovnání ceny je vhodné také zkontrolovat pojistné pod-

mínky. Málokdo má v dnešní uspěchané době čas pročítat kompletní 
podmínky, ale zkuste se zamyslet, jaká rizika vám reálně hrozí a tyto 
případy vyhledat v pojistných podmínkách.

Příznivé pojistné podmínky má např. ERV Evropská pojišťovna. 
Pro nenáročné cestovatele patří mezi nejlevnější pojišťovny AXA  

a Uniqa.
Hrazení lékařské péče v Chorvatsku
Chorvatsko je stále pro české turisty nejoblíbenějším přímořským 
cílem. Nutnou a neodkladnou zdravotní péči v Chorvatsku jistí Ev-
ropská karta zdravotního pojištění (kartička pojišťovny). Vše nad její 
rámec ale musí odsouhlasit příslušná česká zdravotní pojišťovna.

Smluvních lékařů je v Chorvatsku většina, avšak účtují si přibližně 
10 HRK za každý zdravotní úkon. Pokud tedy, byť po Evropské unii, 
cestujete jen s kartičkou pojišťovny (což se nedoporučuje), připravte si 
dostatečnou hotovost.

Spoluúčasti a dalším nadměrným výdajům se vyhnete uzavřením 
smluvního cestovního pojištění, které zahrnuje i transport zraněných 
klientů do České republiky. Přeji vám příjemnou dovolenou bez úrazů 
a nemocí.  Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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pOmáhaJí druhÝm

Projekt Společná adresa – Praha 13, financo-
vaný z dotace Ministerstva vnitra ČR a spo-
lufinancovaný MČ Praha 13, je sestaven  
z patnácti dílčích aktivit, které aktuálně rea-
gují na dění v městské části a potřeby občanů. 
Část aktivit je zaměřena přímo na cílovou 
skupinu migrantů ze třetích zemí (mimo 
EU), zejména jazyková příprava cizinců od 
dětského věku až po dospělé. Další aktivity 
mají napomoci jejich sociokulturní orientaci 
v novém prostředí. Projekt ale pracuje i s ce- 
lou komunitou občanů Prahy 13. Klade velký 
důraz na informovanost a vzájemné bezpro-
blémové soužití s menšinami prostřednic- 
tvím volnočasových aktivit. V pracovních 
skupinách si partneři projektu, zástupci škol  
a školek, neziskových organizací nebo Měst-
ské policie vyměňují poznatky a informace. 

V oblasti vzdělávání projekt staví na spolu-

práci se šesti mateřskými a čtyřmi základními 
školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-
-cizinců, ve třech školách běží prázdninové 
kurzy češtiny. Centrum pro integraci cizinců 
pořádá 2 typy nízkoprahových kurzů češtiny 
pro dospělé migranty. Publikovány jsou infor-
mační letáky v různých jazykových mutacích.

Volný čas migrantů a občanů Prahy 13  
je podporován aktivitami v DDM Stodůlky 
nebo volnočasovým klubem Rozmanitý svět. 
Spolu s místní pobočkou Integračního centra 
Praha, o.p.s., jsou pořádány kurzy sociokul-
turní orientace pro rodiče-migranty a work- 
shopy pro předškolní děti v mateřských ško-
lách. Kulturně-komunitní akce Nejsme  
si cizí… se bude letos konat 11. června od 
14.00 u Kuželkárny v Centrálním parku.  
Více v kalendáři akcí. Jste zváni! 

                                                              Eva Kalinová, koordinátorka projektu

Společná adresa – již sedmým rokem

Canisterapie umí vykouzlit i úsměv 

Canisterapie využívá metodu pozitivního 
psychosociálního a fyziorehabilitačního pů- 
sobení prostřednictvím speciálně vedeného  
a cvičeného psa. A právě tento léčebný kon-
takt se psem mohou využívat žáci ZŠP  
a ZŠS, Trávníčkova 1743, konkrétně žáci  

základní školy 
speciální. Canis- 
terapie probíhá 
každý pátek po 
vyučování je příto-
men canisterapeut 
a dva proškolení 
pedagogičtí pra-
covníci školy.  
Za dětmi dochází 
canisterapeutka 
paní Olina s fen-
kami Izoldou,  
Sofinkou a psem 

Tristanem ze spolku Tam, kde zvířata pomá-
hají. Po každé canisterapii je pro celý tým 
největší odměnou to, že děti jsou maximálně 
spokojené, uvolněné a některé vidíme po 
dlouhé době i s úsměvem na tváři. 
                                                          Martin Marek

Ictus, o.p.s., je nezisková společnost, která 
pomáhá lidem po mozkové příhodě vrátit  
se zpět do plnohodnotného života. Motto: 
Pouze postižený, mající vůli k aktivní čin-
nosti, může něco dokázat.

Postihla vás nebo vašeho známého moz-
ková mrtvice a netušíte, co bude dál? Potře-
bujete poradit, co máte dělat, kam se obrátit? 
Chcete se vy nebo váš blízký znovu naučit 
plavat, lyžovat a dělat podobné aktivity? 

Chcete pomoci lidem po mozkové příhodě? 
Obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme  
a zodpovíme otázky, které vás zajímají. 
Přijďte a zkuste to. S naší pomocí se přes  
90 % postižených naučí plavat už při týden-
ním pobytu. Děkujeme, že pomáháte spo-
lečně s námi! Více na webových stránkách  
www.ictus.cz/informace, ictus@ictus.cz,  
tel. 603 500 718.                                 
                                                          Jan Dohnálek

Zpět do plnohodnotného života

Hledáte zubního lékaře?   

Pro snazší nákup
Od začátku května jsou v hypermarketu Glo-
bus Zličín k dispozici nové nákupní košíky 
pro vozíčkáře. Jsou speciálně upravené tak, 
aby se daly snadno přichytit ke všem typům 
elektrických i běžných invalidních vozíků  
a zajistily tak pohodlný nákup. Tyto nákupní 
košíky najdete na shop zóně za informačním 
centrem. Globus, který slaví 20 let, pomáhá  
i jinak. Koupí produktu s logem „20 let“, pod-
poříte dobrou věc – nákup aut pro zdravotně 
postižené.

             Pavlína Švecová Šalomová, Hypermarket Globus Zličín

Klub JednaTrojka 
v červnu
Klub se nachází v Centrálním parku naproti 
golfovému hřišti. Je otevřený každé pondělí 
14.00 – 19.00, úterý 14.00 – 18.00 (IK – in-
dividuální konzultace 18.00 – 19.00), středu 
14.00 – 18.00 (IK 13.00 – 14.00) a čtvrtek 
15.00 – 19.00 (IK 14.00 – 15.00). Dětem  
a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení volného času. 
K dispozici je sportovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc  
s hledáním brigády a nabídka doučování). 
Projekt nízkoprahových programů v Praze 13 
je financován MČ Praha 13 a MHMP.

Téma měsíce: Facebook detox
Program:
st 1. 6. –  Klub s Katkou a Honzou
čt 2. 6. – Slackline v parku
po 6. 6. – Den bez PC
út 7. 6. – Klub s Petrou a Martinem
st 8. 6. –  Klub s Katkou a Honzou
9. – 15. 6.  – Zavřeno 
čt 16. 6. – Bezpečné prázdniny  
      v Centrálním parku
20. – 23. 6.    – Zavřeno
po 27. 6. – Výlet do Prokopáku  
      za koupáním a grilováním
út 28. 6. – Klub s Petrou a Martinem
st 29. 6. – Klub s Katkou a Honzou
čt 30. 6. – Noc v klubu
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: ProximaSociale.

                                                    Těší se na vás Katka, Martin, Petra a Honza

V květnu zahájilo provoz nové stomatolo-
gické centrum v ulici Suchý vršek 2122/33  
v Nových Butovicích. Nabízí stomatologic-
kou péči profesionálního týmu s moderním 
vybavením v příjemném prostředí. 

Má smlouvy se zdravotními pojišťovnami  
a používá jen nejlepší postupy, technologie  

a materiály. Ordinační hodiny jsou od pon-
dělí do pátku od 8.00 do 19.00, v sobotu dle  
dohody. Centrum přijímá pacienty každého 
věku, ordinace je bezbariérová. Objednání  
na tel. 273 139 325. Další informace najdete 
na www.novavyhlidka.cz.                                                       -red-
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HONZŮV HAPPY END MÍŘÍ DO CANNES. To, že žáci naší školy 
vítězí ve sportu, na pěveckých a matematických soutěžích, se všeo-
becně ví. Letos se naše FZŠ Brdičkova může pochlubit dalším úspě-
chem – nominací na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Toto 
ocenění se již druhým rokem stalo součástí vyhlašování cen Českého 
lva. Jedním z pěti nominovaných se stal bývalý žák naší školy Jan 
Saska. Jeho studentský film Happy end působil ve srovnání s dalšími 
čtyřmi navrhovanými filmy jako úsměvná nadsázka s překvapivou  
pointou. Toto dílo bez nadsázky vypovídá o tom, že animovaná tvorba 
se u nás znovu probouzí a začíná opět držet krok se světovou pro-
dukcí. Svědčí o tom i putování Happy endu na prestižní mezinárodní 
filmový festival v Cannes, kam byl v květnu film posílán do sekce 
krátkých filmů. A to už je opravdu nádherný úspěch! Gratulujeme,  
držíme palce a jsme na tebe pyšní, Honzo! Učitelé FZŠ Brdičkova

PÍLE PŘINESLA SVÉ OVOCE. V polovině dubna proběhl XXVII. roč- 
ník Krajské přehlídky školních pěveckých sborů. DPS Klíček z FZŠ 
Mezi Školami nemohl chybět. Svědomitá příprava se vyplatila, získal 
zlaté pásmo i s pochvalou od poroty za pěkný výraz. Děti se konečně 
při vystoupení usmívaly! Pokračujeme tak v trendu minulých let, kdy 

jsme navíc byli vysláni do celostátního kola. Je to pro nás ohromná 
motivace. Zejména nejmenší zpěváci vidí, co se dá dokázat, a pozná-
vají, že dřina stojí za to. Alena Panochová, sbormistr

PRVňÁCI SE ZAČNOU UČIT V ANGLIČTINĚ. Koncem dubna zís-
kala Základní škola s RVJ Bronzová od ministerstva školství povolení 
k zahájení bilingvní výuky. Od 1. září tak bude v jedné l. třídě probí-
hat výuka nejazykových předmětů v angličtině. V následujících letech 
bude přibývat vždy další jedna první třída. V návaznosti na 1. stupeň 
bude pokračovat výuka nejazykových předmětů v angličtině i na 2. stup- 
ni s tím, že žáci budou ovládat odborné pojmy nejen v českém jazyce, 
ale i v jazyce anglickém. Tím bude zajištěna kontinuita bilingvní 
výuky až do 9. ročníku. Více na www.zs-bronzova.cz. Alena Šoukalová  

LOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM. 
Základní umělecká škola Praha 5  
– Stodůlky vás srdečně zve na své 
koncerty a vystoupení:
  8. 6. v 18.30 – koncert absolventů pěveckého oddělení  
     a orchestru populární hudby Barevné hudební věty aneb  
     konec s novým začátkem na radnici Městské části Praha 13
  9. 6. v 18.00 – závěrečné a absolventské vystoupení   
     Tanečního oddělení v KD Mlejn 
  21. 6. v 18.30 – závěrečný koncert v kostele sv. Jakuba  
     Staršího ve Stodůlkách
Jste srdečně zváni. Veronika Chudobová

ÚRODA SKVĚLýCH UMÍSTĚNÍ. Žáci ZŠ Janského se pravidelně 
účastní mnoha soutěží a vědomostních olympiád, kde prokazují své 
nabyté vědomosti i kreativitu a zpravidla dosahují velmi dobrých vý-
sledků. Ve svých kategoriích se v obvodním kole zeměpisné olympiády 
umístily shodně na 3. místě Zuzana Janebová a Lucie Švankmajerová. 
Lukáš Barták vyhrál obvodní kolo zeměpisné olympiády v rámci 
Prahy 13 a postoupil do krajského kola. Obvodní kolo soutěže Před-
veď, co umíš na PC vyhrála Tereza Beznosková, která školu reprezen- 
tovala v kategorii grafika pro II. stupeň. Skvělého úspěchu dosáhla 
Anna Bartošková v pěvecké soutěži Butovický zvoneček, když ve své 
kategorii vyzpívala 2. místo. V recitačních soutěžích byli nejúspěšnější 
Jan Bartošek, který postoupil z obvodního do krajského kola, Vero-
nika Lelková si svým kultivovaným projevem vybojovala Ocenění po-
roty. Všem gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a deváťákům 
přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu.    Tomáš Bjaček

ZLATKA SVýM PŘÍBĚHEM ZAUJALA. Velkou výzvou pro žáky 
FZŠ Mezi Školami bylo napsání příběhu s fantazijním obsahem  
v angličtině. Název zněl A Spooky Story – Creative writing challenge. 
Organizátorem soutěže byl Class Acts sdružující pražské dvojjazyčné 
rodiny. Do soutěže se zapojili žáci z osmých tříd a Zlatuše Nekolová  
z 9.B. Celá soutěž byla dělena do 4 kategorií. Z celkového počtu více 
než 300 prací zaznamenala obrovský úspěch právě Zlatka, která byla 
ve své kategorii vybrána mezi 15 nejlepších. Úspěch to byl o to větší, 
že nepochází z dvojjazyčné rodiny.  
Se svým příběhem se mohla pochlubit 6. dubna v New York Univer-
sity v Praze, kde proběhla prezentace nejlepších příběhů. Zlatce patří 
poděkování za příkladnou reprezentaci školy a Prahy 13.
                                Marcela Pískatá, Karel Chladil

S PROJEKTEM ERASMUS+ VE FINSKU. Další skupinka žáků  
8. ročníku FZŠ prof. O. Chlupa se 3. 4. vydala v rámci dvouletého 
Projektu Erasmus+ Facing the Future za hranice, tentokrát do Finska. 
Tradiční zahajovací 
workshop zaměřili studenti 
univerzity Aalto na animaci. 
V dalších dnech žáci pokra-
čovali ve vytváření a testo-
vání naší hry. Navštívili 
firmu Rovio, tvůrce úspěšné 
hry Angry Birds, kde se se-
známili s fungováním her-
ního businessu a úkoly 
členů vývojářského týmu  
a také moderní lokalitu 
Aspoo, kde sídlí univerzita 
Aalto a řada firem z oboru 
digitálních a nových médií. 
Na závěrečném vystoupení před žáky finské školy naše studentky su-
verénně představily celý projekt v angličtině. Velký úspěch sklidily 
naše filmy, prezentace a samozřejmě celá hra. Projekt bude nyní po-
kračovat pomocí Skype konferencí a dalších aktivit v rámci eTwinnin-
gového projektu na další školní rok. Zuzana Majstrová, koordinátorka projektu

  Děti ze ZŠ Janského strávily v gymnastické hale v Dobřichovicích 
jedno dopoledne nabité sportovním programem. Vyzkoušely si cvičení 
na sportovním nářadí, zumbu, seznámily se i s gymnastikou nebo zá-
ludnostmi horolezecké stěny, nechyběly ani soutěže. 
  Dům dětí a mládeže Praha 2 uspořádal výtvarnou soutěž Vykou-
mej komiks, do které bylo ve třech kategoriích zasláno přes 370 prací. 
Mezi vybranými komiksy bylo i dvanáct prací žáků FZŠ Mezi Ško-
lami. Zvláštní ocenění poroty za nejlepší atmosféru komiksu získal 
Julian Leunti z 6.B. 
  Žáci ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743, a někteří členové 
rodin vyrazili na jednodenní výlet do německého Tropic Islands, nej-
většího aquaparku v Evropě. Vyžití bylo opravdu obrovské. Akci zor-
ganizovali pedagogové školy ve spolupráci se Spolkem Rarach.  
  V dubnu proběhlo obvodní kolo Odznaku všestrannosti olympij-
ských vítězů. Na školním hřišti FZŠ Trávníčkova změřilo své síly  
7 škol. Z „domácích“ soutěžilo 19 dětí. Mezi nejúspěšnější patřili 
Lukáš Míka, Artur Hurej a Ondra Kessner, kteří budou školu repre-
zentovat v pražském finále. 
  Děti z 2.B FZŠ Mezi Školami si k svátku maminek připravily be-
sídku. Protože hrají na flétnu, utvořily maminkám k svátku krásné 
pásmo z písniček, básniček a flétnového vystoupení. 

krátCe
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 6. 6.  Vyhodnocení olympiády našeho klubu 
  ze dne 30. 5. a vyhlášení vítězů       Richard Kouba
13. 6.  Zazpívat nám přijde komorní sbor seniorek 
          ze Života 90             Libuše Juráčková
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
20. 6.  Pro osvěžení našeho myšlení test I. Svatava Bulířová
27. 6.  Přátelské posezení před prázdninami Svatava Bulířová
    Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)     František Kundrát 
Přeji všem pěkné léto. Sejdeme se opět 5. září.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 6.  Cestujeme po Čechách (video)
14. 6.  Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík
21. 6.  Zacvičíme si, zahrajeme si společenské hry
28. 6.  Zavzpomínáme na začátky klubu a na všechny, kteří   
    již nejsou mezi námi (natočené setkání, narozeniny  
           a pobyty z Krkonoš) – video 
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 1. 6.  Příprava na zájezd do Telče                      
          Čtení o Telči                    Helena Hrdoušková  
  8. 6.  Zájezd do Telče                          Helena Hrdoušková 
15. 6.  Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka
22. 6.  Společenské hry Helena Hrdoušková 
29. 6.  Promenáda v zahradě a cvičení na strojích 
  Helena Hrdoušková     
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu  
v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, 
Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů Staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. Program přizpůso-
bujeme přání členů klubu, nechybí ani povídání u kávy. 
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 

  1. 6.  Pražské kavárny 
  8. 6.  Povídání o financích 
15. 6.  Národnostní menšiny 
22. 6.  Islámský stát
29. 6.  Příroda – obří stromy
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů  
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Hlavními tématy  
našich setkání, která stále mají velký úspěch, jsou astrologie  
a numerologie. Pokud cítíte, že se naše témata líbí i vám,  
srdečně vás zveme mezi nás!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

BUDEME SE SCHÁZET I O PRÁZDNINÁCH. Kluby seniorů II a III budou ve svých aktivitách pokračovat i v červenci a v srpnu 
vždy ve středu od 13.00 do 16.00 v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. První setkání při kávě, čaji nebo cappu-
ccinu se uskuteční 17. července. A jaký bude prázdninový program? Pobyt na zahradě, v altánu, využití cvičebních strojů  
a další sportovní aktivity, soutěže ve společenských hrách (bingo, milionář, karty...) nebo debaty o zdravém životním stylu.  
Prázdninová setkání zakončí kluby slavnostně – muzikou. Členové ostatních klubů jsou srdečně zváni.          Vedoucí klubů II a III

Zářijový výlet na zámek Chýše
Rádi bychom pozvali seniory z Prahy 13, kteří nejsou registrováni  
v klubech seniorů, na výlet na zámek Chýše, spojený s návštěvou míst-
ního pivovaru. Zájezd je pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše  
a uskuteční se ve čtvrtek 8. 9. 2016, čas odjezdu od radnice Prahy 13 
bude upřesněn při přihlášení. Počet míst je omezen. Je nutné, aby 
účastníci byli mobilní. Zájemci se mohou hlásit pouze v termínu  
od 10. do 20. srpna 2016 v sekretariátu zástupce starosty Pavla Jaroše 
na tel. čísle 235 011 271.  Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty

Pojeďte se seniory do Žatce 
Odbor sociální péče vás zve na celodenní výlet Za krásami královského 
města Žatce, který se koná pod záštitou a za účasti předsedy sociálního 
výboru Aleše Marečka.  
Akce proběhne ve dvou termínech – výlet 22. 6. je určen pro členy 
klubů seniorů a 23. 6. je pro seniory neorganizované v klubech.
Autobus odjíždí vždy v 8.00 od radnice, plánovaný návrat je kolem  
17. hodiny. Účastníky čeká bohatý program včetně společného oběda.
Protože počet míst je omezený, je nutná registrace na telefonním čísle 
235 011 615. Máte-li zájem, neváhejte a zaregistrujte se co nejdříve.
 Hana Zelenková, asistentka předsedů výborů ZMČ

Zapojte se do fotosoutěže 
V dubnu byla vyhlášena fotografická soutěž Praha 13 očima našich  
seniorů, která probíhá pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. 
Soutěžící mohou přihlásit až do 15. 9. 2016 maximálně dvě fotogra-
fie. Zaslat je mohou e-mailem (ve formátu jpg nebo png) na adresu 
zelenkovah@p13.mepnet.cz, donést osobně paní Zelenkové (č. 510  
ve 4. patře radnice, tel. 235 011 615) nebo zaslat na adresu ÚMČ 
Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky  
(na obálku napíší „fotosoutěž“). Nezapomeňte uvést jméno, příjmení  
a kontakt, případně stručný text, jak snímky vznikly.

Vyhlášení vítězů proběhne na vernisáži výstavy fotografií v polovině 
října, autoři nejlepších snímků obdrží ceny. 
 Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Nové kadeřnictví v Lukáši
Od 1. června je pro seniorskou veřejnost otevřeno kadeřnictví v Lu-
káši, Trávníčkova 1746/37, objekt C, přízemí (hned vedle vstupní 
branky do areálu). Provozní doba je od úterý do čtvrtka od 8.30 do 
16.30. Kadeřnictví mohou navštívit jak dámy, tak i pánové. Objednat 
se můžete na tel. čísle 722 090 587.
      Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Velká Ohrada, ul. Janského                                             
Prodej bytu 3+kk s lodžií. Krásný 
výhled na Prokopské údolí. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2 na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výhodou, 
ne přízemí. Cena od 4mln Kč.       
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrádkou 
a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Hůrka, ul. Melodická                                              
Prostorný byt 2+kk s terasou v 
novostavbě projektu Harmonie.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. U Dálnice                                            
Prodej pozemku 762m2, veškeré IS. 
Na pozemku je stavba 105m2. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Mládkova                                             
Prodej prostorného travnatého pozemku 
7030m2 s prvorepublikovou vilou. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Neffova                                              
Prodej bytů 3+kk a 4+kk v moderních 
viladomech. Váš starý byt protiúčtem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Luka, ul. Neustupného                                        
Prodej bytu 2+kk v původním stavu, 
45m2. Metro B - Luka 5 min. chůze.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                             
Prodej prostorného bytu 4+kk/2xB, 178m2, v 19.NP 
s panoram. výhledem. Prodej dalšího 2+kk na patře.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Lužiny, ul. Zvoncovitá                                        
Prodej hezkého bytu 3+1, DV, 
83m2, s lodžií 7m2 a dvěma sklepy.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Luka, U Jezera                                       
Prodej bytu 3+1 s lodžií, 84m2 v původním, 
velmi dobře udržovaném stavu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Bellušova                                             
Prodej dobře dispozičně řešeného bytu 
4+1/L, 98m2. Výměna za menší byt.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Právní a finanční jistota
Maximální průhlednost transakce a odškodnění každého z účastníků 
při případném porušení podmínek protistranou.

Maximální informovanost o postupu prodeje
Činnost svého poradce a reakce zájemců na Váš byt sledujte on-line 
na www.CHIRS.cz a to kdykoliv a odkudkoliv. Podrobné informace  
o postupu prodeje umožňují klientům pružně reagovat na nabídky  
kupujících. 

Záruka spokojenosti
Žijeme na Stodůlkách, naše děti chodí do stejných škol jako Vaše, 
nakupujeme ve stejných obchodech jako Vy. Záleží nám na vztazích 
s našimi sousedy. Proto se hodně snažíme.

Svěřte nám prodej svého bytu! 
Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte u nás v kanceláři. 
Převezmeme Vaše starosti s prodejem bytu na sebe. 

Přemyšlíte-li o prodeji bytu na Stodůlkách - jsme Vaši lidé!
Jsme Vaši sousedé
Bydlíme a pracujeme na Stodůlkách, známe tady každý kout. Díky 
našim letitým zkušenostem Vám dokážeme poradit jak docílit nej-
lepší možné ceny za Váš byt. Záleží nám na našich sousedech.

Účinná reklama Vaší nemovitosti
Investujeme ne do reklamy firmy, ale do reklamy nemovitosti našich 
klientů. Především v blízkém okolí. V záplavě nabídek je více vidět 
nabídky našich klientů.

CHIRŠ má nejkratší dobu prodeje
Připravíme Váš byt tak, aby zájemce zaujal na první pohled. Čím 
víc se kupci bude byt líbit, tím lepší nabídku učiní a rychleji se roz-
hodne o koupi.

Zastupujeme zájmy prodávajícího
Prodáváme nejvýhodnější nabídce. Využíváme nejmodernější po-
stupy a  při každé příležitosti prosazujeme zájmy prodávajícího.
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tOulky

pO kOm se JmenuJe

Proti proudu Mastníku
Tentokrát vás zvu na delší výšlap do malebného kraje Sedlčanska. 
Ujdete asi 23 km. Z autobusového nádraží Na Knížecí na Smíchově 
dojedete do Nalžovic – vystoupíte na zastávce Nalžovice, Chlum. 
Kolem kostela sv. Václava projdete po červené až na rozcestí Hrazany. 
Odtud půjdete po modré a žluté na rozcestí Hradnice. Tam najdete 
informační tabuli o keltském oppidu Hrazany z 2. století př. n. l. na 
skalnatém ostrohu nad Vltavou, které střežilo stezku z rakouské Solné 
komory. Z Hradnice půjdete dál mírným stoupáním po žluté ke zříce-
nině Ostromeč. Ze středověkého hradu zde téměř nic nenajdete, jen 
velmi drobné zbytky zdiva a valy. I tak stojí za to se sem vypravit.  
Důvodem je příroda a výhled na Vltavu. Zřícenina stojí nad soutokem 
Vltavy a potoku Mastník. Potok, který přitéká zprava, vás překvapí 
šířkou toku. Je téměř stejně široký jako Vltava. Vrátíte se zpět po žlu- 
té. Doporučuji odbočit doprava na vyhlídku opata kláštera premon- 
strátů na Strahově Zavorala. Kocháte se pohledem na meandrující  
Vltavu, domky obce Kobylníky na druhém břehu a neodmyslitelné 
lodě a hausbóty. Po žluté se vrátíte zpět na rozcestí Hradnice, odkud 
půjdete po modré na další zříceninu hrádku Kozí Hřbet z poloviny  

14. století. Tam na rozdíl od Ostromeče uvidíte zbytky zdí věže, pa-
láce a bran. Pod hrádkem teče potok Mastník, stále ještě dost široký, 
dále proti proudu se zužuje. Po modré dojdete do Radíče. Cestou si 
můžete u potoka udělat ohýnek na místě k tomu určeném a opéct 
špekáčky. V Radíči projdete kolem hasičské zbrojnice s pěkným zna-
kem sboru dobrovolných hasičů. Zajděte k baroknímu zámečku prin-
cezen a rytířů Radíč. Je to patrová čtyřkřídlová budova s parkem. 

Projdete se romantickými interiéry jižního křídla zdobenými barok-
ními freskami s mytologickými a starozákonními příběhy, vybavenými 
ve stylu francouzských zámeckých usedlostí. Před zámečkem stojí 
kaple se sochami svatých. Potom pokračujte po modré podél mean-
drujícího Mastníku s mnoha jezy. Srdce vodáka při tom pohledu jásá. 
Přírodou dojdete do Osečan, kde je také barokní zámeček z roku 1680, 
jehož věž vás vítá už z dálky. Říká se mu sedlčanský Orlík pro polohu 
věže na střeše. Je bohužel veřejnosti nepřístupný. Ale přístupné je 
opravdu malé občerstvení s koloniálem v rodinném domku Na Ra-
fandě. Obslouží vás sympatičtí starší manželé a máte pocit, že sedíte 
doma v obývacím pokoji. I pivo vám paní domácí natočí. Po modré 
pak podél Mastníku a náhonu dojdete k rozcestí Pod Osečany, odkud 
se po červené vydáte až na náměstí v Sedlčanech. Půjdete krásnými 
místy, po pěšinkách, převážně lesy a loukami. Na rozcestí Na Chalu-
pách stojí opravdu chaloupky. Nás zaujala červená značka namalovaná 
na kůru a připevněná na stromě, u kterého je turistický ukazatel. 
Kolem Sedlčanské kotliny, známé díky motokrosovým závodům, po-
řádaným zde již od roku 1950, dojdete až na náměstí. Určitě vás zau-
jme budova radnice s infocentrem a naproti Městské muzeum, před 
nímž stojí kamenný sloup z 16. století. Původně nesl klenbu sklepení 
středověkého domu na západní straně náměstí. V muzeu je několik 
stálých expozic, např. o Jakubu Krčínovi, Josefu Sukovi, historická ex-
pozice od pravěku do novověku a konají se zde různé krátkodobé vý-
stavy. Nedaleko muzea u stadionu je autobusové nádraží, odkud jede 
autobus zpět do Prahy Na Knížecí. Přeji vám spoustu zážitků a pěkné 
počasí. Zdrávi došli! Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan

Ulice Bessemerova
Anglický vynálezce Henry Besse-
mer má svou ulici v nové zástavbě 
Západního Města. Vychází západ-
ním směrem z Jeremiášovy ulice, 
kříží Siemensovu a končí jako 
slepá. 

Devatenácté století páry bylo 
věkem bouřlivého rozvoje průmy-
slové výroby a také vhodných ma-
teriálů. Budoucnost patřila lité 
oceli, z níž by se odlévaly ingoty 
použitelné pro kování a válcování. 

První technologii výroby lité 
oceli uskutečnil ve svém konver-
toru v roce 1856 právě Henry  
Bessemer. Přednost jeho metody 
spočívala v produktivitě, kvalitě  
a homogenitě oceli i v úspoře 
energie a lidské práce. Již to by  

 
 
zaručovalo svému vynálezci nesmrtelnost, ale Henry byl od mládí  
nezadržitelný vynálezecký živel. Jeho předností bylo, že nepodléhal 
předsudkům a netrpěl slepou vírou v řešení, která byla obecně poklá-
dána za správná. Odmítl chodit do škol, aby mohl vynalézat.

Již ve svých 26 letech se bez formálního vzdělání stal členem Fran-
couzské akademie věd. Začal strojkem na výrobu kolků, vynalezl liso-
vaný práškový grafit – náplň do tužek, brikety, mosazný prášek jako 
náhradu zlata pro luxusní vazby knih, lis na cukrovou třtinu a dalších 
124 patentů. 

K samotné oceli se dostal oklikou přes vynález nového typu gra-
nátu. Královna Viktorie jej v roce 1879 povýšila za vynález razítka do 
šlechtického stavu. Při plavbách mezi Anglií a Francií Bessemer zjis-
til, že velice trpí mořskou nemocí. Proto zkonstruoval loď Bessemer 
Saloon Ship, vyrobenou samozřejmě z vlastní oceli, s kabinou zavěše-
nou tak, aby se nekývala ani při rozbouřeném moři. 

Sir Henry Bessemer zesnul v Londýně 18. března 1898 v požehna-
ném věku 85 let. Jeho jméno nese také osm amerických měst. Ulice  
v Praze 13 po něm byla pojmenována v roce 2010.
 Dan NovotnýZD
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ZaJímavOsti Z prahy stalO se v červnu

Z krOniky stOdůlek pana F. vlasáka

Jak stavěli Nové Město pražské
Národní technické muzeum přispívá k oslavám 700. výročí narození 
Karla IV. výstavou Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.  
Je umístěna v hlavním sále muzea a potrvá do 5. února 2017. Naplně-
ním jedné z Karlových vizí se stalo založení Nového Města pražského. 
Plochu 360 ha pokryla velmi rychle síť rozměrných náměstí, nebývale 
širokých ulic a nových kostelů tak, jak ji známe dodnes. Výstava za-
chycuje atmosféru středověkého budování opevnění Nového Města. 
Hradba byla dlouhá 3,5 km a byla postavena za 23 měsíců. V sále je 
vztyčena část rozestavěné hradby, postavené podle původní technolo-

gie a z autentického 
materiálu. I s celou 
technologií stavby od 
lámání kamene, přes 
jeho zpracování, do-
pravu až k samotné 
stavbě. Před budovou 
muzea jsou umístěny 
funkční repliky vel-
kých gotických sta-
vebních strojů. 
Dřevěný jeřáb pro 
zdvihání těžších bře-
men, kamenných 
bloků a masivních 

trámů se šlapacím kolem navijáku lana na lidský pohon. Nebo replika 
středověkého beranidla pro zatloukání kůlů do země. Těmi se zpevňo-
valy břehy nebo zakládaly stavby v nestabilním terénu. 

Jednotlivá stavební řemesla v aranžovaných dílnách pomáhají při-
blížit tehdejší život a práci např. s originály středověkých seker tesařů 
či dobovými nástroji kameníků, zedníků a kovářů doby vrcholné go-
tiky. Prezentovány jsou dobové technologie zpracování vápna a pří-
pravy malty. Expozici korunují vzácné dobové unikáty - gotický 
klenební svorník z chrámu sv. Víta s původní polychromií a část pís-
kovcové okenní kružby z hradu Karlštejn. Otevřeno je kromě pon-
dělka od úterý do pátku 9.00 až 17.30, o víkendech od 10 do 18.00. 
Základní vstupné stojí 190 Kč, snížené 90 Kč a rodinné 420 Kč.  
Více informací naleznete na www.ntm.cz.  Dan Novotný
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Komu Salvador Dalí líbal ruce 
Ostravský rodák akademický sochař Josef Nálepa absolvoval v roce 
1962 Akademii výtvarného umění v Praze. Záhy se prosadil jako vý-
razný a nezaměnitelný tvůrce své generace. Vynikající sochař-portré- 
tista byl současně zručný a vynikající kreslíř a medailér. Řadu let  
jsme platili jeho dvoukorunou. Autor více než sto padesáti sochař-
ských portrétů řady známých českých osobností byl také sportovec, 
zvlášť lyžař a letec na rogalu. Osminásobný mistr Československa ve 
vodním lyžování byl 20 let trenérem naší reprezentace. Ovšem jako 
jediný na světě por-
trétoval malíře  
Salvadora Dalího.  
Mistrovství světa 
vodních lyžařů ve 
Španělsku v r. 1971 
neočekávaně navští-
vil zvědavý Dalí, že 
chce vidět ty bá-
ječné lidi chodící po 
vodě. Při rozhovoru 
s Josefem Nálepou 
zjistil, že kromě 
sportovce je také  
sochař. Schůzka vy- 
vrcholila příslibem 
vzájemného portré-
tování, kdy si budou 
stát oba modelem 
navzájem. Za tři 
roky se do Španělska vrátil jako trenér naší reprezentace a uskutečnilo 
se i bájné vzájemné portrétování se Salvadorem Dalím. Na samotné 
dílo měli oba umělci velmi málo času. Jen od čtvrt na sedm do devíti 
večer, protože pak už byla úplná tma. Když měl už Josef Nálepa pocit, 
že se mu portrét nepovede a že toho asi nechá, probudil se v něm 
sportovec, který to prostě do poslední vteřiny nehodlá vzdát. I Dalí 
byl už také unaven dlouhým sezením. Josef během dvaceti sekund na-
pravil všechny chyby na portrétu. Už bylo jedno, jak to dopadne, ale 
najednou, jako zázrakem, na něj Dalí vykoukl z hlíny. Když mu ozná-
mil, že dílo je hotovo, vyskočil a šel se podívat. Díval se asi dvě minuty, 
pak obřadně políbil Josefu Nálepovi ruce umatlané od hlíny, zadíval se 
mu do očí a potěšeně zvolal: „To jsem já!“ Akademický sochař, kreslíř 
a medailér, výjimečný sněžný i vodní lyžař, zapálený rogalista Josef 
Nálepa odešel navždy do nebeského ateliéru 13. června 2012. Za brá-
nou na něj určitě Dalí čekal. Dan Novotný
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Školní kuchyně (1982)
Ve školní kuchyni se denně vyváří 260 obědů. Cena oběda je stano-
vena takto: 1. až 4. učebna platí za oběd 3,80 Kčs, 5. až 8. učebna platí 
za oběd 4,30 Kčs. Z řad učitelstva chodí do školní kuchyně na obědy 

celkem 15, v to jsou počítáni  
i 2 učitelé z hudební školy. 
Cena za oběd pro učitele je 
4,75 Kčs.
Učitel platí 4,30 Kčs a URO 
doplácí na oběd 0,25 Kčs. 
Dále na obědy dochází 5 za-
městnanců pionýrského domu 
ve Stodůlkách a 4 zaměst-
nanci OÚNZ. Na výstavbě 
mateřské školy pracují na do-
končovacích pracích zedničtí 

učni v počtu 15 a ti rovněž chodí do školní jídelny pro obědy, které 
platí 4,75 Kčs. Do kuchyně byly pořízeny dva plynové sporáky na 
propan butan. Vše jest zařízeno na elektrický proud, často se ale stává, 
že jest přerušena dodávka proudu a v tom případě by zůstal oběd ne-
dovařen, proto byly do kuchyně zamontovány ještě plynové sporáky.   
 Vybral Dan Novotný  
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Baby boom v pražské zoo
V posledním předprázdninovém vydání vás pozveme na jedno z nej-
navštěvovanějších míst naší metropole, do Zoologické zahrady hl. m. 
Prahy, která se v celosvětovém měřítku řadí mezi ty nejlepší. Její his-
torie se začala psát před 85 lety, kdy 28. září 1931 prošli její bránou 
první návštěvníci.

Celých 85 let trvání zahrady je dobou neustálého rozvoje, zvelebo-
vání a budování. Dnes je celková plocha zoo 58 hektarů, z toho 50 
tvoří plocha více než 150 expozic. Návštěvníci mohou navštívit 13 pa-
vilonů, relaxační a herní areál pro děti i rodiče – Rezervaci Bororo, 
historickou štolu... a vidět převážnou část z více než 4 700 jedinců ži-
vočišné říše, z nichž největší pozornost budí samozřejmě mláďata.

„V pražské zoo jsme letos zatím přivítali přes 350 mláďat od více 
než 80 druhů,“ uvádí tisková zpráva pražské zoo z 5. května. „Mezi 
významné chovatelské úspěchy tohoto roku patří například sameček 

mravenečníka vel-
kého Lecter nebo 
odchov mláďat jed-
noho z nejohrože-
nějších ptáků světa 
– krasek krátkooca-
sých jávských. 
Mnoho fanoušků si 
brzy po svém naro-
zení získal hroch 
obojživelný, který 
dostal jméno Fanda, 
stejně jako malý sa-
meček slona indic-
kého nebo gorilí 
mládě, které neče-
kaně porodila sa-
mice Shinda.  
V pražské zoo se ra-
dujeme také z mnoha dalších mláďat, která nejsou přímo v centru  
pozornosti návštěvníků. Mezi ně patří například nezbední potomci 
zkušené surikatí matky Mopipi nebo malý bizon, který se narodil  
samici Žiletce.“ 

Zvířata a nádherné prostředí ale nejsou tím jediným, co stojí za po-
zornost. Zoo Praha se dlouhodobě podílí na chovu bezprostředně 
ohrožených živočichů, na jejich ochraně přímo v místě jejich výskytu 
a také na návratu odchovaných zvířat do volné přírody ve své původní 
domovině. Na www.zoopraha.cz najdete mimo jiné informace o řadě 
projektů – ochraně goril nížinných v Africe, záchraně gaviála indic-
kého v Indii nebo návratu koně Převalského do Mongolska.

Zoologickou zahradu můžete navštívit v červnu, červenci a v srpnu 
denně od 9 do 21 hodin.                                                 Eva Černá

Autor: Pavel Talaš
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 o Dne 12. července 
2016 oslaví 90. naro-
zeniny paní Libuše 
Fořtová, dlouholetá 
učitelka základní 
školy Mládí. Hodně 
zdraví a spokojenosti 
přeje rodina. 

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

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

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

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

 o Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 
doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 AUTODOPRAVA – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 
levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

 o PODLAHY – plovoucí, dřevěné, PVC, vinyl, renovace, 
vyrovnání podkladu. Tel. 723 840 253.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začiště-
ní. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Letecké snímkování – www.fotozdronu.cz.
 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  

i u klienta.Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování  
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

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

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

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

 o ADVOKÁT Marek Konečný – právní služby všeho 
druhu, praxe u soudu, u metra Hůrka. Tel. 777 010 051.

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

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

 o Hodinový manžel – elektro, zednické, malířské, 
truhlářské práce. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

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

 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 Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

 o Voda, kanalizace, topení, rekonstrukce,  
realizace. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, 
lifting, lymfatická masáž, anticelulitická. Heranova 1545, 
P13-Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.

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

 o Advokátka s dlouholetou praxí nabízí poradenství  
v oborech občanského, rodinného, trestního práva,  
insolvence. Časová flexibilita. Lužiny. Tel. 732 702 046.

 o Truhlářství – zámečnictví a jiné řemeslné služby. 
Údržba domu, bytu, firmy, správa domů. Seriózní jednání. 
Tel. 721 884 333.

 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 Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová 
evidence, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klien-
tů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel. 731 515 392.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRA-
VY, MONTÁž, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu. Mžiková,  
tel. 775 925 581. 

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pra-
covní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 

 o Mytí oken – chem. čištění koberců, impregnace 
oken – zdarma, doprava po Praze zdarma. Volejte prosím 
dopoledne na tel. 777 137 495.

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

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

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce byto-
vého jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba plotů 
z KB-Bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, zkušený tým 
řemeslníků, zednické práce, jakub.vanek@alsta.cz.  
Tel. 731 337 711.

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

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpracování 
účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Info na tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová. 
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, zpodrazilova@seznam.cz.

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

 o Pedikúra Happy Feet, moderní pedikérské studio 
nabízí šetrné a bezbolestné ošetření přístrojovou techni-
kou. Polohovací křeslo umožnuje komfortní ošetření i pro 
těhotné a méně pohyblivé klienty. Tel. 702 278 196,  
www.pedikurahappyfeet.cz.

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte tel. 773 484 056. 

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

opravami vašeho bytu ši domu. Malířské, zednické, 
instalatérské práce, montáž nábytku a jiné. 

Jsme tu pro vás k dispozici na tel. 774 111 999.
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 
podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 
602 954 461.

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

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

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

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky,  

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí- 
nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,  
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 
omítek do původního stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (PVC, 
koberec, korek, plovoucí podlahy, práce i So + Ne.   
Tel. 603 271 240.

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

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

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

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

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

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. –  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-
jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 
používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 
kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle  
a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818,  
www.cistimekoberce.cz.

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

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových  
možností. Volejte 774 901 193.   

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

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

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

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci.Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 
družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce.  
Tel. 773 484 056.

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

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny, 
 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti.  
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

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

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

ANTÉNY, SAT, STA – opravy, montáže
www.TVSERVIS.cz, tel. 733 311 747     

OPRAVY TELEVIZORŮ - dílna, byt  
Antény, SAT, opravy elektroniky 

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

OPRAVY TELEVIZORŮ - bytové i dílna  
Antény, SAT, DVD, elektronika, ladění 

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

PŮJČKA STROJŮ na praní koberců
   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz

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

WWW.AUTOVRANA.COM

inZerCe

BlahOpŘeJeme

sluŽBy

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

AKCE ZAHRADNÍ GRILOVÁNÍ
STŘEDA a PÁTEK od 19.00 hodin
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 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Veterinární klinika na adrese Butovická 21/68, 
Praha 5. Nabízíme preventivní léčebnou činnost pro domá-
cí a exotická zvířata, navíc nabízíme alternativní medicínu 
(homeopatii a čínskou medicínu). Ordinační hodiny: Po-pá 
11.00 – 19.00, so 10.00 – 14.00, tel. 222 365 625. 

 o Půjčky z vl. zdrojů 20 – 50 000 Kč. Schválení do 
hodiny bez nahlížení do registrů. Tel. 777 790 265, 
po celé ČR.

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

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukr. lekce angličtiny a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o Přenechám dobře udržovanou zahrádku s chatou  

v zahrádkářské kolonii Řeporyje II. Tel. 603 451 350.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.
 o Minisecond hand U Sokolovny. 

Obchod s výběrovým zbožím z Velké Británie. 
Butovická 100/33, 158 00 Praha 5 – Jinonice. 
Otevírací doba: Po, st, pá 10.00 – 17.00. Út, čt 10.00 – 16.00. 

 o Sháním učitelku na penzi pro hlídání a doučování  
8-leté holčičky. Možnost stálého výdělku. Volejte dopoled-
ne na tel. 777 137 495.

 o Hledám pečlivou a spolehlivou paní na úklid bytu, 
nákupy, doprovod k lékaři. 1 – 2 dny v týdnu. Nejraději  
v dopol. hodinách. Nabídky na tel. 737 322 091.

 o Prof. chůva nabízí hlídání dětí od 0 do 3 let. Jsem 
časově flexibilní. Lokality (Praha 5, 13). Tel. 607 283 360.

 o Dne 22. července 2016 
by se dožil 95 let pan  
Josef Havlůj, Mládí 143, 
Praha 13. Těm, kteří  
vzpomenete s námi,  
děkuje rodina Havlůjova  
a Krákorova.
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625. 

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte tel. 773 484 056. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi  stroji v domácnostech i fi rmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

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

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny. 
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci 
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny, 
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě 
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně. 
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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Inzerce

ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

stop_05_2016_orig.indd   31 25.04.16   16:57

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
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všech značek - ladění, čištění
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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

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

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

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

CP 58x35 inzerce Reifova.indd   1 9.5.16   12:13

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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inZerCe

růZné

vZpOmínáme

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

E-mail: info@tiskpip.cz l www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9-13 hod.

Kopírování • Digitální tisk 
Laminování A4 od 15 Kč, A3 od 25 Kč 
Kroužkové vazby • Razítka 
Vizitky - letáky - plakáty - časopisy

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a družstva ... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz

 
 

R-CENTRUM 
HOMOLKA 

 
Přijďte si zaplavat a 

užít čisté vody  
v našem bazénu s letní 

terasou ! 
www.centrumhomolka.cz 

telefon recepce: 
257 272 016 
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 o BD Léto pronajme nebytový prostor, plocha  
50 m2, dispozice: 3 místnosti a příslušenství.  
U stanice metra Stodůlky, Vlachova 1512/6.  
Tel. 607 594 418, e-mail: bdleto@seznam.cz. 

 o Pronajmu garáž 18 m2, ul. Nušlova, Praha 13. Možno 
použít jako sklad, udržovaná.  Tel. 720 346 324.

 o Mladá rodina hledá chatu v oblasti Praha západ. 
Je možný krátko/dlouhodobý pronájem (léto 2016) nebo 
koupě. Preference – klidná lokalita, ne samota.  
Ne realitky. Tel. 773 616 377, chata-dum@post.cz.

 o Nabízím pronájem kadeřnictví pro psy na adrese 
Butovická 21/68, Praha 5. Tel. 222 365 625, 773 609 961.

 o Pronajmu garážové stání na metru Hůrka.  
Vjezd z ulice Petržílkova. Tel. 608 211 097.

 o Pronajmu  garáž u st. metra Nové Butovice,  
v ulici Nušlova, Praha 13. Tel. 728 502 627.

 o Přijímáme telefonní operátory všech věkových 
kategorií na hlavní pracovní poměr do moderně 
vybaveného call centra v Praze na Národní třídě. Školení 
zajištěno, plat 100 Kč/hod. plus provize a bonusy,  
možnost profesního růstu a seberealizace.  
Volejte 777 494 855 nebo pište sms, zavoláme zpět.

 o Hledáme řidiče C+E+profesák. Plat 40 000 Kč 
čistého. Tel. 724 607 258.

 o Hledá se KADEŘNICE do studia na P–13 na ŽL,  
www.moneka.cz, více info na tel. 605 825 294.

 o Potravinářský velkoobchod Ořech přijme sklad-
níka na plný úvazek. Trísměnný provoz.  
Tel. 734 410 110.

 o Společnost SOUFFLET AGRO, a.s., hledá brigádníky do 
laboratoře sila v Řeporyjích v termínu od 1/2 července 
do konce srpna 2016. Vhodné pro studenty nejlépe se 
zemědělským zaměřením. Práce v laboratoři obilného 
sila, obsluhování laboratorních přístrojů a vkládání dat do 
počítače. Pracovní doba dle potřeby laboratoře (150 ho-
din/měsíc), mzda 10 000  Kč. Tel. 602 532 165 – Hloušková.

 o Nastartuj svůj úspěch v Praze ve Stodůlkách. 
Přijmeme lidi na zápis a evidenci odběrných míst, nad-
standardní platové ohodnocení. Tel. 734 428 348.

 o Firma PROFI lighting, s.r.o., zabývající se světel-
nou technikou hledá pracovníka elektro pro montáže 
svítidel. Kontakt: p. Marek – tel. 602 281 991, p. Cvach – 
tel. 602 658 747. E-mail: cvach@profilighting.cz. 

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Parodontologická ordinace v Praze 13 přijme 
dentální hygienistku  

na plný pracovní úvazek. Nástup možný ihned. 
Volejte prosím na tel. 777 286 766.

prOdeJ - kOupĚ - prOnáJem

ZamĚstnání

Byty

inZerCe

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

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety 
montáž těsnění, lamelové dveře 

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel. 777 228 091, 251 615 428

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

Semlelo se ve Mlejně
Ve čtvrtek 14. dubna uvítal Klub Mlejn 14 finalistů, kteří se probojo-
vali do pražského finále Porty 2016. Odborná porota nakonec udělila 

Portu Zdeňku 
Bartákovi a Mi-
lanu Kramarovi-
čovi, kteří s písní 
Carmen postu-
pují na Meziná-
rodní finále  
2. – 6. 6. v Ústí. 
Portu za inter-
pretaci a postup 
na České ná-
rodní finále  

v Lesním divadle v Řevnicích 24. – 26. 6. si vybojoval Jan Vytásek,  
diváci ocenili skupinu Nové struny. 

Následující den se ve Mlejně představila českobudějovická kapela 
Spolektiv. Ta se s vlastní tvorbou poctivé muziky vrátila na hudební 
scénu po delší pauze. Perličkou večera byla nečekaná návštěva hra-
běnky Mathildy Nostitz, s jejímž Nadačním fondem Mathilda sku-

pina spolupracuje. Jako vyjádření díků za aktivity nadace, která 
podporuje výcvik asistenčních, vodících a slepeckých psů, složila ka-
pela „oslavnou“ píseň. První živý poslech se podařilo načasovat právě 
na den, kdy hraběnka Mathilda Nostitz navštívila Mlejn. Ta za krás-
nou píseň kapelu ocenila potleskem i milým úsměvem. Příjemný večer 
si pochvalovali všichni přítomní.

V neděli 17. dubna patřil Mlejn pěveckému sboru Besharmonie  
s dirigentem Liborem Sládkem a orchestrem. Na programu byl křest 
nového CD Missa Rotna. Hudbu složil a napsal v 70. letech dánský 
skladatel Bent Peder Holbech na text latinské mše. Skladba je psána 
pro smíšený sbor s doprovodem klavíru, elektrických kytar i bicích.  
Je to hudba pro mladou generaci, něco mezi rockem a jazzem. Osobní 
přítomnost autora, hudební nasazení všech zúčastněných a vyprodaný 
sál daly koncertu nálepku slavnostní události.

Poslední dubnový čtvrtek byl Mlejn rezervován pro známou a oblí-
benou kapelu Traband a její koncert s názvem Jaroslavení. Tato kapela 
byla založena v roce 1995 právě v KD Mlejn. Tak vlastně na domácí 
půdě rozjela parta kolem frontmana Jardy Svobody s řadou vynikají-
cích muzikantů v roli hostů – od dechového kvarteta přes banja, 
housle, bicí, kytary – hudební rej pohodové muziky a zpěvu. Roztan-
čený sál odměňoval kapelu bouřlivým potleskem i výkřiky nadšení. 
Závěrečné hodnocení znělo: Opakovat, opakovat, opakovat...
Tak se „mlelo“ v dubnu ve Mlejně!  Marie Amunka Navrátilová

Kapela Traband s hosty 

Bent Peder Holbech při křtu CD Missa Rotna

 

DIVADLO
10. 6. so  19.00  DVA Z DEVÍTI

Nenechte si ujít první detektivní hru v podání Divadla D13.

       23. 6.   čt   19.30           ENOLA
Akrobacie na visuté hrazdě, tanec a papír.

ZÁVĚREČNÁ PŘEDSTAVENÍ KURZŮ ZE MLEJNA
  6. 6. po 18.00, 19.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Přijďte se podívat na své děti a kamarády, nebo jen tak ze zvědavosti!
  8. 6.  st  18.00   MLEJNSKÁ AKADEMIE

Součástí večera budei výstava keramických výrobků našich výtvarných kurzů. 
11. 6. so 15.00   LUČINKA – V DOBRÉM JSME SE SEŠLI

Více na www.fslucinka.wz.cz.
11. 6. so 18.00   LUČINKA – DŘÍVE NEž SE ROZEJDEM

Můžete se těšit na pestrou paletu tanců a kvalitní lidovou muziku v podání Praštěnky.
Více na www.fslucinka.wz.cz.

RŮZNÉ
   4. 6. so 10.30, 13.30, 16.30, 19.30   TŠ IVY LANGEROVÉ DĚTI

Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou své závěrečné představení  
v tomto školním roce. Předprodej si zajišťuje organizátor. Více na www.ivalangerova.cz. 

 
 

   5. 6. ne 18.30   BELLY HABIBI 
Břišní tanečnice různých věkových kategorií předvedou svá závěrečná představení  
v tomto školním roce. Předprodej si zajišťuje sám organizátor.  
Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

   9. 6. čt 17.00   TANEČNÍ ODDĚLENÍ ZUŠ STODŮLKY 
Závěrečné představení tanečních kurzů v místní ZUŠ. Předprodej si zajišťuje sám  
organizátor. Více na www.zuspraha5.cz.

16. 6.  čt 17.30   TS MIRABEL
Vystoupení v rytmu irské hudby. Předprodej si zajišťuje sám organizátor.  
Více na www.tsmirabel.cz.

17. 6. pá 16.00, 18.00  TANEČNÍ SKUPINA DEMO
Více na www.tanecniskupinademo.cz.

19. 6. st    14.00, 15.30  TŠ PLAMÍNEK
Závěrečné představení slavné taneční školy. Předprodej si zajišťuje sám organizátor. 
Více na www.plaminek.cz.

22. 6. čt    14.00, 10.30   TANEČNÍ STUDIO MARTINA
Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou své závěrečné představení  
v tomto školním roce. Předprodej si zajišťuje sám organizátor.

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

Hraběnka Mathilda Nostitz (vlevo) 
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kalendáŘ akCí červen

Pátek 3. – úterý 28. 6.  • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

Výstavu, kterou si můžete prohlédnout každý den v týdnu, 
slavnostně zahájí 6. června v 17.00 architekt Štefan Škapík. 
Na keltskou harfu zahraje Bety Cooper, na kytaru Nina Kles-
tilová a na heligonku Miroslav Kněz.

Sobota 4. 6.  • 9.00
O pohár starosty Prahy 13 
Sportovní areál Třebonice 
Pod záštitou starosty Davida Vodrážky proběhne 3. ročník 
soutěže pro hasičskou přípravku od 3 do 6 let. Disciplíny 
jsou upravené pro tuto věkovou kategorii. Přijďte se podívat 
na hasičský potěr.

Sobota 4. 6.  • 9.00 – 16.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,  
Nové Butovice 
Budete mít možnost koupit si ručně dělané výrobky,  
pochutnat si na domácích dobrůtkách a cukrové vatě  
a ve 13.00 se podívat na vystoupení klauna. 

Sobota 4. a neděle 5. 6.
Rybářské závody v Centrálním parku
Nepomucký rybník (pod tubusem metra)

Český rybářský svaz MO Jinonice pořádá na Nepomuckém 
rybníku v Centrálním parku tradiční otevřené rybářské zá-
vody. Dětská rybářská soutěž o ceny bude v sobotu 4. června. 
Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou od 7.00 
do 8.00. V 8.00 budou závody odstartovány. Pro děti, které 
mohou startovat bez rybářského oprávnění a neplatí star-
tovné, je připraveno drobné občerstvení. Vyhlášení výsledků 
se uskuteční po 12. hodině.  
Rybářské závody pro dospělé proběhnou v neděli 5. června. 
Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou rovněž 
od 7.00 do 8.00. Začátek závodu bude v 8.00. Vyhlášení  
výsledků a ocenění nejlepších rybářů je plánováno na  
14. hodinu. Závody dospělých budou probíhat v souladu  
s rybářským řádem, startovné je 150 Kč.

Neděle 5. 6.  • 15.00 
Hasičská pouť ke dni dětí
Sportovní areál Třebonice 
Vezměte děti a přijďte s nimi oslavit jejich svátek.  
Rodiče a hlavně děti zve SDH Třebonice.

Úterý 7. 6.  • 14.00 – 16.00 
Retro kavárna  
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retro kavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím  
jedenkrát v měsíci vždy v úterý od 14.00 do 16.00.  
7. 6.  – Hodinka krásy – praktické ukázky péče o pleť a líčení 
s profesionální vizážistkou a kosmetickou poradkyní Hanou 
Bl’achovou – sales director Mary Kay. Na závěr losování.  
V 15.30 Víno na srdce – recept a překvapení; 12. 7. – Dobré 
jídlo – vaření – zavařování ovoce a hub, recepty, ochut-
návka, jednoduchá jídla – jak vařila naše babička; 2. 8. –  
Levandule na mnoho způsobů; 13. 9. – Historie Prahy 13. 
Protože je počet míst omezen, doporučujeme rezervovat  
si místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Sobota 11. 6.
Pátý ročník závodu Bike Prague
Start od Galerie Nové Butovice 
Trasa největšího závodu horských kol v Praze, který se jede 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky, povede i letos přes 
Prahu 13. Pro bikery jsou opět připraveny dvě trasy, a to  
na 35 a 65 kilometrů – rozhodnout se můžete až přímo na 
trati. Prokopským údolím najedete na trasu závodu a CHKO 
Český kras se můžete dostat až na Cukrák. Zázemí před Ga-
lerií Butovice se v den závodu promění v zónu plnou her, 
soutěží a zábavy! Těšit se můžete například na trampolíno-
vou show, děti si mohou vyzkoušet zábavnou terénní Skibi 
dráhu, pro dospělé je připraveno testování elektrokol.  
Zvýhodněné registrace do závodu probíhají na webu  
www.bike-prague.cz, přihlásit se ale můžete i v den závodu 
na místě. Více na www.bike-prague.cz a na Facebooku.

Sobota 11. 6.  • 9.00 – 17.00
Beach volejbalový turnaj  
smíšených dvojic 100+
Beach volejbalový areál Jeremi sport,  
Ovčí hájek 2174/46
Městská část Praha 13 pořádá v rámci projektu Praha –  
Evropské hlavní město sportu 2016 otevřený celodenní  
turnaj smíšených družstev určený pro veřejnost – amatérské 
hráče. Turnaj je určen párům, jejichž věk musí letos dosáh-
nout v součtu minimálně 100 let. Předpokládá se účast  
minimálně dvaceti sportovních dvojic. Pro hráče budou  
připraveny čtyři plážové kurty, sprchy i občerstvení. 

Sobota 11. 6.  • 14.00 
Nejsme si cizí
Centrální park Prahy 13 poblíž Kuželkárny
Nejsme si cizí! Tak zní heslo komunitní akce pro celou ro-
dinu, která se koná pod taktovkou naší městské části a Inte-
gračního centra Praha. Můžete se těšit na bohatý program, 
k příjemné atmosféře přispěje živé vystoupení několika hu-
debních interpretů, workshopy pro děti i dospělé a multi-
kulturní kuchařská show. Akce na podporu soužití majoritní 
společnosti a migrantských komunit v Praze 13 se bude 
konat v rámci projektu Společná adresa – Praha 13.

Sobota 11. 6.  • 19.00 – 1.00
Pražská muzejní noc 2016
Tato oblíbená kulturně-prezentační akce propagující činnost 
muzeí a galerií přináší již od roku 2004 možnost prozkou-
mat kulturní dědictví metropole v tak trochu jiném světle. 
Letos se do Pražské muzejní noci zapojí 52 muzeí, galerií  

a dalších kulturních institucí v 80 objektech.  
Na www.prazskamuzejninoc.cz naleznou všichni příznivci 
muzejního bdění informace o všech zapojených institucích  
a jejich připravovaném programu. Doprava a vstup zdarma, 
případně za 1 Kč.

Neděle 12. 6.  • 9.00 
Pontifikální mše svatá 
Kostel sv. Kříže (nad Bílým Beránkem)
Pontifikální mši svatou bude sloužit slovenský katolický  
biskup doktor Spiridion Špiner.

Pondělí 13. 6.  • 9.00 – 16.00
Pracovní den Společnosti pro talent a nadání STaN 
Obřadní síň radnice, Sluneční náměstí 13,  
Nové Butovice
Určeno učitelům a psychologům, rodičům, studentům i dal-
ším zájemcům. Téma: Péče o nadané jako součást zodpo-
vědného přístupu k vývoji společnosti. Podrobný program  
najdete na www.talent-nadani.cz. Činnost Klubu rodičů  
a učitelů STaN je podporována z grantu Prahy 13. 

Pondělí 13. 6.  • 19.30 
Třináctého na třináctce s žalmy i spirituály
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Slávek Klecandr si připravil svatodušní písně, žalmy a roz-
manitou vlastní tvorbu, jeho host, vokální duo T’N’T, černoš-
ské spirituály a gospely. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 
Večery dlouhodobě podporují Ministerstvo kultury ČR,  
MČ Praha 13 a Nadace Život umělce. 

Úterý 14. 6.  • 19.30 – 20.00  
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie září 
2016 – leden 2017 se konají 14. 6. od 19.30 do 20.00. V září 
budou zápisy v termínu 6. a 13. 9. od 19.30 do 20.00. Kurzy 
jsou každé úterý od 20 do 21 hod., začínáme 13. 9. Cena po-
loletního kurzu je dle přesného počtu lekcí 4 000 Kč, je 
možné uhradit rezervační poplatek 500 Kč, cenu kurzovného 
doplatit týden před zahájením kurzu. Podrobnější informace 
podá Hana Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 15. 6.  • 16.30
Loutkové divadýlko O Budulínkovi 
Knihovna Stodůlky (KD Mlejn), Kovářova 4/1615

Čtyřicetiminutové představení, na které srdečně zveme  
rodiče a děti do 8 let, připravilo Divadlo Koník. Diváci se 
mohou aktivně zapojit do hry. Uslyší také veselé písničky  
v podání Radany Matějčkové a dozví se, jak je důležité plnit 
sliby a že se přece jen vyplatí poslouchat. Vstup volný.

Čtvrtek 16. 6.  • 9.30 – 12.30, 13.00 – 17.00
Hra Bezpečné prázdniny  
aneb Cesta kolem světa
Centrální park, start je v Bronzové ulici,  
křížení se Sezemínskou
Znáte příběh Philease Fogga a jeho cesty kolem světa  
za 80 dní? Jeho zkrácenou a dobrodružnou verzi s mnoha 
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úkoly a ponaučením, kterak se děti mají o prázdninách cho-
vat, připravila pro děti od 2 let MČ Praha 13 ve spolupráci  
s Městskou policií hl. m. Prahy. Na trase kolem Stodůlec-
kého rybníka budou čekat postavy z celého světa s výprav-
nými dekoracemi, kde děti splní úkoly a dozví se, jak se 
chovat ve složitých životních situacích. V cíli na ně čeká 
dárek. Trasa Bezpečných prázdnin začíná na konci ulice 
Bronzová. Dopoledne je určena pro mateřské školky, odpo-
ledne pro veřejnost. Akce, která je zdarma, se koná pod  
záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Více informací  
a možnost registrace na stránkách pořádající společnosti 
Velká dobrodružství – www.veldo.cz nebo na FB Velká  
dobrodružství.

Pátek 17. – neděle 19. 6.
Art Safari 31 
Studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
Již 31. umělecká přehlídka, která se letos zaměřuje na téma 
Vyrobeno doma – kutilství versus umělecká tvorba. 
Více na www.bubec.cz/inpage/art-safari a na Facebooku 
Studio Bubec.

Sobota 18. a neděle 19. 6. • 9.00 – 17.00
Centrální park sportuje 
Sportoviště  
v Centrálním parku Prahy 13
Městská část Praha 13 pořádá v rámci projektu Praha –  
Evropské hlavní město sportu 2016 největší předprázdnino-
vou akci konanou v Centrálním parku Prahy 13 – Centrální 
park sportuje. Jde o dvoudenní akci s různorodým progra-
mem. Akce bude probíhat na všech sportovištích v Centrál-
ním parku. Návštěvníci si budou moci se zkušenými trenéry 
zasportovat na tréninkových strojích, projet se na kolečko-
vých bruslích, rodiče s dětmi si mohou zahrát kuželky nebo 
minigolf. Pro mládež do 15 let bude připraven turnaj v malé 
kopané, který proběhne první den, druhý den se uskuteční 
turnaj pro dospělé s možností účasti mládeže od 15 let. Tur-
naje se mohou zúčastnit družstva 5+1 s maximálně 3 ná-
hradníky na střídání. Dále bude v parku probíhat ukázka 
moderního tance, jógy nebo ukázky výcviku psů. Všechny 
sportovní akce budou veřejně přístupné a pro všechny 
zdarma. Podrobný program najdete na www.praha13.cz.

Sobota 18. 6. • 10.00 – 17.00 
Den otevřených dveří
Středisko výcviku vodicích psů, Klikatá 2a, Jinonice

Vodicí pes je pro člověka se zrakovým postižením jedním  
z kroků k samostatnosti a nezávislosti. Jinonické středisko je 
součástí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 
(SONS). Posláním této organizace je jednak sdružovat  
a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených 
občanů, jednak poskytovat konkrétní služby vedoucí k inte-
graci takto postižených občanů do společnosti. Více na 
www.vodicipsi.cz, tel. 251 611 154, vodicipsi@sons.cz.

Úterý 21. 6.  • 9.00 
Rozloučení se školním rokem 
Centrální park (u MŠ v Bronzové)
Na celodenní akci se představí jednotlivé školy s vlastním 
programem. Srdečně zvou zástupkyně starosty Marcela 
Plesníková  a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání  
Vít Bobysud.

Úterý 21. 6.  • 19.00
Dialogy s historií – další z cyklu přednášek  
pro veřejnost
Hotel U České koruny, Nad náměstím 105, Řeporyje
Nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl 
by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz do 
budoucnosti. Na každou přednášku je pozván host – činný ar-
chitekt, teoretik, popularizátor architektury, který představí 
stavění ze svého úhlu pohledu. Více na www.bubec.cz.

Čtvrtek 23. 6.  • 16.00 – 19.00 
Bylinky svatojánské s M. Dobromilou a Andreou 
Popprovou 
Kemp Drusus Třebonice 
Přijďte si s dětmi prožít kouzlo svatojánské noci se skřítky, 
společně si zazpívat, uvít věnečky z devatera kvítí s hledá-
ním pokladu pro děti na závěr. Exkurze do bylinkové za-
hrádky. Přihlášky předem – sms na tel. 775 690 806.

Sobota 25. a neděle 26. 6.  • 10.00
13. České medobraní
areál Včelína Ořech v Ořechu 
Součástí budou nejen velký medový a medovinový jarmark, 
tradiční prohlídky unikátního včelína a ochutnávky, ale také 
ukázky medové masáže a apiterapie. Na pódiu se bude vy-
táčet i čerstvý med. V sobotu je program doplněn o soutěž  
o největšího siláka – Trojboj siláků. Z Prahy 13 se ještě 

žádný svalovec nepřihlásil, ale věříme, že se najde! Přijďte 
ho tedy podpořit v tomto netradičním souboji! Soutěže jsou 
připraveny i pro děti a na své si přijdou i milovníci dobré 
muziky. Detailní program je na www.ceskemedobrani.cz. 
Vstup je zdarma.

Sobota 25. 6. • 11.30
Oslavy 120 let založení SDH Třebonice 
Sportovní areál Třebonice
Výbor SDH Třebonice si dovoluje pozvat členy a příznivce na 
oslavy tohoto krásného výročí. Program a další informace 
najdete na str. 21.

Sobota 25. 6. • 14.00
Přivítejte prázdniny
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 5/133
Těšíte se na prázdniny? Před hypermarketem je můžete při-
vítat o pár dnů dříve.

Pondělky 4., 11. a 18. 7. • 15.00 – 19.00
Knihovna Oskar přijede za vámi
Centrální park – u dětského hřiště pod tubusem metra
Městská knihovna v Praze také o letošních prázdninách vy-

ráží za svými čtenáři. První tři červencové pondělky můžete 
navštívit malou pojízdnou knihovnu Oskar s čítárnou v par- 
ku. Více na www.mlp.cz, www.facebook.com/Pojizdna.
knihovna.Oskar.

Úterý 12. 7.  
Skleněný Globus  
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 5/133
Zveme vás na prohlídku Globusu z druhé strany. Můžete  
navštívit zázemí pekárny, řeznictví a restaurace. Přihlaste se 
v informačním centru hypermarketu Globus Zličín nebo na 
zákaznické lince 800 241 242. V srpnu vás hypermarket Glo-
bus zve také za sportovní zábavou – skákání gumy, panáka, 
školka se švihadlem, míčové hry pro děti, pro dospělé bude 
připraveno vysílání sportovního dění.

Pondělí 8. – neděle 14. 8.
Slide festival 2016
Centrální park – areál Polis XIII (Halda) 

Nenechte si ujít první ročník Slide festivalu Praha. Jde  
o festival s obří vodní nafukovací skluzavkou (waterslide), 
na které vás čeká plno zábavy a adrenalinu. Water slide akce 
se pravidelně konají třeba v San Franciscu nebo na Novém 
Zélandu. Nyní tato atrakce přichází do Prahy. Kromě sklu-
zavky, která je 50 metrů dlouhá a je široká natolik, že ji 
můžeš sjet společně s dalšími dvěma kamarády. Přijďte vy-
zkoušet také bodyzorbing. Připraven je i víkendový program 
s hudebním doprovodem vybraných pražských DJs, včetně 
sobotní noční afterpárty v podobě tiché diskotéky se slu-
chátky přímo u skluzavky! K dispozici budou i stánky s ob-
čerstvením. Vstup volný, jízdné bude placené. Pořadatelem 
akce je Lemons brand, s.r.o., lemon@lemonsbrand.cz,  
tel. 722 915 144, martin-charvat@email.cz, tel. 603 417 941. 
Více na www.slidefestival.cz.

Sobota 13. 8.  • 13.00 
Třebonické letní hry 2016
Hráz Třebonického rybníka

Již po šestnácté pořádá Městská část Praha 13 společně  
s SDH Třebonice sportovní zápolení tříčlenných družstev  
v netradičních disciplínách, tentokrát už opět na hrázi  
Třebonického rybníka. Po ukončení soutěžních disciplín  
a vyhlášení výsledků zahraje k tanci a poslechu hudební 
skupina. Bližší informace naleznete začátkem srpna na  
www.praha13.cz a na plakátech. Těšíme se na vaši účast.
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Sobota 20. 8.  • 10.00
Vyjížď ka na 80 kilometrů
Chýně – pivovarský dvůr 
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá další vyjížďku. Start i cíl 
budou v Chýni – pivovarském dvoře. Trasa: Chýně – Hájek –  

Červený Újezd – Kyšice – Horní Bezděkov – Mostecký Mlýn 
– Družec – Žilina – Bratronice – Červený Újezd – Hájek  
–  Chýně (pivovarský dvůr). Tato vyjížďka není myšlena jako 
závod. V případě špatného počasí se akce uskuteční v neděli 
21. 8. v 10.00 hod. Bližší informace na css@csstodulky.cz.

Pátek 26. 8. 
Loučení s prázdninami
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 5/133
Přijďte se do hypermarketu rozloučit s prázdninami, záro-
veň zde přivítáme prvňáčky.

Středa 31. 8. • 13.30
Koncert pro park
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí kapely Deziluze, 

Kaprio1a, Miro Šmajda, Honza Kalousek, Petr Bende, Leona 
Machálková a Petr Kolář. Přijďte a zažijte hudební maraton, 
který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Čtvrtek 1. 9. • 10.00              
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi 
a dárky. Děti čeká Cesta do pohádky s Albertíkem a jeho ka-
marády, Maxíci, chybět nebude ani malování na obličej.

Čtvrtek 1. 9.  • 12.00 – 17.00
Pohádkový les v Centrálním parku 
Trasa začíná u křižovatky ulic Pod Hranicí  
a V Hůrkách
Nechte děti alespoň na jeden den vstoupit do pohádky  
a zvesela přivítat nový školní rok. Městská část Praha 13  
a společnost Velká dobrodružství pro ně připravily speciální 
pohádkový les. Na dvoukilometrové trase Centrálním par-
kem budou na vás i vaše děti čekat čerti, víly, princ s prin-
ceznou a další postavičky z českých pohádek se zajímavými 

úkoly a po jejich splnění dárek z truhly u Stromu splněných 
přání. Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky  
a zástupkyně starosty Marcely Plesníkové. Vstupné se ne-
platí. Více na www.veldo.cz a FB Velká dobrodružství.

Sobota  3. 9. • 9.00             
Stodůlecký vodník
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá další ročník nezvyklého zápolení dob-
rovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.

Sobota 3. 9. • 10.00 – 18.00
Psí den s Prahou 13
Centrální park 
Tato akce má za cíl návštěvníka a jeho pejska nejen pobavit, 
pomoci ostatním pejskům v nouzi, ale také šířit nezbytně 
nutnou osvětu v oblasti psů. Těšit se tak můžete na opravdu 
pestrý program. Více na str. 24 a na www.psiden.cz. 

Neděle 4. 9. • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, 
je cca 60 km. Trať: Stodůlky  – Zadní Kopanina  – Karlík –   
Hlásná Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes  
Kuchař. Vyjížďka není pořádána jako závod! Podrobnosti  
k akci, jejímž pořadatelem je Cyklistický spolek Stodůlky, 
získáte na www.csstodulky.cz/sks/. 

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

Středa 1. 6. – neděle 31. 7.
Příroda zblízka – refektář
Výstava fotografií Romana Zuzáka zobrazující život hmyzu  
a motýlů.

Neděle 5. 6.  • 15.30 
Koncert k životnímu jubileu – refektář
Koncert mladých interpretů na počest životního jubilea  
světoznámé argentinské klavíristky Marthy Argerich.

Neděle 12. 6.  • 17.00 
Česko-japonský klavírní recitál – refektář
Japonská klavíristka Makiko Aida Nakachi doprovodí českou 
houslistku Natálii Toperczerovou.

Neděle 19. 6.  • 17.00 
Písně Franka Sinatry – kostel sv. Rodiny
Písně zazní v podání orchestru Archioni Plus.

Pondělí 20. 6.  • 10.00 
Zlatovláska – denní stacionář
Divadelní představení žáků ZŠ Mohylová

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 

Letecko-modelářské kroužky pro všechny věkové  
kategorie 
Přijďte mezi nás! Ti nejmenší mohou chodit se svými rodiči, 
starší pak volné i rádiem řízené modely staví sami.

Dopolední výtvarná dílna pro dospělé 
Od září nově otevíráme dopolední výtvarnou dílnu pro do-
spělé, která je určena zájemcům od 18 let. Tato dílna, která 
bude 1x měsíčně, a to v úterý od 9.30 do 11.30, je zážit-
ková. Cílem není dokonalý výsledek, nýbrž mnohotvárná 
výtvarná prezentace subjektivně vnímané reality a osobní 
přístup k jednotlivým účastníkům kurzu. Témata i techniky 
budou různé – hra s linií, barvou, prostorem, koláže, ochut-
návka grafických technik, práce s papírem, textilem... 
V ceně výtvarného kurzu, 400 Kč za pololetí, jsou zahrnuty 
veškeré materiály a pomůcky, další materiály jsou použity 
po dohodě s účastníky. Lektorkou je Zdeňka Hiřmanová, 
z.hirmanova@seznam.cz.

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

FASTRACKIDS – CENTRUM ROZVOJE 
VAŠICH DĚTÍ 
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice 
 
Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komunikační 
schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení a sebe-
vědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny po děti od 
6 měsíců do 8 let. Modulární vzdělávací systém umožňuje 
zápis kdykoli. Využijte ukázkové lekce zdarma.

Připravujeme letní prázdninové kempy pro děti  
od 3 do 8 let (více na str. 13).

Více informací o našich programech, letních příměst-
ských táborech a rezervace termínů ukázkových 
hodin na www.fastrackids.cz, tel. 604 815 472.
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dost z vlastního díla. Naučí se vážit si práce své i druhých. 
Přijďte mezi nás! Ti nejmenší mohou chodit se svými rodiči, 
starší pak volné i rádiem řízené modely staví sami.

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

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

Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komunikační 
schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení a sebe-
vědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny po děti 
od 6 měsíců do 8 let. Zápis kdykoli. Využijte ukázkové lekce 
zdarma.

Připravujeme letní prázdninové kempy pro děti od 3 do 8 let 
(více na str. 13).

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí 
(i cizinců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné 
zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Neděle 10. 4. – středa 11. 5.
Obrázky s duší
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Karly Kůlové. 
Více na www.karlakulova.cz.

Úterý 17. 5. • 18.30
Karel IV. a relikvie 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. vás zve 
na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení. Tentokrát 
bude u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. hovořit 
historik Libor Gottfried na téma Karel IV. a relikvie.

Pátek 10. 6.
Noc kostelů 2016
Kostel jako místo setkání člověka s Bohem a člověka 
s člověkem.

Program Noci kostelů:
kostel sv. Prokopa v Komunitním centru
18.00 – 19.30 program pro rodiny s dětmi
19.30 – 21.00 možnost ztišení a rozhovoru s knězem

Při programu pro rodiny s dětmi budou mít děti možnost 
hledat podle názvu z lístečku jednotlivá místa v kostele. 
Zjistí např. co je to ambon, presbytář. Úspěšní hledači si 
budou moci zkusit promluvit do mikrofonu nebo také změ-
řit výšku kostela netradičním způsobem. Během večerního 
programu si budou moci návštěvníci promluvit s knězem, 
zanechat u pomyslné „Zdi nářků“ svoje prosby, za které se 
budou věřící modlit, odnést si úryvek z Bible. 

V prostorách kostela bude výstava fotografií dokumentující 
život farnosti.

Ve 21.00 odchod od kostela se světelným průvodem 
do kostela sv. Jakuba St., během cesty krátké zastavení 
s modlitbou za obec a její obyvatele.

kostel sv. Jakuba St.
22.00 – 22.45 Varhanní koncert klasické hudby, účinkuje 
Václav Vála. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, 
vstup zdarma.
 1. 5. Pasáček vepřů – Bářino toulavé divadlo 
 8. 5. Princezna na hrášku – Dřevěné divadlo
15. 5. Prasečí slečinky – Divadýlko z pytlíčku
22. 5. Čert a Káča – Divadlo Eva a Jan
29. 5.  O kohoutkovi a slepičce – Malé divadélko 

Praha

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. 
Přihlášení předem není nutné. 
Zavřeno bude ve čtvrtek 5. 5. – Legoprojekt 
a v úterý 31. 5. – pohádková cestička v parku. 

Středa 4. – sobota 7. 5.
Legoprojekt
Stavění z lega pro děti 6 – 12 let, 
přihlášení nutné na www.13ka.cz. 

Úterý 31. 5. • 9.30 – 11.30
Den dětí – pohádková cestička
Centrální park blízko posilovacích strojů 
Několik soutěžních úkolů pro děti od 1 roku, malá odměna 
na závěr. V případě špatného počasí se akce uskuteční 
v herně Rybiček. Aktuální info den předem na webu.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je rodina – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
10. 5. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Zdroje strachu a jak mu čelit.
23. 5. – informace od maminky Jany o látkových plenách 
s ukázkami.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně.

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO 
Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 
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KLUB KULIČKA  
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
 
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00.  
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice          

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy  
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí  
(i cizinců) ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné  
zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Pátek 10. 6.
Noc kostelů 2016
Kostel jako místo setkání člověka s Bohem a člověka  
s člověkem

Program:
kostel sv. Prokopa v Komunitním centru
18.00 – 19.30 program pro rodiny s dětmi
19.30 – 21.00 možnost ztišení a rozhovoru s knězem 

Při programu pro rodiny s dětmi budou mít děti možnost 
hledat podle názvu z lístečku jednotlivá místa v kostele. 
Zjistí např. co je to ambon, presbytář. Úspěšní hledači si 
budou moci zkusit promluvit do mikrofonu nebo také změ-
řit výšku kostela netradičním způsobem. Během večerního 
programu si budou moci návštěvníci promluvit s knězem, 
zanechat u pomyslné „Zdi nářků" svoje prosby, za které se 
budou věřící modlit, odnést si úryvek z Bible. 

21.00 odchod od kostela se světelným průvodem do kos-
tela sv. Jakuba St., během cesty krátké zastavení s modlit-
bou za obec a její obyvatele.

V prostorách kostela bude výstava fotografií dokumentující 
život farnosti. 

kostel sv. Jakuba St.
22.00 – 22.45 Varhanní koncert klasické hudby, účinkuje 
Václav Vála.

Sobota 25. 6.  • 16.00
Pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni 

Více informace na www.centrumbutovice.cz

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.

     5. 6. Aladinova kouzelná lampa – Dřevěné divadlo 
12. 6. Nápad myšky Terezky – Divadelní společnost 
 Matěje Kopeckého 
19. 6. Vodnická pohádka – Romaneto 
26. 6. O rybáři a zlaté rybce – Divadlo na houpačkách 
     3. 7. O kováři Mikešovi – Divadlo Dokola  
10. 7. Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Divadelní  
 společnost Kejklíř  
17. 7. Pohádky proti pláči – Divadlo ŠUS  
24. 7. O princezně Mlsalce – Divadýlko z pytlíčku 
31. 7. Honza a drak – Dřevěné divadlo  
     7. 8. Kašpárek na cestách – Divadlo matky Vackové 
14. 8. Pohádka o sluníčku – Divadelní společnost 
 Matěje Kopeckého  
21. 8. O Robinsonovi – Divadlo Martin Matejka 
28. 8. O Červené Karkulce – Bářino toulavé  
 divadlo & Bořivoj 
     4. 9. Jak se Jíra mlynářem stal – Divadlo Dokola

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                  
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00. Přihlášení předem 
není nutné. Během letních prázdnin bude herna zavřená. 

Pondělky a úterky–  tématem měsíce je léto a cestování 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
14. 6. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Kořeny negativismu a jak jej zvládat? 
V pondělí 13. 6. bude zavřeno.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé. 
Děti pohlídáme v herně. 

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět  
v září.

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

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

Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, vý-
pravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Ve-
doucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Pondělky  • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený na 
konverzaci v zaměstnání. Info na jitka.cierna@gmail.com. 

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13.      

Pátky  • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová,  
cena 50 Kč. Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Podívejte se na 
www.klubrobinson.cz. 

Ve dnech 4. – 15. 7. pořádáme v Myslívu u Klatov letní 
tábor. Více na str. 13 a na www.klubrobinson.cz. 
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY  
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 

Zoologická zahrada je v červnu, červenci a v srpnu otevřená 
denně:
• areál zoo od 9.00 do 21.00 
• parkoviště od 9.00 do 21.00 
• pokladny, pavilony a atrakce (např. rozhledna, Bororo),   
  restaurace a občerstvení (kromě restaurace Černohouska) 
  od 9.00 do 19.00 
• suvenýry od 10.00 do 19.00  

Komentovaná krmení a setkání – v červnu denně na 
více než 20 místech v zoo. Aktuální přehled na webu zoo.

Hudební procházky – každou neděli ve 13.00 v Gočáro-
vých domech (do září).  
Program:
•       5. 6. – Musica per tre (E. Schulhof, B. Martinů, J. Ibert)
•   12. 6. – Musica vocale (J. Mysliveček, Ch. Gounod,  
                     F.  Schubert)
•   19. 6. – Grand Duetto Concertante (A. Vivaldi, V. Geli,  
                     P.  Locatelli)
•   26. 6. – Pražské dechové kvinteto (W. A. Mozart,  
                     J. Haydn)

Výstavy 
Gočárovy domy – Ibis skalní 
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

Neděle 5. 6. 
50 let Gulab v zoo
Oslavíme významné výročí naší nejstarší slonice.

Soboty 11. , 18. a 25. 6. 
Smysly zvířat 
Která zvířata mají nejostřejší smysly a jak jsme na tom  
ve srovnání s nimi?

Sobota 11. 6. 
Křtiny slůněte 
Pokřtíme první čistě pražské slůně.

Úterý 14. 6. 
25 let gorily Shindy
Významné jubileum oslaví novopečená matka Shinda.

Sobota 18. 6. 
Za hlasy zvířat
Vycházky po zoo s průvodcem, se kterým se naučíte rozpo-
znávat hlasy zvířat a hlavně ptáků. Na akci je třeba se objed-
nat předem na pr@zoopraha.cz nebo na tel. 296 112 230. 

Úterý 21. 6. 
Setkání s žirafami 
Mezinárodní den žiraf je tu! Přijďte ho s námi oslavit.

Čtvrtek 30. 6. 
Jedničkáři za korunu
Poslední školní den oslavíme v zoo komentovanými krme-
ními zvířat a vstupem pro děti s jedničkou z přírodovědy  
za 1 korunu.

Pondělí 4. – neděle 10. 7.       
Zooexpres 
Vypravte se s průvodcem na projížďku komentovaným vláč-
kem, kde zjistíte, jak se krmí supi, co milují gorily nebo kolik 
ryb spořádají tučňáci.

Sobota 9. – neděle 10. 7.       
Den hmyzožravců 
Ochutnejte hmyz na všechny způsoby a podívejte se, jak 
chutná hmyzožravcům v zoo.

Sobota 30. 7.       
Zachráníme tygry? 
Akce k Mezinárodnímu dni tygrů. 

Pondělí 8. – neděle 14. 8.       
Zooexpres 
Vypravte se s průvodcem na projížďku komentovaným vláč-
kem, který vás zavede mezi zvířata Afriky, Evropy i Ameriky.

Sobota 27. – neděle 28. 8.    
Kolem světa za jeden den – rozloučení s prázdninami
Nestihli jste o prázdninách objet svět? Nevadí, za jediný den 
se to dá stihnout v pražské zoo! Ty největší dobrodruhy čeká 
dárek na památku.

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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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Chtěli byste zkusit řídit nejslav-
nější pražskou tramvaj  T3? Jde  
o skutečnou tramvaj, která běž- 
ně v Praze jezdila. Její číslo je 
pravé, linka č. 13 se v Praze  
moc nepoužívá, naposledy  
jezdila právě okolo Anděla.  
Tuto možnost pro vás připra-
vilo... TAJENKA. Funkční projekce 
průjezdu trati v kokpitu tramvaje 
je zprovozněna teprve krátce. 
Otevřeno je denně od 9.00 do 
19.00 a na návštěvu je potřeba si vyhradit 2 – 4 hodiny. Nabídka občerstvení je ome-
zena na teplé a studené nápoje + bagety a sladkosti v automatech, ale vstupenka 
platí celý den, lze tedy po dohodě s personálem z expozice vyjít s dětmi na oběd do 
okolí a pak se vrátit zpět. Více na www.kralovstvi-zeleznic.cz. 
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Křížovka pro děti: Blíží se konec školního roku, tak vám přejeme hezké léto  
                a pěkné... TAJENKA

Květnová tajenka: GALERIE MINERÁLŮ A FOSíLIí
Výherci: Tereza Doudová, Praha 6; Michaela Pokorná, Jindřichův Hradec; 
Natálie Prokšanová, Stodůlky; Michal Henn, Nové Butovice; Jiří Bican, Praha 2

 
 

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

Správná odpověď z května:
Křížovka – LEDOVÍ MUžI

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Dominik Plhal, Rudná u Prahy
v hodnotě 238 Kč – Martin Dočekal, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Josef Šindelka, Stodůlky
Jitka Chalupská, Prachatice
Tereza Václavíková, Stodůlky

Soutěžní otázky na červen:
1) Kdy začne Festival volného času Prahy 13?
2) Kolik let uplynulo od založení SDH Třebonice?
3) Kdo vystoupí 31. srpna na Koncertě pro park?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1) Kdy proběhla celostátní dobrovolnická akce Ukliďme Česko?
Akce Ukliďme Česko proběhla 16. dubna 2016. 
2) Jak dlouho budou ještě poletovat tropičtí motýli skleníkem Fata Morgana?
Tropičtí motýli byli k vidění ve skleníku Fata Morgana  
od 5. dubna do 8. května 2016.
3) Kdy a kde se uskuteční benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla?
Koncert Pavla Šporcla se uskutečnil 11. května v sále sboru ČCE, 
Korunní 60, Praha 2.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Anna Dupalová, Stodůlky

 Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOutĚŽ    



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference

RENAULT PRAHA ZLIČÍN
Helsinská 166/2, Praha 5, tel.: 225 340 440, e-mail: info@rpz.cz
www.rpz.cz

Servis 5+
Abyste létem projeli bez starostí

Letní prohlídka vozu za 319 Kč
+ asistenční služby zdarma
1. 6. – 30. 9. 2016

RENAULT SERVIS 5+. Řešení pro starší vozy Renault.
Cena prohlídky je včetně DPH. Akční prohlídka nenahrazuje předepsanou servisní prohlídku. 
Asistenční služby jsou poskytovány na 3 měsíce od data uskutečnění prohlídky vozu v 
autorizovaném servisu. Více na www.servis5plus.cz.

Renault doporučuje www.servis5plus.cz


