
FO
TO

: x
xx

xx
xx

xx
x

červen 2015

FO
TO

: M
AR

KÉ
TA

 D
OČ

EK
AL

OV
Á

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13



 ČERVEN 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2272

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
se závěrečným účtem MČ Praha 13 za rok 2014 (ročním rozborem hospodaření 
hlavní činnosti, zdaňované činnosti, včetně správcovských firem, příspěvkových 
organizací), včetně finančního vypořádání za rok 2014, zprávy o výsledku 
přezkoumání hospodaření, rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 za jednotlivé 
MŠ, ZŠ, DDM, SSS, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodářského výsledku 
SF Centra a Ikon
a s roční účetní závěrkou za rok 2014

a DOPORUČILA Zastupitelstvu MČ Praha 13 
SCHVÁLIT
1. závěrečný účet (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13 za rok 2014) v těchto 
objemech:
Příjmy celkem: 526 939 690 Kč
Výdaje celkem: 516 128 330 Kč
Přebytek: 10 811 360 Kč
2. roční účetní závěrku za rok 2014
3. hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 
MČ Praha 13 za rok 2014 v těchto objemech:
Výnosy celkem: 83 078 880 Kč
Náklady celkem: 59 385 650 Kč
Zisk: 23 693 230 Kč
4. finanční vypořádání za rok 2014 
5. návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2014 za jednotlivé MŠ, ZŠ, DDM, 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodář-
ského výsledku správcovských firem Centra a Ikon 

SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem Expert Security CZ, spol. s r.o., Podhorská 137/23, 
Praha 5 k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku Instalace videointerkomů 
do MŠ a jedné ZŠ na území Prahy 13
a návrh kupní smlouvy

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Pody print, s.r.o., se síd-
lem K Lesu 345/10, Praha 4, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřej-
něných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější k veřejné zakázce 
malého rozsahu Dodávky tonerů, servis a profylaxe tiskáren HP vyhlášené pod evi-
denčním číslem P13-12072/2015
a návrh smlouvy o poskytování služeb předložený uchazečem Pody print, s.r.o.

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem Rekonstrukce WC ve čtyřech mateřských školách a jedné základní škole 
na území Prahy 13 pod evidenčním číslem zakázky 509898

a SCHVÁLILA
oznámení o zakázce, odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu § 156 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zadávací 
dokumentaci včetně příloh  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.

Vyjádřete se k obnově parku ve Stodůlkách
Zveme občany městské části na veřejné projednání investičního záměru odboru 
životního prostředí Revitalizace parkové plochy navazující na Šostakovičovo náměstí, 
které se koná ve čtvrtek 11. června od 17.00 v obřadní síni radnice Prahy 13 
na Slunečním náměstí. Nově navržený prostor bude prodloužením stávajícího parku 
na Šostakovičově náměstí. Navrženo je zjednodušení cestní sítě, vybudování centrál-
ního odpočívadla s výhledem na kostel sv. Jakuba Staršího. Mají vzniknout tři klidová 
zákoutí k relaxaci s novým mobiliářem. Plocha bude zatravněna a doplněna souvis-
lými kvetoucími keřovými skupinami. Projednání je součástí aktivit Místní Agendy 21.
 Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Poslední místa k pronájmu
Městská část Praha 13 nabízí k pronájmu poslední volná parkovací místa pod budo-
vou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37. Bližší informace u správce stadionu 
pana Koutka, tel. 604 791 592. Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Nová sociální zařízení v pěti školách 
V polovině května schválila Rada MČ Praha 13 vyhlášení podlimitní veřejné zakázky 
na rekonstrukci sociálního zařízení ve čtyřech mateřských školách a jedné základní 
škole. Konkrétně se jedná o MŠ Herčíkova 2190, MŠ Klausova 2188, MŠ Klausova 2448 
a MŠ Klausova 2449 na sídlišti Velká Ohrada a Základní školu Mládí ve Stodůlkách. 
Rekonstrukce bude řešena komplexně, to znamená, že budou provedeny stavební 
práce, proběhne výměna sanitární techniky, elektrorozvodů, vzduchotechniky 
a radiátorů. Součástí rekonstrukce bude i vybavení WC a vybavení zabudovaným 
interiérem. K výběru dodavatele a podpisu smlouvy by mělo dojít v červnu, aby 
rekonstrukční práce ve školkách mohly proběhnout v průběhu letních prázdnin. Akce 
navazuje na předchozí projekt z loňského roku, kdy byla rekonstruována sociální 
zařízení v celkem 14 mateřských školách.  Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Horní retenční nádrž má jméno!
Až do 15. května jste mohli na internetu hlasovat nebo zaslat e-mailem jedno 
z deseti navržených jmen pro dosud nepojmenovanou horní retenční nádrž v Cent-
rálním parku. V anketě bylo odevzdáno celkem 1 081 hlasů. Nejvyšší počet hlasů 
dostalo jméno Stodůlecký rybník (celkem 183 hlasů), na druhém místě skončil Horní 
rybník (170 hlasů). Další místa v anketě obsadila jména Lužinský (153 hlasů), Kačák 
(118 hlasů), Čížák (98 hlasů), Prokopský (86 hlasů), Svatojakubský (86 hlasů), Centrální 
(80 hlasů), Jakubský (79 hlasů) a Labutí (28 hlasů). Oficiální název pro horní retenční 
nádrž je tedy Stodůlecky rybník. Slavnostní křest rybníka proběhne v rámci Pražského 
cyklozvonění 12. září, které bude u rybníka startovat. Podrobnosti najdete v zářijo-
vém STOPu. -red-

Pomoc s návratem do zaměstnání
V minulém STOPu jsme vás informovali o novém projektu Zpět do práce po rodičovské 
dovolené s MČ Praha 13. Nabízí bezplatnou podporu rodičům z Prahy, kteří nastupují 
nebo uvažují o návratu zpět do práce po rodičovské/mateřské dovolené. V nabídce 
jsou bezplatné 
e-learningové 
kurzy, kariérní 
a právní 
poradenství. 
Při zapojení 
do těchto 
aktivit zajis-
tíme také 
zdarma hlídání 
dětí. Kariérní 
a právní pora-
denství včetně 
hlídání dětí 
je zajištěno 
v Domě dětí a mládeže Stodůlky. Také tam nebo z domova mohou rodiče absolvovat 
i e-learningové kurzy. Podrobnější informace najdete na www.praha13.cz v oblasti 
Městská část – Sociální oblast – Projekt Zpět do práce. 
Zájemci mohou kontaktovat koordinátorku projektu Michaelu Gaydošovou, 
tel. 731 164 770, zpetdoprace@p13.mepnet.cz. 
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a hl. m. Prahou v rámci Operač-
ního programu Praha – Adaptabilita.  Hana Tyranová, manažerka projektu, OSPZ

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 17. června 2015 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Vážení čtenáři,
předkládáme vám poslední předprázdninové číslo STOPu, které je už opravdu hodně 
letní. Nejen díky vlčím mákům Markéty Dočekalové na obálce, ale také svým obsahem. 
Množství úspěchů našich sportovců v mnoha odvětvích, od gymnastiky po hokejbal, 
zaplnilo více než tři stránky. Nezapomněli jsme ani na třetí vydání nabídky letních 
táborů. Starosta David Vodrážka v Přímé lince hodnotí výsledky zápisu do mateřských 
škol a žádá o udržování pořádku v Centrálním parku. V Tématu STOPu vás seznámíme 
s projektem víceúčelového domu, který se začíná stavět na dlouho pustém a zarostlém 
pozemku u stanice metra Luka. Rozhodně si přečtěte dechberoucí vyprávění horolezce 
Milana Mazánka, který jen zázrakem přežil dubnové zemětřesení v Nepálu. Kolegyně 
Eva Černá vás pozve k návštěvě botanické zahrady, naše stálá přispěvatelka Marta 
Kravčíková zase na výlet do kdysi slavného kláštera v Hájku nedaleko Hostivic. Finanční 
poradna Ondřeje Marka upozorňuje na rizika, která skrývá zdánlivě výhodná nabídka 
kreditních karet. Kalendář akcí obsahuje tentokrát nejen program na celý červen, ale 
také na oba prázdninové měsíce, včetně pozvánky na Koncert pro park, který se letos 
koná v pondělí 31. 8. Následující číslo STOPu je zářijové a vyjde 28. srpna. Uzávěrka 
příspěvků je 10. srpna. Za celou redakci vám přeji krásné prázdniny a dovolené.

 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 10. 8. 2015 Distribuce: 28. 8. – 4. 9. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

V tomto školním roce byly zdejší 
mateřské školky zcela naplněné. 
Zajímalo by mě, jak se podaří umístit 
děti ve školním roce 2015/2016? 

Ve školním roce 2014/2015, který 
nyní končí, se nám podařilo umí s - 
tit všechny místní děti starší tří 
let. Bylo to možné mimo jiné 
díky nově vybudované Mateřské 
škole Husníkova, která slouží již 
druhým rokem. Zápis na následu-
jící školní rok 2015/2016 proběhl 

23. dubna, kdy všech 21 mateř-
ských škol městské části přijí-
malo od rodičů vyplněné při-
hlášky. Výsledky zápisu jsou již 
k dispozici a mám pro vás dob-
rou zprávu. Všechny děti, které 
mají trvalé bydliště v Praze 13, 

dosáhnou nejpozději do 1. 9. věku 
3 let a dostavily se k zápisu, byly 
do zdejších mateřských škol při-
jaty. Vyplněnou přihlášku podali 
rodiče celkem 850 dětí, mnozí 
z nich na více než jednu školku. 
Přijato bylo celkem 699 dětí, 
16 míst je rezervováno pro děti, 
u kterých ještě není rozhodnuto 
o odkladu nástupu do první třídy. 
Ze 151 dětí, které nebyly do ško-
lek přijaty, má 54 trvalé bydliště 
v jiné městské části nebo dokonce 

mimo Prahu a 97 dětí je mlad-
ších tří let. Předpokládáme, že 
v dalších letech bude počet ucha-
zečů o místa v mateřských ško-
lách ještě nižší a že s umísťová-
ním našich dětí nebudeme mít 
problémy.

V Centrálním parku často vídáme 
partičky mladých, kteří zde popíjejí 
a grilují, ale neuklízejí po sobě. 
Co s tím budete dělat? Neuvažujete 
o zinten zivnění dozoru Městské 
policie?

O narušování veřejného pořádku 
v parku víme, velmi nám to vadí 
a podnikáme kroky, aby k tomu 
nedocházelo. Především inten-
zivně spolupracujeme s Městskou 
policií. Obvodní ředitel Městské 

policie v Praze 13 
Hynek Svoboda nás 
ujistil, že zvýšený 
dohled v Centrálním 
parku je v jarním 
a letním období samo-
zřejmě zařazen mezi 
trvalé úkoly strážníků. 
Akce již probíhají. 
Například o prodlou-
ženém víkendu 
8. – 10. května pro-
vedla Městská policie 
několik intenzivněj-
ších kontrol Centrál-
ního parku. Ve dvou 
případech byla zjištěna 
a řešena konzumace 
alkoholických nápojů 
na místech, kde je za-
kázána, v jednom pří-
padě strážníci řešili 
grilování, protože 

v Centrálním parku se nesmí 
rozdělávat oheň. Rovněž bylo 
zjištěno poškozování odpadko-
vých košů. Městská policie bude 
kontroly provádět i nadále. Je ale 
jasné, že strážníci nemohou být 
vždy všude. Proto žádám všechny 

občany, kteří se stanou svědky 
narušování veřejného pořádku 
nebo poškozování majet ku, aby 
ihned, dokud je problém aktuá l- 
 ní, upozornili Městskou policii 
prostřednictvím linky 156. Park 
je krásným místem pro relaxaci, 
procházku nebo uspořádání pik-
niku. Proto všechny slušné oby-
vatele městské části prosím – udr-
žujte v parku pořádek, budeme se 
tam všichni cítit lépe. Přeji vám 
příjemný odpočinek o prázdni-
nách a dovolených.

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................hadravalibor@centrum.cz, praha13@anobudelip.cz
Česká strana sociálně demokratická...........................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz 
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com 

www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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Informace z radnice

Festival volného času bude v září

Od 5. září do 4. října se stejně jako v předchozích dvou letech můžete 
těšit na Festival volného času Prahy 13. Bude probíhat o všech víken-
dech v uvedeném rozmezí a v některých všedních dnech. Také třetí 
ročník festivalu chce nabídnout průřez volnočasovými aktivitami 
ze všech oblastí, aby si každý, bez ohledu na svůj věk, mohl najít to své 
– od spor  tu, turistiky a chovatelství, přes tvůrčí činnosti až po hudbu. 
Festival opět postupně představí širokou škálu organizací, které se vol-
ným časem zabývají a mohou vám nabídnout své aktivity. 

První den festivalu – 5. září – bude věnován vyjížďce na Karlštejn 
s Cyklistickým spolkem Stodůlky a také hokejbalovému turnaji. Po-
drobný program celého festivalu i s přesnými časy jednotlivých akcí 
najdete v zářijovém STOPu. Přejeme hezké prázdniny a v září se bu-
deme těšit na vaši účast. Petr Zeman, zástupce starosty Prahy 13

 Vít Bobysud, předseda Výboru pro výchovu a vzdělávání

Obnova veřejných prostranství vrcholí

V září loňského roku jsme vás informovali o zahájení další etapy ob-
novy zeleně a veřejných prostranství, tentokrát na Lužinách a v No-
vých Butovicích. Projekt navazuje na úspěšnou investiční akci z let 
2008 – 2010, kdy bylo revitalizováno šest sídlištních vnitrobloků. 
Na několika místech byly práce zahájeny již na podzim, největší část 
práce byla odvedena v jarních měsících. V současné době jsou vysa-
zeny keře a stromy, modelují se povrchy hřišť a odpočinkových zón, 
osazují se lavičky, sportovní a herní prvky. 

Současná rekonstrukce za téměř dvacet milionů korun získala fi-
nanční podporu Evropské unie (Operační program Praha – Konku-
renceschopnost). Revitalizace probíhá na třech veřejných plochách, 
kde se obnovují cesty, keře, stromy a trávníky, odpočinkové zóny 

s lavičkami, sportoviště a dětská hřiště. Na sídlišti Lužiny se upravuje 
vnitroblok v ulici Neustupného – park a dvě dětská hřiště, dále dláž-
děné prostranství před Fakultní základní školou v Trávníčkově ulici 
a parková plocha ve vnitrobloku Trávníčkova s navazujícím veřejným 
sportovištěm. V Nových Butovicích se začíná s rekonstrukcí dětského 
hřiště pro nejmenší děti v Petržílkově ulici. Již několikrát jsme psali 
o přeměně nevyhovujícího dětského hřiště ve Fingerově ulici na ven-

kovní posilovnu. Likvidace betonových panelů proběhla již v zimě, 
nyní je už upravený povrch osazen posilovacími stroji. Zbývá dokončit 
výsadby, urovnat terén, opravit chodník a založit trávník. S uvedením 
do provozu se však asi bude muset bohužel počkat. Přestože práce 
jsou téměř u konce, jsme povinni dodržet harmonogram celého pro-
jektu schválený poskytovatelem dotace. Všechny stavby tedy budou 
moci být předány veřejnosti do užívání nejdříve na konci července.

 Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí 

Pozvání na přátelské setkání
Na sobotu 20. června od 14 hodin 
je pro širokou veřejnost připravena 
komunitně-kulturní akce na pod-
poru soužití majoritní společnosti 
a migrantských komunit v Praze 13. Bude se konat v rámci projektu 
Společná adresa – Praha 13, který je financovaný Ministerstvem 
vnitra ČR a MČ Praha 13.

Piknik s kulturním programem, který se koná v Centrálním parku 
poblíž Kuželkárny, pro vás připravilo oddělení prevence a rozvoje soci-
álních služeb OSPZ ve spolupráci s Integračním centrem Praha, o.p.s. 
Na programu je vystoupení hudební kapely a doprovodný program 
pro celou rodinu, který doplní možnost grilování. Vstup je volný. 
Všechny srdečně zveme a těšíme se na vás.
 Eva Kalinová, odbor sociální péče a zdravotnictví
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Téma STOPu

Zpustlou plochu nahradí bytový dům s obchody

V posledních měsících obdržela radnice několik dopisů od občanů, 
kteří zaznamenali pohyb a stavební činnost na dlouhá léta opuštěném 
pozemku za plechovou ohradou v těsné blízkosti stanice metra Luka. 
Pisatelé těchto dopisů se stavbou v této lokalitě nesouhlasí a žádají její 
zastavení.

„Naše rodina i sousedé se znepokojením pozorujeme stavební práce 
v proluce u metra Luka. Dozvěděla jsem se, že by zde měl vyrůst 14-pa-
tro vý dům se 160 byty a 201 garážovými stáními. Takovýto kolos be-
zesporu nepříjemně ovlivní kvalitu našeho bydlení (hledisko ekolo-
gické, hledisko dopravní obslužnosti apod.) i např. ceny našich bytů,“ 
píše paní M. K. z Kettnerovy ulice. 

Stavba je v plánu již dávno
To, že si lidé nepřejí nové stavby ve svém sousedství, je pochopitelné. 
Skutečnost je však taková, že v daném místě nejde o žádnou novinku 
a se stavbou se zde počítalo již dávno. Uvedený prostor sousedící dnes 
se stanicí metra Luka a obchodním centrem byl pro výstavbu určen 
již v roce 1978 rozhodnutím Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy 
o umístění stavby Obytný soubor Lužiny, stavba 06 a 07 v rámci Jiho-
západního Města. Toto vydané rozhodnutí bylo v roce 1999 jedním 
z podkladů při tvorbě dosud platného územního plánu pro hl. m. Prahu.

Před osmi lety se v místě již málem začalo stavět. Možná si někteří 
vzpomenou na článek ve STOPu v září 2007, kde jsem psal o připra-
vovaném projektu společnosti Neocity Group, která tehdy ohlásila za-
hájení výstavby bytového domu na konec roku 2007. Ze stavby nako-
nec sešlo, investor změnil plány a přesunul své stavební aktivity jinam. 
Od té doby parcela obehnaná vlnitým plechem pustla a zarůstala ple-
velem a náletovými dřevinami. Oplocení začalo chátrat a bylo před-
mětem stížností okolních obyvatel, kteří se obávali zranění. V prostoru 
se také začaly shromažďovat různé problematické osoby a bezdomovci. 
Místo se stalo právem kritizovanou černou skvrnou na tváři této části 
sídliště.

Práce již byly zahájeny
V roce 2013 bývalý vlastník pozemek prodal. Nový majitel připravil 
nový projekt navazující na stávající objekt obchodního centra. Začát-
kem letošního roku vydal stavební úřad stavební povolení na Přístavbu 
polyfunkčního objektu Luka II a stavební úpravy objektu Luka I, venkovní 
úpravy a zařízení staveniště. Stavebníkem je zcela česká společnost 
Luka Residential, s.r.o. se sídlem v Praze 9. Podkladem pro vydání 
stavebního povolení byla projektová dokumentace zpracovaná opráv-
něnou osobou v souladu s územním rozhodnutím a se všemi potřeb-
nými stanovisky orgánů, chránících veřejné zájmy. Právní moci sta-
vební povolení nabylo 19. února. Stavba byla zahájena v posledním 
dubnovém týdnu a potrvá přibližně dva roky. Investor počítá s dokon-
čením stavby v létě 2017. Veškerá staveništní doprava bude vedena vý-
hradně z ulice U Jezera. 

Nájemní byty a obchodní plochy
Výsledkem stavby bude víceúčelový objekt se dvěma podzemními 
a 15 nadzemními podlažími. „Celkem postavíme asi 190 bytů a uby-

tovacích jednotek a dohromady nabídneme přibližně 7000 m2 obchod -
ních ploch,“ odpověděl nám ředitel projektu Tomáš Kašpar. „Půjde 
především o komplex kvalitního nájemního bydlení. Byty se nebudou 
prodávat, ale pronajímat. Pro nájemce chystáme nízkoenergetické by-
dlení kategorie A, to znamená, že ušetří stovky, ale spíše tisíce korun 
za vytápění a elektřinu. Nadstandardem bude služba recepce nebo shoz 
odpadu – žádná jízda výtahem a potom sto metrů k popelnici.“

Součástí komplexu bude i nákupní centrum, zahrnující stávající ob-
chodní centrum, které projde modernizací, tak i prostory v novém ob-
jektu. „Zrenovujeme nevzhlednou lávku mezi metrem a ulicí U Jezera, 
zkultivujeme i okolí, chystáme nové sadové úpravy,“ vypočítává Tomáš 
Kašpar. „Náš komplex chce proměnit Luka na výjimečné místo pro 
bydlení na metru (jak já rád říkám: suchou nohou z metra) a současně 
příjemné nakupování a služby pro celé okolí.“ 

Projekt bude mít v blízké době vlastní webové stránky, kde se budou 
moci zájemci dozvědět více. Informace budou podávány také v rámci 
současného Obchodního centra Luka. Výraznější prezentaci projektu 
investor předpokládá koncem září nebo v říjnu.

Městská část současně vyjednala se společností Luka Residential, 
s.r.o., poskytnutí finančního příspěvku ve výši přes 1,5 milionu korun 
na snížení negativních dopadů dopravní zátěže v souvislosti s realizací 
projektu. Tyto postředky radnice využije na rozšíření počtu parkova-
cích stání pro obyvatele sídliště Lužiny – v obratišti v Kettnerově ulici 

bude vytvořeno 12 míst a ve spojce mezi Kettnerovou a Oistrachovou 
ulicí 35 parkovacích míst. Noví obyvatelé budovaného nájemního 
domu budou parkovat v garážích v podzemních podlažích objektu.

Přístavbu OC Lužiny radnice odmítá
Závěrem je třeba zdůraznit, že souhlas s uvedeným projektem na Lu-
kách neznamená, že by radnice dala zelenou stavbám v zastavěných 
územích. Není tomu tak. Městská část nadále odmítá projekt výstavby 
několika výškových budov na travnaté stráni nad zimním stadionem 
a nesouhlasí ani s přístavbou hmotných obytných věží ke stávajícímu 
Obchodnímu centru Lužiny.

Rozhodování o druhém ze zmíněných projektů je v současné chvíli 
v rukou hl. města Prahy, které bude vydávat rozhodnutí v řízení EIA, 
kdy se posuzuje vliv stavby na životní prostředí. Radnice Prahy 13 
zpracovala a odeslala v rámci tohoto řízení podrobné stanovisko, které 
obsahuje množství zásadních výhrad a připomínek k projektu Poly-
funkčních domů u OC Lužiny. Psal jsem o tom v březnovém STOPu. 
Odpůrci stavby mohou ještě přednést své argumenty proti záměru 
na veřejném projednávání v rámci EIA, které bude pořádat magistrát. 
Datum zatím nebylo stanoveno. Termín konečného rozhodnutí v ří-
zení EIA se může ještě výrazně protáhnout. Také v další fázi bude 
záležet především na orgánech hl. města Prahy. I kdyby řízení EIA 
dopadlo ve prospěch stavby, musí záměr projít ještě územním a sta-
vebním řízením, přičemž i tam mohou účastníci řízení vznášet proti 
stavbě své námitky.  Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Čarodějnický slet pobavil
Tradiční rej čarodějnic se uskutečnil ve čtvrtek 30. dubna v Centrál-
ním parku. V úvodu přilákal posluchače svými písněmi František 
Nedvěd ml. společně s Evou Skalickou. Brzy poté se začalo soutěžit 
o nejzajímavější nos, nejkrásnější koště a čarodějnici. Pro nejúspěšnější 
masky byly jako vždy připraveny zajímavé ceny. Starosta David Vod-
rážka měl při vyhodnocování vítězů velmi těžký úkol, protože malých 

čarodějů a čarodějek se do Centrálního parku slétlo tento rok opravdu 
velké množství. Pro všechny byla opět připravena spousta atrakcí 
a stánků s občerstvením. Muži soutěžili v pojídání toastů, děti pobavil 
kouzelnickou show Jakub Koutský a dámy si přišly na své při skvělém 
vystoupení Bohuše Matuše, který je okouzlil zpěvem a navodil v parku 
skvělou atmosféru. Příjemný večer zakončila svým vystoupením sku-
pina Queen revival.  Petra Fořtová

Rekord schodiště nebyl pokořen Ve středu 13. května 
byl na radnici městské 
části na Slunečním 
náměstí Den otevře-
ných dveří. Zájemci 
měli možnost nahléd-
nout do obřadní síně, 
zasedací místnosti 
rady i kanceláře sta-
rosty. Zájem bývá vždy 
zejména o procházku 
po ochozu v 5. patře 
s výhledem na náměstí 
a Centrální park. 

V rámci dne uspo-
řádala městská část 
druhý Radniční běh 
do schodů, kterého 
se zúčastnilo 35 žáků 
druhého stupně ze 
sedmi místních zá-
kladních škol a čtyři 
dospělí sportovci 
z SK Aktis. Běžcům popřál úspěch starosta David Vodrážka. V kate-
gorii kluků zvítězil stejně jako v loňském roce Josef Staněk z FZŠ 
prof. Otokara Chlupa časem 30,00 s. Mezi děvčaty byla nejlepší Mi-
chaela Farabauerová z téže školy s časem 34,28 s. Z atletů byl nej-
rychlejší Petr Jindřich, který doběhl v čase 32,18 s. Loňský rekord 
schodiště (28,88 s.), který vytvořil Jan Pokorný z atletického oddílu 
TJ Stodůlky, zůstal zatím nepokořen. Vítězové žákovských kategorií 
obdrželi z rukou tajemnice úřadu Kateřiny Černé dorty, nejlepší atlet 
získal věnec buřtů, o druhý se v rámci ženské kategorie musely podělit 
jeho oddílové kolegyně Nikol Flašarová a Kateřina Jindřichová, pro-
tože u jejich hezkého výkonu selhala časomíra. Všichni běžci dostali 
diplom a vrchařskou prémii – horalku. Nejlepší zpráva je, že se nikdo 
nezranil a že se akce líbila. Tak zase za rok. Samuel Truschka3X
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Kaleidoskop

Praha 13 uctila památku obětí války
Začátkem května si celá republika připomněla 70. výročí konce druhé 
světové války. Vzpomínkové a pietní akce probíhaly ve všech městech 
u pomníků a náhrobků nesoucích jména obětí tohoto strašného váleč-
ného konfliktu. Velmi vý-
znamnou úlohu v závěru 
války sehrálo Pražské povstání 
5. května 1945, jeden z nejvý-
znamnějších počinů domá-
cího odboje proti německým 
okupantům. Praha 13 uctila 
památku účastníků povstání 
a ostatních obětí 2. světové 
války pietními akty, které se 
uskutečnily 5. května dopole-
dne. Zástupci starosty Petr 
Zeman a Marcela Plesníková 
položili společně za vedení 
městské části věnec u po-
mníku obětem válek v Ková-
řově ulici ve Stodůlkách. 
Následovaly pietní akty u po-
mníků ve Vidoulích a v Tře-
bonicích. Místostarosta Petr 
Zeman položil kytici také 
u nového památníku odbo-
jové skupině působící v ně-
kdejším jinonickém akcízu. 
Společně s Bohdanem Par-
dubickým, který má na Úřadě 
MČ Praha 13 na starosti péči 
o válečné hroby, položil místostarosta na stodůleckém hřbitově kytici 
také na hrob Vlasovců, kteří padli v posledních dnech války při bojích 
o Stodůlky s německou posádkou. Památka všech, kteří padli nebo 
byli nacistickým režimem popraveni, nesmí být zapomenuta. 
 Samuel Truschka

Výukové počítače pro školky
Ve STOPu již jsme psali o účasti městské části v programu IBM Kid-
Smart Early Learning Program, který je zaměřen na rozvoj nových 
interaktivních metod výuky v předškolních zařízeních. Společnost 
IBM darovala v rámci této iniciativy Praze 13 celkem 22 speciálních 
počítačových jednotek pro mateřské školy. 

Jeden z počítačů byl 13. května slavnostně předán do užívání Mateř-
ské škole Husníkova 2075 v Nových Butovicích. Starosta David Vod-
rážka a předseda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud při té 
příležitosti poděkovali obchodnímu řediteli společnosti IBM Romanu 
Hlaváčovi za všechny darované počítače. Ve všech školkách již byly 

nainstalovány a zprovozněny, bezplatné školení pro učitelky bude ná-
sledovat. 

Počítače jsou vybaveny speciálním výukovým softwarem pro děti 
ve věku 3 – 7 let, který učí zdravému přístupu k informačním techno-
logiím a hravou formou podporuje počítačovou gramotnost předško-
láků. Programy pomáhají rozvíjet znalost jazyka, matematiky, tvoři-
vost, fantazii i logické myšlení. Mohou také pomoci dětem se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Z výzkumu, který společnost IBM realizovala ve spolupráci s mini-
sterstvem školství mezi předškolními zařízeními zařazenými do uve-
deného programu, vyplynulo, že upevňuje u dětí vzájemnou spolu-
práci, posiluje soustředění a rozvíjí jemnou motoriku. Pedagogové 
oceňují, že programy neobsahují žádné prvky násilí, ale naopak vedou 
děti ke zdvořilosti.  Samuel Truschka
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Milan Mazánek je sympatický, sportovně vyhlížející pětapadesátník. Vyučil 
se soustružníkem, dodělal si maturitu a třináct let pracoval ve smíchovské 
Tatře, kde vyráběl tramvaje. Od roku 1987 bydlí na sídlišti Lužiny. Jeho 
největším koníčkem je horolezectví. Lézt po skalách začal podle svých 
slov poměrně pozdě, v 29 letech. Přitom se seznámil s lidmi, kteří dělají 
výškové práce. Od roku 1990 na tom založil i svoji živnost, takže většinu 
času tráví na laně, opravuje nebo myje fasády, namontoval stovky vysílačů 
pro digitální televizní vysílání. Momentálně instaluje sítě proti ptákům 
na větrací okna haly v Temelíně. Díky své vášni pro hory viděl a navštívil 
stovky krásných vrcholů. Jedním z jeho nejoblíbenějších míst je Nepál. 
Právě v Nepálu byl Milan Mazánek letos 25. dubna, kdy oblast postihlo 
katastrofální zemětřesení. Jeho vyprávění, ze kterého chvílemi běhá mráz 
po zádech, vám nyní přinášíme. 

Kde jste začínal s horolezectvím?
Začínali jsme samozřejmě u nás, na pískovcových skalách, v Adršpachu, 
v Tisé, v Ostrově, pak jsme začali jezdit do Tater, brzy nato do Alp 
a vzápětí do vysokých hor v Nepálu.
Jsem v horolezeckém oddílu v Deštném v Orlických horách, tam 
máme takového guru, Jirku Švejdu, býval jedním z našich nejlepších 
horolezců, a ten mě uvedl do lezeckého světa vysokých hor. Dělali 
jsme třeba rovnou zimní výstupy, aby to mělo větší váhu, takže v Tat-
rách jsem poprvé lezl severní stěnu Kežmarského štítu. 
Které světové hory máte na kontě?
Jezdili jsme do Alp, na Kavkaz, lezli jsme na Mont Cook na Novém 
Zélandu, zdolali jsme Mount McKinley na Aljašce. V Andách jsme 
byli dvakrát na hoře Aconcagua (6 962 m n.m.), nejvyšší hoře Ame-
riky, ale tam se dá vyjít i bez lana. Lezli jsme v Peru na Alpamayo, 
na to nemám zrovna nejlepší vzpomínky. Lezli jsme takovou krásnou 
ledovcovou cestou a 30 metrů pod vrcholem na mě Francouz, který 
byl nade mnou, shodil blok ledu a těžce mě poranil. Měl jsem přetržený 
stehenní sval a naštípnutou kost. Kluci mě postupně slanili dolů, protože 
jsem omdlíval a pak mě čtyři dny táhli do civilizace. Peruánci mi na to 
dali sádru, na kterou se pak doktoři v Praze chodili dívat pro pobavení. 
Kdy přišla touha po Himalájích?
To už v mládí, když jsem o tom četl knížky, ať už to byl Černík, Mess-
ner, Hillary, Bonington a další velikáni. Himaláje jsou střecha světa 
a každý, kdo se horolezectví opravdu věnuje, se tam chce podívat. V dět-
ství se mi to zdálo jako nedostižný sen, ale jakmile se po revoluci ote-
vřel svět, tak jsme tam v roce 1995 vyrazili. Chtěli jsme zdolat hory 
Hin Chuli, Singu Chuli a Tarphu Chuli pod jižní stěnou Annapurny. 
Na jednu jsme vylezli, ale pak bylo špatné počasí. Prožili jsme tam ale 
sedm nádherných týdnů seznamování s horami. To nikde jinde 
na světě nezažijete.

Co člověk musí umět, aby mohl vyrazit do Nepálu?
Do Nepálu může vyrazit kdejaký turista. Takový trek v Nepálu zvládne 
v podstatě kdokoli, kdo je zdravý a v dobré kondici. Jiná věc je horole-
zení, na to musí mít člověk zkušenosti. Největším problémem je nad-
mořská výška, se kterou se musíte vyrovnat. A 90 % úspěchu při výstupu 
na vysoké hory tvoří příznivé počasí...
Přesto je v Himalájích stále více horolezců.
Polovina hrubého domácího produktu Nepálu je z turistického ruchu, 
takže stále vylepšují infrastrukturu, budují ubytování podél cest a lákají 
turisty. Třeba výstup na Everest je dnes masovou záležitostí. Snadnější 
cesty zvládne s pomocí i horolezec se základními zkušenostmi. 
Kde všude jste v Himalájích byl?
Byl jsem na všech hlavních trecích – k Everestu, Kalapataru, Gokyo, 
kolem Annapuren, Manaslu. Byl jsem v Mustangu, což je zajímavé 
autonomní území na hranici Nepálu s Tibetem. Letos jsme se chtěli 
poprvé pokusit o osmitisícovku Manaslu (8 163 m n.m.), osmou nej-
vyšší horu světa. 
V kolika lidech jezdíte? Berete si nosiče?
Na treky jezdím zpravidla s 8 – 12 lidmi. Treky děláme čistě spor-
tovně, takže si všechno nosíme sami. Devadesát procent lidí tam má 
nosiče, což je dobře, alespoň to přinese místním lidem nějaké peníze. 
Lezecké výstupy lze také dělat expedičně s pomocí šerpů, kteří pomá-
hají fixovat cestu a vynášet materiál do táborů, nebo zvolit alpský vý-
stup a dělat si to všechno sám. Stejně tak se můžete rozhodnout lézt 
s kyslíkem nebo bez kyslíku. My jsme vždy lezli bez kyslíku a bez 
šerpů. 

Jak to bylo letos?
Tentokrát jsme zvolili minimalistickou expedici, z Prahy jsme jeli dva 
a v Nepálu se k nám připojili další dva horolezci. Vyjeli jsme začátkem 
dubna, což bylo příliš brzy. Tuhle zimu napadlo v Nepálu strašně moc 
sněhu. Dostali jsme se do vesnice ve výšce 3 500 m n.m., nad kterou 
jsme měli mít base camp (základní tábor) a zjistili jsme, že sníh leží 
tam, kde vůbec neměl být. Hranice sněhu měla být až na úrovni base 
campu ve výšce asi 4 800 m n.m. Dvakrát jsme se do base campu poku-
sili dojít, ale byl velmi těžký sníh a padaly laviny, takže jsme se vrátili. 
Chtěli jsme týden počkat, v rámci aklimatizace obejít Manaslu for-
mou treku a zkusit to znovu. Já jsem během té cesty onemocněl, do-
stal jsem zánět průdušek, měl jsem antibiotika a po zralé úvaze jsem 
se rozhodl, že už nahoru nepůjdu a zůstanu ve městečku Arughat. To 
je poslední místo, do kterého jezdil autobus, ale jel rychlostí asi 8 km/h, 
protože cesta je tam strašná. Kolega slíbil, že mi moje vybavení pošle 
dolů a já pak chtěl odjet domů. Druhý, slovenský kolega si zlomil dvě 
žebra a odletěl se svým parťákem vrtulníkem. 
A pak přišlo zemětřesení...
Zemětřesení přišlo zcela nečekaně, bez jakéhokoli varování. Když 
jsem se kdysi díval na katastrofické filmy, tak jsem se tomu usmíval, 
ale ve skutečnosti je to mnohem horší než ve filmu, to by ani nedoká-
zali natočit. Skutečnost byla opravdu děsivá. Bylo to jen asi 8 kilome-
trů od epicentra v městečku Gorkha, které bylo velmi mělké, takže ze-
mětřesení bylo extrémně silné (7,9 momentové škály). Říká se, že prý 
zvířata zemětřesení vycítí dopředu. Nic takového nebylo. Bylo krásně, 
sluníčko, teplo, bezvětří... A za minutu dvanáct to vypuklo.

Phungi Mimal, předvrchol krásné hory Manaslu
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Nepál  krásná země v troskách
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Co jste v tu chvíli dělal?    
Byl jsem v administrativní budově hotelu jménem Manaslu a právě 
jsem se připojil na wi-fi, že napíšu domů nějakou zprávu. Najednou se 
ozvala strašná rána a země se vzedmula o půl metru. Myslel jsem, že 
něco vybouchlo. Pak se budova smýkla doleva doprava a já jsem si 
uvědomil, že je to zemětřesení. Tak jsem rychle zakřičel na Nepálce, 
který tam byl jediný se mnou, vyběhli jsme a vteřinu poté, co jsme 
vyběhli, se ten dvoupatrový barák za námi zřítil. Země se viditelně 
vzdouvala jako mořská hladina, tvořily se půlmetrové vlny, všechno se 
pohybovalo, takže se nedalo vůbec běžet. Lidé vybíhali z domů a ob-
chůdků a rozumně se snažili běžet na nějaké volné prostranství, ale 
stále padali. Běžel jsem asi 50 metrů a několikrát upadl, ale hlavně 
jsem si myslel, že je konec světa. Trvalo to asi 3 až 4 minuty, což je prý 
na zemětřesení velmi dlouho. Většinou prý trvá 20 až 30 vteřin. Čekal 
jsem, kdy se otevře nějaká prasklina a lidé tam popadají, ale to se ne-
stalo. Za 20 minut přišel další velký otřes, ten už trval jen půl minuty. 
První, co mi proběhlo hlavou, že se na nás sesune nestabilní hlinitý 
svah, který je nad městem. Podobně se to stalo při zemětřesení v Peru 
v roce 1970, kdy lavina a sesuv půdy pohřbily expedici našich horo-
lezců. 
Co zemětřesení ve městě způsobilo?
Při prvním otřesu se zřítilo asi 40 – 50 % domů. Všechny starší domy 
vystavěné z cihel nebo kamenů bez použití malty spadly. V Arughatu 
už staví také až třípatrové domy s betonovým základem a pilíři a pro-
stor mezi sloupy vyzdí. Tyhle domy sice zůstaly stát, ale všechny jsou 
poškozené a nedají se opravit. Lidé potom chodili okolo svých domů 
a vymýšleli, jak by se daly opravit a já jsem neměl to srdce jim říct, že 
to prostě nepůjde. Ty domy se budou muset strhnout. Nejhorší škody 
způsobily sesuvy půdy. V okolí Arughatu byly tři vesnice, které skončily 
pod sesuvem. V jedné jsem se byl podívat, měla 250 obyvatel a z toho 
200 zahynulo. V Arughatu bylo také hodně mrtvých, ale nechtěl jsem 
to moc sledovat, protože mě to dost psychicky narušilo a pořád to mám 
před očima, pořád se mi to vrací. 
Jak obyvatelé města situaci zvládají?
Velmi těžko, byla tam velká panika, ženy plakaly, nejlépe to snášely 
děti. Ti lidé jsou v bezvýchodné situaci. Nemají kam odejít. Musí 
zůstat v tom místě. Zatloukli do země kůly, natáhli plachty a čekají. 
Za měsíc nejspíš přijde monzun a začne tam pršet. Nejhorší je, že ze-
mětřesení neskončilo, pořád jsou tam dozvuky, menší otřesy byly kaž-
dých 20 minut po celou dobu, co jsem tam byl. Lidé už jsou naprosto 
vystresovaní a s obavami čekají, kdy to udeří znovu. 

Jak jste v Arughatu přežíval vy?
Vyběhl jsem z budovy jen s mobilem v kapse. Síť sice okamžitě pře-
stala fungovat, ale kupodivu jsem se dovolal do Čech. Asi ve třetí mi-
nutě zemětřesení jsem zavolal Janě (manželce), že se s ní loučím, že ji 
moc miluju a že si myslím, že asi umřu. Tak jsem způsobil doma šíle-
nou paniku, ale já jsem se opravdu tak cítil. Asi za deset minut mi vo-
lala dcera, tak jsem ji uklidnil, že se mi nic nestalo, ale že nic nemám 
a nevím, jak se odtud dostanu. Bydlel jsem v hotelu, který sice zůstal 
stát, ale spadla patra a schodiště. Měl jsem tam v pokoji všechny věci 
–  oblečení, spacák, batoh. Vylezl jsem do patra po troskách a skoro 
všechny svoje věci našel. Pak už jsem se čtyři dny snažil dostat z města. 

Čas jsem trávil tím, že jsem pomáhal natahovat plachty, kopal okopy, 
aby jim do přístřešků netekla voda, ubíhalo to velmi rychle.
Co jste jedli?
První den jsme měli čínské polévky nasucho, bez vody, druhý den do-
stal každý vajíčko, zahrnuli mě do té svojí komunity, večer byla rýže 
s čočkou. Další den už se vařila polévka, lidé vytáhli na ulici plynové 
sporáky a vařilo se venku. Nepálci jsou zvláštní, čekal jsem nějakou 
vzájemnou pomoc, ale hned druhý den vynosili svoje zboží na ulici, 
každý prodává něco jiného, a začali normálně prodávat za peníze. Ba-
lená voda došla, ale podařilo se nám natáhnout hadice z nějakého po-
tůčku, takže pro všechny pak aspoň tekla voda.  
Dorazila do města nějaká pomoc?
Nedorazila, příjezdové cesty byly zasypané troskami, oba mosty přes 
řeku praskly. V té zemi panuje strašný zmatek i v normálním provozu, 
takže těžko sháníte informace. Na policejní stanici mi s klidnou tváří 
řekli, že zítra pojede autobus. Tak jsem se vydal po silnici, ale tam byl 
asi 100 metrů dlouhý zával, který budou odstraňovat půl roku. Pak se 
tam objevili vojáci, kteří se snažili to trochu organizovat. Druhý den 
začaly lítat armádní vrtulníky a svážet mrtvé a raněné. Brzy to museli 
zarazit, protože v Káthmándú se začala hromadit mrtvá těla a nestačili 
je spalovat. 
Jak jste se nakonec dostal domů?
Moje dcera zkoušela z Čech volat ambasádu, Člověka v tísni a také 
agenturu, která organizovala náš přesun v Nepálu. Třikrát pro mě letěl 
vrtulník – jednou přistál jinde, podruhé byl plný a potřetí bylo potřeba 
naložit těžce raněné, tak jsem ho nechal odletět. Už jsem koketoval 
i s myšlenkou, že se vydám 140 kilometrů do Káthmándú pěšky, to zase 
není tak strašně daleko. Dcera Kristýnka ale nakonec zařídila, že pro 
mě agentura poslala džíp. Řekli mi, kterou cestou jim mám jít naproti, 
a skutečně jsme se potkali. Asi 25 km jsem poloběžel přes závaly, pro-
tože jsem chtěl stihnout český speciál, který přivezl záchranáře a vracel 
se zpátky do Prahy. To se naštěstí podařilo. Speciál nabral asi 45 
Čechů a 40 dalších Evropanů, to bylo od státu velmi hezké gesto. 
30. dubna jsem byl doma.
Tak to pro vás dopadlo šťastně.
Pro mě ano, ale pořád myslím na ty lidi v Nepálu. Velká část obyvatel-
stva v horách je bez střechy nad hlavou, celé vesnice zmizely. Zemětře-
sení přerušilo turismus, který je hlavním zdrojem příjmů. V Kátmándú 
spadly všechny národní památky – klášter Swayambhunath, Dubar 
Square... To je podobné, jako kdyby nám spadl Pražský hrad. Můj 
dobrý známý, který mi pomáhá organizovat treky, přišel o dům a stejně 
tak jeho příbuzní ve městě Gorkha, které celé spadlo. Snaží se přestě-
hovat celou rodinu na jih Nepálu do oblastí, které zemětřesení nepo-
stihlo. Takže teď řeším, jak bych jim mohl pomoci. 
Jak zážitky v Arughatu ovlivnily váš život?
Zanechaly ve mně hluboké dojmy a vzpomínky na setkání se smrtí se 
mi budou dlouho vracet. Více si uvědomuji nevyrovnanost světa – vět-
šina lidí si vůbec nedokáže představit život v horských podmínkách, 
a jak málo hmotných statků stačí ke štěstí. Bohaté země by se měly 
daleko více podílet na humanitárních akcích. Prožil jsem v Nepálu 
spoustu krásných zážitků a rád bych do této krásné země jezdil dále. 
Najdu si určitě cestu, jak zničené zemi pomoci a prosím i ostatní o ja-
kou koli pomoc. Velmi dobré zkušenosti mám s organizací Člověk 
v tísni (č. účtu 54333345/0300). Děkuji vám všem, kdo pomůžete.
 Samuel Truschka

Stará zástavba v centru Káthmándú po katastrofě

Obyvatelé žijí po zemětřesení na ulici
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Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Objímání jako lék na duši
Dobrý den, paní doktorko. Žiji s přítelkyní 5 let. Jsme oba vzdělaní, vy-
soce pracovně postavení lidé, měli jsme moc hezký vztah, máme tříletého 
syna, žijeme v hezkém moderním domě, máme spoustu přátel, jezdíme 
na zajímavé dovolené... Vytrácí se nám ale chuť na intimní chvíle a hlavně 
žena uhýbá, když ji chci obejmout, ona sama se mne už nijak nedotýká, 
mazlí se jen se synem. Jsem dospělý dvoumetrový chlap, ale její objetí mi 
hrozně chybí. Nemůžu spát, jsem nervozní, nespokojený, nevím jak dál. 

Dotyk je jeden z prvních vjemů, který dítě začíná pociťovat už při 
vývoji uvnitř v těle matky. Také nás často držením za ruku blízké 
osoby doprovází až na konec života. Je škoda, že v dnešní „bezkon-
taktní“ době ho využíváme stále méně. Vždyť objetí blízkou osobou 
má pro nás stejně přínosný efekt jako relaxace nebo smích a určitě 
nám udělá lepší službu než spousta prášků. Bez dotyků nemůžeme 
dlouho spokojeně žít. Nedostatek dotyků navozuje nespavost a de-
prese. Objetí je zdrojem smyslového potěšení, pocitu pohodlí, bez-
pečí, lásky, přátelství, přijetí a jistoty. Proč tolik potřebujeme dotyk ji-
ného člověka nebo milujícího zvířete? Odborníci mají různá 
vysvětlení: 1) – rádi bychom prý znovu získali pocit bezpečí a obklo-
pení jako jsme měli před narozením v těle matky, 2) – při objímání se 
zvyšuje produkce oxytocinu (hormonu štěstí) a hladina serotoninu, 
který má vliv na dobrou náladu. Objímání pomáhá proti pocitu osa-
mění, posiluje imunitu, zvyšuje sebevědomí, tlumí bolest, učí člověka 
přijímat i dávat lásku.

Kolik dotyku ke spokojenosti potřebujeme a kolik už je málo? 
Samozřejmě je to u každého z nás jinak. Je to odlišné podle osob-
nostních charakteristik, podle kultury, národnosti, náboženského vy-
znání... Hodně se tímto tematem zabývá rodinná terapeutka Virgine 
Satirová, která říká, že každý z nás potřebuje alespoň 4 objetí denně, 
abychom přežili, 8 objetí pro normální život a 12 ke spokojenému 
rozvoji. Termín objetí byl dokonce použit i v poměrně sporné vý-

chovné metodě pevného objetí Jiřiny Prekopové, kde se doporučuje 
použít objetí hlavně u hůře zvladatelných dětí i nedobrovolně. Tato 
metoda je kontroverzní a je odborníky i laiky kritizována, ale i velmi 
ceněna. Je otázkou, proč by objímání mělo být spojováno s násilím...

V roce 2004 vznikly v Austrálii skupinové mezinárodní objímací 
dny (Hugs free days), které začínají první červencovou sobotu – letos 
5. 7. K nám už tato tradice také pomalu pronikla, i když zatím není 
tak moc rozšířená. Možná přece jen k osobnímu tělesnému kontaktu, 
k objímání, potřebujeme ty „svoje lidi“. Takže bychom se mohli pro 
větší spokojenost nás všech častěji obejmout, dotknout, pomazlit, po-
hladit s těmi „svými“? A možná není třeba čekat na 5. 7. ani na žádný 
speciální mezinárodní den. Prostě si jen tak uděláme navzájem hezčí 
den. Všem čtenářům STOPu přeji hezké léto.

 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

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

Pošta již zásilky ukládá
V minulém STOPu jsem uvítala informaci, že na Lužinách otevřeli 
novou poštu. Zajásala jsem, že to budu mít poštu „za rohem“ a nebudu 
muset chodit pro nedoručenou poštu až na Stodůlky (bydlím v ulici U Je-
zera). Bohužel opak je pravdou. Přišel mi balíček a musela jsem si jej vy-
zvednout ve Stodůlkách. Požádala jsem na přepážce o změnu ukládací 
pošty na Lužiny, slečna mi dala formulář a vše vypadalo na dobré cestě. 
Kámen úrazu nastal při zadávání do počítače, prý tuto změnu nelze pro-
vést. ... Na internetu přesto píší, že pošta slouží jak k přijímání tak 
k ukládání zásilek. Tak proč si člověk nemůže zadat ukládací poštu tam, 
kam to má nejblíž? Dalo by se zjistit od pošty, proč to tak omezili? Jistě 
nejsem jediná, koho to zajímá. Slečna na přepážce mi řekla, že jsem už 
několikátá, která si přeje tuhle změnu a ze stejné ulice.

 S přáním hezkého dne Danišová

Děkuji za zpětnou vazbu od obyvatel využívajících nově otevřenou 
poštu Praha 54 v Obchodním centru Lužiny. I na základě těchto po-
znatků jsem nechal celou situaci prověřit a bylo zjištěno, že došlo 
k technické chybě na straně České pošty, rozhodně nebylo úmyslem 
pobočku Praha 54 vyloučit z možnosti změny ukládání zásilek. 
Od 22. 5. je již tato služba všem klientům České pošty k dispozici. 
Za nepříjemnosti spojené s dočasnou nefunkčností této služby se 
jménem České pošty omlouvám a věřím, že její spuštění opět zvýší 
komfort pro všechny občany využívající tuto poštu.
 Ondřej Tauš, manažer Obvodu Praha III, Česká pošta, a.s.

Problémy změny linek veřejné dopravy
Nedávné zprovoznění úseku metra „Dejvická – Motolská nemocnice“ jistě 
uvítali občané Prahy 6, méně již občané Prahy 13. Vedení ROPIDu se 
rozhodlo zásadně překopat vedení linek povrchové veřejné dopravy 
i v Praze 13. Bohužel to příliš nezvládlo. Takže si cestující i řidiči zvy-

kají jen pomalu (například na nové lince č. 142 v oblasti sídliště Velká 
Ohrada, kde navíc ze zastávky Velká Ohrada odjíždí spoje linky č. 142 
oběma směry, což cestující mate). Praha 13 ztratila přímé spojení s letiš-
těm na Ruzyni a v nepracovní dny i se sídlištěm Petřiny. Přestup na Vy-
pichu, kde zcela nelogicky chybí stanice metra, zkomplikovala nelogicky 
umístěná nová zastávka autobusů v ulici Kukulova, takže se na ni musí 
z tramvaje přecházet přes dvě rušné křižovatky. Nová linka č. 184 od-
váží cestující z Velké Ohrady nikoliv k terminálu Nové Butovice, jako 
zrušená linka č. 235, ale jen do jeho blízkosti, takže než cestující dojde 
do stanice metra, v průměru mu jeden spoj metra ujede, o problémech ma-
minek s kočárky a osob se sníženou pohyblivostí raději nehovořit. Hlavní 
svozná linka z Velké Ohrady č. 184 jezdí dosti nepravidelně, protože 
na Patočkově ulici i na silnicích přes Motolské údolí jsou zácpy vozidel 
na denním pořádku. Lidé si právem stěžují na změněnou linku č. 168. To 
jsou jen ty největší problémy změn vedení povrchových linek veřejné do-
pravy v Praze 13. Jistě, kdyby vedení Prahy 13 rozhodně nevystoupilo 
proti původnímu návrhu změn vedení linek povrchové veřejné dopravy 
v Praze 13, bylo by ještě o dost hůř. Na druhé straně Praha 6 si již vybo-
jovala významnou korekci v provozu svého málo vytíženého úseku metra 
– dnes již všechny soupravy metra jezdí alespoň do stanice metra Petřiny. 
Mám za to, že je čas žádat nápravu alespoň zjevných přehmatů při 
změně trasování linek povrchové veřejné dopravy ve vazbě na zprovoz-
nění metra do Motola.
 Jan Zeman, zastupitel Prahy 13

Všechny uvedené problémy v MHD jsme již dříve předali ROPIDu. 
Zároveň jsme si vymohli osobní projednání všech požadovaných 
změn s vedením ROPIDu, které se na radnici uskuteční začátkem 
června. Některé z úprav, o které budeme usilovat, by mohly být zave-
deny od července, další od zahájení poprázdninového provozu v září.
 Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost
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Beseda o energetice deváťáky nadchla 
O energetice v ekonomických, ekologických, sociálních a geopolitic-
kých souvislostech přednášel v polovině května žákům 9. tříd ZŠ Mládí 
doc. Ing. Jaroslav Zeman, CSc. z Katedry jaderných reaktorů FJFI 
ČVUT Praha. Tématem byly energetické zdroje a jejich využití, tech-
nická řešení a ekologické dopady, spotřeba elektřiny i související celo-
společenské otázky. 

„Elektřina nevzniká v zásuvce, nárok na ni není základním lidským 
právem zapsaným v ústavě. Elektřina tak, jak ji dnes používáme, je 
zboží jako každé jiné, musí se někde vyrobit, musí se k nám dopravit 
a to všechno stojí peníze a přináší určitá rizika. Základní problém je, 
zda chceme mít dostatek energie obecně a pokud ano, co jsme pro to 
ochotni udělat, obětovat, zaplatit. O budoucnosti energetiky se rozho-
duje dnes,“ zahájil besedu Jaroslav Zeman. 

Teorii doprovázely praktické ukázky asistenta Tomáše Hejla, 
např. měření přírodní radioaktivity okolního prostředí. Děti si také 
vyzkoušely přeměnu „špinavé“ energie na ekologicky čistou a zhlédly 
dva krátké edukativní filmy. „Beseda měla díky skvělým aktérům vyso-
kou odbornou úroveň,“ říká fyzikářka Edita Martoníková. „Já i žáci 

také velmi oceňujeme 
možnost klást po celou 
dobu otázky a dostávat 
na ně fundované od-
povědi.“ 

Besedy s názvem 
„Energie – budoucnost 
lidstva“ nabízí školám 
zdarma Agentura 
J.L.M., objednat je lze 
na info@jlmpraha.cz. 
Lektorský tým tvoří 
přední čeští experti 
na energetiku, kteří 
dokáží žáky a studenty 
pro svůj obor nadchnout. Projekt je součástí vzdělávacího programu 
ČEZ, a.s., a v letošním Roce průmyslu a technického vzdělávání slaví 
15 let existence. Veronika Boušová

Video pohlednice na ministerstvu školství
Zakončení 14. ročníku celostátní soutěže v anglickém jazyce Video po-
hlednice z mého města proběhlo v polovině května v prostorách minis-
terstva školství. Tuto soutěž organizuje Základní škola Mládí ve Sto-
důlkách. Mezi video pohlednicemi nominovanými na hlavní ceny 
zhlédli hosté také video pohlednici z Prahy 13, se kterou soutěžili žáci 
pořádající školy. Ta získala ve své kategorii 3. místo. Velmi úspěšnými 
snímky byly dvě video pohlednice studentů příbramského gymnázia, 
které obě ve svých kategoriích zvítězily, a velký ohlas u diváků měla 
video pohlednice žáků Základní školy z Ústí nad Labem, Stříbrnické 

ulice se svým příběhem The Legend of the Střekov Dwarfs – pověstí o 
střekovských rarášcích a video pohlednice z Litomyšle, kde soutěžící 
ztvárnili jeden celý rok ve svém městě. V letošním ročníku soutěžilo 
celkem 559 žáků a studentů z téměř 70 základních a středních škol, 90 
soutěžících obdrželo hlavní ceny. Přítomní hosté ocenili vysokou kva-
litu snímků i celé soutěže. Díky patří za podporu ministerstvu škol-
ství, velvyslanectví Velké Británie, Městské části Praha 13 i všem 
sponzorům včetně Britské rady ze ZŠ Mládí.  Norbert Tlustý, zástupce ředitele

Noční maraton po pražských muzeích a galeriích
Webové stránky dvanácté Pražské muzejní noci, která se letos usku-
teční v sobotu 13. června, byly spuštěny! Na www.prazskamuzejninoc.cz 
naleznou všichni příznivci muzejního bdění informace o všech zapo-
jených institucích a jejich připravovaném programu. 

Do letošního 12. ročníku Pražské muzejní noci se zapojí celkem 
48 institucí, které zájemcům zpřístupní na 80 objektů. I letos připra-
vila muzea a galerie pro své noční návštěvníky doprovodný program, 
ve kterém nechybí komentované prohlídky, představení, koncerty, spe-
ciální přednášky, workshopy, projekce a mnoho dalšího. Webové 
stránky akce opět nabízejí možnost vytvořit si svůj vlastní program 
Pražské muzejní noci prostřednictvím aplikací Moje muzea a Moje 
noc. 

Zapojené objekty nezapomínají ani na děti a připravily pro ně řadu 
zajímavých aktivit. Jejich přehled je možné najít v sekcích Dopro-
vodné akce a Program pro děti. Webové stránky jsou dostupné také 
v mobilní verzi na adrese m.prazskamuzejninoc.cz.

  Tereza Petáková

2X
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

ZD
RO

J: 
NÁ

RO
DN

Í T
EC

HN
IC

KÉ
 M

UZ
EU

M



 ČERVEN 2015 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

 Letní tábor BIT – 16. – 29. 8. 
Tábor je určen pro cca 45 dětí ve věku 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 
Dopoledne rehabilitační cvičení na nápravu vadného držení těla, 
tvoření, sportovní hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový program. 

Poslední volná místa na příměstských táborech
 Příměstský tábor hudební – 3. – 7. 8.
 Příměstský tábor irský tanec a kultura 27. – 31. 7.
Týden před zahájením tábora dostanete přehledný program na celý 
týden tábora e-mailem. Cena za týden 600 Kč. 
Podrobnější informace a zájemku najdete na www.ddmstodulky.cz

Prázdninové kempy s FasTracKids
Pro děti od 3 do 8 let připravujeme tematické příměstské tábory 
na celé období letních prázdnin. Každý kemp jiné téma – letem svě-
tem, vesmír, mladí vědci, lidské tělo... Počet míst omezen, rezervujte si 
své místo včas! Více na tel. 604 815 472, www.fastrackids.cz.

Tábor v přírodním parku
PO Rondel nabízí od 8. do 22. 8. možnost účasti na našem letním 
táboře dětem ve věku 6 – 15 let. U mladších dětí možná účast rodiče 
nebo zkrácení pobytu na jeden týden. Tábor je v Přírodním parku 
Horní Berounka nedaleko obce Liblín. Tábor splňuje doporučení pro-
jektu www.opravdudobrytabor.cz. Zároveň nabízíme možnost účastnit 
se tábora 1 – 2 praktikantům ve věku 15 – 18 let. Více u hlavního 
vedoucího Petra Kubů, tel. 606 725 872, pionyrluziny@gmail.com, 
www.rondel.pionyr.cz, www.opravdudobrytabor.cz.

Letní tábor Hobit
Klub Robinson nabízí všem klukům a holkám ve věku 10 – 14 let užít 
si ve dnech 1. – 11. 7. skvělý letní tábor ve Strunkovicích nad Blanicí 
poblíž Prachatic. Čeká nás táboření v přírodě, hobití soutěže a zápo-
lení, putování k Osamělé hoře, tance s Elfy, výroba kostýmů, sporty, 
koupání i trocha pořádné dřiny... Více informací u hlavního vedou-
cího Daniela Jokla na tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Hurá do Creativ World aneb umělcem za týden
Své děti od 4 let můžete na příměstský tábor přihlásit na kterýkoli 
prázdninový týden. Začínáme 6. – 10. 7., poslední týden je 24. – 28. 8. 
vždy od 8.00 do 17.00. Veškeré náklady včetně stravování a pitného 
režimu jsou v ceně 3 800 Kč. 
Více na tel. 725 825 324, www.creativeworld.cz, Skandinávská 15a, 
Stodůlky.

Cesta do říše divů
Letní školička s němčinou Německé školy v Praze, Schwarzenberská 
700/1, nabízí ve všedních dnech od 29. 6. do 24. 7. (8.00 – 16.00) 
možnost celodenního letního hlídání dětí od 4 do 8 let, vedeného 
v německém jazyce. Cena za 1 týden činí 4 500 Kč/dítě.  

Více na www.dsp-praha.cz nebo na radka.hladikova@dsp-praha.cz. 
Přihlášky do 12. června.

Léto v sedle
V jezdeckém středisku Zmrzlík pořádáme již několikátou sezonu 
příměstské tábory vhodné pro děti od 6 let, začátečníky i pokročilé, 
malé i velké. Je možné se přihlásit od pondělí do pátku nebo pouze 
na jednotlivé dny. Děti si užijí dvě třicetiminutové jízdy na koni 
a spoustu legrace.
Cena 2 000 Kč/po – pá nebo 450 Kč/den.  
Více informací na www.ddmpraha.cz, zmrzlik@ddmpraha.cz  
a tel. 222 333 808.

Jazykový příměstský tábor
V červenci a srpnu proběhnou v Jipce (Nušlova 4, nad autosalonem 
Přerost a Švorc Auto) úplně poprvé jazykové jednotýdenní příměstské 
tábory pro děti od 8 do 12 let. Každý z 8 prázdninových týdnů spojí 
výuku angličtiny s dobrodružnými výlety. O děti bude postaráno 
od 8.00 do 18.00. Celodenní stravování je zajištěno, veškeré výukové 
materiály, sešity i psací potřeby jsou zdarma. 
Cena je 3 500 Kč. Více na www.jipka.cz/aktuality/ 
novinka-na-leto-jazykovy-primestsky-tabor.

Příměstské tábory v Baby Bubec 
Bubec, o.p.s. pořádá také letos příměstské tábory. Od 27. do 31. 7. 
tábor Vesmír – poznávání vesmíru, přednášky s výletem do Planetária 
a na petřínskou hvězdárnu, tematické výtvarné ztvárnění různými 
technikami a od 3. do 7. 8. tábor Sítotisková dílna – sítotisk v praxi, 
výroba vlastní tašky.
Denně 10.00 – 17.00 v Baby Bubec, Řeporyjské náměstí 1, Řeporyje, 
cena 2 100 Kč/týden (možnost přiobjednání oběda a odpolední sva-
činky za 80 Kč/den). Lektor Daniel Suška, info@bubec.cz, více 
na www.bubec.cz/babybubec.

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný pro-
gram, jak zabavit svoje 
děti o prázdninách?
Tak neváhejte a při-
hlaste je na naše 
sportovní příměstské 
kempy! Náš profesio-
nální tým zajistí celo-
denní péči, plno 
sportů, zábavy, her 
a radosti z pohybu. 
Hlavním cílem Sport-
joy kempů je nalezení 
způsobu, jak dětem 
a mladistvým ukázat, 
že volný čas se dá strávit pohybem a že sportů, ve kterých mohou vy-
nikat a mohou je bavit, je mnoho. Termíny, program a přihlášku nalez-
nete na www.sportjoy.cz. Kontakt: Adéla Jaucová, info@sportjoy.cz, 
tel. 776 761 301.

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

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 8. – 22. 8. klasický letní tábor 
pro holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy ZŠ. Rekreační středisko se nachází 
v katastru obce Nuzice v Jihočeském kraji na levém břehu Lužnice. 
Cena tábora je 4 950 Kč. Více na www.tsmirabel.cz,  
pekarkova.k@tsmirabel.cz, tel. 737 685 067. Připravila Eva Černá

Kam o letních prázdninách?

Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky

Poslední volná místa na táborech:
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Sportovci závodili a sázeli keř
Za krásného jarního počasí jsme v sobotu 25. dubna společně se sta-
rostou Davidem Vodrážkou odstartovali běžecko-cyklistický závod 

Butovický rohlík 2015, určený pro širokou veřejnost. V pořadí dvacátý 
první Butovický rohlík, který se koná tradičně u příležitosti Dne Země, 
pořádal odbor životního prostředí ve spolupráci s Triatlon sportklu-
bem Praha. 

Akce se zúčastnilo asi 250 lidí. Závod probíhal na hrázi horního 
rybníku v Centrálním parku. Před startem jsme tradičně vysadili 
s radním Prahy 13 Liborem Hadravou vzrostlý keř – tentokrát javor 
tatarský, který dorůstá do výšky tří metrů. Ruku k dílu přiložili malí 
i velcí sportovci. Na posilněnou dostali velké sváteční koláče s logy 
Prahy 13 a Greenways a samozřejmě především rohlík. Sportovce 
letos poprvé motivovala k větším výkonům nová cena pro vítěze 
– zelená a modrá trička s logem závodu – rohlíkem na kole. 

Součástí akce je otevírání cyklotrasy Greenways Praha – Vídeň pro 
novou sezonu. Greenways, která má v Centrálním parku nástupní bod, 
představuje síť stezek a tras pro cyklisty, on-line bruslaře, pěší turisty, 
jezdce na koních, vodáky. Páteří je dálková cyklotrasa, která prochází 
rozmanitými regiony mezi Prahou a Vídní a spojuje místa přírodně, 
historicky a kulturně zajímavá. 

Jsem rád, že naše městská část umí nabídnout možnosti trávení vol-
ného času obyvatelům, kteří mají vztah ke svému okolí. Pořádání akcí 
jako Butovický rohlík považuji za smysluplné a užitečné.

Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13FO
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Mistry jsou kadeti i junioři
Juniorská a kadetská extraliga dospěla do svého finále. Kadeti a junioři 
volleyteamu ČZU získali mládežnický double. Stali se mistry ČR 
v obou kategoriích. ČZU Praha po vyrovnaném úvodu dala jasně na-
jevo, kdo je v tomto roce nejlepší. Družstvo juniorů i kadetů je na po-
měry v našem mládežnickém volejbale až neskutečně vyrovnané s vý-
konnostně stabilními hráči na všech postech. Systém výchovy 
mladých volejbalistů pod vedením šéftrenéra Rafaela José Petryho 
a trenéra Tomáše Johna přinesl v této sezoně svoje ovoce. Rukopis 
šéftrenéra se jednoznačně projevil ve stabilizování výkonnosti jednot-
livých hráčů i týmů. Oba týmy byly odborníky hodnoceny jako celky 
s nejlepší obranou na síti i v poli.

Výborným podáním, klidem a zkušenostmi z volejbalové UNIQA 
extraligy mužů dirigoval celý tým juniorů k vítězství nahrávač Hrdý. 
V tomto družstvu jsou zařazeni tři hráči se zkušenostmi z extraligy 
mužů, z nichž Donovan Džavoronok je hráčem základní sestavy 
a oporou mužů ČZU Praha v extralize. V týmu kadetů sehrál ve finále 
turnaje stejnou roli nahrávač Martin Kočka. 

Systém práce s mládeží od žáků až po extraligu mužů se ČZU Praha 
jednoznačně vyplácí. Výsledkem této dlouhodobé koncepce je výsostné 
postavení mládežnických týmů v nejvyšších soutěžích Českého volej-
balového svazu.  Jiří Olšiak

Soupeře jsme prostě vybily

Žákyně 4. a 5. ročníků FZŠ Trávníčkova slaví sportovní úspěchy.
Medaile nám přinesly turnaje ve vybíjené pořádané ZŠ Kuncova, 

kde dívky dosáhly vynikajícího úspěchu. Celek ve složení E. Šindlerová, 
A. Zachová, J. Turynová, I. Žemličková, T. Tóthová, M. Lučanová, 
Z. Dluhošová, A. Kelnárová, J. Hachulská, L. Švachová a T. Magurová 
porazil všechny soupeřky a obsadil 1. místo. Většina děvčat reprezento-
vala naši školu také v turnaji v přehazované, kde obsadila 3. místo.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy. Helena Bumbálková

Kluci z Lužin vybojovali titul
Mladší žáci hokejbalového klubu Kert Park Praha se stali mistry České 
republiky. O svém vítězství rozhodli na turnaji v Berouně a Rakovníku 
ve dnech 15. – 17. května, kam se kvalifikovalo deset nejlepších hokej-
balových týmů republiky. V semifinále kluci porazili mužstvo HBC 
Karviná 6:1 a ve finále HBC Snack Dobřany 4:0. Nejproduktivněj-
šími hráči byli Vojta Jágr a František Konopásek. Blahopřejeme klu-
kům ke skvělému úspěchu. Jen tak dál!  Josef Chán, trenér
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Bronz z mistrovství republiky
Koncem dubna se v pražské hale ZŠ Květnového vítězství uskutečnilo 
republikové finále poháru základních škol v kinballu, netradičním 
sportu, známém svým rozměrným míčem a současnou hrou tří druž-
stev. Tým ZŠ Mládí, který zvítězil v oblastním kole Prahy a Středo-
českého kraje, byl velmi úspěšný – odnesl si bronzové medaile. 

Martin Bekera, Maxim Drkoš, Simona Pavelková a Michaela 
Rube šová (všichni z 9.A) byli již ze začátku postaveni do nelehké si-
tuace, protože se těsně před turnajem zranil jejich spoluhráč Jakub 
Babický. Do turnaje tedy nastoupili jako jediný tým bez náhradníka. 

Přesto se jim podařilo postoupit ze základní skupiny do finále. To se 
hrálo na tři třetiny po sedmi minutách a bylo velmi napínavé. Náš tým 
se v něm utkal s obhájci titulu z Liberce a se ZŠ Borohrádek. Na konci 
prvních dvou třetin byl vždy ve vedení, ovšem v závěru poslední části 
hrací doby přišel smolný zvrat, který zapříčinil, že se náš tým nakonec 
umístil na třetím místě. Přesto je zisk bronzových medailí z MČR 
velkým úspěchem a oproti 6. místu z loňského roku velkým krokem 
kupředu. Zdenek Poláček

Atletické hvězdy a hvězdičky
Kvalitními výkony se 
úspěšně prezentovali stu-
denti Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského na atletických 
závodech, když na obnove-
ném Poháru rozhlasu vybo-
jovali skvělá umístění. 

Chlapci obsadili v silné 
konkurenci celkové 1. místo, 
dívky byly druhé. Závodilo 
se v disciplínách sprint 60 m, 
běh 1 500 m chlapci a 800 m 
dívky, skok daleký, skok vy-
soký, vrh koulí a v běžecké 
štafetě 4 x 60 m. Individuální 
ocenění si za mimořádné vý-
kony odnesli Nikita Dořňá-
ková (1. místo vrh koulí 
– 9 m a 2. místo skok vysoký 
– 142 cm), Markéta Pavlov-
ská (2. místo 60 m sprint za 8,6 s), dívčí štafeta 4 x 60 m sprint (2. místo 
za 35 s), Lukáš Radovanský (1. místo běh 1 500 m za 4:54 minuty), 
Vojtěch Ruda (1. místo vrh koulí – 11,5 m) a Tomáš Mandula (2. místo 
60 m sprint za 7,7 s). Všem atletům děku jeme za reprezentaci a přejeme 
další úspěchy. Kuba Koráb

Velký cyklozávod je tu!
Už 13. června se pod záštitou starosty Davida Vodrážky pojede čtvrtý 
ročník závodu ČEZ Bike Prague powered by Genesis. Pořadatelé oče-
kávají až 2 000 závodníků. I letos jsou pro vás připraveny dvě trasy 
– 35 a 65 kilometrů, závodníci si mohou vybrat až přímo na trati. 

Startovat se bude v sobotu 13. června v pravé poledne od OC Galerie 
Butovice. Před obchodním centrem čeká na závodníky zázemí v podobě 
servisu na kola, volnočasové zóny pro děti i stage, kde proběhne dopro-
vodný program. Hned po startu sjedeme do Prokopského údolí. Trasa 
závodu vede dále přes lesy a louky CHKO Český kras až na 19. kilo-
metru dojde k rozdvojení tras. Odvážlivci na delší trati se dostanou 
náročným výjezdem až k vysílači Cukrák do výšky 411 m n. m. Kratší 
trasa nabídne pohodové svezení. 

Po celý den bude zajištěno hlídání dětí, pro každého závodníka ob-
čerstvení na trati a po závodě, servis kol před závodem, mycí servis 
po závodě, fotografie ze závodu a drobné dárky od partnerů závodu. 
Registrace jsou otevřeny do 8. června, ale možné je i přihlášení na místě. 
Registrovat se můžete také v síti prodejen Intersport, kde ke každé 
dospělé registraci dostanete startovné pro dítě zdarma. V přihlášené 
dvojici ušetří oba startující 100 Kč oproti individuální registraci. Více 
informací na www.bike-prague.cz. Pavlína Běhounková
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Basketbalistky sesbíraly medaile
Pro náš klub HB Basket skončila sezona velkým úspěchem. Naší pri-
oritou je příprava nejmenších dětí, minižákovské a žákovské katego-
rie. A zde můžeme právě uplynulou sezonu hodnotit jako doposud 
nejúspěšnější v krátké historii klubu. 

Všechny minižákovské kategorie vyhrály Pražský přebor a probojo-
valy se na mistrovství ČR, kde získaly ve všech kategoriích stříbrné 
medaile. K tomuto obrovskému úspěchu se přidaly ještě naše starší 
žákyně, které jako 7. tým dlouhodobé soutěže dokázaly v závěrečném 
turnaji o mistra ČR vybojovat rovněž stříbro. 

V přípravě děvčat pokračujeme i nadále v našich přípravkách, které 
ve školách (FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, FZŠ Trávníčko - 
va 1744) otevřeme i v příštím školním roce. Těšíme se na další nové 
zájemce a doufáme, že i v dalších sezonách budeme úspěšní.
 Hanka Brejlová



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2015 15

Sport

Zlaté holky ze Stodůlek 
BA Sparta Praha měla v dubnu a květnu medailové žně a zúročila tak 
tréninkovou dřinu a odříkání. Letos získala tituly vicemistr ČR v ka-

tegorii juniorek, kadetek, nej-
mladších mini MIX a hlavně 
titul Mistr České republiky v ka-
tegorii starších žákyň. Ty se na 
finálový turnaj probojovaly po-
prvé a po těžkých bojích ve sku-
pině a v semifinále, kde po 
prodloužení dokázaly zdolat 
mistrovský tým loňského roku 
Hradec Králové. Svoji letošní su-
verenitu potvrdily i vítězstvím 
nad svým konkurentem HB Bas-
ket. Tým, který vznikl díky spo-
lupráci se ZŠ Kuncova a jejími 
sportovními třídami a hlavně 

spolupráci s Berounským basketbalovým klubem, si právem zaslouží 
pochvalu a hrdě nese své označení holky ze Stodůlek. 

Náš klub chce pokračovat ve sportovních úspěších a dále se podílet 
na výchově sportovních talentů Prahy 13 a okolí. 

Pokud budou mít děvčata zájem stát se členkami dívčího sportu, 
kde se snažíme vychovávat mládež až do dospělosti, určitě je uvítáme 
na našich trénincích. Ideální věk je 8 – 10 let. Případné informace na 
www.basparta.cz nebo info@basparta.cz.

 Pavel Šenk, hlavní trenér BA Sparta Praha

Gymnastkám se dařilo

Naše závodnice SK Velká Ohrada trénující v ZŠ Janského na Velké 
Ohradě si na pražských přeborech vedly více než skvěle. V závodě 
nejmladšího žactva naše družstvo skončilo na krásném druhém místě.  
V závodě 1., 2. i 3. kategorie pak všechna naše družstva zvítězila a je-
denácti našim gymnastkám se dokonce podařilo postoupit na mist-
rovství republiky v Doubí u Třeboně. Danielka Doležalová, Rozárka 
Schwarzová a Anička Dejmová se navíc staly přebornicemi Prahy. 
Nyní nás čeká nejdůležitější závod sezony – republikové mistrovství. 
Tak snad se i tam bude našim gymnastkám dařit. Prvních 14 dní  
v červnu proběhne nábor nových malých budoucích gymnastek  
a gymnastů. Více na www.zsjanskeho.cz.  Andrea Kudličková

Lávky pod dálnicí hitem vyjížďky
Letošní Evakuace na kole se uskutečnila v sobotu 25. dubna v příjem-
ném jarním počasí. Na 70 cyklistů nejrůznějšího věku se sjelo před 
radnicí a obdrželo dosud utajovanou trasu vyjížďky. Po startovním  
výstřelu starosty Davida Vodrážky peloton vyrazil. Snadná trasa vedla 
Prokopským údolím, po vltavském břehu až do Lahovic a potom  
po dvou zajímavých lávkách, zavěšených pod dálnicí, přes Berounku  

a Vltavu, podél Vltavy na Zbraslav a odtud do Radotína. Mnozí jezdci 
přehlédli už první lávku a další skupina druhou, a tak se ošidili o za-
stávku na zbraslavském náměstí. Do cíle v radotínském sportovním 
areálu u biotopu ale trefili všichni. Dlouholetý organizátor vyjížďky 
Jarda Matýsek tam rozdal dárky dětem, s pár nadšenci si zahrál plá-
žový volejbal a všichni se vydatně posilnili na zpáteční cestu – tento-
krát už do kopce. Samuel Truschka 

Světová špička plážového tenisu v Praze 13
Od 10. do 12. 7. se na bea-
chových kurtech na Ovčím 
hájku odehrají dva meziná-
rodní turnaje v plážovém te-
nisu. Plážový tenis je směsicí 
tenisu, badmintonu, a plážo-
vého volejbalu. Hrají se vý-
hradně čtyřhry, speciálními 
pálkami a podhuštěnými te-
nisáky na dvorci na plážový 
volejbal, síť se napíná do 
výšky 170 cm. V pátek 10. 7. 
se uskuteční menší turnaj pro 

16 ženských a 16 mužských párů. Finále je plánováno na 18.00. 
Divácky zajímavější turnaj startuje o víkendu, kdy se hrají také smí-

šené čtyřhry. Finálová utkání jsou plánována na neděli 12. 7. od 14.00. 
V neděli 12.7. od 11.00 si může kdokoli z diváků pod dohledem čes-
kých reprezentantů bezplatně vyzkoušet krásu i náročnost tohoto 
sportu.

Účast na pražském turnaji přislíbili nejlepší hráči z Německa, Ra-
kouska, Maďarska i Itálie, kolébky tohoto sportu. Zúčastní se i nej-
lepší české páry, které se budou snažit konkurovat evropské i světové 
špičce. Těšíme se na vaši návštěvu i podporu! Máte zájem o propagaci 
své firmy či produktu na tomto turnaji? Kontakt: tel. 605 238 566, 
dohnal@plazovytenis.com. Více na www.plazovytenis.com.
 Vojtěch Dohnal, prezident Českého svazu plážového tenisu
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Pomáhají druhým

Sport pomáhal poprvé v Centrálním parku 
V neděli 10. května proběhla v Centrálním parku Prahy 13 ve Stodůl-
kách benefiční sportovní akce v rámci seriálu Sport pomáhá. Součástí 
akce byl cyklistický MTB závod Stodůlecké šlápnutí a Běh přes haldu. 
Titul Haldaman pak získali ti, kteří absolvovali obě disciplíny. Akce se 
aktivně zúčastnilo 160 závodníků a nespočet diváků jak z doprovodu 
závodníků, tak i kolemjdoucích. V kategorii dospělých zvítězil Michal 
Malík, veterány ovládl David Klíma a v ženách byla nejlepší Petra 
Kotová. V běhu pak byl z mužů nejrychlejší Petr Lohr a mezi ženami 

Šárka Mostlová. Nejlepším Haldamanem se stal Václav Šuser. Kom-
pletní výsledky včetně všech dětských a mládežnických kategorií na-
jdete na j.mp/vysledky-halda2015.

Veškeré příspěvky účastníků akce, které činí 12 500 Kč, věnoval po-
řádající cyklistický klub Vinohradské šlapky na účet veřejné sbírky zří-
zené ve prospěch projektu Sport pomáhá neziskové organizace ANO, 
ANO. Zde budou v plné výši použity na sportovní příspěvky dětem 
z dětských domovů a pěstounských či sociálně slabých rodin.

Celá akce byla pořádaná pod záštitou místostarosty Petra Zemana 
a za podpory Městské části Praha 13. Akci svou účastí podpořila 
i Neviditelná výstava a pojišťovna Generali. Za zmínku i poděkování 
stojí fakt, že pořadatelé i účastníci akce opustili prostory parku ukli-
zené a nepoškozené. Současně děkujeme místním obyvatelům za tole-
ranci a vstřícnost během probíhající akce. David Zach
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Pomáhají druhým

Centrum pro duševní zdraví 
Na začátku května zahájilo svoji činnost 
Komunitní centrum Podskalí. Za podpory 
Norských fondů tak vzniká nová potřebná 
služba pro lidi s duševním onemocněním. 
Centrum Podskalí Fokusu Praha vytvořilo 
tým, ve kterém jsou sociální pracovníci, zdra-
votní sestra, psycholog, psychiatr i peer pra-
covník – člověk s vlastní zkušeností s dušev-
ním onemocněním. Tento multidisciplinární 
tým je připraven pomáhat lidem s duševním 
onemocněním řešit jejich situaci – na jednom 
místě, včas a současně v rovině zdravotní 
i sociální.

„Myšlenka propojit zdravotní a sociální 
služby je klíčová i z hlediska reformy psychia-
trické péče. Fokus Praha má právě díky Nor-
ským fondům příležitost otestovat rozšíření 
svých stávajících sociálních služeb o služby 
zdravotní,“ říká ředitel Centra Podskalí Fokusu 
Praha Ondřej Skála.

Pracovníci komunitního týmu budou rov-
něž spolupracovat s dalšími složkami veřej-
ného života a aktivně vyhledávat lidi, kterým 

by mohli být 
prospěšní. 
Smyslem 
této činnosti 
je předchá-
zení krizovým situacím v sousedských vzta-
zích, v místní komunitě, na veřejných místech, 
ale i v rodinách.

Fokus Praha působí v oblasti duše vního 
zdraví již 25 let. Aktivně se zapojuje do celo-
společenské diskuze o reformě psychia trické 
péče a je leaderem v poskytování sociál ních 
služeb pro lidi se zkušeností s duševním one-
mocněním. V Centru Podskalí nabízí Fokus 
Praha kromě služeb komunitního týmu i kri-
zovou pomoc, centrum denních aktivit, soci-
álně terapeutickou dílnu a centrum podpory 
zaměstnávání. 
Více na www.fokus-praha.cz.

Kontaktovat nás můžete osobně na adrese 
Vnislavova 48/4 na Výtoni nebo ve všední 
dny od 8.30 do 17.00 hodin  
na tel. 774 804 915. Eva Čižinská

Nová proktologická ambulance v centru prevence rakoviny

Až 70 % populace může mít potíže s hemo-
roidy. Proktologie je lékařský obor, který řeší 
hemoroidy a veškerá onemocnění konečníku. 
Gastroenterologické oddělení Salubra v poli-
klinice Lípa poskytuje pacientům komplexní 
diagnostiku a léčbu celého trávicího traktu již 
13 let. Toto oddělení je zařazeno do Progra-
 mu Ministerstva zdravotnictví ČR screening 
nádorů kolorekta. Cílem screeningového pro-
gramu je odhalit nádorové onemocnění tlus-

tého střeva pomocí kolonosko-
pického vyšetření.

Díky spojení specialistů 
z oborů gastroenterologie 
a chirurgie byla na tomto pra-
covišti nově otevřena proktolo-
gická ambulance. Proktologie 
Salubra se věnuje léčbě hemo-
roidů, trhlin a dalších onemoc-
nění konečníku.

Hemoroidy (lidově heme-
roidy) představují intimní a ne-
příjemný zdravotní problém, 
který ztrpčuje život pacientům 
různého věku a pohlaví. Vzni-

kají zánětem křečových žil v konečníku, kdy 
dojde k jejich rozšíření. Typickým příznakem 
je krvácení při odchodu stolice. V případě vý-
skytu krve ve stolici je nutno navštívit lékaře. 
Hemoroidy mohou zamaskovat současný vý-
skyt časného stadia kolorektálního karcino-
 mu. Nevyšetření střeva může mít v takovém 
případě fatální následky.

Při vstupním proktologickém vyšetření, 
které je hrazeno zdravotní pojišťovnou, sta-

noví lékař diagnózu a určí nejvhodnější me-
todu léčby. Proktologie Salubra využívá nej-
modernější metody léčby hemoroidů bez 
nutnosti narkózy a pobytu na lůžku. Mezi 
nejčastěji používané ambulantní metody 
léčby hemoroidů patří Barronova ligace 
(tzv. gumičky) a elektrokoagulace přístrojem 
Hemoron. Obě metody jsou vysoce účinné 
a díky citlivému přístupu lékařů téměř nebo-
lestivé. Těmito metodami lze ošetřit a vyléčit 
90 % nemocných trpících hemoroidy. V pří-
padě nutnosti většího operačního zákroku 
zajistí proktologie Salubra hospitalizaci 
ve smluvním lůžkovém zařízení.

Na proktologické vyšetření se lze objednat 
na tel. 232 003 310 nebo osobně v recepci 
Gastroenterologie Salubra v přízemí polikli-
niky Lípa Centrum Nové Butovice. Více 
na www.salubra.cz. Lucie Petráková

Přijmeme pečovatelky
Středisko sociálních služeb Prahy 13 přijme  

dvě pečovatelky sociálních služeb. Životopisy zasílejte 
elektronicky na e-mailovou adresu: reditel@sssp13.cz.

Bližší informace získáte  
na telefonním čísle 725 393 061.  

Nástup dle dohody.

Pracovní portál pro neslyšící představen
Společnost Tichý svět zakončila 29. dubna 
v Praze cyklus čtrnácti konferencí, které veřej-
nosti v jednotlivých krajích představovaly nový 
portál pracovních příležitostí pro neslyšící 
Neslysimpracuji.cz, který společnost vytvořila 
v rámci mezinárodního projektu Deaf Sup-
port. Součástí unikátního portálu jsou nejen 
pracovní nabídky pro osoby se sluchovým po-
stižením, ale také praktické příručky pro nesly-
šící, zaměstnavatele a úřady práce. Všechny in-
formace jsou dostupné i ve znakovém jazyce. 
Od 1. dubna je portál propojen s největšími 
servery nabízejícími v ČR zaměstnání Jobs.cz 

a Prace.cz. Zájemci na něm najdou téměř 
sedm desítek aktuálních pracovních pozic 
vhodných pro neslyšící, a to z celé České re-
publiky. Společnost LMC, která portály Jobs.cz 
a Prace.cz spravuje, umožnila již před lety 
bezplatnou inzerci míst pro zdravotně posti-
žené. K širšímu uplatnění lidí s postižením to 
ale nestačilo, protože zaměstnavatelé si napří-
klad nedovedou představit možná omezení 
neslyšícího pracovníka. Zveřejnění pozice je 
proto dobré doplnit navazujícími službami, což 
Tichý svět jako první dotáhl do ucelené podo-
 by. Více na www.neslysimpracuji.cz. -red-

Klub JednaTrojka 
v červnu
Klub se nachází v 
Centrálním parku 
naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko bus za-
stávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 
Téma měsíce: Hry a příroda
Program:
út  2. 6. Turnaj v šipkách 
st  3. 6. Deskovky před klubem
čt  4. 6. Pokec v klubu
út  9. 6. Muzika hraje
st 10. 6. Tvůrčí dílna s přírodninami
čt 11. 6. Zavřeno
út 16. 6. Předprázdninová pohoda
st 17. 6. Výlet s piknikem 
  v Prokopském údolí
čt 18. 6. Sport v klubu
út 23. 6. Zavřeno 
st 24. 6. Zavřeno 
čt 25. 6. Zavřeno 

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

 Těší se na vás Helča
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Finanční poradna

Kreditní karta – skvělá nabídka nebo past?
Lákavé kreditní karty potkáváme stále častěji. Je opravdu tak vý-
hodné nakupovat přes kreditní kartu, nebo nám naopak může uško-
dit? Naprostá většina z nás, kdo máme běžný účet, má k běžnému 
účtu pla tební neboli debetní kartu. Z debetní karty můžeme zaplatit 
pouze částku, kterou máme disponibilní na účtu. Oproti tomu kre-
ditní karta je platební karta spojená s revolvingovým úvěrem, tedy 
úvěrem, který držitel karty může postupně splácet a zároveň dále 
čerpat.

Je třeba mít stále na paměti, že kreditní kartu finanční instituce 
nevytvořili proto, aby vám půjčili peníze zdarma, ale jen a jen kvůli 
svému zisku. To potvrzují úrokové sazby u kreditních karet 
ve výši 15 % až 30 % p.a., a také poplatky, které jsou s kreditní kartou 
spojené.

U investic platí – čemu nerozumíte, do toho neinvestujte. U kre-
ditní karty platí podobná rada – pokud vám nejsou zřejmé všechny 
výhody a nevýhody, tak tímto produktem nákupy nefinancujte.

Výhody kreditních karet
 Věrnostní programy nabízejí např. vrácení plateb ve výši až 2 % 
na běžný účet. Pokud utratíte v obchodech např. 10 000 Kč měsíčně, 
tak můžete získat 200 Kč. O tuto částku však lehce přijdete kvůli po-
platkům.
 V zahraničí může být snadnější platba kreditní kartou než de-
betní.
 Slevy u vybraných obchodníků. Možnost využít letištní salonky 
na vybraných letištích za zvýhodněnou cenu, apod.
 Úrazové cestovní pojištění zdarma.

Nevýhody kreditních karet
 Vysoký úrok, většinou 15 % – 30 % p.a.
 Pokud přesáhnete bezúročné období a v horším případě jste 

vyčerpali celý limit kreditní karty a nemáte prostředky na jednorázové 
doplacení, tak jste si pořídili jeden z nejdražších úvěrových produktů.
 U většiny kreditních karet jsou vysoké měsíční poplatky.
 Vysoké poplatky jsou i při výběru z bankomatu (i přes 100 Kč).
 Kreditní karty snižují dostupnost hypotéky. Přibližně polovina 
hypotečních bank zohledňuje do celkové bonity, většinou 5 % až 
10 % kreditního rámce (limitu). Pokud máte kreditní kartu s limitem 
100 000 Kč, který třeba ani nečerpáte, tak mnohé banky uvažují, že 
máte 5 000 Kč měsíčně výdaj. To může výrazně snižovat maximální 
částku hypotéky, např. až o 1,3 milionu korun.

Pokud se už necháte zlákat k pořízení kreditní karty, je kromě 
zjištění výše slev u obchodníků vhodné se zamyslet, jakým způsobem 
budete kredit splácet. Pokud nemůžete sledovat zaplacené platby on-
-line, třeba pomocí internetového bankovnictví, velmi lehce se stane, 
že přehlédnete měsíční vyúčtování a přesáhnete bezúročné období. 

Na jakou částku nastavit limit karty?
Limit kreditní karty byste měli nastavit dle výše příjmu a výše úspor. 
Není rozumné akceptovat nejvyšší limit, který vám daná instituce 
nabízí. Lehce se vám může stát, že neodoláte nákupům, které si 
nemůžete dovolit. Pokud je např. měsíční mzda uživatele kreditní 
karty 20 000 Kč a po odečtení všech výdajů na živobytí zbývá dispo-
nibilních 10 000 Kč, je zřejmé, že pokud jeden měsíc zaplatí kreditní 
kartou částku 20 000 Kč, není tuto částku schopen splatit najednou. 
V tomto případě přichází na řadu minimální měsíční splátka a úrok 
z nesplacených závazků, čímž se, jak již zaznělo, nákup velmi pro-
draží. V horším případě se můžeme dostat do dluhové pasti. Je tedy 
zásadní mít spočítané, kolik můžete měsíčně utratit, abyste si mohli 
nastavit 100% inkaso. Závěrem jen dodám, že bez kreditní karty se 
vám rozhodně bude žít lépe.
 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO
Hasiči dostali autobus
Starosta David Vod-
rážka spolu se svými 
zástupci v pondělí 
18. května pokřtil 
a v areálu hasičské 
zbrojnice předal 
SDH Stodůlky auto-
bus Isuzu, který měst-
ská část zakoupila 
a poskytla sboru 
formou zápůjčky. 

Sedm let starý autobus ve skvělém technickém stavu budeme vyu-
žívat pro dopravu na hasičské soutěže, cvičení a soustředění nebo 
na stáže u profesionálních hasičů. Autobus bude také k dispozici 
Integrovanému záchrannému systému, který ho bude moci využít 
k evakuaci osob v případě živelné pohromy nebo jiné krizové situace. 
Slavnostního předání se zúčastnili také zástupci HZS, městské poli-
cie a okolních sborů. 

Jménem SDH vám přeji příjemné prázdniny a zachovejte nám 
přízeň. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

 Neznámý pachatel někdy mezi 25. 4. a 2. 5. poško-
dil fasádu zadní části bytového domu v Klukovické 
ulici. Nápisem sprejem způsobil bytovému družstvu 
škodu 15 000 korun. Trestného činu se ale pachatel 
takového přečinu dopustí vždy, jakmile nějakou ma-
lůvku byť jen začne tvořit, a to bez ohledu na výši 
škody, kterou tím způsobí.
 Dosud nezjištěný pachatel odcizil 11. dubna dopo-
ledne v obchodě s potravinami peněženku s menší fi-
nanční hotovostí. Stalo se to v momentě, kdy si ji 

poškozený u pokladny při vyndávání nákupu odložil 
na pokladní pás. 
 Dne 2. 5. mezi 5.00 a 5.30 využil nezjištěný pacha-
tel mezi stanicemi metra Můstek a Zličín spánku 
a podnapilosti muže, kterému z kapsy kalhot odcizil 
mobilní telefon Samsung a peněženku s doklady, pla-
tební kartou a finanční hotovostí. 
 Neznámý pachatel mezi 30. dubnem a 2. květnem 
rozbil v Bellušově ulici sklo pravých předních dveří vozi-
dla Hyundai a odcizil z něj panel autorádia Panasonic. 

 Nezjištěný pachatel mezi 30. dubnem a 1. květnem 
odcizil v ulici Janského z motorového vozidla BMW 
4 kola z lehkých slitin a poškrábal prahy, kapotu i zadní 
blatník. Způsobil tak škodu v celkové výši 120 000 Kč.
 Upozorňuji čtenáře na novelu zákona č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu silničních vozidel na pozem-
ních komunikacích, která stanoví, že do 30. 6. 2015 
musí mít každé vozidlo zapsané v centrálním registru 
vozidel svého vlastníka. Vozidla v tzv. polopřevodu 
po tomto datu v registru zaniknou.

Proti neukázněným pejskařům
Kontrolou neukázněných majitelů psů jsou 
pověřeni zejména naši územně odpovědní 
strážníci – okrskáři, kteří vykonávají hlídko-
vou činnost ve svých okrscích pěšky. Nad 
rámec průběžných kontrol provádíme na svě-
řeném teritoriu i speciální akce přímo cílené 
na neukázněné majitele psů. Na základě 
opakovaných stížností občanů a trvale neu-
spokojivého stavu veřejných ploch realizovali 
strážníci obvodního ředitelství v Praze 13 
v dubnu celkem pět akcí zaměřených vý-
hradně na kontroly psů a jejich majitelů. 

Bylo zkontrolováno téměř 100 osob venčí-
cích psa. Zjištěné přestupky byly předány 
příslušným správním orgánům k dalšímu 
opatření. Stejně jako v loňském roce plánu-
jeme i letos alespoň dvě podobné akce v kaž-
dém kalendářním měsíci, a to zpravidla 
ve dnech pracovního klidu.

Kamera odhalila opilého řidiče
Dne 29. 4. v brzkých ranních hodinách byla 
vyslána autohlídka městské policie na Šosta-
kovičovo náměstí, kde se podle informací 
z městského kamerového systému mělo po-

hybovat podezřelé vozidlo Alfa Romeo 
s pražskou registrační značkou. Jeho řidič 
evidentně nezvládal provoz na komunikaci. 
Vyslaná hlídka vozidlo identifikovala a za-
stavila. Třicetiletý řidič už na první pohled 
jevil známky silné opilosti. Hovořil nesrozu-
mitelně a nebyl schopen koordinovat své po-
hyby. Dechovou zkoušku na přítomnost al-
koholu odmítl. Případ byl předán kolegům 
z Policie ČR pro podezření ze spáchání 
trestného činu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Sportovní sezona vypukla 
Co jsme natrénovali přes zimní a jarní měsíce, začínáme prověřovat 
na sportovištích. První závody žen proběhly v Třebonicích. Družstvo 
úplně změnilo sestavu a nabralo nové členky. Takže spíše sbíraly 
zkušenosti, na co je potřeba se zaměřit. Na medailových pozicích 
sice neskončily, ale je skvělé, že je to neodradilo. Budeme jim držet 
palce.

Děti mají za sebou závody v požárních útocích v Podlipanské lize, 
kam se pro letošek přihlásily. Nevedly si špatně, hned z prvních zá-
vodů přivezly bronzové umístění jak v mladších žácích, tak v pří-
pravce, kde mají dvě družstva. Třetí místo potvrdila přípravka 
za týden na dalších závodech. Držíme všem palce, ať se jim sezona 
vydaří.

SDH Třebonice vás spolu s Městskou částí Praha 13 zve na Tře-
bonické letní hry 2015 v netradičních disciplínách, které se budou 
vzhledem k čištění Třebonického rybníka konat v hasičském spor-
tovním areálu v Třebonicích, a to v sobotu 29. srpna od 11.30 hodin. 
Přijďte soutěžit nebo fandit. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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JAK ZNÁME EVROPU? Žáci 7. B ZŠ Mládí 9. května oslavili Den 
Evropy společným projektem nazvaným Evropa a Evropská unie. Sa-
motnému projektu předcházela návštěva Evropského domu, kde získali 
spoustu nových informací ze zeměpisu, historie, kulturního dědic tví, 
o Evropě i společné měně Evropské unie. Součástí byl také pracovní 
list o České republice, kam zakreslili památky zapsané do seznamu 
světového dědictví UNESCO. Jana Hrbáčková

VŠICHNI BYLI ZACHRÁNĚNI. Začátkem května se 18 členů kroužku 
Mladý zdravotník při ZŠ Mládí zúčastnilo spolu s paní učitelkou 
Hrbáčkovou závodů první pomoci v Domě dětí a mládeže Stodůlky. 
Všech 24 týmů, z nichž 3 vytvořili naši členové, ošetřovalo a zachra-
ňovalo na čtyřech stanovištích raněné. Například s popáleninami, 
velkým krvácením, v bezvědomí nebo se zapíchnutou tyčí do břicha. 
Nevyhnuli jsme se ani resuscitaci. Náš tým z 1. stupně se umístil 
na krásném 3. místě. Tým z 2. stupně postupuje z 1. místa do kraj-
ského kola.  Eliška Hořejší a Anna Amélie Vašáková, 7.B

BIOGRAFIE MÁ ÚSPĚCH. Druhého vydání se pro velký úspěch 
dočkala životopisná kniha Jiřího Kohutky a Josefa Košťála Josef Souse-
dík (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlastenec. Rada MČ 
Praha 13 udělila v červnu 2014 Josefu Sousedíkovi in memoriam 
bronzovou pamětní medaili za životní zásluhy celospolečenského vý-
znamu. Také tato informace byla zapracována do druhého vydání 
knihy, kterou jeho syn Tomáš Sousedík předal starostovi Davidu Vod-
rážkovi jako poděkování za připomenutí zásluh svého otce. -st-

SUPERTŘÍDA ČARODĚJNIC. Od ledna probíhá ve FZŠ Brdičkova 
soutěž o „supertřídu“. Po prvním a druhém kole s názvy Den Slunce 
a Tříletá dvojčata následovalo kolo třetí, pojmenované Den čarodějnic 
a čarodějů. Bylo načasované tak, aby se stalo generální zkouškou na Ča-
ro dějnice Prahy 13. Ve středu 29. dubna se do tříd sletěli a do lavic 
usedli něžně, nezbedně i děsivě vyhlížející čarodějové a čarodějnice. 
Všichni vypadali a chovali se tak přirozeně, až se vkrádala černá myš-
lenka, zda bude tato proměna skutečně jen přechodná. Jitka Müllerová

A ZAZVONIL ZVONEČEK...Tři dubnové dny patřil Klub Mlejn 
dalšímu ročníku soutěže v sólovém zpěvu Butovický zvoneček. Děti 
prvních až devátých tříd ze všech základních škol a tomu odpovídají-
cích ročníků Gymnázia Jaroslava Heyrovského se od 13. do 15. dubna 
sna  žily zaujmout pětičlennou odbornou porotu a vyzpívat si místo 
na pomyslných stupních vítězů. V devíti kategoriích soutěžilo 93 jednot-
livců a 4 vícečlenné skupiny. V neoficiální soutěži škol si nejlépe vedla 
ZŠ Kuncova před ZŠ Mládí a FZŠ prof. Otokara Chlupa. Nejlepší 
zpěváci jednotlivých kategorií vystoupili 23. dubna na koncertě vítězů 
v obřadní síni radnice.  -če-

TANČIT NÁS BAVÍ. Taneční skupina DEMO získala v sezoně 
2014/2015 řadu ocenění z pohárových soutěžích – dvě stříbrná a jedno 
bron zové z Mistrovství Čech České taneční organizace. Doposud bo-
dovali naši tanečníci a tanečnice v kategoriích disco dance, disco show 
a modern dance, na konci května nás ještě čeká Mistrovství ČR. 
Od 1. do 5. června nás můžete navštívit na trénincích, vyzkoušet si je 
a pro další taneční sezonu se stát našimi členy.  
Více na www.tanecniskupinademo.cz nebo na facebookových stránkách 
Taneční skupina DEMO. Jitka Žaloudková
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PIVNÍ ŠTAFETA JE VÝZVA. Pelhřimovská Agentura Dobrý den, která 
se zabývá hledáním a zaznamenáváním extrémních výkonů a vydává 
Českou knihu rekordů, vystavila Pivovaru Lužiny certifikát o „nepře-
konání českého rekordu v hodinové štafetě v pití piva“. Certifikát sice 
konstatuje, že rekord z května 2014 překonán nebyl, nicméně k jeho 
dosažení chyběly pouhé čtyři půllitry – za 60 minut se vypilo 192 piv. 
Pivovar Lužiny se o překonání rekordu jistě pokusí znovu a určitě 
bude hledat účastníky. Můžete tam přijít trénovat již v letních měsí-
cích. Kromě standardní nabídky 11-, 12-, 13-stupňového piva a Ale 
budete od června do září moci ochutnat také světlé pšeničné.  -st-

ŠIKANA JE STÁLÉ TÉMA. V letošním místním kole 8. ročníku ama-
térské filmové soutěže AntiFetFest proti sobě stály čtyři snímky zdej-
ších základních škol. Do celopražského finále postoupil film Šikana 
aneb jak se z toho dostat od skupiny tvůrců, žáků Fakultní základní 
školy prof. Otokara Chlupa. Ceny vítězům předával 13. května v ob-
řadní síni radnice zástupce starosty Pavel Jaroš. V celé Praze se do sou-
těže přihlásilo 48 filmů. Finále se tradičně uskuteční v kině Světozor 
ve středu 17. června 2015. Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví 

NÁVŠTĚVA Z GRUZIE. Ve spolupráci s agenturou PIMTA, která se 
orientuje na vzdělávání a výměnu zkušeností novinářů a úředníků, 
uvítala radnice Prahy 13 skupinu pracovníků veřejné správy z gruzín-
ského města Zugdidi. Ujala se jich tajemnice úřadu Kateřina Černá, 
která hostům ochotně zodpověděla všechny otázky týkající se fungo-
vání úřadu, voleb, obyvatelstva, získávání občanství i soužití národnost-
ních menšin. Na závěr si hosté prohlédli radnici a Sluneční
náměstí z ochozu v pátém patře.  -st-

OSVĚŽENÍ PRO HORKÉ DNY. Multifunkční mlhoviště s trampolí-
nou, prolézačkou a dalšími atrakcemi bylo 22. dubna slavnostně pře-
dáno dětem v Mateřské školce U Bobříka v Podpěrově 1880. Spo lečně 
s ředitelkou školky Miloslavou Machovskou stříhali pásku předseda 
výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud, předsedkyně majetko-
vého výboru Yveta Kvapilová a zásupce firmy, která letní osvěžovnu 
pro děti vybudovala. Na atrakci za 300 tisíc korun přispěli celou polo-
vinou svými dary rodiče dětí. Městská část si této iniciativy vedení 
školky a rodičů váží a zbylých 150 tisíc doplatila. Na hřiště s rozprašo-
vací sprchou se mohou těšit i děti z jiných mateřinek, protože školka 
U Bobříka má letos letní provoz.  -st-

DÁRCI ZASLOUŽÍ PODĚKOVÁNÍ. Ve středu 13. května vyrazilo 
do ulic přes 13 000 dobrovolníků, kteří ve více než 1 100 městech 
a obcích po celé ČR nabízeli za minimální příspěvek dvacet korun 
žlutý kvítek měsíčku lékařského, tradičního symbolu dobročinné 
sbírky Ligy proti rakovině. V Praze 13 se do projektu Květinový den 
tradičně zapojily dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky. 
Členky Noctuelly prodávaly květinky a odpoledne vystoupily všechny 
tři sbory v obřadní síni radnice na společném benefičním koncertu. 
Na podporu výzkumu léčby rakoviny byl předán rekordní výtěžek 
18 589 Kč. Do 31. 10. 2015 můžete podpořit projekty Ligy proti ra-
kovině Praha také odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč.  -če-
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Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 1 784 000 Kč Cena: 3 600 000 Kč Cena: 1 500 Kč/m2

Cena: 1 700 000 Kč Cena: 1 490 000 Kč Cena:  890 000 Kč

Stř. kraj-Tetín. Prodej stavebního pozemku 
(991 m2)/sítě na hranici pozemku/orientace JZ.

PZ-Davle, Ve Struhách.  Prodej třípatr. RD 
s dvěma byt. jed. 2+kk a 3+1/podkroví/G.

PZ-Mníšek pod Brdy. Prodej komerč. pozem-
ku (9921 m2)/u poz. elektřina/voda/kan./plyn.

PZ-Jesenice, Příčná II. Prodej moderního 
bytu 1+kk (38 m2) se společnou zahradou.

Královéhr. kraj.- Uhlíře. Prodej roubené 
chalupy po rekonstrukci/30 km od Krkonoš.

Stř. kraj-Hvožďany. Prodej chaty (72 m2)/
pozemek (496 m2).

   
Štefánikova 29, Praha 5     

      
     

Prodáváme a pronajímáme  
nejvíce nemovitostí na Praze 5

INZERCE

TOULKY

Cestou poutníků podél kapliček
Tentokrát vás pozveme na procházku vedoucí 
podél kaplí kdysi slavné poutní cesty. Auto-
busem č. 306 ze Zličína dojedete do zastávky 
Hostivice, Litovice a odtud půjdete kolem 
Litovického rybníku. Patří do soustavy Hos-
tivických rybníků, jež jsou od r. 1996 přírodní 
památkou. Na přiléhající mokřady a lesy jsou 
vázány vzácné a ohrožené druhy rostlin a ži-
vočichů. Za vlády Rudolfa II. sloužila oblast 
rybníků jako zdroj užitkové vody pro Pražský 
hrad. Kolem kapličky sv. Jana Nepomuckého 
dojdete ke gotické tvrzi založené Řehníkem 

z Litovic r. 1266. Je to mohutná třípatrová 
budova z opuky. Počátkem 18. století byla 
přebudována na sýpku, v současné době je 
prázdná a chátrá. Pokračujte po kraji silnice 
k přejezdu přes železniční most a za ním 
mezi poli po nově opravené mlatové cestě. 
Dojdete k informačnímu panelu o cyklo-
stezce Kladno – Hostivice – Kyšice s odpo-

čívadlem. Než dojdete na křižovatku, kde je 
další informační panel, projdete kolem hro-
mady suti, zbytků kaple č. XVIII. Některé 
její zbytky byly zachráněny a jsou uloženy 
pod přístřeškem v Hájku. Poutních kaplí bylo 
původně na cestě z Prahy do Hájku posta-
veno 20, první z nich stojí na Dlabačově. 
Do dnešních dnů se zachovalo 12 kaplí. Pou-
t ní kaple č. XIX a XX byly opraveny na ná-
klady Hostivic a Červeného Újezda. V každé 
kapli byly výjevy ze života Panny Marie 
a sv. Františka, ale ani v jedné se nedocho-
valy. Po opravené cestě s vysázenými lipami 
dojdete až ke klášteru Hájek, který se snaží 
postupně opravit františkáni. Cílem poutní 
cesty byla hájecká loreta s kopií sošky černé 
Panny Marie Loretánské. Stavba byla zahá-
jena roku 1623 Florianem Jetřichem Žďár-
ským po jeho návratu z italského Loreta. Pán 
na Kladně, Tachlovicích, Jenči, Újezdě, Hos-
tivicích a Žďáru měl šest dcer a žádného 
muž ského dědice. Proto roku 1621 slíbil po-
stavit na svém panství Loretu, narodí-li se 
jeho choti syn, což se stalo. Pražský arcibis-
kup kardinál Harrach posvětil kapli roku 
1625. O Loretu pečoval 35 let poustevník 
žijící v domku u kaple. Syn Floriana Žďár-
ského František Adam Eusebius zde v r. 1659 
založil klášter pro 12 františkánů s nemoc-
nicí. Když roku 1670 zemřel, bylo jeho tělo 
ve františkánském rouchu pochováno v ka-
tedrále sv. Víta a jeho srdce bylo pohřbeno 
pod prvním stupněm oltáře v loretánské 
kapli. 

Hájecká Loreta se záhy stala oblíbeným 
poutním místem. Poutníci si odsud odnášeli 
i vodu ze studánky sv. Antonína, o které věřili, 
že pomáhá při nemocech. V 50. letech minu-
lého století se klášter stal pracovním táborem 
pro mladé kleriky a kněze, kteří byli předtím 
vězněni v želivském klášteře. Od r. 1953 zde 
bylo vojenské skladiště a archiv. Dnes se mů-
žete projít celým areálem, odpočinout si, na-
čerpat duševní energii. Tu fyzickou můžete 
získat v protější restauraci. Odtud pokračujte 
po silnici naproti klášteru, zahněte vlevo 
a po zpev něné cestě dojdete na železniční 
zastávku Chýně. Odtud dojedete vláčkem 
přes Zličín do Stodůlek nebo dále vyhlídko-
vou trasou přes zastávky Cibulka a Žvahov 
až na Smíchovské nádraží. Přeji vám krásný 
výlet a hezké léto.

 Marta Kravčíková,  

 Klub českých turistů oblast Praha – Karlov, oddíl TurBan 
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Večerníček slaví 50. narozeniny
Od 31. května do 13. září můžete 
ve Valdštejnské jízdárně a Museu 
Kampa navštívit unikátní a svým rozsa-
hem ojedinělou přehlídku toho nejzají-
mavějšího, co dětské pohádky na dobrou 
noc divákům několika generací nabídly. Večerníček je v evropském 
televizním světě unikátem. Měl být původně jen nenápadnou po-
hádkou na do brou noc, nalezl však časem své pevné místo v kon-
textu světové kine matografie. Stovky kvalitních literárních předloh, 
scénářů, výtvarných stylů a režijních přístupů z něj zformovaly hr-
dého nositele odkazu české animátorské školy. Výjimečná výstava je 
určena malým i dospělým. Množství nejznámějších scén naleznete 
pod hvězdným nebem Večerníčka ve velkolepém prostoru Vald-
štejnské jízdárny. Museum Kampa představí prostřednictvím výtvar-
ných návrhů originálních kreseb, ilustrací a loutek osobnosti Josefa 
Lady, Jiřího Trnky, Břetislava Pojara, Zdenka Milera, Radka Pilaře, 
Václava Čtvrtka, Adolfa Borna či Vladimíra Jiránka. Nebude chybět 
Jiřina Bohdalová a Josef Dvořák, kteří propůjčili hlas největšímu 
počtu postaviček. Na děti čeká například skleněné bludiště Maxipsa 
Fíka, Rákosníčkův dětský kolotoč nebo pohádkový les. Česká tele-
vize pracuje na uchování večerníčků pro další generace. Do digitální 
podoby převedla již více než sto pohádkových cyklů, např. Maxipsa 

Fíka, loupežníka Rumcajse nebo vílu Amálku. K padesátému výročí 
se ve vysokém rozlišení představí Krkonošské pohádky a digitalizo-
vaná podoba všech sedmatřiceti epizod Boba a Bobka. V součas-
nosti rovněž vznikají kolorované epizody první, černobílé série Po-
hádek z mechu a kapradí. Víte, že se první večerníček vysílal 
2. ledna 1965 v 18.45 a byl černobílý? Znělka Večerníčka pak po-
chází z léta 1965. Autorem figurky byl Radek Pilař, animátorem 
Antonín Bureš a režisérem Václav Bedřich. Hlas Večerníčkovi pro-
půjčil tehdy pětiletý Michal Citavý. Ve Valdštejnské jízdárně je 
otevřeno od úterý do neděle od 9 do 19 hodin, v Museu Kampa 
– Sovových mlýnech každý den od 10 do 18 hodin. Vstupné, které 
je do obou prostorů společné a nemusíte návštěvu absolvovat tentýž 
den, činí pro rodiny 250, dospělé 125, děti 6 – 15 let 50 Kč a pro 
děti do šesti let je zdarma. Více informací naleznete na  
www.ceskatelevize.cz/porady/0-vecernicek. Dan Novotný

Stalo se v červnu
Střelcem na e8 a černý se vzdal
„Studuje matematiku, ale není suchým matematikem, hraje 
za Vídeň, ale není Vídeňák, je rozený Maďar, ale neumí maďarsky, 
mluví rychle a přitom koná rozvážně, a ještě se stane nejlepším 
hráčem šachu na světě, aniž dosáhne na korunu mistra světa.“ 
Zkuste si zapamatovat 
jméno Richard Réti. Byl 
naším nejlepším šachis-
tou všech dob. Narodil 
se 28. května 1889. Stu-
doval ve Vídni matema-
tiku a pro šachy se roz- 
 hodl poté, co v centru 
vídeňských šachistů, 
kavárně Café Central, 
ztratil svou dizertační 
práci. Nechtělo se mu ji 
psát znova. Přestěhoval 
se do Prahy a během 
šesti let, již jako šachový 
velmistr, se ocitl v absolutní světové špičce. Jeho nejznámější par-
tie, oceněna první cenou za krásu, pochází z New Yorku roku 
1924, jednoho z nejlepších turnajů v historii. A porazil geniálního 
Capablancu, který prohrál poprvé po 8 letech. V r. 1925 dosáhl 
světového rekordu proti 29 soupeřům v simultánní hře (současně) 
naslepo. Stal se radikálním „novátorem“ šachových zahájení, 
jedním z vůdčích představitelů tzv. hypermoderní šachové školy 
a zakladatelem šachové novoromantické školy. Jeho knihy se 
považují za klasická díla šachové literatury. Je po něm také 
pojmenováno zahájení – Rétiho hra. Uveřejnil 53 studií, první 
ve 12 letech. Jedna z r. 1921, patřící k nejslavnějším vůbec, je 
označena jako šachová kvadratura kruhu. Její hlavní myšlenkou 
byla negace známého aforismu Senecy: „Kdo současně honí dva 
zajíce, nejenže je oba nechytí, ale nejspíše nechytí žádného.“ 
Geniální šachista a skladatel vynikajících šachových studií 
Richard Réti dostal osudový mat 6. června 1929. Nečekaně 
zemřel na spálu v pouhých čtyřiceti letech. Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Přírůstek živností řemeslných (1930)
V době mezi svě-
tovými válkami 
bylo v obci 
6 truhlářských 
podniků s moder-
ními stroji. 
Některé z nich 
postupem času 
opět pro nedosta-
tek práce zanikly. 
Někteří z těchto 
živnostníků živo-
řili, ale přesto si 
nechali říkat pane továrníku. S rozvojem stavebnictví se zde obje-
vovaly i nové z tohoto oboru a přibývalo i živností jiných. Byli 
zde 4 zedničtí mistři, 4 lakýrníci, 3 malíři pokojů, 4 pokrývači, 
kamnář, 3 povozníci, štukatér, kominík, zámečník a instalatér, 
2 kováři, kolář, čalouník, sedlář, 3 krejčí, švadlena, 4 holiči, kapel-
ník, trhovec, podomní obchodník, cukrář, 4 zahradníci, 5 řezníků, 
2 lékaři a porodní bába, pohřební ústav, drogerie, pekařství, tesař-
ský závod a pila, elektrozávod, 4 strojní cihelny, vápenice, 2 man-
dly, 6 obchodů s potravinami, 10 mlékařských živností a 3 trafiky. 
Celkem bylo ve Stodůlkách kolem 70 řemeslných živností a ob-
chodů. Vybral Dan Novotný
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Životní prostředí

České medobraní se soutěží
V areálu Parku 
Ořech se bude 
28. června od 10.00 
do 18.00 konat 
v pořadí už dvanácté 
České medobraní. 
Kromě medového 
a medovinového 
jarmarku se budete 
moci podívat do pro-
skleného včelína, 
zhlédnout ukázky 
včelaření včetně 
veřejného vytáčení 
a ochutnávání medu. 
Můžete si vyzkoušet 
i přírodní léčbu 
s pomocí včel, pro 
děti jsou připraveny 
hry a soutěže, pro 
všechny pak hudební 
vystoupení.

Chcete si zahrát již nyní? Pak se zapojte do naší soutěže.
Do 19. června pošlete na mailovou adresu vcelinorech@gmail.com
odpovědi na následující tři otázky: 
1) Kolik včel je na jaře, při plném květu, přibližně v úlu?
2) Kolik medu nasbírá včela za život?
3) Co to je apiterapie a kde si ji můžete vyzkoušet?
Kdo pošle správnou odpověď, může si na 12. Českém medobraní vy-
zvednout odměnu. Navíc se dostane do dvou losování, a to ve 13.00 
a v 16.00. Hlavní cenou obou losování je velký včelařský medový dár-
kový koš. Ceny, které lze z technických důvodů vyzvednout pouze 
na medobraní, dostane i dalších 25 odpovídajících v každém losování.

 Vladimír Glaser

INZERCE

NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL
NEKONEČNÝ PROSTOR 
PRO VÁŠ STYL Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu. 

Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř. 
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo 
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu 
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější 
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující. 
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete 
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá 
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte 
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA 
Superb přímo u nás.

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry

novaskodasuperb.cz

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

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

Untitled-278   1 18.5.2015   10:52:15

Kdy a kam s objemným a nebezpečným odpadem?
Obyvatelé naší městské části mohou objemné odpady odkládat 
ve sběrném dvoře hl. m. Prahy v ulici Klikatá 1238/90c v Praze 5, 
tel. 727 804 518. V letních měsících je sběrný dvůr otevřen od pondělí 
do pátku od 8.30 do 18.00, v sobotu od 8.30 do 15.00, v neděli 
a o svátcích je zavřeno. Se změnou času na zimní se (mimo soboty) 
provozní doba o hodinu zkrátí. Současně upozorňujeme, že sběrný 

dvůr v Proboštské ulici v Praze 6 je uzavřen.
Na stejné adrese sběrného dvora hl. m. Prahy, ale asi o 50 m výše, je 

umístěn sběrný dvůr spol. Pražské služby, který se specializuje pouze 
na odběr nebezpečných odpadů a olejů. Provozní doba je kromě středy 
od 8.00 do 16.00, ve středu od 9.00 do 17.00.

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

ulice datum stanoviště

Petržílkova  1. 6. parkoviště u č. 2267
křižovatka Vlachovy 
a Šostakovičova náměstí  2. 6. na chodníku u č. 1511

Fantova  3. 6. parkoviště u č. 1742
Běhounkova  4. 6. parkoviště proti č. 2463
Melodická  5. 6. křižovatka s ul. Operetní
Nušlova  5. 6. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Přecechtělova  8. 6. křižovatka s ul. Prusíkova (na chodníku)
Böhmova  9. 6. parkoviště u kotelny
Amforová 10. 6. proti č. 1895/24

Pavrovského 10. 6. rozšířená plocha u kontejnerů  
na směsný odpad

Suchý vršek 11. 6. křižovatka s ul. V Hůrkách  
(odstavná plocha u oční polikliniky)

Chlupova 12. 6. proti č. 1800 (u MŠ)
Zázvorkova 12. 6. parkovací záliv proti č. 2003/14
Janského 15. 6. parkovací záliv u lékárny

ulice datum stanoviště

Chalabalova 16. 6. parkoviště u č. 1611/7

Pod Viaduktem 16. 6. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru  
(u stanoviště na tříděný odpad)

Podpěrova 17. 6. u č. 1879 (před MŠ)

Sezemínská 18. 6. parkoviště u trafostanice

5. máje 19. 6. proti č. 325/55

Bašteckého 19. 6. křižovatka s ul. Janského
Janského 22. 6. parkovací záliv proti č. 2437
Ovčí hájek 23. 6. parkoviště proti č. 2159
Volutová 24. 6. parkoviště proti č. 2518

Bellušova 25. 6. parkovací záliv proti č. 1804/7

K Řeporyjím 25. 6. u kapličky

Náměstí Na Lužinách 26. 6.

K Hájům 29. 6. křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha 
u stanoviště tříděného odpadu)

Janského 30. 6. parkovací záliv proti č. 2211

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková, OŽP

Životní prostředí

Buďme ohleduplní nejen k přírodě
Na příchod jara a jarního počasí jsme si letos opravdu museli počkat. 
Možná i proto se vypravilo přivítat první dny s opravdu jarním poča-
sím do Prokopského údolí mnoho obyvatel Prahy 13 a Prahy 5. Se 
zvyšujícím se počtem lidí se v poslední době bohužel setkáváme i se 
zvyšující se agresivitou některých jedinců. V Prokopském údolí žijí 
obyvatelé, kteří zde mají své rodinné domy, jezdí sem chataři, jsou zde 
vyznačené trasy pro pěší i cyklisty a celá oblast je hojně využívána ro-
dinami s malými dětmi.

Proto si dovoluji apelovat na všechny, kteří přírodní park využívají 
k relaxaci, aby se chovali ohleduplně nejenom k přírodě, ale i k sobě 
navzájem. Nechci zde citovat zákony, ale rád bych upozornil na to, že 
Prokopské údolí není uzavřenou rezervací, ve které se mohou pohybo-
vat pouze privilegované skupiny. Pozemní komunikace jsou určeny pro 
všechny účastníky provozu, jestliže jim dopravní značení vjezd do ob-
lasti nezakazuje. To znamená, že se na nich setkávají řidiči motoro-
vých i nemotorových vozidel s chodci, případně i s jezdci na koních 
a všichni je při dodržování zákona o provozu na pozemních komuni-
kacích mohou využívat. Jednotlivé skupiny si ale mnohdy snaží komu-
nikace „přivlastnit“ pouze pro sebe. Proto bych chtěl apelovat na všech-  
ny, kteří se v Prokopském údolí pohybují, aby ostatní uživatele zdej-
ších komunikací respektovali. Pavel Jaroš, zástupce starosty 

Koloběh vody v divadle
Ekovýchovná představení zaměřená na ochranu přírody hravou for-
mou pořádá a platí odbor životního prostředí od roku 1997. Divadelní 
představení ke Dni Země se letos konala 22. dubna pod záštitou zá-
stupce starosty Pavla Jaroše ve Spolkovém domě ve Stodůlkách. Pro 
velký zájem jsme uspořádali tři představení pro více než 550 dětí 
z MŠ a ZŠ. Divadlo Kapsa zahrálo Putování ztracené kapky o kolo-
běhu vody v přírodě. Byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti, autoři 
nejlepších obrázků dostanou drobné ceny.
 Eva Beránková, odbor životního prostředí

Neskutečný případ vandalství

Neznámí vandalové zdevastovali mezi 15. a 17. květnem pergolu 
u hřiště pro předškolní děti ve vnitrobloku Brdičkova – Amforová 
na sídlišti Lužiny. Je to tím strašnější, že toto dětské hřiště bylo zre-
konstruováno před necelými pěti lety. Modernizace hřiště byla sou-
částí revitalizace vnitrobloku spolufinancované z prostředků EU. Vy-
budování zničené pergoly stálo 170 tisíc korun. Máte-li jakékoli 
poznatky o pachatelích (pachateli) tohoto alarmujícího činu, sdělte je 
prosím policii nebo odboru životního prostředí. -red-  

PRANÝŘ
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Cvičíme i v létě 
Do letních měsíců vás pohodovou kondicí vybaví cvičitelka Hanka 
Borčevská na cvičebním místě v Kulturním domě Mlejn, Kovářova 4, 
Stodůlky. Cvičení probíhá v pondělí od 9.30 do 10.30 a od 10.45 
do 11.45.

Zdravotní cvičení pro každý věk pokračuje i v letních měsících. 
Senior Fitnes, o.s., vás zve na hodiny zdravotního cvičení pro seniory 
a další zájemce také v červenci a srpnu v KD Mlejn. Od 30. 6. cvičíme 
každé úterý od 9.30 do 10.30. Na cvičení není třeba rezervace, cena je 
40 Kč/hod. 

Přijďte si s námi zacvičit pro zlepšení fyzické kondice, odstranění 
bolestí zad a zlepšení psychické pohody.

Bližší informace podá Hana Borčevská, tel. 720 689 939,  
hborcevska@seznam.cz. Více na www.seniorfitnes.cz. Zdeněk Hostinský

Turistický klub seniorů slaví dva roky
Náš turistický klub působí díky iniciativě své zakladatelky Věry Bern-
häuserové od konce ledna 2013. Stal se už osmým klubem seniorů 
v Praze 13. Během uplynulých dvou let se náš počet rozrostl z původ-
ních 20 na současných 35 stálých členů. Scházíme se dvakrát týdně, 
a to každé úterý v klubovně a ve čtvrtek na společném výletě. Každý 
něčím přispěje, tu zhotoví dáreček k svátku nebo narozeninám někte-
rého z členů, tam pomůže s výzdobou klubovny, upeče něco dobrého 
pro ostatní na svačinku nebo přinese jiné mlsání, fotografuje nebo píše 
kroniku. Vymezené dvě hodiny v klubovně obvykle nestačí. Přece jen 
– svačinka, rukodělná činnost, příprava výletů, promítnutí videa 
z předchozího výletu, které pro nás natáčí nadšený kameraman a foto-
reportér Petr – to vše zabere obvykle více času, než plánujeme. V pod-
zimních a zimních měsících jsou naše pravidelné čtvrteční výlety za-
měřeny na poznávání Prahy a na jaře a v létě vyrážíme do přírody. 
Umíme se zasmát sami sobě a v autobuse nebo vlaku je nás hned plno, 
vždyť s některými se nevidíme celý týden a to je hned o čem si poví-
dat. Je příjemné, když si někdo z klubu připraví pro ostatní zasvěcený 
výklad zaměřený na probíhající výlet. Trénujeme tak nejen pohyb 
a chůzi, ale i paměť a v neposlední řadě si rozšiřujeme znalosti. Je nám 
líto, že pro naplněnost nemůžeme přijímat další zájemce. Ale 35 stá-
lých členů je víc než dost a organizace činnosti stojí naši vedoucí Věru 
velmi mnoho času a úsilí. Za to jí přísluší náš velký dík a uznání.
 Členové turistického klubu 8

Svatba s leskem zlata

Před padesáti lety, 24. dubna 1965, byli na Místním národním výboru 
v Radslavicích oddáni manželé Ladislav a Marie Cenklovi z Prahy 13. 
Krásné okamžiky si připomněli a zopakovali 15. května v obřadní síni 
Úřadu městské části Praha 13. Po obřadu, jehož slavnostní atmosféru 
ještě podtrhlo vystoupení dětí z pěveckých sborů Klíček a Notečka, 
poblahopřáli manželům členové rodiny, za Městskou část Praha 13 se 
připojil zastupitel Vít Bobysud.  -red-

Všechno nejlepší ke stovce
První trojciferné narozeniny 
oslavila 24. dubna paní Marie 
Zaňková z Lužin. Narodila se 
v roce 1915, takže zažila 
Rakou sko-Uhersko, první 
republiku a dvě světové války. 
Měla osm sourozenců. Než se 
přestěhovala do Prahy, strávila 
velkou část života v Bakově 
nad Jizerou, kde v mládí po-
máhala rodičům v řeznictví. 
Tehdy ji otec naučil usmívat 
se na lidi a úsměv jí vydržel 
dodnes. S manželem spolu 
žili 70 let a měli tři děti. Má 
3 vnoučata a 6 pravnoučat. 
Před 13 lety se paní Zaňková 
přistěhovala k dceři do Brdič-
kovy ulice. Přestože už se jí 
hůře chodí, stále se hlásí 
o mytí nádobí, protože chce 
být užitečná. Za městskou část přišel jubilantce popřát také předseda 
sociálního výboru Aleš Mareček, který jí společně s pracovnicí občan-
sko-správního odboru Nikol Porazilovou předal kytici a dárkový koš. 
Přejeme paní Zaňkové pevné zdraví a dobrou náladu. Samuel Truschka 
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 1. 6.   Slavíme narozeniny Kamila Šmídová
 8. 6.   Karel IV. – 700 let – přednáška Petr Baubín
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
15. 6.   Olympiáda před prázdninami Richard Kouba
 Jana Dvořáková
 Naďa Žáčková
16. 6.   Zájezd na zámek v Častolovicích
22. 6.   Přátelské posezení před prázdninami Svatava Bulířová
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
29. 6.   Kam o prázdninách Svatava Bulířová

Přeji všem pěkné prožití léta.
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 6.   Procvičíme si paměť Milada Tomašovičová
 9. 6.   Zacvičíme si, zahrajeme si společenské hry
16. 6.   Přehrajeme si kazetu Moravský Kras Miloslav Trčka
23. 6.   Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka
 Oslavíme narozeniny členek narozených v červnu
30. 6.   Posezení před prázdninami u kávy, popřejeme všem hezké
 prožití léta a připijeme si na opětovné setkání.
Hlavně ve zdraví v září.

Klub seniorů III a Svaz postižených  
civilizačními chorobami
 3. 6.   Zájezd do Bechyně a Tábora Helena Hrdoušková     
10. 6.   Společenské hry Roman Kosan
 Jarmila Žemličková
17. 6.   Zazpívají a zarecitují děti z MŠ Paletka
 Alena Černohorská, ředitelka MŠ
24. 6.   Promenáda v zahradě a rozloučení před prázdninami
 Helena Hrdoušková
 Roman Kosan
Všem seniorům přejeme hezké prázdniny.
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH,  tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

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

Klub seniorů staré Stodůlky 
Scházíme se každý čtvrtek od 13 hodin v Domě sociálních služeb 
Lukáš, Trávníčkova 1746. Program přizpůsobujeme přání členů 
klubu, nechybí ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014

Program klubů seniorů červen 2015

Velká ztráta pro svaz diabetiků
Oznamujeme smutnou zprávu, že dne 
1. 4. 2015 zemřel pan Jaroslav Pulchart, 
který byl od roku 1991 předsedou naší 
organizace. Od zřízení územní organi-
zace pro Prahu 13 byl iniciátorem a hnací 
silou všech pořádaných akcí. Jeho záslu-
hou jsme získali mnoho informací a po-
znatků o diabetu, za což si zaslouží náš 
vřelý dík. Se zesnulým jsme se rozloučili 
29. 4. na mimořádném smutečním setkání 
diabetiků v Domě sociálních služeb Lukáš. 
Bude nám chybět. Čest jeho památce. 
 Svaz diabetiků – územní organizace pro Prahu 13

Severská chůze do Třebonic
Již tři roky chodíme v květnu se severskými holemi (Nor-
dic Walking) na návštěvu do Rukodělného pivovaru pana 
Staňka do Třebonic. Letos to vyšlo na 13. kvě tna. Na startu 
u Lukáše pozdravil 40 účast níků místostarosta Pavel Jaroš, 
popovídal si s některými o problematice životního pro-
stře dí a úklidu a poté pochod odstartoval. Bylo tak akorát, 
zima ani horko a po dešti ani vidu. Pochodníci prošli přes 
metro Stodůlky do Britské čtvrti, ale před Chaby se stočili 
doleva a vydali se ke kostelíku sv. Jana a Pavla na Krtni. 
Polní cesta splnila pro mnohé očekávání – konečně se do-
čkali adrenalinového pěšího crossu. Zastáv ka před kostelí-
kem byla vyplněna povídáním o zaniklé obci Krteň a le-
gen dě o Karlu IV. Pak se šlo nejkratší cestou do pivovaru, 
protože žízeň už byla velká. Hospůdka v pivovaru se záhy zaplnila 
a kdo chtěl, mohl se na veran dě kochat krásně upravenou za hra - 
dou a volně se pasoucími koníky. Pochodníky přišel pozdravit také 
předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Pan Staněk, sládek a maji-

tel, točil jedenáctistupňový „Ale“ nebo polotmavou dvanáctku „Starej 
Procházka“. Kdo chtěl, mohl ochutnat utopence, čtyři druhy kořeně-
ného sýra nebo uzené matesy. Mnozí si zakoupili pivo i domů, pro-
tože je opravdu chutné a má říz. Tak zase příště na pivu v Třebonicích. 
Stojí to za to. Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 
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Inzerce

 o Dne 15. 6. 2015 se dožívá 
krásných 90 let paní Zděna 
Zděradičková roz. Dlouhá  
z Třebonic. Do dalších let  
jí přejeme hodně zdraví  
a pohody. Děti Zděna,  
Pepa, Dana s rodinami  
a sestra Jana s rodinou.

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

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

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Malířské práce, štuky, laky, stěrka + návštěva 

zdarma! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

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

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

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

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

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

 o Fajn půjčka – až 50 000 Kč. Tel. 604 462 481.
 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování  

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra,  
koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

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

 o 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 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 Vyprojektuji větrání/chlazení bytového domu 
při revitalizaci funkčním systémem DCV. Autorizovaný 
projektant TZB. Štěpán – tel. 602 404 885.

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

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

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, 
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 Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  
Tel. 606 662 223. 

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

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

 o Stříhání psů všech ras na Butovicích. Pracovní 
doba po – ne 7 – 21 hod. Tel. 737 274 172 (je nutné 
předem zavolat). Bližší info na www.salonpejsek.cz.

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

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

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

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

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u 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 Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

 o Nabízíme opravy a rekonstrukce bytů, bytových  
jader a domů, výstavbu a rekonstrukce rod. domů – vše 
"NA KLÍČ", tzn. včetně navazujících profesí. Zvláštní 
zaměření na instalatérské a topenářské práce. 3D návrhy 
a vypracování dokumentace. Záruka kvalitní práce.  
Tel. 604 845 482, www.ikuzma.cz.

Blahopřejeme

Služby

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087     www.calounictvi-cepela.cz

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

opravy televizorů a elektroniky
antény, satelity – opravy, montáže
www.tVseRVis.cz – v.siebert@volny.cz

tel. 733 311 747, 733 608 454     
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 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

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

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

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

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

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

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

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

 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 Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

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

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

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

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.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 Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

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

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

 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

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

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

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

 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 Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. 
Tel. 602 151 310.

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

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD 
A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

 o Přístrojová pedikúra, vhodná pro lidi s onemoc-
něním dolních končetin, diabetiky. P. Švástková, 
Neústupného 1830/26 Studio Moneka. 
Tel. 733 192 553, www.pristrojova-pedikura.cz.

 o Chůva a hospodyně nabízí pomoc s péčí o děti 
od 1 měsíce i s domácností.Vzdělání,praxe,čas.fl ex., ŘP, 
vl. auto, doporučení k disp. Tel. 775 296 647.

 o I vy si můžete dopřát krásné vlasy! 50 % sleva na 
střih a foukanou platí každé úterý mezi 9 - 15 hod. Objed-
návky na tel. 777 870 586, www.kadernictvimatrix.cz. 
Čtvrtky 14 - 20 hod jsou u nás i bez objednání! Máme 
otevřenou i každou lichou sobotu. Těšíme se na vás. 
Trávníčkova 7, Praha 13, 4 minuty  do metra Luka.

 o Certif. účetní expert s 20letou praxí nabízí vedení 
účetnictví (zkušenosti i s bytovými družstvy a SVJ) 
a služby v oblasti finančního řízení (plánování, rozbory 
nákladů, kalkulace, řízení Cash flow atd.) Tel. 602 193 513.

 o Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. 
Tel. 606 527 091.

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

Blahopřání STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

Zveme vás do nově otevřené 
cukrárny, kde vám nabízíme:

▪ řecké speciality       
▪ dorty
▪ jogurtovou točenou zmrzlinu
▪ domácí limonády, kávu s kokosovým  
   mlékem a mnoho dalšího 

Ceny zákusků od 19 Kč

Zvoncovitá 1968/13, tel. 773 962 475   
Otevřeno: po-pá 10 - 18, so-ne 11 - 18 

SOUKROMÁ ŠKOLIČKA  SOUKROMÁ ŠKOLIČKA  
pro děti od 6 měs. do 4 let • cena od 60 Kč/hod.

www.irozmarynek.cz Tel.: 603 226 831

Kvalifikovaná péče (1 teta na 4 děti)
Docházka dle vašich potřeb

Zájmové kroužky:
výtvarná, hudební a pohybová činnost, angličtina

V ceně je zahrnuta strava, pitný režim
a hygienické potřeby

Pěkné prostředí se zahradou

NABÍZÍME POBYT S DENNÍM PROGRAMEM:NABÍZÍME POBYT S DENNÍM PROGRAMEM:

Španielova 1701/52a, Praha 6 – Řepy

•

RK JUDr. VOSYKA, s.r.o.
 prodej, pronájem bytů a nemovitostí

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

tel. 608 212 218, e-mail: vosyka@vosyka.cz 
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(u OC Nový Smíchov)
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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

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

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

Jsme specialisté na Prahu 13 a okolí. Bydlíme tu s Vámi.

Kompletní a rychlý servis při prodeji či koupi nemovitosti

Financování privatizací, vyplácení exekucí, bezúročné půjčky

Právní služby zajišťuje advokát JUDr. Jan Frič

www.hes-nespor.cz

+420 739 076 747

Hábova 2345/7

 o Hospůdka Nostalgie Vás zve na speciality z grilu 
– krkovička, kuřecí, jehněčí klobásky aj. Příjemné 
posezení nejen na zahrádce. Gril od 18.00 hod.  
O víkendu od 16.00 hod. Pískoviště pro děti, šipky.
Otevírací doba Po – Ne 15.00 – 24.00.  
Na Hvížďalce 25, Praha – 13, Malá Ohrada.

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

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi stroji 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 Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  
nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603.

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

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

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

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

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

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA.  
Mandl, trička: 24 Kč/kg. www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

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

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

 o Soukr. lekce angl. a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o PRÁZDNINOVÁ VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA – 

pro děti a dospělé. Vyučované obory: KYTARA, ZPĚV, 
ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, 
HOBOJ. Výuka probíhá zábavnou a individuální formou.
Informace: Martina Dvořáková, dipl. spec.,  
E-mail: radostnahudba@seznam.cz, tel. 602 646 628

 o English for kids (1. – 8. třída) s rodilým mluvčím  
na Hůrce, příprava na cambridgeské zkoušky,  
tel. 603 925 391.

 o Restaurace McDonald´s Galerie Butovice přijme 
zaměstnance na hlavní pracovní poměr a brigádu. 
Kariérní růst, pružná pracovní doba. Pro více  
informací volejte 777 593 555, pište na e-mail: 
rest76@cz.mcd.com, nebo nás rovnou navštivte.

 o Fakultní ZŠ Trávníčkova 1744, Praha 5 – Stodůlky.
Hledáme učitelku – učitele 1. stupně. Požadujeme 
odpovídající kvalifikaci, kladný vztah k žákům, zodpo- 
vědnost, pracovitost, tvůrčí myšlení a otevřenost  
k novým postupům. Životopis zasílejte na e-mail:  
hanzal@zstravnickova.cz.

www. .cz

O P R A V Y  A  P R O D E J   J Í Z D N Í C H  K O L

Prodej a testování »elektrokol« Apache 

Nušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin

NO
VIN

KA

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  
opravy v doMácnosti.    tel. 723 207 010.

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

WWW.AUTOVRANA.COM

Různé

Zaměstnání

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

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

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

AU T O D O P R AVA
Dodávkami (místní i dálková)

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše
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Prodej – koupě – pronájem
 o Prodám RD-chalupu cca 70 km od Prahy, vč. pozemků 

o výměře 449 m2 dle LV 133 k.ú. Čistá u Rakovníka.  
V objektu voda a elektřina, před domem kanalizace  
a telefon. Do obce jezdí vlak a bus, v místě škola, školka, 
kostel, pošta, obchod, restaurace, benzinka.  
Rekr. oblast Čistecko. Rekonstrukce nutná. Inf. o ceně  
na tel. 720 169 891. Kontakt e-mail: cista91@email.cz.

 o Pronajmeme poslední zrekonstruovanou 
ambulanci v malé poliklinice v centru města 
Hostivice. Ambulance se skládá z čekárny, denní 
místnosti, sesterny a ordinace – celkem 36,5 m2. 
Vhodné pro praktika i specialistu. Parkování před 
objektem, možnost pronájmu i služebního bytu 
přímo v objektu.  
Matějčková – tel. 736 623 797.

 o Nabízím k pronájmu nebytové prostory 70 m2  
(jako 3+1) v ulici Hostinského 1536 v 6. patře.  
Doposud využíváno jako ordinace. Tel. 603 540 926.

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

 o Vyměním družstevní 2+kk/L, 40 m2, Luka za 3+1/L.  
Tel. 734 644 325. 

 o Koupím byt 2+kk na sídlišti Lužiny, Hůrka  
nebo Stodůlky. OV nebo DV. Platba hotově.  
Tel. 731 138 978.

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

 o Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích za obecní garso-
nieru ve Stodůlkách, Butovicích. Tel. 721 082 735.

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

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

Byty

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU

www. spravaBD.cz
Pobočka Praha 13 
- Metro B Luka

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie, sítě  
proti hmyzuvenkovní plastové a hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
výroba kuch. linek a vest. skříní  
Atestované bezpečnostní dveře  

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

251 615 428 - celý den
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

www.elektroservisvolf.cz

KVĚTEN 2012 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22930

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

 

OKNA  - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ 
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485 
PŮJČKA STROJŮ na praní koberců 

 

                    Přijmu nové distributory 
                                  a roznos STOPu. 

  
Bližší informace na tel. 603 728 140.
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Program klubu Mlejn červen 2015

DIVADLO
TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ

 6. 6. so 15.00  TS MIRABEL – Slavnostní vystoupení

 7. 6. ne 17.00  LUČINKA – Závěrečné vystoupení  
 folklorního souboru

12. 6. pá 16.00, 18.00  Taneční skupina DEMO – Závěrečné vystoupení

14. 6. ne 18.30  BELLY HABIBI – Letní besídka 
Vystoupení skupiny orientálního tance Belly Habibi

17. 6. st 18.00  TANEČNÍ A POHYBOVÉ CENTRUM MARTINA
Taneční vystoupení

21. 6. ne 14.00, 15.30  TANEČNÍ ŠKOLA PLAMÍNEK A NOVÁ TROJKA
Závěrečné vystoupení

DĚTI 
19. 6. pá 17.00  ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Tradiční zakončení školního roku v Lučince. Přijďte se s námi seznámit, pobavit a zjistit, 
jak to v Lučince chodí. Zahradní slavnost bude letos poprvé v režii malých tanečníků. 
V programu vás čeká: 
• v 16 hodin zábavné taneční představení dětí z Lučinky
• po vystoupení hry pro děti na zahradě Spolkového domu
• opékání buřtů (pro naše tanečníky a muzikanty zdarma)
• večerní posezení u lidové hudby

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
15. 6. 8.15, 10.00  HODINA TV JINAK

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 
představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů pro školy.

22. 6. 8.15, 10.00  HODINA TV JINAK

24. 6. 9.00, 10.30  JAGA BABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
Pohádkový muzikál o zlé čarodějnici, zakleté princezně a o třech veselých loupežnic-
kých bratrech.

KONCERTY
 1. a  2. 7.  SKUTEČNÁ LIGA

11. ročník hudební soutěže v živém hraní. Možnost přihlášení mají hudební kapely, 
minimálně o dvou členech, všech žánrů, hrající na jakékoli nástroje a jakéhokoliv věku. 
Výherci se na konci celého ročníku mohou těšit na zajímavé ceny. Kapely získávají 
i možnost zahrát si na vybraných festivalech. Další příležitostí pro kapely může být 
propojení soutěže s novým hudebním portálem www.musicmap.cz. 

 8. a  9. 7.  SKUTEČNÁ LIGA

15. a 16. 7.  SKUTEČNÁ LIGA

 5. a  6. 8.  SKUTEČNÁ LIGA

12. a 13. 8.  SKUTEČNÁ LIGA

RŮZNÉ
30. a 31. 5.  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ

Taneční vystoupení. Více na www.ivalangerova.cz/tanecni-skola-ivy-langerove.
 8. 6. po 18.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Během večera uvidíte pohádkový příběh na motivy Petra Pana v podání dětí z cirkuso-
vých kurzů a ukázky vzdušné akrobacie dospělých. 

10. 6. st 19.00  KURZ VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ
Víte, že šátek vám udělá hned několik služeb? Přijďte se přesvědčit na kurz vázání šál 
a šátků. Šátky a šály zapůjčí lektorka nebo si můžete přinést vlastní. 

11. 6. čt 18.00  MLEJNSKÁ AKADEMIE

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

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

Také příští sezona bude mít co nabídnout 

V sezoně 2015/2016 pro vás připravujeme opět řadu koncertů, předsta-
vení, festivalů, workshopů a kurzů. Můžete se těšit na novocirkusové 
inscenace Cirkusu Mlejn a samozřejmě i oblíbenou Noc cirkusových 
divadel. Uvidíte řadu dalších divadelních souborů nejen z oblasti alter-
nativního divadla, ale i klasické činohry. Připraveny máme i festivaly 
– např. Fun Fatale nebo Stodůlecký Píseček. 

Milovníci hudby jistě ocení i koncerty známých kapel a interpretů. 
Již 7. října zahraje skupina Mrakoplaš na tradičním koncertě na pod-

poru výzkumu Alzheimerovy choroby. Budeme i slavit – sedmdesátiny 
s Tomášem Linkou a jeho hosty a s kapelou Nezmaři 20 let na hudební 
scéně. Na podzim a v zimě uvidíte ještě Karla Plíhala, Cop, Roberta 
Křesťana a Druhou trávu, Jardu Samsona Lenka a skupinu Hop Trop, 
nebude chybět ani tradiční koncert Vzpomínka na Queen...

Děti potěšíme tradičními nedělními pohádkami a nebudou chybět 
ani programy pro školy. Kromě kulturních programů můžete i v příští 
sezoně navštěvovat pohybové, hudební nebo výtvarné kurzy pro děti 
i dospělé, které pro vás připravují zkušení lektoři.
 Mirka Hrdinová 

Skupina Cop

Skupina Luňáčci
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Kdy do knihovny
Máte v úmyslu navštívit knihovnu i o prázdninách? Zde je provozní 
doba od 1. 7. do 30. 8. 
• pobočka Lužiny, 
Archeologická 1/1256 
po 13.00 – 19.00 
út a pá  9.00 – 16.00
st a čt 12.00 – 19.00
• pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615
út  9.00 – 16.00
čt 12.00 – 19.00
Od 27. 7. do 9. 8. budou uzavřeny všechny pobočky Městské knihovny 
v Praze včetně ústřední knihovny. Jana Hradilíková

Koňská krása
První beseda Koňská krása o koních se 
konala 14. května na Velké Ohradě. Po-
zvání organizátorky, majitelky kobylky 
Luccy a firmy JS Lucca, přijali výborný 
herec a koňák Václav Vydra a zkušený 
kočí Tomáš Olbert. Ten dorazil i se svou 
kobylkou Renatou, která se stala miláč-
kem nejen dětí, ale i dospělých. Při besedě 
se samozřejmě hovořilo hlavně o koních. Pan Vydra se se všemi, kdo 
už koně mají nebo si ho chtějí pořídit, podělil o zkušenosti s výchovou 
a učením koně, o zážitky, rady i tipy. Oba pozvaní hosté byli vstřícní 
a ochotně odpovídali na všechny otázky. Informace o konání druhé 
besedy najde  te ve STOPu. -red-

Lia opět 
bodovala
Po úspěšných olympiá-
dách v českém a němec-
kém jazyce obsadila 
Juliana Walterová z 9. B 
FZŠ Trávníčkova 
1. místo v recitační sou-
těži Pražské poetické 
setkání. Blahopřejeme.
 Marcela Fuglíková

Mateřinka oslavila pětadvacetiny
Třetí květnový týden slavila MŠ v Husníkově 2076 své 25. narozeniny. 
Při této příležitosti školka uspořádala několik akcí. V úterý 12. 5. se 
do školky mohli vrátit její bývalí žáci. Věkové složení dětí, které této 
možnosti využily, bylo široké. Samozřejmě převažovaly děti, které 
školku opustily minulý rok, ale dorazila i početná skupina současných 
druháků, třeťáků a nechyběly ani děti odrostlejší. Společně s paní ředi-
telkou a učitelkami si děti prohlédly fotky a hlavně měly možnosti 

projít si svoji bývalou školku. Zjistily, co je nového a jaké hračky ještě 
ony pamatují. Jednou ze základních vlastností dětí je upřímnost. Sku-
tečnost, že se v hojném počtu do školky rády vracejí, je důkazem, že 
léta strávená ve školce pro ně byla šťastnými a spokojenými. Za to 
patří dík paní ředitelce, celému pedagogickému sboru a všem zaměst-
nancům školky. Ti všichni i v současnosti vytvářejí podnětné a přátel-
ské prostředí pro rozvoj nejmenších dětí. Za bývalé žáčky školky a je-
jich rodiče děkujeme MŠ Husníkova 2076, Hůrka. Gabriela Blažková

Návštěva Rudolfina
V polovině dubna navštívili žáci 2. stupně FZŠ Trávníčkova Rudolfi-
num, aby se prostřednictvím České filharmonie seznámili s moderní 
vážnou hudbou. Pořadem provázel Jan Budař, který děti zapojil 
i do samotného koncertu. A tak jsme pomocí mobilů vytvořili premi-
éru nové skladby. Komu se podaří zahrát si s Českou filharmonií? 
 Marcela Fuglíková

Netradiční oslava dne dětí
Na pondělí 1. června chystáme pro žáky Základní školy Klausova  
speciální oslavu Dne dětí a zároveň velkolepé vyvrcholení celoročního 
projektu Doprava = otrava?. Všichni žáci i učitelé naší školy se zú-
častní Cyklo–koloběžko–pěško jízdy. Každá cyklistická, koloběžková 
i pěší skupina bude vedena učitelem a dospělým dobrovolníkem z řad 
rodičů, kteří se k naší radosti do této akce zapojí také. Trasa pro cyk-
listy i koloběžkáře povede oblastí Prokopského údolí, pěší skupiny se 
mohou těšit na poznávací výlet po významných místech Prahy 13, 
který po ve de převážně Centrálním parkem. Kromě samotného výletu 
čeká na žáky i spousta zábavných aktivit a soutěží. 

V týdnu před samotnou Cyklo–koloběžko–pěško jízdou si žáci 
v rámci řady předmětů rozšíří povědomí a znalosti o tématech souvi-
sejících s udržitelnou mobilitou, tedy ekologickými způsoby dopravy. 
Zároveň se naše škola zapojí do soutěže ve Sběru zelených kilometrů 
(pořádá o.s. Auto*Mat), ve které jsme na podzim obsadili v celorepub-
likové konkurenci krásné třetí místo. Více na www.klausovazs.cz.

 Helena Hejnová

Pro budoucí žáky šestých tříd
Máte dítě, které půjde v novém školním roce do 6. ročníku? FZŠ 
Trávníčkova 1744 otevře ve školním roce 2015/2016 minimálně dvě 
šesté třídy. Kromě výuky dvou cizích jazyků a informatiky budou mít 
žáci možnost zvolit si od 8. ročníku třetí cizí jazyk nebo konverzaci 
v anglickém či německém jazyce. Na II. stupni mají naši žáci velmi 
dobré technické vybavení a možnosti: učebny s interaktivní tabulí, od-
borné učebny a pracovny, širokou nabídku zájmových aktivit.
Více na www.zstravnickova.cz. František Hanzal, ředitel
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Kalendář akcí červen

Sobota 30. 5. • 9.00
Dětský modelářský den
Modelářské letiště Sobínka, Na Radosti, Zličín
Součástí tohoto ročníku bude oslava vzniku vrtulníkové 
letky Policie ČR, těšit se můžete na bohatý program 
– na statické i letecké ukázky policejních vrtulníků, tvořivé 
dílny, soutěže, stavbu házedel, skákací park, noční letový 
program, show, ohňostroj... Doplňkový program i tvořivé 
dílny jsou v rámci vstupného, které činí 30 Kč za osobu 
nad 150 cm.  
Časový harmonogram najdete na www.detsky-den.info.

Sobota 30. 5. • 10.00
Vyjížď ka na 100 kilometrů
Start před bývalou budovou Avtoexportu  
(zastávka K Fialce) 

Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XVI. ročník vyjížďky, 
která není myšlena jako závod. Jede se v jedné skupině. 
Cíl vyjížďky je u Restaurace U Petrů ve Stodůlkách nebo 
bude upřesněn během vyjížďky. V případě špatného počasí 
se akce uskuteční v neděli 31. 5. v 10.00 hod. Více informací 
včetně mapy vyjížďky získáte na css@csstodulky.cz.

Sobota 30. 5. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří u genealogů
Fantova 1784/28, Praha 13 
Česká genealogická a heraldická společnost 
v Praze pořádá Den otevřených dveří. Pro zájemce o rodopis 
bude otevřena kancelář a členská knihovna. Nabízíme 
nákup odborných učebnic pro rodopisce, odborné konzultace 
a setkání se členy.

Sobota 30. 5. • 14.30
Jarní koncert
ZŠ Londýnská 34, Praha 2
Soubor Pražští tamburaši, který letos slaví 105. výročí svého 
založení, vás zve na Jarní koncert.

Sobota 30. a neděle 31. 5.
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 30. květ - 
na. 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 
startovné, je připraveno drobné občerstvení. Vy hlá šení 
výsledků se uskuteční kolem 13. hodiny. 

Rybářské závody pro dospělé proběhnou v neděli 31. kvě t- 
na. Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou rov-
něž 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.

Sobota 30. 5. – sobota 6. 6.
Dny víry
Hlavní město Praha

V Praze se v prvním červnovém týdnu uskuteční Dny víry 
– kulturní a duchovní projekt, který připravují společně 
křesťanské církve, komunity a řeholní řády. Ve všech částech 
hlavního města se uskuteční takřka 300 akcí a aktivit s pest-
rým obsahem: přednášky, koncerty, výstavy, pikniky, spole-
čenské i duchovní akce, rozhovory a debaty nebo sportovní 
aktivity. Zajímavý program se uskuteční i v Praze 13. Většinu 
z připravovaných programů bude možné navštívit zdarma.
Kompletní program najdete na www.dnyviry.cz.

Neděle 31. 5. • 13.00
Dětský den
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a Praha 13 srdečně zvou všechny děti i jejich 
rodiče na Dětský den. Na děti čeká spousta dovednostních 
soutěží a velké množství zajímavých cen. Občerstvení je 
zajištěno.

Neděle 31. 5. • 15.00
Hasičská pouť ke Dni Dětí
Sportovní areál v Třebonicích
Hasiči z Třebonic zvou všechny děti a rodiče na oslavu Dne 
dětí. Děti si mohou zasoutěžit a za posbírané žetony získat 
drobné ceny.

Pondělí 1. 6. • 15.00
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13 
Také letos mohou děti oslavit v Centrálním 
parku svůj svátek. Čeká na ně Ondřej Ruml, zpívání s Marti-
nou a Kristýnou, Honza Krejčík a abeceda slušného chování, 

westernová dětská farma a spousta zábavy, nejrůznější sou-
těžní klání o báječné dárky, nebude chybět kolotoč a další 
atrakce. Občerstvení je zajištěno. Akce se koná pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky. 

Pondělí 1. 6. • 15.00
Dětské odpoledne v Rondu 
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny) 
Přijďte do naší čokoládové dílničky – vstup volný.

Úterý 2. 6. • 18.00
Koncert DDM
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zpříjemněte si úterní večer a přijďte na koncert Domu dětí 
a mládeže Stodůlky.

Čtvrtek 4. – neděle 28. 6. • 10.00 – 18.00
Výstava obrazů Vlasty Čermákové
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

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

Neděle 7. 6. • 10.00
II. ročník soutěže O pohár starosty Prahy 13
Sportovní areál v Třebonicích
Soutěž mladých hasičů od 3 do 6 let se uskuteční v rámci 
festivalu přípravek. Tímto vás všechny zveme na netradiční 
závody v hasičských disciplínách upravených pro tyto děti. 
Přijďte je za jejich výkony odměnit potleskem. Akci pořádají 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky třeboničtí hasiči.

Úterý 9. 6. • 10.00 
Celé Česko čte dětem
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)
Opět čteme předškolním dětem, vstup volný.

Úterý 9. 6. • 18.00
Koncert klavírní školy
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Představí se Klavírní škola působící ve FZŠ Mezi Školami.
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Středa 10. 6. • 17.00
Nautilus na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Přijďte se podívat na taneční vystoupení TS Nautilus.  
Více na www.ts-nautilus.cz.

Středa 10. 6. • 19.00
Kurz vázání šátků
Klub Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Máte doma plný šuplík šál a šátků a nevíte, jak je vázat 
a nosit? Víte, kolik doplňků vám šátek může nahradit? Vše 
kolem šátků se dovíte na kurzu, kde se naučíte vázat 12 růz-
ných kreací. Šátky vám zapůjčí lektorka, nebo si můžete při-
nést svoje. Z kurzu si odnesete instruktážní brožurku pro 
vázání doma. Buďte originální a osvěžte svůj šatník šátkem 
s nápaditým uzlem, který vás rozzáří! Cena 290 Kč. Rezer-
vace na tel. 724 022 138 nebo na www.vazanisatku.cz.

Sobota 13. 6.
Čtvrtý 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. Prokopským údolím najedeme na trasu 
závodu přes lesy a louky Chráněné krajinné oblasti Český 
kras a dostaneme se až na Cukrák. Na závod se každoročně 
sjíždí bezmála 2 000 bikerů. Přihlásit se můžete už nyní 
na webu www.bike-prague.cz.

Sobota 13. 6.
Pražská muzejní noc
Webové stránky dvanácté Pražské muzejní noci byly spuš-
těny! Na www.prazskamuzejninoc.cz naleznou všichni příz-
nivci muzejního bdění informace o všech zapojených 
institucích a jejich připravovaném programu. Více na str. 11.

Sobota 13. a neděle 14. 6.
Art Safari 29  
Smíchovské nádraží,  
Zahrady Bubec – Tělovýchovná ulice, Řeporyje
Zveme vás na výstavu Art Safari 29 s bohatým doprovod-
ným programem a dobrým jídlem, která proběhne tento-
krát v Zahradě na pozemku bývalého zahradnictví, který 
členové o.p.s. Bubec vyklidili se záměrem vybudovat 
na něm dětské hřiště a sochařský park. Celá akce začíná 

však netradičně již ve 13.25 na Smíchovském nádraží, kde 
nastoupíte do vlaku směrem do Řeporyjí a zažijete cestu 
s Lovci mamutů. Tento divadelní happening pak pokračuje 
v Řeporyjích na nádraží a jeho poslední část pak můžete 
prožít v Zahradě Bubce. Více informací i kompletní program 
najdete na www.bubec.cz.

Pondělí 15. 6. • 18.00
Dukát na radnici
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Přijďte se podívat na závěrečné vystoupení Tanečního 
a Hudebního studia Dukát. Generální zkouška proběhne 
od 16.30.

Čtvrtek 18. 6. • 17.00 – 19.00 
Vycházka do jižních zahrad Pražského hradu 
Před vchodem do Královské zahrady Pražského hradu 
Na vycházce s Magdalénou Dobromilou a Radkem Košťálem 
se podíváme do míst vytvořených ve spolupráci přírody 
a člověka, především Josipa Plečnika. Vstupné 150 Kč s mož-
ností slevy. Sraz v 17.00 – naproti císařské konírně. 
Přihlášky předem – sms na 775 690 806.

Čtvrtek 18. 6. • 18.00
Koncert ZUŠ
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13

Srdečně vás zveme na koncert Základní umělecké školy 
Stodůlky.

Sobota 20. 6. 
Mezinárodní den lízátek
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)

Připravíme pro vás mnoho netradičních druhů lízátek 
a ke každému nákupu nějaké přidáme.

Sobota 20. 6. • 9.30
Setkání pečujících
Komunitní centrum sv. Prokopa, 
Nové Butovice 
Stalo se, že vám z nemocnice vracejí 
vašeho blízkého již nesoběstačného? 
Rozhodli jste se, že se o něho postaráte doma? Nevíte si 
s něčím rady? Farní charita Stodůlky pořádá další setkání 
pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme vám být nápo-
mocní při překonání strachu z nelehkého závazku pečovat 
o své blízké v domácím prostředí a poskytnout vám vše-
strannou podporu a pomoc.

Sobota 20. 6. • 14.00
Piknik v Centrálním parku
Centrální park poblíž Kuželkárny 
Zveme vás na komunitně-kulturní akci na podporu soužití 
majoritní společnosti a migrantských komunit v Praze 13, 
kterou pro širokou veřejnost připravilo oddělení prevence 
a rozvoje sociálních služeb OSPZ ve spolupráci s Integračním 
centrem Praha, o.p.s. Připraven je piknik s kulturním pro-
gramem a možností grilování. Více na str. 4.

Sobota 20. 6. • 15.30
Řeporyjský den oslav s fotbalisty
Fotbalové hřiště Řeporyje

Pestrý program odstartuje už v 15.00, a to soutěžemi 
o hodnotné ceny pro malé i velké, v 17.00 začne fotbalový 
exhibiční zápas proti výběru známých osobností, v 19.00 se 
můžete těšit na koncert a večerní program. Po celý den 
budou v areálu pouťové atrakce a také ŘEPOstánek, kde 
bude probíhat nábor nových nadějí. Vstupné je 50 Kč, děti 
zdarma.

Úterý 23. 6. • 18.00
Koncert sboru Carmina Nova
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Přijďte si poslechnout komorní smíšený pěvecký sbor 
Carmina Nova.

Úterý 23. 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 
2015 – leden 2016 se konají 23. 6. 19.30 – 20.00. V září 
budou zápisy v termínu 1. a 3. 9. 19.30 – 20.00. Kurzy jsou 
každé úterý od 20 do 21 hod., začínáme 8. 9. Cena pololet-
ního kurzu je dle přesného počtu lekcí 3 600 Kč, je možné 
uhradit rezervační poplatek 500 Kč, cenu kurzovného dopla-
tit týden před zahájením kurzu. Podrobnější informace 
podá Hana Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Středa 24. 6. • 15.00 – 18.00
Bylinky svatojánské 
Kemp Drusus, Třebonice
Přijďte si s dětmi prožít kouzlo svatojánské noci se skřítky 
Plachetkou a Jitrocílkem... Přihlášky předem – sms 
na 775 690 806.

Středa 24. 6. • 17.00
Předprázdninový koncert
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Představí se Dětský pěvecký sbor Klíček a flétnový soubor 
Notečka.
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Sobota 27. 6. • 15.00
Rozloučení se školním rokem
Stáje Bleu de Ciel, K Horkám 46, Praha 10-Hostivař 
Zajíček na koni, o.s., zve všechny děti a rodiče na rozlučkovou 
oslavu ke koním. Děti se svezou na koních, zahrají si hru 
Za pokladem do stáje, budeme grilovat, hrát na kytaru, zpí-
vat... Na akci, která se koná za každého počasí, je nutné se 
přihlásit na m.splavec@zajiceknakoni.cz, tel. 722 180 861. 
Více na www.zajiceknakoni.cz,  
www.jezdecka-akademie.cz.

Neděle 28. 6. • 10.00 – 18.00
České medobraní
Areál Parku Ořech

Zveme vás na v pořadí už dvanácté České medobraní. 
Kromě medového a medovinového jarmarku se budete 
moci podívat do proskleného včelína, zhlédnout ukázky 
včelaření včetně veřejného vytáčení a ochutnávání medu. 
Můžete si vyzkoušet i přírodní léčbu s pomocí včel, pro děti 
jsou připraveny hry a soutěže, pro všechny pak hudební vy-
stoupení.

Středa 1. 7. – středa 26. 8. • 10.00 – 21.00
Léto plné hvězd
Dražického nám. 10/65, Praha 1

Zveme vás na jubilejní dvacátý ročník výstavy Léto plné 
hvězd, která se koná v těsné blízkosti Karlova mostu. Textilní 
hračky, výukové kapsáře a společenské hry pro děti zdra-
votně postižené i zdravé vystavují výtvarnice Olga Černo-
horská a Ivana Kárníková. Součástí výstavy je doprovodný 
program s celou řadou našich předních umělců. Otevřeno 
je denně, bezbariérový přístup, vstup na výstavu zdarma. 
Podrobnosti na www.anahata.cz.

Pátek 10. – neděle 12. 7.
Prague BeachTennis Open 2015
Kurty SportCentra Nové Butovice, Ovčí hájek 2174
V Praze 13 bude poprvé k vidění špičkový plážový tenis. 
Beachové kurty na Ovčím hájku se stanou hostitelem mezi-
národního turnaje Prague BeachTennis Open 2015, nad kte-
rým převzal záštitu starosta Prahy 13 David Vodrážka. Kromě 
finálových bojů si v neděli budou moci návštěvníci tento 
nový sport, který je směsicí tenisu, badmintonu a plážového 
volejbalu, zdarma vyzkoušet. Všichni fanoušci jsou srdečně 
zváni! Více informací o tomto sportu naleznete  
na www.plazovytenis.com.

Sobota 22. 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 (pivo varský dvůr). Tato vyjížďka není myšlena jako 
závod. V případě špatného počasí se akce uskuteční v neděli 
23. 8. v 10.00 hod. Bližší informace na css@csstodulky.cz.

Sobota 29. 8. • 11.30
Třebonické letní hry 
Hasičský sportovní areál v Třebonicích 

Z důvodu čištění třebonického rybníka se budou letošní Tře-
bonické letní hry konat v hasičském sportovním areálu 
v Třebonicích. Nenechte si ujít sportovní klání ve zcela neob-
vyklých disciplínách a přijďte fandit a dobře se pobavit. Akci 
pořádají SDH Třebonice ve spolupráci s MČ Praha 13. Spor-
tovní pochodeň bude zapálena a předána běžcům ke štafe-
tovému běhu do místa konání her v 11.00 před radnicí 
na Slunečním náměstí.

Neděle 30. 8. • 14.00
Den otevřených dveří
Jezdecké středisko Zmrzlík 
Zveme vás na netradiční pohádkové divadlo s koníky. Tento 
program sklidil minulý rok veliký úspěch, a proto jsme se 
rozhodli jej znovu zařadit. Jakou pohádku pro vás máme 
letos připravenou, se budete muset nechat překvapit. Ale už 
teď můžeme prozradit, že je v našem předvedení zábavná 
pro děti i dospělé. Tradiční svezení na koni pro všechny je 
zajištěno. Opona se bude zvedat přesně ve 14.00.  
Více informací získáte na www.ddmpraha.cz,  
facebook: JS Zmrzlík-DDM hl. m. Praha.

Pondělí 31. 8. • 13.00
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13  
(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 Žlutý pes, YOYO 
Band, Marek Ztracený, Ready Kirken, Zelenáči, Michal Pelant 
Band a Silent Scream. Můžete se těšit na kulturní zážitek, 
který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Úterý 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. 

Úterý 1. 9. • 12.00 – 17.00
Večerníčkovský pohádkový les
Centrální park ( vstup z ul. Pod Hranicí) 
Městská část Praha 13 s agenturou Velká 
dobrodružství zvou všechny děti i jejich rodiče do pohádko-
vého lesa. Na trase v délce 2 km na ně čeká deset pohádko-
vých postav – Křemílek, Krakonoš, Maková panenka, Pat 
a Mat nebo Ferda mravenec, zajímavé hry i úkoly a v cíli 
také dárek. Akce se koná pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky a jeho zástupkyně Marcely Plesníkové.

Sobota 5. 9. • 9.00
XIII. Stodůlecký vodník
Horní retenční nádrž v Centrálním parku

SDH Stodůlky pořádá v pořadí již třináctý ročník nezvyklého 
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou 
částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.  
Více na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 5. 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 – Řeporyje – Zadní Kopanina 
– Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – Lety 
– Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – 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/.
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Neděle 6. 9. • 14.00
Den otevřených dveří
Jezdecké středisko Zmrzlík 
Na tento termín jsme si připravili jezdecké ukázky dětí i cvi-
čitelek z různých jezdeckých disciplín. Ukázky si secvičují 
děti samy (s malou pomocí svých cvičitelů), takže si budete 
moci udělat obrázek o jezdeckém umu našich členů a vy-
chování našich koníků. Neodmyslitelnou částí programu je 
prohlídka areálu i tradiční svezení zdarma. Rádi vám zodpo-
víme všechny otázky ohledně provozu JS, příměstských tá-
borů, členství, rekreačních jízd... Více na www.ddmpraha.cz, 
facebook: JS Zmrzlík-DDM hl. m. Praha.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Pátek 26. 6. • 10.00 – 16.00 
Den otevřených dveří ve Stodůlce
Přijďte se k nám podívat, pohrát si a seznámit se.

Úterky a pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti od 2,5 let, které nemají možnost navštěvo-
vat mateřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí 
a individuální péči. Zápis na rok 2015/2016 zahájen.

Více informací o činnosti minicentra nebo o jedno-
tlivých akcích získáte na tel. 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

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

Neděle 31. 5. • 14.00 
Dětský den – zahrada domova
Na děti čekají hry, soutěže o ceny, koně, občerstvení.

Pondělí 1. 6. – pátek 31. 7. 
Prodejní výstava obrazů Enkaustika – refektář
Výstava obrazů Naděždy Pavlovičové malovaných teplým 
rozpuštěným voskem. 

Pátek 5. 6. • 10.00 
Vystoupení kapely Ajeto – denní stacionář 
Kapela Ajeto z Domova pro osoby se zdravotním postižením 
Sulická vystoupí pod vedením Katky Šlérové. 

Čtvrtek 11. 6. • 18.00
Hudba pro violoncello a harfu – kostel sv. Rodiny

Představí se Mileva Fialová (Nizozemí) – violoncello, Lydie 
Härtelová – harfa. Na programu: J. S. Bach, L. Boccherini, 
M. Pollini, C. Debussy a další.

Neděle 14. 6. • 17.00
Kytarový koncert se zpěvem – kostel sv. Rodiny
Účinkují: Hana Němcová, Jan Janda, Michal Čvančara, 
Martin Křehnáč. Na programu G. F. Händel, J. Dowland, 
J. G. Scheidler, G. F. Telemann.

Úterý 16. 6. • 19.00 
Operní reminiscence – kostel sv. Rodiny
Závěrečný koncert orchestrální řady Archioni Plus pod 
vedením Michala Macourka. Na programu B. Smetana, 
G. Rossini, P. I. Čajkovskij a G. Bizet.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Denní stacionář pro seniory Domova sv. Karla Boro-
mejského ulehčujeme pečujícím rodinám. Provoz 
pondělí – pátek 7.00 – 17.30. Individuální přístup 
ke klientům, aktivizační programy. 
Další informace na tel. 775 851 646, 775 853 534, 
stacionar@domovrepy.cz. 

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

Pondělí 1. a úterý 2. 6.
Doplňující zápisy do kroužků a klubů 

Zápisy budou probíhat v recepci domu dětí a mládeže. 
Informace o nabízených aktivitách a volných místech pro 
školní rok 2015/2016 najdete na našem webu. 

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

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

Věříme, že lidský život lze nejvíce ovliv-
nit v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné 
obrátky. Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší ko-
munikační schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myš-
lení a sebevědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny 
po děti od 6 měsíců do 8 let. Modulární vzdělávací systém 
umožňuje zápis dítěte kdykoli. Využijte ukázkové lekce 
zdarma.

 

Oblíbenou aktivitou pro děti od 3 do 11 let jsou kurzy vaření 
Kuchtíci v akci. V sobotu od 9.30 do 12.30 pro děti 5 – 11 let, 
v neděli od 9.30 do 11.30 pro děti 3 – 6 let. Nejbližší termíny 
kurzů jsou: 13., 14. a 27. 6. Více na www.varenisdetmi.cz. 

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

KLUB NA HRANÍ MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          

Klub na hraní Málinka nabízí od pon-
dělí 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.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma. 
 7. 6. Šípková Růženka – Divadlo Eva a Jan  
 (s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem) 
14. 6. Vodnická pohádka – Romaneto 
21. 6. Jak pejsek Ferda potkal sluníčko  
 – Divadlo Matěje Kopeckého 
28. 6. Lev a myš – Na houpačkách 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY              
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je do 18. června otevřená po – čt 9 – 12 hod. Během 
léta bude herna zavřená. Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je léto a cestování 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
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Kalendář akcí červen

Během dopoledne navíc: 
 1. 6. od 9.30 – Pohádková cestička v Centrálním parku 
(herna je tento den zavřená). 
16. 6. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Pět tajemství, která musíte objevit dříve než zemřete. 
Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé se 
Stacy Nofzinger – poslední lekce 10. června.  
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou a pa-
pouškem 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.

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

Pátek 19. 6. • 16.00 
Pohádková pouť
Připravena je spousta atrakcí s pohádkovými úkoly a cuk-
rárna, kde je možné utratit mince za splněné úkoly. Na závěr 
bude pouťová diskotéka. Pro děti v doprovodu, vstupné 90 Kč.

Pravidelný program probíhá do konce června. V červenci 
a srpnu se na vás budeme těšit také – prázdninový rozvrh 
naleznete na našich stránkách a na facebooku (Skřítci 
ve škole). Otevřeno bude v těchto týdnech: 13. – 17. 7., 
3. – 7. 8., 17. – 21. 8., 24. – 28. 8. 

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

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

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

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Puťák 12. – 14. 6., 
tábor na téma Hobit počátkem července. Podívejte se 
na www.klubrobinson.cz.

Pátek 12. – neděle 14. 6. 
Táto, dáš to! 
Společný zážitek pro otce, kteří se nebojí na den či dva vyra-
zit se svými ratolestmi do „divočiny“, tentokrát v námořnic-
kém stylu. Více na www.13ka.cz.

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

Víkendová stanoviště – vám představí snahy Zoo Praha 
o záchranu goril nížinných, koní Převalského, gaviálů indic-
kých nebo orlosupů bradatých.

Komentovaná krmení a setkání – v červnu denně 
na mnoha místech v zoo.

Happy Mondays – každé červnové pondělí mají vstup 
za korunu všichni, kdo se do zoo dopraví přívozem nebo 
parníkem.

Sobota 30. – neděle 31. 5. 
Jak to chodí u šelem 
Námluvy divokých koček bývají opravdu drsné.

Pondělí 1. 6. 
Den dětí
Den plný her a zábavy ve spolupráci s Městskou policií 
hl. m. Prahy a křtiny mláděte zebry Böhmovy. Děti do 15 let 
mají vstup za 1 korunu.

Sobota 6. a neděle 7. 6.
Pomáháme gorilám 
Seznamte se s Toulavým autobusem a dalšími projekty 
v Africe.

Sobota 13. 6. 
Sloni v Zoo Praha
Nenechte si ujít divadelní vystoupení Jak sloni k chobotu přišli.

Neděle 14. 6. 
Návraty krále Alp
Podaří se zachránit supy v Evropě?

Sobota 20. 6. 
Gaviáli na Čambalu 
Jak pomáhá zoo gaviálům v Indii?

Neděle 21. 6. 
Mezinárodní den žiraf
V nejdelší den v roce se i Zoo Praha připojí k prvnímu 
ročníku svátku nejvyšších savců na světě.

Sobota 27. 6. 
Radegast v novém
Zrekonstruovaná socha Radegasta se vrací na své místo 
u výběhu vlků.

Neděle 28. 6. 
Návrat divokých koní
Záchrana koní Převalského v Mongolsku pokračuje.

Úterý 30. 6. 
Jedničkáři za korunu
Poslední školní den dáme vysvědčení našim zvířatům 
a dětem s jedničkou z přírodovědy vstup za symbolickou 
1 korunu.

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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Autor: Pavel Talaš

Poslední předprázdninové Víkendy bez nudy věnujeme Botanické 
zahradě hl. m. Prahy. Už jsme vás pozvali pod mořskou hladinu, 
do kosmu, nyní vám nabídneme cestu kolem světa. A bude záležet 
jen na vás, kolik času jí věnujete.

Jedna z nejmladších botanických zahrad u nás se prvním návštěv-
níkům otevřela v roce 1969, ale až do roku 1992 nebyla pro veřejnost 
nikdy otevřena celoročně. Lidé ji mohli navštívit pouze po několik 
dní v roce v rámci tzv. Dnů otevřených dveří. Botanická zahrada 
hl. m. Prahy prošla za roky své existence obrovským vývojem. Dnes 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Krásné hořce, že? Na světě je známo asi 320 druhů, ale hořec 
stodůlecký, jak svou fotografii nazvala autorka Hana Bělková, mezi nimi asi 
ještě není. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

VÍKENDY BEZ NUDY

mají expoziční plochy zhruba 25 ha. Kromě hojně navště vované 
Ornamentální a Japonské zahrady jsou zpřístupněny např. stráň se 
suchomilnými dřevinami se zajímavými květy a plody, Pivoňková 
louka s kolekcí magnolií, expozice rostlin, které rostou v podrostech 
v listnatých lesích Evropy, Asie i Ameriky, zimovzdorné kaktusy 
v expozici Severoamerická polopoušť, bahenní i masožravé rostliny, 
vřesoviště, expozice flóry Turecka a Středomoří, kolekce kosatců… 
V červnu 2004 se pro veřejnost plně otevřel tropický skleník Fata 
Morgana, jehož originální řešení z něj činí evropský unikát. Je rozdě-
len do tří samostatných částí s různou teplotou a vlhkostí vzduchu. 
Na ploše 1 750 m² najde návštěvník vzácnou flóru z ostrova Mada-
gaskar, vegetaci jižního Mexika a několika oblastí Afriky, rostlinná 
společenstva Jižní Ameriky a vybraných středoamerických lokalit, 
flóru Austrálie a Oceánie, Vietnamu, Sundských ostrovů a Filipín, 
amerických And... 

„Botanická zahrada není jen místem naučným, kde by návštěvníci 
mohli trávit čas pouze tím, že budou chodit po cestičkách a číst si 
o rostlinách,“ říká 
tisková mluvčí 
Lucie Herberová. 
„Je také místem 
odpočinku. Kromě 
Japonské zahrady 
se v celé botanické 
zahradě může 
chodit po trávní-
cích, máme tady 
lehátka, židličky, 
k zapůjčení jsou 
i piknikové deky, 
je tady občerst-
vení… Naší sna-
hou je, aby k nám 
lidé chodili nejen 
za poznáním, ale 
také relaxovat. K botanické zahradě patří také vinice sv. Kláry s kap-
ličkou, viničním domkem, sklepem, terasami a nádherným výhledem 
na celou Prahu. Je to zkrátka ideální místo k posezení u sklenky na-
šeho vína, kterého produkujeme zhruba 16 000 litrů ročně. To si zá-
jemci mohou u nás samozřejmě i koupit. Ráda bych také upozornila 
na řadu akcí, které v botanické zahradě probíhají. Aby návštěvníci 
žádnou z nich nepropásli, měli by sledovat náš web, kde najdou veš-
keré informace.“

Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji je otevřená denně, a to celo-
ročně. Pouze skleník Fata Morgana je v pondělí zavřený. Od května 
do září je otevírací doba 9.00 – 19.00. Více na www.botanicka.cz, 
tel. 234 148 111. Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Červnová křížovka Čtenářská soutěž

Pražský DinoPark najdete na 
střeše obchodního centra Harfa 
v Praze 9 – Vysočanech. Mají tu 
desítky ozvučených a pohybli-
vých modelů dinosaurů v život-
ních velikostech. Součástí parku 
je i 4D kino. V letošním roce si 
pro vás připravili dvě novinky 
– obrovitého, 11 metrů vyso-
kého Therizinosaura, jehož tělo 
bylo částečně pokryto peřím, a dvojici Brachiosaurů. Unikátem světového významu 
je ...(viz tajenka) Wollemi Nobilis, která žila na Zemi před 175 miliony lety. Pro děti 
bude návštěva parku určitě skvělým letním zážitkem. Tři výherci získají rodinnou vstu-
penku. Více na www.praha.dinopark.cz, otevřeno je denně od 9.00 do 18.00 hodin. 

Správné odpovědi z dubna:
Křížovka – maminkám
Rébus – Princezna ze mlejna

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Kateřina Sležková

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Anna Boldišová, Velká Ohrada
Matěj Merhaut, Stodůlky 
Gabriela Chýlová, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na červen:
1) Kdy a kde se bude konat České medobraní?
2) Jak se jmenoval náš nejlepší šachista všech dob?
3) Kdy se konala akce s názvem Butovický rohlík 2015?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1) Kdy proběhne mezinárodní turnaj Prague Beach Tennis Open 2015?
Mezinárodní turnaj Prague Beach Tennis proběhne 10. – 12.července.
2) Kde se uskutečnily charitativní sbírky v rámci akce Run and Help?
Charitativní sbírky se uskutečnily ve FZŠ Trávníčkova.
3) Jak a kdy budou zahájeny Vodní Svatojánské slavnosti Navalis?
Svatojánské slavnosti byly zahájeny 15. května Jízdou králů.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Milan Čihák, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465. 
 Připravila  Petra Fořtová
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1) Křížovka: Celá redakce vám přeje ...(tajenka)   

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

Květnová tajenka: BRÁNA DO VESMÍRU
Výherci: Martina Krucká, Stodůlky; Josef Vilášek, Lužiny;  
Jaroslav Král, Stodůlky Připravila Petra Fořtová

NÁPOVĚDA:
ASO, OLT SALAMANDR 1. DÍL

TAJENKY
MPZ  

ISLANDU
RUSKÁ 

OTÁZKA VYDRŽETI 2. DÍL
TAJENKY

CITOSLOVCE 
TIŠENÍ

KRATIČKÁ 
CHVÍLE

ŽACÍ STROJ

PRACÍ 
PRÁŠEK

POŠŤÁK

OSTRAVSKÁ 
SPZ

OČISTIT 
KOŠTĚTEM
JINOVĚREC  

(U MUSLIMŮ)

VELKÁ 
NÁDOBA

NĚMECKY 
VÝCHOD
CHEM.  

PRVEK Č. 80

TELEVIZNÍ  
A ROZHLAS. 
MEZ. ORG.

PREZENT

POLOTUHÁ 
HMOTA

STROP  
Z PRKEN 
(NÁŘ.)

OHEBNÁ 
VĚTEV

ŘÍMSKÁ 
TROJKA
SECESNÍ 
MALÍŘ

ZLATO
ZKRATKA  

PRO ČÍSLO

POKLADNA

INICIÁLY 
SKUPOVÝCH 

LOUTEK

KLEPAT

VÝPOČET

ŘEKA SLABIKA 
SMÍCHU

CHEM.  
PRVEK Č. 85 ODRŮDA

CITOSLOVCE 
POCHOPENÍ

SNÍŽENÝ TÓN

ŠACHOVÝ 
VELMISTR

RUMUNSKÁ 
ŽUPA

KOBRA

BÝVALÝ 
OBCHOD

BRNĚNSKÝ 
HOKEJISTA

RACHOTIT

MPZ  
TURECKA
UVNITŘ 
(SLOV.)

ZRUŠIT

ČÁST ZNAČKA  
PRO TÓN

2) Rébus - jaké povolání hledáme tentokrát? 

(ŠVANDA – NDA) + D + (JELEN – JE – N) + (ONA – O) = ....................



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

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

Již zaběhlou samozřejmostí bytů společnosti 
Trigema je rekuperace VZT.

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

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

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