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Hezké velikonoční svátky



Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výsledky Inventarizace majetku a závazků k datu 31. 12. 2013  
SCHVÁLILA
– výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Péče o zvláštní  
okrasnou zeleň – trávníky, vřesoviště a záhony v Nových Butovicích podané uchazečem 
Česká zahrada, s. r. o., se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, neboť nabídka této  
společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
– návrh smlouvy o dílo 
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití 
grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2013 v oblasti sociální
a SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku uvedené kontroly

SCHVÁLILA 
– výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce  
sportovního hřiště ve vnitrobloku I na Velké Ohradě, která byla podána uchazečem  
Izolpartner + ENECON, Hřiště Velká Ohrada, tvořeným firmou Izolpartner, s. r. o., se  
sídlem U továren 256/14, 102 00, Praha 10 (hlavní společník) a firmou ENECON, s. r. o., 
se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Praha 1 (společník), neboť nabídka této společnosti 
byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
– návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
SCHVÁLILA 
– výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce  
Třebonického rybníku, která byla podána uchazečem Lesy hl. města Prahy, příspěvková 
organizace, se sídlem Práčská 1885, Praha 10, neboť nabídka této společnosti byla  
vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
– návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
VZALA NA VĚDOMÍ 
– protokol o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití 
grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2013 v oblasti využití volného času 
a SOUHLASILA 
s navrženými doporučeními uvedenými v tomto protokolu 

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části
Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2014/2015 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
 10. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
 24. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství
Zbavte se starého počítače
Ve dnech 1. – 3. dubna je možné přinést na radnici vysloužilé počítače a notebooky 
v jakémkoliv množství. Pozor! Nepřijímají se monitory, tiskárny a příslušenství  
k počítačům. Praha 13 se zapojila do soutěže mezi městskými částmi ve sběru  
počítačů, kterou pořádají hl. město Praha a nezisková organizace ASEKOL, zabývající 
se zpětným odběrem vyřazených elektrozařízení. Na radnici Prahy 13 je možné 
počítače nebo notebooky odevzdat 1. a 3. 4. od 8.00 do 13.00 a 2. 4. od 8.00 
do 18.00 v informacích v přízemí. V jiných termínech je možné odevzdat počítače 
jedině ve sběrných dvorech v Puchmajerově ulici v Jinonicích nebo v ulici V Sudech 
v Radotíně. Otvírací doba je od 8.30 do 17.00, v sobotu do 15.00.

Jana Gilíková, odbor životního prostředí 
Autobusová výluka v Řeporyjích
Z důvodu rekonstrukce kanalizace v ulici Smíchovská v Řeporyjích mezi náměstím 
U Lva a Řeporyjským náměstím je od 3. března do 18. května omezen provoz au-
tobusových linek Pražské integrované dopravy v oblasti Řeporyjí. Autobusy do ob-
lasti centra Řeporyjí a Třebonic (249), Radotína (256), Ořechu a dále do Chýnice (301) 
a Jinočan (352) pojedou dočasně od stanice metra Stodůlky.
Zastávky Raichlova, Slatinová a Náměstí U Lva budou obsluhovány pouze náhradní 
autobusovou linkou 730 na polookružní trase Sídliště Stodůlky – Luka (metro)  
– Náměstí U Lva – Slatinová – Raichlova – Luka (metro) – Sídliště Stodůlky. Kvůli 
omezené sjízdnosti náhradní trasy nemohou být použity nízkopodlažní vozy.
Školní linka 566 je vedena pouze odpoledne po trase Nové Butovice – Luka –  
Řeporyjské náměstí. Jsou zavedeny náhradní školní linky 731 (Chýnice – Řeporyj-
ské nám. – Nové Butovice) a 732 (Jinočany – Řeporyjské nám. – Sídliště Stodůlky/
zpět z Amforové). Mezi školními linkami 731 a 732 je ráno zajištěn vzájemný přestup 
na Řeporyjském náměstí.
Noční linka 502 je v úseku Amforová – Řeporyjské náměstí vedena po objízdné 
trase a končí v provizorním obratišti Řeporyjské tržiště. Doporučuje se také využívat 
vlakovou linku S6 s intervaly 30 minut ve špičkách pracovních dnů, která je ze sta-
nice Praha–Řeporyje na Smíchovském nádraží za 13 minut.
Investorem rekonstrukce kanalizace je hl. město Praha.
Více informací na www.ropid.cz/mimoradnosti.

Ze zpravodaje ROPID zpracoval -st-
Farmářské tržiště pokračuje
V pondělí 31. 3. zahajuje opět svůj provoz farmářské tržiště na Slunečním náměstí 
v Nových Butovicích. Každé pondělí od 8.00 do 18.00 pro vás budou připraveny 
stánky s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a masnými výrobky,  
uzeninami, sladkostmi a nápoji. Novinkou je dětský koutek.
Jste zváni!

-red-

Regionální televize Prahy 13 zahájila v pro-
sinci digitální vysílání. Program TV13 je tedy 
dostupný majitelům televizorů vybavených 
set-top boxem nebo digitálních televizorů 
a uživatelům společných antén v bytových  
domech. 
Na svém DVB-T televizním přijímači nebo  
set-top boxu si nastavte manuální nebo  
automatické ladění programů. Při automatickém ladění se zpravidla změní pořadí  
televizních kanálů. Při manuálním ladění zvolíte 21. kanál a naladíte programy TV13 
a TV13HD, ze kterých si vyberete podle typu svého televizního přijímače. Dobrý příjem 
zajistí kvalitní DVB-T anténa. Devadesátiminutový vysílací blok začíná v 6.30, v 11.30, 
v 17.30 a ve 21.30. Nové pořady jsou nasazovány vždy v sobotu. 
V bytových domech se společným anténním rozvodem je třeba požádat někoho,  
kdo má anténu na starosti, o přidání programů šířených na 21. kanálu.  
Více informací najdete na www.trinactka.cz. -st-

NALAĎTE SI PROGRAM TV13!
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Starosta městské části David Vodrážka vás zve  
na 19. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13,

které se koná ve středu
16. dubna 2014 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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

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

Milí čtenáři,
máme tady duben – měsíc, který začíná aprílem a končí čarodějnicemi. V tomhle dubnu 
jsou ale naštěstí navíc Velikonoce. Proto jsme zařadili velikonoční poselství kazatele 
Církve bratrské ve Stodůlkách Davida Nováka, přehled velikonočních bohoslužeb a hned 
vedle rozhovor redaktorky Evy Černé o malování vajíček a sváteční výzdobě. 
Duben dříve býval nazýván měsícem bezpečnosti a byl zaměřen na dopravu. Shodou 
okolností se nám v tomto čísle sešlo také několik závažných dopravních témat. Starosta 
David Vodrážka v Přímé lince kritizuje připravovaná omezení autobusových linek 
po zprovoznění metra do Motola. Jeho zástupce Aleš Mareček zase vyjadřuje nesouhlas 
s dopravními záměry hl. města po zprovoznění tunelu Blanka. Přinášíme také aktualizo-
vané informace o dopravních omezeních kvůli obnově vodovodu ve Stodůlkách a po-
drobnosti k autobusové výluce v Řeporyjích. Problematiku životního prostředí 
reprezentuje zahajovaná rekonstrukce hráze Třebonického rybníka, informace o migraci 
žab nebo kompletní sestava harmonogramů svozu všech druhů odpadů a úklidu komu-
nikací. A nechybí ani nabídka letních táborů a pozvánka na výlet.
Jménem celé redakce přeji všem čtenářům radostné a klidné Velikonoce a příjemné  
jarní dny. 

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 14. 4. 2014 Distribuce: 2. – 9. 5.

Četl jsem v novinách, že v souvislosti se 
zprovozněním metra do stanice Motol se 
připravuje výrazné omezení autobusové 
dopravy v naší oblasti. Víte o tom?  
Můžete to nějak ovlivnit?

Dostal se nám do rukou určitý 
materiál popisující připravované 
změny po zprovoznění trasy 
metra A do Motola, a to zejména 
změny v autobusových linkách. 
Protože šlo o zcela neoficiální  
informace a naznačovaná omezení 
jsou pro nás dost zásadní, obrátil 
se můj zástupce Aleš Mareček do-
pisem na Regionálního organizá-
tora pražské integrované dopravy 
(ROPID) se žádostí o zaslání  
oficiálního materiálu k připravo- 
vaným změnám, abychom k nim 
mohli zaujmout stanovisko.  
V odpovědi ROPIDu se píše, že 
otevření úseku metra bude mít 
přirozeně vliv na vedení autobuso-
vých i tramvajových linek, ale že 
přípravy změn jsou teprve v počát-
cích, budou se provádět přepravní 
průzkumy apod. Na všechno je prý 
ještě dost času (metro se má spus-
tit počátkem roku 2015) a je prý 
možné, že se nám do rukou dostal 
některý návrh z dílny „nadšenců“ 
městské dopravy, který někdo  
vydával za „oficiální“. Takovéto 
ujištění by nás teoreticky mělo 
uklidnit. Jenže máme již zkušenost 
z minulosti, kdy novináři neoficiál- 
ně obdrželi návrh zásadních změn 
v dopravě. ROPID se od něj tehdy 
také distancoval a prohlásil, že 
do médií unikl pouze nějaký před-
běžný koncept, o kterém se vůbec 
neuvažuje. Po nějaké době se ale 
ukázalo, že většina z těchto „kon-
ceptů“ byla skutečně v plánu.

V roce 2012 jsme byli svědky 
nešťastných zásahů do fungování 
MHD v Praze a zdá se, že se 
k nim schyluje opět. Další omezo-
vání linek a spojů pražské hro-
madné dopravy v oblasti Prahy 13 
považuji za naprosto nepřijatelné. 
Příčinou současných potíží s praž-
skou dopravou je naprostá neo-
chota a nevůle vedení hlavního 
města Prahy komplexně vyřešit její 
zhoršující se stav. Za poslední dva 
roky sledujeme útlum MHD 
a rozhodně nemám pocit, že to 
někdo z vedení Prahy opravdu 
chce řešit. Místo toho, aby hlavní 
město řešilo problémy pražské do-
pravy komplexně, jsou městské 
části nuceny, aby se zdlouhavě 
a často zcela bezvýsledně dohado-
valy s ROPIDem a vymohly si 
alespoň nějaké ústupky z nových 
a nových úsporných opatření.  

„Neoficiální“ přehled připravo-
vaných změn naznačuje některé 
naprosto nepřijatelné návrhy, které 
by se dotkly především sídliště 
Velká Ohrada, ale i dalších oblastí. 
Například u autobusové linky 174 
předpokládá odklon od Velké 
Ohrady, čímž by bylo zrušeno spo-
jení Velké Ohrady s nákupními 
centry (např. Luka) a přímější spo-
jení s metrem na Zličín. Na druhé 
straně má být linka 174 ukončena 
na Vypichu, což přeruší velmi vyu-
žívané spojení z Prahy 13 do ob-
lasti Břevnova, kde metro není 
alternativou. Pokud by se na lince 
174 navíc začaly používat obyčejné 
autobusy místo kloubových, 
značně by klesla kapacita linky. 

Dalším nepřijatelným opatřením 
je sloučení linek 179 a 235, každá 

má nyní svoji návaznost na metro 
a jejich sloučení by vedlo k další 
izolaci Velké Ohrady. Současně 
budeme trvat na tom, aby všechny 
spoje těchto linek zajížděly do ter-
minálu Nové Butovice, který je 
bezbariérový, na rozdíl od zastávky 
v Bucharově ulici. 

Nesouhlasíme ani s odklonem 
linek 230 a 256 od stanice metra 
Luka na sídliště Stodůlky. Došlo 
by tak ke zhoršení spojení 
na metro pro obyvatele Řeporyjí 
a snížení kapacity na již nyní pře-
tížených zastávkách. 

Také budeme protestovat proti 
zrušení linky 168, kterou se nám 
poměrně nedávno podařilo prosa-
dit a osvědčila se. Linka je velkým 
přínosem pro obyvatele Hájů  
a Vidoule, zajišťuje spojení mezi 
poliklinikou Lípa a nemocnicemi 
v Motole a Na Homolce a je velmi 
využívaná. Měla by být údajně na-
hrazena linkou 116, která ovšem 
nezajíždí k Nemocnici Na Ho-
molce a navíc má velmi dlouhou 
trasu s množstvím křižovatek, což 
může ve špičkách způsobit velká 
zpoždění. Jistým problémem by 
bylo také zrušení linky 164, to však 
by se případně dalo kompenzovat 
prodloužením nahrazující linky 
143 až na Zličín. Návrhy přinášejí 
i několik pozitiv (třeba možnost 
spojení do Vojenské nemocnice 
nebo do Šárky), negativní dopady 
však mají značnou převahu.

Doprava v celém hlavním městě 
je vzájemně propojená a je využí-
vána všemi obyvateli hlavního 
města, nezávisle na jejich bydlišti. 
Proto apeluji na vedení hlavního 
města, aby přestalo strkat hlavu 

do písku a dalo městské dopravě 
takovou důležitost, jaká jí náleží. Je 
na to nejvyšší čas. Vedení městské 
části Praha 13 bude i nadále bojo-
vat za to, aby se dopravní obsluž-
nost pro její obyvatele nezhor- 
šovala. Pokud budete chtít také dát 
najevo svůj postoj k omezování 
městské dopravy, můžete svým 
podpisem podpořit petici ve pro-
spěch zachování současné úrovně 
dopravní obslužnosti, kterou budu 
iniciovat. Možnost budete mít 
na dvou nejbližších akcích 
Prahy 13 – na Bezpečné třináctce 
24. 4. a na Čarodějnicích 30. 4.

Závěrem bych Vám všem  
rád popřál klidné a pohodové  
Velikonoce.  

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

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



Informace z radnice

 DUBEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

Obnova vodovodu probíhá  
na etapy 
V pondělí 17. března byla zahájena nezbytná obnova dosluhujících 
vodovodních řadů ve Stodůlkách. Jedná se o výměnu 1 200 metrů po-
trubí a přepojení vodovodních přípojek v ulicích Armády, Vlasákova, 
K Vidouli a U Cikánky. Investorem stavby je Pražská vodohospodář-
ská společnost, a.s., zhotovitelem společnost INOS Zličín, a.s.
Aby stavba omezila co nejméně dopravu ve Stodůlkách, je celá akce 
rozdělena do několika etap. Jednotlivé etapy jsou předběžně plánovány 
v těchto termínech: 
1. etapa – práce v křižovatce ulic Armády a K Vidouli 
 – do 31. 3. hlavní řad, do 5. 4. přepojení přípojek
2. etapa  – ulice Armády od ulice K Vidouli po Vlasákovu a ulice  

 Vlasákova od ulice Armády směrem k ulici Na Dolnici
 – 31. 3. – 9. 4. hlavní řad, do 13. 4. přepojení přípojek
3. etapa  – ulice Armády od ulice Vlasákova po ulici Pod Kulturním 

 domem
 – 9. 4. – 5. 5. hlavní řad včetně přepojení přípojek 4. etapa  – ulice U Cikánky od náměstí Na Lužinách po ulici  

 K Vidouli
 – 30. 4. – 23. 5. hlavní řad včetně přepojení přípojek
5. etapa  – ulice Armády od ulice Pod Kulturním domem směrem 

 k Symfonické – 5. 5. – 19. 5. hlavní řad, do 23. 5. přepojení 
 přípojek

6. etapa  – ulice K Vidouli od ulice Armády za křižovatku s ulicí  
 U Cikánky včetně uličky ke Spolkovému domu 

 – 19. 5. – 15. 6. hlavní řad včetně přepojení přípojek

Nedá se vyloučit prodloužení jednotlivých etap v případě nepředvída-
telných okolností, např. narazí-li dělníci na nezakreslené vedení jiných 
sítí apod. Stavební firma bude obyvatele vždy v předstihu informovat 
o nutných dopravních omezeních v příslušné části ulice. Nejspíš 
po celý duben až do 5. 5. bude zrušena autobusová zastávka Nová  
kolonie v obou směrech. Zásobování vodou by mělo být zachováno 
v plném rozsahu. Výjimkou budou krátké, předem ohlášené výluky  
při přepojování na nový vodovodní řad. 

Samuel Truschka

Zajímá nás vaše spokojenost
V měsíci dubnu a květnu proběhne dotazníkové šetření mezi obyvateli 
městské části Praha 13. Hlavním tématem výzkumu je spokojenost 
obyvatel s různými aspekty života v naší městské části a získání  

námětů na možná zlepšení. Šetření budou provádět pověřené osoby 
(převážně studenti), které se budou prokazovat identifikačním průka-
zem tazatele. Odpovědi na krátký dotazník budou sbírány na veřej-
ných místech i v náhodně vybraných domácnostech. Dotazník je 
určen pro osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně 
k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Prahy 13.
Toto šetření je součástí dlouhodobé snahy Městské části Praha 13  
sledovat potřeby a názory občanů, kteří zde žijí. Šetření je součástí 

projektu Otevřený a komunikující úřad MČ Praha 13, na který se nám 
podařilo získat podporu z fondů EU, konkrétně z Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Výsledky šetření se radnici stanou podkladem pro další zkvalitňování 
života v městské části. Vaše názory a připomínky nám pomohou naši 
městskou část společně měnit tak, abychom vytvářeli příjemné pro-
středí pro život v ní. Předem děkujeme za spolupráci a těšíme se 
na vaše názory a postřehy. Martin Šmíd, odbor kancelář tajemníka

Chcete se vyjádřit k revitalizaci 
zeleně?
Městská část Praha 13 vás srdečně zve na veřejné projednání záměru re-
vitalizace zeleně, která by se v rámci programu „Zeleň do měst a jejich 
okolí“ měla uskutečnit ve třech lokalitách. Jde o následující projekty:
  úprava zeleně v okolí polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice  

 (Seydlerova ulice)
  ozelenění parcel mezi ulicemi Jeremiášova a K Sopce
  úprava okolí hasičského cvičiště v Třebonicích

Veřejné projednání se bude konat 9. dubna od 17.00 hodin v obřadní 
síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. 
Máte jedinečnou příležitost vyjádřit se k rozsáhlým sadovým  
úpravám, které jsou navrženy tak, aby zeleň maximálně potlačovala 
hlučnost, vytvořila příjemnější mikroklima a esteticky doplňovala  
zástavbu.  Jiří Neckář, zastupitel a koordinátor Místní agendy 21
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Třebonický rybník čeká oprava
Již v dubnu bude zahájena důležitá rekonstrukce rybníka v Třeboni-
cích. Jde o jednu z letošních nejvýznamnějších investičních akcí 
Prahy 13 v oblasti životního prostředí.  

Třebonický rybník patří k historickým rybníkům, je zobrazován  
již v mapách Císařského stabilního katastru. Je to vlastně průtočná 
nádrž na Dalejském potoce, kterou navíc zásobuje pramen v Třeboni-
cích. Vodní plocha dosahuje rozlohy téměř 3 000 m2, pojme více než 
4 000 kubíků vody. Svou polohou je významným krajinným prvkem 
a místem pro odpočinek obyvatel Třebonic. Je také zdrojem vody pro 
hasiče. Třeboničtí dobrovolní hasiči v rybníku chovají ryby, na hrázi 
mají klubovnu a v létě na jeho březích pravidelně pořádají Třebonické 
letní hry. 

Potřebu opravy rybníka vyvolal havarijní stav odpadního potrubí, 
které je v několika místech propadlé. Za jeho sníženou propustnost 
může i krásná vrba na hrázi, která potrubí zaplnila svými kořeny.  
To vše způsobilo zaplavení sportovišť pod hrází při přívalových deš-
tích. Při celkové rekonstrukci bude položeno nové odpadní potrubí 
a stávající požerák nahrazen novým výpustným zařízením. Poškozené 
potrubí bude zaslepeno a v místě dnešního brouzdaliště bude vysta-
věn nový bezpečnostní přeliv, který zajistí bezpečné směrování velké 
vody protékající nádrží při povodních. Zvýší se tak provozní bezpeč-
nost a funkčnost rybníka a ochrání se sousední hřiště s umělým  
povrchem. 

Loni byl rybník vypuštěn a v říjnu proběhl výlov. Rekonstrukci 
provede společnost Lesy hl. města Prahy. Městská část za ni zaplatí 
přibližně 1,7 milionu korun a měla by být hotová do konce léta. 

Richard Beneš, Lesy hl. města Prahy
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Zprovoznění Blanky vyžaduje 
systémové řešení dopravy 
V letošním roce by konečně mělo dojít k otevření tunelového kom-
plexu Blanka. Způsobí to výrazný posun v pražské dopravě a odleh-
čení některým pražským lokalitám, kterými dosud museli projíždět 
řidiči směřující do severních oblastí metropole. V této souvislosti při-
pravilo vedení hl. města Prahy návrh dopravních opatření, která chce 
realizovat po otevření tunelu. Opatření jsou zaměřena především 
na centrum města a území Prahy 13 se přímo nedotýkají. Přesto  
však musíme na návrhy reagovat, protože by měly negativní dopady 
na téměř všechny městské části. 

Za hlavní problematické změny považujeme následující návrhy – 
zneprůjezdnění Malé Strany, zneprůjezdnění Smetanova nábřeží, úprava 
dopravního režimu v Žitné ulici, snížení počtu jízdních pruhů na severo-
jižní magistrále. Ve studii úpravy Žitné ulice zpracovatel uvádí: 
„I u dopravně přetížených lokalit je nutné hledat rychlé způsoby, jak 
zlepšovat kvalitu místa nyní, nikoli nečinně čekat celé roky na systé-
mové řešení dopravní situace celého města.“ Z tohoto stanoviska pro 
nás vyplývá, že vedení hlavního města pravděpodobně podléhá tlakům 
určitých skupin, které chtějí život města změnit bez ohledu na mínění 
většiny Pražanů a negativní dopady, které by realizace navržených 
opatření městu přinesla. 

S navrhovanými změnami nesouhlasí také dopravní policie. Uva- 
žované přerušení průjezdu Malou stranou a Smetanovým nábřežím 
a omezení v Žitné a na magistrále může podle názoru dopravních  
policistů zvýšit intenzitu provozu ve Strahovském tunelu až na dvoj-
násobek a způsobit kolaps v oblasti Smíchova. Dopravní problémy se 
nejspíš objeví také v místě nedořešeného dočasného ukončení kom-
plexu Blanky v prostoru Pelc-Tyrolky, což bude mít negativní dopad 
v oblasti Výstaviště a ulic Povltavská – V Holešovičkách. Policisté  
také upozorňují na skutečnost, že v případě omezení vjezdu do tunelů 
nebo jejich úplného uzavření kvůli dopravní nehodě nebo poruše  
vozidla může omezená průjezdnost objízdných tras velmi negativně 
ovlivnit bezpečnost a plynulost provozu. 

Podle našeho názoru může dopravní situaci v metropoli zlepšit  
jedině celopražské systémové řešení. Asi všichni obyvatelé Prahy  

souhlasí s potřebou zklidňování automobilové dopravy v centru města 
i s nápravou nesprávných dopravních rozhodnutí v minulosti. Proto je 
nutné přijmout co nejrychleji koncepční řešení a vyvarovat se dalších 
chyb přijímáním nesystémových řešení. Musí být zohledněny všechny 
druhy dopravy a nesmí být podhodnoceno ani parkování. Uvítali by-
chom, kdyby prioritou města byla spolu s dokončením obou okruhů 
včetně navazujících komunikací také výstavba parkovišť P+R. Odklá-
dání stavby parkoviště P+R Zličín III má za následek každodenní  
obsazení parkovacích míst v okolí stanic metra řidiči dojíždějícími 
do zaměstnání a nespokojenost rezidentů s nedostatkem volných míst. 
Stavba dalšího P+R u metra Nové Butovice je plánována s připojením 
na Radlickou radiálu. Odkládá-li se stavba radiály, nebude zřejmě po-
staveno ani parkoviště. Ještě více se potřeba nových parkovišť P+R 
projeví v případě rozšíření zón placeného stání v některých městských 
částech, odkud se vozidla přesunou na okraj Prahy.

S podobnými problémy jako my se potýkají i jiné městské části. 
Máme společné obavy z „optimalizace“ hromadné dopravy připravo-
vané ROPIDem (více k tomuto tématu v Přímé lince starosty). Stejně 
tak se obáváme, že zmíněný návrh dopravních opatření v centru  
situaci nezlepší, ale naopak přispěje k nespokojenosti části obyvatel.  
Naše námitky jsem předal náměstkovi primátora pro dopravu a věřím, 
že vedení hlavního města nebude záměr v navrženém rozsahu realizo-
vat, ale přistoupí k systémovým řešením s přihlédnutím k potřebám 
většiny Pražanů. Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13 
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Kaleidoskop

Cena za dobrou veřejnou službu
Desátý ročník Národní konference kvality ve veřejné správě se konal 
ve dnech 18. a 19. února v Hradci Králové. Uspořádalo ji Ministerstvo 
vnitra společně s Královéhradeckým krajem a Radou kvality ČR, 
s podporou města Hradec Králové. Na slavnostním večeru první den 

proběhlo tradiční předávání cen za kvalitu ve veřejné správě. Své  
již deváté ocenění si odnesla také Praha 13. Jako jediná městská  
část Prahy obdržela společně s dalšími deseti městy a jednou obcí  
tzv. „stříbrnou cenu“ 
za Organizaci dobré 
veřejné služby za rok 
2013. Převzal ji zá-
stupce starosty David 
Zelený. Na konferenci 
vystoupila také tajem-
nice úřadu Kateřina 
Černá, která ve svém 
příspěvku popsala  
metody a cesty 
ke zlepšování kvality 
služeb úřadu. 
„Dobře fungující  
úřad je jedním  
z důvodů, proč jsme 
v listopadu 2013  
obdrželi také Národní 
cenu ČR za společen-
skou odpovědnost,“ 
říká starosta David 
Vodrážka.

Samuel Truschka

Nejmodernější tomograf  
je v provozu
Na soukromé klinice Jána Leštáka na Slunečním náměstí byl 
19. února slavnostně zprovozněn supermoderní počítačový tomograf 
(CT) Philips Ingenuity Core s technologií IMR. Jde s velkou pravdě-
podobností o nejmodernější tomograf v Evropě. 

„Až donedávna museli lékaři při CT vyšetření volit kompromis 
mezi dávkou radiace a kvalitou obrazu. Pro kvalitní obraz bylo prostě 
nutné vystavit pacienta vyšší dávce záření,“ říká jednatel kliniky 
MUDr. Ján Lešták. „Nejmodernější technologie IMR u tohoto  
nového tomografu umožňuje ve srovnání s běžnou technologií snížit 
dávku záření o 60 – 80 % a současně zlepšit nízkokontrastní rozlišitel-
nost o 43 – 80 % a radikálně snížit nežádoucí šum. Lékaři uvidí mno-
hem drobnější detaily a mohou tak pracovat mnohem efektivněji 
a s větší přesností.“

Na slavnostní představení nového pracoviště pozval Ján Lešták  
politiky, techniky i lékaře, ale také fotografa Jadrana Šetlíka nebo zpě-
váka a klienta kliniky Karla Gotta, jehož obrazy ozdobily stěny v hale. 
Krásným zpěvem poděkovala hostům sopranistka Markéta Mátlová, 
která celý večer příjemně neformálně moderovala.  

„Klinika Jána Leštáka má vysokou prestiž a pracují zde skvělí lé-
kaři,“ říká starosta David Vodrážka. „Využívá nejmodernější technolo-
gie a stále je vylepšuje, což má velký význam pro pacienty z Prahy 13, 
ale i z dalších částí Prahy a mimopražské.“ 

Klinika JL byla původně zaměřena na oční lékařství. Později přibyla 
neurologie, ORL, interna, endokrinologie, kardiologie, zubní, alergo-
logie, gynekologie, dermatovenerologie a sonografie. Od března 2009 
provozuje klinika nejmodernější magnetickou rezonanci, která slouží 
např. k nejpodrobnějšímu šetrnému funkčnímu vyšetření mozku. 
V říjnu 2011 zahájila klinika provoz špičkového chirurgického laseru 
Technolas pro šetrné operace oční rohovky a nitrooční operace. 

Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Masopust neplánovaně  
uvnitř radnice
Letošní masopust se měl 15. března původně konat na prostranství 
před radnicí. Nečekaně prudký déšť ale zahnal účinkující i hosty 
do atria radnice, kde je přivítal místostarosta Petr Zeman. Skvělou  

atmosféru venkovského masopustu připomněl folklórní soubor Lu-
činka v lidových krojích, s tradičními maskami a pásmem staročeských 
písniček a říkadel. Taneční vystoupení předvedl klub Sandra 96 z FZŠ 

Trávníčkova. Nepřehlédnutelné byly kromě čtveřice masek na chů-
dách i malé roztleskávačky a mažoretky, břišní tanečnice i děvčata, 
tančící sambu. Více než sto dětí si vyrobilo vlastní masku ve výtvarné 
dílně, další se pod odborným dohledem paní Hnátkové věnovaly  
drátkování drobných 
předmětů. Obrovský 
zájem vzbudila pohádka 
o Honzovi a pekle v po-
dání profesionálního lout-
káře Františka Watzla. 
Nechyběla ani ukázka vý-
roby jitrnic. K jídlu byly 
masopustní speciality  
– jitrnice, jelita, guláš 
a polévka, ale také koláče 
a bábovky z dílny mléčné- 
ho baru Bílá vrána. Soutěž 
masek vyhrál vodník, ceny 
třem nejpovedenějším mas- 
kám a autorkám nejlep-
ších masopustních koláčů 
předávali místostarosta 
David Zelený, zastupitel Vít Bobysud a Marie Navrátilová z Mlejna. 
Zdařilou akci ve spolupráci s Prahou 13 připravila agentura Exclusive 
Production s.r.o. s občanským sdružením Tradice a řemeslo.
 Martin Marcilis a Samuel Truschka

Hrozen potěšil vyzrálým projevem
Březnový koncert cyklu Třináctého na třináctce přinesl návštěvní- 
kům Komunitního centra sv. Prokopa hned dva velké zážitky. Prvním 
byl cyklus pašijových písní v podání Slávka Klecandra, propojující  

silné biblické, ale také Karáskovy nebo Rejchrtovy texty se silnými 
melodiemi. 

Druhým velkým a snad i trochu nečekaným zážitkem byl koncert frý-
deckomístecké kapely Hrozen. V Praze dosud není – ke škodě příznivců 
žánru – příliš známá. Hroznu dominují dvě výborné zpěvačky – Monika 

Dopitová a Veronika Dvorská. 
Spolu s kapelníkem a baskytaristou 
Miroslavem Přikrylem, kytaristou 
Vladimírem Ochmanem a bubení-
kem Tomášem Kotherou kráčejí ob-
jevnými cestami někde na pomezí 
písničkářství a rockové alternativy. 

Další koncert cyklu Třináctého 
na třináctce nás čeká v květnu.  
Slávek Klecandr zde uvítá folkovou 
kapelu Zhasni. 

Koncerty cyklu dlouhodobě pod-
porují Ministerstvo kultury ČR, 
Městská část Praha 13, nadace Život 
umělce a Český hudební fond.

Petr LinhartFO
TO

: M
AR

TI
N 

M
YS

LIV
EC

FO
TO

: 3
X D

AN
 N

OV
OT

NÝ
FO

TO
: A

ND
RE

A 
M

IŠ
KO

VS
KÁ

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz •  DUBEN 2014 7



 DUBEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2278

Untitled-6   1 14/03/14   09:40

Praha 5 Stodůlky - info - 777 107 107 
Praha 14 Černý Most - info - 608 407 407 
Praha 9 Kyje - info - 777 206 206
Zdiby - servis, info - 775 207 207

208 91,5x129 mm.indd   1 11.2.2014   14:29:40

Inzerce



Reakce na „Přímou linku starosty“ z únorového STOPu 2014
V úvodníku STOPu z února tohoto roku se starosta Vodrážka rozsáhle 

věnoval regulaci heren na Praze 13. David Vodrážka říká: „... osobně 
bych byl nejraději, kdyby bylo možné všechny herny úplně zrušit.“  
Proč tak tedy neučinil, když zastupitelstvo v červnu 2013 hlasovalo 
o nulové toleranci a vymýcení heren z Prahy 13? (viz hlasování č. 26 
z 14. 6. 2013) Naše městská část se mohla přiřadit k Praze 2, Praze 6  
či Praze 12, kde si nulovou toleranci odhlasovali a o zavření heren 
na svém území skutečně usilují. Na Praze 13 vedení radnice zůstalo 
u výmluv: my bychom rádi, kdyby... 

Zuzana Drhová, zastupitelka Prahy 13 za Stranu zelených 

Nulová tolerance k hazardu je jedním z několika konkrétních bodů 
volebního programu Strany zelených. Kalkulují s faktem, že herny 
a kasina nikdo nepovažuje za dobré a potřebné, a čím hlasitěji budou 
požadovat jejich okamžité zrušení, tím větší sympatie jim to přinese. 
Ani já nepovažuji herny za dobrou věc, na rozdíl od Zelených se ale 
zdržím populistických výkřiků a zůstávám realistou. Kdybychom tla-
čili na okamžité zrušení všech herních míst, ohrozili bychom některá 
obchodní centra, jejichž majitelé závazně prohlásili, že v případě vy-
povězení heren by museli dát výpověď i ostatním nájemcům a zavřít 
celé obchodní centrum (např. OC Luka). Tuto nepříjemnost pro 
obyvatele jsme nechtěli riskovat. Budeme proto nadále pokračovat 
v reálném trendu postupného omezování hazardu. Bylo zrušeno  
dalších pět herních míst a nová už řadu let nepovolujeme. Nemám 
z heren na našem území žádnou radost. Nemohu ale souhlasit  
s tvrzením, že jsou hlavní příčinou kriminality nebo že v jejich okolí 
se odehrává nejvíce trestné činnosti. To je zjednodušené a není to 
pravda. Nulová tolerance není všelékem na kriminalitu a i všichni 
její tvrdí zastánci, pokud nejsou naivní, to musí vědět.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

Příjemný den mezi mladými
My, senioři – veteráni, kteří patříme mezi zakládající členy volejbalu 

ve Stodůlkách, jsme byli pozváni na turnaj Veteran Volejbal Cup 2014.  
Samozřejmě jako diváci a fandové, abychom viděli, jak se hraje volejbal 
nyní, s odstupem šedesáti i více let. Díky organizátorům tohoto turnaje  
Jaroslavu Matýskovi a Jarce Kudrnové jsme si užili příjemný den mezi 
mladými a zavzpomínali na naše mládí. Pan Jiří Mašek, ředitel Střediska 
sociálních služeb Prahy 13, se nám postaral o dopravu. I jemu patří náš dík. 
Radost nám udělaly také milé dárky a výborné pohoštění. Přejeme, aby se 
příští turnaj opět vydařil.

Za pozvané seniory Hana Herčíková

Díky za pomoc
Rád bych touto cestou poděkoval dvěma městským policistům, kteří  

12. února v 18.15 hod. přijeli do bytu ve Fantově ulici a pomohli mi 
zvednout ze země invalidního otce a uložit ho do postele. Děkuji moc.

Jiří K.

Pravidla přednosti musí řidič znát
Bylo by prosím možné uvést ve STOPu jako příklad pravidla pro 

jízdu v křižovatce ulic Zázvorkova, Archeologická a pro výjezd  
od Píškovy ulice u OC Lužiny? Řada řidičů couvá od parkoviště u Billy 
do křižovatky a otáčí se v ní,  mnozí řidiči jedoucí od ulice Jeremiášova 
rovně směrem do parkoviště u Billy, nedají přednost přijíždějícím od ulice 
Zázvorkova. Řada řidičů stále nevzala na vědomí přednost zprava 
a skutečnost, že zde již nejsou dopravní značky. Ubylo by možná brz-
dění, troubení a občasné hádky řidičů. Děkuji za pochopení.

František Kocmich, Lužiny

Výjezd od OC Lužiny je výjezdem z místa ležícího mimo komuni-
kaci, což je ošetřeno souvislou bílou čárou V4 a vozidlům vyjíždějí-
cím z místa ležícího mimo komunikaci se přednost nedává. 
Na ostatních zmíněných komunikacích (Zázvorkova, Archeologická 
a Píškova) musí řidiči dodržovat přednost zprava. Přerušovaná bílá 
čára na hranici křižovatky značí křižovatku místních komunikací, 
tudíž i zde se dodržuje přednost zprava, což vyplývá přímo ze zá-
kona. Znalost zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích ve znění pozdějších předpisů, je součástí předpokladů 
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a každý řidič by 
ho měl znát a dodržovat. Znovu tedy zdůrazňujeme, že na křižovat-
kách, kde není přednost v jízdě upravena světelným signalizačním 
zařízením nebo dopravními značkami, je řidič povinen dát přednost 
v jízdě řidičům přijíždějícím ke křižovatce zprava. 

Eva Vyskočilová, odbor dopravy

Víc takových restaurací
Chtěla bych moc poděkovat za výborné domácí a cenově dostupné jídlo, 

které si velice často, mnohdy i s dětmi, dáváme v hale na Lužinách. 
Manžel navíc využívá i sportovní část. Jídlo je čerstvé, chutné a hlavně 
rychle připravené, nechybí ani výborné polévky. A ještě pochvala –  
konečně se v restauraci přes obědy nekouří.  
Děkujeme, a víc takových restaurací. rodina Fejfarova

Mlčení – nejagresivnější způsob komunikace
Když se s manželem pohádáme, tak se mnou třeba i týden nemluví. Já 

se trápím, ale nemůžu nic dělat. Neřekne ani dobré ráno nebo dobrou noc. 
Pak vlastně nevíme, kdo z nás má znovu začít mluvit. Asi po týdnu oba 
děláme, jakože se vlastně nic nestalo. Ve mně ale ten vztek zůstává a je 
nám spolu nějak pořád hůř. Co s tím?

Ano, to je velký problém. Komunikace mezi lidmi, obzvlášť v nej-
bližším vztahu, je velmi důležitá. Může mít různé úrovně a podle 
kvality vzájemného „mluvení“ má také kvalitu náš vztah. Běžná neu-
trální komunikace nám slouží pro sdělování mechanického chodu 
života. Do pozitivního naladění nás vede emočně zabarvená komu-
nikace, kterou projevujeme zájem a pozornost o druhou osobu. Také 
humor je příjemným odstínem řeči.

Do záporu nás dostávají výčitky, kritika, slovní útok, ironie. Pokud 
si někdo navykl konflikty či nedorozumění řešit těmito způsoby  
hovoru, obvykle jeho vztahy nejsou pohodové, klidné a příjemné.  
Ze zaběhaných kolejí se ale špatně mění směr. Řešením je použití 
asertivní komunikace, o které jsem už ve STOPu psala (viz též  
www.jencova.cz, oblast Media a publikace). Jejím hlavním principem 
je, že nemluvíme o druhé osobě (co jsi udělal/a, neudělal/a, 
nebo udělal/a špatně atd. – to je útok), ale o vlastních pocitech  

(bylo by mi příjemné, kdybychom..., přál/a bych si, aby...). Tyto svoje 
pocity a postoje nepotřebujeme vysvětlovat ani obhajovat. Máme 
na ně právo (a musíme si za ně nést zodpovědnost). Měli bychom je 
druhému jen sdělit, aby náš partner vlastně věděl. Nikdo nám totiž 
do hlavy nevidí a konflikty nejčastěji vznikají jen kvůli obyčejnému 
nedorozumění.

Když už jsme v konfliktu a nemůžeme mít pozitivní komunikaci, 
většina z nás se snaží situaci si vyříkat, vysvětlit. Obvykle ale podle 
svých zaběhaných způsobů zvolíme slovní útok. Když už nemůžeme 
mít normální komunikaci, tak alespoň hádku. Pořád lepší než vůbec 
nic. Mlčením často leckdo z nás partnera trestá – odpírá mu mož-
nost jakékoli komunikace. Mlčením se nic nevyřeší, jen emoční stres 
stoupá. Jde o manipulativní postup (tak si to teda „vyžer“, když to 
nechceš udělat podle mě...), který je zabalený pod vnějším dojmem  
– já nic, já muzikant = já se přece nehádám.

Pokud chceme, aby nám s lidmi kolem nás bylo dobře a jim 
s námi, mluvme s nimi. Povídejme si, sdělujme, ptejme se... Všem 
nám potom spolu bude mnohem lépe.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

602 805 633, hanajencova@seznam.cz

www.jencova.cz

Z VAŠICH DOPISŮ

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.
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Fakultní ZŠ Brdičkova 1878, Praha 13
hledá kvalifikovaného a motivovaného  

vyučujícího I. stupně. Nabízíme přátelský pracovní  
tým, otevřenou komunikaci s vedením školy a stále  

se zlepšující technické zázemí pro výuku.

Požadovaný nástup: září 2014

Najdete nás: www.fzsbrdickova.cz
tel. 235 515 884, e-mail: skola@fzsbrdickova.cz

u stanice metra Lužiny

VÝKUP A PRODEJ VOZŮ VŠECH ZNAČEK
KOMISNÍ PRODEJ

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 7-19 So 8-16 Ne 10-18

www.domansky.cz

Tlumačovská 1298, Praha 5, tel.: +420 775 206 807
Email: autobazar@domansky.cz

VÝKUP OJETÝCH 
VOZIDEL.
Nabízíme rychlé jednání
a profesionální přístup.

33777_DOMANSKY_inzerce_Ojete vozy_91_5x129.indd   1 10/29/13   2:32 PM

Akce platí do 30. 4. 2014

Objednávky:
● e-shop: www.bio-medica.eu
● telefonicky: +420 257 084 204-5
● e-mail: info@bio-medica.eu
● osobně: Pekařská 8, Praha 5 - Stodůlky, 155 00
      po-čt 7:30-15:30, pá 7:30-14:30

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

www.elektroservisvolf.cz

Inzerce

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

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5
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Páťáci šikulové
Ve středu 12. března ráno mířila více než stovka školáků z Prahy 
i Středočeského kraje na Lužiny do Základní školy s rozšířenou vý-
ukou jazyků v ulici Bronzové. Už počtrnácté se tu pod záštitou sta-
rosty Prahy 13 Davida Vodrážky konala Soutěž pro šikovné děti se 
zájmem o angličtinu, věnovaná žákům 5. tříd. Od roku 2000, kdy  
soutěž proběhla poprvé, se zúčastnilo již více než 2 000 školáků.  
Letos to bylo 104 žáků z 25 škol z Prahy, Slaného, Chlumu, Bene- 
šova či Hradišťka. V první části si soutěžící na sedmi stanovištích  

vyzkoušeli své znalosti angličtiny v zábavných jazykových testech, há-
dankách, doplňovačkách, křížovkách i hrách na počítači. Do druhého 
kola postoupilo 6 nejlepších, kde pak ústně předvedli svoji pohotovost 
v písničce, básničce či krátkém vypravování dle vlastního výběru. 
A kdo byl letos nejlepší? Na 3. místě skončil Filip Melka ze ZŠ Jarov, 
na 2. místě Petra Viplerová z pořádající ZŠ Bronzová a na 1. místě 
Daniela Dvořáková ze ZŠ Drtinova. A blahopřání s čestným uznáním 
za účast patří všem soutěžícím.  Dan Novotný 
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Jarní badminton
Badmintonový turnaj pod záštitou zástupce starosty Aleše Marečka  
se konal v pátek 7. března ve SportCentru Nové Butovice. Do bojů 
na čtyřech kurtech se zapojilo celkem 14 smíšených dvojic. Každá 
dvojice odehrála na nízké síti celkem čtyři utkání, některá z nich byla 
velmi dramatická. Bez porážky skončily pouze dva páry, které zaujaly 
první dvě místa na stupních vítězů. Zlatou medaili vybojovala dvojice 
Eliška Exnerová a Milan Kosek, stříbrnou Eva Matulová a Martin 
Šmíd, bronz získali Zdeňka a Michal Wdowyczynovi. Medaile a di-
plomy předával pořadatel turnaje Aleš Mareček. -st-

Vítězové oceněni salámem
Lednový turnaj ředitele ZŠ Bronzová Nikoly Hladíka v líném tenise, 
o kterém jsme psali v minulém čísle, měl takový úspěch, že se brzy do-
čkal dalšího pokračování. Turnaj smíšených dvojic, který se v tělocvičně 
školy konal 28. února, byl nazván „salámovým“, protože mezi hlavními 
cenami pro vítěze figurovaly šišky salámu. Do bojů se v prvním kole za-
pojili také starosta David Vodrážka a jeho manželka Kateřina, z časo-
vých důvodů ale nemohli pokračovat. Radnici pak dále reprezentoval 
místostarosta David Zelený a jeho dcerka Renátka na závěr nadšeně 
předávala sportovcům medaile. Tu zlatou si vybojovala její maminka 
Renáta Zelená ve dvojici s Martinem Rozkovcem. -st-
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Velikonoce ukazují cestu ke svobodě
Když se řekne Velikonoce, potom se většině 
lidí zřejmě vybaví pomlázka, vajíčka a volné 
pondělí. Proč se ale v názvu „Velikonoce“ 
skrývají slova veliký a noc? Co to má společ-
ného se svátky jara? S pomlázkou a volným 
pondělím? Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? 
Nebo Jaronoce? Proč zrovna Velikonoce? 
Název „Velikonoce“ v sobě nese 
starý příběh, který se odehrál před 
mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy 
tam žilo malé etnikum – Hebrejové 
(nebo Židé). Ti po různých peripe-
tiích opustili jedné noci proti vůli 
faraona Egypt, protože v něm ne-
chtěli déle vykonávat otrocké práce. 
Tato noc byla pro Židy tak vý-
znamná, že jí začali říkat Velká. 
Od toho i naše Velikonoce. Tento 
svátek tedy byl a je úzce spojený 
s myšlenkou svobody. O několik set 
let později na Velikonoční svátky, 
kdy si Židé připomínali vyjití 
z Egypta, byl ukřižován jakýsi Žid 
jménem Ježíš. Tvrdil, že existuje 
nejen otroctví doslovné, ale i otroc-
tví, kdy člověk dělá věci, které nechce 
a ze kterých si nemůže pomoci. Zá-
roveň tvrdil, že zná cestu k tomu, jak 
poznat Boha osobně. Když se ho 
ptali, jak cesta poznání Boha vy-
padá, odpovídal, že on sám je cestou. 
Hlásal, že kdo v něj uvěří, získá 
věčný život. Za tato slova byl nako-
nec popraven, jenže po třech dnech 
vstal z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se 
jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy 
nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, 
všichni se mohli přesvědčit, že v hrobě není. 

Navíc to nasvědčovalo tomu, že to, co o sobě 
Ježíš tvrdil, byla pravda – tedy že je Boží Syn 
a že má dokonce moc i nad smrtí. Velikonoce 
tedy pro křesťany znamenají připomenutí 
Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. 
Důležitější než připomínka je ale význam Ve-
likonoc. Tento svátek vychází na jaro, a proto 

se někdy říká „svátky jara“. Možná, že někteří 
z vás cítí při návratu jara „novou mízu“ 
a i uprostřed našich paneláků cítíme nový 

dech života. Velikonoční poselství ukazuje, že 
existuje ještě jiná dimenze života, než tento 
život časný. Ukazuje nám, že kdesi hluboko 
v sobě nosíme touhu po dokonalosti, kráse, 
lásce, porozumění, skutečné hodnotě a dal-
ších úžasných vlastnostech. Problém ale je, že 
vždy narážíme. Nikoli hlavně na druhé lidi, 

ale především sami na sebe, i když si 
to neradi přiznáváme. Na svoje so-
bectví, pohodlnost, pocity viny apod. 
Tyto a další vlastnosti nám brání, 
abychom dosáhli tužeb, které jsem 
zmínil. Občas se jich sice dotýkáme 
a zakoušíme je, ale pak jakoby se roz-
plynuly. A právě v tom tkví základní 
lidský problém, o kterém Ježíš mluvil 
jako o „otročení hříchu“. Převedeno 
do řeči svátků jara, na jednu stranu 
cítíme probouzející se život, toužíme 
milovat, být milováni, ale pak to 
zase někde nezvládneme. A to nás 
odděluje nejen od lidí, ale i od Boha. 
Dobrá zpráva, která shrnuje veliko-
noční poselství, je, že existuje řešení. 
Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli 
Izraelci do svobody, můžeme vnitřní 
svobodu zakusit my. Jak? Skrze od-
puštění, které dává Ježíš všem, kdo 
o to stojí, a skrze víru v Něj.

Velikonoce jako svátky probouze-
jícího se života, ukazují na Boha 
jako dárce života, kterému není 
nikdo lhostejný. Nikdo – ani v naší 
části Prahy. Možná mě občas uvidíte 
běhat v Centrálním parku. Budete-li 

mít zájem, tak třeba o těchto nebo dalších  
věcech můžeme dát řeč i osobně. 

David Novák, kazatel sboru Církve bratrské v Praze 13
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Velikonoční bohoslužby
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.
KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH
Zelený čtvrtek (17. 4.) 
18.30 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 
Velký pátek (18. 4.)
18.00 hod. – pobožnost křížové cesty
18.30 hod. – Velkopáteční obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 19. 4.)
21.00 hod. – hlavní oslavy vzkříšení ve farnosti  
– velikonoční bohoslužba spojená s udělováním iniciačních 

svátostí katechumenům 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 20. 4.)
 8.00 hod. – mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)
18.00 hod. – mše sv.
Velikonoční pondělí (21. 4.)
 8.00 hod. – mše sv.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
Zelený čtvrtek (17. 4.) 
17.00 hod. – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
Velký pátek (18. 4.)
 9.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod. – prostor pro soukro-

mou modlitbu před  
Nejsvětější svátostí –  
sál KC sv. Prokopa
17.00 hod. – Velkopáteční 
obřady
Bílá sobota (19. 4.)
 9.00 hod. – Breviářová 
modlitba se čtením  
a katechumenátní obřady
10.00 – 16.00 – prostor pro 
soukromou modlitbu před 
Nejsvětější svátostí v Božím 
hrobě – sál KC sv. Prokopa
14.00 – 14.30 – společná 

adorace u Božího hrobu zakončená svěcením velikonočních 
pokrmů.
Vigilie vzkříšení (sobota 19. 4.) 
19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 20. 4.) 
 9.30 – mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)
11.00 – mše sv. (svěcení velikonočních pokrmů)
Velikonoční pondělí (21. 4.)
11.00 – mše sv.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ V PRAZE 13
TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA
(Mukařovského 1986, stanice metra Luka) 
Velikonoční shromáždění
Velkopáteční „Cesta kříže“ – pátek 18. 4. v 18.30
Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční  
poselství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž 
bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty 
a modlitbami, skončíme na Makču Pikču. 
Ranní vítání vzkříšeného Pána – neděle 20. 4.
 7.00 –  sraz na vrcholu Makču Pikču, společné modlitby 

a chvály
 8.00 – společná snídaně v prostorách Třináctky, modlitby
10.00 – Velikonoční nedělní bohoslužba
Více informací na www.13ka.cz.
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Velikonoce jsou pro mnohé nejvýznamnějším křesťanským svátkem, 
který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jiní je považují hlavně 
za svátky jara. Jsou to svátky pohyblivé, připadají na neděli po prvním 
jarním úplňku. Předznamenává je šest postních nedělí, které vy-
střídá masopustní veselí. 
S velikonočními svátky je spojena spousta krásných tradic a symbolů 
– například koleda, pomlázka, mazanec, jidáše, velikonoční berá-
nek, zajíček, kuřátko a samozřejmě vajíčko – křehký symbol života,  
plodnosti, jara... Velikonoce jsou za dveřmi a paní Jarmila Dušková  
z Těchonína-Celného na Orlickoústecku má pro vás tip, čím letos 
překvapit koledníky – vlastnoručně malovanými kraslicemi. 

Jaruško, co tě k malování vajíček přivedlo? 
Když jsem jednou, a to už je hodně let zpátky, nesehnala barvy na va-
jíčka, tak jsem se rozhodla, že si zkrátka pomohu jinak. Začala jsem 
voskem, což mi moc nešlo, vyškrabovaná vajíčka také za moc nestála, 
pak jsem ale našla tužky Centropen, které nepouštěly a vše se v dobré 

obrátilo. Maluji s nimi dodnes. Nejen, že se mi tento způsob nejlépe 
osvědčil, ale některé malované vejdunky mám už víc než patnáct let 
a jsou pořád stejně barevné. Je pravda, že jednou jsem koupila fixy, 
které byly určené přímo na malování vajíček. Moc spokojená jsem ne-
byla, protože barvy rychle vybledly. Škoda, že se těžko shánějí bílá va-
jíčka, na těch kresba nebo různé vzory vyniknou daleko lépe.
Zdobíš vajíčka podle nějaké předlohy?
První rok jsem se snažila malovat podle různých obrázků a pohlednic, 
pak už jsem popustila uzdu své fantazii. Maluji, co mě napadne. 
Na hnědá vajíčka většinou ornamenty, na bílá například kvítky. Někdy 
spodní část vajíčka vypadá jako košíček, z kterého kytičky jakoby ros-
tou, jindy jsou to jednotlivé motivy... Můžeš také uplést šálu a čepici, 
nakreslit jen obličej a vajíčka „obléknout“. Těch možností je nepře-
berné množství a ten, kdo nechce vajíčka jen obarvit a dát na ně ně-
jaký obtisk, si určitě způsob zdobení podle zručnosti a času vybere. 
Vajíčka můžeš barvit v cibulových slupkách, listech břízy nebo kopřiv 
(docela zajímavé vzory vzniknou, když dáš do vody kousky trávy), 
můžeš je zdobit i provázkem nebo bavlnkou. Začneš ji přilepovat 
na jedné špičce vajíčka a pomalu vajíčko omotáváš. Můžeš použít 
ubrouskovou techniku, dělat voskovou batiku (na odmaštěné vajíčko 
se nanáší vzor včelím voskem), zdobit můžeš i lepením slámy, drá- 
továním, krásná jsou i dírkovaná vejce... Způsobů je opravdu hodně  
a záleží na každém, jak svou fantazii uplatní. Já ale nejraději na vajíčka 
maluji. Když si nejsem vzorem úplně jistá, mohu si ho naznačit tuž-
kou a pak vybarvit. Není to až tak náročné a myslím, že ta vajíčka  
vypadají hezky.
Maluješ i vařená vejce. Nepronikají barvy pod skořápku?
Z toho rozhodně nikdo strach mít nemusí. Barva opravdu zůstane jen 
na povrchu.

Kolik kraslic připravujěš?
Pro koledníky maluji vejce tak trochu na poslední chvíli, protože pro 
ně připravuji vejce vařená. Ale koledníků moc není, tak to nijak ne-
přeháním. To vejdunků maluji víc.
Myslela jsem, že tady velikonoční tradice zapustily kořeny pevněji. 
Vzpomínám, jak jsme jako caparti chodili s pomlázkou od chalupy 
k chalupě, když jsme povyrostli, tak za námi, děvčaty, jezdili kluci 
bryčkou taženou koňmi... Ani dospělí neseděli doma. Nejedné z žen 
se druhý den špatně sedělo. Možná se to časem zase zlepší. Před pár 
lety se díky vedení obce a dobrovolným hasičům oprášila tradice ma-
sopustu, možná dojde i na tradice spojené s velikonočními svátky. 
Zmínila jsi, že vyfouklých vajec maluješ víc.
Ty používám na přípravu velikonočních dekorací, také je na stuhách 
zavěšuji na větvičky břízy nebo jívy, moc hezky vypadají i připevněné 
na záclonách. Navíc zájemců o malované vejdunky je dost – dcera, ka-
marádky, kolegyně z práce... Díky nim dokonce překročily naše státní 
hranice , protože některá děvčata jsou z Polska. 
Takže teď, pár dnů před velikonočními svátky, s přípravou kraslic finišuješ.
Přesně. Navíc ještě musím naplést nějaké pomlázky. Pamatuji si, to 
jsem byla ještě malá, že jeden soused zásadně chodil koledovat s va-
řečkou. I on ale vyžadoval mašličku, takže měl zdobenou vařečku.
Ty budeš plést pomlázky? To je snad mužská záležitost.
To sice ano, ale když jednou ukážeš, že něco umíš, většinou ti to už 
zůstane. Pletu je z osmi proutků, bez stuh a mašlí. Ty už jim tam na-
váží vyšlehané ženy a dívky. Zkrátka, něco na těch malých i odrostlej-
ších mužských nechat musím. Alespoň bude vidět, jak byli čiperní. 
Všem přeji, aby ty letošní velikonoční svátky byly plné pohody a jestli 
se pustíte do malování vajíček, aby se povedla.

Eva Černá

Asi 2 týdny před Velikonocemi můžete do misky vysít místo obilí čočku. Vypadá moc pěkně.
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Kam o letních prázdninách?

Prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Přehled všech letních táborů DDM (7 výjezdních a 21 příměstských) 
s různým zaměřením a pro různé věkové kategorie najdete na  
www.ddmstodulky.cz. Více informací získáte také na tel. 251 620 266.

Poslední volná místa na táborech:

Tábor Plasy • 23. 7. – 3. 8.
Celotáborová hra, výlety do okolí (kulturní památky, přírodní zajíma-
vosti), koupání, sportovní a deskové hry, sportovní soutěže na přilehlých 
hřištích, tvoření z různých materiálů, večerní ohně a hry, poznávání pří-
rody, výběrové programy. Vše motivované celotáborovou hrou. Tábor je 
určen pro cca 40 dětí ve věku 7 – 18 let. Spí se v chatkách uprostřed 
krásné přírody. 

Letní tábor BIT • 10. – 23. 8. 
Dopoledne po skupinkách rehabilitační cvičení na nápravu vadného  
držení těla, tvoření z různých materiálů, sportovní hry a soutěže. Odpo-
ledne běžný táborový program, výlety, poznávání přírody, celotáborová 
etapová hra… Tábor je určen pro cca 45 dětí ve věku 7 – 15 let. Spí se 
v chatkách. 

Výtvarný tábor • 13. – 20. 7.
Lektorka výtvarných dílen DDM Stodůlky zve tvořivé dívky ve věku 
9 – 15 let na výtvarný tábor.
Volná místa nabízíme i na některých příměstských táborech, které pořá-
dáme v týdenních turnusech během celých letních prázdnin. Příměstské 
tábory jsou převážně určeny pro děti z 1. – 5. tříd a jsou zaměřené 
na různé zájmové činnosti. Cena týdenního tábora je 600 Kč. 

Dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 9. – 23. 8. klasický letní tábor 
pro holky a kluky z 1. až 9. třídy ZŠ. Děti zažijí mnohá dobrodružství 
v napínavé celotáborové hře, naučí se tábornickým dovednostem,  
podniknou výlety do okolí pěšky nebo na koni a poznají mnoho nových  
kamarádů. Fotografie z loňského ročníku a více informací naleznete 
na www.tsmirabel.cz. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na 
pekarkova.k@tsmirabel.cz nebo na tel. čísle 737 685 067.

Sportovní kemp v Nových Butovicích
SportCentrum Nové Butovice pořádá pro žáky squashové akademie, 
badmintonové školičky a jiné sportovce od 6 do 19 let sportovní soustře-
dění na konci léta. V týdnu od 18. do 22. 8. se děti zdokonalí v oblíbe-
ných sportech (badminton a squash), zasportují si na čerstvém vzduchu 
(včetně beach volejbalových kurtů) a dostanou se do dobrého kolektivu. 
Tréninky budou vedeny zábavnou formou pod dohledem kvalifikova-
ných a zkušených trenérů. V případě zájmu nás můžete kontaktovat 
na matulovae@sport-butovice.cz nebo na tel. čísle 720 996 833.

Tábor na Šumavě
Dětský sportovní klub Motýlek při SK Harmony pořádá na Soumar-
ském Mostě již 26. ročník dětského letního tábora. Tábor probíhá 
ve dvou turnusech – I. turnus 12. – 26. 7., II. turnus 26. 7. – 9. 8.  
Cena je 3 500 Kč za osobu, při platbě do 30. dubna je poskytnuta  
sleva ve výši 200 Kč za osobu. Více informací a přihlášku naleznete 
na www.dskmotylek.info.

Prázdniny v Chorvatsku
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., hledá další zá-
jemce k naplnění celého turnusu – 18. – 27. 8. – sportovního desetiden-
ního tábora pro děti. Ubytování v hotelu Alem (pláž u města Baško 
Polje), polopenze, doprava klimatizovaným autobusem. Veškeré  
informace a přihlášky získáte na reditelka@naruc-prodetiamladez.cz,  
tel. 603 923 372, kontaktní osoba: Jiřina Teplická.

Husitské tažení
Skupina bojovníků s cepy a sudlicemi pod vedením neohroženého  
hejtmana prožívá neopakovatelné prázdninové dobrodružství. Klub  
Robinson nabízí v termínu 29. 6. – 11. 7. několik volných míst na  
letním táboře poblíž Prachatic. Zveme všechny kluky a holky ve věku  
10 – 14 let. Klub působí pod záštitou Církve bratrské v Praze 13.  
Více na www.klubrobinson.cz. Přihlášky a informace u hlavního  
vedoucího Daniela Jokla, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Soustředění, tábor nebo měšťáček s Lučinkou
Tradiční letní soustředění malinkých dětí z Lučinky se bude konat  
16. – 23. 8. ve Vřesníku u Humpolce. Budeme jezdit na ponících, podni-
kat výlety po okolí a hrát si na zahradě. Nebude chybět ani taneční pří-
prava na další školní rok. Hlásit se mohou i děti ve věku 5 – 8 let, které 
nejsou členy našeho souboru. Na letní soustředění navazuje letní tábor, 
který se bude konat 23. – 30. 8. rovněž ve Vřesníku u Humpolce. Zvané 
jsou všechny děti (ve věku 5 – 12 let) z Lučinky, jejich sourozenci, kama-
rádi, ale i veřejnost. Jezdíme na osvědčené místo a moc se těšíme :-). 
Pokud však nechcete své děti poslat na celý týden mimo Prahu, přihlaste 
je na náš měšťáček – pětidenní příměstský tábor 20. – 25. 7. v Praze 13 
(KD Mlejn). Tábor je určený dětem od 4 let. Každý den si zatancujeme, 
pohrajeme si na hřišti, naobědváme se a vyrazíme na výlet.  
Více informací na www.fslucinka.wz.cz.

Tábor s SK Hala Lužiny
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny, Bellušova 1877/68, Praha 13, po-
řádá od 28. 6. do 6. 7. letní tábor pro děti ve věku 5 – 14 let (nemusí být 
členy SK Hala Lužiny). Místo: RS Svatý Štěpán, Cheznovice (Mýto 
u Rokycan), cena je 2 900 Kč, ubytování ve zděné budově ve čtyřlůž- 
kových pokojích nebo ve 4 lůžkových chatkách. Přihlášky odevzdejte 
do 15. dubna.
Přihlášky a informace ke stažení na www.skhalaluziny.wz.cz, informace 
podá také hlavní vedoucí Dáša Kolandová, tel. 723 060 323, 
722 732 167, kolandovadagmar@seznam.cz.

Letní tábor s PROSAZEM
PROSAZ, Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním 
postižením, pořádá ve dnech 28. 6. – 19. 7. letní tábor, který je určen 
zdravotně postiženým dětem a mládeži. Tábor se bude konat v bezbarié-
rovém prostředí v pobytovém a rehabilitačním středisku v Líchovech 
u Sedlčan (okr. Příbram). Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových  
pokojích. Doprava vlastní, je možno zvolit i společně organizovanou  
dopravu autobusem na tábor i zpět. Kompletně vyplněnou přihlášku 
společně s vyjádřením lékaře o zdravotním stavu dítěte zašlete nejpozději 
do 30. 5. na adresu: o.s. PROSAZ, Kodymova 2526, 158 00 Praha 5.  
Podrobnější informace získáte na www.prosaz.cz nebo u Drahomíry 
Vojtové, tel. 777 701 419, sekretariat@prosaz.cz.

připravila Eva Černá
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Sport

Badminton je populární
Ve středu 29. ledna prožili žáci a žákyně ZŠ Kuncova, kteří se věnují 
badmintonu ve škole v kroužku pro začátečníky a pokročilé, skvělé 
tréninkové dopoledne ve Sportovním centru Nové Butovice. Čtyři 
hodiny měli jen pro sebe k dispozici celou badmintonovou halu, 
ve které je pět špičkově připravených kurtů. Celkem 18 hráčů (žáků 
a žákyň 3. – 9. tříd) svádělo mezi sebou nelítostné boje a maximálně  
si užívalo nádherné sportovní prostředí. I když nejlepších výkonů do-
sahovali ti nejzkušenější hráči, našlo se i mezi začínajícími několik 
borců, kteří se staršími dokázali držet krok. Návštěva haly u mladých 
badmintonistů posiluje jejich motivaci a zájem o tuto čím dál popu-
lárnější hru. Za velkorysou nabídku, ochotu a vstřícnost si zaslouží 
velké poděkování vedoucí sportovního centra pan Jiří Vtípil, který 
našim žákům již čtvrtým rokem umožňuje prožívat každé pololetí 
krásný sportovní zážitek. Více o SportCentru Nové Butovice, s.r.o., 
najdete na www.sport-butovice.cz, více o škole a její mimoškolní 
činnosti na www.zskuncova.org. Pavel Petrnoušek

Butovický zajíček 2014
Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka za účasti MČ 
Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atletické závody družstev 
(5 chlapců a 5 dívek) mateřských škol. Ty se uskuteční 13. května 
v 15 hodin na hřišti FZŠ Mezi Školami 2322. Soutěžní disciplíny jsou 
běh na 30 a 250 metrů, skok do dálky z místa a hod míčkem. Závodů 
se mohou zúčastnit i jednotlivci do 6 let s doprovodem rodičů. Přihlášky 
a informace na tel. 774 675 652, katerinajindrichova@centrum.cz.  
Srdečně zveme všechny MŠ Prahy 13! Za MŠ Pohádka Kateřina Jindřichová

Filip a Adriana znovu na bedně
Kolečkovým rychlobruslařům skončila halová sezona. Pro naše žáky 
Filipa Pískatého (7.B) a Adrianu Pískatou (3.C) byla velmi úspěšná. 
V sobotu 1. března (v centru ČSTV v Nymburce) získal Filip na me-
zinárodním halovém mistrovství ČR v inline rychlobruslení v katego-
rii kadetů stříbrnou medaili ve víceboji, Adriana prodloužila svou 
šňůru na šesté vítězství od roku 2009! Těmito skvělými výkony v me-
zinárodní konkurenci potvrdili, že výsledky z mezinárodního mistrov-
ství Švýcarska, kde oba 12. ledna zvítězili, nebyly náhodné. Může nás 
těšit, že žáci naší FZŠ Mezi Školami jdou příkladem a vyvracejí  
celorepublikový trend vysedávání u počítačů namísto pohybových  
aktivit. Marta Šefčíková

Stačí si vybrat
Školní sportovní klub Luka Praha – Centrum sportu pro děti a mlá-
dež, Kuncova 1580, Stodůlky nabízí výuku tenisu, juda a sportovní 
gymnastiky. 
Tréninky a výuka: 
  tenis – v areálu Gymnázia J. Heyrovského
  judo – ZŠ Kuncova a FZŠ Trávníčkova
   sportovní gymnastika – gymnastická tělocvična TJ Bohemians, 

Slovenská 1, Praha 2
Vzhledem k letošnímu příjemnému počasí předpokládáme  
zahájení tenisové školičky a jarních zdokonalovacích tenisových  
lekcí již od 1. dubna.  
Více na tel. 603 236 640, klabikovab@volny.cz. Blanka Klabíková

Středočeský parkurový  
hobby pohár 2014
Stáj Země koní si vás dovoluje pozvat v neděli 
27. dubna do svého areálu na statku Chaby 
(K Chabům 1, Třebonice) na zahajovací závody Středočeského  
parkurového (tedy skokového) poháru 2014, který pořádá ve spolu-
práci s jezdeckou stájí Equilove. Co vás, jako návštěvníky statku, čeká?  
Celý soutěžní den zahájíme zhruba v deset hodin jízdou zručnosti  
pro nejmenší jezdce, kteří si ještě netroufají na samostatný parkur, 
po které budou následovat celkem čtyři hlavní skokové soutěže  
vlastního poháru – od té nejlehčí po nejtěžší. Konec celého  
závodního dne je plánován zhruba na pátou odpolední. Pro návštěv-
níky bude připraveno občerstvení, teplé i studené, sladké i slané, 
k jídlu i k pití. Přijďte se podívat na výkony dětí a mladých jezdců 
a strávit příjemný den na venkovském statku ve společnosti krás- 
ných ušlechtilých zvířat, jakými koně bezpochyby jsou. To vše jen  
200 metrů od nákupního centra Tesco Zličín. Podrobnosti hledejte  
na www.zemekoni.org. Michal Šulc

Ukázkové hodiny zdarma
Tenisová škola Tallent srdečně zve všechny holky 
a kluky na ukázkovou hodinu zdarma, kde máte 
možnost nahlédnout pod pokličku toho, jak skupi-
nový kurz probíhá. Termíny je možné si individuálně 
domluvit mailem nebo telefonicky. Při tréninku se děti učí motorické 
dovednosti, tenisové údery, kontrolu míče, dále pak umění fair-play, 
vytrvalost a soustředěnost. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohy-
bové, ale i psychické schopnosti. Tím nejlepším, co můžeme našim 
dětem dát, je pohyb. A pokud vaše dítě není na kolektivní sporty, 
tenis je ideální alternativou.  
Informace získáte na tel. 224 815 871, 603 527 172, www.tallent.cz,  
www.e-tabory.cz. Marcela Turoňová
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Tablet se stal pomocníkem i kamarádem
V rámci Operačního programu Praha – 
Adaptabilita získala MŠ a ZŠ speciální Dia-
konie ČCE grant z Evropského sociálního 
fondu na realizaci projektu „Komplexní pod-
pora žáků s těžkým postižením ve speciální 
škole“.

Naši žáci se tak v rámci programu školní 
družiny a mimoškolních aktivit učí pracovat 

na iPadech. S jejich pomocí si mohou rozvíjet 
zrakové a sluchové vnímání, paměť, logické 
myšlení, grafomotoriku, základy čtení, před-
stavy o počtu a počítání. Tablet také plní 
úlohu rozvoje komunikace, slovní zásoby 
a nahrazuje papírové komunikační tabulky.

Na základě vstupního testu práce s iPa-
dem, jehož cílem bylo zjistit počáteční úroveň 

schopností a dovedností žáků a předpoklad 
pro jejich další rozvoj, byli žáci rozděleni 
do skupin a byly vytvořeny jejich individuální 
vzdělávací plány. Podle vytvořené metodiky 
ICT pro práci s iPadem se žáci nejdříve učí 
iPad ovládat pomocí poklepu i tahu prstem 
na relaxačních a zábavných aplikacích 
a na aplikacích „prvního doteku“. Po zvlád-
nutí této techniky přechází k druhému kroku 
a to k „cílenému doteku“. Na jednoduchých 
aplikacích na rozvoj smyslového a rozumo-
vého poznání si osvojují koordinaci pohybů. 
Někteří žáci s postižením horních končetin 
používají rukavičku s ustřiženým jedním prs-
tem, aby se nedotýkali plochy jinými prsty. 
Díky této technice zvládají úkoly, které jsou 
pro ně těžko zvladatelné nebo obtížné pro 
špatnou koordinaci pohybů.

Rodiče na základě zkušeností pořizují 
žákům iPad i domů. Stal se jejich pomocní-
kem a kamarádem. Mohou na něm hrát i ob-
líbené společenské hry. Vedle využití tabletů 
ve výuce jsou v rámci projektu realizovány 
další aktivity, a to zavedení a inovace terapeu-
tických metod – snoezelen, strukturované 
učení, logopedie, zdravotní TV a arteterapie. 
Více na www.skola-stodulky.diakonie.cz

Věra Růžičková
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Pomáhají druhým

Kavárna zaměstná handicapované
Občanské sdružení Beluška pořádá semináře 
v rámci primární prevence na podporu inte-
grace pro běžné školy po celé ČR. Realizu-
jeme zábavné akce pro zdravé i postižené 
děti. Nabízíme bezplatnou poradenskou  
činnost v oblasti podpory integrace – pro  
rodiny, školy a zaměstnavatele zdravotně  
postižených. 

Naším posláním je spojovat lidská srdce 
bez ohledu na jejich životní příběhy. Můj 
osobní příběh začal tím, že jsem se narodila 
prakticky jako nevidomá. Trpím zrakovou 
dysfunkcí, která mě značně omezuje přede-
vším v orientaci v neznámém prostředí, při 
čtení běžného textu a rozpoznávání osob. 
Vidím vše ve velmi malém rozlišení, např. 
schody buď vůbec nevidím, nebo je vnímám 
jako splývající flek. Tato smutná skutečnost 
mě v životě předem odsoudila... Okolí mi 
místo pomoci nabízelo svou lítost, přetvářku 

a nepochopení snad ze všech stran. Přála 
jsem si jediné – být stejná jako ostatní. Řadu 
let mi trvalo najít cestu sama k sobě. Proto 
jsem se rozhodla jít naproti těm, kteří tu 
cestu stále hledají.

V letošním roce plánujeme v Praze 13  
otevření naší Kavárny U Belušky. Kavárna 
nabídne sedm pracovních míst pro zdravotně 
postižené. Obracíme se na vás – dárce, spon-
zory, dobré lidi, se snažnou prosbou o pomoc 
při její realizaci, která nás svou ekonomickou 
náročností velmi trápí. Můžete nám pomoci 
svým drobným příspěvkem na konto sbírky 
pro Belušku (číslo sbírkového účtu: 
2500472572/2010) nebo formou sponzor-
ského daru.

Více na www.beluska.cz. Předem děku-
jeme za vaši morální podporu a laskavou 
pomoc.

Irena Stefanová, předsedkyně sdružení

Rekreace s asistenční službou
Organizace Prosaz nabízí možnost rekreač-
ního pobytu pro zdravotně postižené ve svém 
bezbariérovém rekreačním středisku Líchovy 
u Sedlčan, na břehu Slapské přehrady, při-
bližně 70 km od Prahy.

Termín pobytu je 10. – 16. 5. 2014 (od so-
botní večeře do pátečního oběda). Celková 
cena pobytu za šestidenní ubytování v jedno-
lůžkových nebo dvoulůžkových pokojích 
v malebném prostředí Sedlčanska, plnou penzi 
a zajištěnou dopomoc osobních asistentů je 

3 800 Kč na osobu včetně DPH. Dopomoc 
asistentů je při běžných – základních činnos-
tech dle předem domluveného harmono-
gramu. Z technických důvodů není možné 
zajistit individuální asistenci každému účast-
níkovi pobytu zvlášť. 

Zájemci o pobyt se mohou hlásit v Prosazu 
na tel. 296 113 214 nebo e-mailem na adrese 
peskova@prosaz.cz. Vyhrazujeme si právo zru-
šit pobyt v případě malého počtu zájemců.

Iveta Pešková, předsedkyně organizace Prosaz
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Prosaz děkoval partnerům
Organizace Prosaz, která se již řadu let za-
bývá pomocí zdravotně postiženým, uspořá-
dala 6. března ve svém sídle v Kodymově ulici 
snídani pro své partnery. Předsedkyně Pro-
sazu Iveta Pešková v úvodu poděkovala všem 
sponzorům a také Praze 13, kde je Prosaz 
doma. Starosta městské části David Vodrážka 
ocenil aktivity Prosazu a vyjádřil mu svoji 
podporu. Snídaně se zúčastnily také sociální 
pracovnice z pražských městských částí  
a nemocnic. Příjemným bodem programu 

bylo předání daru 100 000 Kč na rekonstrukci 
bezbariérové koupelny v rekreačním středisku 
Prosazu v Líchovech u Sedlčan. Zástupce 
Komerční banky Jiří Mifek s manažerkou 
Nadace Komerční banky Jistota Ilonou  
Toufarovou dar předali prostřednictvím Evy 
Špánové, která svým projektem Srdeční zále-
žitost Prosazu dlouhodobě pomáhá. Vítaným 
hostem byl také Boris Janda ze společnosti 
Athamas, která jako jediná poskytuje k elek-
trickému vozíku také mechanický vozík 

zdarma, což je pro klienty 
velmi důležité a chvály-
hodné. Iveta Pešková před-
stavila terénní sociální služby 
Prosazu, domácí zdravotní 
péči, rekreační středisko Líchovy a pozvala 
zúčastněné k občerstvení a prohlídce výtvarné 
dílny zdravotně postižených a dispečinku  
terénních sociálních a zdravotních služeb. 
Každý si odnesl malý dárek z výtvarné dílny.

Samuel Truschka

Rozvíjíme zdatnost a finanční gramotnost
Občanské sdružení Bílý lev vzniklo v květnu 
2012. Jeho prvotním cílem bylo seznamování 
mládeže s dějinami našeho národa, upozor-
ňování na důležité historické mezníky a pod-
porování sportovního rozvoje mládeže. 
V současné době se občanské sdružení chystá 
rozšířit svoji činnost v oblasti finanční gra-
motnosti, a to formou přednášek v hlavním 
městě a Středočeském kraji. Přednášky 
budou především zaměřeny na mladé, které 
chceme varovat před nebezpečím nesmyslných 

půjček a na problémy s jejich splácením.  
Některé přednášky budou pro drobné živ-
nostníky, kteří mají problémy s neplatiči 
a poklesem platební morálky. A další cílovou 
skupinou budou senioři, na které číhá nebez-
pečí v podobě podvodných předváděcích  
akcí.

Více o činnosti a akcích Bílého lva se do-
zvíte na www.bilylev.eu nebo nás můžete 
kontaktovat na bilylev.eu@gmail.com.

Klára Lásková

Pomáhají druhým

Klub Jedna Trojka  
v dubnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
v ulici K Zahrádkám (blízko bus zastávky 
Mládí a metra Luka). Je otevřený každé pon-
dělí, úterý a středu od 14 do 20 hodin. 

Dětem a mládeži ve věku 13 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je 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: Máme se rádi! 
Program:
út  1. 4. – Filmový klub 
st  2. 4. – Prostě klub 
po 7. a út 8. 4. – Dny naruby 
st  9. 4. – Velikonoční výtvarná dílna
po 14. 4. – Pondělní rozjezd 
út 15. 4. – Filmový klub 
st 16. 4. – Noc v klubu
po 21. 4. – Švihadla
út 22. 4. – Filmový klub 
st 23. 4. – Příprava na čarodky
po 28. 4. – Příprava na čarodky
út 29. 4. – Čarodky – buřty, muzika,  
   pohoda... Co?
st 30. 4. – Hrajeme si...
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

Těší se na vás Lucka a Ivča
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Policie může vykázat násilníka 
z bytu
Institut vykázání v naší republice funguje od 1. 1. 2007. Od tohoto 
data má Policie České republiky možnost vykázat násilnou osobu 
ze společného obydlí a tím ochránit ohroženou osobu proti dalším 
útokům ze strany násilníka. Vykázání není represivní opatření, 
jedná se o prevenci a jako takové je nutné ho brát. 

K domácímu násilí dochází mezi osobami žijícími ve společné 
domácnosti, a to jak mezi manželi, druhem a družkou, tak i mezi 
generacemi. Forma násilí pak může být fyzická, psychická nebo  
sexuální. Většinou se tak děje za „zavřenými dveřmi“, ale někdy  
násilí přesahuje i tyto hranice, např. na dovolených, chatách apod. 
Domácí násilí ve většině případů začíná méně závažnými incidenty, 
které však postupně sílí až k brutálním útokům. 

Průzkumem bylo zjištěno, že v roce 2012 bylo v České republice 
minimálně 16 % takovýchto vztahů. Alarmujícím ukazatelem je to, 
že v 80 % případů násilí přihlížejí i děti. Tuto formu chování pak 
mohou přijímat jako normu a v dospělosti se mohou násilně chovat 
ke svým protějškům nebo k rodičům a prarodičům. Nebo naopak 
násilí pasivně přijímají a stávají se tak ohroženou osobou. 

Na území Městské části Praha 13 mají svojí působnost dvě poli-
cejní oddělení – MOP Košíře a MOP Stodůlky, které se této pro-
blematice věnují od samého začátku. Policistky a policisté obou 
oddělení byli od prvopočátku metodicky vedeni organizací Bílý 
kruh bezpečí. Další školení pak prováděl tým posttraumatické  
intervenční péče Krajského ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy. Vy-
tvořil dva cykly zaměřené na domácí násilí a na jeho rozpoznávání. 
Účastníci tohoto výcviku nejprve prošli teoretickou přípravou, pak 
byli seznámeni s různými kazuistikami a následně v modelových  
situacích řešili případy domácího násilí. 

PREVENCE

Na obou odděleních působí tedy nyní proškolení specialisté, kteří  
si i nadále rozšiřují své znalosti této problematiky. Účastní se různých 
seminářů a workshopů, které pořádá Intervenční centrum 
hl. m. Prahy. Tam mají možnost se setkat s pracovníky sociální péče 
městských úřadů a různými organizacemi, jako je např. Rosa, Viola, 
Dona, Akorus, Bílý kruh bezpečí a dalšími institucemi, které se zamě-
řují na ohrožené děti i seniory. Dochází sem i státní zástupci a soudci.

V nemalé míře se na odhalování domácího násilí podílí i oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí Úřadu MČ Praha 13, neboť problémy 
rodiny se často projeví zhoršením prospěchu dětí ve škole, ve špatné 

docházce a v neadekvátním chování dětí vůči spolužákům či učitelům. 
Díky vedoucím pracovníkům Odboru sociální péče a zdravotnictví 
funguje mezi státními institucemi příkladná spolupráce. 

Těm, kteří se cítí být ohroženi blízkou osobou a nevědí, jak svoji  
situaci řešit, nebo mají pocit, že z jejich situace není východisko,  
bych doporučila, aby se s důvěrou obrátili na zmiňovaná policejní  
oddělení nebo na Odbor sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ 
Praha 13. Tuto možnost mají i ti, kteří se o domácím násilí dovědí  
zprostředkovaně. 

nprap. Eva Chábová, Místní oddělení policie Stodůlky

FO
TO

: V
AV

ŘI
NE

C M
EN

ŠL
, P

OS
KY

TL
O 

SD
RU

ŽE
NÍ

 IS
ID

A 
AM

EN
TI

Počet vykázaných osob v evidenci místních oddělení Policie ČR Stodůlky a Košíře

2007  5 případů

2008  1 případ  

2009  4 případy

2010  16 případů

2011  8 případů

2012  10 případů

2013  11 případů

2014 (leden – únor)  2 případy
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Nepostrádáte malotraktor nebo jízdní kolo?
Naše obvodní ředitelství eviduje i v letoš- 
ním roce celou řadu nalezených osobních  
dokladů, platebních karet, zavazadel  
a dalších věcí odložených a zapomenutých 
občany na různých místech. Přestože se  
snažíme všechny nalezené věci vrátit jejich 
původním majitelům dříve, než je předáme 
na ztráty a nálezy, ne vždy se nám to podaří. 
V současné době máme ve skladu dvě věci 
nalezené v Praze 13, o kterých bych chtěl 
čtenáře informovat. Mají totiž významnou 
hodnotu a nejsou evidovány v databázích 

Policie ČR jako věci odcizené. Jedná se 
o malotraktor a jízdní kolo. Malotraktor byl 
nalezen v březnu 2014 v Holýšovské ulici, 
kolo bylo nalezeno v ulici Poncarova 
na konci února. 
Bližší popis nalezených věcí není možné 
z pochopitelných důvodů uvést. V případě, 
že některou z uvedených věcí postrádáte,  
obraťte se prosím na Obvodní ředitelství 
MP Praha 13, se sídlem v ulici Lýsko- 
va 1593. Můžete přijít osobně, zavolat  
na tel. 222 025 721 – 722, nebo napsat  
na e-mail ork.p13@mppraha.cz. Pokud 

budou věci ještě 
u nás, vydáme je 
oprávněné osobě 
na základě řádného 
dokladu o jejich  
nabytí, případně ji-
ného hodnověrného 
důkazu o jejich 
vlastnictví. Budou–li nalezené věci již pře-
dány příslušnému správnímu orgánu, sdě-
líme samozřejmě jejich majitelům kontaktní 
adresu, kde si je mohou vyzvednout. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku
 Dne 4. března v odpoledních hodinách v podzem-
ních garážích jednoho ze stodůleckých obchodních 
domů překonal dosud nezjištěný pachatel násilným 
způsobem uzamčení osobního vozidla a odcizil z něj 
různé oblečení, klíče od domu a ohřívač vody, čímž  
majiteli vozu způsobil škodu ve výši 5 000 korun.
 Koncem února odpověděl občan na internetový 
inzerát neznámého pachatele, který nabízel mobilní  
telefon zn. Apple iPhone S5 za cenu 6 650 korun.  
Po telefonické komunikaci uhradil převodem na účet 
požadovanou částku, poté ještě telefonicky ověřil,  
že finanční částka došla a prodávající mu sdělil, že tele-
fon odeslal. Do dnešního dne zboží nebylo doručeno 

a prodejce na výzvy poškozeného nereaguje. Oznámení 
šetříme jako podezření z trestného činu podvodu.
 Dne 5. 3. 2014 v poledne dosud neznámý pacha-
tel využil chvilkové nepozornosti poškozeného při 
obědě a v nestřeženém okamžiku mu z bundy, kterou 
poškozený přehodil přes židli, odcizil peněženku a s ní 
hotovost, stravenky a mobilní telefon Samsung. Způso-
bil mu tak škodu ve výši 15 000 korun.
 Při cestování metrem ze stanice Nové Butovice 
do stanice Anděl odcizil neznámý pachatel 3. března 
oznamovatelce z kapsy kabelky mobilní telefon Sam-
sung. Krádeží jí způsobil škodu ve výši 2 000 korun.
 Dne 24. 2. dopoledne při cestování mezi Zličínem, 

Novými Butovicemi a Zbuzany využil nezjištěný pacha-
tel nepozornosti oznamovatelky a v nestřeženém  
okamžiku jí z dětského kočárku odcizil peněženku  
s doklady a finanční hotovostí, čímž jí způsobil škodu 
ve výši 5 000 korun.
 Při silniční kontrole 3. 3. v 1.50 zadržela hlídka 
policie řidiče osobního automobilu, který byl zjevně 
ovlivněn omamnou nebo psychotropní látkou. Na výzvu 
policistů se řidič podrobil orientační zkoušce stěrem slin 
z ústní dutiny, která byla pozitivní na Amphetamin. 
Řidič tak na místě přišel o svůj řidičský průkaz a bude 
stíhán za přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Přijďte na hasičské závody
Svoji sezonu začali mladí hasiči prvním 
kolem zimního uzlování. Bylo vidět, že děti 
poctivě trénovaly a mladší hlídka postoupila 
do druhého kola, kde se porve o medaile. 
Zároveň zásluhou Matěje Berezněva získaly 
děti 2. místo v kategorii mladší jednotlivci. 
Na konci března má první závody také pří-
pravka. Soutěžní družstvo žen také začalo 
pilně trénovat a připravovat se na jarní se-
zonu. V některém z příštích čísel si přečtete, 
jak si ženy vedly.
Zveme vás na tradiční pálení čarodějnic 
ve středu 30. 4. od 19.00 na hrázi rybníka 

v Třebonicích. V sobotu 3. května od 15.00 
pak začíná sezona na hasičském hřišti v Tře-
bonicích Memoriálem M. Bubníka a V. No-
vého – prvními závody v požárních útocích 
mužů a žen. Přijďte se podívat na hasiče 
v akci. 

Marta Horáková, SDH Třebonice

Hasičské čarodějnice u Spolkového domu
Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče 
na čarodějnice se soutěží o nejhezčí čaroděj-
nici, které se konají 30. dubna od 17 hodin 
u Spolkového domu ve Stodůlkách pod 
naším bedlivým dohledem. 

Výročí dobrovolného hasičstva
V březnu uplynulo 150 let od úředního 
schválení a potvrzení stanov prvního čes-
kého dobrovolného hasičského sboru ve Vel-
varech. K tomuto výročí vydala Česká pošta 
poštovní známku v hodnotě 13 Kč, jejímž 
autorem je významný kreslíř a ilustrátor 
Adolf Born. 
K myšlence nezištné pomoci při požárech 
i jiných neštěstích se v Česku aktuálně hlásí 
kolem 365 000 osob. Za nejstarší sbor, a to 
dokonce v rámci celého rakouského císařství, 
bývá označován hasičský sbor, který vznikl 
mezi lety 1850 – 1855 v Zákupech na Čes-
kolipsku. Podobné organizace Němci záhy 
založili také v České Kamenici, Rumburku 
či Liberci. Historii těchto jednotek ale ukon-
čila 2. světová válka a následný odsun. Náš 
stodůlecký sbor vznikl v roce 1893.
Kromě požárů vyjíž-
dějí dobrovolní hasiči 
často také k technic-
kým zásahům. Asis-
tují například při 
odstraňování ná-
sledků těžkých do-
pravních nehod, při 
povodních nebo 
u vyprošťování osob 
ze zřícených budov. Zejména v menších ob-
cích jsou spolky dobrovolných hasičů navíc 
i významnými organizátory kulturních 
a společenských akcí.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HASIČSKÉ OKÉNKO
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KREATIVNÍ TVOŘENÍ. Děti z výtvarných dílen Domu dětí a mlá-
deže Stodůlky se v lednu seznámily se zajímavým materiálem, novin-
kou z Holandska. Pomocí textilního tužidla Paverpolu vytvářely sochy. 
Kreativní chvíle zažily zejména při hledání konečné podoby oblečení, 
ale nadšení nechybělo ani při přípravě tvaru těla a obalování drátu 
alobalem. Práce na jedné sošce jim trvala i 6 hodin. Za měsíc tak 
ve třech dílnách vzniklo téměř 50 sošek, které byly představeny 
na vernisáži 29. 1. v domě dětí a výběr soch mohli od 10. do 21. 3. 
vidět i návštěvníci naší radnice. Michaela Gaydošová 

TENTOKRÁT V ZETTERSFELDU. Ani letos jsme neporušili tradici 
a hned po jarních prázdninách vyrazili do rakouských Alp. Po deseti 
letech jsme změnili místo pobytu a z nového střediska jsme byli do-
slova nadšeni. Žáci 8. a 9. tříd ZŠ Kuncova se svými učiteli jezdili 
na perfektně upravených sjezdovkách zalitých sluncem. Panu řediteli 
Pavlu Petrnouškovi děkujeme, že umožnil žákům prožít takové dny 
a získat nové zkušenosti nejen sportovní, ale i jazykové.   Marie Franicová

VÍM PROČ. Několik žáků naší ZŠ Mládí se zapojilo do celorepubli-
kového projektu Vím proč – tvorby videoučebnice fyziky, kterou natá-
čejí sami žáci. Úkolem bylo natočit video s fyzikálním pokusem a jeho 
vysvětlením. Kateřina Litvanová a Anastasia Bogoslavets z 8.A získaly 
od diváků za svou Modrou lávovou lampu čtvrtý nejvyšší počet hlasů. 
Děkujeme za podporu! Anežka 
Chvojková ze 7.A okouzlila 
odbornou porotu Letem modelu 
nažky a umístila se na krásném 
2. místě. Získala od hlavního 
organizátora a sponzora pro-
jektu (ČEZ) notebook. Ale 
navíc dokázala svým úsilím 
a zájmem propojit vědomosti 
a dovednosti z fyziky, přírodo-
pisu, matematiky a pracovních 
činností. A určitě už ví proč! 

Edita Martoníková

RŮŽE PRO ÚŘEDNICE. Všechny pracovnice úřadu Prahy 13, které 
byly 6. března na radnici, překvapil starosta David Vodrážka přáním 
k nadcházejícímu Mezinárodnímu dni žen. Ten letos připadl na so-
botu. Starosta tak obnovil tradici tohoto svátku, jednu dobu zavrhova-
ného, ale nyní již snad opět rehabilitovaného, i když Svátek matek  
je oblíbenější. Na radnici Prahy 13 pracuje 175 žen a tvoří tak výraz-
nou většinu. Žlutá růže od starosty, která vypadá lépe než pověstný 
karafiát, rozhodně většinu pracovnic potěšila. -st- 

ČTEME SENIORŮM. Od září funguje na naší škole Mohylová Čte-
nářský klub. Scházíme se každé úterý a 90 minut si čteme, povídáme 
o knížkách, předčítáme, ale také vyrábíme, kreslíme a dramatizujeme 
různé příběhy nebo legendy. V rámci naší činnosti jsme navštívili 
i Dům sociálních služeb Lukáš, kde jsme babičkám předčítali, vyprá-
věli o současných knížkách a předvedli jsme dramatizaci k pražským 
legendám. Doufáme, že se jim náš program líbil, my totiž už chystáme 
další. Anna Vandasová

ZA SOVÍM HOUKÁNÍM. Už jste někdy slyšeli soví námluvy? Zažili 
jste při stmívání v lese ten zvláštní pocit, kdy se ozývají nejrůznější 
neznámé zvuky? Naši prvňáčci se svými rodiči ano. Za doprovodu 
zkušeného lektora jsme se vypravili do obory Hvězda na dvouhodino-
vou podvečerní procházku za sovím houkáním. Dozvěděli jsme se  
zajímavosti o výrovi, kulíškovi, kalousovi nebo puštíkovi. Ale hlavně 
jsme měli i veliké štěstí, že se nám podařilo samotné sovy nejen vidět, 
ale také slyšet jejich houkání. Organizaci Lesy hl. m. Prahy, která pro 
nás exkurzi uspořádala, moc děkujeme.   Alena Malíková, ZŠ Mohylová
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OSLAĎTE SI ŽIVOT. V pondělí 3. března byla ve výškovém Domě 
Sluneční náměstí hned vedle radnice slavnostně otevřena zbrusu nová 
Cukrárna Hájek & Hájková. Manželům Hájkovým přišel popřát 
hodně úspěchů také starosta David Vodrážka spolu s tajemnicí úřadu 
Kateřinou Černou. František Hájek, který má cukrářské řemeslo 
po svém otci, provozuje s manželkou úspěšně cukrárny na Smíchově, 
na Brumlovce, v Černošicích a ve Štěchovicích. Nová cukrárna s pří-
jemnou obsluhou nabízí vždy čerstvé zákusky a dorty vlastní výroby, 
chlebíčky, bagety a kvalitní zmrzlinu. Můžete zde také pohodlně  
posedět u dobré kávy. Otevřeno je ve všední dny od 7.30 do 19.00, 
o víkendech od 9.00 do 19.00.  –st-

VZDUCHEM LÉTALY PALAČINKY. V úterý 4. března uspořádala  
ZŠ Mládí další ročník Palačinkového běhu. Mírné počasí umožnilo 
dodržet termín, kdy se podobné běhy konaly i v jiných anglicky  
mluvících zemích. Zvláštní běh v zástěrách a s pánví v ruce si opět  
vyzkoušely přes tři desítky žáků školy a několik učitelek angličtiny. 
V dětských kategoriích zvítězili Klára Hansen a Štěpán Švestka  
z 3. tříd, Viktorie Vydrová z 5.C a Tom Kavtičnik z 6.B. Ve volné  
disciplíně se podařilo najednou nejvíc otoček Aničce Králové z 5.C. 

Nejrychlejší z učitelů byla Martina Panochová. Vítězům gratulujeme. 
Děkujeme Klubu přátel ZŠ Mládí za palačinky, čokoládové medaile 
a finanční podporu, odboru dopravy za uzavírku části ulice Mládí, 
strážníkům MP za zajištění bezpečnosti, Technické správě komuni-
kací za úklid ulice a sousedním obyvatelům za pochopení. Ve Stodůl-
kách se první palačinkový běh konal v roce 2001. Trať měří 400 metrů 
a závodníci musí třikrát otočit palačinku ve vzduchu a nesmí jim 
upadnout. Více o běhu na www.zsmladi.cz.  Norbert Tlustý, startér běhu

HODINA MODERNÍ CHEMIE. Koncem února se v Gymnáziu  
Jaroslava Heyrovského uskutečnil pod patronací VŠCHT Praha  
projekt Hodina moderní chemie na téma Experimenty používané při 
výuce chemie na základních a středních školách. Oba přednášející stu-
denti pojali svůj úkol s humorem, což se mi velice líbilo. Nás, jakožto 
posluchače, zapojovali do svých pokusů a dokonce nám za správné  
odpovědi na otázky či za statečnost při naoko nebezpečných pokusech 
dávali i nějaké ty odměny v podobě psacích potřeb, balonků, bločků. 
Z projektu jsem byl nadšen a mrzelo mě, když zazvonilo. Bylo to 
skvělé zpestření hodin chemie. Otakar Souček, kvarta b

PŘIJĎTE SI ZAPINKAT NA PÍSEK! Díky nezvykle teplému počasí 
byl letos ve SportCentru Nové Butovice pokořen rekord v otevření ven-
kovních kurtů na beach volejbal. Sezona byla zahájena nedočkavými 
sportovci již 9. března, a to díky teplotě dosahující v odpoledních hodi-
nách až patnácti stupňů. Kurty jsou od tohoto data v provozu a můžete si 
zarezervovat na www.sport-butovice.cz. Všichni jste srdečně zváni nejen 
na beach volejbal, ale také k posezení v přilehlém Beach baru. Martin Šmíd 
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Hanka bojuje o věno
Do třetího ročníku soutěže Souboj nevěst se 
přihlásilo celkem 1 626 dívek. V této soutěži 
nejde o krásu a dokonalé křivky, ale 
o schopnost vybojovat si pohádkové věno. 
Do čtvrtfinále postoupilo 24 nevěst,  
SMS hlasování poslalo do dalšího kola 
18 z nich. Odborná porota pak vybrala  
12 semifinalistek. Mezi ně se pod číslem 18 
probojovala také Hana Kinkalová z Prahy 13. 
Její profil najdete na www.soubojnevest.cz.  
Pomoci postoupit do finále můžete Hance 
zasláním SMS ve formátu NEVESTA  
mezera 18 na číslo 903 33 20. Část výtěžku 
z poslaných SMS půjde na dobročinné 
účely. Slavnostní finále se uskuteční  
16. dubna v Tower Park Prague. 
Pokud se před finále zaregist-
rujete na uvedeném webu, 
můžete vyhrát hodnotné 
ceny.  -red-

Olympijská příprava
Dva dny před začátkem Zimních olympijských her 2014 zavítal 
do ZŠ Mohylová plážový volejbalista Petr Beneš. Účastnil se letní 
olympiády 2012 v Londýně a s našimi druháky si přišel popovídat 
o tom, jak taková olympiáda vypadá v zákulisí. Dozvěděli jsme se,  
kde sportovci bydlí, co jedí, jestli mají trému, jaké sporty můžeme 
na olympiádě vidět… Děti měly velkou spoustu otázek, na které jim 
pan Beneš trpělivě odpovídal. Myslím, že lepší olympijské naladění 
jsme si nemohli přát. Dominika Marcinová

Pomoc lesním zvířatům
Již podruhé se FZŠ Trávníčkova rozhodla zpříjemnit lesním  
zvířatům období zimy a přihlásila se do soutěže pořádané  
Lesy hl. m. Prahy ve sběru žaludů a tvrdého pečiva. Letos jsme se 
z celkového počtu devatenácti škol umístili se 415 kg na krásném 
čtvrtém místě.  Jana Jandová

Poznej své kořeny
Víte, kdy se slaví masopust, co to jsou masopustní průvody, proč se 
pochovávala basa a jak vypadají masopustní masky? Děti z 3.A ZŠ 
Mohylová na tyto otázky odpovědi znají. Zúčastnily se vzdělávacího 
programu z cyklu Poznej své kořeny, který pořádá Národopisné mu-
zeum. Lektorovaný program proběhl v muzejní expozici s originál-
ními lidovými předměty a byl zakončen výtvarnou dílnou, kde si děti 
vytvořily svoje vlastní originální masopustní masky. Jiřina Benešová

Úspěchy v angličtině
V oblasti výuky cizích jazyků zaznamenala naše FZŠ Mezi Školami 
dva velké úspěchy. Zhang Yilling z 9.B získala v kategorii žáků  
9. ročníků ZŠ ocenění společnosti SCIO za nejlepší dosažený výsle-
dek ve srovnávacích testech anglického jazyka v rámci hlavního města 
Prahy. Dalším pěkným úspěchem bylo třetí místo v obvodním kole 
olympiády v anglickém jazyce, které získala Kristýna Vakermanová 
z 9.A. Děvčatům gratulujeme! Marcela Pískatá

Bronzovka boduje 
Již tradičně si v DDM v Praze 5 porovnávají své znalosti a dovednosti 
žáci základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. I tentokrát dala 
ZŠ s RVJ Bronzová vědět o svých kvalitách. Ve středu 5. února se konalo 
obvodní kolo olympiády v německém jazyce. Výborné znalosti předvedly 
žákyně Bolor Naranbataar ze 7.A (3. místo) a Eliška Kempeová z 9.B  
(2. místo). O den později se při olympiádě v českém jazyce sešlo dokonce 
45 soutěžících. Marie Szklenárová z 9.A a Marie Jelínková z 9.B se mezi 
žáky Prahy 13 shodně umístily na 6.– 7. místě. Olympiáda v anglickém 
jazyce přinesla další vynikající umístění – Camilla Wu ze 7.A a Bao 
Quyen Tran Thi z 9.A obsadily ve svých kategoriích 2. místo. Gratulu-
jeme a děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy. Taťána Tomsová

Masopustní karneval
V úterý 4. 3. se to na prvním stupni FZŠ Trávníčkova hemžilo spous-
tou nejrůznějších masek. Nechyběli policisté, víly, princezny… Všichni 
si v tělocvičně společně zatancovali, zasoutěžili a každá maska si od-
nesla malou odměnu. Eva Křivanová

Kriminalista zaujal
V rámci projektu Prevence kriminality, vztahujícího se k tématům vý-
chovy k občanství, se žáci 8.B FZŠ Trávníčkova zúčastnili již druhé 
přednášky. Tentokrát plk. Miloslav Dočekal, člen Asociace Meziná-
rodní policie a Bílého kruhu bezpečí (sdružení na pomoc obětem 
trestných činů), hovořil o různých druzích šikany, o kriminalitě a ná-
vykových látkách. Jeho vystoupení prokládané vlastními zkušenostmi 
bylo natolik zajímavé, že se děti rozhodly objednat další přednášku 
s názvem Islám, světový terorismus a kriminalita. Marcela Fuglíková

Pro budoucí žáky šestých tříd
Vážení rodiče, máte dítě, které půjde v novém školním roce do 6. ročníku? 
FZŠ Trávníčkova 1744 otevře ve školním roce 2014/2015 minimálně 
dvě šesté třídy. Žáci mají v učebním plánu rozšířenou výuku němec-
kého jazyka a informatiky. Na II. stupni mají naši žáci velmi dobré 
technické vybavení a možnosti: učebny s interaktivní tabulí, odborné 
učebny a pracovny, širokou nabídku zájmových aktivit...
Přihlášku do 6. třídy si můžete vyzvednout ve škole nebo si ji stáh- 
nout ze sekce „Dokumenty“ na našich webových stránkách  
www.zstravnickova.cz, kde získáte i další informace.

František Hanzal, ředitel
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Stalo se v dubnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Za studiem knižních pramenů do Hostivaře
Klementinum už nestačilo a tak byl v Hosti-
vaři otevřen nový depozitář Národní knihov- 

ny, kam bylo přestěhováno nejen pět milionů 
svazků, ale i pracoviště pro digitalizaci fondů 
a jejich další zpracování. V plánu je ještě re-
konstrukce starší části depozitáře se třemi 
miliony knih a stavba další budovy. Pak by 
v Hostivaři mělo nalézt domov celkem sto 
milionů svazků, v Klementinu zůstane asi 
1,7 milionu. Knihovna chce tak získat kapa-
city pro své fondy na příštích 50 až 60 let. 
Dostavba depozitáře nahradila ambicióznější 
projekt tzv. chobotnice Jana Kaplického, 
který, ač zvítězil v mezinárodní architekto-
nické soutěži, zůstal především díky hrad-
nímu a částečně magistrátnímu odporu 
nerealizován. Výstavba strohé budovy 
na pražské periferii, financovaná z pro-
středků ministerstva kultury, dosáhla takřka 

387 milionů korun. Nový depozitář splňuje 
klimatizační podmínky nejoptimálnějšího 
prostředí pro knihy, ale i nejpřísnější bezpeč-
nostní kritéria. Třistatřicet červených bomb 
naplněných dusíkem chrání před požárem 
uložené knihy ale i návštěvníky. Plyn, jehož 
naplnění vyjde skoro na milion korun, vy-
tlačí vzduch z depozitářů a zabrání tak šíření 
ohně. Dozajista nejvyhledávanější součástí 
nového depozitáře je také studovna, kam si 
budou lidé chodit půjčovat i knížky, které 
jsou součástí Národního konzervačního 
fondu. Ten obsahuje všechny prvotisky  
knížek, skript i časopisů, které byly u nás 
po roce 1901 vydány a představuje tak pravý 
poklad Národní knihovny. Více najdete 
na www.nkp.cz.  Dan Novotný

Půlkacíř
Letos 12. dubna si připomeneme nedožité sedmdesátiny hudebníka a básníka Karla 
Kryla. Jeho životní tvorbu reprezentuje na 134 písní, 32 desek a CD i 27 publikací 
veršů a prózy. A písničkářská nesmrtelnost o pravdě. Z těch, co kdy hráli na kytaru, 
neznám snad nikoho, v jehož zpěvníku by chyběly písničky Karla Kryla. Ty začal sklá-
dat už na začátku 60. let, v roce 1966 poprvé nahrává v rozhlase v Ústí nad Labem, 
o rok později v ostravském rozhlase. Na jaře 1969 mu vychází první a nadlouho  
poslední česká deska Bratříčku, zavírej vrátka, ve které bezprostředně reaguje  
na srpnovou okupaci. V září 1969 emigruje do Spolkové republiky Německo. Koncer-
tuje po Skandinávii, USA, Kanadě a Austrálii. Pracuje jako redaktor Rádia Svobodná 
Evropa. Do Československa se vrací až po 17. listopadu 1989 a v prosinci triumfálně 
koncertuje na veřejných shromážděních. Poprvé mu ve vlasti vycházejí všechny jeho 
desky. Ani v 90. letech se ale svou tvorbou nevyhýbá ožehavým tématům. Roku 1993 
ještě vychází kniha jeho rozhovorů s Milošem Čermákem „Půlkacíř“. Je unavený ze  
sílícího nezájmu o veřejné dění. Své rozčarování nad politickým vývojem dává veřejně 
najevo. Pojmenovává boj o moc a koryta, postrádá účinný a průhledný právní řád. 
Lidé ho stále nechápou. Trápí se tím, že jsou tak slepí a že jich je tolik. Karel Kryl 
umírá nečekaně na infarkt 3. března 1994. „Naše zásady končívají tam, kde se kříží 
s našimi úmysly.“ Dan Novotný

Různá nařízení a události (1916)
Od polovice března 1916 byly zave-
deny cukerní lístky. Na osobu bylo 
vyměřeno měsíčně nejvýše 1 ¼ kg 
cukru. Sedmnáctiletí byli přijímáni 
ku dráze. Také invalidé se museli hlá-
sit k odvodům. 10. dubna 1916 byl 
zaveden letní čas. Zabavené byly po-
hlednice Ústřední matice školské 
s vyobrazením Řípu, před nímž stojí 
jezdec na koni s praporem tříbarevným. Dále pohlednice s vyobrazením zápasníka 
bodajícího saň. Od 10. ledna byly v platnosti chlebenky, dle kterých smělo býti spo-
třebováno denně na hlavu 240 g pšeničné, žitné, nebo ječné mouky. Ti, kdož těžce 
pracovali, směli spotřebovat 300 gramů, přičemž 5 g mouky odpovídalo 7 gramům 
chleba. Byla ohlášena konfiskace románu Aloise Jiráska „Temno“. Počátkem srpna 
byly vydány železné 20-ti haléře a staženy niklové. Byla rozpuštěna Česká obec  
sokolská a Svaz slovanského sokolstva pro nepřátelskou tendenci proti monarchii 
a dynastii. 20. srpna vešlo v platnost nařízení o výměně mosazných klik a dveřního 
kování. Vybral Dan Novotný

Z Černošic do Černolic a zpátky
Tentokrát vás zveme do okolí Černošic, zná-
mých svými prvorepublikovými vilami a po-
bytem známých osobností. Kdysi výletní 
místo, dnes místo k bydlení. Náš výlet začíná 
u turistického rozcestníku u nádraží, kam  

dojedete pohodlně vlakem ze smíchovského 
nádraží. Půjdete dolů k Berounce, přejdete 
přes lávku a po žluté značce dojdete až k re-
stauraci Tornádo před Kazínskou skálou, kde 
prý kdysi pobývala bájná Kazi. Odtud se vy-

dáte po modré mezi 
chatami do kopce až 
dojdete smíšeným 
lesem k vysílači Cuk-
rák. Od něj na rozcestí 
vlevo stále po modré 
dojdete k rozcestníku 
v centru Jíloviště, odkud 
se dáte po červené. Do-
poručujeme zastavit se 
v cukrárně a restauraci 
Pod Lesem. Po červené 
půjdete k rozcestí Pod 
Kamenem a dále táh-
lými lesy s vyhlídkami 
do malebného údolí 
Všenorského potoku 
k Černolicím. Po vyjití 
z lesa přejdete silnici 

a po okraji obce Černolice se dostanete ke ska-
lám s krásnými výhledy do kraje. Možná, že 
zde potkáte horolezce. Projdete mezi skalami 
a vyjdete u hřiště. Stále po červené dojdete 
na rozcestí U Šraňku a odtud po modré směr 
Dobřichovice. Cestou si určitě zajděte na 
vrchol Hvíždinec (476 m), kde se můžete za-
psat do vrcholové knihy a pokochat se pohle-
dem do údolí Berounky od Řevnic po Beroun. 
Když se budete dívat pozorně, můžete vpravo 
nad Hlásnou Třebaní najít i kousek střechy 
Karlštejna. Obejdete-li vrchol spodem zleva, 
zaujme vás starý zčásti ležící kmen stromu. 
Cestou z kopce půjdete kolem dvou studánek. 
U spodní můžete posedět a napsat něco 
do sešitu ve schránce. Z lesa vyjdete na kraj 
Dobřichovic. V ulici Generála Pellé uvidíte 
vilu, kde pobýval generál Pellé a také malířka 
Zdenka Braunerová. U nádraží se můžete 
rozhodnout, zda sednete na vlak nebo půjdete 
pěšky podél trati do Všenor či přes most až 
do Mokropes. Tam se můžete zastavit ve vy-
hlášené restauraci Luna nebo U Králů. Ze 
stanice Černošice – Mokropsy pak dojedete 
vlakem zpět do Prahy. Přeji krásné zážitky.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Komplexní údržba komunikací v roce 2014
Datum Seznam ulic
 3. 4. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  
15. 9.  a odbočka k jeslím), Heranova, Hostin-

ského (plus parkoviště a odbočka k ma-
teřské škole), Kálikova, Klukovická, 
Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN3448, 
Šostakovičovo nám., Vackova (plus 
3 parkoviště), Vlachova 

 4. 4. Chalabalova, Kociánova, Kovářova,  
16. 9.  Kuncova, Lýskova (Chalabalova  

– Jeremiášova), Mládí (Kovářova  
– nám. Na Lužinách), část NN3444

 7. 4. Fantova, Horákova (bez slepého úseku  
17. 9.  + parkoviště), Kettnerova, NN1798, 

Trávníčkova
 8. 4. Bellušova (bez parkoviště při ul.  
18. 9.  Chlupova – Archeologická), Holýšovská, 

Chlupova, Neustupného, NN3452 
(přední část parkoviště)

 9. 4. Archeologická (Mukařovského –  
19. 9.  NN3454, Zázvorkova – konec, Bronzová 

– konec), Bronzová, NN3453 (parkoviště 
u metra), Sezemínská, U Jezera (plus 
2 parkoviště), Zázvorkova

10. 4. Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),  
22. 9.  Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2 par-

kovišť u Mukařovského), Podpěrova

11. 4. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova),  
23. 9. Böhmova, Modrá, Mohylová, NN3091,  
 Píškova, Zvoncovitá
22. 4. Husníkova – včetně otočky (parkoviště),  
24. 9. NN3468, NN3469, Ovčí hájek, Suchý vršek,  
 V Hůrkách
23. 4. Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez  
25. 9.  křižovatky s ul. Pod Hranicí, Seydlerova, 

Volutová (plus parkoviště)
24. 4.  Běhounkova, Blattného, Dominova,  

Kodymova (bez spojky 26. 9. do ul. Pod 
Hranicí), Mezi Školami, NN4541 (plus  
poslední oddíl parkoviště), Nušlova

28. 4.  Drimlova (Janského – slepý úsek),  
Herčíkova, Janského (Červeňanského  
– Kurzova), NN3456 (2 parkoviště)

29. 4.  Borovanského, Janského (Kurzova  
– Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
Netouškova (pouze rameno do ul.  
Klausova), Přecechtělova (Kurzova  
– Janského)

30. 4.  Bašteckého (bez úseku kolem parku),  
Janského (Červeňanského – Prusíkova), 
Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova, 
Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)

 
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud  
řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat pře-
nosné dopravní značky používané při blokovém čiš-
tění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich 
vozidla odtažena na  základě ustanovení zákona  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 
znění, § 19 odst. 5 a 6.

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatrav- 
ňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. 
Je možné na  ně zaparkovat vozidla z  ostatních  
komunikací.

Butovický rohlík 2014 
Již tradičně pořádají Praha 13 a Triatlon Sportklub Praha cyklisticko-
-běžecký závod Butovický rohlík, kterým symbolicky otevřou cyklo-
trasu Greenways Praha – Vídeň. Sraz cyklistů a běžců všech kategorií 
je 26. dubna v 8.30 na hrázi horního rybníka (pod stanicí metra Luka) 
v Centrálním parku. Záštitu převzal místostarosta Aleš Mareček. 
Na posilněnou nebudou chybět pravé butovické rohlíky od Odkolka 
a ani koláče se symbolem Greenways a Prahy 13. Přijďte soutěžit! 

Eva Beránková, OŽP 

U rybníka berte ohled na žáby 
V dubnu probíhá každoroční migrace žab v okolí rybníka U Paloučku 
ve starých Stodůlkách. Z okolních zahrad se k rybníku, který byl 
v loňském roce celkově revitalizován, stahuje za účelem kladení vajíček 
více jak stovka ropuch. Po splnění své povinnosti se zase vracejí zpět. 
Žádáme proto motoristy, aby věnovali pozornost dopravním značkám 
a s ohledem na možný výskyt obojživelníků na komunikacích  
U Paloučku, Pod Vlkem a Před Rybníkem co nejvíce zpomalili rych-
lost. Zároveň děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomáhají při jejich 
přenášení. 

Průměrný věk ropuchy obecné (Bufo bufo) je 6 – 9 let. V České  
republice je ohroženým druhem. Mezi její přirozené nepřátele patří 

např. užovky, ježci a draví ptáci. Vyjma jarního páření je aktivní hlavně 
v noci. Své úkryty na přečkání zimy hledá v listí, pod pařezy nebo 
v opuštěných norách a dírách. Za účelem rozmnožování putuje vždy 
ke stejné vodní ploše, kde se narodila. Její potravu tvoří hmyz či žížaly. 
Po oběti vymrští rychlý jazyk. Samička, která je dvojnásobně větší  
než sameček, klade do vody řadu vajíček spojených šňůrkou, z nich se 
po 12 dnech líhnou pulci. Podle teploty vody se pulec po 2 – 3 měsí-
cích mění ve zhruba dva centimetry velkou žabku. V červnu a červenci 
vylézají z vody na souš. Do podzimu vyrostou do cca 40 mm. Pohlavní 
dospělosti dosáhnou ve 3.– 4. roce života.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek,  
koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospo-
třebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Harmonogram sběru biologického odpadu
(listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu). NE živočišné zbytky!

Ulice Stanoviště Datum Hodina přistavení Datum Hodina přistavení

K Fialce odstavná plocha u býv. potravin 12. 4. 
 3. 5.  9.00 – 12.00  1. 11.  9.00 – 12.00

K Řeporyjím u kapličky 12. 4. 13.00 – 16.00  8. 11.  9.00 – 12.00

5. máje proti domu č. 325 19. 4.  9.00 – 12.00  8. 11. 13.00 – 16.00

U Kašny odstavná plocha 19. 4.  9.00 – 12.00 15. 11. 13.00 – 16.00

Chalabalova parkoviště u č. 1611 26. 4. 13.00 – 16.00 25. 10.  9.00 – 12.00

Pod Zličínem u retenční nádrže 26. 4. 13.00 – 16.00 18. 10. 
 9. 11.  9.00 – 12.00

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha) 27. 4. 13.00 – 16.00 25. 10.  9.00 – 12.00

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu  3. 5.  9.00 – 12.00  1. 11. 13.00 – 16.00

K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku 10. 5.  9.00 – 12.00  9. 11. 13.00 – 16.00

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

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Hodina 
přistavení

Mládí parkoviště proti prodejně  
Auto Kelly

26. 4.
29. 5.

10.00 – 16.00
13.00 – 19.00

K Sopce zpevněná plocha proti 
bývalé restauraci U Šimáčků

12. 4.
15. 5. 

10.00 – 16.00
13.00 – 19.00

Nové sběrné místo
Nové sběrné místo nebezpečných odpadů v Praze 5 se nachází  
v areálu spol. Pražské služby, a.s. v ulici Klikatá 1238/90c.  
V blízkosti areálu je autobusová zastávka U Waltrovky.  
Provozní doba je po – pá 8.00 – 16.00, o víkendu je sběrné místo  
zavřeno. Kontaktní telefon: 731 663 582.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Amforová proti č. 1895  9. 4.

Janského parkovací záliv u lékárny  9. 4.

Bašteckého chodník u parkoviště 10. 4.

Melodická křižovatka s ul. Operetní 11. 4.

Chlupova u DDM – proti č. 1800 14. 4.

Janského park. záliv proti č. 2211 14. 4.

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 15. 4.

Nušlova parkoviště proti č. 2289 16. 4.

Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 17. 4.

Bellušova parkoviště proti č. 1804 17. 4.

Lýskova křižovatka s ul. Chalabalova 18. 4.

U Jezera parkoviště proti č. 2039 22. 4.

Pavrovského x 
Přecechtělova u kontejnerů na směsný odpad 23. 4.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Pod Zličínem u retenční nádrže 23. 4.

Kettnerova proti č. 2059 24. 4.

5. máje proti č. 325 25. 4.

Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764 25. 4.

Sezemínská parkoviště u trafostanice 28. 4.

Hábova parkoviště před č. 1564 29. 4.

nám. Na Lužinách 30. 4.

Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad  2. 5.

Janského rozšířený chodník u č. 2437  5. 5.

Suchý vršek křiž. s ul. V Hůrkách (odstavná plocha u oční 
kliniky)  5. 5.

Fantova parkoviště u provozovny Barum  6. 5.

Červeňanského nástupní ostrůvek BUS  7. 5.
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Helena Hrdoušková,
vedoucí Klubu seniorů III a předsedkyně Svazu postižených 
civilizačními chorobami
Náš klub funguje už 12 let. Nejprve jako klub seniorů, později sem  
byl z Prahy 5 převeden Svaz postižených civilizačními chorobami 
(SPCCH), takže všichni jsme členy klubu seniorů a také SPCCH. Toto 
spojení ale činnost a náplň klubu v ničem neovlivňuje. První vedoucí 
klubu a později i předsedkyní SPCCH byla paní Jana Brzobohatá. 
Dnes je nás 51 a jen pro zajímavost – průměrný věk je osmasedmdesát 
a půl roku. Scházíme se, kromě prázdnin, každou středu od 13 do 16 
hodin v Domě sociálních služeb Lukáš. Máme desetičlenný výbor, který 

„rozhoduje“ o programu jednotlivých schůzek. Ten se volí s ohledem 
na náš věk a také na různá zdravotní postižení. Zaměřujeme se přede-
vším na přednášky. Navštěvují nás lékaři, dvakrát ročně psycholog, lé-
kárníci..., ale nechybí ani kulturní vyžití. Přicházejí mezi nás herci, mu- 
zikanti, ale také Mikuláš s čertem, plánujeme společné oslavy kulatých 

narozenin – letos máme celkem dvanáct oslavenců. K tomu ještě někteří 
z nás chodí na počítače, na cvičení, navštěvují univerzitu třetího věku, 
líbí se nám Nordic Walking, zúčastňujeme se akcí, které pro seniory 

připravuje radnice... Když už jsem zmínila radnici, ráda bych touto  
cestou poděkovala všem, kteří nám pomáhají, chystají pro nás různé  
aktivity a akce, zkrátka na nás nezapomínají. I díky tomu jsme docela 
aktivní, na nudu místo není a určitě nebude. Za ty roky, co se scházíme, 
vznikla mezi členy řada hezkých přátelství. Když se potkáme o prázdni-
nách, tak pokaždé slyším, jak se všichni těší, až se zase sejdeme. Zkrátka, 
nikdo z nás nemusí být sám.

Marie Hanilcová,
vedoucí Klubu seniorů Velká Ohrada 

My jsme malý klub, scházíme se každé pondělí a čtvrtek od 14 
do 16 hodin v Přecechtělově 2229 na Velké Ohradě. Přichází nás v prů-
měru kolem deseti. Když je hezky, vyrazíme na kratší procházku nebo  
si jen tak povídáme. Všichni jsme v podstatě z okolí, takže se nevážeme 
jen na pravidelné schůzky, ale protože jsme za ta léta už dobří kamarádi,  

sejdeme se třeba o víkendu a nějaký program už vždycky vymyslíme.  
Při klubových schůzkách ale většinou hrajeme karty – kanastu, žolíky, 
autobus... Zahrát si často přijdou i členové jiných klubů. Kdyby se 
k nám chtěl někdo přidat, rádi ho mezi sebe vezmeme.

Jitka Chejnová, 
vedoucí Turistického klubu seniorů 2
Náš klub je mezi ostatními kluby úplným nováčkem. Ustavující 
schůzka byla začátkem ledna. Budeme se scházet každý 1. čtvrtek 
v měsíci v Heranově ulici, kde se domluvíme na programu a termí-
nech výletů. Prozatím počítáme každý měsíc s jedním výletem v so-
botu a jedním v neděli, ale uvidíme. Jak název napovídá, sdružujeme 
zájemce o pěší turistiku. Program ještě budeme upravovat tak, aby  
vyhovoval přáním a potřebám členů, musíme se lépe poznat a všechno 
postupně doladit. Zatím je nás zhruba třicet. Máme za sebou první 
výlety, například do obory u letohrádku Hvězda a k mohyle na Bílé 
hoře, do Šárky a do Prokopského údolí a vypadá to, že se nám podaří 
vytvořit fajn partu. Úplně prvního našeho výletu, který se uskutečnil 
v neděli 12. ledna, se zúčastnilo 19 turistů. Eva Černá

Aby nikdo 
nemusel 
být sám III

Od února vás postupně seznamujeme s činností našich  
devíti klubů seniorů. V únorovém vydání jsme si povídali  
s paní Svatavou Bulířovou, vedoucí Klubu seniorů I, dali  
jsme prostor také Miloslavě Lukešové, vedoucí Klubu  
seniorů Stodůlky a Věře Bernhäuserové, vedoucí Turistického  
klubu seniorů. V březnu nás v krátkosti seznámily s činností svých klubů  
paní Eva Leflerová, vedoucí Klubu seniorů staré Stodůlky, a pan František Voříšek, vedoucí Klubu seniorů a přátel 
Vidoule. Na třináctce dnes působí takovýchto klubů už devět, proto jsme poprosili o krátký rozhovor i další vedoucí. 

VÝLET DO HOŘOVIC V ROCE 2012

Z OSLAVY NAROZENIN PANÍ ANNY HORÁKOVÉ – ROK 2011
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 4. Východní pobřeží USA Karel Marek
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
14. 4. Oslavíme Velikonoce členové klubu
28. 4. Bezpečnost seniorů Městská policie Praha 13
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

28. 4. Schůzka rehabilitovaných vojáků – od 11 hod. Petr Baubín

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 1. 4. Informace o produktech Biomedici Vladka Koblicová
  Michal Konvický
 8. 4. Pro dobrou náladu nám zahraje Sparťanka Miloš Procházka
15. 4. Zahrát a zazpívat nám přijdou děti  
 z mateřské školky U Bobříka Lenka Husáková, Ivana Píšková
22. 4. Procvičíme si paměť – „Milionář“
 Film na přání – video Milada Tomašovičová
29. 4. Na kytaru nám zahraje Bohumil Jungman
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 2. 4. Přednáška finančního poradce, ze společnosti FIPAS  
 a poradkyně z KB Vítězslav Panocha, Jitka Frajbišová
 9. 4. Přednáška policie o bezpečnosti seniorů Jitka Hofmanová
16. 4. Na heligonku nám zahraje Josef Biskup

23. 4. Hrajeme společenské hry při kávě a čaji
30. 4. Beseda o zdravých potravinách 
 podle krevních skupin Helena Hrdoušková

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, že se 
od září 2013 schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 
v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR  
– Územní organizace  
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

 2. 4. Promítání videa 
 9. 4. Prevence diabetu
16. 4. Následky diabetu II
23. 4. Co je diabetes II
30. 4. Diabetes a obezita

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš,  
Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu 
je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.
Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Den pro zdraví
Nejen pro seniory, ale pro každého včetně dětí, pořádají Senior fitnes 
o.s. a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR ve středu 23. dubna 
od 9.00 Den pro zdraví.

Celodenní akce se koná v areálu softbalového a baseballového hřiště 
Sabat Troja. Dopravní spojení je metrem C na Nádraží Holešovice 
a pak autobusem č. 112 nebo X17 do zastávky Povltavská, pak rovně 
přes koleje a vlevo jste v areálu. Parkování v místě není problém.
Na programu je hodina zdravotní výchovy, petanque, pochod Nordic 
Walking, koloběžky, výlet na vlastním kole, představení projektu  
„dobití Sněžky“ a další aktivity.

Během dne se můžete podrobit bezplatnému vyšetření zraku, slu-
chu, absolvovat srdeční zátěžový test i ukázky první pomoci. Každý  
účastník vyhrává dárky na Kartu zdraví a ještě pohodový den v bá-
ječné společnosti.

Hana Borčevská, cvičitelka Senior fitnes, o. s.

Škola za našich babiček
Jaké to bylo, když chodili do školy naši rodiče a prarodiče? Byla dru-
žina, jezdilo se na výlety, jaké se vyučovaly předměty? Jací byli učitelé? 
Kolik mělo vyučování hodin? Jaké byly učebnice? Takové otázky si 
kladly děti ze 2. C z FZŠ Mezi Školami. Nejprve se každý ptal svých 
rodičů a prarodičů a 12. února jsme pozvali do třídy jednoho ochot-
ného dědečka a milou babičku. Nejen, že zodpověděli všechny naše 
otázky, ale přidali ještě několik zajímavých historek ze svého dětství. 
Teď už víme, že učitelé trestali zlobivé děti třeba rákoskou nebo kleče-
ním v koutě. Na tělocviku se cvičila gymnastika, aby děti byly silné. 
Pamětníci doporučují, aby i dnešní děti hodně sportovaly a neseděly 
jen u počítače. Mluvilo se také o hrách a hračkách. Babička nám do-
konce přinesla ukázat svoje staré žákovské knížky. Některé děti si s ní 
povídaly ještě celou přestávku. Pro všechny to byl moc hezký zážitek. 

Marie Höschlová
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 o Nezáleží na tom, zda jste právě v pohodě, nebo 
jste na sebe naštvaní. Hlavní je, že se máte pořád 
rádi. V úterý 22. dubna to bude už 53 let. Blahopře-
jeme k vašemu výročí. Dcera a syn s rodinami. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.

Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.
 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.
 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.
 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 
Přecechtělova 2228, P-5. Nízké ceny – dámské krátké 
vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310.

Služby

Blahopřejeme

 
 

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

       www.TVSERVIS.cz
OPRAVY PC DVD

 

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

VAKCINACE psů, koček a fretek proti  
vzteklině i dalším nákazám proběhne  
ve čtvrtek 17. 4. 2014 od 17 do 18 hodin  
ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁
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 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz, 
Tel. 732 129 822. 

 o Kadeřnictví Gepard nabízí nově služby pro dámy 
i pány. Zaváděcí ceny. Pánský střih na sucho 90 Kč.
Vestibul metra Stodůlky, po – pá 7 – 19 hod.
Tel. 739 000 684 Hanka, 608 877 496 Světlana.

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 
Tel. 775 925 581.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 
zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo v Praze 4 a 5, tel. 775 307 058,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 603 890 000.

 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 
Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 
Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.
 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 

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

 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky, 
stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.

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

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

 o Sídlo pro s.r.o., místo podníkání OSVČ od 190 Kč/měs. 
Tel. 728 991 247, www.sidloprofirmupraha.cz.

 o Kurzy šperkařských technik a potřeby pro 
šperkaře. Velká Ohrada – bližší info na www.vensy.cz 
nebo na tel. 603 438 999. 

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

 o Hledám partnera (8 – 13 let) na akrobatický rokenrol 
pro svou 8 letou dceru. Tel. 602 322 302.

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

 o Výuka AJ rodilým mluvčím. Cena 100 Kč/h. 
Tel. 604 649 456.

 o Student Mgr. doučí matematiku. Tel. 605 111 686.
 o MĚŘENÍ PŘEKYSELENÍ TĚLA a chybějících vitamínů 

v těle. Najde příčinu i řešení při únavě, depresi, arytmii, 
nadváze, vysokém tlaku, diabetu, dně, bolesti kloubů 
a zad. Praha 13. Tel. 608 155 338.

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

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

 o Nabízím výuku jízdy na koni a vyjížďky do přírody 
pod vedením cvičitele. Zmzlík, Praha 5, tel. 737 525 987.

 o Letní příměstský tábor –  kouzelnická škola pro 
děti 5 – 12 let. Termín 21. – 25. 7. a 11. – 15. 8. Místo: Praha 5 
– Újezd. Cena 1 850 Kč. Tel. 604 649 456, www.cimed.cz. 
Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 
zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 
snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-
kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 
svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.

 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava
na maturitu. Tel. 777 278 891.

 o Zdarma na chatu malou ledničku a mrazák. 
Tel. 251 627 686.

 o Doučování angličtiny. Tel. 608 929 589.
 o Docházejí Vám síly? Máte starosti a nevíte co s nimi? 

Nabízím PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ. Více na 
www.centrumdusevnipohody.cz nebo tel. 739 677 808.

 o Kadeř. s klientelou přijme ihned kadeřnici, kosmetičku, 
manikérku. Píškova 34. Tel. 603 890 000. 

 o Přijmeme kadeřnici na výpomoc, vhodné pro 
matky na MD + pedikérku. Tel. 605 825 294.

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Kadeřnici na ŽL pronajmu křeslo na 2 a 3 dny 

v týdnu u metra B Hůrka. Více info na tel. 736 608 308.
 o Poradenství jak najít práci. Cena 350 Kč/h. 

Tel. 604 649 456. 

 o Dne 10. 4. 2014 uplyne 
25 let od úmrtí paní Evy
Salzerové roz. Trousilové. 
Stále vzpomíná dcera Eva. 

Zaměstnání

728 989 985
trener@pavel-kroupa.cz
www.pavel-kroupa.cz

Kondiční a silový trénink  Formování a tvarování postavy  Redukční trénink 
 Sportovní příprava  Kruhový trénink  Tréninkový a stravovací plán

Kde mě najdete?   SportCentrum Nové Butovice 
Ovčí Hájek 2174, Praha 13, www.sport-butovice.cz

s 12ti letou tradicís 122titi letetouo ttraadidicící

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

Různé

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

S A L M I 
Cesta ke zdraví a štíhlosti 

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

 

Vzpomínáme

 
 Elektronika: televizory, CD, DVD, Audio
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

 o OKAMŽITÁ ZÁLOHA!!! Platba v hotovosti za byt 
v Praze osobní nebo družstevní do 4 000 000 Kč. Exekuce 
a dluhy zaplatím. Volejte 773 109 561.

 o Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, 
smlouvy o převodu, zakládání SVJ. Tel. 724 304 603. 

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

 o Pronajmu samostatně uzamykatelnou garáž v Nušlově 
ulici. Objekt autoservisu a restaurace. Tel. 777 596 766.

 o Koupím zavřenou garáž na Velké Ohradě. Tel. 602 668 742.
 o Pronajmu garážové stání v ul. Tlumačovská, cena 

1 200 Kč/měs. Tel. 605 935 115, e-mail: sevet@seznam.cz.
 o Hledám pronájem malého skladu /do 20 m2/ nebo gará-

že na uskladnění nábytku na 6 měsíců. Tel. 731 576 329.

Prodej – koupě – pronájem

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie, sítě  

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

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

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

 

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

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
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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

Byty
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Program klubu Mlejn duben 2014

4. 4. pá 19.30  DYNAMO – derniéra – Cirkus Mlejn

Sedm postav na pozadí nejrůznějších sportovních disciplín vytváří jeden tým. Jedině 
tak dokážou víc, než by svedl každý z nich sám. Projekt je podpořen Magistrátem 
hl. města Prahy.

11. 4. pá 19.00  MÁTOVÝ NEBO CITRON? – Patrik a Danielle  
 Haudecoeur 
Divadlo D13 uvádí bláznivou komedii o tom, jak se tvoří divadlo. 

23. 4. st 19.30  SHAKESPEAROVY SONETY PRO SMYČCOVÉ KVARTETO  
 – Václav Postránecký a Eve Quartet
Mimořádný komponovaný pořad, který je neotřelou kombinací recitace a komorní 
smyčcové tvorby. V pořadu zazní Shakespearovy sonety v překladu Martina Hilského 
a v přednesu vynikajícího herce Václava Postráneckého. Hudební složku tvoří úryvky 
a věty z původních kvartetních děl W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. Janáčka a M. Ravela, 
skladby a úpravy z děl J. S. Bacha, G. Bizeta, J. Masseneta a J. Suka v podání  
Eve Quartetu.

27. 4. ne 19.00  MUŽ A ŽENA – Taneční divadlo Bílá velryba

Vizuálně-umělecké představení oslavující krásu jógy, tance a lidského těla.

DĚTI 
Začátky představení v 15.00, není-li uvedeno jinak.

6. 4. ne  SMRTNÁ NEDĚLE

Folklorní soubor Lučinka si připravil ukázku lidové tradice na Smrtnou neděli.  
Děti budou mít možnost vyrobit si vlastní Mařenu – symbol zimy a smrti, kterou pak 
odneseme parkem k potoku a symbolicky utopíme. Zpět přineseme lítečko – symbol 
jara a nového života. Více informací na www.fslucinka.wz.cz.

13. 4. ne   O DOROTCE – Divadlo Pohadlo

Pohádkový příběh pro děti a jejich rodiče o tom, jak si hlídat korunky od chvíle, kdy 
dostaneme první prasátko. 

27. 4. ne   TAJEMSTVÍ JABLONĚ – Divadlo T601

Všechny děti z ulice mají babičku. Některé mají až dvě! Jenom Andy žádnou nemá  
a to ji trápí. Vhodné pro děti od 4 let. Loutková pohádka plná písniček pro malé i velké 
na motivy pohádky Miry Lobe Babička v jabloni. Představení vzniklo díky finanční 
podpoře Nadace Život umělce.

11. 5. ne   PATÁLIE PANA PAKA – Divadlo Pohadlo

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
2. a 3. 4. 9.00, 10.30   POHÁDKA Z KOUZELNÉHO MLÝNKU – Divadlo Alfa 

7. 4. po 9.00, 10.30   FIMFÁRUM
Podle Jana Wericha nastudoval Ty-já-tr/Co?!, Načerno, Hrobeso

16. 4. st 8.30, 10.15   AŤ ŽIJÍ VELIKONOCE! – KD Mlejn a Klub lidové tvorby

30. 4. st 9.00, 10.30   TVÉ TĚLO, TVŮJ HRAD – Divadlo Piškot

5. 5. po 9.00, 10.30   FOLKLORNÍ PŘEDSTAVENÍ pro děti s mezinárodní 
účastí 

Tančí folklorní soubor Lučinka, srbský soubor KUD Rudar a další, zpívá hudební sbor 
Hájíček.
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz  
v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů 
pro školy.

KONCERTY
 9. 4. st 18.00   PORTA 2014 – PRAŽSKÉ FINÁLE

13. 4. ne 19.30   ROCKOVÉ ORATORIUM
Zpívá Besharmonie, diriguje Libor Sládek.

16. 4. st 19.30   IVO JAHELKA + MIROSLAV PALEČEK – dvojkoncert 
Zpívající právník a jeho zhudebněné perličky ze soudních spisů a písničkář Mirek  
Paleček, který zahraje písně z divadla Semafor i Jaroslava Ježka.

25. 4. pá 19.30   REDL, SAMSON, JANOUŠEK – Poslední kapitola

RŮZNÉ
26. 4. so 16.00   TALENT AWARDS

Slavnostní galavečer mezinárodní soutěže talentů Talent Awards, která je jedním 
z největších evropských soutěžních projektů představujících taneční, sportovní  
a uměleckou scénu. Soutěž probíhá pod záštitou Profesionální školy orientálního 
tance Muna.

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Pražská Porta jde do finále
Ve dnech 5. – 6. března se v Klubu Mlejn konala pražská předkola 
Porty 2014. Zúčastnilo se 25 soutěžících s převahou sólistů a duet. 
Odborná porota, složená z muzikantů, zpěváků a rozhlasových redak-
torů pečlivě sledovala výkony na jevišti. Přítomní diváci dostali 
u vstupu hlasovací lístky a měli tedy také možnost hlasovat pro svého 
favorita – soutěžící s nejvyšším počtem diváckých hlasů postoupil 
do pražského finále. Oba soutěžní večery poutavě i s nadhledem  
uváděl Petr Bohuslav. Ve čtvrtek po skončení soutěže porota vyhlásila 

seznam postupujících do pražského finále Porty 2014, které se koná  
9. dubna od 18.00 v KD Mlejn. Jste srdečně zváni!
Postup si vybojovali Choroši, Markéta Zdeňková Kvartet, Romana 
Sulčíková, Vladimír Šunda, Šeginy, Zdeněk Barták a Jan Adamčík, 
Emozpěv, Exelence a Z Hecu. S vysláním skupiny Choroši do finále 
se s odbornou porotou shodli tentokrát i diváci, což je poměrně neob-
vyklý úkaz. Všichni tito muzikanti budou bojovat o postup do celo-
státního finále 48. ročníku Porty, které se koná 27. – 29. 6. v Lesním 
divadle v Řevnicích. „Hudba je lék a Porta nejlepší apatyka!“

Marie Amunka Navrátilová, KD Mlejn a Klub Porta Praha
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Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 5, tel.: 257 107 111,
www.porsche-smichov.cz, e-mail: vw.smichov@porsche.cz

Plnokrevná nabídka. Volkswagen Comfort Edition.
Celkové zvýhodnění 

až 150 500 Kč*

Pronájem kancelářských 
prostor od 20 do 550 m2

 +420 724 822 515
email: info@ocluziny.cz, www.ocluziny.cz

14-03-10-inzerce-kancelare-92x129-01.indd   1 3/14/2014   2:24:44 PM



Sobota 29. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2014
Start je v Dobříči na náměstí 
Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení se-
zony 2014. Trasa pokračuje z Dobříče do Loděnic, následuje 
Sv. Jan, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Cíl bude 
u restaurace Na hrázi v Sobíně nebo bude upřesněn. Vy-
jížďka, která není myšlena jako závod, je dlouhá přibližně 
40 km. V případě špatného počasí (déšť, sníh) se pojede 
v neděli 30. března, start je v 10.00.  
Více informací na www.csstodulky.cz, css@csstodulky.cz.

Úterý 1. 4. • 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme vás do naší školky na Den otevřených dveří. V rámci 
prohlídky školy budete mít možnost zhlédnout i divadelní 
představení pro děti Čert a Káča. Už se na vás móóc těší děti 
a kolektiv mateřské školy.

Úterý 1. – pátek 11. 4. 
Výstava obrazů Vlasty Čermákové 
Atrium radnice 
Zveme vás na výstavu obrazů výtvarnice Vlasty Čermákové, 
která je pořádána k jejímu životnímu jubileu. Paní  
Čermáková má za sebou mnoho výstav, ze kterých si její 
akvarely a akryly odvezli uměnímilovní návštěvníci snad 
do všech krajů naší republiky a téměř na všechny zemské 
kontinenty. 

Středa 2. 4. • 16.00
Indické pohádky
Kinosál ZŠ Klausova, Velká Ohrada – (1. patro vlevo)

Co se děje v džungli, kdo je vlastně králem zvířat, může 
někdo zvítězit, je sultán opravdu tak zlý...? Přeneste se 
s námi do paláce mocného sultána a nechte se okouzlit 
krásnou Šeherezádou a jejími pozoruhodnými příběhy.  
Divadelní spolek Vulkán pro vás hraje také v pondělí  
14. 4. v 16.00 a ve středu 23. 4. v 17.00.  
Vstupné 5 Kč nebo dobrovolné.

Neděle 6. 4.
Smrtná neděle
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Průvod a vynášení Mařeny od KD Mlejn pořádá Lučinka. 
Program naváže na nedělní pohádku od 15 hod. ve Mlejně, 
po které budou mít děti možnost vyrobit si z přírodních ma-
teriálů svou malou Mařenu neboli smrtku – symbol zimy. 
Společným průvodem plným písniček ji pak parkem odne-
seme až k potoku, kde ji symbolicky utopíme, aby se zima 
nevrátila.  
Více informací o programu na www.fslucinka.wz.cz.

Úterý 8. – pátek 11. 4.
Velikonoce jsou za dveřmi
Základní škola Mohylová, Lužiny

Zveme vás na již tradiční velikonoční výstavu. Přijďte mezi 
nás načerpat tu správnou sváteční atmosféru. Jste srdečně 
zváni.

Středa 9. 4. • 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Šikulka,  
Hostinského 1534, Stodůlky
Zveme všechny děti a rodiče na prohlídku 
naší školky spojenou s výtvarným čarová-
ním a hrátkami. Těšíme se na vás.

Čtvrtek 10. 4. • 18.30 
Bible a jiné svaté knihy
Sbor Církve bratrské v Praze 5, Vrázova 4
Druhé letošní téma série moderovaných setkání se zajíma-
vými osobnostmi Křesťanská víra a současný svět. O své po-
hledy se rozdělí a na otázky budou odpovídat Petr Pokorný, 
teolog, biblista, vysokoškolský pedagog, překladatel Bible, 
Zdeněk Vojtíšek, religionista a vysokoškolský učitel, Pavel 
Hošek, teolog, religionista a vysokoškolský učitel. Modero-
vat bude Petr Raus, novinář a místopředseda Rady Církve 
bratrské. Další večer je připravován na 15. 5., podrobnosti 
na www.cb.cz/praha5.

Sobota 12. 4. • 10.00
Ořešská lana
Areál Lanového centra v Ořechu,  
křižovatka ulic K Ovčínu a Rovné
Zveme vás na v pořadí již 7. závody hasičských týmů 
v hodně netradičních a veselých disciplínách. Bude připra-
ven i zábavný program pro děti a jejich doprovod.  
Více na www.lanovecentrumorech.cz.

Sobota 12. 4. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice 

Soubor Divadla Glans vás zve na Pohádky z proutěného koše 
(O slepičce, co snáší zlatá vajíčka a O statečné selce). Jed-
notné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před za-
čátkem představení). Na místě bude možno zakoupit malé 
občerstvení. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.
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Sobota 12. 4. • 10.30
Pohled na svět z koňského hřbetu je zážitek
Sraz v ul. Arnošta Valenty, Praha 9 
Zajíček na koni, o. p. s., vás zve na jarní výlet s koníky. 
Zveme všechny na procházku parkem v Praze 9 na Čeňku 
spojenou s jízdou na konících, povídáním o přírodě, různými 
soutěžemi, malováním a na závěr zdoláním rozhledny. 
Všechny děti, které budou jezdit na konících, si přinesou 
vlastní přilbu (stačí cyklistická). Půjdeme trasou dlouhou asi 
4 km, výlet zvládnou i maminky s kočárky. Sraz je pod auto-
busovou zastávkou Doležalova – bus č. 223, 273 a 269.  
Více informací a přihlášení (nutné) u Moniky Splavcové,  
m.splavcova@zajiceknakoni.cz, tel. 605 466 166 (SMS). 
Výlet je zdarma.

Neděle 13. 4. • 13.00 – 15.00
Provětrejte dětem šatník
Tělocvičny v Základní škole Janského, Velká Ohrada
Zveme vás na již tradiční jarní burzu pro dvojčátka a ostatní 
děti. Ošacení, boty, hračky, kola, kočárky a další věci si mů-
žete sami prodat, anebo koupit od ostatních rodičů.  
Bližší informace na tel. 251 627 543.

Pondělí 14. 4. • 18.00 
Beseda se spisovatelem Martinem Leschingerem 
Městská knihovna v Praze, pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615 (v KD Mlejn)
Srdečně vás zveme na besedu s autorem cestopisných knih 
Martinem Leschingerem především o jeho poslední knize 
Cyklovýlety po Česku. Zavede nás do oblíbených lokalit 
Prahy a dalších zajímavých míst dostupných z Prahy  
vlakem i autem. Beseda je spojená s promítáním.  
Vstup zdarma.

Úterý 15. 4. • 10.00 – 18.00
Kampaň ke Dni Země 
Prostranství u metra Lužiny 
Na místě budou přistaveny informační stany, kde budou 
zdarma pro veřejnost i školy a školky různé informační ma-
teriály a letáky k environmentálním tématům, připravené 
jsou rovněž soutěže a hry pro děti. Akci pořádá MHMP 
ve spolupráci s dalšími organizacemi, za podpory Městské 
části Praha 13.  
Kampaň bude zaměřená nejen na tradiční téma, kterým 
jsou odpady, ale také na další oblasti, jež se týkají proble-
matiky životního prostředí.

Úterý 15. – pátek 25. 4.
Vyřezávaný svět Miroslava Hniličky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Nenechte si ujít další výstavu pana Miroslava Hniličky, který 
v sobě objevil umělecké vlohy až v důchodovém věku. Jeho 
první výstava na radnici měla vernisáž 12. prosince loň-
ského roku. Tehdy jsme mohli obdivovat jeho vyřezávané 

postavičky, znázorňující řemeslníky při práci a lidové tradice 
adventu. Tentokrát uvidíme, jak při práci inspirovaly pana 
Hniličku svátky jara – Velikonoce. 

Středa 23. 4. • 17.00
Jarní pásmo
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice

Zveme vás na koncert Sboru seniorek občanského sdružení 
Život 90.

Čtvrtek 24. 4. • 13.00
Bezpečná třináctka aneb  
Bezpečnost zajištěna
Sluneční náměstí, Nové Butovice

Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti 
bezpečnostních a záchranných složek.

Sobota 26. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2014 
Hráz horního rybníka v Centrálním 
parku (pod stanicí metra Luka) 
Již tradičně pořádají Praha 13 a Triatlon Sportklub Praha 
cyklisticko-běžecký závod Butovický rohlík, kterým symbo-
licky otevřou cyklotrasu Greenways Praha – Vídeň. Před 
startem společně zasadíme nový strom. Na posilněnou  
nebudou chybět pravé butovické rohlíky od Odkolka a ani 
koláče se symbolem Greenways a Prahy 13. 

Sobota 26. 4. • 9.00
Evakuace na kole
Start je před radnicí,  
Sluneční nám. 13
Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu na v pořadí  
již jedenáctou jarní cyklistickou vyjížďku. Je určena pro 
všechny věkové kategorie, náročnost na fyzickou kondici je 
mírná. Na startu každý obdrží mapu s vyznačenou trasou 

a stručným textem k zajímavostem na celé trase. Ta povede 
převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších 
silnicích o celkové délce cca 31 km. Na účastníky, kteří se dle 
OP prokáží jménem Jaroslav, čeká v cíli překvapení. Sraz 
a informace pro účastníky – 9.00 – 9.30, hromadný start 
je v 9.30. Akci pořádá Odbor kancelář tajemníka – referát 
krizového řízení ÚMČ Praha 13.

Neděle 27. 4. • 10.00
Středočeský parkurový hobby pohár 2014
Statek Chaby – K Chabům 1, Třebonice
Stáj Země koní si vás dovoluje pozvat na zahajovací závody 
Středočeského parkurového (tedy skokového) poháru 2014, 
který pořádá ve spolupráci s jezdeckou stájí Equilove.  
Více na str. 15 a na www.zemekoni.org.

Středa 30. 4. • 16.30
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ  
v Bronzové ulici
Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale také skvělý  
doprovodný program. Představí se kapela Acoustic Noise 
Band, zpěvačka Debbi, Kabát revival, děti pobaví Mimoň, 
v několika věkových kategoriích se bude soutěžit o nej 
koště, nos a samozřejmě o nej čarodějnici.  
Přijďte se pobavit, jste srdečně zváni.

Středa 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny 
děti i jejich rodiče na pálení čarodějnic, které bude probíhat 
pod bedlivým dohledem stodůleckých hasičů. Pro malé 
i velké budou připraveny soutěže o ceny, ta hlavní –  
O nejhezčí čarodějnici. 
Přileťte se pobavit, lektvary k pití jsou zajištěny.

Středa 30. 4. • 19.00
Čarodějnice
Hráz rybníka v Třebonicích
Třeboničtí hasiči si vás dovolují pozvat na tradiční pálení  
čarodějnic. Masky čarodějnic jsou nejen vítány, ale budou 
i odměněny.
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Sobota 3. 5. • 15.00
Hasiči zahajují sezonu
Hřiště v Třebonicích
První květnovou sobotu začíná sezona prvními závody v po-
žárním útoku v kategorii muži a ženy, v memoriálu  
M. Bubníka a Vl. Nového. Přijďte se podívat na hasiče v akci. 
Srdečně vás zve SDH Třebonice.

Neděle 4. 5.
Medvědí stezkou
Start – venkovní areál ZŠ Janského 
SK Hala Lužiny ve spolupráci s PSSPV pořádá pro děti 
od 2 do 15 let III. ročník orientačního běhu Medvědí stezkou 
– závod dvoučlenných hlídek údolím Dalejského potoka 
do Prokopského údolí. Informace, přihlášky a propozice  
k závodu na www.skhalaluziny.wz.cz.

Úterý 13. 5. • 15.00
Butovický zajíček 2014
Hřiště FZŠ Mezi Školami 2322
Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka 
za účasti MČ Prahy 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atle-
tické závody družstev (5 chlapců a 5 dívek) z mateřských 
škol. Přihlášky a informace na tel. 774 675 652,  
katerinajindrichova@centrum.cz. Info též na str. 15. 

 
DĚTSKÉ MINICENTRUM  
STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Čtvrtek 3. 4. • 20.00 – 22.00
Velikonoční drátování
Chcete si netradičně ozdobit velikonoční vajíčka a naučit se 
drátovat? Materiál zajištěn, stačí si přinést pouze natvrdo 
uvařené vajíčko. Cena 200 Kč. Rezervace na tel. 604 289 820.

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky • 8.30 – 11.30
Miniškolička (od 2,5 let)

Odpolední kurzy – od 3,5 let 

Úterý 16.00 – 17.00  
– výtvarné hrátky (od 3,5 let)

Čtvrtek 16.00 – 17.00 
– divadelní hernička (od 4,5 let)
 
Zápis probíhá po celý rok.  
Více informací získáte na tel. 604 289 820  
nebo na www.mcstodulka.cz. 

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

Čtvrtek 20. 3. – středa 9. 4. 
Velké děti – refektář
Výstava lodí amatérských modelářů z modelářského klubu 
Lány (nejstaršímu vystavovateli je 75 let a stále ho tento  
koníček baví)

Neděle 6. 4. • 14.15 
Koncert pro hospice – kostel sv. Rodiny
Program: L. Boccherini – Stabat Mater, J. Haydn – Sedm 
posledních slov Vykupitelových na kříži. Hostem pořadu 
bude Marie Svatošová, zakladatelka hospicové péče  
v Čechách. 

Pondělí 21.4. • 17.00 
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na velikonoční koncert Břevnovského chrámo-
vého sboru pod vedením dirigenta Státní opery Praha 
Adolfa Melichara. Program: W. A. Mozart, J. Haydn,  
F. X. Brixi a další

Neděle 27. 4. • 17.00 
Uherské tance – kostel sv. Rodiny
Uherské tance Johannese Brahmse (v provedení Archioni 
Plus pod vedením Michala Macourka) jsou krásné svojí me-
lodikou a vášnivostí, proto je jejich zařazení do orchestrální 
řady velmi atraktivní. 

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 4. 4. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna 
Přijďte s námi oslavit jaro! Jarní dílna bude se spoustou in-
spirace na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné deko-
race a milé maličkosti. Na všechny návštěvníky čeká tvořivá 
atmosféra jarního odpoledne s výborným občerstvením. 
S sebou si přineste: krabičku či košík na výrobky, nůžky,  
lepidlo, 2 vyfouklá vajíčka. Vstupné 50 Kč.

Pátek 11. 4. • 15.00 – 18.00
Rodinné sportovní hry
Pro všechny rekreační sportovní nadšence jsme připravili 
tradiční a oblíbenou akci Rodinné sportovní hry – letos 
s podtitulem Sportem bezpečně ku zdraví. Na své si přijdou 
rodiče s kočárky (Stollering), maminky (např. Pilates, Rope 
Skipping). Pro menší a předškolní děti zde budou připra-
vené soutěžní disciplíny a různá sportovní stanoviště. Školní 
děti si mohou porovnat své výkony ve sprintu, skoku 
do dálky, v rychlostním skákání přes švihadlo a dalších dis-
ciplínách. Ani rodiče, nejstarší děti a mládež se nebudou 
nudit. Připravujeme pro ně skoky a běhy vážně i nevážně 
pojaté, rychlostní skákání, slackline, IndoBoard, mohou si 
zahrát stolní tenis a vyzkoušet i další disciplíny. Některé 
z nich si vyzkouší děti společně se svými rodiči. Pro všechny 
budou připraveny ještě další aktivity jako jízda na pedalu, 
VPA síťky, venkovní trampolína či chůdy. Akce se koná za 
každého počasí. Podrobné informace o společných rozcvič-
kách, časech programu pro ženy a další informace naleznete 
na našem webu.

LETNÍ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ A DOBRODRUŽSTVÍ
Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky (7 výjezdních  
a 21 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové 
kategorie) najdete na našem webu. Opravdu je z čeho  
vybírat, tak neváhejte a přihlaste se, tábory se postupně  
zaplňují.

Více informací o všech nabízených aktivitách a pří-
městském táboru získáte na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266, nově také na facebooku:  
DDM Stodulky. 
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KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

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

Od pondělí 28. 4.
Manželské večery na Hůrce
Srdečně vás zveme na osvědčený program obnovy manžel-
ství pro manželské páry – 8 manželských večerů. Roman-
tická večeře, praktické prezentace, diskuze pouze v párech 
(žádná skupinová cvičení), fantastická atmosféra... Při-
hlášky do 24. 4. na tel. 604 436 377 nebo na milos.pade-
vet@seznam.cz, www.manzelskevecery.cz. Kurz je 
neziskový, vznikl v Anglii a dnes probíhá ve 120 zemích 
na světě. Je založen na křesťanských principech, ale je určen 
pro každý pár. Jádrem večera je diskuze pouze v párech 
u kávy a zákusku, příjemná hudba zajistí soukromí. 

Úterý 29. 4. • 18.30
Ladakh a cesty po Indii 
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 
cyklu Prokopská zastavení. Téma: Ladakh a cesty po Indii. 
Večerem bude provázet Jana Tichá.

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

Pondělky • 14.30 – 16.00
Lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč 
za průkazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč 
za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou  
průkazek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč.  
Zápis na p-v-c@seznam.cz.
 
Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek  
na mateřské dovolené
 
Čtvrtky • 10.00 – 10.45 
Hudební škola Yamaha

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

 
MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš,  
Trávníčkova 1746

Od středy 2. 4. 
Hathajóga pro začátečníky i středně pokročilé
Základní škola Mohylová, Lužiny
Každé pondělí 19.30 – 20.45 a středu 18.30 – 19.45.  
Vinyása flow jóga (dynamická forma) pro středně pokročilé 
v pondělí 18.00 – 19.15. Kontakt: Iveta Wollerová,  
tel. 720 484 465, ivetawollerova@seznam.cz,  
www.dona-meduna.webnode.cz.

Pátky 4., 11. a 25. 4. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče. Každý 2. 
pátek v měsíci bylinky s MDS. O Velikonocích 18. 4. herna 
nebude.

Pátek 11. 4. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky s Magdalénou  
Dobromilou
Plané rostliny v kuchyni s ochutnávkou „divokého salátu“ 
a zeleného nápoje. Vstupné za přednášku a hernu (včetně 
svačiny) 130 Kč, prosíme nahlásit předem u MDS.

Pátek 25. 4. • 15.00 – 18.00
Jarní exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény 
Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice 

Pro všechny zájemce o pěstování bylinek. Poradenství, pro-
dej sazenic bylin, bambusu a knih na místě. Vstupné 100 Kč 
dospělý, 50 Kč dítě. Prosíme přihlásit předem u MDS.  
Od 15. 4. do 26. 6. možnost individuálních exkurzí po před-
chozí dohodě.  

Více na www.mcprokupek.cz, K Řeporyjím 4,  
Třebonice, Praha 13. 
 
Přihlášky předem na akce Magdalény  
Dobromily Staňkové (MDS): SMS na  
tel. 775 690 806, majdas@volny.cz,  
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

 
MOMENTÁLNÍ SCÉNA  
– MLÉČNÝ BAR  
BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4  
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)
 
Rozdíly neděláme!

Úterý 1. 4. • 16.00
Výstava obrazů 
Přijďte si prohlédnout obrazy, které vznikly v rámci tvůrčích 
dílen Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndro-
mem. Výstava potrvá do konce dubna.

Pondělí 14. 4. • 19.00
Filmové pondělí
Krátké dokumentární a animované filmy

Středa 30. 4. • 10.30
Momentální baby outlet
Prodej nového dětského italského oblečení za bazárkové ceny. 
 
Více na www.barbilavrana.cz.

 
RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – vše na téma Jaro a Velikonoce - 
písničky, básničky, výtvarné tvoření s dětmi. 
Během dopoledne bude navíc:  
 7. 4. v 10.30 Peníze v rodině 
15. 4. v 10.30 povídání o Velikonocích s Lenkou. 
Středy – pohybové hrátky pro děti s pomocí dospělého, 
konverzační angličtina pro dospělé 
Čtvrtky – herna s angličtinou ( děti cca 2 – 4 roky  
s doprovodem), výtvarné tvoření pro děti 
 
Více na rybicky.13ka.cz.
 
 
SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky 
Úterky – volná herna s hudební chvilkou, cvičení  
s miminky (od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, cvičení 
„školkových“ dětí, bodystyling 
Středy – (hravé) studio pro rodiče s malými dětmi,  
pohybově-taneční kurz pro děti 3 – 5 let, volná herna 
Čtvrtky a pátky – volná herna 
 
Více informací na www.skritcipraha.cz,  
tel. 723 607 070 (K. Šrámková).

 DUBEN 2014 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22736



Kalendář akcí duben

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

Neděle • 19.00 – 20.30
Setkání, které se od „klasických“ bohoslužeb  
v něčem liší 
Aktuální témata najdete na www.13ka.cz/vecerni nebo 
na facebook.com/viravotazkach.

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

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

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

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Pro děti od 9 do 13 let. Více na www.klubrobinson.cz,  
vedoucí Daniel Jokl, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

17. – 19. 4. 
Velikonoční výprava klubu Robinson.
 
 
ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays 
– každé březnové pondělí mají vstup za korunu všichni  
adoptivní rodiče.

Úterý 1. 4. 
Volejte Hrochovi
Zavolejte na naši aprílovou linku 296 112 300 panu  
Hrochovi. Zaručeně zodpoví každou všetečnou otázku.

Mezinárodní den ptactva
Jmenujete se Kos, Drozd nebo Pěnkava? Máte jméno  
po nějakém ptákovi? Pak máte dnes vstup do zoo jen 
za 1 Kč.

Sobota 5. 4. 
S větrem o závod 
Den věnovaný nejrychlejším šelmám světa, gepardům. 
Nedaleko Pavilonu šelem a plazů připravíme testovací  
dráhu rychlosti. Vyzkoušejte, jakou rychlostí dokážete běžet. 
Jako želva, morče nebo zebra?  
Porovnejte a změřte svou rychlost s rychlíky i loudaly  
živočišné říše!

Neděle 6. 4. 
Bavíme zvířata – zvířata baví nás
Zabavit zvířata v lidské péči a ukrátit jim dlouhou chvíli  
je hlavním smyslem kratochvílení neboli enrichmentu. 
Přijďte se podívat, co udělají zvířata v zoo s novými  
hračkami.

Sobota 12. 4. 
Zooškola pro dospělé – zbavte se fobií
Máte strach z pavouků nebo hadů a chcete s ním bojovat? 
Pak je dnešní kurz určen právě Vám! Nutno předem objed-
nat na zooskola@zoopraha.cz. 

Sobota 19. 4. 
Den Země
Svátek naší planety oslavíme představením meteoritu  
Murchison se stopami života. Vědci v tomto vesmírném  
tělese, starém asi 4,65 miliardy let, objevili více než 14 tisíc 
molekulárních sloučenin, z nichž 70 patří k aminokyseli-
nám. Výzkum meteoritu může přinést i nevídané poznatky 
o složení vesmírné mlhoviny, z níž vznikala sluneční  
soustava.

Neděle 20. 4. 
Velbloudí odysea
V roce 1945 doputoval do pražské zoo dvouhrbý velbloud 
v doprovodu junáků, kteří ho přivedli až z Golčova Jeníkova. 

Připomeňme si tuto unikátní cestu štafety junáků a opuště-
ného velblouda do Zoo Praha.

Pondělí 21. 4. 
Na pomlázku do zoo
Nedaleko centra Prahy se můžete těšit na staročeské Veliko-
noce. Připraveno bude mnoho soutěží, her i ukázek staro-
českých tradic a zvyků. Těšit se můžete na oblíbené chůdy, 
káču nebo dílnu na výrobu pomlázek.

Sobota 26. 4. 
Mezinárodní den tapírů
Zvířatům v jihovýchodní Asii hrozí velké nebezpečí – rychle 
se šířící plantáže palmy olejné. Pomoci můžete i vy! Odhalte 
s námi malou palmovou plantáž a zapojte se do záchrany 
ohrožených druhů. 

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Út 8. 4. CESTOU ARBESOVÝCH ŠTRAJCHPUDLÍKŮ. Tento den uplyne sto let 
od smrti českého spisovatele a novináře, svérázného smíchovského rodáka Jakuba Ar-
besa. Půjdeme od Strahova zahradou Kinských až k Sacré Coeur. Bývalé vinice a zahrady 
za hradbami se proměnily v tovární pozemky a později v parcely činžovních domů města 
Smíchova. Začátek akce ve 14.30 na zastávce autobusu č. 143, 176, 191 Stadion Strahov. 
Cena 100/70 Kč. Milada Racková
 Čt 10. 4. KDYBY MOSTY VYPRÁVĚLY. Během vycházky se můžeme dozvědět nejen 
o době a důvodu jejich vzniku, ale také o technických zajímavostech jejich budování 
a kuriozitách. Zároveň si připomeneme zrušené mosty. Čeká na nás most Železniční,  
Jiráskův, Palackého, Legií i jejich předchůdci. Začátek akce v 16.00 na Rašínově nábřeží 
pod Železničním mostem (nejbližší zastávka tram. č. 3, 7, 17 Výtoň). Cena 100/70 Kč. 
Markéta Gausová Zörnerová
 Út 15. 4. LUCERNA A VZPOMÍNKA NA KARLA KRYLA. V letošním roce by se pís-
ničkář a básník Karel Kryl dožil 70 let. Kde jinde si ho připomenout, než právě v pražské 
Lucerně. Prohlídka interiérů Lucerny bude spojena s procházkou po Václavském náměstí 
a  dalších místech, kde koncertoval. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.  
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek ve 14.00 u schodiště při vstupu 
do kina Lucerna. Jednotná cena 100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
 Út 22. 4. KDE SE PIVO VAŘÍ ANEB ZA ZLATÝM MOKEM DO LIBOCKÉHO PIVO-
VARU. V Libockém pivovaru si povíme i něco o pražské Šárce. Čeká nás posezení v hos-
tinci, prohlídka varny, spilky i ležáckého sklepa, ochutnávka piv a odborný výklad sládka. 
Začátek akce v 16.15 na zastávce tram. č. 20 Divoká Šárka ve směru z Dejvické. Cena 
100/70 Kč + vstupné do pivovaru (spojené s degustací) 90 Kč. 

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

 Vrací se úplně opilý chlápek domů, vytáhne klíče a odemyká byt. Vyběhne majitel 
bytu a povídá: „Sousede, vy bydlíte o poschodí výš. Chlápek se motá po domě 
a znovu stojí před stejnými dveřmi. Znovu vyběhne soused a vysvětluje mu, že bydlí 
o patro výš. Když se to opakuje popáté, opilý chlápek se už neudrží a zařve:  
„No, hlavně, že ty bydlíš všude!“

 Náčelník má s policajty hodinu fyziky. „Víte, proč vlak na kolejích drncá? Rozebereme 
si problém – vlak, to je vlastně lokomotiva a vagony. Vagony se jenom vezou, takže 
je zanedbáme. Zbývá nám lokomotiva – to je vlastně motor a kola, zbytek je nepod-
statný, ten zanedbáme. Po kolejích jedou jenom kola, takže motor taky zanedbáme. 
Kola si zjednodušíme na jedno kolo a to je vlastně kruh. Kruh, to je pí er na druhou. 
Pí je konstanta, tu zanedbáme. Zůstalo nám er na druhou, což je čtverec. A co dělá 
čtverec, když se otáčí? No drncá !!!”

 Dceruška účetního zakopla o kámen a řekla: „Sakra, to bolí.“ Tatínek povídá:  
„Pokud tohle ošklivé slovo už nikdy neřekneš, dostaneš pětikorunu.“  
Za pár dní přiběhne holčička ze školy za tatínkem jak na jehlách a nedočkavě povídá: 
„Tatí, mám nový slovo, který je nejmíň za dvacku!“

UMÍME SI PORADIT
Také v dubnovém vydání přinášíme pár nápadů a rad, které mohou ušetřit čas i peníze 
nebo nám usnadní práci. Můžete je příležitostně vyzkoušet. Budeme rádi, když nám napí-
šete, jak se osvědčily a zároveň se o vlastní nápady nebo zkušenosti podělíte s ostatními 
čtenáři. 
J Také vás zlobí, když vám oblečení klouže z ramínek? Dá se tomu snadno zabránit. 
Na oba konce ramínka navlečete gumičku, několikrát jí kolem něj obtočte a je po pro-
blému.
J V mrazničce se občas drží nepříjemné pachy. Až ji odmrazíte, vymyjte ji na závěr 
octovou vodou. Až bude suchá, vyložte šuplíky alobalem. Lépe udrží chlad, takže ji mů-
žete zapnout na nižší stupeň, navíc se tak rychle nepokryje námrazou.
J Až budete připravovat rybu, přidejte do pekáčku rozkrojené jablko. Ryba nebude 
cítit a její maso bude jemnější.
J U vaření ještě chvilku zůstaneme. Máte na sporáku skvrny, které už nejdou vydrh-
nout ani tekutým pískem? Použijte ocet. Nalijte ho na připálené části a nechte několik 
hodin, nejlépe přes noc, působit. Kyselina octová změkčí zuhelnatělé části a ty pak už 
lehce setřete houbičkou.
J Blíží se velikonoční svátky, takže budete možná potřebovat majonézu.  
Nejsou v ní vejce a vydrží i v lednici. Recept nám poslala paní Lenka Pokorná  
ze Stodůlek. Připravíme si 2 dcl nejlépe slunečnicového oleje, 1 dcl mléka, sůl, lžičku 
obyčejné hořčice, pepř a dle chuti cukr – vše o stejné teplotě. Všechno šleháme  
20 – 25 vteřin ponorným tyčovým mixérem. Paní Lenka tvrdí, že už jinou majonézu  
nebudeme chtít. 
A protože k Velikonocům patří i pečení velikonoční nádivky, do které některé hospo-
dyňky dávají mladé kopřivy, tahle rada by se mohla hodit. Když se o kopřivy spálíte, 
utrhněte list šťovíku nebo jitrocele, popálené místo potřete a bolest zmizí.

Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Přesto, že letošní zima byla více než mírná, pohled na tyto 
posly jara každého určitě potěší. Fotografii nám poslal pan František Kocmich. 
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), za-
šlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, 
které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.



Stodůlecký posel Informační zpravodaj Městské části Praha 13

Dubnová křížovka Čtenářská soutěž
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Vstupte s námi do světa filmových triků génia světového filmu 20. století! Muzeum 
Karla Zemana představuje jeho celoživotní dílo. Výstava je koncipována jako filmové 
scény a malé ateliéry. Při jejich procházení se můžete natáčet mezi kulisami, vznesete 
se na létajícím stroji, projdete se po měsíci nebo budete ovládat známou ponorku 
z Vynálezu zkázy. Muzeum je interaktivním a hravým prostorem zaměřeným přede-
vším na rodiny s dětmi. Podstatná část expozice je věnována jeho nejzásadnějším fil-
mům – Cestě do pravěku, Vynálezu zkázy a Baronu Prášilovi. Od loňského podzimu je 
rozšířena o originály kostýmů Zemanových filmů. A co je velmi příjemné, fotografo-
vání a … TAJENKA. Neváhejte a přijďte i vy oživit vzpomínky na své dětství. 
Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin. Více na www.muzeumkarlazemana.cz

V dubnovém vydání budeme hledat slavnou švédskou autorku, jejíž knihy byly přelo-
ženy do 70 jazyků ve více než 100 zemích po celém světě. Mnoho jejích knih je inspi-
rováno vlastním dětstvím, které strávila na farmě svého otce. Její nejslavnější postava 
vznikla z příběhů, které vyprávěla své dceři před spaním. Kniha se stala rychle velmi 
úspěšnou. Za svou práci, nejen spisovatelskou, získala několik cen. V roce 1958 jí byla 
udělena Cena Hanse Christiana Andersena, která je považována za nejvyšší možné 
ocenění autorů dětských knih. Aktivně podporovala dětská a zvířecí práva, stejně jako 
práva menšin. Za tuto činnost jí byla v roce 1993 udělena Right Livelihood Award. 
Vzpomenete si při pohledu na kresbu Jana Babky, jaké slavné jméno a název knihy 
hledáme?

V březnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Hanse Christiana Andersena 
a pohádku Sněhová královna.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Petra Konopásková, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Andrea Součková, Stodůlky
Jana Oudránová, Nová Kolonie
Jitka Lakatová, Týnec u Břeclavě

Soutěžní otázky na duben:
1) Jaké významné výročí by letos oslavil Karel Kryl? 
2) Kde se uskuteční středočeský parkurový hobby pohár?
3) Kdo pořádá tradiční akci Butovický rohlík?

Správné odpovědi na březnové otázky:
1) Kdy se konala bezpečnostní akce za účasti starosty Prahy 13?
Bezpečnostní akce se konala 6. 2. 2014.
2) Komu je určen výtěžek z benefičního představení tanečního studia Mirabel? 
Výtěžek byl určen ve prospěch dílny Gawain.
3) Kdy a kde sehrají florbalisté gymnázia Jaroslava Heyrovského finále mistrovství ČR?
Finále se odehrálo 10. – 11. března v Plzni.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Markéta Modrovská, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce:  
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz  
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465. 

připravila Petra Fořtová
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Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. dubna.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Březnová tajenka: 1.DÍL – ZNAMENÁ PRVNÍ, 2. DÍL – GORILÍ TÁTA
Výherci: Eva Sakačová, Praha 6; Petr Vacek, Praha 8; Jiřina Mrázová, Nové Butovice
 připravila Petra Fořtová
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Linea, STOP 2014
187 x 129 mm

únor

tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

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

pátek 10 - 14 hod.

21 letZ
K
U

ŠE
NOSTÍ

E
XARPA

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
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Váš servisní partner Volkswagen AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5 
tel.: 235 518 696, e-mail: opravy@auto-styl.cz, www.auto-styl.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Omlazující kúra i pro Váš vůz. 
Jarní servis Volkswagen pro vozy starší 5 let.
Dopřejte Vašemu vozu omlazující kúru v našem autorizovaném servisu Volkswagen. Využijte aktuální servisní nabídku Economy dílů  

pro vozy starší 5 let, letních pneumatik a výhodných servisních úkonů včetně jarní servisní prohlídky. Nabídka platí do 31. 5. 2014

 
 


