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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
se směnou pozemků parc. č. 2131/283 za část pozemku parc. č. 2131/383 a pozemek 
parc. č. 2166/44, v k. ú. Stodůlky pouze za podmínky, že MHMP využije všech právních 
prostředků (memorandum, smlouva atp.), aby po směně pozemků došlo k vybudo
vání parku na pozemcích parc. č. 2166/44 a parc. č. 2131/383, v k. ú. Stodůlky, dle po
žadavku MČ Praha 13
SOUHLASILA
s realizací projektu Veřejná služba, v rámci kterého bude organizována veřejná služba 
v MČ Praha 13 pro 15 klientů Úřadu práce ČR
SOUHLASILA
s předloženým záměrem Rekonstrukce a přístavba oční kliniky JL na pozemcích  
parc. č. 2860/220, 2864/2, 2864/3, 2865/1 a 2865/4 v k. ú. Stodůlky za podmínek:
– realizace záměru včetně řešení dopravy v klidu proběhne na pozemcích investora
– realizací záměru nedojde k úbytku parkovacích stání v dané lokalitě
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické fi
nanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro 
rok 2016 v oblasti využití volného času
a SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku následné finanční 
kontroly přijatých opatření a periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování  
a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok  2016 v oblasti využití volného času 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
1. závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016 (roční rozbor hospodaření hlavní čin
nosti, zdaňované činnosti včetně správcovských firem, příspěvkových organizací), 
včetně finančního vypořádání za rok 2016, zprávy o výsledku přezkoumání, rozdělení 
výsledku hospodaření za rok 2016 za jednotlivé MŠ, ZŠ, DDM, Středisko sociálních 
 služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodářského výsledku 
SF Centra a Ikon
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2016 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13  
za rok 2016) v těchto objemech:
Příjmy celkem: 437 269 390 Kč
Výdaje celkem: 417 277 890 Kč
Přebytek: 19 991 500 Kč
2. roční účetní závěrku MČ Praha 13 za rok 2016
3. hospodaření zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem  
MČ Praha 13 za rok 2016 v těchto objemech:
Výnosy celkem: 54 076 270 Kč
Náklady celkem: 43 749 650 Kč
Zisk: 10 326 620 Kč
4. finanční vypořádání za rok 2016 
5. návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 za jednotlivé MŠ, ZŠ, DDM, 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Rekreační objekt Kozel a vypořádání hospodář
ského výsledku správcovských firem Centra a Ikon
SCHVÁLILO
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 200 000 Kč na podporu sportovní 
 činnosti pro atletický oddíl TJ Stodůlky Praha
a znění smlouvy na poskytnutí dotace na rozvoj sportu
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v oblasti sociální pro rok 2017 na žádosti s výší požadavku nad 
50 000 Kč uvedené v celkové hodnotě 805 000 Kč
a návrhy typových smluv o poskytnutí dotace 
SCHVÁLILO
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 mezi hlavním 
městem Prahou a MČ Praha 13 na poskytnutí grantu formou dotace ve výši 
342 000 Kč pro MČ Praha 13 jako zřizovatele příspěvkové organizace – Středisko so
ciálních služeb Prahy 13 – na výdaje související s poskytováním sociálních služeb, 
konkrétně s pečovatelskou službou, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu

 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady a ZasTUpITeLsTva    sdĚLení ÚŘadU a mĚsTské čásTI  

Zápis do Mateřské školy Ovčí hájek 2174 

Zápis do nové Mateřské školy Ovčí hájek (bývalé sportovní centrum) proběhne ve stej
ných termínech i časech, jako je tomu u ostatních mateřských škol. Bude se mimo-
řádně konat v sousední Mateřské škole Ovčí hájek 2177. 

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2017/2018 byl v regionu Prahy 13 
 stanoven takto: 
  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

                    Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Srdíčka
Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko, Podpěrova 1879/2, se uskuteční ve čtvrtek 
4. května od 14.00 do 17.00. Rodič, popř. zákonný zástupce s sebou přinese občanský 
průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ spolu s přílohami. Tiskopisy 
a bližší informace naleznete na webových stránkách www.cmssrdicko.cz. K zápisu se 
dostavte s dítětem. Eva Kuchyňková, ředitelka CMŠ Srdíčko

Začátek května  
bez farmářských trhů
Protože oba květnové státní 
svátky letos připadají na pon
dělí, nebudou se 1. a 8. květ 
na konat farmářské trhy na 
Slunečním náměstí. Všichni 
prodejci se na vás těší násle
dující pondělí, tedy 15. květ 
na od 8 do 18 hodin. 

Kontrola vody ze studní je vhodná nejméně jednou za rok
Kvalita vody ze soukromých studní nepodléhá povinným kontrolám, proto Pražské vodo
vody a kanalizace doporučují tuto vodu nejméně jednou ročně zkontrolovat, aby majitelé 
studní měli informaci o vhodnosti používané vody a případně mohli provést opatření ve
doucí ke zlepšení její kvality. Jen v loňském roce bylo 95 % analyzovaných vzorků ze sou
kromých studní označeno jako nevyhovující alespoň v jednom parametru hygienických 
požadavků. Nejčastěji šlo o překročení hodnot mikrobiologických ukazatelů.
Pražské vodovody a kanalizace nabízí majitelům studní zvýhodněné rozbory vody 
za smluvní cenu 1 000 Kč včetně DPH. 
V případě vzorků, které překročí hygienický limit, zákazníkům doporučí vhodný postup 
řešení pro zlepšení kvality vody. Všechny rozbory provádí akreditovaná laboratoř. V pří
padě zájmu kontaktujte laborator@pvk.cz. Tomáš Mrázek, Pražské vodovody a kanalizace



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2017 3

pŘímá LInka

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

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

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

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

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana...........ticha.ludmila@seznam.cz, www.odspraha13.cz
TOP 09.........................................................................................praus.petr@gmail.com

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

www.praha13.zeleni.cz

sLOvO ŠéFredakTOrky kOnTakTy

Milí čtenáři, 
vítám vás u májového vydání STOPu. Opět vám nabízíme pestrý přehled 
informací, zajímavostí a událostí z Prahy 13. Jednou z otázek, na které odpovídá 
starosta David Vodrážka v Přímé lince, je změna územního plánu, zajímavé je 
také Téma STOPu věnované Portálu pro sousedy. Dočtete se například o jarním 
úklidu v naší městské části, o průběhu už 15. ročníku akce Bezpečná třináctka 
aneb Bezpečnost zajištěna nebo o nových parkovacích místech na Velké Ohradě. 
Poměrně dost místa jsme věnovali dění na sportovním poli, na straně 11 najdete 
nabídku letních a příměstských táborů a na pěti stranách Kalendáře akcí i řadu 
tipů, jak a kde příjemně strávit volný čas. Ve Víkendech bez nudy vás tentokrát 
pozveme do Průhonického parku, který v roce 1885 založil hrabě Arnošt Emanuel 
SilvaTarouca. Park a zámek jsou národní kulturní památkou a památkou UNESCO. 
Protože nechceme jen informovat, nabízíme vám i trošku poučení a zábavy – 
„stopácké“ soutěže. Tak zkuste štěstí, ceny vůbec nejsou špatné. Užívejte si 
příjemné jarní dny a nezapomeňte, že na druhou květnovou neděli připadá Den 
matek. Ke gratulantům se připojuje i redakce STOPu. Eva Černá, šéfredaktorka

Na webu jsem se dočetl, že 
v rámci jednoho z projektů Fondů 
EU bude zpracována nová kon-
cepce rozvoje naší městské části. 
Kdy se chystá a budou se moci za-
pojit i občané?
Nová strategie, nebo chcete-li 
koncepce rozvoje, se opravdu 
chystá. V současné době jsme za-
hájili práce na projektu, jehož cí-
lem je vytvoření „Strategického 
plánu městské části Praha 13 
na období 2018–2024“. 

Strategický plán je základní 
rozvojový dokument, který sta-
novuje dlouhodobé i krátkodobé 
cíle, opatření a jednotlivé aktivity, 
kterými lze těchto cílů dosáh-
nout. Vychází ze skutečných po-
třeb a možností, odhaluje slabiny 
i přednosti, čerpá z názorů veřej-
nosti i odborníků a zachovává 
kontinuitu do dalších volebních 
období. Velmi důležitým podkla-
dem pro vypracování strategic-
kého plánu budou názory, pre-

ference a priority především 
občanů naší městské části. 

Rád bych vás touto cestou 
oslovil s žádostí o spolupráci. 
Chystáme veřejné průzkumy, ku-
laté stoly a veřejná projednávání, 
abychom zjistili vaše názory 
na budoucí rozvoj městské části 
Praha 13. Už v červnu bude pro-
bíhat rozsáhlý průzkum veřejného 
mínění občanů Prahy 13, v rámci 
něhož můžete být osobně kontak-
továni tazateli. Dotazník bude 
možné vyplnit také elektronicky. 
Veškeré informace jak se zapojit, 
naleznete na speciálně vytvoře-
ných webových stránkách pro-
jektu www.strategie-praha13.cz, 
kde jsou rovněž uvedeny zá-
kladní informace o projektu 
a budou zde průběžně zveřejňo-
vány ak tuální informace a doku-
menty. O novém strategickém 
plánu budeme podrobně infor-
movat i v příštích vydáních 
STOPu.

Zaznamenal jsem, že Zastupitel-
stvo hl. města Prahy odsouhlasilo 
změnu Územního plánu Prahy 
u území, které leží v naší městské 
části. Můžete nám k tomu prosím 
říct víc?
Ano, Váš dotaz se týká pozemku 
mezi komunikacemi Jindrova 
a K Hájům. Rada městské části 
Praha 13 podala podnět 
na změnu u tohoto pozemku 
z funkční plochy čistě obytné 
na funkční plochu ZMK – zeleň 
městská a krajinná. Pozemek 
volně navazuje na chráněné 
území přírodního parku „Motol-
ský ordovik“. Rádi bychom tak 
zachovali přírodní krajinný ráz, 
stávající faunu a charakter kli-
dové oblasti. Díky avizované 
změně Územního plánu zde 
v budoucnu nebude možná vý-
stavba a bude tak vytvořen sou-
vislý pás zeleně. Prostor může být 
zčásti využíván i k rekreačním 
účelům našich obyvatel. 

Změna, kterou jsme navrhovali 
a kterou Zastupitelstvo hl. 
města Prahy odsouhlasilo, 
 rozhodně přispěje ke zlepšení 
 životního prostředí nejen v naší 
městské části. V budoucnu 
může dojít k propojení zeleně 
na biotop u obchodního domu 
XXX Lutz ve Stodůlkách 
a na Centrální park Prahy 13 
a přes něj pak na chráněné 
území přírodního parku Pro-
kopské a Dalejské údolí. Jde 
tedy o změnu celoměstsky vý-
znamnou a rozhodnutí zastupi-
telstva velmi vítáme.

Ing. David Vodrážka
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

  Uzávěrka příštího čísla: 15. 5. 2017  Distribuce: 2. – 9. 6. 2017
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INFORMACE Z RADNICE

VEřEjNé PROjEDNÁNÍ S OBČANy NA TéMA:
Zřízení parkovacích stání s parkovacím kotoučem 

ve vybraných lokalitách Prahy 13.

Zveme občany městské části Prahy 13 na veřejné projednání, které se koná 
v pondělí 15. května 2017 od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním 
náměstí. Veřejné projednání se týká záměru realizace parkovacích stání 

s parkovacím kotoučem ve vytipovaných lokalitách Prahy 13. 
Projednání je součástí aktivit místní Agendy 21.

Všichni občané jsou srdečně zváni.

Josef Zobal, předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ

Každé parkovací místo je vítáno
Ve čtvrtek 13. dubna bylo oficiálně uvedeno do provozu další nové 
parko viště na Velké Ohradě. Vybudovaná parkovací plocha u ulic 
Klausova a Netouškova je koncipována pro 26 vozidel a alespoň tro-
chu odlehčí nelehké dopravní situaci v této oblasti.

Okolí Velké Ohrady dlouhodobě trpí nedostatkem parkovacích ploch, 
proto každé další vytvořené parkovací místo je velmi vítáno. Když bylo 
sídliště Nová Ohrada budováno, počítalo se v původních plánech 
s maximálně pětipatrovými domy a navíc v situaci, kdy ne každá z ro-
din vlastnila auto. V současnosti vlastní auto mnohdy více členů ro-
diny, proto je vytváření nových parkovacích ploch velmi žádoucí. Nová 
parkoviště navíc eliminují rizika parkování na nevhodných a nebez-
pečných místech – blízko přechodů pro chodce a podobně.

„Jsem velmi rád, že se nám povedlo za poměrně krátkou chvíli vy-
budovat parkoviště v oblasti, ve které odstavné plochy opravdu chybí. 
Věřím, že v dohledné době se podaří dokončit další projekty parko-
vání v naší městské části. Na koncepčním řešení spolupracujeme 
s Magistrátem hl. města Prahy,“ uvedl k situaci starosta David Vod-
rážka, který byl přítomen slavnostnímu přestřihávání pásky společně 
s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími členy úřadu.

Nová parkovací stání vznikla na pozemku, kde byla původně nevyu-
žitá travnatá plocha. Vybudování veřejného neplaceného parkoviště 
tedy nic nebránilo. Eva Libigerová

Nechte si zkontrolovat svůj zrak
Ve středu 31. května od 9.00 do 16.00 bude v přízemí radnice na Slu-
nečním náměstí probíhat test zraku pro všechny, kteří chtějí zjistit, jak 
na tom se svým viděním jsou. Dozví se, jak vidí na dálku nebo ve sní-
žených viditelnostních podmínkách – například v mlze, při dešti, při 
oslnění protijedoucím vozidlem, ale také zda nemají skryté šilhání, 
snížený barvocit a jak jsou na tom s prostorovým viděním.

Test zraku bude provádět oční lékař nebo optometrista, který záro-
veň poradí a vysvětlí, jak případnou oční vadu řešit.

Testování zraku je součástí osvětové kampaně Bezpečně za volantem 
– Péče o zrak, kterou pořádá Mezinárodní sdružení optiků a optomet-
ristů ČR a je pro všechny zdarma. Ivana Urválková, prezidentka MSOO, o.s.

Máte platné cestovní doklady?
Blíží se období letních dovolených, kdy je pro cestování do zahraničí 
zapotřebí platný cestovní doklad každého občana, včetně dětí. Spolu 
s cestovním pasem lze jako cestovní doklad použít do států Evropské 
unie a Schengenského prostoru i občanský průkaz. Státy, které nepatří 
do Evropské unie nebo do Schengenského prostoru a rovněž umož-
ňují použít občanský průkaz jako cestovní doklad jsou Albánská re-
publika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská 
 republika, Srbská republika a Moldavská republika.

Ministerstvo vnitra doporučuje nepoužívat k cestám občanské prů-
kazy typu knížka, které byly vydány občanům narozeným před 1. led-
nem 1936 bez omezení doby platnosti, protože od jejich vydání došlo 
k podstatné změně podoby držitele.

O vydání občanského průkazu a cestovního pasu lze požádat pro 
každého občana České republiky od narození. Při podání žádosti je 
nutná přítomnost budoucího držitele dokladu kvůli pořízení fotogra-
fie a otisků prstů rukou (občanů starších 12 let).

O vydání cestovního pasu je možno požádat ve zkrácené lhůtě šest 
pracovních dnů. Správní poplatek pak činí 4 000 Kč. Občanům mlad-
ším 15 let je účtován poplatek 2 000 Kč.

V souladu se zákonem lze na základě požadavku imobilních obča- 
nů zažádat o vydání občanského průkazu a změnu trvalého pobytu 
i v off-line procesu v místě pobytu žadatele v rámci MČ Praha 13.

Na webových stránkách Úřadu městské části Praha 13 si můžete re-
zervovat návštěvu, a tím se vyhnout čekání ve frontě při vyřizování žá-
dostí o vydání občanského průkazu či cestovního pasu. Stejně tak je 
možné na těchto stránkách zjistit, kdy je příslušný doklad připraven 
k vyzvednutí. Každý žadatel, který uvede při podání žádosti o vydání 
občanského průkazu nebo cestovního pasu číslo svého mobilního tele-
fonu, obdrží zprávu o vyhotovení dokladu formou SMS. Děti si mohou 
případné čekání zkrátit v dětském koutku zřízeném v prostorách úřadu.

Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence
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Webový portál sousedské výpomoci stále žije!
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Společné procházky, masáže, zahradnické práce, žehlení, úklid, ven-
čení psů, vyzvednutí dítěte ze školky, pečení... to je jen malá část na-
bídky služeb, které občané Prahy 13 a přilehlého okolí uveřejňují 
v rámci webové stránky ProSousedy.cz. Snad nejvíce je zde pak za-
stoupena nabídka domácích prací a IT služeb.

Tento portál spustila městská část Praha 13 už téměř před rokem – 
přesně 8. června 2016 a vzápětí jej začaly plnit nabídky služeb snad ze 
všech oblastí. Možná nejkurióznější je nabídka vystoupení břišní ta-
nečnice nebo tzv. „zahrádkářství v odborném kabátě“. Co přesně se 
pod zmíněným názvem skrývá, může případný zájemce jednoduše 
zjistit na webové adrese www.prosousedy.cz. 

Nabídce služeb na webu ProSousedy.cz a jejímu případnému využí-
vání předchází nutná registrace, která je velmi jednoduchá. Uživatel-
sky příjemné rozhraní vás v jednotlivých krocích navede k vyplnění 
povinných údajů, jako jsou jméno, adresa, e-mail a telefon, vyplnění 

textu inzerátu a jeho následnému uveřejnění. Lze přidat také fotku, 
která může lépe přitáhnout pozornost případných uživatelů. Přihlásit 
se dá také přes profil na Facebooku. O své poskytnuté informace ne-
musíte mít v žádném případě strach. V podmínkách je jasně stano-
veno, že případná distribuce osobních dat třetím stranám je nepří-
pustná. Přihlášení a využívání obsahu webových stránek je zcela 
zdarma. Cenu za poskytnutou službu si účtují sami inzerenti a měst-
ská část s realizací tohoto druhu obchodu nemá nic společného. Jsme 
jenom jakýmsi zprostředkovatelem kontaktu mezi našimi občany.

Portál momentálně přechází od testující verze k vylepšené verzi, 
kde byla eliminována čekací doba odezvy. Od samotného spuštění na-
vštívilo webovou stránku celkem 3 777 unikátních uživatelů, vytvo-
řeno pak bylo 96 registrací. Jako provozovatelé portálu si vyhrazujeme 
také právo mazat případný nevhodný obsah – například nabídku se-
xuálních služeb a podobně.

S myšlenkou založit portál sousedské výpomoci jsme přišli pravdě-
podobně jako vůbec první městská část v ČR. V celosvětovém měřítku 
jde ale o narůstající trend, který podporují vládní organizace. Inspirace 

přišla z britského projektu www.streetbank.com. Nápad nabídnout 
podobnou službu občanům Prahy 13 se zrodil ve chvíli, kdy jsme před 
dvěma lety mezi našimi obyvateli zjišťovali, jakým způsobem komuni-
kují se svými sousedy a jestli udržují aktivní sousedské vztahy. Až 
65 % z dotazovaných v produktivním věku (18–65 let) bylo ochotno 
sdílet nebo pronajímat své 
vlastní věci se sousedy nebo 
zdarma či za úplatu nabíd-
nout lidem v okolí své do-
vednosti. Víc než polovina 
z nich v té době uvedla, že 
by určitě využila produkty 
nebo služby ostatních ob-
čanů. Respondenti rovněž 
uvedli, že by byli za případ-
nou úplatu ochotni půjčovat 
své domácí potřeby, spor-
tovní potřeby, outdoorové 
vybavení na kempování, 
motorky, kola a dokonce 
 domácí mazlíčky . Sdílení 
věcí a dovedností mezi oby-
vateli Prahy 13 je v rámci portálu zcela zdarma. 

„Jsem rád, že se mohu podílet na projektu, kde se lidé lépe poznají 
a pomohou si,“ uvedl při spuštění webové stránky starosta David Vod-
rážka. „Věřím, že naše iniciativa usnadní mladým rodinám nebo třeba 
důchodcům zvládnout stále těžší ekonomickou realitu a současně pře-
konat umělé odcizení mezi sousedy, které je v našem hlavním městě 
bohužel dost běžné,“ dodal starosta.

Na webovém portálu inzeruje také pan David Novák, který je ši-
kovný na opravy snad všeho druhu. „Jsem rád, že Praha 13 přišla 
s možností být si s ostatními občany trochu blíž a navzájem si vypo-
máhat. Na webovou stránku jsem se zaregistroval hned první měsíc 
po jejím spuštění. Od té doby mi přišlo poměrně dost reakcí. Nejčas-
těji lidé projevují zájem o sestavení kuchyňských linek a jiného ná-
bytku, který si kupují v jednom nejmenovaném obchodním řetězci, 
na montáž si sami netroufají a nechtějí platit ty horentní sumy pro-
dejci. Dost často upravuji elektrické rozvody, opravuji díry ve zdech, 
spravuji podlahy nebo maluji pokoje,“ dodává pan Novák, kterého re-
dakce STOPu vyzpovídala. „Nemůžu říct, kdo využívá mých služeb 
víc. Je to spíš nastejno. Existuje spousta mužů, kteří si na těžší práce 
sami netroufnou a také dost žen, které doma tu mužskou oporu ne-
mají a volají si proto mě.“

O portál sousedské výpomoci je zkrátka zájem. Přesvědčte se sami 
na www.prosousedy.cz. Možná narazíte na službu, která by mohla 
ulehčit vaši práci nebo ušetřit drahocenný čas. V případě, že jste ši-
kovní na určitou věc, nenechávejte si to pro sebe a zkuste se zaregist-
rovat. Třeba zrovna váš soused něco podobného potřebuje.

Eva Libigerová

Na portálu jsou dost často nabízeny instalatérské práce

je zde možnost  
naučit se kuchařskému umění

V nabídce jsou také zahradnické práce

Šikovný soused v akci
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Jednotka dobrovolných hasičů posílena
Ve středu 5. dubna předal starosta Prahy 13 David Vodrážka dobro-
volným hasičům SDH Stodůlky nový hasičský vůz. Cisternovou auto-
mobilovou stříkačku pořídila Praha 13 z dotace ve výši 7 500 000 Kč, 
kterou obdržela od Magistrátu hl. města Prahy v roce 2016. Poskyt-
nutí dotace doprovázelo vypsané výběrové řízení, ve kterém mohli své 
podněty a požadavky na typ vozu a jeho vybavení vznášet také sami 
stodůlečtí hasiči, kteří si tak vůz „upravili“ podle svých potřeb.

Při slavnostním předávání se před stodůleckou hasičskou zbrojnicí 
sešli členové bezpečnostní rady a zástupci městské části Praha 13 spo-
lečně s velitelem stodůleckých dobrovolných hasičů Romanem Mich-
lem a hasičskými jednotkami ze sousedních Řeporyjí a Zličína. 

Dobrovolní hasiči SDH Stodůlky vyjíždějí k požárům v desítkách 
případů ročně. Bývají také povoláváni při asistencích v krizových si-
tuacích, zasahují při autonehodách či při haváriích vodovodního po-
trubí. Techniku trénují při hasičských soutěžích a cvičeních.

Eva Libigerová

Malé děti poprvé 
na radnici
Ve čtvrtek 6. dubna přivítal starosta Prahy 13 
 David Vodrážka 37 dětí, které byly tímto slav-
nostním ceremoniálem zařazeny mezi občany naší 
městské části. Vítání malých občánků s jejich ro-
diči pořádá Praha 13 pravidelně. Zvány jsou děti 
okolo půl roku věku. Letos tuto událost zahájilo 
vystoupení dětí z Mateřské školy U Bobříka.

Máte-li i vy zájem o pozvání na tuto malou 
slavnostní akci, je zapotřebí narození dítěte ozná-
mit osobně pracovnici odboru občansko-správ-
ního nebo e-mailem s elektronickým podpisem 
na adresu porazilovan@p13.mepnet.cz. O termínu 
a čase konání vítání občánků jsou pak rodiče 
 informováni prostřednictvím pozvánky. Eva Libigerová

Každoročně je 28. březen Dnem učitelů. Městská část Praha 13 se 
tradičně připojuje k oslavám svátku tohoto důležitého povolání, proto 
bylo i letos 27 vybraných pedagogů pozváno do prostor radnice, kde 
převzali ocenění z rukou starosty Davida Vodrážky, místostarostky 
Marcely Plesníkové a předsedy pro výchovu a vzdělávání Víta 
Bobysuda.

Městská část Praha 13 je zřizovatelem celkem deseti základních 
a jednadvaceti mateřských škol, zaměstnává přes 500 pedagogických 
pracovníků a 85 vychovatelů ve školních družinách. Školství naší 
městské části je na vynikající úrovni. Dokladem toho je mimo jiné 
fakt, že hned pět místních základních škol bylo oceněno v rámci 
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Ocenění pedagogů v rámci Dne učitelů
 Národní ceny kvality ČR titulem Společensky odpovědná organizace 
2016.

„Jsem nesmírně rád, že systém vzdělávání v Praze 13 funguje per-
fektně. Velmi si vážím obětavé práce všech pedagogů, kteří vychová-
vají budoucí generaci. Bohužel musím konstatovat, že jejich práce je 
stále nedoceněná,“ řekl starosta David Vodrážka při udílení cen.

„Žádný vzdělávací systém by nebyl efektivní, kdyby nebylo skvělých 
pedagogů, kteří jej dokáží přivést k životu,“ řekla Marcela Plesníková, 
místostarostka za oblast školství a informatiky. „Jsem hrdá na to, že se 
nám daří zaměstnávat učitele, kteří ve své profesi vynikají a našim dě-
tem předávají to nejlepší,“ dodala.  Eva Libigerová
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Přistání policejního vrtulníku, zdravotnický kamion Golem pražské 
záchranky nebo koně městské policie, to byly tradičně největší lákadla 
akce Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna, která se 11. dubna 
uskutečnila na Slunečním náměstí. Prezentaci činnosti, výcviku a vý-
zbroje složek integrovaného záchranného systému pořádala už popat-
nácté městská část ve spolupráci se Zemskou nevládní organizací 
České republiky v rámci místní Agendy 21.

Akce se konala pod záštitou starosty Davida Vodrážky, který také od-
polední program zahájil a přivítal všechny přítomné – radní a zastupi-
tele, za hlavní město Prahu Libora Hadravu, který má 
na starosti bezpečnost, a samozřejmě všechny, kteří se 
na Slunečním náměstí sešli. V průběhu odpoledne se 
přišli podívat i další hosté, například starostka Prahy 2 
Jana Černochová.

„Celá tato akce má velký smysl,“ řekl starosta Da-
vid Vodrážka. „Nejen proto, že lidé mohou vidět jed-
notlivé složky záchranného systému a techniku, kte-
rou má Praha k dispozici, ale také se dovědí, na koho 
se v případě potřeby obrátit. V dnešní době, kdy situ-
ace v Evropě není vůbec růžová, je dobré vědět, že 
máme záchranný systém a lidi, kteří jsou schopni po-
moci. Děkuji všem složkám, které se na Slunečním 
náměstí představily.“

Policie ČR, Městská policie hl. města Prahy, Vojen-
ská policie, Armáda ČR, zdravotnická záchranná 
služba i Hasičský záchranný sbor nebo dobrovolní 
hasiči se na poměrně malé ploše Slunečního náměstí 
pochlubily tím nejlepším, co je možné veřejnosti uká-
zat. Letošní novinkou byla účast techniky Pražské 

Online aukce obrazů pomohla lidem s hendikepem
Celý březen se všichni, kteří chtěli finančně podpořit Diakonii Praha, 
mohli zúčastnit dražby uměleckých děl českých akademických malířů 
a zakoupením obrazů tak podpořit projekt obnovy zahrady střediska 
Diakonie, kterou využívají děti a mladí dospělí s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. Dražené obrazy byly poslední březnový 
týden vystaveny na radnici Prahy 13, kde si je mohli zájemci prohléd-
nout a případně se rozhodnout dražby zúčastnit. Akci s názvem Po-
klady z podpalubí zaštítil starosta David Vodrážka. 

Samotnou dražbou obrazů však možnost pomoci nekončila. V so-
botu 1. dubna celou akci slavnostně zakončil bazar oblečení v prosto-
rách střediska Diakonie Praha. Celkový výtěžek z prodeje obrazů 
a bazaru oblečení byl vyčíslen na částku 45 512 Kč. Část z výtěžku po-
putuje na podporu projektu obnovy zahrady pracoviště Diakonie 
ve Stodůlkách, zbytek finančních prostředků pak bude využit na re-
kreační letní pobyt hendikepovaných klientů. 

Diakonie Praha je organizace poskytující sociální služby lidem 
s mentálním či kombinovaným postižením. V současné době podpo-
ruje 250 rodin s dětmi a mladými dospělými. Eva Libigerová

Záchranná technika na zemi i ve vzduchu

energetiky. Ta sice mezi složky záchranného integrovaného systému 
přímo nepatří, nicméně při zajištění bezpečnosti má nezastupitelnou 
roli. Poprvé si veřejnost mohla prohlédnout i cisternovou automobilo-
vou stříkačku, kterou mají od začátku dubna k dispozici stodůlečtí 
dobrovolní hasiči. Kromě techniky návštěvníci viděli zajímavé ukázky 
z první pomoci, výcviku služebních psů, mohli si vyzkoušet střelbu 
na laserovém trenažéru, pozornost budil i Teodor – robot na dálkové 
ovládání, který slouží k rozebírání, přemisťování a manipulaci s ne-
bezpečnými předměty.   Eva Černá
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Než půjdou do školy
Každý rodič jednou zažije ten pocit, kdy se dítě předškolák chystá do první 
třídy. A asi každému je jasné, že příprava na tuto zásadní změnu v životě 
dítěte (a rodiče) nekončí u nákupu aktovky. Rodič přemýšlí, jak své ratolesti 
vstup mezi školáky co nejvíce usnadnit a sám se pokouší zjistit co nejvíce 
informací o fungování školy přes různé praktické organizační věci až 
po nezbytné pomůcky, které jsou na té které škole vyžadovány. Informací je 
potřeba spousta a musím uznat, že si člověk nevystačí jen se svými osob-
ními vzpomínkami na první třídu.

Proto jako rodič velmi oceňuji, že se v ZŠ Klausova pravidelně  každý 
měsíc po celý školní rok konají tzv. „školičky“ pro budoucí  prvňáčky, kde se 
děti seznámí nejen s prostředím školy, ale i s celým pedagogickým sborem 
prvního stupně. Děti se v hodinách zabaví různými aktivitami, které si 
pro ně přichystaly paní učitelky. Pro rodiče je v mezidobí připravena oddě-
lená přednáška/diskuze ke všem možným otázkám, které jsou se vstupem 
do školy spojeny. Postupně je se zástupci školy probráno prakticky vše, zápi-
sem do školy včetně kritérií pro přijetí počínaje, přes odklad školní do-
cházky, spádovost, náplň  výuky, fungování školní družiny, stravování 
ve školní jídelně, zájmovými kroužky konče.

Po prázdninách, až půjdou poprvé do školy, nebudou děti, které se těchto 
školiček účastnily, zaskočeny novým prostředím a jejich rodiče se mohou na-
nejvýš obávat, jak zvládnou úkoly pro první třídu. Kateřina Mehed

Zaslouží si poděkování
Už delší dobu uvažuji o vyjádření mé spokojenosti s přívětivou, přátelskou 
a profesně velmi fundovanou prací všech prodavaček a také jednoho proda-
vače v prodejně Teta drogerie v Prusíkově ulici na Velké Ohradě.

Jejich ochota poradit a nevtíravě pomoci (velmi špatně chodím, pouze 
s chodítkem) si zaslouží poděkování. Za zmínku stojí i vzorná čistota 
v prodejně a estetické uspořádání zboží.   Ingeborg Antonová

Skvělí protagonisté benefičního koncertu
Vážení redaktoři STOPu, děkujeme za vaši upoutávku v březnovém Ka-
lendáři akcí, díky které jsme se dověděli o benefičním koncertu s názvem 
Václav Neckář zpívá pro Mathildu, který proběhl dne 5. dubna ve Sta-
vovském divadle. Měli jsme tu čest se osobně setkat s hraběnkou Mathildou 
Nostitzovou, která je patronkou 
Nadace Mathilda. Ta se stará 
o vodící psy a jejich nevidomé 
majitele. V první části koncertu 
se představili nevidomí protago-
nisté – flétnista James Risdon, 
klavírista Trevor Hughes, dále 
Raven – zpěv a klavír, Michal 
Turek – violoncello a Damián 
Kučera – percussion. Slovem nás 
večerem provázela známá he-
rečka Eva Holubová, která se své 
role výborně zhostila, smyčcový 
orchestr byl veden Pavlem Tro-
janem. 

Zlatým hřebem večera bylo 
vystoupení Václava Neckáře se 
skupinou Bacily. Stavovským di-
vadlem zněly jeho nezapomenu-
telné hity jako Pomíjivá, Stín 
katedrál, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Lékořice, Kdo vchází do tvých 
snů (má lásko), Suzzane – od Leonarda Cohena, Podej mi ruku a projdem 
Václavák, Tvým dlouhým vlasům, Andělé strážní... Koncert završil do-
jemnou Půlnoční. 

Všem protagonistům přejeme hodně dalších úspěchů a Nadaci Mathilda 
hodně vydařených benefičních koncertů. Zdeněk Hostinský s manželkou

Z vaŠIch dOpIsů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Ne každému se podaří vidět Prahu 13, 
nebo alespoň její část z ptačí perspek-
tivy. Tak teď se to díky fotografii pana 
Vratislava Kašpara z Velké Ohrady, 
kterou pořídil 31. března, podaří nám 
všem. Území, na kterém se dnešní tři-
náctka rozkládá, leží asi 9 km od cen-
tra Prahy, jejíž součástí se stala v roce 
1974. Je to vyvýšenina mezi Motol-
ským, Prokopským a Dalejským údo-
lím, rozložená kolem prameniště Pro-
kopského potoka. Podaří se vám 
na fotografii poznat nebo odhadnout, 
kde bydlíte právě vy?
..........................................................

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, 
rádi ji zveřejníme. Za všechny 
snímky, které jste nám již poslali 
nebo je teprve pošlete, mnohokrát 
děkujeme. -če-  

vaŠím ObjekTIvem

Hraběnka Mathilda Nostitzová, 
 patronka nadačního fondu Mathilda

FO
TO

: V
RA

TI
SL

AV
 K

AŠ
PA

R



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2017 9

Cena Fair Play  
Začátkem dubna byla na celostátní úrovni oceněna za celoživotní 
práci ve školní tělesné výchově učitelka FZŠ Mezi Školami Libuše 
Tumová. K tomuto významnému ocenění jí blahopřála osobním dopi-
sem i ministryně školství s poděkováním za mnohaletou společensky 
prospěšnou činnost v oblasti školní tělesné výchovy a sportu.

Jsem rád, že se mohu k blahopřání paní ministryně připojit, poděko-
vat paní učitelce Tumové a popřát ještě hodně let nejen za katedrou při 
vyučování jejího oblíbeného zeměpisu, ale také v tělocvičně a na hřišti 
při rozvíjení pohybových aktivit našich žáků. Petr Vodsloň, ředitel školy 

A léta běží
Před třiceti lety poprvé paprsky mateřské školy Sluníčko pod střechou 
ozářily Mohylovou ulici. Za léta svého působení se mateřská škola 
snažila o mnohé, ale její prioritou byly, jsou a budou spokojené děti. 
Ve středu 21. června od 16.00 začnou na zahradě mateřské školky 
oslavy jubilea. Srdečně jsou zváni všichni, kteří si chtějí připomenout 
okamžiky strávené v naší mateřské škole. 

Na všechny příchozí se těší zaměstnanci FMŠ Sluníčko pod stře-
chou při PedfUK, Mohylová 1964. Více na www.slunickofms.cz. 
 Helena Zdrubecká, ředitelka

Termín přijímacích zkoušek                     
Vedení Základní školy, Kuncova 1580, Stodůlky, sdě-
luje, že přijímací zkoušky z matematiky do matema-
tické skupiny budoucího 6. ročníku a z českého jazyka 
a angličtiny do jazykových skupin budoucích 6. tříd se 
budou pro přihlášené uchazeče z jiných základních škol konat 
ve středu 17. května od 14 hodin.

Více informací najdete na www.zskuncova.org v kapitole Škola – 
Přijímací řízení nebo volejte na telefonní číslo 235 520 991.    
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Který z oborů si vybereš? 
Ve dnech 15.–19. 5. se konají přijímací zkoušky 
do Fakultní základní umělecké školy Hudební 
a taneční fakulty AMU v Praze.
Hudební obor
15.–18. 5. od 14.00 do 18.00 a 19. 5. od 14.00 do 16.00  
v hlavní budově FZUŠ Praha 5, K Brance 72/2.
Výtvarný obor a Taneční obor
15.–18. 5. od 14.00 do 18.00 na detašovaném pracovišti FZUŠ  
ve FZŠ Trávníčkova.
Literárně-dramatický obor
15. 5. a 17. 5. od 14.00 do 18.00 na detašovaném pracovišti FZUŠ  
v ZŠ Kuncova. Veronika Chudobová

Lužinská knihovna  
bude krátkodobě uzavřená 
Městská knihovna v Praze – pobočka Lužiny bude z důvodu opravy 
podlah od 29. května do září 2017 přechodně uzavřena. Celý prostor 
knihovny bude nutné vystěhovat, včetně regálů a knih. Prosíme tedy 
naše čtenáře, aby si knih půjčili co nejvíce. Aby měli dost času 
na čtení, tak od 2. května je v pobočce Lužiny výpůjční doba až do  
16. září 2017 (bez možnosti dalšího prodloužení). Nemáte-li ještě  
čtenářský průkaz, při jeho zřízení v květnu budete mít zápis zdarma 
na 2 měsíce.

Posledním provozním dnem knihovny Lužiny před rekonstrukcí je 
sobota 27. května. Poté můžete využívat nejbližší pobočku v ulici 
 Kovářova 4/1615 ve Stodůlkách, která bude mít od 29. května pro-
dlouženou otevírací dobu.
Otevírací doba pobočky Stodůlky (platí od 29. května):
pondělí 13.00 – 19.00
úterý a pátek 9.00 – 16.00
středa a čtvrtek 12.00 – 19.00
sobota 9.00 – 13.00
Více informací získáte na www.mlp.cz.  -red-

Zápis pokračuje
Zápis do Anglofonní základní školy, Janského 2189/18, Velká 
Ohrada, proběhl jako v ostatních školách v Praze 13 v řádném ter-
mínu. Z důvodu dostatečné kapacity však Anglofonní základní škola 
zapisuje žáky i mimo řádný zápis. 

Přijímáme děti do první i druhé třídy. Mimo základní znalosti a vě-
domosti vyžadované rámcovým vzdělávacím programem poskytneme 
vašemu dítěti i vzdělávání v angličtině. V případě zájmu zapsat vaše 
dítě na výuku většiny předmětů v anglickém jazyce (matematika, věda, 
hudební výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti a výtvarná vý-
chova) nás kontaktujte na skola@anglozs.cz nebo na kontaktech zve-
řejněných na webových stránkách www.anglozs.cz.  

 Zdeněk Dvořák, ředitel školy
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INZERCE

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik se slevou
až 25 %. Samozřejmostí je možnost přezutí od 550 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 605 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky zkontrolujeme 
funkčnost vaší klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího.
To vše za akční cenu 199 Kč. Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové
sadě předních stěračů vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně
do ostřikovačů. Sháníte-li nosiče na střechu nebo jiné prvky příslušenství, 
bude se vám hodit až 15% sleva. Vlastníte vůz ŠKODA starší 4 let?
Pak můžete získat ještě výhodnější ceny díky Šekové knížce plné slev, 
 která nabízí až 20% slevy na vybrané opravy a řadu dalších výhod.

Jarní servisní prohlídka za 199 Kč včetně
kontroly klimatizace. Připravíme váš vůz
na letní výlety.

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

  PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000
nebo na www.skoda-auto.cz.

Untitled-106   1 6.3.2017   15:20:27

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

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

neváhejte a on-line si rezervujte svůj čas na www.ocluziny.cz

Čas - limit: 45 min. 

Počet osob: 1-5

Cena: 500 Kč

SO - NE: 10:00 -20:00, PO - PÁ: 12:00 – 20:00

Děj se odehrává v New Yorku v roce 1937 v kanceláři polského detektiva Lojzuse Melnika, 
který byl před několika dny zastřelen, jelikož byl zřejmě velmi blízko rozluštění zapeklitého 
případu. Cílem hry je nalézt potřebný důkaz, který pomůže objasnit, co se té osudné noci stalo.

rooM
escaPe

M o D E r N í  ú N i k o v á  h r a

17-04-18-inzerce-EscapeRoom-187x129-01.indd   1 4/18/2017   3:57:38 PM
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Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Poslední volná místa na táborech: 
● Letní tábor Bělčice – 12.–23. 8. 
Celotáborová hra Tři mušketýři, výlety do okolí, koupání, sportovní 
a deskové hry, tvoření z různých materiálů, večerní ohně a hry, pozná-
vání přírody, výběrové programy, ale hlavně parta pohodových vedou-
cích a parta kamarádů, kteří se těší na společně strávené chvíle. Tábor 
je určen pro cca 35 dětí ve věku 7–15 let. Spí se v chatkách uprostřed 
krásné přírody. 
● Letní tábor BIT – 13.–26. 8. 
Dopoledne po skupinkách cvičení, tvoření z různých materiálů, spor-
tovní hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový program, výlety, po-
znávání přírody, celotáborová etapová hra, ale hlavně parta kamarádů, 
spousta zážitků a legrace. Tábor je určen pro cca 30 dětí ve věku 7–15 
let. Spí se v chatkách. 
● Letní tábor Šmoulíci – 5.–12. 8. 
Tábor je určen pro cca 30 dětí ve věku 6–10 let. Ubytování v pensionu 
uprostřed krásné krkonošské přírody. Děti čeká celotáborová hra, vý-
lety, táborák, stezka odvahy, koupání, hry... Zkrátka vše, co mají rády. 
Podrobnější informace o táborech na www.ddmstodulky.cz.

Olympijské sportovní hry
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny, z.s., pořádá ve dnech 1.–9. 7. 
sportovní letní tábor v RS Svatý Štěpán, Cheznovice (Mýto u Roky-
can). Děti od 6 do 14 let čekají olympijské sportovní hry a soutěže, 
výlet s přespáním, tábornické a rukodělné činnosti... Účastníci nemusí 
být členy SK Hala Lužiny, po domluvě se mohou přihlásit i děti se 
zdravotním znevýhodněním. Ubytování v pokojích nebo chatkách. 
Cena – I. stupeň ZŠ 3 500 Kč, II. stupeň 3 750 Kč. Přihlášky a infor-
mace je možno získat na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolan-
dové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz. 

Příměstské tábory v Bubci
Studio Bubec zve vaše děti ve věku 5–15 let na výtvarné, příměstské 
tábory ve Výtvarném centru a zahradě Bubec v Řeporyjích. Jejich 
hlavním cílem je rozvoj tvořivosti, poznání nových výtvarných technik, 
ale i podpora spolupráce a schopnosti tvořit ve skupině. O děti se po-
starají zkušení lektoři studia Bubec – umělci a pedagogové. Vybrat si 
můžete z následujících táborů: 
● Cesta do pravěku – 24.–28. 7. 
● Stopa v krajině – 21.–25. 8. 
● Magická zahrada – 28. 8.–1. 9. 
Cena je 2 100 Kč (bez stravování), více na www.bubec.cz.

Tenkrát na Západě
Spolek Duha Sedliště nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let 
možnost zúčastnit se v termínu 29. 7.–12. 8. letního tábora na Sá-
zavě. Náplní je celotáborová hra Tenkrát na Západě. Snažíme se na-
bídnout dětem několik hezkých dní v jiném prostředí, než žijí celý 
rok, vyplněných hrami, sportem a hlavně legrací. Děti na táborech 
chceme vést k samostatnosti, poznávání přírody, táboření a hlavně 
k umění žít v kolektivu. Ubytování je v chatičkách uprostřed lesa ne-
daleko řeky Sázavy, pobyt je pod lékařským dohledem. Více informací 
nejdete na www.sedliste3.cz.

Kam o letních prázdninách?

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný program, jak zabavit svoje děti o prázdninách? Tak 
neváhejte a přihlaste je na naše sportovní příměstské kempy, které 
v Praze 13 pořádáme již 5. rokem. Náš profesionální tým zajistí celo-
denní péči, plno sportu, zábavy, her a radosti z pohybu. Hlavním cílem 
Sportjoy kempů je nalezení způsobu, jak dětem a mladistvým ukázat, 
že volný čas se dá trávit pohybem a že je mnoho sportů, ve kterých 
mohou vynikat a mohou je bavit. Termíny, program a přihlášku nalez-
nete na www.sportjoy.cz. Kontakt: Adéla Jaucová, info@sportjoy.cz, 
tel. 776 761 301.

Letadlem kolem světa
PO Rondel nabízí dětem ve věku 6–15 let volná místa na letním tá-
boře. Účastníci se letos vypraví ve stopách odvážné posádky letounu 
Electra v čele s A. Baťou při jejich letu kolem světa. Tábor proběhne 
od 5. do 19. 8. Cena je 3 900 Kč. Táborová základna je v údolí Be-
rounky uprostřed přírodního parku Horní Berounka nedaleko obce 
Bujesily. U nás je možná účast dítěte v doprovodu rodiče (platí ze-
jména pro mladší děti) nebo zkrácení pobytu na jeden týden.  
Tábor splňuje kritéria projektu www.opravdudobrytabor.cz.  
Více informací získáte na www.rondel.pionyr.cz, 
pionyrluziny@gmail.com, hlavní vedoucí Petr Kubů.

Basket kemp Velká Ohrada 
Basket kemp, který se koná 27. 8.–3. 9. od 7.45 do 18.30 v ZŠ Jan-
ského, je určen pro kluky narozené v letech 2006–8. Přihlásit se mů-
žou úplní začátečníci i kluci, kteří hrají basketbal za jiný tým než Vel-
kou Ohradu. Cena 3 200 Kč zahrnuje mj. trénink 4x denně, dopolední 
a odpolední svačinu, oběd a pití po celý den. 29. 8. a 1. 9. budeme 
v radlickém bazénu. Lze dohodnout i kratší účast.  
Více na www.basket.neco.cz, paveltousek@seznam.cz.

Summer Basketball Academy
Basketbalová akademie Sparta Praha pořádá od 17. do 21. 7. příměst-
ský basketbalový tábor pro děti od 7 do 13 let (roč. 2004–9). Tábor 
proběhne denně od 8.00 do 17.00 ve sportovním areálu ZŠ Jana 
 Wericha, Španielova 1111, Řepy. Vítáni jsou jak pokročilí hráči bas-
ketbalu, tak úplní začátečníci. Všechny děti se zúčastní atletické a vše-
obecné pohybové průpravy, dovednostních soutěží a celotáborové hry. 
Účastníci budou mít zajištěn oběd v restauraci a pitný režim.  
Více info a online registrace na www.basketballacademy.cz. 

Příměstské tábory na vodě
Yacht Funny Camp pořádá pro děti od 6 do 15 let po celé léto tý-
denní příměstské tábory na Císařské louce v Orthodocks Yacht 
Clubu. Denně od 8.30 do 17.00 (příchod do 9.00, odchod od 16.00) 
je čeká plachtění, paddleboardy, výtvarná dílna, výuka golfu, beachvo-
lleyball, jóga, výlety lodí, prohlídka zdymadel... Zajištěna je celodenní 
strava i profesionální trenéři. Více na www.oyc.cz, petra@oyc.cz, 
tel. 604 174 739. Připravila Eva Černá
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Sportovní den pro celou rodinu 
V neděli 14. května se v Centrálním parku uskuteční 3. ročník spor-
tovního dne Halda 2017. Akce, určená široké veřejnosti, se koná 
za podpory zástupce starosty Petra Zemana. Tradičně se můžete těšit 
na atraktivní závody na horských kolech a v krosovém běhu všech vě-
kových kategorií, ti nejmenší na oblíbený závod odrážedel. Pro děti 
budou nově zařazeny individuální dovednostní soutěže a týmové hry 
pro děti 6–9 let. Začátky dalších soutěží: 9.30 – závody na odrážed-
lech a kolech (2–6 let), 11.00 – závody na kolech (7–14 let), 14.00 –
MTB cyklistické závody pro dospělé, 16.00 – běžecké závody dětí, 
běžecké závody pro dospělé.

Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Online registraci 
a další informace na www.sportpomaha.org/halda. Výtěžek ze startov-
ného bude věnován na podporu sociálně a zdravotně hendikepova-
ných dětí prostřednictvím projektu Sport pomáhá. Ludmila Zachová

Mateřská v pohybu 
Slyšeli jste již o strolleringu – cvičení maminek s kočárkem, kdy ma-
minky cvičí venku v přírodě a mají s sebou své ratolesti? Chtěli byste 
to také vyzkoušet? Příležitost máte každé pondělí a čtvrtek v Centrál-
ním parku. Základem cvičení je sportovní chůze s kočárkem doplněná 
posilováním. Udržíte si dobrou kondici, zpevníte zadní stranu stehen 
a hýždí, posílíte a zpevníte také paže, břicho a záda. Vždy se cvičí lehčí 
varianta pro začínající maminky a těžší pro pokročilé nebo ty, kteří si 
chtějí dát více do těla. Skvělé na strolleringu je, že trávíte čas venku se 
svým dítětem, děláte něco pro sebe a nemusíte zařizovat hlídání. Na-
víc si bude váš potomek už od malička upevňovat zdravé návyky 
a lásku k pohybu.  

Více na www.facebook.com/StrolleringPrahaStodulky/.
                                                                                                                                                                                              Kamila Krčmářová

Ve dnech 19. 3. až 9. 4. 
jsem reprezentoval 
Českou republiku na  
4 významných mezi-
národních turnajích. 
BASK International 
Karate Tournament, 
kde jsem v kata muži 
36–49 let získal pohár 
za druhé místo. Týden 
nato jsem na meziná-
rodním mistrovství 
České republiky 
 vybojoval bronz  
v kata muži Shotokan, 
poté jsem přidal stří-
bro v kata muži  
36–49 let open style. 
Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 
se na Maltě konal 
prestižní turnaj Malta 

Open – Malta International Karate Championships. V turnaji, kte-
rého se zúčastnilo bezmála 700 závodníků z 23 zemí, jsem získal 
v kata muži 36–45 let pohár za třetí místo. 

Vyvrcholením jarní sezony však bylo Mistrovství Evropy v karate 
WUKF, kde jsem se nejprve s kolegy Radkem Frühaufem a Janem 
Borguľou stal vicemistrem Evropy v kata team masters, poté jsem na-
stoupil v kategorii kata individual masters 36–40 let. Ve finálovém 
kole mě nakonec o jednu desetinu bodu přeskočil závodník z Ukra-
jiny, takže mi zbyly nepopulární „brambory".

Rád bych poděkoval vedení České asociace budo karate za příleži-
tost reprezentovat svou vlast a GM Karlu Keslovi z Kesl Ryu Shoto-
kan, z.s., za profesionální tréninky a skvělou atmosféru v týmu.
 Martin Sláma

Více než úspěšný turnajový maraton

Gymnastika s olympioničkou 
Poslední březnový víkend měly gymnastky Prahy 13 Danda Doleža-
lová, Domča Olivová a Amálka Novotná možnost zúčastnit se gym-
nastického soustředění ve specializované hale v Dobřichovicích. Nejen 
pod vedením svých trenérů, ale hlavně skvělých lektorů Mirka Zítka 
a Renaty Řehořové si 
vyzkoušely mnoho no-
vých příprav a prvků. 
Opravdovým zážitkem 
byl pro všechny malé 
gymnastky i trénink 
s naší dvojnásobnou 
olympioničkou Kristý-
nou Pálešovou. Děti se 
dozvěděly i co „velká 
gymnastika“ obnáší 
a kolik vůle a trpělivosti 
je pro získání sebemen-
šího úspěchu třeba. 
 Víkend, na kterém se 
sešly oddíly z celé re-
publiky, byl velkým pří-
nosem i pro nás, tre-
néry. Mohli jsme si 
navzájem vyměnit své 
zkušenosti, poradit se, 
svěřit se s trenérskými 
problémy. Velké poděkování za uspořádání této akce patří panu Buč-
kovi, Mirkovi Zítkovi, Renatě Řehořové a Gábině Machů.
                      Andrea Kudličková, trenérka gymnastiky
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Aprílový den bojových her 
Děti z kroužku karate DDM Stodůlky se 1. dubna v Zábřehu na Mo-
ravě poprvé zúčastnily zcela ojedinělého soustředění karate Bojové hry, 
určeného právě pro malé děti. Na soustředění získaly nové kamarády, 
soutěžily mezi sebou i s dětmi z jiných oddílů celé republiky a rodiče vi-
děli, čeho už dosáhly. „Sladké“ medaile dostali na konci nejen malí kara-
tisté, ale i soutěžící rodiče a prarodiče. A o to šlo! Užít si aktivně poho-
dový den s dětmi. Celou akci vedl koordinátor MSKAI pro Českou 
republiku mistr Miroslav Zezulka, VI. Dan.   Miloslav Motl, III. Dan 

Medailová úroda
Základní škola Mládí se už šestým rokem zapojuje do projektu Od-
znak všestrannosti olympijských vítězů. Školního kola se zúčastnili 

žáci od 3. do 9. ročníku. Prvo-
stupňoví si v rámci hodin tělesné 
výchovy vyzkoušeli čtyři disci-
plíny, starší žáci se sešli v tělo-
cvičně na velkém pětiboji. Nej-
lepší sportovci z celé školy 
postoupili do okresního kola, 
které proběhlo za účasti dalších 
osmi škol 5. dub na na hřišti FZŠ 
Trávníčkova. Tam byli naši borci 
opravdu úspěšní. V kategoriích 
jednotlivců získali 23 medailí 
z 36 možných. Družstvo tvořené 
osmi nejlepšími obsadilo první 
místo. Navíc 19 žáků postoupilo 
do krajského kola a bude bojovat 
o postup na republikové finále. 
 Zdeněk Poláček  

Povedený basketbalový double
Žákům i žákyním 6.–7. tříd ZŠ Kuncova se povedl double v krajském 
(celopražském) finále v basketbalu, když oba týmy získaly 1. místo. 
Škoda jen, že děvčata nemohou postoupit dál, protože se pro ně už 

další kola neorganizují. Kluky čeká kvalifikace v Teplicích v Čechách, 
kde se utkají s vítězem z Ústeckého a Karlovarského kraje o postup 
do republikového finále. Gratuluji a přeji hodně úspěchů v dalších zá-
pasech.  Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Projeďte se Českým krasem
Už 20. května se pojede šestý ročník závodu Bike Pra-
gue powered by Genesis. Centrum závodu bude opět 
u Galerie Butovice. I letos jsou pro závodníky připra-
veny dvě trasy – na 35 a 65 kilometrů. Největší MTB 
závod v Praze odstartuje v pravé poledne. Na své si při-
jdou jak ostřílení bikeři tak i naprostí nováčci. Součástí 
programu jsou i dětské závody. Malí závodníci, kteří by-
dlí v Praze 5 a 13 mají navíc startovné zdarma! Délku 
trasy si závodníci mohou zvolit až během závodu.

Pro každého závodníka bude k dispozici občerstvení, 
servis kol, drobné dárky... V zázemí najdete i volnoča-
sové zóny pro děti a bohatý doprovodný program. Re-
gistrujte se na www.bike-prague.cz.

Aneta Grabmüllerová

Napoprvé to bylo vážně skvělé
Koncem února uspořádal spolek Duha Sedliště v rámci různých akti-
vit (lezení na stěně, bowling...) pro své členy i pro děti z Prahy 13 tur-
naj v beach volejbalu. Turnaje, který se hrál v Beach clubu Pankrác, se 
zúčastnilo 16 hráčů. Zápasy měly dobrou úroveň, i když většina ze zú-
častněných hrála beach volejbal poprvé v životě.                     Jan Syrovátka 
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VolleyTeam ČZU Praha, mající svoji základnu ve sportovní hale 
v Bellušově ulici na Lužinách, patří již řadu let k naprosté špičce chla-
peckého volejbalu v ČR. Je největší zásobárnou českých reprezentací 
v kategorii kadetů a juniorů, naši odchovanci jsou pravidelně nomino-
váni i do dospělé reprezentace.

Březen je pro nás každoročně měsícem konfrontací se zbytkem celé 
republiky. Vrcholí závěrečné finálové turnaje o tituly mistrů ČR. 
Ve dnech 2.–5. 3. proběhl za účasti osmi nejlepších družstev z celé 

 republiky finálový turnaj Extraligy kadetů v Nymburce, který ovládli 
pražští kadeti z VolleyTeam ČZU Praha. Své soupeře doslova válco-
vali a za svůj výkon získali titul mistra ČR ve volejbale kadetů a záro-
veň čtyři  individuální ocenění: Radek Baláž – nejlepší blokař, Michal 
Roháček – nejlépe přihrávající hráč, Matyáš Džavoronok – nejlepší 
nahrávač a Jan Svoboda největší osobnost turnaje.

Další soutěží, která měla svůj závěr, byl tradiční Český pohár žáků. 
Vítězný VolleyTeam ČZU Praha si 1. místem  vybojoval i právo startu 
na květnových žákovských přeborech ČR. 

Naprostým vr-
cholem chlapeckých 
mládežnických sou-
těží je finálový tur-
naj  Extraligy juni-
orů, do kterého 
postoupilo 8 nejlep-
ších extraligových 
týmů. Konal se 
ve dnech 23.–26. 3. 
ve sportovní hale 
v Bellušově 1877. 
Všechny zápasy se 
hrály před zaplně-
nými tribunami a měly úžasnou atmosféru a vynikající sportovní úro-
veň. Nedělní finálový zápas mezi VolleyTeam ČZU Praha a Volejbal 
Brno byl za přítomnosti starosty Davida Vodrážky, předsedy klubu Ji-
řího Olšiaka, vrcholných zástupců Českého volejbalového svazu a dal-
ších pozvaných hostů zahájen státní hymnou. Obě družstva předvá-
děla vrcholný volejbal, který diváky zvedal ze sedadel. Vítězem 
a mistrem ČR se stalo družstvo mladíků z Prahy 13 – VolleyTeam 
ČZU Praha. Velká gratulace.

Děkujeme kolektivu trenérů, funkcionářů a organizačních pracov-
níků VolleyTeam ČZU Praha za perfektní zvládnutí celé akce 
a za dlouhodobou systematickou práci s mládeží, která má opravdu 
smysl a při pohledu na aktivně sportující děti v halách a tělocvičnách 
Prahy 13 přináší potěšení. Více na www.volleyteam.cz,  Facebook: 
 volleyteam ČZU Praha.     Miloš Kočka, sportovní manažer klubu

2x
 FO

TO
: D

AV
ID

 KR
AT

OC
HV

ÍL

Vrcholový mládežnický volejbal na třináctce

INZERCE

Starosta David Vodrážka spolu  
s předsedou klubu jiřím Olšiakem
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Hledáme dobrovolníky
Chcete nám pomoci a zároveň se pobavit? Hledáme posilu do týmu 
dobrovolníků. Doprovoďte bibliobus Oskar na nejrůznější akce. 
Bibliobus jménem Oskar je malá pojízdná knihovna a nabízí stejné 
služby jako kterákoli jiná knihovna. Kromě půjčování a vracení knih 
také připojení na internet, pořízení čtenářského průkaz do sítě Měst-
ské knihovny v Praze...

Jak se stát dobrovolníkem? Stáhněte si a vyplňte dotazník a pošlete 
jej na adresu knihovna@mlp.cz. Více informací najdete na www.mlp.cz. 
 Michaela Losíková

Obhájené prvenství
Mimořádný úspěch 
zaznamenal Jan Kolář, 
žák 7. ročníku Zá-
kladní školy Kuncova. 
Nejdříve zvítězil v ob-
vodním kole země-
pisné olympiády. 
V krajském kole pak 
stejně jako loni získal 
vynikající 1. místo 
v kategorii B. Nechal 
za sebou žáky z dal-
ších pražských škol 
i studenty z víceletých 
gymnázií. Jéňovi bla-
hopřeji a děkuji 
za skvělou reprezen-
taci školy i Prahy 13. 
Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Počtáři pod olympijskými kruhy
Začátkem dubna se v ZŠ Kuncova konal již 66. ročník obvodního 
kola matematické olympiády. Zúčastnilo se ho 227 soutěžících, z toho 
bylo 75 z Prahy 13. Zvlášť měřili své matematické znalosti žáci zá-
kladních škol a zvlášť studenti odpovídajících ročníků gymnázií. Naši 
městskou část reprezentovalo 8 základních škol a 1 gymnázium.

V kategorii 6. ročníku patří 1. místo třem žákům z našeho obvodu. 
Jsou to Tobias Moulis ze ZŠ Kuncova, Klára Maxová a Julie Šrám-
ková z FZŠ prof. O. Chlupa. Na 1. místě skončili i 4 studenti z Gym-
názia J. Heyrovského – Mikuláš Kramosil, David Křístek, Vojtěch 
Křístek a Ivana Štěpánková.

V kategorii 7. ročníku obsadila 1. místo Ayan Ashumova a 3. místo 
Daniel Bořecký – oba ze ZŠ Kuncova.

V kategorii 8. ročníku 1. a 2. místo obsadili žáci z FZŠ prof. Otokara 
Chlupa, a to Adéla Kraklová a Jiří Křeček. Na 3. místě se umístil 
 Matyáš Těthal ze ZŠ Kuncova.

Všem vítězům i úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Margita Dimitrová, organizátorka soutěže                                                      

Tradiční jazyková soutěž 
Soutěž pro šikovné děti se zájmem o angličtinu se v ZŠ s RVJ Bron-
zová uskutečnila letos již po sedmnácté. Zúčastnilo se jí 99 žáků 
z 19 škol Prahy a Středočeského kraje. Vítězem je Princ Henry ze ZŠ 
Emy Destinnové v Praze 6. Neztratili se ani žáci naší školy. Jan Hataš 
obsadil 2. místo, Petr Hataš postoupil mezi 6 nejlepších do finále.

Soutěž se koná od roku 2000 a prošlo jí už na devět a půl tisíce 
žáků 5. tříd. Záštitu nad soutěží převzal již tradičně starosta Prahy 13 
David Vodrážka. Věříme, že soutěž je nejen motivujícím prvkem pro 
děti ke studiu angličtiny, ale i výbornou prezentací Prahy 13 a školství 
v našem regionu.   

Dalším velmi důležitým přínosem je rozvoj klíčových kompetencí 
žáků, posílení sebevědomí, evaluace a autoevaluace jednotlivých škol, 
pedagogů a žáků, zesilování motivace k výuce angličtiny a posilování 
zájmu o studium cizích jazyků. Velkým přínosem je z našeho hlediska 
i setkání s nahodilou skupinou vrstevníků a nutnost komunikace 
v této skupině.  Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele 

V náročné soutěži obstáli skvěle
Žáci 5. A a B se zúčastnili čtyřkolové soutěže v anglickém jazyce 
Cambridge Competition 2016/2017, kterou pořádá kancelář Cambridge 
University Press v ČR. Od listopadu řešili zajímavé úkoly, např. praco-
vali se slovníkem, poznali díla slavných spisovatelů, zkusili si napsat 
básničku ve formě Haiku nebo zjistili, že jednotlivá písmena anglické 
abecedy označují třeba skotskou řeku (Dee).

V náročné soutěži, do které se v kategorii pro 4. a 5. ročníky přihlá-
silo 80 skupin z celé republiky, dosáhli Lukáš Hong, Denisa Kašpa-
rová, Magda Linhartová, Florián Maierl, Narmin Musayeva, Dang 
Yen Nhi a Ema Valentová celkové úspěšnosti 98 % a získali krásné 
10. místo. Všechny odpovědi navíc vypracovali správně, vyšší příčky 
obsadila pouze družstva, kterým se do přísných pravidel básně formy 
Haiku podařilo zapojit více originality.

Žákům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Veronika Mrázková, FZŠ Mezi Školami
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Jubilejní ekodivadélko
První dubnový čtvrtek se Spolkový dům zaplnil dětmi z mateřských 
a základních škol Prahy 13. Pohádku Divadla Kapsa Kterak beruška 
Uška o sedmou tečku přišla postupně zhlédly čtyři stovky nadšených 
diváků. Představení ke Dni Země, zaměřená na ekologickou osvětu 
a výchovu dětí, pořádá odbor životního prostředí už od roku 1997. 
Pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš a zároveň 
vyhlásil výtvarnou soutěž. Za nejhezčí obrázky dostanou děti drobné 
ceny. Již tradiční ekodivadélka jsou hrazená z rozpočtu Odboru ži-
votního prostředí městské části Praha 13. 
  Eva Beránková

Na třináctce se uklízelo
V sobotu 8. dubna zahájil starosta David Vodrážka a všichni jeho zá-
stupci akci „Ukliďme Prahu 13“, do které se zapojilo asi 100 dobrovol-
níků z naší městské části. Mezi účastníky byli například rodiče a děti 
z česko-anglické školy Domeček, obyvatelé Hájů, pracovníci firmy 
CEMEX, spolek ochránců přírody a také členové některých politic-
kých stran. Bylo sebráno asi 200 padesátilitrových pytlů různého 
drobnějšího odpadu a také hromady odpadu velkoobjemového, ze-
jména pneumatik, textilu i železného šrotu. Uklízelo se okolo stanice 
metra Nové Butovice, Malé Ohrady, meandru Prokopského potoka 
pod sopkou, stodůleckého hřbitova, v Centrálním parku a částečně 
podél Jeremiášovy ulice u sídliště Stodůlky. Například spolek Zelený 

kopec sebral na Makču Pikču ve 32 lidech cca 1 tunu odpadu, z toho 
251 kg vytříděného – 46 pytlů se směsným odpadem, 18 pytlů s plas-
tem, 1 pytel se sklem a 2 pytle plechovek. Bohužel také použitou stří-
kačku a další pomůcky feťáků, které si odvezla městská policie.

Odbor životního prostředí po akci zajistil svoz sebraného odpadu. 
Moc nás potěšily milé dopisy, které jsme dostali. Z jednoho z nich 
jsme vybrali: Tak náš 1. ročník „Ukliďme okolí Domečku“ máme za sebou. 
Bylo to úžasné dopoledne, pocítila jsem hřejivý pocit a velkou radost. 
Všichni rodiče i děti se pustili s obrovským zapálením do úklidu, že nám 
ani pytle nestačily... Přestože akce vypadá opravdu velkolepě a všem 
účastníkům patří obrovský dík, je to jen kapka v moři odpadu, který se 
stále na území naší městské části nachází. Systém odpadového hospo-
dářství hlavního města umožňuje každému z nás nakládat s odpadem 
zodpovědně. Takže otázka „Kam s ním?“ by už neměla být aktuální.

                       Dana Céová, odbor životního prostředí

Zábava i poučení
Na prostranství u metra Lužiny se 18. dubna konala kampaň k osla-
vám Dne Země, jejímž pořadatelem byl odbor životního prostředí 
ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Letos se jí zúčastnila zhruba pěti-
stovka dětí a dospělých. V dopoledních hodinách se prostranství zapl-
nilo hlavně dětmi ze škol a školek, odpoledne patřilo převážně starším 
lidem nebo rodinám s dětmi. Akce se konala pod záštitou zástupce 
starosty Pavla Jaroše v rámci místní Agendy 21. 

Na místě byly přistaveny informační stany, kde byly pro veřejnost, 
školy i školky k dispozici informační materiály k environmentálním 
tématům. Ani letos nechyběly soutěže a hry, určené hlavně menším 
návštěvníkům. Stanoviště byla různorodá a různorodá byla i témata – 
strom, voda, les nebo člověk. Děti si mohly prohlédnout i sovu Ro-
zárku ze záchranné stanice. 

Pro školky a školy byla také vyhlášená výtvarná soutěž. Děti mají 
z přírodních materiálů, které zajistil odbor životního prostředí, vytvo-
řit plakát na téma Země. Všechna dílka budou vystavena v atriu rad-
nice. Na nejlepší výtvarníky už čekají věcné ceny.  Eva Beránková
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
V Hůrkách  2. 5. křižovatka s ul. Seydlerova
Ovčí hájek  3. 5. parkoviště proti č. 2159/16
Náměstí Na Lužinách  4. 5.
Böhmova  5. 5. parkoviště u kotelny
K Sopce  9. 5. zpevněná plocha (chodník k BUS)
U Jezera  9. 5. parkoviště proti č. 2039/18
Janského 10. 5. parkoviště proti č. 2370/15
Melodická 10. 5. křižovatka s ul. Operetní
Podpěrova 11. 5. před MŠ – u č. 1879
5. máje 12. 5. proti č. 325/55
Janského 15. 5. rozšířený chodník u č. 2437
Lýskova 15. 5. křižovatka s ul. Chalabalova
Fantova 16. 5. parkoviště u č. 1742/23
Petržílkova 17. 5. parkoviště u domu č. 2267
Amforová 18. 5. proti č. 1895/24
K Fialce 18. 5. plocha u č. 1219
Kodymova 19. 5. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště
Bellušova 22. 5. parkoviště proti č. 1804/7
Jaroslava Foglara 22. 5. parkovací záliv u č. 1333/8
Pod Viaduktem 23. 5. křižovatka s ul. Ke Kohinooru

Drimlova 24. 5. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Hábova 25. 5. parkoviště proti č. 1564/8
Janského 26. 5. parkovací záliv u lékárny
Kettnerova 29. 5. parkoviště proti č. 2053
Nušlova 29. 5. parkovací záliv proti č. 2289/43
Sezemínská 30. 5. parkoviště u trafostanice
Borovanského 31. 5. křižovatka s ul. Kurzova
Volutová  1. 6. parkoviště proti č. 2518/8
Běhounkova  2. 6. parkoviště proti č. 2463
Chlupova  5. 6. proti č. 1800 (u MŠ)
Trávníčkova  5. 6. rozšířený chodník proti č. 1764
Pavrovského  6. 6. křižovatka s ul. Přecechtělova
Böhmova  7. 6. parkoviště u kotelny

ŽIvOTní prOsTŘedí

datum ulice čas přistavení
11. 6. Před Rybníkem (plocha proti č. 100)  13.00 – 16.00
17. 6. K Hájům (křižovatka s ul. Okruhová)  9.00 – 12.00
17. 6. K Řeporyjím (křižovatka s ul. V Brůdku)  9.00 – 12.00
25. 6. K Sopce (zpevněná plocha) 13.00 – 16.00
25. 6. Náměstí Na Lužinách 13.00 – 16.00

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

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další!

Michaela Líčková

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním 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 suť.

datum ulice čas přistavení
  12. 5. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 13.00 – 19.00

27. 5. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00 – 16.00
 2. 6. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 13.00 – 19.00

 10. 6. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad) 10.00 – 16.00

Harmonogram mobilního sběrného dvora

Odstartoval celoplošný úklid 
Po víkendové dobrovolné akci Ukliďme Prahu 13 zahájila městská část 
komplexní jarní celoplošný úklid černých skládek. Ten odstartoval 
11. dubna starosta David Vodrážka společně s pracovníky firmy Ro-
man Studénka při úklidu skládky u ulice K Sopce. 

„Tento každoroční celoplošný úklid se provádí bez ohledu na to, 
kdo je vlastníkem pozemku,“ řekl starosta a dodal: „Mnohdy je to sice 
boj s větrnými mlýny, ale bylo by špatné, kdybychom rezignovali. Je 

nutné zdůraznit, že na udržování čistoty a pořádku vynakládá městská 
část rok od roku vyšší finanční částky. Měli bychom si ale uvědomit, 
že tyto peníze jdou z kapsy každého z nás.“

Jarní celoplošný úklid, který se v minulosti městské části osvědčil, 
má organizačně na starosti odbor životního prostředí. Protože černých 
skládek na odlehlých místech i drobného odpadu odhozeného lidmi 
na veřejných prostranstvích přibývá, apeluje radnice na všechny oby-
vatele, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně. Vynaložené finanční 
prostředky na úklid, ale i vandalizmus by se daly využít mnohem lépe. 
Třeba na novou výsadbu stromů nebo na obnovu hřišť. Eva Černá 
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FInanční pOradna

OdpOvídá psychOLOG

Kdy a proč investovat do akcií?
Investice do akcií bývají označované jako rizikové především kvůli 
velkým cenovým výkyvům. V jakých případech je vhodné toto riziko 
podstoupit?

Investice se obecně vyznačují třemi vlastnostmi – výnosností, ri-
zikovostí a likviditou (tzn., jak rychle můžeme vložené prostředky 
stáhnout a využít jinak). Neexistuje investice, která by byla zároveň 
vysoce výnosná, nízkoriziková a vysoce likvidní – vysoké výnosy 
jsou často vyváženy vysokou rizikovostí, nízkorizikové investice pak 
zpravidla nepřinášejí vysoký výnos atd. Investice do akcií se vyzna-
čují vyšší rizikovostí, dobrou likviditou a vysokým výnosovým po-
tenciálem.

Co si vlastně s akcií kupu-
jeme? Jedná se o podíl na větší 
společnosti (malé firmy se 
na hlavních burzách prakticky 
neobjevují). Společnosti s veřejně 
obchodovatelnými akciemi jsou 
přísně legislativně regulovány 
mimo jiné proto, že do nich mo-
hou investovat i neprofesionální 
 investoři, které má poměrně 
komplikovaná zákonná úprava 
chránit.

Investice do akcií se doporu-
čují především pro dlouhodobější 
investiční horizonty – například 
jako forma spoření dětem nebo 
součást sebezajištění ve stáří. 
Důvodem je právě jejich rela-
tivně vysoká volatilita, která ov-
šem v dlouhodobém horizontu 
není tak dramatická – i přes výkyvy obchodní společnosti obvykle 
dlouhodobě nabývají na hodnotě a výnosy z nich překonávají inflaci. 
Při částkách, kterými disponují drobní investoři (tj. tisíce až miliony Kč) 
ale těžko sestavíme z jednotlivých akcií dostatečně diverzifikované 
portfolio. Proto se k tomuto účelu často hodí profesionálně spravované 
fondy. U fondů je potřeba si před uzavřením smlouvy dát pozor mj. 
na poplatky za správu (management fees), které mohou být někdy ne-
úměrně vysoké.

jak ventilovat stres?
Asi před třemi lety jsme si v naší rubrice Odpovídá psycholog psali 
Jak ventilovat stres (a proč)? Stručně shrnu. Šlo o situace, kdy ve stresu 
vzniknou emoce, které nemůžeme hned projevit (např. ze společen-
ských důvodů). Pokud se tyto zadržené emoce přirozenou cestou po-
stupně neuvolní, nebo je musíme zadržovat bez přirozeného uvolnění 
příliš často, začnou se hromadit a vedou často k depresím, úzkosti, 
psychosomatickým nemocem, ale také k nečekaným emočním výbu-
chům (pověstná poslední kapka). Psychoterapie má mnoho náhrad-
ních technik, jak pracovat se zablokovanými a neuvolněnými emo-
cemi. V minulém článku jsem 
zmiňovala např. způsob jejich 
uvolnění zvukovými projevy – ko-
munikace, zpěv, pískání, hlasitý 
projev radosti na místech, kde tím 
nikoho nerušíme (veřejný koncert, 
fandění při sportovním utkání...).

Další výborná a často nevědomě 
používaná technika je čmárání. Jde 
o tvarově nekonkrétní stínování 
na volném papíře. Určitě každý 
z nás zná situaci, kdy při nezají-
mavé přednášce nebo poradě ne-
můžeme ani mluvit (uvolnit stres 
ze vzniklé emoce nudy např. tím, 

V žádném případě však není vhodné „vsadit vše na jednu kartu” 
a veškeré své prostředky vložit výlučně do akciových fondů. Je třeba 
mít v záloze ještě další řešení, abychom peníze ve fondech mohli 
v případě propadu ještě nějakou dobu ponechat, než jejich cena opět 
vzroste. Proto je dobré si celkové investice rozvrhnout zhruba na tře-
tiny – jednu třetinu by měly tvořit konzervativní investice (dluhopisy, 
spořicí účty, termínované vklady apod.), druhou hmotný majetek (pře-
devším pronajímané nemovitosti, okrajově drahé kovy, šperky apod.) 
a třetí právě dynamické investice akciového typu.

Investice do akcií jsou nedílnou součástí dlouhodobé finanční stra-
tegie. Pokud si začneme prostředky na stáří odkládat ve 25 letech, je 
pravidelná (i relativně malá) částka vkládaná do akciových fondů jed-

noznačnou volbou. Pokud za-
čneme přemýšlet o tom, z čeho 
budeme žít ve věku, kdy už ne-
budeme chtít nebo moci každý 
den pracovat, o dvacet nebo tři-
cet let později, bude již volba 
správného nástroje složitější.

Vezměme si například tuto si-
tuaci. Pokud chceme v 60 letech 
přestat pracovat, budeme potře-
bovat příjmy zhruba 20 000 Kč 
měsíčně, abychom si zachovali 
životní úroveň, na kterou jsme 
zvyklí (nepočítaje v to nijak zá-
vratnou výši důchodu od státu). 
To znamená mít v 60 letech ma-
jetek v hodnotě přibližně 5 mili-
onů Kč. Začneme-li si ve 25 le-
tech odkládat měsíčně 3 500 Kč, 
tak pomocí dynamických inves-

tic (např. akcií) potřebné částky v 60 letech pohodlně dosáhneme. Po-
kud o zajištění příjmů ve vyšším věku začneme takto uvažovat třeba 
o 20 let později, tedy ve 45 letech, budeme muset měsíčně odkládat 
17 000 Kč, abychom podobné částky dosáhli.

Investování do akcií je tudíž nedílnou součástí dlouhodobé finanční 
strategie, protože právě v dlouhodobém horizontu můžeme nejvíce 
profitovat z jejich vysokého výnosového potenciálu.

 Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

že sousedovi řekneme, že je to pěkná otrava) si začneme bezmyšlen-
kovitě čmárat na volný prostor v sešitě, postranní okraj v bloku nebo 
jinou papírovou plochu. Je to vlastně nevědomé použití této techniky 
ventilace emocí, způsob uvolnění zadržených emocí, který pomáhá 
i po tom, kdy situace vzniku emocí, které jsme nemohly projevit, už 
skončila. Nejlépe, co nejdříve potom. Jako terapeutická technika má 
ještě mírnou úpravu. Je dobře zajistit si alespoň na čtvrt hodinky ne-
rušený prostor (bez rušení jinými lidmi, telefonními hovory, sms nebo 
jinými zvuky), prázdný blok a v ideálním případě alespoň 5 odstínů 
barevných pastelek. Pro uvolnění nahromaděných zadržených emocí 

je důležité nemyslet v tu chvíli po-
kud možno vůbec na nic, čmárat si 
na plochu – jak se nám chce a ja-
kou barvou se nám chce a sami 
svůj výtvor nehodnotit!

Znovu přeji všem čtenářům ča-
sopisu STOP, aby v jejich životě 
bylo stresu a nechtěných emocí co 
nejméně. A když už nějaké vznik-
nou, ať je dokážeme zase co nej-
rychleji vypustit pryč. Udržíme si 
tak dobrou náladu, pohodu 
a zdraví .

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633,  

hanajencova@seznam.cz, www.jencova.czZD
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hasIčské OkénkO

mĚsTská pOLIcIe

Z deníkU pOLIcIe čr

Výzva občanům
Dovolujeme si všechny čtenáře poprosit o spolupráci při zjištění maji-
tele cyklistického kola zn. OLPRAM, opatřeného výrobním číslem, 
které bylo nalezeno jedním z občanů dne 15. 3. ve 20.00 ve vnit-
robloku panelových domů v ul. V Hůrkách, a následně na místě pře-
dáno hlídce městské policie. Vzhledem k tomu, že se jedná o kolo 
v poměrně zachovalém stavu, žádáme jeho vlastníka, případně koho-
koli, kdo nám může podat k nálezu relevantní informace, aby se obrá-
til prostřednictvím telefonních čísel 222 025 728 nebo 222 025 731 
na naše obvodní ředitelství. Bližší informace o nalezeném kole nemů-
žeme samozřejmě z taktických důvodů poskytnout.

Závadové osoby a osoby bez domova
Na základě opakovaných stížností občanů provedli v březnu 
a v dubnu strážníci našeho obvodního ředitelství několik mimořád-

ných akcí zaměřených na místa se zvýšeným 
výskytem kriminálně závadových osob a osob 
bez domova. Smyslem přijatého opatření bylo 
postihnout všechny nepřizpůsobivé občany, 
kteří na území Prahy 13 narušují svým cho-
váním veřejný pořádek, obtěžují pokřikem 
kolemjdoucí a konzumují alkoholické nápoje 
na místech, kde je to obecně závaznou vy-
hláškou zakázáno. Během akcí bylo zkontrolováno více než 70 pode-
zřelých osob a odhaleno 54 přestupků nejen proti veřejnému pořádku, 
ale také na úseku ochrany před alkoholizmem a jinými toxikomá-
nie mi. Všechny kontrolované osoby byly podrobeny lustraci, zda 
po nich nepátrá Policie České republiky. V letních měsících očeká-
váme, že se do plánovaných opatření zapojí více strážníků i techniky.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 V úterý 4. dubna v 5.00 se nezjištěný pachatel vloupal 
do tří osobních motorových vozidel zaparkovaných u stanice 
metra Lužiny. A hodilo se mu opravdu všechno. Po rozbití 
skleněné výplně dveří odcizil z vozidel sportovní oblečení, 
boty, potraviny, prádlo nebo batoh. Škoda na vozidlech je 
ale daleko větší, než škoda na odcizených věcech. Nenechá
vejte proto žádné své věci v zaparkovaných vozidlech. 
 Neznámý pachatel 3. dubna využil v době mezi 10.30 až 
11.30 během nákupů v obchodním centru Lužiny nepozor
nosti ženy a z kabelky, kterou měla přes rameno, jí odcizil 
dámskou peněženku s osobními doklady, platební kartou, 

tramvajenkou a finanční hotovostí. Způsobil jí tak škodu 
ve výši 1 000 Kč.
 Nezjištěný pachatel využil 2. dubna mezi 19.00 až 19.15 ne
pozornosti majitele vozidla. Při zaparkování auta v ulici Oistra
chova nebo Šostakovičovo náměstí, které neuzamkl, mu odcizil 
tašku s dioptrickými brýlemi a deštníkem. Škoda je 4 000 Kč.
 Bez poškození vstupních dveří vnikl mezi 15. březnem  
až 2. dubnem dosud neznámý pachatel do domu na Velké 
Ohradě. Opět bez poškození překonal i vstupní plechové 
dveře do společných sklepních prostor. Tady vypáčil dřevěné 
dveře sklepní kóje a odcizil z ní dvoje sjezdové lyže, horské 

kolo a dětské stavebnice. Škoda na odcizeném majetku je 
45 000 Kč a 3 000 Kč na poškození dveří.
 Dne 1. února a následně i 2. dubna v nočních hodinách 
se pokoušel dosud nezjištěný pachatel udat vždy v blízkosti 
stanice metra Luka padělané bankovky v nominální hod
notě 100 euro. V jednom případě se mu to podařilo. Na pa
dělaných bankovkách nebyla uvedená sériová čísla 
a chyběly jejich ochranné znaky. Upozorňuji na tento pří
pad, ve kterém pachatel využil ke směně padělaných ban
kovek špatného osvětlení a zdánlivého spěchu.

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra 

jarní sezona začala
Také tento rok bude naše třebonické hřiště využíváno od jara do pod-
zimu. Aby se dalo trénovat, tak jsme ho museli spolu s členy okolních 
hasičských sborů po zimě upravit. Na brigádě, která probíhá každý 
rok na jaře, jsme celé hřiště vyhrabali, posbírali kameny kvůli sekání, 
vyfoukali dráhy od jehličí a ze zimoviště jsme navezli překážky. Nyní 

je už hřiště plně využíváno k tréninkům nejen hasičů, ale všech, kteří 
si chtějí zaběhat, často zde jsou při různých sportovních aktivitách vi-
dět i rodiče s dětmi. Na vývěsce u hřiště je provozní řád, kterým by-
chom se měli všichni řídit. Spolu s Úřadem městské části Praha 13 
zajistíme a rozmístíme i nové informační cedule s upozorněním, že 
jde o sportoviště a tudíž je vstup se psy zakázán. Nová sezona se nám 
začíná pomalu rozbíhat, takže už v příštím STOPu najdete informace 
o tom, jak si zatím vedeme. Teď bych vás ráda pozvala na tři akce, 
které byste si neměli nechat ujít.

Přijďte se v neděli 7. 5. v 10.00 podívat na hřiště. Bude tam probí-
hat Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích, který je 
 určen dospělým a dorostu. 

V sobotu 3. 6. v 9.30 začne na hřišti soutěž přípravek O pohár sta-
rosty Prahy 13. Je určena dětem od 3 do 6 let, které se připravují v od-
dílech hasičů. Záštitu nad touto soutěží již počtvrté převzal starosta 
David Vodrážka. Děti budou soutěžit v disciplínách přiměřených 
 jejich věku. Přijďte se podívat, jak jsou šikovné a povzbudit je.

 Další akce se bude konat o den později, tedy 4. 6. od 15.00. Je to 
Den dětí s hasiči aneb Pouť na hřišti, kde budou mít děti možnost zazá-
vodit si o žetony, které pak ve stánku promění za věcné ceny. I když 
jde o oslavu Dne dětí, zváni jsou samozřejmě i rodiče. Tak si přijďte 
s dětmi užít krásné odpoledne.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Ořešská lana 2017
Druhou dubnovou sobotu patřilo Lanové centrum Ořech hasičům. 
Ti si zde vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a šikovnost v netradičních 
disciplínách. Závody čtyřčlenných hasičských týmů vyhrál SDH Dra-
helčice, na druhém místě byli hasiči z Karlštejna a pomyslný bronz si 
odnesl SDH Solopisky. V kategorii žen vyhrály juniorky SDH Solo-
pisky. Po disciplínách, které prověřily soudržnost a spolupráci celých 
týmů, určil konečné pořadí finálový běh na čtyřlyžích.  Vladimír Glaser
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VÝSTAVA VE TŘECH POSCHODÍCH. Pokud si rádi hrajete a máte 
rádi překvapení, určitě si nenechejte ujít interaktivní výstavu Magické 
Vikýře PLAY v Malostranské besedě. Najdete zde neuvěřitelné nástroje, 
objekty a předměty, které můžete svou vlastní aktivitou a fantazií roze-
hrát, rozezvonit, rozzářit a rozpohybovat. Druháci z Mohylky byli 
z jízdního kola, které se pohybem změnilo ve varhany, z malování 
na vodu, mluvící květiny či hrajícího kajaku u vytržení. Objevit, co do-
káže Zvonofon, Kolobrnk či Harfie, je přitažlivé a kouzelné pro kaž-
dého.  Míša Houšková 

ZAHRADA ZVE K NÁVŠTĚVĚ. V březnu byla otevřena komunitní za-
hrada Bubec v Řeporyjích. Malí i velcí si přinesli nářadí, ale i semínka 
k zasetí do komunitních záhonků. Zkrátka vše, aby ji mohli upravit 
a zkrášlit. Děti byly pohlcené zahradničením, nakonec se ale nechaly 
zlákat dřevěnými hracími prvky od sochaře Čestmíra Sušky. Po tábo-
ráku se všichni přesunuli do sochařského studia na vernisáž výstavy ob-
razů Aleše Nováka Za hranicí vědomí. Zahrada i výstava v sochařském 
studiu Bubec jsou pro veřejnost otevřeny denně. O víkendu hostí i řadu 
akcí, jako jsou vernisáže nebo festival Art Safari. Více na www.bubec.cz.

Jitka Hvězdová

VELIKONOČNÍ FLORISTIKA. 
Úterý 11. 4. bylo v naší městské 
části dnem konání řady báječ-
ných akcí. Jedna z nich, s ná-
zvem Velikonoční floristika, se 
konala i v Komunitním centru 
sv. Prokopa v Nových Butovi-
cích. Seniorky, které si do cen-
tra přišly vyrobit velikonoční 
dekorace, přivítali předseda so-
ciálního výboru Aleš Mareček 
společně s panem farářem Rad-
kem Tichým. Každá z přítom-
ných dam si pak díky své šikov - 
nosti odnesla domů krásný vý-
robek a s ním i kousek jara.  
   Iva Dvořáčková

S MAMINKOU PŘED TABULÍ. Koncem března se v naší FZŠ Brdič-
kova uskutečnily besedy na téma Jak vzniká komiks se spisovatelkou 
a ilustrátorkou Magdalénou Dobromilu Staňkovou, která je i mamin-
kou tří našich žáků. Beseda pro všechny 2. třídy měla hlavní téma Čtyř-
lístek a proběhla v rámci akce Noc s Andersenem 2017. Do zmíněného 
časopisu paní Staňková dříve psala a kreslila vlastní autorský komiks 
Klofáč a Tlamáč. Společně s žáky pak vytvořila na tabuli scénář pro je-
jich vlastní komiks, na kterém pak pracovali ve výtvarné výchově.   
 Jitka Müllerová

NEMILÉ PŘEKVÁPKO. V pondělí 10. dubna se naše FZŠ Brdičkova 
zapojila do projektu Ukliďme Česko. Této akce jsme se letos zúčastnili 
již potřetí. Všichni žáci školy věnovali jednu vyučovací hodinu úklidu 
areálu školy a rondelům v jeho blízkosti. Byli jsme velmi nemile překva-
peni spoustou odpadků, které naši spoluobčané do trávy pohodili. Našli 
jsme například sprchový kout, pneumatiky, lyže, umyvadlo, monitor, 
spoustu vyhozených bot... Doufáme, že okolí naší školy vydrží takto 
čisté co nejdéle.  Justýna Fišarová a třída 6.C

TRHY JSOU TU PRO VÁS. V pondělí 3. dubna začaly na Slunečním 
náměstí oblíbené farmářské trhy. Po zimní přestávce budou mít ná-
vštěvníci možnost každé pondělí od 8.00 do 18.00 nakoupit čerstvé 
zboží ve stáncích s ovocem, mléčnými a masnými výrobky, s uzeninami, 
rybami, zeleninou, pečivem, sladkostmi a nápoji, ale i květinami nebo 
sazenicemi. Maminky určitě uvítají i možnost rozptýlení pro děti – ská-
kací hrad. Přijďte, jste zváni.   -če-
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CO SE V MLÁDÍ NAUČÍŠ. 
Koncem března se před ZŠ 
Mládí uskutečnil Palačin-
kový běh 2017. Trať závodu 
měří 400 metrů a běží se 
na čas. Závodníci v zástěře 
a s vlastní pánví, musí 
na trase aspoň třikrát otočit 
palačinku ve vzduchu a ta 
jim nesmí upadnout.  Pokud 
se tak stane, můžou ji zved-
nout a běžet dál, ovšem 
s trestnými vteřinami. 
 Letos soutěžilo ve čtyřech 
kategoriích 39 žáků 3. až 
6. tříd. Se 67 otáčkami pa-
lačinky zvítězil Martin 
Houska ze šesté třídy, nej-

rychlejší ale byl Martin Hřebejk z 5.A. Kluci navíc získali pro život další 
kvalifikaci – upalovat a v tom fofru otáčet na pánvi palačinku. Prostě co 
se v Mládí naučíš...  -dn- 

MEDOVÝ MLS. V neděli 9. dubna přivítaly v ekocentru Včelín Ořech 
jaro více než dvě stovky příznivců ořešských včel. Dozvěděly se, jak včely 
přečkaly zimu (letos dost nešťastně, zahynulo jich více než 50 %) a na-
opak jak dobře se jim vede na jaře. Návštěvníci ochutnali zákusky při-
pra vené místními včelařkami, kávu s medem a děti medonádu – zdra - 
vou domácí limonádu s medem. Příští akce a více informací najdete 
na www.vcelinorech.cz.  Vladimír Glaser 

NA METRU ČTVEREČNÍM. I přesto, že naše ZŠ Mohylová je upro-
střed sídliště, snažíme se v dětech probouzet zájem o zvířata i rostliny. 
Úplnou novinkou je u nás zahradničení na jednom metru čtverečním. 
To je naprosto ideální pro všechny, kteří na pěstování zeleniny a okras-
ných rostlin nemají moc prostoru ani času, a přesto se mu chtějí věno-
vat. Nechte se inspirovat a zkuste to také, stojí to za to. Jana Davidová

NAŠE KOŘENY POHLEDEM DĚTÍ. Kde jsme se tu vzali? Odkud po-
chází moje rodina a nemám mezi předky třeba Eskymáky? Tyto otázky 
si položily děti a odpověděly na ně prostřednictvím umění. Do výtvarné 
soutěže řeporyjského studia Bubec se přihlásila celá řada překvapivých 
děl, vytvořených různými výtvarnými technikami. Galerii babyBubec 
zaplnily kresby, koláže, modely i filmy od malých umělců a všechny 
svědčí o tom, že dětská fantazie nezná hranic. Děkujeme všem, kteří se 
soutěže zúčastnili. Jitka Hvězdová

NÁVŠTĚVA 
VELKÉ ŠKOLY. 
V rámci spolupráce 
mateřské školy 
s FZŠ Mezi Ško-
lami vyrazily naše 
děti do „velké školy“ 
na velikonoční vyrá-
bění. V keramické 
dílně nás paní lek-
torka seznámila 
s technikou a mož-
nostmi zpracování 
keramické hlíny 
a děti se pokusily 
vyrobit něco k Velikonocům. Všichni naši mrňouskové se moc snažili 
a každý si odnesl krásné velikonoční vajíčko. Za všechny naše děti moc 
děkujeme nejen lektorce keramiky, ale i vedení školy za vstřícnost a spo-
lupráci. Andrea Kudličková a Dáša Svitáková, učitelky žabiček MŠ Mezi Školami

NADĚJNÍ PROGRAMÁTOŘI. Začátkem dubna proběhla regionální 
kola celostátní soutěže Mladý programátor 2017, kterou vyhlašuje TIB, 
z.s. Regionální kolo pro Prahu se konalo ve FZŠ Trávníčkova. Soutěž je 
určena pro žáky základních i středních škol. Děti soutěží v týmech, 
 nemají k dispozici internet, mobilní telefon ani žádné učebnice, vý-
sledky se odvíjí jen od jejich schopností a kreativity.  
Více na http://soutez.tib.cz. Zuzana Kocíková
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Nové byty 
chytře...
JRM@Lužiny

Komorní rezidenční projekt umístěný do zeleného 
prostředí jen několik minut chůze od stanice metra B. 
Bydlení ve standardu Trigema Chytré bydlení Plus: 
individuální rekuperace VZT nebo příprava systému 
pro inteligentní ovládání bytu.

Prodej zahájen. Dostupné byty v nabídce od 2,9 mil. Kč s DPH. 
PENB: B. Více informací naleznete na www.jeremiasova.cz.

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

JRM@Lužiny patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydlení.com nebo na lince 800 340 350. www.jeremiasova.cz

20170418_JRM_Stop_210x144.indd   1 18.04.17   16:15
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Děti pomohly dětem
Koncem února proběhl v Praze a Brně již druhý ročník charitativní 
akce Bazar Čtení pomáhá. Na akci měly děti možnost si své staré 
knížky mezi sebou vyměnit, nebo je věnovat matkám s dětmi v těžké 
životní situaci. Společně s celostátní sbírkou Databáze knih se podařilo 
nashromáždit téměř 450 knih, z nichž více než 300 putovalo dětem 
do azylových domů Diakonie ČCE v Praze a domu Společná cesta 
v Brně. Na Bazar se letos děti nebály nosit knižní tituly ve velkém, ka-
ždé se totiž u vstupu chlubilo v průměru 7 donesenými knihami. 
Vlastní autorskou tvorbu věnovala do sbírky také spisovatelka Alena 
Ježková, dále se akce zúčastnil básník a textař Jiří Dědeček a zaklada-
tel Čtení pomáhá Martin Roman. Karolina Žampachová

Nocování s Čtyřlístkem
Poslední březnový pátek se našim malým čtenářům ve škole zalíbilo 
natolik, že se tu rozhodli strávit Noc s Andersenem. Na začátku je přiví-
tal sám spisovatel. Po pohádce o postavičkách Čtyřlístku se k překva-
pení všech postupně objevili Myšpulín, Bobík, Fifinka i Pinďa. Pak už 
na děti čekalo několik zajímavých stanovišť. Například u Fifinky se 
vařilo, u Pindi sportovalo... Než jsme se nadáli, byla noc a nejvyšší čas 
začít pátrat po indiciích k nalezení čtenářského pokladu. Na dobrou 
noc jsme příběhy Spejbla a Hurvínka uctili památku Heleny Štá-
chové. Děkujeme všem maminkám za jejich pekařské výtvory, které 
nám zpříjemnily sobotní ráno.  Veronika Hroudová, FZŠ Brdičkova

Pohádková noc
Již pošestnácté zavzpomínaly 
děti ze školní družiny v ZŠ 
Mohylová na jednoho z největ-
ších světových pohádkářů 
Hanse Christiana Andersena. 
Dnes již mezinárodní akce pro-
běhla z 31. března na 1. dubna. 
Program byl připraven tak, aby 
si děti společný večer užily 
a také se něco o životě a tvorbě 
tohoto dánského spisovatele 
dozvěděly. Vše proběhlo for-
mou her, kvízu, společného po-
vídání a hlavně četby jeho zná-
mých pohádek. Vychovatelky ŠD

Super apríl
Udělal vám někdo na apríla nějaký žertík? My v ZŠ Mohylová jsme si 
udělali legraci sami ze sebe, když jsme sebe i naši školu vrátili do mi-
nulosti, přesněji do 80. let. Učitelé zpřísnili své výrazy a oblékli módu 
„osmdesátek“. Vyučování začalo hlášením v rozhlasu a rozcvičkou 
a celý den včetně oběda, který byl za stravenky, se nesl v duchu té 
doby. Děti si přinesly oblečení nebo staré sešity a učebnice svých 
rodičů, nechyběla céčka ani oslovení soudružko učitelko. V jídelně 
byla výstava všech možných věcí z 80. let a nechybělo ani promítání 
pohádky z diaprojektoru. Veronika Toralová

Vzpoura úrazům
Na podnět jednoho z rodičů jsme si objednali velmi zajímavý pořad, 
který pořádá Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZPoura úrazům. 
Do ZŠ Mohylová přijeli dva vozíčkáři, kteří utrpěli vážný úraz. Z je-
jich úst se děti dozvěděly, jak a proč je důležité dávat si pozor a při 
všech svých činnostech přemýšlet. Petra Jiránková

Preventivní akce Jehla
Do jarní akce Jehla se ve 32 městech republiky zapojilo přes 420 stráž-
níků včetně asistentů prevence kriminality. Pokusili se vyčistit svá města 
od infekčního materiálu a minimalizovat tak nebezpečí, kterému jsou 
vystaveny hlavně děti, ale také domácí zvířata. Jen v Praze bylo zkontro-
lováno téměř 400 míst, z kterých bylo odstraněno 155 použitých jehel 
a injekčních stříkaček. Pražští strážníci při této akci poprvé použili nové 
sběrné sady pro kontaminovaný odpad. Těmi jsou vybavena vozidla za-
jišťující linku tísňového volání 156. Strážníci znovu apelují, aby z dů-
vodu vlastní bezpečnosti nikdo infekční materiál po narkomanech ne-
sbíral, ale neprodleně zavolal na linku tísňového volání 156. Strážníci 
městské policie zajistí odborný sběr i jeho následnou likvidaci. -če-
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pOmáhají drUhým

Fosa rozšiřuje své služby 
Fosa, jakožto registrovaná sociální služba, 
funguje na území hl. m. Prahy již od roku 
2004. Jejím posláním je usilovat o začlenění 
lidí se znevýhodněním zejména v důsledku 
zdravotního postižení do společnosti, o do-
sažení maximální možné míry jejich sobě-
stačnosti a o to, aby kvalita jejich života od-

povídala kvalitě života lidí bez tohoto znevýhodnění. 
Nyní rozšiřujeme služby i pro seniory nad 65 let, kteří bydlí v Praze 

a jejím blízkém okolí. Nabízíme dlouhodobou asistenci, našim klien-
tům jsme k dispozici 24 hodin denně 365 dnů v roce. Zajistíme, aby 
senior měl podporu při doprovodu na úřady, k lékaři, aby mu byl asis-
tent k dispozici v domácnosti a nápomocný s úklidem, stravováním, 
osobní hygienou a především pro něj byl oporou. Asistenci si lze ne-
závazně a bezplatně vyzkoušet. Více na www.fosaops.org. Michal Mašek

Každodenní boj s nepřízní osudu
Ráda bych vás seznámila s mojí kamarádkou, která bydlí v naší městské 
části. Alena, dnes je jí 44 let, začala mít zdravotní problémy po ukončení 
střední školy. Zpočátku ji trápil třes rukou a chůze se stávala nekoordi-
novanou. Po narození dcerky se její zdravotní stav zhoršil a lékaři vyřkli 
krutou diagnózu – roztroušená skleróza. V tom čase měla ještě oporu 
v manželovi. Po týdnech strávených v nemocnicích ale zůstala s malou 
dcerkou sama. I přes veškerou snahu lékařů nic nezabíralo, nepomohla 
ani alternativní léčba. Dnes je Alena plně odkázána na pomoc druhých. 
Horní i dolní končetiny má nehybné a před dvěma roky přestala úplně 
mluvit. Komunikace s ní probíhá odezíráním z úst. Zvládá žít jenom 
s pomocí asistentů z PROSAZu, zdravotních sester a rodiny. Její jediné 
spojení s okolním světem je prostřednictvím počítače, který ovládá ústní 
myší. Každé písmenko umísťuje na plochu obrazovky výdechem. 

Návštěvy dvou zdravotních sester proplácí pojišťovna, ale nezbyt-
nou pomoc asistentů si musí hradit sama. Ačkoli Alenin život není 
jednoduchý, je usměvavá, nehroutí se a statečně bojuje s nepřízní 
osudu. Její heslo je „TO DÁM!“ Alenčin životní příběh najdete 
na stránkách Konta Bariéry www.kontobariery.cz/Komu-pomahame/
Komu-muzete-pomoci/Alena-Z.aspx, kde byl pro ni zřízen sponzor-
ský účet. Možná to budete právě vy, kdo její „TO DÁM!“ pomůže 
splnit. Více o možném způsobu pomoci se dozvíte také napíšete-li 
na pomocproalenu@seznam.cz. Zlata Heczková                                                                                                                     

Pomůžeš druhým a možná i sobě
Přímo nad stanicí metra B Anděl v Bozděchově ulici 344/2 bylo za-
čátkem března otevřeno nejmodernější odběrové centrum plazmy 
Plasma Place Zlatý Anděl. 

Krevní plazma je tekutá složka krve, jejíž objem je v těle zdravého 
člověka zhruba 3–3,5 litrů. Využívá se při léčbě popálenin, při poru-
chách srážení krve, onemocnění jater, ledvin a léčbě dalších nemocí 
ohrožujících život. Krevní plazma, kterou neumíme a asi ještě dlouho 
nebudeme umět vyrobit, je nenahraditelnou součástí léků pro vzácná 
onemocnění. Léků, jejichž potřeba úměrně k rostoucímu počtu pa-
cientů stále stoupá. 

„Odběr krevní plazmy a plné krve se liší. Také podle toho, zda se 
jedná o klinické využití plazmy nebo jde o její další zpracování, jako je 
tomu u nás,“ říká ředitelka společnosti Plasma Place, s.r.o., Michaela 
Kubová. „U nás se odebírá krevní plazma k dalšímu zpracování a pa-
cientům se vrací ve formě léků. Odebírá-li se krev, je to včetně krev-
ních elementů a naše tělo pak musí mít nějaký čas, aby je znovu 
 vytvořilo. U plazmy se sice odebírá plná krev, ale krevní elementy se 
okamžitě vrací tělu zpátky. Proto je možné plazmu darovat 1x 
za 14 dní. K darování plazmy může dojít až po vyšetření lékařem, aby 
nebyl v žádném případě ohrožen zdravotní stav dárce. Odebraná 
plazma, dříve než dojde k jejímu zpracování, projde ještě důkladnými 
testy, protože bezpečné léky a přípravky je možné připravit pouze 
z plazmy tzv. bezpečných dárců.“ 

Darovat plazmu může každá zdravá osoba ve věku 18–65 let, s vá-
hou nad 50 kg (v Odběrovém centru Plasma Place po–pá 8.00–20.00, 
so 8.00–16.00). Strávíte 50 minut v příjemném prostředí a zrelaxu-
jete se. Za každý odběr dárce získá finanční náhradu až 550 Kč. Tuto 
částku si může ponechat nebo ji věnovat projektu Srdcerváči Nadač-
ního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
www.srdcervaci.cz. Daleko více informací i odpovědi na nejčastější 
otázky najdete na www.plasmaplace.cz.  Eva Černá

Run and Help 2017 
V pátek 5. května od 10.00 proběhne ve sportovním areálu FZŠ Tráv-
níčkova charitativní sbírka v rámci akce Run and Help neboli Běhání, 
které pomáhá. Patronem v pořadí už třetího ročníku projektu Konta 
Bariéry je mistr ČR v boxlakrosu Radek Skála. Všichni, kteří se zapojí 
do pátečního charitativního běhu, pomohou dobrovolným startovným 
čtyřleté Božence Hradílkové. Ta trpí vážným vrozeným onemocněním 
– spinální svalovou atrofií. Dnes jsou součástí jejího každodenního 
boje přístroje a pomůcky, které jí pomáhají sedět a pohybovat se. Jejich 
ceny jsou většinou příliš vysoké a pojišťovna na ně často nepřispívá 
vůbec nebo pouze částečně. Na většinu z nich jí tak přispívají štědří 
dárci. Výtěžek z dobrovolného startovného přispěje Božence na zá-
věsný stropní systém, který jí bude dlouho pomáhat při zvedání, kou-
pání i rehabilitaci.  -če- 

Ondřej Šindar je dárcem plazmy už 5 let



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2017 25

sTaLO se v kvĚTnU

Dobrý rodák 
Vladimír Menšík byl český herec, moderátor, držitel ocenění národní 
umělec a především nezapomenutelný fenomenální vypravěč. Narodil 
se 9. října 1929 v Ivančicích. Vystudoval Průmyslovou školu strojíren-
skou a nějakou dobu pracoval v Brněnských strojírnách. Na druhý po-
kus byl přijat na JAMU ( Janáčkova akademie múzických umění) 
a po absolutoriu v roce 1953 následovalo roční divadelní angažmá 
ve Vesnickém divadle. Tam jej obje-
vil a angažoval ve svém divadle E. F. 
Burian, kde strávil tři roky. A začal 
dostávat menší filmové role. Autori-
tativní E. F. Burian film v lásce ne-
měl a možná i Menšíkova nepře-
hlédnutelná osobnost, spontaneita 
a zřejmě už tehdy těžko ovladatelná 
neukázněnost hrotily konflikt. Na-
víc se přihlásilo Menšíkovo celoži-
votní astma, kterému divadelní 
prach rozhodně neprospíval. Z di-
vadla odešel a v roce 1958 podepsal 
smlouvu s Filmovým studiem Ba-
rrandov. V 50. a 60. letech se naplno 
rozjela jeho kariéra u filmu. Nebyl 
jen komediálním hercem. Dokázal 
bravurně ztvárnit i tragikomické či 
dokonce dramatické role. Vystupo-
val doslova ve stovkách televizních 
pořadů a ve filmu a televizi vytvořil 
přes 150 rolí – např. ve snímcích 
jako Král Šumavy, Markéta Laza-
rová, Všichni dobří rodáci, Partie 
krásného dragouna, Tři oříšky pro 
Popelku, Spalovač mrtvol, Lásky 
mezi kapkami deště, Dobří holubi 
se vracejí, Ikarův pád či Tažní ptáci. 

Valnou většinu historek Vladimíru Menšíkovi připravoval scénárista 
posledních dvou uvedených, Jiří Hubač. Komikem byl od pánaboha, 
ale zároveň skvělým charakterním hercem. Uměl hrát na piano 
a mandolínu, závodně hrál házenou, rekreačně fotbal, byl vášnivým 
čtenářem. Šel z role do role a stejně bouřlivý byl i jeho osobní život, 
který rozhodně nebyl přehlídkou manželských či otcovských ctností. 

Ze dvou manželství měl čtyři děti. Ně-
kolikadenní bohatýrské tahy, jež často 
pořádali společně s ním v dokonalé sou-
hře Jiří Sovák a Lubomír Kostelka, byly 
těžce odpracované. Kritiků bylo mnoho, 
víc však měl přátel. Pracovní tempo bylo 
neuvěřitelné, denně dělal např. až tři be-
sedy. Kvůli zdravotním problémům pře-
stal s pitím a kouřením. Jako těžký ast-
matik měl u sebe neustále množství 
léků. Jeho kolegové vzpomínají na chvíle 
s ním ve studiu dabingu, kdy si sám pí-
chal injekce, aniž přerušil natáčený dia-
log. Když ztratil občanku, nechal si vy-
stavit novou a úřednice nedotočila 
devítku a byla z toho čtyřka. Využil 
chyby úřednice a od té doby všude uvá-
děl jako své datum narození rok 1924, 
i když se narodil v roce 1929, čímž se 
dělal o pět let starším. „To bude žrádlo, 
já půjdu o pět let dřív do penze!“ Nako-
nec se své vytoužené penze nedočkal. 
Vladimír Menšík říkával: „Já už nemám 
žádné soukromí. Já už jsem na sebe 
všechno řek. I to, co nebyla pravda.“ 
 Zemřel 29. května 1988. Nebylo mu  
ani 59 let.                                 

Dan Novotný

TŘInácTka rOk pO rOce

1969: Nový vodovod a vzpomínka na Tondu Turka
Po událostmi nabitém roce 1968 přichází rok, ve kterém se toho 
zdánlivě moc neděje. Kronikář František Vlasák je zjevně zaskočen 
celkovou situací, proto se nepouští do žádných politických témat. Jen 
krátce upozorňuje na to, že váznou dodávky elektřiny a v obchodech 
se opět objevily petrolejové lampy. „Nedostatek se projevoval i v textilu, 
v ložním a spodním prádle. Ložní soupravu jsi nesehnal, kdybys zběhal ce-
lou Prahu,“ píše nazlobeně. Většinu dalších stránek ale věnuje jiné pro-
blematice – hospodaření s vodou.

Do roku 1969 totiž nebyly ještě ve Stodůlkách vodovod ani kanali-
zace. Při stavbě silnice na Vidouli byla ale zavedena voda do kultur-
ního domu, čehož mohli využít majitelé okolních domků k vybudo-

vání přípojek. „Podmínkou bylo, že si každý musel provést výkop a musel 
si nechávat vyvážet splašky fekálním vozem,“ píše kronikář. „Za prove-
dení přípojky bylo účtováno 600 až 700 Kčs dle vzdálenosti od trasy,“ do-
plňuje. 

Tento krok byl velmi významný, protože v minulosti byli obyvatelé 
Stodůlek odkázáni jen na vlastní studny nebo na studánku u domu 
Matěje Zacha. Pro vodu k ní chodil i jistý Tonda Turek, jehož příběh 
kronikář zmiňuje. „Tondovi bylo asi 45 let a měl pocuchané nervy. Obecně 
se o něm říkalo, že je blázen. Nikdy jsem ale neslyšel, že by někomu ublížil,“ 
píše František Vlasák. „Obyčejně se oblékl do ženských šatů, vzal si putnu 
na záda a dal se do nošení vody,“ vysvětluje. Slabomyslný muž nanosil 
vždy vodu do všech kastrolů a hrníčků, které pak rozestavil po dvorku 
domu, ve kterém bydlel se svou matkou. Místní lidé ho měli rádi, jen 
ho občas museli trochu usměrňovat – třeba na taneční zábavě. Větši-
nou se o to postaral bývalý řezník Josef Vlach. „Když chtěl, aby Tonda 
nedělal na sále neplechu, nechal mu zahrát sólo,“ popisuje kronikář. 
„Po skončení písničky mu Vlach řekl, aby si někde sedl, že když bude hodný, 
tak mu páni muzikanti potom ještě zahrají. K tomu ale už nikdy nedošlo,“ 
dodává.

Roku 1969 si ale lidé nepřipomínali jen Tondu Turka. Bylo to právě 
30 let od doby, kdy vypukla druhá světová válka. „Po noci, která nastala 
po 15. březnu 1939, jsme se probrali v okupované zemi,“ píše František 
Vlasák. „Po ulicích se valil šedivý proud. Na autech, na motorkách a tan-
cích k nám vstupovala cizí vojska,“ pokračuje. Tato vzpomínka byla o to 
palčivější, že země čelila aktuálně další invazi – tentokrát z východu. 
Ani zde ale kronikář neztrácí naději. „Třebaže nám nacisté ještě poměrně 
dlouho mohli předkládat výčet všelijakých vítězství, nepřestali jsme ani 
na okamžik věřit, že i po této dlouhé noci přijde ráno,“ dodává s trochou 
patosu. V té době nemohl tušit, že v sovětském područí zůstaneme 
ještě plných 20 let. Robert Šimek
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TOULky

pO kOm se jmenUje

Na Smíchovském nádraží nasedněte do vlaku směr Beroun a vystupte 
ve stanici Karlštejn. Od nádraží přejdete most přes Berounku a pokra-
čujete stále do kopce obcí Karlštejn, původně zvané Budňany, 
ke hradu. Po cestě podél budňanského po-
toka můžete zajít k jedinému kostelu u nás 
zasvěcenému sv. Palmáciovi. Kolem krámků 
dojdete k Domu hodin s expozicí historic-
kých stolních, nástěnných a kapesních hodin, 
budíků i věžních strojků. V nejstarším domě 
v podhradí je Muzeum obchodu a betlémů 
s největším loutkovým, tedy Karlštejnským 
královským betlémem, rozkládajícím se 
na 80 m2. Před několikametrovými kulisami 
hradu Karlštejn je 46 ze dřeva vyřezaných 
loutek, oblečených v dobových oblecích. Je-
žíškovi přináší dary deset nejvýznamnějších 
českých panovníků v čele s Karlem IV., který 
mu darem přináší hrad Karlštejn. Vystoupáte 
až ke vchodu do hradu, ale tentokrát před 
ním odbočíte doprava a dáte se pěšinkou 
po červené značce až k silnici. Po té půjdete 
jen kousek. Opět vstoupíte do lesa a dojdete 
k památnému dubu, pod nímž si podle po-
věsti dělilo kořist sedm bratrů loupežníků. Kmen je bohužel napadený 
dřevokaznými houbami, takže je asi na sklonku svého života. Cesta 

Ulice Vlachova
Slavný swingový dirigent a kapelník má svou ulici přímo u stanice 
metra Stodůlky, ve své jižní části tvoří v podstatě severní stranu 
 Šostakovičova náměstí, lomí se k severu a ústí do ulice Kovářovy. 

Karel Vlach byl jednou z nejvlivnějších osobností české jazzové  
a taneční hudby druhé poloviny 20. století. Narodil se 
8. října 1911 na pražském Žižkově. Byl nejstarším 
z pěti sourozenců. Od dětství se učil hrát na housle, 
později i na klarinet a saxofon. V letech 1925–1928 se 
vyučil obchodním příručím a pracoval u galanterní 
a obuvnické firmy, pak i jako prokurista. Tak získal ob-
chodnické a organizační zkušenosti, které se mu poz-
ději v jeho kapelnické profesi hodily. Během 30. let se 
angažoval ve skupinách Blue Music a ve vlastním sou-
boru Charles Happy Boys, později přejmenovaném 
na Blue Boys. V něm převzal v roce 1938 vedení a pře-
jmenoval jej na Orchestr Karla Vlacha. Orchestr hrál 
převzaté, ale i původní skladby. Mezi hlavní autory pa-
třili Kamil Běhounek a Jiří Traxler, ke zpěvákům Ar-
nošt Kavka, Inka Zemánková, Jiřina Salačová a také 
trio Sester Allanových. Do konce 2. světové války na-

Putování za vodopády

hrál orchestr více než 120 gramofonových snímků. Poté Vlach sestavil 
nový orchestr. Hlavními zpěváky byli Václav Irmanov, Jiřina Salačová, 
posléze i začínající Rudolf Cortés a stále Allanovy sestry. Angažmá 
měl v divadle Voskovce a Wericha a podílel se na obnovených předsta-

veních Osvobozeného divadla. Od roku 1954 pak pů-
sobil v Divadle ABC a od roku 1962 až do konce ži-
vota v Hudebním divadle v Karlíně. Od konce 50. let 
se orchestr věnuje více populární hudbě a spolupra- 
cuje s Josefem Zímou, Yvettou Simonovou, Milanem 
Chladilem nebo Karlem Gottem. Legendární kapelník 
byl profesionál a zároveň hluboce lidský člověk, svou 
kapelu miloval. Jeho životem byla hudba, jeho rodinou 
orchestr. A muzikanti to „strejdovi“ Vlachovi opláceli 
stejným – hrát co nejlépe. Nepil ani nekouřil, byl stále 
zaměstnán kapelou. Nikdo jiný se u nás nestal symbo-
lem kvalitní populární a taneční hudby jako právě Ka-
rel Vlach. Nakonec, ono okřídlené „od Bacha po Vla-
cha“ mluví za všechno. Karel Vlach zemřel 26. února 
1986 na infarkt ve věku 74 let. Svou ulici má v Pra-
 ze 13 od roku 1991.  Dan NovotnýZD
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vede dál po červené stále lesem asi 1,5 km, zpočátku mírně stoupá, pak 
je rovinka až ke Králově studni s odpočívadlem. Od ní sejdete listna-
tým lesem k ukazateli, od kterého se dejte vpravo ke Kubrychtově 
boudě. Byla postavena jako přírodní restaurace v roce 1921, kdy se 
„Bábinka“ Anna Svobodová provdala. Novomanželé postavili boudu 
s lokálem a pensionem pro majetnější turisty. Za války se přejmeno-
vala na Kubrichtovu boudu. Po válce začali na boudu jezdit trempové. 
Po předčasné smrti manžela „Bábinka“ zvládala všechno sama. Celé 
víkendy téměř nespala. Obsluhovala, vyprávěla, poslouchala písničky. 
Zemřela v roce 1983 ve věku 80 let. Dva roky nato bouda vyhořela 
a v devadesátých letech byla postavena Kubrychtova bouda nová. 
Slouží jako terénní stanice CHKO pro obnovu a ochranu Českého 
krasu. Od ní pokračujte po červené k nejkrásnějším místům okolí 
Karlštejna, bubovickým vodopádům ležícím na bubovickém potoce. 
Ten začíná spojením tří zdrojů v Bubovicích a vlévá se v Srbsku 
do Berounky. Je to v podstatě malá strouha, často bez vody, tvořící 
přesto v zimě zamrzající mohutné kaskádové vodopády. Studené údolí 
zde udrží led dlouho. Projdete romantickými místy s dřevěnými 
můstky, nad vodopády vedou dřevěné či kamenné schody, místy mů-
žete sejít dolů k vodopádům. Na jejich stupních se usazuje pěnovec – 
odrůda travertinu. Až se dostatečně potěšíte, vraťte se ke Kubrychtově 

boudě a ukazateli, od něhož se dáte po žluté 
do obce Srbsko. Nejprve půjdete pěšinou kra-
jem louky kolem chaty Národní přírodní re-
zervace Karlštejn. Listnatým lesem s mnoha 
skálami lemujícími pohodlnou cestu dojdete 
do Srbska se zvoničkou. Název obce souvisí se 
jménem sv. Ludmily, která přišla do Čech 
s družinou z Lužického Srbska. Po jejím za-
vraždění zůstali družiníci v okolí blízkého 
Tetína. Po 2. světové válce se rozběhla roz-
sáhlá rekreační výstavba a tak má Srbsko dnes 
více než 500 obyvatel. Díky protékající Be-
rounce jsou zde časté povodně. Kdy a kam až 
dosahovala hladina vody můžete vidět na vo-
doměrné značce infocentra. Nejvýše to bylo 
v srpnu 2002. Zdejší lávku tehdy odnesla po-
vodeň, ale na jaře 2003 tu stála nová a už ne-
jen pro pěší. Po ní dojdete na nádraží a vla-
kem domů. Přeji vám hezký asi devítikilo- 
metrový výlet. Při toulkách k vodopádům 

jsem používala mapu KČT č. 36 Okolí Prahy západ.  

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Místo, kam se budete rádi vracet
Zámecký park u zámku Průhonice je svou rozlohou 240 hektarů jed-
ním z největších přírodně krajinářských parků v Evropě. 

Založil ho v roce 1885 hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca, 
od roku 2010 je pro svou umělecko-historickou a sbírkovou hodnotu 
Národní kulturní památkou a je na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.  

Park stojí za vidění v každém ročním období, ale určitě neuděláte 
chybu, když se tam vydáte tak v polovině května. V době, kdy kvetou 
rododendrony a azalky (azalka je lidový název pro opadavý rododen-
dron). Je jich tam 8 000 kusů ve více než 100 druzích a kultivarech. 
Za pozornost ale určitě stojí i zcela mimořádné sbírky trvalek nebo 

listnatých a jehličnatých domá-
cích i cizokrajných dřevin. Těch 
je k vidění téměř 2 000 druhů 
a kultivarů. Budete-li si chtít 
prohlédnout celý park, počítejte 
s tím, že nachodíte tak 25 km. 
Vybrat si ale můžete i ze tří 
okruhů, které jsou kratší. Sou-
částí Průhonického parku je také 
botanická zahrada, která bezpro-
středně přiléhá. Zde se nacházejí 
významné sbírky pivoněk, ko-
satců, denivek, růží nebo leknínů. 
V zámku je otevřeno několik stá-
lých expozic věnovaných historii 
panství a založení parku, zahrad-
nímu umění, architektuře a bota-
nice, které doplňují dočasné vý-
stavy fotografií či obrazů.

„Letošní novinkou pro návštěvníky je obnovené Podzámecké alpinum, 
které jsme zpřístupnili v dubnu,“ říká Barbora Kačmáčková z tisko-
vého oddělení. „Současné Alpinum včetně nově rekonstruovaných 
částí zaujímá plochu 8 hektarů a patří mezi největší přírodní  alpina 
v Evropě. Obnovené partie jsou osazeny původním sortimentem 
 skalniček, trvalek a dřevin. V Růžové zahrádce bude pěstováno 
900 kusů historických i novodobých kultivarů růží. Jen pro představu, 
v celém nově obnoveném Podzámeckém alpinu bylo vysazeno celkem 
33 970 kusů rostlin. Obnova zahrnovala i stavební a technické prvky 
– kamenné břidlicové zdi, schodiště, instalovala se zábradlí a treláže 
na popínavé rostliny, přibyly i nové cesty a pěšiny, lavičky... Co obdi-
vovat je ale na kterémkoli místě parku.“

Průhonický park navštíví ročně více než 100 tisíc lidí. Je otevřený 
každý den v roce (květen–září od 7.00 do 20.00). Více informací 
 najdete na www.parkpruhonice.cz. Eva Černá
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Cílem je Třebonický pivovar
Středisko sociálních služeb Prahy 13 společně s úřadem Prahy 13 zve 
seniory na další letošní výšlap s hůlkami Nordic Walking. Cílem ten-
tokrát bude Třebonický pivovar. Vyráží se 17. května v 10.00. Sraz 
účastníků je o chvilku dříve – v 9.30 před Lukášem. Délka trasy je 
přibližně 3,8 km. Odměnou za nachozené kilometry vám bude nejen 
prohlídka pivovaru, ale také ochutnávka zlatavého a možná i černého 
moku. 

Svou účast nahlaste nejpozději do pondělí 15. května paní Aleně 
Hrabětové, tel. 725 393 061, 222 543 021 nebo osobně u ní v kance-
láři střediska.  Účastnický poplatek je 20 Kč. Více na www.sssp13.cz.

 Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Oslava jara ve tvůrčím duchu
Druhou dubnovou středu odpoledne proběhla v Lukáši už čtvrtá Veli-
konoční jízda seniorů. Sám název je vlastně synonymem pro starobylý 
zvyk, který se drží dodnes například v Horní Lužici a pochází už 
z doby panování Karla IV. Tak proč se k této tradici nepřidat? Veliko-
noční jízda v Lukáši se stala oslavou Velikonoc, kterou senioři spojili 
s tvůrčí prací – výrobou velikonočních dekorací pro sebe nebo pro své 
blízké. Pod vedením odborných lektorů se vyráběly závěsné květináče 
tvořené pomocí dřevěných špachtlí, připínací jarní dekorace z papíru 
apod. Nezahálela ale ani pomlázka, kterou byly všechny přítomné 
dámy humánně vyšlehány. To aby neuschly a byly zdravé. 

Zájemců o předvelikonoční tvoření bylo letos sedmačtyřicet a při-
počítáme-li hosty a organizátory, dostaneme se k číslu šedesát. 
Účastníky Velikonoční jízdy přišli postupně pozdravit i zástupce 
 starosty Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček, před-
seda výboru pro výchovu a vzdělávání Vít Bobysud a radní Zbyněk 
Pastrňák.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Odpoledne s Duem Jamaha
V úterý 11. dubna uspořádala radnice Prahy 13 pro své seniory kon-
cert skupiny Duo Jamaha. Hudební odpoledne ve Spolkovém domě si 
nenechalo ujít 160 diváků, posluchačů, ale i tanečníků. Akce byla sku-
tečně velmi podařená, celé odpoledne bylo plné pohody, skvělé nálady 
a písniček k poslechu i tanci. Duo Jamaha ve složení otec Alfonz a syn 
Marian Kotvanovci hrálo písničky na přání a taneční parket byl stále 
plný. Celou akci zahájil starosta David Vodrážka s předsedou sociál-
ního výboru Alešem Marečkem a zástupcem starosty Pavlem Jarošem. 
Akce se dále zúčastnili zastupitel Miloš Drha a ředitel Střediska so-
ciálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek.  Hana Zelenková



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2017 29

prOGram kLUbů senIOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
15. 5.  Koncert ke Dni matek 
  Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát                                                                    
18. 5.   Zájezd do Muzea Špýchar Prostřední Lhota  

a Muzea těžby zlata Nový Knín        
22. 5.  Vtipy a kvíz  Irena Šístková 
29. 5.  Aromaterapie   Lenka Kubíková 
  Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)   František Kundrát    
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 5.    Oslavíme 80. narozeniny naší členky paní Růženy 

Kocinové, zahraje nám kapela Proč ne Zbyňka 
 Pastrňáka, zazpívá Renata Vlasáková

 9. 5.   Pro dobrou pohodu nám zahraje Miloš Procházka
16. 5.   Posezení u kávy, společenské hry
23. 5.    Výlet – hrad Český Šternberk, Divišov a zámek 

 Jemniště
30. 5.   Zazpívají nám děti ze školky U Bobříka 
 Táňa Ohlídalová, Lenka Husáková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 3. 5.    Video – krásy přírody, 2. díl   Luděk Filip 
10. 5.    Zájezd do Loučně                                                                          
17. 5.    Příprava na zájezd členů klubu III.
24. 5.    Zazpívají nám děti ze školky u Bobříka  Táňa Ohlídalová
31. 5.    Společenské hry 
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 3. 5. Karlův most
10. 5. Historie porcelánu  
17. 5. Lidská paměť 
24. 5. Řím – věčné město
31. 5. František Palacký 
jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, volná zábava u kávy
jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Nuda? Co to je?
Rok se s rokem sešel a paní Ludmila Kudelová z Nových Butovic 
oslavila v neuvěřitelně skvělé kondici už 102. narozeniny. K význam-
nému životnímu jubileu jí přišli pogratulovat předseda sociálního vý-
boru Aleš Mareček a pracovnice občansko-správního odboru Nikol 
Porazilová.

Paní Ludmila pochází z Táborska, ale převážnou část svého života 
je jejím domovem Praha. Žije tady už od svých patnácti let, posled-
ních více než dvacet let v Praze 13. Po škole prodávala v módním ob-
chodě na Letné a dodnes vzpomíná na to, jak několikrát pomáhala 
vybírat luxusní spodní prádlo o rok starší filmové hvězdě Lídě Baa-

rové. Začátkem války se vdala, měla tři děti, ale pracovat nepřestala. 
Spodní prádlo sice už neprodávala, ale sama ho šila doma. 

Dnes má paní Kudelová deset vnoučat a pět pravnoučat a díky své 
obdivuhodné vitalitě je stále úžasnou babičkou a prababičkou. Vý-
borně jí slouží paměť, ráda čte, občas se vypraví na krátkou procházku, 
dívá se na televizi a zvládne sama i dost práce. Dokonce přichystala 
i narozeninové pohoštění. Je zkrátka skvělá. Věřili byste, že gratulaci, 
kterou jí poslal starosta David Vodrážka, si přečetla bez brýlí? A když 
něco nejde na 100 %, tak jí pomůže vnučka, která je pro ni velkou 
oporou. Paní Ludmila prostě neví, co je to nuda. Většinou je dobře na-
laděná, činorodá a jediné, na co úplně zapomíná, je stárnutí.

Přejeme paní Kudelové, aby jí síla, dobrá nálada a hlavně zdraví vy-
držely ještě dlouhou řadu let. Eva Černá 
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sLUŽby

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

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,  
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy.  
Tel. 602 934 126.

 o Malování, štukování, kompletace nábytku  
a drobné práce. Tel.603 305 211, Seher,  
f.seher@seznam.cz.

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

 o  INSTALATéRSKé PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.

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

 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  
návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVy AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 

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

 o ELEKTRIKÁřSKé PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUV-
Ky, vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení 
elektřiny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a za-
čištění. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy za rozumnou 
cenu a kvalitně. Mám dlouholetou praxi. Tel. 725 562 738, 
www.ucetnipraha13.cz.

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVy, 

MONTÁž, REVIZE, VÝMĚNA DIgESTOřÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

 o Psí salon Nušlova dlouholetá praxe, účast na mezinár. 
střih. soutěžích. Pracovní doba pone. Tel. 607 912 425.

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

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

 o Kuchyňské linky a vest. skříně, dvířka skřínky a pracov
ní desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707. 

 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, email: veny.super@seznam.cz.

 o řEZ DřEVIN, RIZIKOVé KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

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

 o STřÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNéHO 1838, U METRA 
LUKA. OBJEDNÁVKY na tel. 739 029 625.

 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, 
email: mirsmit@volny.cz.

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček  
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos
tech, firmách, školách apod.  
David Burian, tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz.

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová evi
dence, zastupování na úřadech, osobní návštěva u klientů. 
Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. Tel. 731 515 392.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

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

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

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

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

 o Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 
omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

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

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

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

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

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

AKCE Sledujte s námi televizi O2 Sport 
a přijďte si vsadit na terminálu BetX.

Hodinový manžel DAVID Praha
vám pomůže vyřešit problém s veškerými

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

Jsme tu pro vás k dispozici na tel. 774 111 999.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

Od nového školního roku 2017/2018 pro Vás otevíráme  
v Praze 13 novou Montessori školku.  

Školka bude přímo na metru LUKA, v novém komplexu 
Luka Living.

M O N T E S S O R I  Š K O L K A  T R I A N G L E
M u k a ř o v s k é h o  2 5 9 0 / 2 ,  P r a h a  1 3

www.mstriangle.cz, e-mail: info@mstriagle.cz, 
tel. 723 118 104

ZÁPIS: Příjem vyplněných přihlášek:  1. - 10. 5. 2017  
Informace o přijetí: do 15. 5. 2017
V případě zájmu nás kontaktujte.

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše
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 o DOPRAVA A MONTÁŽ nábytku (skříně, ložnice, kuchyně, 
aj.) od všech výrobců (Ikea, Asko, xxxL).  
Tel. 777 733 566.

 o Kosmetika, masáže, reflex. masáž, lifting, 
lymfatická masáž, anticelul. masáž, depilace.  
Heranova 1545, Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.

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

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

 o Čistíme koberce, sedačky, židle, matrace ap. 
mokrou metodou profi stroji Kärcher v domácnostech  
i firmách. Ručně čistíme kožený nábytek, myjeme okna. 
Zbavíme vás prachu, roztočů, alergenů a skvrn různých 
původů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Úklid kanceláří, domácností, malování, údržby. 
Tel. 731 829 623.

 o Antikvariát Nika se přestěhoval na:  
Sluneční nám. 2583/11. Tel. 739 426 643.  
www.antikvariatnika.cz.

 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc.  
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.

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

 o VÝKLAD KARET Adél, tel. 775 316 677.
 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice  

v oblasti Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekon-
strukci. Bližší info na tel. 607 753 091. 

 o Věnuji zavařovací sklenice 0,3 dl.  
Tel. 251 627 686.

 o Lekce hathajógy v Avaloce (Bellušova 2759/72, 
Praha 13), každou středu v 19.00 – 20.30, jednorázově 
i na permanentku, informace a rezervace – Eva Šimánko
vá, E.Simankova@seznam.cz, tel. 608 109 743.

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

www. .cz

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

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

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

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

info@tiskpip.cz  www.tiskpip.cz

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ 
RAZÍTKA • KROUŽKOVÁ VAZBA

ŽALUZIE PŘÍMO 
OD VÝROBCE!!!
777 208 491, info@har.cz, www.har.cz

sítě proti hmyzu a interiérové rolety
Po předložení 
tohoto kuponu SLEVA 40 % z montáže 

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

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

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

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

RŮZNÉ

MUDr. Rastislav Roško
PRAKTICKÝ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ

ve vaší blízkosti

REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY

KVALITNÍ OŠETŘENÍ 
BEZ ZBYTEČNÉHO ČEKÁNÍ

telefon: 251 618 155
email: info@praktikpraha.cz
Kodymova 4/2525, Praha 5

www. praktikpraha.cz

www.praktikpraha.cz/registrace

SERVIS OKEN A ŽALUZIÍ
firma: Dakaservis

tel. 732 961 398
 seřízení oken 
 oprava žaluzií 
www.dakaservis.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

ByLINKÁřSKÁ PORADNA – prodej bylin a koření  
bába Havlínová, tel. 777 068 141,  

Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

občanské, rodinné, exekuce, smlouvy aj.
www.akvosyka.cz, tel. 608 212 218



KVĚTEN 2017 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 o Pronajmu garáž – Velká Ohrada – Bašteckého 
ul., tel. 605 285 441.

 o Pronajmu GS v ulici J. Foglara, RK nevolat,  
tel. 732 429 421.

 o PRODEj PODZEMNÍCH gARÁžOVÝCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKéHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz.

 o Pronajmu samostatnou uzamykatelnou garáž, 
uzavřený objekt. (18 m2). Vrata do objektu na dál-
kové ovládání, Bašteckého ul., Velká Ohrada, P-13, 
tel. 721 658 337.

 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 
družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystě
hování, 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 Starší dvoubytový rodinný dům (5+1) a 2+kk  
(3 koupelny), po částečné rekonstrukci v Chýnici prodám 
za 4 950 000 Kč – nebo vyměním za byt v OV a doplatek.  
Tel. 776 733 700.

 o PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem s ro 
dinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme bezpro
blémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  Tel. 605 993 268.

 o Hledáme nové kolegy/ně na pozici:  
OPERÁTOR/KA VÝROBy. Nabízíme: práci na HPP, plat  
až 22 000 Kč, 13. plat, 25 dní dovolené, fyzicky nenáročnou 
práci v čistém prostředí. Nástup možný ihned, volejte   
tel. 220 401 215, email: nikol.pulpanova@orifarm.cz.
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

BYTY

Zaměstnání

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz
ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

s 14ti letou tradicí
pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a byt. družstva... 

... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

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

ZŠ Praha 13, Janského 2189  
přijme pro školní rok 2017/18  

učitele/ku s aprobací 1.st.,  
asistenta/ku, pedagoga,  

učitelku pro přípravnou třídu.

Více informací na tel. 603 420 514. 
Profesní životopis zasílejte na  
e-mail skola@zs-janskeho.cz  

s označením „životopis“.
www.zs-janskeho.cz

FMŠ Sluníčko pod střechou,  
Mohylová 1964, Praha 13 

přijme od 1. 9. 2017 na částečné úvazky

 pomocnou sílu do kuchyně na 20 hodin týdně 
(jednosměnný provoz)

 pracovnici úklidu na 25 hodin týdně 
(dvousměnný provoz)

Kontakt: tel. 603 202 397
skolka@slunickofms.cz

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2017 33

prOGram kLUbU mLejn 

 
 

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

KONCERTy
11.  5. čt 19.30  HOP TROP

Trampská, folková a country skupina.

DIVADLO
 5.  5. pá 19.30  ZAHRÁDKA OÁZA

Premiéra clownerie studentů 2. ročníku HAMU.

19.  5. pá 19.00  HABAĎŮRA ANEB NÁjEMNÍCI PANA SWANA
Erik a Linda jsou na pokraji manželské krize, jejich podnájemník Norman se o víkendu žení, 
a do toho všeho rovnýma nohama spadne pan Jenkins, inspektor sociálního úřadu. V podání 
Divadla D13.

25.  5. čt  DOKTOR V NESNÁZÍCH
Agentura Familie uvádí premiéru francouzské komedie v režii Martina Vokouna.  
Hrají: Jaroslav Šmíd, Anna Stropnická/Ivana Korolová, Kateřina Hrušková, Dana Morávková, 
Miluše Bittnerová, Anna Kulovaná/Patricie Solaříková a Jana Šulcová/Zuzana Mixová.

DĚTI 
14.  5. ne 15.00  KRÁL KAREL

Jednou za tisíc let se vody Vltavy rozevřou jako květ růže a vydají z hlubin dávný poklad. 
 Zlatou kolébku, v níž směl být odchován jen ten, kdo přinese naší zemi mír a štěstí. Loutková 
pohádka volně inspirovaná středověkem, dobou králů, životem a dílem Karla IV.  
Hraje ToyMachine.

PřEDSTAVENÍ PRO ŠKOLy A VEřEjNOST 
18.  5. čt 9.00  HODINA HUDEBKy jINAK S TOKHIM

Zábavná hodina HV metodou DrumCircle, kde se děti stávají součástí velkého bubínkového 
orchestru pod vedením zkušeného facilitátora.

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

RŮZNé
 2.  5. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13.

 4.  5. čt  AKADEMIE FZŠ BRDIČKOVA
FZŠ Brdičkova oslaví 30. výročí založení školy.

13.  5. so 16.00  TALENT AWARDS
10. ročník mezinárodní a celorepublikové soutěže pro talenty z oblasti kultury, sportu 
a umění.

26.  5. pá  LETNÍ SHOW D.A.R. a AMF Dance 
Závěrečná show tanečních skupin. Předprodej vstupenek si zajišťuje sám organizátor.

27. a 28.  5. so a ne  TŠ IVy LANgEROVé
Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou svá závěrečná představení v tomto 
školním roce. Předprodej vstupenek si zajišťuje sám organizátor.

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

Malovaná hudba
Po čtrnáct dubnových dnů měli návštěvníci radnice možnost pro-
hlédnout si výstavu Fakultní základní umělecké školy Hudební a ta-
neční fakulty AMU v Praze. Průřez tvorbou žáků výtvarného oddě-
lení nabídl různý způsob pojetí a ztvárnění zadaného tématu 
Výtvarné umění a hudba, ve kterém šlo o přepis hudby do podoby vý-
tvarného díla. Eva Černá

Zázraky přírody očima fotografů
Nejlepší čeští fotografové, kteří se věnují živé přírodě, se až do poloviny 
května představují v multižánrovém prostoru Czech Photo Centre, 
které je u stanice metra Nové Butovice. Výstavu společně s fotografy 
zahájil na začátku dubna David Vodrážka, starosta Prahy 13. 

Všichni autoři, kteří se na jaře v Czech Photo Centre na zhruba 
60 snímcích představují, jsou držiteli mnoha ocenění světových soutěží 
i v rámci soutěže Czech Press Photo. Prostřednictvím této výstavy na-
zvané Czech Nature Photo lze nahlédnout na každý kontinent naší 

planety a spatřit ledovou 
krásu Antarktidy i Arktidy, 
životem překypující pralesy 
Asie či Jižní Ameriky, roz-
pálené africké pláně, kochat 
se půvaby evropské a naší 
domácí přírody. 

Dan Materna představuje 
český les a jeho krále – je-
leny. K tomuto tématu má 

velmi blízko i Rostislav Stach, který fotografoval snad vše, co u nás 
doma běhá a létá. Dobrodružná povaha zavedla Václava Šilhu s fo-
toaparátem nejdřív do Afriky a posléze na všechny ostatní konti-
nenty, včetně třech plaveb k branám ráje – díky tomu můžeme i my 
spatřit nehostinnou, ale přesto fascinující přírodu An tark tidy, Jižní 
Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů. Ledové pláně z opačné 
strany zeměkoule zase přitahují Ondřeje Prosického, který se v po-
sledních letech opakovaně vydává do arktických oblastí dokumento-
vat život ledních medvědů. Petr Bambousek zase zaznamenává již 
řadu let pestrost života v pralesích Asie nebo Střední a Jižní Ame-
riky. Radek Polák, Czech Photo Centre
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Sobota 29. 4.  • 10.00
Nordic Walking – z Centrálního parku do Klukovic 
Sraz před Úřadem městské části Praha 13  
na Slunečním náměstí
Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky 
za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku 
 zakoupenou v předprodeji! Další informace získáte na  
vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz.

Sobota 29. 4.  • 15.00 – 18.00 
Vítání jara a nového týpí – pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus, Třebonice

Slavnostně postavíme a ozdobíme nové indiánské týpí  
a přivítáme jaro tancem, zpěvem, hrou a pečením placek 
na ohni. Vstupné 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě. Po předchozí 
dohodě možné přespání v týpí. Přihlášky se jménem rodiče 
a počtem dětí předem na majdas@volny.cz nebo sms  
na tel. 775 690 806.

Neděle 30. 4.  • 9.30 a 13.30
Lužinská liga mládeže v badmintonu
Tenis Centrum Lužiny, Zázvorkova 1480/11, Lužiny 
Chceme vás co nejsrdečněji pozvat na další badmintonový 
turnaj. Program turnaje je rozdělen na poloviny.  
Dopoledne od 9.30 do 13.30 budou hrát děvčata a chlapci 
U9 a U11, odpoledne od 13.30 do 17.30 nastoupí děvčata 
a chlapci U13 a U15. Přijďte fandit. Info a přihlášky  
na marcel@tenisluziny.cz, tel. 776 574 644.

Neděle 30. 4.  • 16.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park (před MŠ v Bronzové ul.)

Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní Čaroděj
nice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale 
také skvělý doprovodný program. Vystoupí skupina Verona, 
Dalibor Janda revival, hudební skupina Robin&son nebo 
 Tyrannosaurus rex. Těšit se můžete také na soutěže o nej 
koště, nos a samozřejmě o nej masku. Přijďte se pobavit.

Neděle 30. 4.  • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i do

spělé na pálení čarodějnic, které bude probíhat pod bedli
vým dohledem stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou 
připraveny soutěže o ceny, ta hlavní o „nejhezčí“ čarodějnici.

Neděle 30. 4.  • 19.00
Rej čarodějnic v Třebonicích 
Hráz rybníka v Třebonicích 
SDH Třebonice zve všechny děti a příznivce na tradiční pá
lení čarodějnic se soutěží masek o ceny. Neseďte doma 
a přijďte se bavit.

Úterý 2. 5. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus, Třebonice
Od 2. května nabízíme možnost školních i individuálních 
 exkurzí do bylinkové zahrádky, která nově získala certifikát 
„přírodní zahrada“. Všechny zájemce prosíme o objednání 
předem na tel. 775 690 806.  
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Úterý 2. 5.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Retrokavárna je otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím vždy 
první úterý v měsíci. Protože je počet míst omezen, doporu
čujeme rezervovat si místo u paní Aleny Houškové na tel. 
235 011 451.

Středa 3. 5.
Den pro zdraví
Sraz je na Smíchovském nádraží 

Senior fitnes, z.s., ve spolupráci s SK Motorlet pro vás 
na 3. května připravily Den pro zdraví. Čeká vás Nordic 
 Walking – vycházka s hůlkami Prokopským údolím a Cent
rálním parkem. Sraz je v 9.45 na Smíchovském nádraží, 
v 10.11 odjezd vlakem do Hlubočep. Od 12.30 do 14.30 
si můžete pod vedením instruktorek zacvičit v radlickém 
 bazénu. Chybět nebude ani doprovodný program.  
Účast potvrďte na tel. 777 778 760 nebo emailem na 
b.kasparova@seniorfitnes.cz. Více na www.seniorfitnes.cz.

Čtvrtek 4. 5.  • 19.00 
Pražský kaleidoskop
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1 

Koncert komorního sboru Duo Teres – houslistky Lucie Fulka 
Kopsové a kytaristy Tomáše Hoňka. Jako host vystoupí so
pranistka Lucie Silkenová. Více na www.jewishmuseum.cz.

Čtvrtek 4. – středa 10. 5.
Soutěž s Divadlem Hybernia
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Soutěž o 10x dvě vstupenky zdarma na představení Kapka 
medu pro Verunku, které se koná v neděli 14. 5. a je pořá
dána ke Dni matek. Navíc každý, kdo přinese v tomto období 
vlastnoručně vyrobené přáníčko, obdrží kupon na slevu 
30% na představení Kapka medu pro Verunku. Přáníčka 
 vystavíme ve foyer Divadla Hybernia. 

Pátek 5. 5.  • 9.00
Pietní akt k výročí Pražského povstání
U pomníku obětem válek, Kovářova ul.
Položením věnců k pomníkům ve Stodůlkách, poté 
na  Vidouli a v Třebonicích si připomeneme 72. výročí konce 
2. světové války. Dosud největší válečný konflikt v dějinách 
lidstva si vyžádal více než 60 milionů obětí. 

Pátek 5. 5.  • 10.00
Run and Help 2017 
Sportovní areál FZŠ Trávníčkova 
Zapojte se do charitativní sbírky v rámci akce Run and Help 
neboli Běhání, které pomáhá. Patronem v pořadí už třetího 
ročníku projektu Konta Bariéry je mistr ČR v boxlakrosu 
Radek Skála. Více na str. 24.

Neděle 7. 5.  • 10.00
První požární útoky v Praze 
Sportovní areál v Třebonicích
Výbor Sboru dobrovolných hasičů Třebonice zve své příz
nivce na první letošní hasičské požární útoky v Praze. Jde 
o Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích, 
který je určen dospělým a dorostu. Přítomen bude i starosta 
David Vodrážka.

Středa 10. 5.  • 17.00
Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám.

Děti ze sborů Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ prof. Otokara 
Chlupa vás zvou na slavnostní koncert v rámci projektu 
Český den proti rakovině. Minimální vstupné je 20 Kč. 
 Vybrané vstupné bude zasláno na konto pořadatele sbírky, 
kterým je Liga proti rakovině Praha, z.s.

Středa 10. 5.  • 17.00 
Netopýři ve městě
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4
Srdečně vás spolu s paní Zieglerovou ze ZO České společ
nosti pro ochranu netopýrů Nyctalus zveme na poutavou 
besedu. Víte, co je net.guano, že netopýři žijí i ve fasádách 
panelových domů, že se dokáží protáhnout i velmi malými 
otvory...? Dozvíte se mnoho zajímavého z jejich života 
a také poznáte živé ochočené netopýry přímo v knihovně. 
Vstup zdarma.
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Čtvrtek 11. 5.  • 17.00
Slavnostní otevření Centra Velká Ohrada
Prusíkova 2577/16, pasáž v 1. poschodí
Ve čtvrteční podvečer bude slavnostně otevřeno zrekonstruo
vané Centrum Velká Ohrada. Přestřižení pásky se zhostí sta
rosta David Vodrážka. 

Čtvrtek 11. 5.  • 17.00 – 19.00
157. setkání Klubu rodičů (i prarodičů) a učitelů
Základní škola Mohylová, Lužiny
Na setkání zve Společnost pro talent a nadání (STaN),  
a iniciativy Potential+. Zájemcům doporučujeme přihlásit 
se do 10. 5. na talent.nadani@seznam.cz.  
Více na www.talentnadani.cz.

Pátek 12. – sobota 13. 5. 
Road Show 2017
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Na parkovišti před hypermarketem Globus si můžete nechat 
zdarma přeměřit geometrii svého vozu, zkontrolovat pro
vozní kapaliny, autobaterii… V neděli 14. 5. již tradičně 
 obdarujeme 400 prvních zákaznic krásnou kytičkou k svátku 
matek.

Neděle 14. 5.
Velký sportovní den – Halda 2017
Centrální park

Akce je určena široké veřejnosti. Tradičně se můžete těšit 
na atraktivní závody na horských kolech a v krosovém běhu 
všech věkových kategorií, na nejmenší čeká závod odráže
del. Nově budou zařazeny individuální dovednostní soutěže 
pro děti a hry v míčových sportech pro dětské týmy 
(6–9 let). 
Samozřejmě nebude chybět ani bohatý doprovodný pro
gram pro celou vaši rodinu. Výtěžek ze startovného bude 
prostřednictvím projektu Sport pomáhá věnován na pod
poru sociálně hendikepovaných dětí. Online registraci 
na závody a všechny další důležité informace o akci 
na www.sportpomaha.org/halda. 
Akce se koná pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana.

Neděle 14. 5.
Medvědí stezkou
Ďáblický háj

SK Hala Lužiny a Sport pro všechny, z.s., pořádají VI. ročník 
pražského kola závodu dvoučlenných hlídek Medvědí stez-

kou. Soutěž je otevřená pro všechny zájemce z řad veřej
nosti, TJ, COS, SK, DDM. Více na www.skhalaluziny.wz.cz, 
u Dagmar Kolandové na tel.723 060 323 nebo na email 
 kolandovadagmar@seznam.cz.

Pondělí 15. 5.  • 17.00
Veřejné projednání 
Obřadní síň radnice, Slunečním 
 náměstí 13,  Nové Butovice 
Zveme občany městské části Prahy 13 na veřejné projed
nání, které se týká záměru realizace parkovacích stání s par
kovacím kotoučem ve vytipovaných lokalitách Prahy 13. 
Projednání je součástí aktivit Místní Agendy 21.

Úterý 16. 5.  • 15.00 – 17.00
globus z druhé strany 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5  
Prohlídka výrobních míst – řeznictví, pekárny a restaurace. 
Přihlásit se můžete v informačním centru, na www.globus.
cz nebo na zelené lince 800 241 242. 

Úterý 16. 5.  • 18.00
Přednáška o historii módy
Centrální depozitář UPM v Praze,  
Červeňanského 2843/19

Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydalo knihu o slav
ném Modelovém domu Arnoštky Roubíčkové. Autorka Eva 
Uchalová o knize promluví na přednášce. Fanoušci historie 
módy si určitě přijdou na své.

Středa 17. 5.  • 10.00
Cílem je Třebonický pivovar
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Středisko sociálních služeb Prahy 13 společně s úřadem 
Prahy 13 zve seniory na další letošní výšlap s hůlkami Nor
dic Walking. Sraz účastníků je v 9.30 před Lukášem. Délka 
trasy je přibližně 3.8 km. Svou účast nahlaste nejpozději 
do pondělí 15. 5. paní Aleně Hrabětové, tel. 725 393 061, 
222 543 021 nebo osobně u ní v kanceláři střediska. Účast
nický poplatek je 20 Kč. Více na www.sssp13.cz.

Sobota 20. 5.  • 12.00
Bike Prague powered by genesis 
U Galerie Butovice 
I letos jsou pro závodníky připraveny dvě trasy – na 35 
a 65 kilometrů. Největší MTB závod v Praze odstartuje 
v pravé poledne. Na své si přijdou ostřílení bikeři i naprostí 
nováčci. Součástí programu jsou i dětské závody. V zázemí 
najdete i volnočasové zóny pro děti a bohatý doprovodný 
program. Registrujte se na www.bikeprague.cz.  
Více na str. 13.

Sobota 20. 5.  • 14.00
Charitativní bazárek se zahradní slavností 
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502

Zveme vás na 5. ročník akce, jejíž motto zůstává stále 
stejné: „Máte doma nějaké pěkné nepotřebné věci? Věnujte 
je škole. Vy přinesete, my prodáme. Získané finanční pro
středky z prodeje věcí budou využity na zlepšení péče 
a podmínek pro vzdělávání dětí a žáků naší školy.           

Sobota 27. 5.  • 10.00
Vyjížď ka na 100 kilometrů
Start je v Jindrově ulici poblíž zastávky K Fialce 
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá xVIII. ročník vyjížďky. 
Trasa vede po malebných zvlněných silničkách jihozápad
ním směrem od Prahy a je zakončena společným občerstve
ním. Více informací včetně mapy vyjížďky získáte na  
css@csstodulky.cz.

Sobota 27. – neděle 28. 5. 
Táto, vezmi děti na víkend!
Zahrada Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje 
Tentokrát nechte mámu doma a přijeďte k nám s dětmi 
na víkend! Strávíte čas sice v Praze, ale přece v přírodě.  
A zaměříme se na to, co máme všichni malí i dospělí spo
lečné – rádi si hrajeme a tvoříme! Program probíhá na za
hradě a ve studiu Bubec, v nedalekém Prokopském údolí 
a s přespáním na zahradě. 
Informace na www.bubec.cz/inpage/zahrada,  
kristina@bubec.cz, tel. 605 276 243.

Neděle 28. 5.  • 10.00 – 17.00   
Vytáčení medu
Včelín Ořech, K Ovčínu 313, Ořech
Návštěvníci si budou moci zatočit klikou medometu 
a ochutnat zcela čerstvý med. Na tuto akci je nutné se 
 předem přihlásit na www.vcelinorech.cz.

Úterý 30. 5.  • 15.00  
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13  
(před MŠ v Bronzové ul.)
Také letos mohou děti v Centrálním parku oslavit svůj svá
tek. Čeká na ně například Divadlo Loudadlo, hudební sku
pina Votchi, zpěvačka Nikol Držmíšková, dětská farma nebo 
maskotí show, ale také spousta zábavy a nejrůznější sou
těžní klání o báječné dárky. Občerstvení je zajištěno. Akce se 
koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky. 

Středa 31. 5.  • 9.00 – 16.00
Nechte si zkontrolovat svůj zrak
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Test zraku je pro všechny, kteří chtějí zjistit, jak na tom se 
svým viděním jsou. Testování zraku je součástí osvětové 
kampaně Bezpečně za volantem – Péče o zrak, kterou pořádá 
Mezinárodní sdružení optiků a optometristů ČR a je pro 
všechny zdarma. Více na str. 4.
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Středa 31. 5.  • 14.00
Mezinárodní den dětí
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Před hypermarketem Globus bude na děti čekat spousta 
soutěží a veselé zábavy. 

Středa 31. 5.  • 17.00
Divadýlko v knihovně
Městská knihovna Praha – KP pobočka Stodůlky,  
Kovářova 4/1615
Srdečně zveme děti i rodiče na divadýlko s loutkami Jak 
Martin s Barborkou vypluli na moře v podání autorky Radany 
Matějčkové z divadla Koník. Prázdniny voní dálkami, ale 
i na louce za chalupou se dá zažít dobrodružství. Uvidíte, jak 
se z Martina a Barborky stali ostřílení mořští vlci. Předsta
vení doprovází živý hudební doprovod na kytaru. Trvá asi 
40 min. Vstup volný.

Sobota 3. 6.  • 9.30
Soutěž O pohár starosty Prahy 13
Hřiště v Třebonicích
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice vás zve na soutěž pří
pravek – dětí od 3 do 6 let, které se připravují v oddílech 
hasičů. Záštitu nad touto soutěží již počtvrté převzal sta
rosta David Vodrážka. Přijďte se podívat, jak jsou šikovné 
a povzbudit je.

Sobota 3. a neděle 4. 6.
Rybářský víkend na „Nepomuckém“
Nepomucký rybník v Centrálním parku

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jinonice ve spo
lupráci s ČRS, z.s., MO Hůrka zvou děti i dospělé na jarní ry
bářské závody. V sobotu bude patřit rybník dětem do 14 let 
(i bez rybářského oprávnění). Prezence soutěžících je 
od 7.00, zahájení soutěže je v 8.00. Vyhodnocení a vyhlá
šení výsledků proběhne mezi 12.00–13.00. V neděli budou 
soutěžit dospělí rybáři (startovné je 150 Kč). Prezence je 
od 7.00, zahájení závodů v 8.00, vyhlášení výsledků bude 
13.00 – 14.00. Více na www.rybarijinonice.cz.

Neděle 4. 6.  • 14.00
Dětský den
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a Praha 13 srdečně zvou všechny děti i jejich 
rodiče na Dětský den. Na děti čeká spousta dovednostních 
soutěží a velké množství zajímavých cen. Občerstvení je za
jištěno.

Neděle 4. 6.  • 15.00
Den dětí s hasiči aneb pouť na hřišti 
Hřiště v Třebonicích
Děti budou mít možnost zazávodit si o žetony, které pak 
ve stánku promění za věcné ceny. I když jde o oslavu Dne 
dětí, zváni jsou samozřejmě i rodiče. Na akci bude přítomen 
i starosta David Vodrážka.

Úterý 6. 6.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky

Pohodovou atmosféru tentokrát dokreslí hudební vystou
pení Michala Kotase. Retrokavárna je otevřena pro seniory 
z Prahy 13 zatím vždy první úterý v měsíci. Protože je počet 
míst omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní 
Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00 – 20.00,  
skleník Fata Morgana od úterý do neděle 9.00 – 18.00 

Procházky zahradou s odborníkem – venkovní 
 expozice – od 17.00 
 4. 5. Tomáš Vencálek – Šeříky 
11. 5. Iveta Bulánková – Dřevité pivoňky 
18. 5. Petr Hanzelka – Skalničky a jarní trvalky

Úterý 4. 4. – neděle 28. 5. 
Motýli ve skleníku Fata Morgana  

Můžete obdivovat živé pestrobarevné exotické motýly volně 
poletující mezi rostlinami, pozorovat tajemný proces pro
měny kukly v dospělého motýla a sledovat jejich první 
vzlétnutí.

Sobota 6. – neděle 21. 5.
Hypertufy v zahradě – venkovní expozice 
Inspirujte se netradičními hypertufovými nádobami, kte
rými můžete ozdobit svou zahradu na autorské výstavě 
Petra Horáčka. Hypertufa je směs perlitu, rašeliny, cementu 
a vody. Výrobky z ní imitují svým vzhledem kámen. 

Pátek 19. – neděle 28. 5. 
Bonsaje – venkovní expozice, japonská zahrada, 
 výstavní sál 
K vidění budou desítky bonsají nejen z našich sbírek, ale 
i od dalších významných českých i zahraničních pěstitelů. 
Výstavu doprovodí bohatý program s ukázkou japonských 
tradic.

Pátek 26. – 28. 5. 
Muškátová burza a prodej přebytků z botanické za-
hrady – venkovní expozice 
Pelargonie jsou jedněmi z nejoblíbenějších balkonových 
rostlin, proto vám nabídneme ty nejzajímavější druhy.  
 
Více informací o veškerých akcích a novinkách na-
jdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Sobota 4. 3. – neděle 14. 5.
Czech Nature Photo 
Pilotní výstava Czech Nature Photo. Vystavující autoři patří 

mezi nejlepší české fotografy živé přírody (Václav Šilha, 
 Rostislav Stach, Ondřej Prosický, Petr Bambousek, Dan 
 Materna). Výstava bude koncipována jako výstava top foto
grafií pocházejících z přírody celého světa. V jejím průběhu 
se budou konat prezentace a autorská čtení v rámci akce 
Měsíc přírody v Czech Photo Centre.

Čtvrtek 4. 5.  • 18.00
Petr Bambousek – Příběhy fotografií 
Vyprávění profesionálního fotografa zvířat Petra Bambou
ska vás zavede do zákulisí vzniku fotografií, které pořídil 
na expedicích v roce 2016 – na Floridě, v brazilském Panta
nalu, Amazonii či na Borneu. Prezentaci doprovází i řada 
atraktivních fotografií zvířat.

Čtvrtek 11. 5.  • 18.00
Rostislav Stach – Fotolovy na Aljašce 
Autor pohovoří o tamním fotografování přírody v rámci 
 doprovodného programu výstavy Czech Nature Photo.

Středa 17. 5. – čtvrtek 1. 6. 
Reuters – Šance pro děti (v malé výstavní síni) 
Výstava dražených fotografií. Vyberte si foto, na které bu
dete hrdí. Agentura Reuters pořádá elektronickou aukci pro 
děti v nouzi.

Středa 17. 5. – neděle 18. 6. 
David Mináč – Království žen 
Výstava fotografií – ve velké výstavní síni.  
 
Více na www.czechpressphoto.cz. Výstavy jsou k vi-
dění (není-li uvedeno jinak) út–pá od 11.00 do 18.00, 
so–ne od 10.00 do 18.00. Vzhledem k omezené kapa-
citě sálu prosíme na všechny akce o potvrzení účasti 
na cp@czechpressphoto.cz nebo tel. 608 875 556.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy 
 
Čtvrtek 4. 5.  • 15.30 
řepský sousedský pěvecký sbor – refektář 
Sbor vystoupí pod vedením Pavla Rabase. Na programu jsou 
české lidové písně a známé americké spirituály.

Neděle 21. 5.  • 17.00
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny 
Orchestr vystoupí pod vedením Michala Macourka. Na pro
gramu jsou muzikálové a filmové melodie (West Side Story, 
Bídníci, Fantom opery, Vinnetou, Noc na Karlštejně aj.).

Čtvrtek 25. 5.  • 19.00
Houslový koncert Natálie Toperczerové – refektář 

Účinkují: Natálie Toperczerová – housle, Filip Martinka – 
klavír, Jakub William Gráf – violoncello. Na programu: David 
Popper, Johannes Brahms, Josef Suk a César Franck. 

Neděle 28. 5.  • 14.00 
Dětská pouť – zahrada Domova 
Na děti čekají soutěže, hry a spousta zábavy.
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Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům. 
 
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 12. 5.  • 15.00 – 18.00
Rodinné sportovní hry 

V rámci mezinárodního dne rodiny (slaví se každoročně 
15. 5.) se koná již 7. ročník, tentokrát na téma zimní olym
pijské hry. Těšit se můžete na zimní olympijské disciplíny 
pojaté více či méně vážně. Program je určený pro děti 
od 2 do 10 let a jejich rodiče, prarodiče či doprovod nad 
18 let. Startovné je 30 Kč/dítě a 30 Kč/dospělý. Soutěže se 
mohou zúčastnit pouze družstva, která jsou složena z 1 dí
těte a doprovodu nad 18 let. V případě deštivého počasí se 
program bude konat uvnitř. 

Čtvrtek 1. 6.  • 15.00 – 18.00 
Kouzelné království 
Zveme děti malé i větší (cca 1,5–8 let). Nikoho nemine pa
sování na princeznu či rytíře, královská zábava a ušlechtilé 
tvoření. Vstupné 50 Kč na recepci DDM. Za nepříznivého po
časí prosíme přezůvky s sebou. V rámci akce bude umož
něno zapisování na volná místa do kroužků a klubů pro 
školní rok 2017/2018.

Doplňující zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky 
5. a 6. června od 8.30 do 13.00 a od 13.30 do 20.00, dále 
pak až do zaplnění volných míst. Zápisy budou probíhat 
v recepci. Online přihlášku najdete také na webu. 
 
Více informací o všech nabízených aktivitách získáte 
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, nově také 
na Facebooku: DDM Stodůlky.

FASTRACKIDS – CENTRUM  
ROZVOJE DĚTÍ 
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice 
 
FasTracKids nabízí interaktivní programy vhodné pro děti 
od půl roku do 10 let. Zápis po celý rok. 

Od května otevíráme pro děti od 2 let nový kurz programu 
Music. Rezervujte si místo na ukázkové lekci zdarma 
na praha5@fastrackids.cz nebo tel. 604 815 472. 

Čtvrtek 18. 5.  • 16.00 – 18.00
Den otevřených dveří ve školce FasTracKids 
Pro děti již od 2 let. Běžný provoz školky je pondělí až pátek 
7–18 hod. 

Více o našich programech, letních příměstských 
 táborech a rezervace termínů ukázkových hodin 
na www.fastrackids.cz/praha5.

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému 
 hřišti v ulici K Zahrádkám

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indi-
viduální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–18.00 
(IK – 18.00–19.00), středu 14.00–17.00 (IK 17.00–
19.00) a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00–19.00). Dětem 
a mládeži ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí možnost 
 aktivního trávení volného času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub po
skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních 
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
 alkohol, zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka do
učování).  
Téma měsíce: Nelegální návykové látky 
Program: 2. – 4. 5. – Společné vaření, 9. – 11. 5. – Film 
na téma měsíce, 15. – 18. 5. – Drogový detektiv, 22. –  
24. 5. – Drogy a jejich účinky, 25. 5. – Vohradská divočina,  
29. – 31. 5. – Poznej své okolí. Změna programu vyhrazena.

Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma.  
 
Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo  
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice  

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i ci
zinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, 
komunikaci v angličtině a němčině. 
 
Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
 získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304,  
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

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

Sobota 13. 5. 
Setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13 
Setkání začíná mší sv. od 9.00 s přijetím svátosti nemoc
ných. Po mši sv. následuje společné posezení s pohoštěním.

Neděle 14. 5.  • 15.00
Příprava rodičů na křest dítěte 
Čtyřdílná příprava rodičů. Následná setkání – po sobě jdoucí 
neděle (poslední 4. 6.) vždy ve stejný čas.

Čtvrtek 18. 5.  • 19.30
Kurz zpívání žalmů 
Kurz pro všechny zkušené lektory i zájemce o tuto službu 
pod vedením zpěváka Státní opery Praha Dalibora Pavelky.

Úterý 30. 5. • 19.00
Prokopské zastavení 
Scénárista Otokáro Maria Schmidt s dramaturgyní a režisér
kou Janou Kristinou Studničkovou budou mluvit na téma 
křesťan a šoubyznys.

Pátek 9. 6.
Noc kostelů 
Program: 
kostel sv. jakuba Staršího, Stodůlky 

18.00 – 19.30 Mše sv. a adorace 
19.30 – 20.00 Kostel při svíčkách – možnost rozhovoru 
s knězem a zapálení svíčky jako symbol prosby nebo díku 
20.00 – 21.00 Co je to ambon? – možnost rozhovoru s kně
zem a prohlídky kostela s komentářem, zaměřeným zvláště 
na liturgické předměty v kostele 
21.00 – 22.00 Varhanní koncert – hudba starých mistrů

kostel sv. Prokopa, Sluneční nám., Nové Butovice    

 9.00 – 12.00 Program pro školy 
18.00 – 20.00 Kostel při svíčkách – možnost zapálit svíčku 
a jako projev díků nebo proseb 
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18.00 – 20.00 Výhled ze střechy sv. Prokopa – ochutnávka 
mešního vína na travnaté střeše Komunitního centra sv. 
Prokopa a možnost rozhovoru s knězem 
20.00 – 20.15 Požehnání – požehnání pro všechny účast
níky, jejich rodiny a všechny, které nosí v srdci

Více informací a další akce na www.centrumbutovice.cz.

OBCHODNÍ CENTRUM LUŽINY 
Archeologická 2256/1, galerie ve 3. podlaží 
Divadélka pro děti 
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00,  
vstup zdarma. 
 7. 5.  Jak se hledají princezny – Divadlo Bořivoj 
14. 5.  Prasečí slečinky – Divadýlko z pytlíčku 
21. 5.  Doktorská pohádka – Divadlo Prima den 
28. 5. Medvídek Ťupínek – Divadlo Matěje Kopeckého 
 4. 6. Dva kašpaři – Divadlo Bořivoj 
11. 6. Čert a Káča – Eva a Jan

RODINNÉ CENTRUM HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

V rámci projektu „Lepší život v Praze 5“ vám zcela zdarma 
nabízíme v našem rodinném centru Hvězdička celou řadu 
zájmových aktivit pro děti i pro seniory. Od 17. dubna jsou 
otevřeny nové kurzy vaření, novinářský kroužek, fotogra
fický kroužek a další. 
 
Více informací na www.rc-hvezdicka.cz. 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. 1., 8. a 30. 5. je za
vřeno. Přihlášení předem není nutné.

Úterý 30. 5.  • 9.30 – 11.30
Den dětí – pohádková cestička 
Centrální park blízko posilovacích strojů

Několik soutěžních úkolů pro děti od 1 roku, malá odměna 
na závěr. V případě špatného počasí se akce uskuteční 
v herně Rybiček, jinak bude herna tento den zavřená.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce je Rodina – ří
kanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc:  
2. 5. od 10.30 – Rodina jako „ohrožený druh“ a co s tím. 
 Zamyšlení kazatele Davida Nováka. 
22. 5. od 10.30 – Péče o děti mimo vlastní rodinu. Kateřina 
Šlesingrová, ředitelka odboru ochrany práv dětí na MPSV 
do r. 2016, dlouhodobě se věnuje zejména náhradní ro
dinné péči.

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti 
 
Více se o nás dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

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

Zoologická zahrada je v květnu otevřená denně od 9.00 
do 18.00.

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 
od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč. Držitelé 
průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč (vyjma svátků 
1. května, 8. května, měsíců července a srpna, 25. prosince  
a 1. ledna 2018)

Komentovaná krmení a setkání – v květnu každý víkend 
na více než 12 místech zoo. Aktuální přehled na webu. 

Výstavy
Galerie Gočárovy domy – Úspěšná sedmdesátá

Sobota 29. 4. – pondělí 8. 5. 
Workshop s umělci z Nigerie
Sochařské a výtvarné umění předvedou umělci z Afriky.

Pondělí 8. 5. 
May Day 
Školní třídy v zoo prezentují projekty na téma Pomáháme 
jim přežít a prodávají výrobky. Výtěžek jde na konto Pomá
háme jim přežít. 

Středa 10. 5. 
Den ptačího tahu 
Vycházka po zoo, pozorování ptáků a jejich určování podle 
hlasů, povídání o ptačích migracích. Program začne v 9.00.

Neděle 14. 5. 
Den rodin 
Den v zoo pro rodiny, připravte se na celodenní znalostní 
soutěž o zajímavé ceny. Program dne doplní ukázky příro
dovědných pokusů spol. Omniveda (Věda nás baví, o.p.s.).

Neděle 21. 5.                                      
Vycházka s entomologem 
Procházka po zoo – určování hmyzu, ukázka smýkání nebo 
práce s určovacím klíčem. Začínáme v 10.00.

Pátek 26. 5. 
Noc snů 
Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí s po
stižením. Začínáme v 19.00.

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

   Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Pohádková příroda pouze pár kilometrů od hranic hlavního města – to je Průhonický 
zámecký park – ... TAJENKA. Do parku se ale můžete vypravit v kterémkoli ročním 
 období a vždy se budete mít na co dívat. Jestli vám ale můžeme doporučit, vydejte se 
tam rozhodně koncem května, když kvetou rododendrony. Otevírací doba je od května 
do září celý týden od 7 do 20 hodin. Více najdete na www.parkpruhonice.cz.
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Křížovka pro děti: V Centrálním parku se v neděli 14. května koná... TAJENKA –  
Halda 2017. Akce je určena široké veřejnosti. Přijďte si také zazávodit. 

Dubnová tajenka: VÝSTAVA ExOTICKÝCH MOTÝLŮ
Výherci:  Linda Pollaková, Nové Butovice; Marcela Viganová, Velká Ohrada;  

Helena Vašková, Praha 6
  

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

Správná odpověď z dubna:
Křížovka pro děti –  JE SPOJEN S RŮZNÝMI ŽERTÍKY

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Dominik Rožec, Lužiny
v hodnotě 238 Kč – julia Smith, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Anička Šíbalová, Petrovice
Eliška Kopečková, Ruzyně
Vladimír Novotný, Praha 6

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Michaela Šáchová, Luka
Helena Voborská, Nové Butovice 
jiří Kytír, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:
1) Kdy se konal Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích?
2) Kde můžete vidět výstavu exotických motýlů?
3) Kdo je patronem třetího ročníku akce Run and Help?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Evakuace na kole se uskutečnila 22. dubna.
2) Hostem Slávka Klecandra v Cyklu Třináctého na třináctce byl Karel Vepřek.
3) Benefiční akce pro Diakonii Praha se jmenovala Poklady z podpalubí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Eva Vandová, Nové Butovice
 Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference


