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Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace v oblasti volného času pro r. 2017 jednotlivým subjektům  
v celkové výši 400 000 Kč
a s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla ponechána na realizaci akcí 
pro veřejnost v průběhu roku 2017
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení 
s názvem Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Brdičkova dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13 – 
21213/2017 
a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k této veřejné zakázce
VZALA NA VĚDOMÍ
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu Zpracování 
strategického plánu MČ P13 – projekt OPZ
a SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o zpracování strategického plánu MČ Praha 13 na období  
2018–2024 s uchazečem Proces, s.r.o., Švabinského 1749/19, Ostrava, jehož nabídka 
byla komisí vyhodnocena jako nejlepší a zcela vyhovující požadavkům výzvy a zadá-
vací dokumentaci
SCHVÁLILA
návrh Smlouvy o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení 
mezi subjekty na území MČ Praha 13 a přístupu k síti Internet (školská síť) uzavírané 
s firmou AV PARK, s.r.o.
a
návrh Smlouvy o úhradě poskytovaných služeb přenosu dat a telekomunikačního spojení 
mezi subjekty na území MČ Praha 13 (školská síť) a přístupu k síti Internet – Gymná-
zium J. Heyrovského
SCHVÁLILA
návrh typové smlouvy o výpůjčce zařízení uživatelům služby Tísňové péče Areíon – 
 Život 90, z.ú.
a seznam potencionálních uživatelů služby Tísňové péče Areíon – Život 90, z.ú.
SOUHLASILA
s předloženým podnětem na změnu ÚPn hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 282/26 
a 2283/1 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy DZ – tratě a zařízení 
železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály na SV – všeobecně smíšené
a
NESOUHLASILA
s předloženým podnětem na změnu ÚPn hl. m. Prahy na pozemcích parc. č. 300, 301, 
303, 305 a 306 v katastrálním území Stodůlky, Praha 5 z funkční plochy PZO – za-
hrádky a zahrádkové osady a VOP – vodní toky a plochy, plavební kanály na funkční 
plochu OB – čistě obytné s koeficientem míry využití «B»
SCHVÁLILA
smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
na projekt Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13
SOUHLASILA
s parkovými úpravami s vodním prvkem v lokalitě Velká Ohrada
JMENOVALA
na základě návrhu pověřeného tajemníka ÚMČ Praha 13 Ing. Jaroslava Mareše 
a v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a zák. č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, do funkce vedou-
cího odboru školství Mgr. Jana Šafira s účinností od 1. 9. 2017

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  sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

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

které se koná ve středu 21. června 2017 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánka na Zasedání ZastUpiteLstva

Vyzvedněte si svůj voličský průkaz 
Ve dnech 20. a 21. října 2017 se konají 
volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR. Voličům, kteří jsou zapsaní 
ve stálém seznamu voličů na území 
městské části Praha 13 a v době voleb 
se nebudou zdržovat ve volebním 
okrsku v místě trvalého pobytu, vydá 
ÚMČ Praha 13 na jejich žádost voličské 
průkazy, díky nimž mohou hlasovat 
v jakémkoliv stálém volebním okrsku 
na území ČR nebo ve zvláštním voleb-
ním okrsku v zahraničí. 
Žádost o vydání voličského průkazu 
může být podána od 2. května 2017 
na ÚMČ Praha 13 těmito způsoby:
Nejpozději do 13. 10. 2017 do 16.00  
  v listinné podobě zaslané na adresu ÚMČ Praha 13 s úředně ověřeným podpisem 

voliče
  v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (ID: zv6bsur)
Nejpozději do 18. 10. 2017 do 16.00 
 osobně – s platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad), vyři-
zuje odbor občansko-správní: Ivana Petříková, 3. patro, tel. 235 011 317 nebo Pavla 
Herychová, 3. patro, tel. 235 011 314
Vzory žádostí o vydání voličského průkazu naleznete na www.praha13.cz. 
Voličský průkaz lze vydat nejdříve 5. října 2017, a to buď formou osobního předání, 
nebo vydání osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče. Voličský 
průkaz lze rovněž zaslat na adresu uvedenou v žádosti. Lhůta pro vydání voličského 
průkazu končí dne 18. 10. 2017 v 16.00.
 Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Vyhněte se čekání ve frontách 
Blíží se období letních prázdnin a dovolených, kdy skokově narůstá počet žádostí o vy-
hotovení cestovních dokladů a neúměrně se tak prodlužuje čekací doba na jejich vyří-
zení. Doporučujeme tedy využít možnosti rezervace termínu plánované návštěvy 
úřadu, zvláště jedná-li se o návštěvu s malými dětmi. Rezervovat si vybraný termín 
pro vyřízení žádosti a vyhnout se tak dlouhému čekání ve frontách můžete 
na www.praha13.cz – Jak si zařídit – Rezervace termínů. V tomto rezervovaném ter-
mínu budete ve vámi zvoleném čase vyvoláni přednostně. Jedna rezervace platí pouze 
pro jednoho žadatele, včetně dítěte. Tato podmínka platí rovněž pro lístek z vyvoláva-
cího systému, bez předchozí rezervace. Na jeden lístek tedy nemůže přijít více osob 
s žádostí o vyřízení dokladů. 
  Darina Altmanová, odbor osobních dokladů a evidence obyvatel

Pražská plynárenská přijede za vámi

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kance-
láře, kde si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního 
plynu, způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plyná-
renské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky 
v následujících termínech:

 3. 8. od 12.00 do 14.30 19. 10. od  8.00 do 11.00
13. 9. od 14.30 do 17.00 22. 11. od 10.30 do 13.30
                               28. 12. od 12.00 do 14.30

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší 
 informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202. 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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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/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

www.praha13.zeleni.cz

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení čtenáři STOPu,
právě držíte v ruce červnové vydání vašeho zpravodaje a to znamená, že 
prázdniny, které má i STOP, jsou už opravdu přede dveřmi. Dříve, než si 
popřejeme, aby tyto dny byly plné pohody, odpočinku a krásného počasí mi 
dovolte, abych vám v krátkosti prozradila, co jsme pro vás do tohoto vydání 
připravili. Kromě zajímavých a důležitých témat pravidelných rubrik vám 
přinášíme informace policie, hasičů, z našich škol, z oblasti sociální i životního 
prostředí. Letní nálada se odrazila zejména v kalendáři akcí, který tentokrát 
zahrnuje mimo událostí v červnu také červenec, srpen a začátek září. Takže by 
vám žádná zajímavá akce neměla uniknout ani o prázdninách. Stránky věnované 
sportu téměř nestačily pojmout všechny události – velký úspěch ve stolním 
tenisu, o který se postaralo družstvo žen TJ Sokol Stodůlky, turnaj základních škol 
v hokejbalu, plavecko-běžecké závody, kopaná, gymnastika... Nechybí ani 
soutěže, pozvánky na výlety nebo rozhovory. Trochu jsme vyzpovídali ředitele 
pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka a také trenéra juda Karla Vítka. 
Věřím, že si i v tomto vydání každý najde něco zajímavého. A teď už jen krásné 
léto a na shledanou v září. Eva Černá, šéfredaktorka

V květnovém vydání zpravodaje 
STOP jste informoval o chystaném 
dotazníkovém šetření zaměře-
ném na obyvatele Prahy 13. Kde 
se můžeme dotazování zúčastnit?
Letos v dubnu přistoupila naše 
městská část k tvorbě Strategic-
kého plánu, o kterém podrobněji 
informujeme v rubrice Téma 
STOPu na str. 5. Velmi důležitým 
podkladem pro jeho kvalitní zpra-
cování budou mimo jiné také ná-
zory, preference a priority občanů 
Prahy 13 na život v naší městské 
části. Z toho důvodu se na vás ob-
racím s žádostí o spolupráci. Je 
zpracován dotazník, jehož vyplnění 
nebude trvat déle než 5 minut. 

Tazatelé při sbírání vašich ná-
zorů navštíví každou část Pra - 
hy 13 tak, abychom získali co 
nejpodrobnější a nejobjektivnější 
představu o potřebách a očekává-
ních našich obyvatel. Plánujeme 
oslovit alespoň tisíc respondentů 
v poměrném zastoupení všech 
genderových, věkových i sociál-
ních skupin přesně dle statistic-
kých ukazatelů a dle bydliště. 

Odpovědi začnou tazatelé sbírat 
v ulicích naší městské části už 
v červnu. Dotazník bude možné 
vyplnit také elektronicky na těchto 
webových stránkách projektu –
www.pruzkum-praha13.cz.

Velmi bych ocenil vaši aktivitu 
v této oblasti. Bez vašich odpo-
vědí a názorů by Strategický plán 
nemohl být efektivně zpracován 
a tímto ho můžete významnou 
měrou ovlivnit.
Pane starosto, zaznamenal jsem, 
že trávníky v Praze 13 nejsou po-
sečeny včas a travní porost tak 
dosahuje neúměrné výšky. Kde je 
problém? 
Váš dotaz je v dnešních dnech 
opravdu aktuální. Ač se to ne-
musí zdát, údržba trávy je po-
měrně nákladnou finanční polož-
kou, na kterou musí městská část 
uvolňovat patřičné finanční pro-
středky. Zde bych chtěl poukázat 
na jeden zásadní fakt. Hospoda-
ření městské části Praha 13 bylo 
dosud vyrovnané, naše výdaje se 
snažíme vždy pokrýt patřičnými 
příjmy. V posledních dvou letech 

bylo vládou schváleno zvýšení 
objemu platů ostatních zaměst-
nanců veřejného sektoru s plat-
ností od 1. listopadu 2016. Naše 
městská část tedy musela ve vzta-
 hu k zaměstnancům zvýšit jejich 
tarify o 4 %, což činí 6,4 mil. Kč 
ročně s tím, že podle usnesení 
vlády dostaneme tyto finanční 
prostředky refundovány. K tomu 
ovšem nikdy nedošlo a zřejmě 
ani nedojde, ačkoli bylo v usne-
sení vlády jasně uloženo 1. mís-
topředsedovi vlády pro ekono-
miku a ministru financí provést 
patřičná rozpočtová opatření. 

Naše městská část tedy musela 
finanční navýšení platů pokrýt ze 
svých zdrojů. Při hledání těchto 
zdrojů bohužel musíme sáhnout 
do svých rezerv, které byly pů-
vodně určeny právě na zvelebo-
vání území Prahy 13. 

Tato situace je mi samotnému 
nepříjemná a snažím se ji řešit. 
Stejně jako vy chci mít naši 
městskou část čistou a uprave-
nou, proto jsem v září, a poté 
znovu v listopadu 2016 napsal 

dopis předsedovi vlády 
s žádostí o informaci, 
kdy dojde k naplnění zá-
vazku vlády a kdy budou 
provedena rozpočtová 
opatření, abychom mohli 
krýt finanční výdaje 
na vyšší platy zaměst-
nanců. Na můj druhý do-
pis z listopadu 2016 od-
pověděla náměstkyně pro 
řízení kabinetu předsedy 
vlády s tím, že byla má 
žádost postoupena Mini-
sterstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Proč 

zrovna na ministerstvo školství 
pro mne zůstává záhadou, kterou 
dokáže rozklíčovat snad jen paní 
náměstkyně . Opomineme-li 
tento úsměvný fakt, stále zde zů-
stává otázka, proč je můj dotaz 
od té doby až do dnešních dnů 
nezodpovězen, ačkoli jsem ab-
senci odpovědi z výše uvedeného 
ministerstva u náměstkyně urgo-
val ještě v lednu i dubnu letoš-
ního roku. Výše uvedené skuteč-
nosti opravdu nepovažuji za kva - 
litní dialog Úřadu vlády ČR, 
který by měl být veden směrem 
k institucím, o kterých je vládou 
rozhodováno.

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: 14. 8. 2017  Distribuce: 1. – 8. 9. 2017

Údržba zeleně stojí městskou část 45 mil. Kč ročně
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INFORMACE Z RADNICE

Přijde festival volného času
Období od 2. září do 8. října bude zasvěceno Festivalu volného času 
Prahy 13. Už počtvrté se můžete těšit na plejádu nejrůznějších akcí 
a námětů pro využití vašich volných chvil. Konat se budou v uvede-
ném rozmezí o víkendech a v některých všedních dnech. Smyslem je 
nabídnout aktivity ze všech oblastí, aby si zájemce každého věku a za-
ložení mohl najít něco pro sebe. Festival představí širokou škálu orga-
nizací, které vám nabídnou nové záliby – od chovatelství přes výtvarné 
činnosti nebo tanec až ke sportu. Z připravovaných akcí můžeme jme-
novat např. Medobraní a Den zdraví (15. 9.), sportovní dny v Cen-
trálním parku (10. 9., 16. a 17. 9. ), Voříškiádu (23. 9.) i Svatováclav-
ské odpoledne na Slunečním nám. (28. 9.) nebo Den  seniorů (4. 10.). 

 Podrobný program celého festivalu najdete v zářijovém STOPu 
a na webu. Přejeme příjemné léto a v září se budeme  těšit na vaši 
účast. Petr Zeman, zástupce starosty Prahy 13

Vít Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání

Hlavní dráha letiště uzavřena
Ve dnech 5.–9. června je naplánována pravi-
delná jarní údržba hlavní přistávací a vzletové 
dráhy na Letišti Václava Havla Praha. V tomto 
období bude veškerý provoz přesunut na vedlejší dráhu. Zatímco 
v minulosti probíhaly práce pouze přes den a v nočních hodinách se 
provoz převáděl zpět na hlavní dráhu, přísnější bezpečnostní předpisy 
vyžadují, aby celá údržba proběhla bez tohoto převádění provozu. 
 Letecká doprava tedy bude odkloněna na vedlejší dráhu nepřetržitě. 

Období uzávěry hlavní dráhy negativně ovlivňuje hustě osídlené 
oblasti Prahy a Kladenska, proto budou v tomto období na vedlejší 
dráze a v její blízkosti provedeny další nezbytné práce včetně odgu-
mování. Letiště se zároveň snaží domluvit s dopravci na organizaci 
provozu tak, aby se vedlejší dráha využívala co nejefektivněji a aby se 
minimalizoval počet nočních letů z této dráhy.

Situaci nočních letů vyřeší až budoucí výstavba paralelní dráhy, 
která v podobných situacích může převzít veškerý provoz a vedlejší 
dráha se tak po jejím případném zprovoznění zcela přestane používat. 

Věříme, že nám počasí umožní realizovat všechny práce dle pláno-
vaného harmonogramu. Marika Janoušková, Letiště Praha

Ideální volba napuštění bazénu
S teplým počasím přichází doba napouštění zahradních bazénů. Praž-
ské vodovody a kanalizace nabízejí zákazníkům napouštění vodou 
z cisteren. Veřejná vodovodní síť není primárně určena pro tyto účely, 
protože hrozí pokles tlaku v síti, který se pak může projevit i u jiných 
odběratelů. Pokud přesto budete napouštět bazén přes vodovodní pří-
pojku, doporučujeme činit tak pomalu a mimo špičku, nejlépe v noč-
ních hodinách.

Rovněž nedoporučujeme napouštět bazén z vlastní studny. Tato 
voda může obsahovat nežádoucí látky či těžké kovy. Napouštěním 
vody z cisteren předejdete různým problémům. Kontaktní osobou je 
Miroslav Červenka, miroslav.cervenka@cvcw.cz, telefon 602 213 154. 
Ceník služeb naleznete na www.pvk.cz v sekci služby – ceníky – do-
dávky vody cisternou.  Tomáš Mrázek, PVK

Soutěžte s námi o nejhezčí balkon
Také letos v červnu vyzýváme všechny zahrádkáře a pěstitele z Pra-
 hy 13, aby se přihlásili do soutěže o nejkrásnější balkon, zahrádku, před-
zahrádku či lodžii. Až do 10. září můžete posílat fotografie svého pěsti-
telského umu včetně kontaktních údajů na e-mail předsedy výboru pro 
výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda – bobysudv@p13.mepnet.cz. Po-
kud chcete doručit své fotografie v tištěné podobě, samozřejmě mů-
žete, a to na adresu: Vít Bobysud, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 
2580/13, 158 00 Praha 5 – Stodůlky. Zahradní centrum v Řeporyjích, 
které je sponzorem soutěže, odmění nejkrásnější balkony či zahrádky 
poukázkami na nákup. Jsme rádi, že spoluvytváříte krásné prostředí 
v naší městské části a na všechny došlé fotky se moc těšíme!    
 Vít Bobysud, zastupitel MČ Praha 13

Zdraví máme jen jedno
Městská část Praha 13 v rámci místní Agendy 21 připravila pro 
všechny občany, kterým není lhostejný jejich zdravotní stav, akci s ná-
zvem Den zdraví aneb Buďme zdrávi v Praze 13. 

Ve středu 14. června od 13 do 18 hodin si před budovou radnice 
(Sluneční nám. 13) budete moci nechat změřit nejen krevní tlak, ale 
také tělesný tuk a hladinu cukru v krvi, dozvíte se, jak vám funguje 
metabolismus, ochutnáte biopotraviny, naučíte se Braillovo písmo, 
otestujete brýle simulující stav opilosti a očních vad. Dostanete mož-
nost rozpoznat (ne)zdravé potraviny, vyzkoušíte pomůcky fyziotera-
peuta, zkrátka a dobře, nudit se rozhodně nebudete a navíc se dozvíte 
důležité informace o vlastní tělesné kondici.

Na své si přijdou samozřejmě také děti, pro které jsou připraveny 
soutěže, bude zde možnost ochutnávky zdravých jídel a zasmát se 
můžete fotkám pořízeným v zábavném foto koutku.

Den zdraví je zaštítěn radním pro oblast zdravotnictví hl. města 
Prahy Radkem Lackem. Hana Zelenková, MA 21
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Festival nabízí aktivity i pro ty nejmenší
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Úřad bodoval 
Druhý ročník soutěže ministerstva vnitra Přívětivý úřad v ka-
tegorii obcí s rozšířenou působností dopadl pro Prahu 13 
velmi dobře. Umístili jsme se na 3. příčce hned za městskými 

částmi Praha 18 a Praha 6.
Průzkum, na jehož základě byly 

 výsledky vyhlášeny, probíhal formou 
 on-line dotazníku, který se skládal 
z 56 otázek. Dotazník byl začátkem 
března rozeslán 205 obcím a 22 měst-
s  kým částem hl. města Prahy. Kritéria, 
na která zástupci obcí odpovídali, byla 

rozdělena do pěti kategorií: dostupnost úřadu pro občany, 
transparentnost úřadu, komunikace úřadu, řízení kvality ve ve-
řejné správě a další aktivity úřadu.

Průzkum ukázal, že celkem 62 % úřadů je bezbariérových, 
pro rodiče malých dětí je také důležitým aspektem přítomnost 
dětského koutku nebo přebalovacích pultů. Znakem přívěti-
vého úřadu je také transparentnost či otevřenost úřadu. Základním 
bodem jsou pak materiály a dokumenty úřadu, které je možno snad- 
no dohledat v čitelných formátech na webových stránkách města 
ke stažení.

Vést otevřenou komunikaci mezi úřadem na jedné straně a obča-
nem na straně druhé je rovněž důležitým měřítkem přívětivosti úřadu. 
Klasickým nástrojem je v dnešní době zpravodaj, jehož podoba je 

Městská část Praha 13 spouští důležitý projekt zaměřený na svůj bu-
doucí rozvoj. V dubnu 2017 jsme začali pracovat na Strategickém plánu 
MČ Praha 13 na období 2018–2024. Do rozhodování o jeho podobě 
můžete být zapojeni i vy, občané Prahy 13.

Strategický plán je klíčovým dokumentem pro dlouhodobé pláno-
vání směřování městské části. Cílem je poskytnout veřejnosti i firmám 
základní představu o našich vizích. Tento dokument stanovuje dlou-
hodobé i krátkodobé cíle a rovněž jsou v něm vymezeny jednotlivé 
 aktivity, jak těchto cílů dosáhnout. Strategický plán vychází ze skuteč-
ných potřeb a možností Prahy 13, odhaluje silné i slabé stránky či 
případné ohrožení dalšího rozvoje a hlavně čerpá z názorů veřejnosti 
i odborníků. Pozitivní na celé věci je fakt, že dokument strategického 
plánu si zachovává svou kontinuitu i přes další volební období.

Strategický plán a jeho přínosy
Potřebnost ucelené koncepce směřování městské části Praha 13 je na-
snadě. Strategický plán s jasnou vizí je podkladem pro případnou změ-  
nu v mnoha oblastech. Za všechny jmenujme možné změny územního 
plánu, sestavování rozpočtu a rozpočtového výhledu, využívání dotací 
z evropských fondů a v neposlední řadě zapojování občanů a podnika-
telů do rozvojových aktivit. Tento plán může sloužit jako podklad pro 
rozhodování o realizaci aktivit vedoucích k udržitelnému rozvoji.

Struktura strategického plánu
Struktura sestává ze tří částí – analytické, návrhové a implementační. 

za léta vydávání v naší městské části na velmi vysoké úrovni.  
Praha 13 se pravidelně stará o komunikační kanály, jako jsou so-

ciální sítě, webová stránka a mobilní aplikace. Body jsme získali také 
za možnosti on-line objednávání na konkrétní termín, aplikaci rozkli-
kávacího rozpočtu a za další kritéria. 

Zůstat přívětivým úřadem směrem k veřejnosti pro nás zůstává i na-
dále prioritou. Eva Libigerová

V našem případě bude analytická část shrnovat základní údaje o vý-
voji. Realizace právě probíhá a bude ukončena letos v srpnu. Doku-
ment bude analyzovat obyvatelstvo, sociální a zdravotní služby, oblast 
bydlení, bezpečnosti, ekonomiky a rozvoje podnikání, technickou in-
frastrukturu, dopravu, životní prostředí, územní plánování, školství, 
kulturní, sportovní a volnočasové aktivity a také řízení a správu MČ. 
Tyto údaje budou mimo jiné sbírány pomocí průzkumů mezi obyva-
teli naší městské části.

Druhá návrhová část stanoví strategické vize – kam se chce MČ 
posunout v horizontu 10 let, jaké budou naše priority a opatření. Při 
realizaci jsou brány v potaz výstupy a zjištění z provedených analýz. 
Jako podkladové materiály pro správné nastavení směrů rozvoje slouží 
mimo jiné podněty od občanů získané při jednání u kulatých stolů 
a veřejných projednáních. Předpokládaný termín realizace je srpen – 
listopad 2017.

Poslední, implementační část stanovuje způsob realizace strategic-
kých záměrů, určení odpovědnosti za naplnění cílů, obsahuje seznam 
projektů a postup tvorby akčního plánu na další roky. V našem případě 
je tato etapa stanovena na říjen – prosinec 2017. Účelem je nastavit 
proces realizace nově vzniklého strategického plánu do činnosti úřadu 
a organizačních složek MČ Praha 13.

Do přípravy se můžete zapojit i vy
Velmi důležitým podkladem pro vypracování strategického plánu jsou 
názory, preference a priority našich občanů. Chystáme pro vás prů-
zkumy, pocitové mapy, program kulatých stolů a veřejných projednání. 
Už v červnu odstartujeme dotazníkový průzkum veřejného mínění, 
v rámci kterého můžete být osobně v ulicích kontaktováni tazateli. 
Dotazník bude možno vyplnit také elektronicky na webových strán-
kách projektu www.strategie-praha13.cz/pruzkum.

Od června do října budou rovněž spuštěny webové stránky s online 
pocitovou mapou www.strategie-praha13.cz/pocitova-mapa, ve které 
máte možnost označit místa, která v naší městské části považujete 
za problematická a opatřit tato místa patřičným komentářem. 

Veškeré informace, jak se zapojit, naleznete na webových stránkách 
projektu www.strategie-praha13.cz, kde jsou uvedeny základní infor-
mace o projektu a kde budou průběžně zveřejňovány aktuální infor-
mace a dokumenty. 

 David Vodrážka, starosta MČ Praha 13

Praha 13 bude mít Strategický plán
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Pasáž 1. patra Centra Velká Ohrada se postupem času proměnila 
k nepoznání, což si jistě zasloužilo patřičnou pozornost. Novou éru 
centra tak ve čtvrtek 11. května odstartoval starosta David Vodrážka 
společně s ředitelem společnosti Amigal Group Martinem Opluštilem 
slavnostním přestřižením pásky. 

Proměna obchodnímu centru na první pohled významně prospěla.  
„Snahou celého záměru bylo přinést hlavně lidem žijícím v okolí 
Velké Ohrady možnost zařídit si vše potřebné na jednom místě kou-
sek od bydliště a zároveň se třeba na tomto místě setkávat se svými 
sousedy,“ řekl při otevření starosta David Vodrážka.

Centrum Velká Ohrada svým návštěvníkům nabízí obchod s mó-
dou, restaurace, obchod s farmářským zbožím a relaxační zónu. Pod-
nikatelům nabízí možnost pronájmu kancelářských prostor.

Michaela Marková, Centrum Velká Ohrada

Hokejbalová CCM extraliga má nového mistra. Vůbec poprvé se jím 
stal klub z pražských Lužin HC Kert Park Praha, který při cestě za ti-
tulem porazil oba loňské finalisty Pardubice a Kladno!

Pražský HC Kert Park zažil v základní části CCM Extraligy se-
zonu jako na houpačce. Povedené výkony se střídaly s nezdary a navíc 
přišla v průběhu turnaje smutná zpráva v podobě ztráty pětinásob-
ného extraligového šampiona Libora Topolánka. Pražané se ale 
semkli a nastoupili na cestu za titulem pro svého kamaráda. Cíl Kert 
Parku se nakonec podařilo naplnit, Martin Kruček navíc vyhrál cenu 

V pondělí 15. května se uskutečnilo veřejné projednání týkající se par-
kovacích stání s parkovacím kotoučem. Zhruba padesátce občanů, 
kteří se v podvečerních hodinách sešli v obřadní síni radnice městské 
části Praha 13, byl prezentován původní návrh, který počítal se zave-
dením parkování ve čtyřech vybraných lokalitách, především v okolí 
veřejných budov a stanic metra. Jedná se o lokality v ulici Na Zlatě, 
části ul. Petržílkova (u pošty a před stavbou Smart bytů), v ul. Archeo-
logická (na malých parkovištích u OC Lužiny) a v ul. Hábova (malé 
parkoviště u kotelny za poštou Stodůlky).
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Centrum Velká Ohrada je otevřené      

Parkování v Praze 13      

Hokejbalisté jsou mistry republiky pro nejužitečnějšího hráče vyřazovacích bojů, která byla pojmenována 
právě po Liboru Topolánkovi. Individuální ceny se dočkal také repre-
zentant Tomáš Wróbel, který ovládl kanadské bodování základní 
části soutěže.

Hokejbal začíná být v našich končinách rozšířeným sportem. Nej-
příbuznější je mu lední hokej. Hlavním rozdílem je, že hráči po hřišti 
nejezdí na bruslích, ale pohybují se během ve sportovní obuvi. Ne-
hraje se s pukem, ale se speciálním plastovým míčkem oranžové barvy, 
který se hráči snaží postrčit do soupeřovy branky za pomocí hokejek. 
Povrch hřiště je asfaltový, případně betonový nebo je opatřen speciální 
plastovou vrstvou.  Michal Pěch, HC Kert Park Praha

Projednání zahájil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef 
Zobal. Dalším z řečníků byl zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel 
MČ Praha 13 Štěpán Hošna. 

Opatření, které se radnice chystá zkušebně zavést od 1. července 
2017, vzniklo na základě stížností občanů. Ti ve velké míře poukazo-
vali na to, že nelze krátkodobě zaparkovat v místech kolem pošt, zdra-
votních středisek a podobně. Radnice chtěla před samotnou realizací 
návrhu znát názor občanů k této problematice.

V diskusi s občany zazněly jednoznačně podnětné návrhy, ale také 
ty, které se netýkaly přímo projednávaného návrhu. Veřejné jednání 
bylo místy hodně bouřlivé, ale přineslo spoustu podnětů pro dílčí ře-
šení problémů spojených s parkováním. Například bude zredukován 
počet parkovacích míst spadajících pod režim parkování s kotoučem 
u OC Lužiny. Namísto původně uvažovaných 61 míst na obou přileh-
lých parkovištích bude pro režim parkování s kotoučem vyhrazeno 
pouze jedno parkoviště s přibližně 15–33 místy s dobou parkování 
max. 2 hodiny. V ulici Na Zlatě a v přilehlé části Petržílkovy bude vy-
hrazeno 42 míst s dobou parkování max. 2 hodiny, v Petržílkově ulici 
u pošty bude vyhrazeno cca 9 míst s dobou parkování max. 1 hodinu 
a v ulici Hábova za poštou bude vyhrazeno 9 míst s dobou parkování 
max. 2 hodiny. Režim parkování s parkovacím kotoučem bude platit 
v pracovní dny od 8 h do 19 hodin. Po 5 měsících bude stav parkování 
s kotoučem vyhodnocen a provedeny případné úpravy rozsahu nebo 
časového pásma.  Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost
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Prodlužování dne, které doprovází nástup teplých večerů, oznamuje 
jediné – svátek všech čarodějů a čarodějnic. I letos se ze všech koutů 
Prahy 13 do Centrálního parku slétly malé, velké, nosaté i ušaté mist-
ryně v čarování, aby si pod taktovkou zástupců městské části Praha 13 
zasoutěžily v několika tematických disciplínách. 

Porota v čele se starostou Davidem Vodrážkou ocenila nápaditost 
čarodějnických kostýmů, nosů i košťat. A k pořádnému čarodějnému 
reji patří i pořádná vatra. Tu v poslední dubnový podvečer zapálil sta-
rosta za tradiční asistence hasičů. Jakmile se oheň rozhořel, začala ta 
pravá show. Na podiu Centrálního parku vystoupila hudební skupina 
Robin&Son, kterou vystřídal Dalibor Janda Revival, ovšem hlavní 
hvězdou, která rozhoupala do rytmu několik stovek návštěvníků, byla 
kapela Verona.

Mezi děti a jejich rodiče zavítala i obávaná šelma – bájný Tyrano-
saurus rex slyšící na jméno Adam. Jeho zvířecí ošetřovatelku moc po-
těšilo, že se děti Adama nijak zvlášť nebály a některé si dokonce 
troufly pohladit ho po ostrých dinosauřích šupinách. Eva Libigerová

Sportovní den pro celou rodinu
Třetí ročník benefičního projektu Halda 2017 aneb Sport pomáhá pro-
běhl v neděli 14. května v Centrálním parku Prahy 13. Sportovní klání 
zaštítěné zástupcem starosty Petrem Zemanem se uskutečnilo za pod-
pory městské části Praha 13 a Magistrátu hl. města Prahy. 

Výtěžek ze startovného a dalších dobrovolných příspěvků účastníků 
poputuje na podporu sociálně hendikepovaných dětí. Letos byla vy-
brána prozatím rekordní částka ve výši 117 118 Kč. 

Den naplněný sportem Halda 2017 letos přilákal malé i velké spor-
tovce na krosový běh, závody kol a odrážedel a individuální doved-
nostní soutěže. Nově se do sportovního dne zařadily míčové hry, které 
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oficiálně zahájil starosta Prahy 13 David Vodrážka. K týmům dětí 
z Prahy 13 a okolí se připojily také týmy dětí z pěti dětských domovů 
a společně mohly změřit síly v basketbale, přehazované a pálkované.

V Centrálním parku Prahy 13 se zaregistrovalo téměř 430 závod-
níků od malých dětí až po dospělé, kteří byli podporováni několika 
desítkami diváků. Nikoho neodradil ani odpolední déšť. Pro nesportu-
jící účastníky bylo připraveno mnoho doprovodných programů. Zá-
jemci se mohli zúčastnit soutěže v jízdách na koloběžce, vyzkoušet si 
simulátor nárazu, zúčastnit se tzv. Neviditelné výstavy nebo malovat 
turistické značky s Klubem českých turistů. Ty nejmenší potěšil nafu-
kovací skákací hrad a další doprovodné aktivity, které organizovalo 
Oddělení prevence Městské policie hl. města Prahy.   
 Eva Libigerová
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Dobrá věc se podařila
Pred štvrť rokom som vás navštívila v redakcii STOPu s prosbou o uverej-
nenie článku o postihnutej kamarátke, ktorá žije u nás v Prahe 13. Moja 
naivita bola, že som nedomyslela, aký bankový účet pod článkom uviesť.  
Vy ste ma nasmerovali k tomu, ako celý postup „zoficiálniť». Konto Bariéry 
bol druhý krok, kde som požiadala o vytvorenie účtu. Príbeh, ktorý uverej-
nili na ich stránke spolu s účtom oslovil darcov a ešte pred uverejnením 
príspevku v STOPe mala Alenka na účte 69 000 Kč. 

Po uverejnení článku v májovom čísle sa čiastka vyšplhala na neuveri-
teľných 79 000 Kč (výpis k 9. 5. 2017 – www.kontobariery.cz/Komu-po-
mahame/Komu-muzete-pomoci/Alena-Z.aspx). Ďakujem vám zo srdca 
i za Alenku, že ste boli naklonený uverejniť jej príbeh na stránkach mesač-
níka STOP. 

Som dojatá, koľko dobrých ľudí sa našlo a podporilo boj s jej neľahkým 
osudom. Ešte raz veľká vďaka. S úctou Zlata Heczková

Je za co děkovat
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní ředitelce MŠ U Bobříka Milo-
slavě Machovské za vše, co za celých 30 let své práce dokázala udělat pro 
MŠ u Bobříka a všechny děti, které touto jedinečnou školkou prošly, prochá-
zejí a ještě projdou! 

Vážená paní ředitelko, díky Vaší angažovanosti, schopnostem a kvalitně 
vybraným učitelkám se Vám podařilo vytvořit nejen místo, které poskytuje 

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Fotografii, kterou jsme zařadili 
do poslední předprázdninové rub-
riky Vaším objektivem, nám poslal 
pan Marek Tudorov. Pořídil ji po-
slední dubnový večer v Centrálním 
parku, kde se konaly tradiční Ča-
rodějnice Prahy 13. A protože se 
blíží čas dovolených, bude k vidění 
větších či menších ohníčků dost 
a dost. Vždyť opékání buřtů a gri-
lovačky k českému létu neodděli-
telně patří. Možná, že i vy budete 
se svým fotoaparátem ve správnou 
dobu na správném místě. 
.....................................................

Podaří-li se i vám udělat zajíma-
vou 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

našim dětem nadstandardní zázemí a péči jak na poli vzdělávacím, tak 
i sociálním, ale také místo, na které budeme my i naše děti s radostí vzpo-
mínat. Děkujeme! 

Přejeme Vám, ať je i nadále Váš život plný radostných chvil a naplňují-
cích okamžiků. 

 Rodiče z let minulých i současných

Povedený Den pro zdraví
Ráda bych jménem společnosti Seniorfitnes, z.s., poděkovala za vstřícnost 
a spolupráci při propagaci naší akce Den pro zdraví, která proběhla 
ve středu 3. 5. v Prokopském údolí a v Radlicích. Účast byla opravdu velká 
a vzhledem ke kladným reakcím některých seniorek myslím, že se opravdu 
vydařila. Tak ještě jednou díky.  
 Karolina Fomenková, Seniorfitnes, z.s.

Pomoc v pravou chvíli
Když člověk nezná jméno a adresu, těžko se děkuje, i když je opravdu 
za co. Volím tedy tuto cestu, abych poděkovala starší paní, která doprovo-
dila mého manžela v pátek 28. dubna do zdravotnického zařízení v ulici 
Hostinského 1536/7. Tam mu v ordinaci MUDr. Marie Kordíkové 
 poskytli první pomoc a přivolali záchrannou službu. I těm patří velké díky! 

Vlasta Dojčevová
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Dětský koutek zpříjemní čekání
Už pět let mohou v přízemí radnice využívat malí návštěvníci dětský 
koutek. Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel touto cestou 
opětovně děkuje všem dosavadním dárcům, kteří reagovali na naši 
prosbu a věnovali nám hračky, knížky nebo pastelky. Žádáme a apelu-
jeme na rodiče, aby nedovolili dětem tyto hračky odnášet. Jsou určené 
pro zpříjemnění času všem dětem, které čekají, než si rodiče vyřídí své 
záležitosti. Rovněž prosíme o udržování pořádku. 
Děkujeme za pochopení. 
 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Májové setkání  
nemocných a starších
Farní charita Stodůlky 
spolu se stodůleckou far-
ností uspořádaly v sobotu 
13. května v Komunitním 
centru sv. Prokopa májové 
Setkání nemocných a star-
ších obyvatel Prahy 13.

Zahájila ho společná mše 
svatá, při které bylo připo-
menuto 100. výročí zjevení 
Panny Marie dětem ve Fa-
timě. Zájemci při ní mohli 
přijmout i svátost nemoc-
ných. Pokračovali jsme 
společným posezením 
s drobným občerstvením, 
atmosféra byla více než 
příjemná a téměř 40 účast-
níků si i zazpívalo.  

 Helena Ryklová

Stejná soutěž, jiný název
Výuku angličtiny v základních a středních školách podporuje ZŠ 
Mládí už 16 let, a to každoročním pořádáním soutěže Video pohled-
nice z mého města. Ta od letoška nese nový název Send a Postcard. 

Soutěžní porotu zaujal ze všech přihlášených video pohlednic nej-
více snímek The Pathway through Centuries od Matěje Markla z Li-
tomyšle, tři hlavní ceny letos získali žáci z pořádající školy. Slavnostní 
vyhlášení výsledků proběhlo za přítomnosti mnoha vzácných hostů 
25. května na ministerstvu školství. 

Organizátoři děkují starostovi Prahy 13 Davidu Vodrážkovi 
za dlouholetou podporu této ojedinělé soutěže. Její vysokou úroveň 
ocenili všichni přítomní hosté i učitelé a také Vít Bobysud, předseda 
výboru pro výchovu a vzdělávání, který na vyhlášení  vítězů starostu 
zastupoval.  Norbert Tlustý

Známe vítěze
Zvelebování okolí ve kterém žijeme, zajištění aktivit pro asistenční psy 
nebo interaktivní cvičení pro seniory. To vše a mnoho dalšího se po-
dařilo zrealizovat v roce 2017 díky programu Nadačního fondu Tesco 
s názvem Vy rozhodujete, my pomáháme, v němž lidé svým hlasová-
ním rozhodují, kterým neziskovým organizacím budou rozděleny fi-
nanční prostředky ve výši 2,7 mil. Kč. V naší městské části se hlasující 
veřejnost rozhodla podpořit Národní ústav pro autismus. Za Prahu 13 
předával vybrané organizaci šek v hodnotě 30 000 Kč starosta David 
Vodrážka. Eva Libigerová

Věnce pro oběti povstání
Státní svátek 8. května je dnem, kdy vzpomínáme na všechny, kteří 
ztratili svůj život během druhé světové války. Naše městská část i letos 
uctila památku těch, kteří před 72 lety padli v boji při osvobozování 
Čech a Moravy od německé nadvlády. Starosta Prahy 13 David 
 Vodrážka položil věnce u pomníků obětem války na pietních místech 
ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebonicích. Vzpomínka na ty, kteří 
 položili životy v boji o naši svobodu, jistě k těmto dnům patří.
 Eva Libigerová
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Kam o letních prázdninách?
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 Šmoulíci – 5.–12. 8. 
Tábor je určen pro cca 30 dětí ve věku 6–10 let. Ubytování je v pen-
zio nu uprostřed krásné krkonošské přírody. Děti čeká celotáborová hra, 
výlety, táborák, stezka odvahy, koupání, hry... Zkrátka vše, co mají rády. 
Podrobnější informace o táborech (pražští účastníci mohou využít do-
tace MHMP) na www.ddmstodulky.cz.

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný program, 
jak zabavit svoje děti 
o prázdninách? Tak nevá-
hejte a přihlaste je na naše 
sportovní příměstské 
kempy, které v Pra ze 13 po-
řádáme již 5. rokem. Náš 
profesionální tým zajistí ce-
lodenní péči, plno sportu, 
zábavy, her a radosti z po-
hybu. Hlavním cílem Sport-
joy kempů je nalezení způ-
sobu, jak dětem a mla  dist-
vým 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 naleznete 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 zkráceného pobytu na jeden týden.  
Tábor splňuje kritéria projektu www.opravdudobrytabor.cz.  
Více 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 

 Velkou Ohradu. Cena 3 200 Kč zahrnuje mj. trénink 4x denně, dopo-
lední a odpolední svačinu, oběd a pití po celý den. 29. 8. a 1. 9. bu-
deme 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. 

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 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.

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 Sázavě. 
Náplní je celotáborová hra Tenkrát na Západě. Snažíme se nabídnout 
dětem několik hezkých dní v jiném prostředí, než žijí celý rok, vyplně-
ných 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 nedaleko řeky 
Sázavy, pobyt je pod lékařským dohledem. Více informací najdete 
na www.sedliste3.cz.

Léto s tenisem
Tenisová škola Tallent pořádá na několika místech metropole pří-
městské tábory. Během celého léta, vždy od pondělí do pátku, si mo-
hou děti ve věku 4–15 let tenis vyzkoušet a poté se rozhodnou, zda 
pokračovat v kurzech. 
Dopoledne probíhá 
dvouhodinový trénink 
a odpoledne program – 
každý den jiný – pla-
vání, zoo, minigolf... 
Zvolit můžete pouze 
tenis (dopoledne)  
nebo tenis + program 
(celý den). Od 1. do  
7. července se bude ko-
nat pobytový tábor 
v Jilemnici. Classic 
 tenis camp je vhodný 
pro děti a mládež 
od 6 do 18 let.  
Veškeré informace 
a přihlášky jsou 
na www.e-tabory.cz. Připravila Eva Černá
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Přijeďte na Třebonické letní hry 

Všechny sportovní fanoušky zveme 24. června od 14.00 na skvělé 
sportovní zápolení v Třebonicích – přijeďte fandit nebo sportovat 
na Třebonické letní hry 2017. 

Již 17. ročník tradičních her se koná na břehu rybníka v Třeboni-
cích v Praze 13. Jde o soutěžení tříčlenných družstev v pěti netradič-
ních disciplínách, které se zatím na mistrovství světa ani na olympiádu 
nedostaly – jde o slalom s kolečkem v kombinaci s hašením ruční stří-
kačkou, řezání klády ruční pilou, o záchranu tonoucího z kánoe, běh 
přes plovoucí lávku a štafetu v pití piva či limonády. Již posedmnácté 
zaplane na sportovišti symbolický oheň. Uvidíte sehrané týmy, vypra-
cované postavy i krkolomné pády.

Přijďte, pro diváky je vstup zdarma. Občerstvení, hudba a dopro-
vodný program jsou zajištěny. Podvečer a večer od vyhlášení vítězů 
až do 22. hodiny zpestří kapela Vynyl band. 

Startovné za družstvo je 200 Kč. Doporučuje se společný dres. 
Hry pořádá Sdružení dobrovolných hasičů Třebonice ve spolupráci 
s MČ Praha 13 a Kulturním domem Mlejn.

Do Třebonic jede v sobotu autobus MHD č. 174 ze stanice me-
tra B Luka ve 13.36, pro opozdilce ve 14.36 nebo 15.36 hodin. Jste 
srdečně zváni! David Michut

Třináctka patří mezi nejlepší
Ve středu 17. května patřilo okolí Kuželkárny v Centrálním parku 
a plavecký bazén Gymnázia Jaroslava Heyrovského už šestnáctému 
ročníku Plavecko-běžeckého poháru. Na startu se za dobu jeho trvání 
vystřídalo neuvěřitelných 31 000 dětí. Tento závod je zajímavý délkou 
trvání. V rámci školního roku se v různých městských částech usku-
teční osm závodů. Každý startující sbírá body do celkového pořadí pro 
sebe, svou školu a městskou část. Do závodu, který se konal v Pra-
 ze 13, se přihlásilo 196 žáků 4. až 9. tříd z 19 škol patnácti městských 
částí. Všichni startující bez rozdílu nejprve plavou 50 metrů, pak jsou 
rozděleni do kategorií, z nichž poslední – sedmá je nesoutěžní. Ta je 
určena dětem s hendikepem. Délka běžecké trati je podle kategorie 
500 nebo 1 000 metrů.

„Městská část Praha 13 je stálým spolupořadatelem tohoto závodu,“ 
říká ředitel a autor projektu Milan Jaroš. „A musím říci, že stála vždy 
v popředí hodnocení. Myslím si, že v posledním závodu Praha 13 zví-
tězila. Velkou zásluhu na tom měli žáci FZŠ prof. Otokara Chlupa. 
Na celkové výsledky si musíme chvilku počkat.“ 

Plavecko-běžecký pohár, jehož pořadatelem je R Team, z.s., má ur-
čité specifikum – každý závodník dostává svoji medaili (přívěsek) s lo-
gem městské části, kde se daný závod koná. Je osm závodů, osm pří-
věsků v různé barevné kombinaci, takže žákům vzniká i zajímavá 
sběratelská kolekce. 

Další, v pořadí již 17. ročník pohárové soutěže začíná opět v září. 
 Eva Černá

  
Zajíček fandil dětem i rodičům
Ve čtvrtek 27. dubna vyrazili naši nejmenší z MŠ Mezi Školami 
na závody družstev mateřských škol v lehké atletice Butovický zajíček. 
Díky rodičům, kteří přišli 
všechny malé atlety po-
vzbudit, byla na hřišti 
skvělá atmosféra. Naši nej-
menší neměli tentokrát se 
svými staršími kamarády 
šanci na vítězství, ale o to 
přece vůbec nešlo. Děti 
byly nadšené, všechny zís-
kaly nejen medaile, ale 
i krásné dárky, hlavně si ale 
užily super sportovní od-
poledne. Poděkování za-
slouží organizátor SK Ak-
tis Praha, paní učitelka 
Katka Jindřichová za orga-
nizaci a přípravu závodu, 
ale také skvělí rodiče. Ti 
na místě vytvořili dvě šta-
fetová družstva a za pod-
pory svých dětí šli do sou-
těže. Na děti i rodiče jsme 
moc pyšné.

Andrea Kudličková a Dáša Svitáková

Nábor malých gymnastek
Máte doma šikovnou malou slečnu, kterou baví sport a ráda by se na-
učila nejen hvězdy, přemety, ale i salta? Pak neváhejte a přiveďte ji 
v pondělí 5. 6. nebo 12. 6. od 17.00 do 18.00 do tělocvičny ZŠ Jan-
ského na přijímací testy. S sebou cvičební úbor a dobrou náladu. Před-
nostně budou přijímána děvčátka ročníku 2011–2012. Tréninky bu-
dou probíhat v pondělí od 17.00 do 18.30. Více na tel. 773 963 651.

Andrea Kudličková

2x
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ



ČERVEN 2017 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22712

spOrt

2x
 FO

TO
: D

AN
 N

OV
OT

NÝ

O velké překvapení a historický úspěch v dějinách stolního tenisu 
TJ Sokol Stodůlky se postaralo družstvo žen ve složení Jana Dusilová, 
Jiřina Klempířová, Lenka Dvořáková, Nikola Svobodová a Carmen 
Pospíšilová. V play-off o postup do 1. ligy naše ženy vyhrály nad favo-
rizovaným družstvem KST Klatovy. V prvním utkání v Klatovech 
 zvítězily po velkém boji 5:4 a ve druhém, které se hrálo v domácím 
prostředí ve Stodůlkách, vyhrály nad nejsilnější sestavou klatovského 
družstva 5:1. Fanoušci vytvořili úžasnou sportovní atmosféru, a tím 
výkony našich hráček ještě podpořili. Děvčata jim nabídla krásný 
stolní tenis a na obou stranách velmi kvalitní výkony. Všem hráčkám 
gratulujeme k postupu a přejeme v nadcházející sezoně hodně úspě-
chů v 1. lize. Za TJ Sokol Stodůlky Alena Merhautová

Historický úspěch ve stolním tenise Na sportovištích jsme dobří
Přestože jsme škola s rozšířenou výukou jazyků, není u nás sport za-
nedbávaný. Již třetím rokem se naše ZŠ s RVJ Bronzová zapojila 
do projektu Atletika pro děti, který pro nejmladší děti organizuje 
Český atletický svaz. I letos jsme získali všechny medaile. Žáci 
I. stupně vybojovali 1. a 2. místa v přespolním běžeckém závodě Běh 
s kuřetem, který je také vyvrcholením klubové humanitární sbírky pro 
Kuře. Úspěšní jsou naši žáci také v kolektivních sportech. V obvodním 
kole McDonald´s Cupu mladší i starší žáci zvítězili. V turnaji ve vybí-
jené, který pro školy Prahy 13 již tradičně pořádá ZŠ Kuncova, obsa-
dili zástupci ze 4. a 5. ročníků 2. místo. Letos jsme se úspěšně zúčast-
nili také turnajů ve florbalu, hokejbalu, vybíjené a přehazované. 

Libuše Kuncmanová, ZŠ s RVJ Bronzová

Přidáte se i vy?
Od loňského října funguje Běžecká škola Prahy 13, jejímž cílem je 
naučit zájemce správně a efektivně běhat. Odborným garantem spo-
lečných tréninků, které se konají v Centrálním parku a okolí, jsou tre-
néři lehkoatletického oddílu TJ Stodůlky Praha, z.s. Zájemci se schá-
zejí každé pondělí v 18 hodin u dětského hřiště pod tubusem metra.
Běžecká škola má již svou skupinu „skalních“, kteří se účastnili tré-

ninků za každého počasí 
i v průběhu celé zimy. 
Účast na pravidelných tré-
nincích je zcela bezplatná. 
Záštitu nad touto akcí pře-
vzal starosta David Vod-
rážka. Ten také přišel 
v pondělí 15. května účast-
níky pozdravit a těm nej-
aktivnějším předat jako 
upomínku trika s logem 
Běžecké školy. 

Kdo se chce přidat, něco 
se naučit nebo jen neběhat 
sám, má kdykoli možnost 
se přidat. Bohdan Pardubický 

Zleva Carmen Pospíšilová, Jiřina Klempířová,  
Jana Dusilová, Nikola Svobodová, Lenka Dvořáková

Soutěž prověřila mladé cyklisty 
Za účasti škol z Prahy 5 a 13 proběhlo ve čtvrtek 27. dubna na do-
pravním hřišti u ZŠ Bronzová oblastní kolo Dopravní soutěže mla-
dých cyklistů. Hlavním pořadatelem byla městská část Praha 13, 
na organizaci se podíleli také MČ Praha 5, Policie ČR, Český červený 
kříž a oddělení BESIP MD a TSK. 

Soutěže se zúčastnila smíšená čtyřčlenná družstva tvořená vítězi zá-
kladních kol. Soutěžící museli prokázat znalosti pravidel silničního 
provozu i první pomoci, poté následovala jízda zručnosti a jízda 
na dopravním hřišti. Přestože letos cyklistickému klání počasí moc 
nepřálo, podali všichni skvělé výkony. 

Trojici nejlepších družstev v každé kategorii byly předány diplomy 
a vítězům, kteří nás budou reprezentovat v krajském (pražském) kole, 
jsme popřáli hodně úspěchů. A která družstva si vedla nejlépe? V ka-
tegorii 5.–6. ročníků vyhrála FZŠ Otokara Chlupa I. před ZŠ Bron-
zová I. a ZŠ Barrandov I. V kategorii 7.–8. ročník si nejlépe vedlo 
družstvo ZŠ Bronzová II., druhá byla ZŠ Kořenského II., třetí příčku 
obsadila ZŠ Barrandov II.

Na území Prahy 5 a Prahy 13 je celkem 22 základních škol. Ředi-
telé těch, kteří žádné družstvo do soutěže nevyslali, by se měli zamys-
let nad důvody, které k tomu vedly.

Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost
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Motorlet slaví 
Fotbalový oddíl sportovního klubu Motorlet Praha slaví 105. výročí 
založení klubu. Motorlet Praha je největším sportovním spolkem 
v Praze 13 a Praze 5, ve kterém na pět set mládežníků do osmnácti let 
věnuje svůj volný čas aktivnímu sportu na nejvyšší české úrovni. Spadá 
do licenčních klubů Fotbalové asociace České republiky a hraje tak 
1. českou ligu ve čtyřech žákovských a čtyřech dorosteneckých kate-
goriích. „Přesto dětí není nikdy dost. V dnešní době je pro mládež 
stále více lákadel, kvůli kterým dospívající děti s aktivním sportová-
ním končí. A pro změnu ti nejlepší od nás pravidelně ve velkém počtu 

Vítěze čeká celorepublikové finále 
Ve spolupráci s městskou částí Praha 13 uspořádal Hokejbalový klub 
HC Kert Park Praha ve svém areálu turnaj pro základní školy Hokej-
bal proti drogám. Byl vypsán pro dvě kategorie – družstva 1.–3. a 4.–5. 

Rozdat si to? Žádný problém.

Při dětském dni se děti vždy skvěle baví

tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem 99 hráčů a hráček. Největší zastou-
pení měla již tradičně ZŠ Mohylová. 

Po oba hrací dny byla na dětech vidět radost ze hry a občasné nedo-
statky nahrazovaly velikou bojovností. Odměnou jim byly pamětní 
medaile a upomínkové předměty od pořádajícího klubu a městské 
části, které jim předala patronka celého turnaje místostarostka Mar-
cela Plesníková.

„Ráda bych pořadateli za uspořádání tohoto turnaje poděkovala. 
Mrzí mě, že možnost účasti využilo poměrně málo škol. Přitom právě 
takovéto akce nabízejí dětem možnost trávit smysluplně volný čas 
a jsou skvělou alternativou pro hodiny strávené například u počítače. 

Věřím, že příští rok bude účast škol výrazně vyšší a více dětí tak bude 
mít možnost zažít skvělou atmosféru tohoto dnes už prestižního tur-
naje.“ 

Vítězná družstva obou kategorií postoupila do celorepublikového 
finále, které se koná v Pardubicích v rámci Mistrovství světa v hokej-
bale 2017. V kategorii 1.–3. tříd bude naší městskou část reprezento-
vat ZŠ s RVJ Bronzová, v kategorii 4.–5. tříd FZŠ Trávníčkova.

Michal Pěch, HC Kert Park Praha

odcházejí do profesionálních klubů, jako jsou Slavia či 
Sparta,“ říká Jaroslav Machač, koordinátor mládeže. 

Od letošního podzimu klub plánuje otevřít družstva hol-
čiček ve věku šest až deset let. S mládeží se trenéři snaží 
pracovat po celý rok, právě proto organizují u příležitosti 
oslav 105 let založení fotbalového oddílu dětský den, který 
proběhne v areálu Motorletu (Butovická 35) v neděli 
18. června od 12.00 do 22.00. Bude to významná událost 
plná různých dětských atrakcí, fotbalových klání a živé mu-
ziky. „Na všechny se těšíme a rádi přivítáme v našem areálu 
hlavně děti – možná potenciální hráče klubu,“ zve na hlav  ní 
událost předseda Rudolf Blažek.  Dominika Říhová
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Literární soutěž očima knihovníka
Již několikátým rokem se Městská knihovna v Praze podílí na pořá-
dání literární soutěže Staň se spisovatelem. Kromě toho, že někteří kni-
hovníci stojí v rolích porotců, každý rok pro mladé autory připravu-
jeme v pobočce MKP Stodůlky setkání se spisovateli, kteří radí, jak 
psát lépe. Své rady předávali například Vlado Ríša nebo Klára Smolí-
ková, letos se rádcem stal Jiří W. Procházka, jehož oblíbeným žánrem 
je science fiction, v poslední době ale i dětská detektivka. 
   Probíraná témata se věnovala samotným základům vyprávění (usa-
zení do žánru, základní linie příběhu), setkání ale přineslo i konkrét-
nější rady (například jak co nejlépe popsat danou scénu).  
   Během dopoledne se v knihovně vystřídalo asi padesát dětí od první 
po devátou třídu. „Ta děcka mají vymyšlené báječné příběhy,“ svěřil se 
po skončení programu Jiří Procházka. Tak nezbývá než držet palce 
a těšit se na skvělé soutěžní povídky! Marta Kravčíková 

Metoda výuky, která zaujala 
Díky zapojení ZŠ 
Mládí do Operačního 
programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání se 
mohou žáci 2. stupně 
setkávat s anglič- 
tinou i v hodinách 
zeměpisu, dějepisu 
a tělesné výchovy 
a získat tak zkuše-
nosti s vyučováním 
v cizím jazyce. Po-
mocí angličtiny se 

 seznámili s obyvatelstvem Asie, v angličtině byla vedená i rozcvička, 
žákům byla nabídnuta zajímavá dějepisná témata... Ohlasy žáků 
na metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning) jsou 
veskrze pozitivní. Žáky zaujala, učivu rozumí a mnozí ho dokáží také 
anglicky reprodukovat. Tato metoda je sice používána převážně 
na středních školách, naši žáci ale mají možnost se s ní seznámit již 
nyní. Norbert Tlustý  

Zážitky z Železných hor
Již 17 let pořádá Základní škola Mládí pro 4. třídy školu v přírodě 
s angličtinou. Také letos se uskutečnila v Železných horách v obci 
Horní Bradlo. Čtvrťáci se seznámili s krásným koutem naší vlasti 
v Pardubickém kraji. Kromě netradiční výuky mimo školní třídy na ně 
čekal rozmanitý program obohacený o angličtinu. Děti mohly zažívat 
angličtinu v přírodě, v jídelně i při běžné komunikaci. Většina žáků 
získala diplomy v nějaké sportovní, společenské či umělecké činnosti. 
Jeden diplom jsme předávali obzvlášť rádi. Byla to cena Fair play, kte-
rou získal Bruno Armič – Sponza, který pomohl spolužačce na trati 
orientačního běhu i za cenu ztráty času. Letošní turnus školy v přírodě 
s angličtinou se zařadil mezi ty velmi zdařilé. Norbert Tlustý

■ V pátek 5. května uspořádala FZŠ Trávníčkova pod záštitou Konta 
Bariéry charitativní běh Run and Help, na který se přišel podívat 
i mistr ČR v boxlacrosu Radek Skála a jeho přátelé. Podařilo se vybrat 
12 584 Kč. Žáci všem, kteří přispěli na dobrou věc, děkují.                                                         
■ Tanečnice z DEMA sklízí úspěchy – postup na mistrovství ČR, 
zisk titulu mistr Čech, titulu 2. vicemistr Čech, nejmenší tanečnice 
na své první soutěži obsadily stříbrnou příčku a dívky z juniorského 
týmu dovezly z Čáslavského čtyřlístku rovnou zlato.  
Více na www.tanecniskupinademo.cz.
■ Deset žáků z 5.A a 5.B ZŠ Mohylová se zúčastnilo vědomostní 
soutěže MUZOR (pozpátku rozum). V různých znalostních oblastech 
vybojovali nádherné 1. místo. 
■ Duben byl pro děti z MŠ Úsměv zajímavý, poučný a veselý. Pojme-
nováním stromů na školní zahradě oslavily Den Země, spolu s rodiči 
si užily Putování s indiány a také přivítaly milou návštěvu – několik 
dětí z Dětského domova Tuchlov u Teplic.
■ Dne 10. května se 41 proškolených deváťáků ze ZŠ Kuncova po-
druhé zúčastnilo v rámci výchovy ke zdraví celostátní sbírky Český 
den proti rakovině. Dokázali prodat 2 000 kvítků měsíčku lékařského 
a do sbírky tak přispět částkou 60 910 Kč.                                                                            

■ Při příležitosti Dne Země si nutnost a důležitost ochrany životního 
prostředí připomněli i v ZŠ s RVJ Bronzová. Již tradičně se konala 
znalostní soutěž o naší planetě i našem okolí, kterou letos pro žáky  
2.–5. ročníků připravila v Centrálním parku třída 9.B. 

krátce

Mokrý Butovický rohlík
Běžecko-cyklistický závod Triatlonu sportklubu Praha a odboru ži-
votního prostředí se konal v sobotu 22. 4. na hrázi Stodůleckého ryb-
níka v Centrálním parku. Nejmladší kategorii závodníků odstartoval 
zástupce starosty Pavel Jaroš. Před samotným závodem se účastníci 
mohli rychle posilnit dílem svátečního koláče s logy městské části 
a Greenways nebo butovickým rohlíkem. Akce tradičně otevřela dál-
kovou trasu Greenways Praha – Vídeň. Přes nepřízeň počasí se zú-
častnilo asi 70 lidí. Ke Dni Země byl společně do Centrálního parku 
vysazen strom – Javor tatarský.  Eva Beránková

FO
TO

: J
AN

A 
GI

LíK
OV

Á



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2017 15

AntiFetFest aneb jde to i jinak!
V letošním místním 
kole již 10. ročníku 
amatérské filmové 
soutěže AntiFetFest 
2017 proti sobě 
stály tři snímky zá-
kladních škol. 
Do celopražského 
finále postoupil 
film „Vnímáš to 
stejně?“ od tvůrců 
z DGPM Produc-
tions ze ZŠ Klau-
sova. Vítězům pře-
dali v obřadní síni 
radnice ceny zá-
stupce starosty 

 Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.
V Praze se do soutěže přihlásilo rekordních 69 filmů ze 13 měst-

ských částí. Finále se uskuteční v kině Lucerna ve středu 14. června. 
 Petr Syrový   

České medobraní
Tradičně poslední neděli ve škol-
ním roce pořádají spolky a včelaři 
z Ořecha a okolí České medo-
braní – nejsladší den pro celou ro-
dinu. Letos se bude konat už 
počtrnácté, a to 25. června 
od 10.00 do 18.00 v areálu včelína 
a lanového centra v Ořechu. Cí-
lem akce je přiblížení a propagace 
včel a včelaření. I proto se koná 
v době, kdy mají včelky i včelaři 
nejvíce práce a je tedy možné 
ukázat všem zájemcům co nejvíce. 
V areálu si včel všimne jen málo-
kdo. Ten, kdo si je chce opravdu 
prohlédnout, může navštívit uni-
kátní prosklený včelín nebo novou 
včelí laboratoř. V té si může včelky nejen pohladit, ale i změřit, zvážit 
a třeba jim i změřit teplotu. Pro ty, kteří si budou chtít med koupit, 
bude na velkém medovém jarmarku připravena řada stánků s mnoha 
jeho druhy.         Vladimír Glaser

Do Třebonic už popáté
Letos se v polovině května uskutečnil už 5. ročník oblíbeného po-
chodu do Třebonického pivovaru na pivo. U Lukáše, kde byl „start“, 
se sešlo neuvěřitelných 70 poutníků. Do Třebonic se šlo přes Chaby 
a Krteň. Po výšlapu dlouhém téměř 4 kilometry si všichni zasloužili 
nejen odpočinek, ale i pivečko a něco dobrého k zakousnutí. Třeba 
utopence, matesy nebo nakládaný hermelín.

Pochodu se zúčastnili i zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitelé 
Miloš Drha a Antonín Krejčík. V cíli se senioři setkali s radním 
Zbyňkem Pastrňákem a předsedou sociálního výboru Alešem Mareč-
kem. Seniory přišel pozdravit i starosta David Vodrážka, který pout-
níkům popřál krásné léto a ještě hodně našlapaných kilometrů.

Všem děkujeme za účast a Staňkovu rukodělnému pivovaru v Tře-
bonicích, který tentokrát tak trochu „praskal ve švech“, za vlídné při-
jetí. Tak příští rok na shledanou.  Alena Hrabětová a Jiří Mašek, SSSP13

Pro radost nejen maminkám
V pondělí 15. května odpoledne se v klubu seniorů uskutečnilo hu-
dební vystoupení pro všechny přítomné a zvláště pak maminky. Pří-
jemné odpoledne si nenechalo ujít zhruba 40 seniorů a seniorek 
včetně vystupujících členek pěveckého sboru Zpívající seniorky z Tři-
náctky. Ten vystoupil za klavírního doprovodu a pak přišlo překvapení. 
Na kytaru zahráli a zazpívali tři galantní muži – zastupitel Zbyněk 
Pastrňák, ředitel střediska Jiří Mašek a vedoucí tohoto příležitostného 
hudebního tělesa Vítězslav Panocha. A když už se sešlo na jednom 
místě tolik muzikantů, došlo i na společné zpívání.                

             Alena Hrabětová, zástupkyně ředitele střediska

Tržiště Luka opět ožívá
Od 1. dubna se na základě výběrového řízení stala novým provozova-
telem Tržiště Luka paní Leona Petrović. Nyní je na tomto tržišti ote-
vřeno mimo pizzerie i občerstvení, ve kterém si můžete koupit vždy 
čerstvě připravované jídlo, zmrzlinu a nealkoholické nápoje. Ve stán - 
ku s ovocem a zeleninou si můžete za bezkonkurenční ceny vybrat 
opravdu kvalitní a čerstvé zboží. Na své celoroční nájemce čekají ještě 
dva dřevěné stánky. Každý čtvrtek od 8.00 se zde navíc konají farmář-
ské trhy, na kterých naleznete uzeniny, vajíčka z farmy, koření, zdravou 
výživu, kvalitní spodní prádlo, dětské oblečení a textil za rozumnou 
cenu. Do budoucna určitě přibude opět pečivo, sýry, mléčné výrobky, 
ryby a další produkty. Všichni prodejci se těší na vaši návštěvu a věří, 
že se tržiště stane oblíbeným místem vašich nákupů.

Více informací na leonapetrovic@hotmail.com, tel. 774 586 229.
                                                   -red-
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Když se řekne judo, každý si představí nejspíše něco jiného. Někdo 
vzdálené Japonsko, někdo tvrdý boj, po poslední olympiádě i zlatou 
medaili Lukáše Krpálka. Judo, celý název je Kodokan Judo, založil v roce 
1882 profesor Džigoró Kanó. V roce 1964 se judo stalo olympijským 
sportem. U nás se historie tohoto sportu začala psát v roce 1919. Dnes 
bychom vám rádi představili člena rodiny, pro kterou je tento ušlechtilý 
sport nedílnou součástí a která se snaží, aby se pevně uchytil i v Praze 13. 
Karel Vítek ml. (4. dan), s kterým si budeme krátce povídat, je od roku 
2015 držitelem titulu Trenér objevitel, který mu byl udělen Českým 
olympijským výborem.

V naší rodině se snad děti v kimonech už rodí

Tuto poctu beru jako poděkování a ocenění nejen mé osoby, ale i jako 
uznání koncepce a principů mého otce Karla Vítka, nositele 7. danu. 
Ten vás asi také k judu přivedl.
Když jsem se narodil, tak si rodiče položili otázku, co se mnou. Odpo-
věď byla jasná – šup s ním na žíněnku. Zhruba v devíti letech jsem si 
k judu přibral ještě basketbal, oboje za Spartu. Pětkrát týdně jsem se 
věnoval basketu, dvakrát judu. V patnácti jsem si udělal první, takové 
jednodušší zkoušky na trenéra. Ale nešlo se věnovat jenom sportu, 
který mě nesmírně táhnul, musel jsem také studovat. Naštěstí se mi 
podařilo všechno skloubit. V osm-
nácti už jsem měl první velké trenér-
ské zkoušky a v tělocvičně 250 ju-
distů. Začal jsem dělat i rozhodčího, 
byl jsem předsedou rozhodčích 
Prahy. Té práci jsem se věnoval roky 
a měl jsem ji rád. Pak se změnila 
sportovní pravidla a tím i můj názor 
na judo. To ale vůbec neznamená, že 
bych na judo zanevřel. Jen ho učím 
jinak. Tak, jak jsem to viděl a zažil 
u táty.
Zmínil jste jeho koncepci a pravidla. 
V čem spočívají?
Plně jsem převzal a snažím se dál 
rozvíjet jeho mnohokrát vysmívaný 
názor, že šance se nesmí dávat pře-
devším a jen těm talentovaným, ale 
všem, kteří mají zájem a chuť se hý-
bat. Že dobrý trenér musí mít stej-
nou radost z toho, že talentovaného 
svěřence dovede k zisku medaile 
a malého nešiku naučí alespoň ko-
toul. Trénink musí být pro děti pře-
devším zábava a hra, nikoli dril 
v honbě za vítězstvím doslova za  kaž - 
dou cenu. Děti se na sportoviště mají 
těšit a ne trnout hrůzou o výsledek. 
Při práci s nimi nesmí být hlavním 

zájmem ukojit ambice trenéra a rodičů na úkor přirozené dětské ra-
dosti z pohybu. Slušnost, kamarádství a zásady fair play pokládám 
v této věkové kategorii za prvořadé. Jakmile dětský sport působí nega-
tivně na tělesné a duševní zdraví dítěte, tak je něco špatně. To, že jsme 
se dali správnou cestou, dokazuje, kolik našich svěřenců se později 
prosadilo. A budete se divit, hodně z nich se z počátku řadilo mezi ty 
méně talentované. Dnes jsou vynikající závodníci, trenéři, rozhodčí... 
Za všechny můžeme zmínit Josefa Dostála. Ten u nás začínal a tři 
roky na sobě tvrdě makal. Dnes je tento rychlostní kanoista mistrem 
světa i Evropy a držitelem stříbrné a bronzové olympijské medaile. 
Toho, že jsem se vydal v tátových stopách se vším všudy, jsem nikdy 
nelitoval. Jako vynikající reprezentant Československa a prvoligový 
trenér velmi dobře věděl, co je správné. A drží se toho i dnes. Po svém 
odchodu z Prahy založil v Mladé Vožici „pobočku“ našeho oddílu 
a stále, ve svých osmdesáti letech, aktivně trénuje tamní děti.
Kde trénujete?
Měli jsme štěstí v neštěstí. Několikeré vynucené stěhování původně 
obrovský klub dost poznamenalo. Díky pochopení a vstřícnosti ředi-
telky ZŠ Klausova Věnceslavy Hanzlíkové a celého vedení školy nalezl 
Judo Klub Sparta Praha – mládež své zázemí na Velké Ohradě. Tam 
jsme mohli, byť téměř od nuly, opět začít trénovat. Dnes je tělocvična 
plná judistického potěru v kimonech a i nejmladší trenéři, dcera San-
dra a syn Karel – oba držitelé 1. danu, mají na co navazovat a v čem 
pokračovat. A protože jsme opravdu judorodinka, zapojila se i man-
želka Michaela, speciální pedagožka. Ta je vždy ochotná dětem i rodi-

čům odborně poradit a pomoci jim 
s případnými problémy.
Blíží se prázdniny, takže vám klepou 
na dveře volné dny. 
Tak to ani náhodou. My se s dětmi 
tak docela neloučíme ani o letních 
prázdninách. Už několik desetiletí 
pořádáme právě na Mladovožicku, 
u rybníka na louce mezi lesy, trochu 
drsnější, ale o to romantičtější letní 
tábor. Samozřejmě ani tam nechybí 
tatami (žíněnky pro judo) pod širým 
nebem, ale ani krásná setkání – dětí 
a trenérů, „pražáků“ a „vožičáků“, 
pravidelně přijíždí i spousta těch, 
kteří na tomto táboře mezi roky 1967 
a dneškem byli – Češi, Francouzi, 
Angličané, prostě kamarádi. Tenhle 
sportovní tábor v jižních Čechách za-
čal pořádat táta v roce 1968, takže teď 
je to už 49. ročník.
Přijímáte nové členy?
Trénujeme v pondělí a ve středu 
od 15.30, takže se může kdokoli při - 
jít podívat a domluvit se. Potřebné 
informace je možné získat také 
na www.judosparta.sweb.cz,  
vitek.judo@tiscali.cz.

Miloš Drha, Eva Černá
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Životní prostředí

 

 

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
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
Nad Dalejským údolím      8. 6. záliv v komunikaci
Husníkova      9. 6. parkoviště u trafostanice
Červeňanského    12. 6. nástupní ostrůvek BUS
K Řeporyjím    12. 6. křižovatka s ul. V Brůdku
Píškova    13. 6. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Kuchařova    14. 6. křižovatka s ul. Svitákova
Pavrovského    15. 6. křižovatka s ul. Janského
Bronzová    16. 6. chodník u trafostanice
Janského    19. 6. parkoviště proti č. 2370

Suchý vršek    19. 6. křižovatka s ul. V Hůrkách  
(odstavná plocha u oční polikliniky)

Zázvorkova    20. 6. parkoviště proti č. 2003/14
Podpěrova    21. 6. u MŠ (u č. 1879)
Janského    22. 6. rozšířený chodník u č. 2437
Chalabalova    23. 6. parkoviště u č. 1611/7
Nušlova    26. 6. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Fantova    26. 6. parkoviště u č. 1742/23
Bellušova    27. 6. parkoviště proti č. 1804/7
Bašteckého    28. 6. křižovatka s ul. Janského
Vlachova    29. 6. u Šostakovičova nám.
K Opatřilce    30. 6. křižovatka s ul. K Jihu

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

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

 

V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla zdarma odevzdávat následující druhy od-
padů: baterie, akumulátory, zahradní chemie, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, léky 
a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů, od-
straňovače plísní), zářivky a výbojky. 

Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318.

Harmonogram mobilního svozu 
nebezpečných odpadů

datum ulice čas 
přistavení

20. 7. – čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
Fantova (u provozovny Barum) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00

Praha se bude červenat
Téma recyklace se v dnešní době týká snad každého z nás a třídění od-
padu do různě barevných kontejnerů je pro většinu Čechů již samozřej-
most. Kam ale správně s odpadem jako jsou drobné elektrospotřebiče – 
například fény, žehličky, mixéry, varné konvice nebo klávesnice? Přesně 
tato zařízení totiž nejčastěji končí v kontejnerech na běžný odpad a při 
jejich rozkladu na skládkách se pak do půdy uvolňují nebezpečné látky. 
Správně patří vysloužilé drobné elektro do červených kontejnerů 
ASEKOL určených k jejich recyklaci. 

Do červeného kontejneru ASEKOL patří: ba-
terie a drobná elektrozařízení jako např. kalku-
lačky, nabíječky, rádia, drobné PC vybavení, disc-
many, telefony, elektronické hračky apod. Nepatří 
tam: TV, monitory, zářivky, úsporné žárovky, CD 
a velké domácí spotřebiče, např. lednice. 

A právě na podporu správného třídění drob-
ného elektrozařízení vznikl ve spolupráci s Ma-
gistrátem hl. m. Prahy projekt Praha v červeném, 
který startuje na začátku června a potrvá až 
do konce srpna. Během těchto tří měsíců budou 
mezi sebou soutěžit všechny městské části hl. 
města Prahy v množství nasbíraného elektroza-
řízení. Ta, která za léto nasbírá nejvíce kilo-
gramů, bude oceněna certifikátem ASEKOL 
a věcným darem, který poputuje do vybraného potřebného zařízení 
v dané městské části. 

V Praze 13 najdete zmíněné kontejnery na těchto adresách: V Hůr-
kách, Archeologická, Janského, Trávníčkova, Vlachova a Dalejská. 
Více na www.cervenekontejnery.cz. -red- 

První nádoby na bioodpad z bytů
V hlavním městě začal pilotní projekt, jehož cílem je především ověření 
možností třídění tzv. bioodpadu, který je nyní převážně odkládán do ná-
dob na směsný odpad. Směsný komunální odpad je dle celorepubliko-
vého průzkumu tvořen až ze 41 % biologicky rozložitelnou složkou.

První nádoby jsou rozmístěny také u vybraných bytových domů 
v Praze 13 (v ul. Smíchovská, Anny Rybníčkové, Raichlova, Karla 
Kryla, Švejcarovo náměstí, Nad Dalejským údolím, Přeučilova, 
 Rotavská, Červeňanského, Petrbokova, Eberova, Jaroslava Foglara). 
Do projektu je přímo zapojeno 33 bytových objektů, což čítá téměř 
1 200 bytů. Sběr je zaměřen na rostlinnou složku bioodpadu, počítá se 
především s bioodpadem vznikajícím v kuchyních. V rámci projektu 
bylo rozmístěno 38 hnědých nádob, nejčastěji s objemem 240 litrů. 
Nádoby jsou zamčené, klíče mají jen domácnosti zapojené do pro-
jektu. Realizaci projektu, jehož doba trvání je stanovena na 1 rok, za-
jišťuje Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 
ve spolupráci se společností Pražské služby, a.s. Výsledky a zkušenosti 
z projektu budou podkladem pro postupné zavádění celoplošného 
sběru biologicky rozložitelného komunálního odpadu na území hlav-
ního města Prahy.  -red-
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INZERCE

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

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Untitled-786   1 5.5.2017   11:44:08

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

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

15.6.2017 
14:00-17:00 

Prodej oblečení na burze podléhá registraci  
(do 5.6.2017 nebo do naplnění kapacity), 
bez registrace není možné na burze cokoliv 
prodávat. Místo konání: pasáž obchodního centra. 
Více informací naleznete na www.ocluziny.cz, 
na fb nebo na marketing@ocluziny.cz

Tak přijďte nakoupit 
od jiných maminek 
hezké oblečení 
za rozumné ceny!

Milé maminky, 
rostou vaše 
děti také 
jako z vody?

Bazárek s děTskýM oBlečeníM
0-10 let

letní

17-05-10-inzerce-BazarekLeto-187x129-01.indd   1 5/10/2017   11:49:06 AM
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hasičské OkénkO

mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Domácí výroba pyrotechniky málem skončila požárem
V sobotu 6. května kolem půl čtvrté ráno musely hlídky městské policie 
dočasně uzavřít komunikaci mezi Třebonicemi a Řeporyjemi. Důvodem 
byl menší požár způsobený podomácku upravovanou zábavní pyrotech-
nikou. Tou si chtěl dosud neznámý pachatel udělat soukromý ohňostroj. 
Požár se strážníkům podařilo zlikvidovat vlastními silami. Případ si 
na místě převzala výjezdová skupina Policie České republiky. Nesoudnost 
a nezodpovědnost některých našich spoluobčanů je opravdu zarážející.

Zásah v Centrálním parku 
První květnový pátek prováděli v podvečerních hodinách strážníci na-
šeho obvodního ředitelství plánovanou akci v Centrálním parku, která 
byla zaměřena na kriminálně závadové osoby a osoby požívající alko-
holické nápoje. Prověrkou nejvíce exponovaných zákoutí parku byla 

jako tradičně nalezena skupina cizinců pod vlivem alkoholu. Během 
následné rutinní kontroly jeden z podezřelých mužů odstrčil zasahují-
cího strážníka a pokusil se o útěk. Za prchajícím se okamžitě vydalo 
několik strážníků. Muž však nereagoval a nezastavila ho ani několi-
krát opakovaná výzva „Jménem zákona.“ I když při útěku několikrát 
upadl a poranil se, nedbal na svůj stav a pokoušel se za každou cenu 
utéct. Strážníci ho ale nakonec zadrželi a spoutali, neboť byl i po do-
padení agresivní. Kontrolou jeho cestovního dokladu pak vyšlo najevo, 
proč vlastně kvůli banálnímu přestupku předváděl takové „divadlo“. 
Šlo totiž o cizince, který má z důvodu předchozího protiprávního jed-
nání zakázán pobyt na území Evropské unie. Třicetiletého cizince si 
převzali policisté k dalším úkonům, které budou zřejmě směřovat 
k jeho definitivnímu odchodu z České republiky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Nezjištěný pachatel využil nepozornosti muže, který si 
30. dubna po půlnoci odložil bundu s peněženkou v kapse 
na lavici v baru a na chvíli se vzdálil. O peněženku, v které 
měl osobní doklady, platební kartu a finanční hotovost, při-
šel. Zloděj mu způsobil škodu 1 000 Kč. 
 Stejný den nad ránem se stal podobný případ, a to při 
jízdě noční tramvají z Hlavního nádraží na sídliště Řepy. Ne-
zjištěný pachatel rozříznul poškozenému podšívku bundy, 
kterou měl muž oblečenou na sobě, a z kapsy mu odcizil pe-
něženku s osobními doklady, platebními kartami a finanční 
hotovostí. Odcizením věcí a poškozením bundy vznikla 
okradenému muži škoda nepřesahující 5 000 Kč. 

 Pachatel, který 26. dubna před polednem odcizil v prodejně 
drogerie tři balení pracího prášku v celkové hodnotě 800 Kč, je 
policii známý. Poté, co bez zaplacení zboží opustil prodejnu, byl 
ostrahou prodejny dostižen a část odcizeného zboží mu byla 
odebrána. Pachateli se povedlo i tak zmizet, ale prověrkou 
 kamerového záznamu prodejny bylo zjištěno, že se jedná 
o osobu, která tímto způsobem chodí nakupovat pravidelně. 
Dalším šetřením budeme zjišťovat, zda bude jeho jednání po-
souzeno ještě jako přestupek nebo už půjde o trestný čin. 
 Nezjištěný pachatel mezi 6. až 8. květnem rozbil na sídli-
šti Velká Ohrada pravé zadní trojúhelníkové okno zaparko-
vaného motorového vozidla, z kterého odcizil navigaci 

a videokameru. Majiteli způsobil škodu 16 000 Kč na odcize-
ných věcech a 4 000 Kč poškozením vozidla. 
 V noci z 9. na 10. května rozbil v ulici Amforová dosud 
nezjištěný pachatel okno spolujezdce u motorového vozidla 
Škoda Fabia a odcizil z něj airbag spolujezdce. Škoda je 
17 000 Kč a další 4 000 Kč za poškození vozidla. 
 Oznámení o trestném činu se šťastným koncem jsme při-
jali 4. května. Oznamovatel postrádal své věci v celkové 
hodnotě téměř 10 000 Kč, které si uložil do šatní skříňky 
ve fitness centru. Naštěstí si později uvědomil, že si je uložil 
do vedlejší skříňky, kde je také všechny v pořádku nalezl.

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra 

Začala sportovní sezona
V Třebonicích se 7. května konal další ročník Memoriálu M. Bubníka. 
Naše družstvo SDH Stodůlky skončilo páté, dorostenci mimo soutěž 
na čtvrtém místě. Členové družstva mladých hasičů se zúčastnili také 
okrskové soutěže ve Bzí, kde se umístili na čtvrtém místě. 
 V uplynulém období měla jednotka stodůleckých hasičů několik 
výjezdů. Ve dnech 21. 3., dvakrát 29. 3., 31. 3. a 25. 4. většinou k likvi-
daci požáru porostu na území Jinonic a Stodůlek.
 Ve středu 26. dubna v 18.55 byla jednotka vyslána do ulice Jaroslava 
Foglara na Velké Ohradě, kde v retenční nádrži uvízla kachní mláďata. 
Družstvo za pomoci člunu zachránilo sedm živých kachňat, dalších 
devět bohužel nepřežilo.
 Jednotka se v úterý 11. dubna zúčastnila na Slunečním náměstí 
u stanice metra Hůrka již 15. ročníku jarní akce Bezpečná třináctka 
aneb Bezpečnost zajištěna a 30. dubna zabezpečovala v Centrálním 
parku Čarodějnice Prahy 13.

Na závěr vám jménem SDH přeji příjemné prožití času prázdnin 
a dovolených, zachovejte nám přízeň a všechny zvu na tradiční soutěž 
Stodůlecký vodník, která se uskuteční 2. září od 9.00 u Stodůleckého 
rybníka v Centrálním parku.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Před dovolenou se ještě zapotíme
Sezona závodů je v plném proudu. 
Květnový memoriál Vlastimila No-
vého a Milana Bubníka má své ví-
těze. V kategorii žen si nejlépe vedlo 
družstvo Malé Přílepy Modré, v ka-
tegorii mužů patří prvenství týmu 
Dolní Měcholupy.

Děti budou bojovat na konci 
května ve hře Plamen a přípravka 
začátkem června v soutěži O pohár 
starosty Prahy 13.

Aby na ně ale nečekala jen soutěžní klání, mohou se těšit na Den 
dětí s hasiči aneb pouť na hřišti. Svůj svátek oslaví 4. června od 15.00. 
Budou sice také závodit, ale tentokrát o žetony, které pak ve stánku 
promění za věcné ceny. 

V prvním poprázdninovém vydání STOPu se dočtete, jak jsme 
zúročili poctivý trénink a jak si vedeme v konkurenci družstev z celé 
Prahy. Uvidíme, držte nám palce. 

Všem přejeme krásné sluneční léto. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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ADOPTOVALI JSME AGALYI. 
ZŠ Mohylová už několik let 
podporuje v rámci projektu 
Adopce na dálku indickou dívku 
jménem Agalya. Ta díky nám 
může chodit do školy a získat tak 
naději na lepší život. Navštívili 
nás zástupci z Arcidiecézní cha-
rity Praha, která projekt zaštiťuje 
a ukázali nám, v jakých podmín-
kách děti žijí i jak to v místní 
škole vypadá. Nemají to jedno-
duché. Proto jsme rádi, že i my 
můžeme alespoň malým dílem 
přispět k jejich spokojenějšímu 
životu.   Jitka Pokorná a Alena Nikrýnová

FANTAZIE BEZ HRANIC. Ve školní družině ZŠ Mohylová si na konci 
dubna mohly děti vyrobit svou loutku čarodějnice a pak ji poslední dub-
nový den využít při Pálení čarodějnic. Do práce se pustily s velikou chutí, 
využily pestrobarevné látky, slámu, a protože přidaly i bohatou fantazii, 
dílo jim šlo pěkně od ruky. Při práci se dozvěděly i něco o tradicích, 
které se k 30. dubnu váží. Zdeňka Davidová, ŠD

FOGLAROVSKÉ DESKOVKY. Začátkem května jsme využili nabídku 
Sdružení Jaroslava Foglara účastnit se Foglarovských deskovek. Bě-
hem dvouhodinového programu jsme měli možnost vyzkoušet si ne-
jen originální hru J. Foglara Cestování mezi tábořišti, ale i další deskové 
a karetní hry – Stínadla, Cesta do Sluneční zátoky nebo karetní hru 
Rychlé šípy. Na závěr jsme dostali ještě spoustu zajímavých informací 
o vzniku těchto her a od organizátorů i několik her s sebou. Ve Zprá-
vičkách na Déčku jste mohli 9. 5. vidět, jak nám to šlo.

Petr Kubů, Pionýrský oddíl Rondel

GALAXY TRACKER. Během velikonočních prázdnin proběhla Velká 
velikonoční výprava klubu Robinson – Galaxy Tracker. Celá akce byla 
v duchu kosmické výpravy, jedli jsme kosmické jídlo, prováděli průzkum 
cizí planety... Kromě her byla součástí i sederová večeře, kterou si děti 
samy připravily. I díky nádhernému počasí působila výprava jako takový 
malý závdavek letního tábora, který se už kvapem blíží. Více o klubu 
na www.klubrobinson.cz. Vítek Bilbo Malý

KVĚTINOVÝ REKORD. Dětské pěvecké sbory Sovičky, Noctuella 
a Kulíšci se také letos zapojily do Českého dne proti rakovině – nejzná-
mější veřejné sbírky u nás. Ve středu 10. května členové sborů nejprve 
prodávali žluté kvítky měsíčku lékařského, v podvečer pak potěšili pub-
likum společným benefičním koncertem v atriu radnice. Prodejem kyti-
ček – symbolů sbírky a vybraným vstupným se jim podařilo získat 
rekordních 20 046 Kč. Ty byly odeslány na účet Ligy proti rakovině 
Praha, která tzv. Květinový den zaštiťuje. Děti z pěveckých sborů všem 
ochotným dárcům děkují. -če-

UŽ VĚDÍ, JAK POMOCI. V dubnu navštívili Mateřskou školu Úsměv 
zdravotníci. Měli připravené zajímavé povídání o první pomoci při 
úrazech, děti si zábavnou formou vyzkoušely ošetření hlavy, masáž 
srdce a prohlédly si sanitku a její vybavení. Pak zdravotníky mile pře-
kvapily, protože všechny znaly telefonní čísla na záchranku, hasiče 
i policii. Na závěr si děti vyrobily každý svého Kryštůfka záchranáře.

Jitka Voldřichová
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ANIMAČNÍ ZÁZRAK. Zájemci ze 7. a 8. ročníků FZŠ Trávníčkova se 
zúčastnili animačního víkendu s neziskovou organizací Metaculture. 
Ještě ve škole však absolvovali besedu na téma předsudky. Cílem ví-
kendu bylo toto téma zpracovat na základě vlastních zkušeností animo-
vanou formou. Děti prošly celým procesem vzniku animace od návrhu 
až po samotné natáčení. Odměnou za trpělivou práci jim byl malý zá-
zrak v podobě filmečků, které si i ozvučily.  
Najdete je na www.youtube.com, za lomítkem uveďte watch?v=SraY-
P1h7dfQ, watch?v=E3xoP2DVSwE, watch?v=Nj0EZMZlmE0.   
 Magdalena Capková

MLADÍ Z MLÁDÍ. Za-
čátkem května se konaly 
tradiční závody Mladého 
zdravotníka, organizo-
vané členy Červeného 
kříže Prahy 1. Se čtyřmi 
družstvy se zúčastnila 
i naše ZŠ Mládí. Všechny 
děti se s úkoly porvaly, jak 
nejlépe uměly. Naše druž-
stva měla velký úspěch. 
Soutěžící z 1. i 2. stupně 
vybojovali po jednom 
druhém a jednom třetím 
místu. Všem moc gratu-
lujeme a jsme rádi, že je 
o kroužek zájem. Znalost 
první pomoci je důležitá pro celý život. Jana Hrbáčková, vedoucí kroužku

OSVĚTIMSKÉ PEKLO. V květnu navštívili zájemci 7.–9. ročníku FZŠ 
Trávníčkova polskou Osvětim. Při prohlídce vyhlazovacího tábora 
Osvětim (Auschwitz) a Osvětim II – Březinka (Birkenau) jsme si 
kladli otázky, proč se nedalo takovým hrůzám zabránit. Druhá světová 
válka zde zanechala ty nejtemnější odkazy. Překvapením bylo, že s ná-
padem uskutečnit tuto prohlídku přišli sami žáci. Zájem byl tak velký, 
že jsme museli z kapacitních důvodů několik dětí odmítnout. Za bez-
problémový průběh děkuji CK Pragotour+ a kolegyním Magdaleně 
Capkové a Janě Semiánové. Marcela Fuglíková

PROBUZENÁ ZAHRADA. Díky dobrovolníkům z logistické společ-
nosti DSV se komunitní zahrada Bubec probudila ze zimního spánku. 
Dobrovolníci ji vyčistili, ošetřili a připravili na bohatou letní sezonu. 
Zahrada je pro veřejnost otevřená denně a téměř každý víkend je zde 
pořádána kulturně-umělecká akce pro celou rodinu. Jste vítáni! Více 
na www.bubec.cz.  Jitka Hvězdová 

TOMU SE ŘÍKÁ ÚSPĚCH. Základní škola Mládí zažila velký atle-
tický úspěch. V oblastním kole soutěže Pohár rozhlasu s Českou spoři-
telnou se všechna čtyři družstva umístila na stupních vítězů. Starší žáci 
získali třetí místo, starší žákyně druhé a obě družstva mladších žáků 
dokonce místo první. Žáci si odnesli i mnoho individuálních ocenění. 
Nejúspěšnější atletkou se stala Denisa Kadlecová, která vyhrála zlaté 
medaile ve všech svých disciplínách – běh na 60 m, hod míčkem a šta-
feta 4x60 m.  Zdeněk Poláček

ZLATÉ BELLY HABIBI. Taneční skupiny orientálního tance Belly 
Habibi a Belly Amiras v dubnu opět zabodovaly na mezinárodním 
 tanečním festivalu Liptov Orient Fest ve slovenském Liptovském 
Hrádku. V konkurenci mezinárodních souborů získaly neuvěřitelnou 
řadu ocenění – čtyři zlaté, dvě stříbrné a tři bronzové poháry a me-
daile za skupinové i sólové choreografie. Obě skupiny, působící 
v DDM Stodůlky, svým tanečním úspěchem obhájily a ještě vylepšily 
výsledky z minulého ročníku soutěže.  Michaela Gaydošová
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Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců  
a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Struktura projektu je 
tvořena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regio-
nální spolupráce. 
 Vzdělávání staví na spolupráci se šesti zřizovanými mateřskými 
školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava 
žáků-cizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny 
na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky 
z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META o.p.s. – 
Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, 
který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako 
cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace 
Centrum pro integrace cizinců, o.p.s. dva typy nízkoprahových kurzů 
češtiny pro dospělé migranty. 
 Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporo-

ván aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klu-
bem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova, s pobočkou Integračního 
centra Praha, o.p.s., je realizována kulturně-komunitní akce „Nejsme 
si cizí…“, která se letos bude konat 24. června od 14 hodin v Centrál-
ním parku poblíž Kuželkárny. 
 Informovanost – jsou publikovány informační letáky v různých ja-
zykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13. 
 Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pra-
covní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13, které jsou příležitostí 
pro sdílení zkušeností, výměnu informací a řešení aktuálního vývoje. 

Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ Pra- 
ha 13. Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu a e-mailové adrese 
kalinovae@p13.mepnet.cz, tel. 722 420 012.
  Eva Kalinová, koordinátorka projektu

Osmým rokem máme Společnou adresu 

Pomozme si navzájem
Prodejna Chráněné dílny OC Lužiny vznikla jako jedno z pracovišť 
chráněných dílen AVE při Charitě Strážnice. V Praze je již od roku 
2011 a nabízí zboží vyrobené v dílnách, kde ve Strážnici pracují lidé 
se zdravotním postižením. Aby tito lidé nebyli kvůli nezaměstnanosti 
vyloučeni ze společnosti, zřídili jsme již v roce 2004 chráněnou šicí 
dílnu, která šije hlavně pro děti a domácnost. Tedy zavinovačky, po- 
vlečení, tepláčky, dupačky, ale i ubrusy, tašky a mnoho dalšího. Před  
několika dny jsme si dovezli spoustu pochval ze Světového dne těho-
tenství, kde byl o naše kvalitní výrobky velký zájem. Pro zaměstnávání 
mužů jsme v roce 2005 otevřeli dřevařskou dílnu na výrobu dřevěných 
hraček. Pokojíčky pro panenky, garáže pro kluky, skládačky, kostky, to 
jsou vše oblíbené hračky, které máme vyrobené v nejvyšší kvalitě po-
tvrzené certifikací. V chráněných dílnách našlo uplatnění cca 50 lidí 
se zdravotním postižením. 

Naši prodejnu vhodně doplňuje Bazárek pro děti do 6 let, kde mů-

žete prodat i nakoupit.  
V současnosti jsme rozší-
řili nabídku o široký sorti-
ment zdravé výživy včetně 
bezlepkových potravin.

Stále nám do počtu 
chybí 1 usměvavá proda-
vačka s částečným inva-
lidním důchodem. Možná 
čekáme právě na vás. 

Nezapomeňte tedy zajít 
do rohu I. patra OC Lu-
žiny. Kvalitní a široký sor-
timent vás mile překvapí. 
Přijďte dobře nakoupit a zároveň podpořit správnou věc. Moc děku-
jeme, potřebujeme vás, jinak nemáme šanci.

Ludmila Múčková, vedoucí Chráněných dílen AVE  

Prázdninové kurzy českého jazyka
Kurzy jsou určeny pro děti migrantů z třetích zemí z městské části 
Praha 13. Probíhají v rámci projektu Společná adresa – Praha 13 fi-
nancovaného MV ČR a spolufinancovaného MČ Praha 13. 

 Fakultní základní škola Brdičkova – 21. 8.–1. 9. 
Kurz je určen dětem-cizincům z celé Prahy 13, které v září nastupují 
do školy nebo již do české školy chodí. Připraven je pestrý výukový 
program, ale také výlety. Kontakt: Miroslava Blahutová,  
tel. 737 103 623, mblahutova@fzsbrdickova.cz. 
 Fakultní základní škola Mezi Školami – 21. 8.–1. 9.
Kurz probíhá vždy od pondělí do pátku od 9.00 do 11.45 v hlavní bu-

dově. Je určen žákům-cizincům od 6 do 12 let. Má za cíl zlepšit ko-
munikaci a porozumění žáků v českém jazyce a umožnění úspěšného 
zvládnutí školní docházky. Strava není zajištěna. S sebou: přezůvky, 
pastelky, svačinu a pití.  
Kontakt: Marta Šefčíková, zastupce@fzsmeziskolami.cz 
 Fakultní základní škola Trávníčkova 1774 – 21.–25. 8.
Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 probíhá od 8.00 
do 12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká je opakování učiva, sport, vý-
lety... S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, přezutí  
a svačinu. Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz.

Více o prázdninových kurzech se dozvíte také na www.praha13.cz  
a na webu pořádajících škol. Petr Syrový

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE 
– ŘEPÍCH HLEDÁ:
 lékaře (pohotovostní služby)  registr. zdravotní sestru
 ošetřovatelku/ošetřovatele  sanitářku/sanitáře  
 do denního stacionáře pracovníka v soc. službách 

Finanční ohodnocení je srovnatelné s tarify ve státním sektoru.

Co je u nás navíc, je pěkné prostředí, možnost ubytování pro 
ženy, přátelský a dobrý kolektiv, spokojení pacienti.

Kontakt: sestra Konsoláta, e-mail: konsolata@domovrepy.cz

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

 Anglofonní záklAdní školA 
 

s výukou většiny předmětů v angličtině
hledá pro školní rok 2017/2018 učitelku prvního stupně

pro výuku českého jazyka a prvouky.
Ve školním roce 2017/2018 na půl úvazku, později na celý.

Anglofonní základní škola
Janského 2189/18, 155 00 Praha 5 – Velká Ohrada

Tel. 603 392 392, e-mail: skola@anglozs.cz, www.anglozs.cz

INZERCE

pOmáhají drUhým
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Zoologická zahrada hl. m. Prahy patří bezesporu mezi nejnavštěvovanější 
místa nejen v naší metropoli, ale v České republice vůbec. Počet 
návštěvníků celkem pravidelně láme rekordy. V roce 1931, kdy byla 
 otevřena pro veřejnost, ji navštívilo 20 000 osob. Letos zde přivítali 
už šedesátimiliontého návštěvníka v její historii. Zatím poslední roční 
rekord v návštěvnosti padl v roce 2016, kdy branami zoo prošlo 
1 448 353 lidí. To spolu s chovatelskými úspěchy, mezinárodně 
uznávanými projekty na záchranu zvířat v přírodě nebo vyhlášením 
Zoologické zahrady hl. m. Prahy čtvrtou nejlepší zoo na světě svědčí  
o její úspěšnosti. O tom, co zajímavého se zde za poslední roky událo 
a jaké změny se chystají, jsme si zašli popovídat s ředitelem Miroslavem 
Bobkem.

Věřil byste, že od našeho posledního setkání uteklo už víc než šest let?   
Co podstatného se za tu dobu v pražské zoo změnilo a jaká je její nejbližší 
budoucnost?
Je velmi těžké vybírat, protože tady se něco děje každý den. Je ale 
pravda, že některé změny jsou z dlouhodobého hlediska hodně důle-
žité. Můžeme zmínit například otevření desítky let uzavřené vyhlíd-
kové cesty Zakázanka, kde dostaly prostor zcela nové expozice původ-
ních obyvatel skalního srázu i geologická expozice přibližující zajímavé 
prostředí, kterým prochází. Ve velkém stylu vstoupila naše zoo do své 
82. sezony, kdy jsme otevřeli Pavilon hrochů a Údolí slonů. Tehdy se 
veřejnosti také poprvé představily dvě nové slonice Tamara a Janita ze 
Srí Lanky, odkud do zoo před osmdesáti lety přicestoval první slon 
Baby. Tamaře a Janitě se vloni narodila slůňata. To je jak z pohledu ná-
vštěvnického, tak i z pohledu do budoucnosti velmi podstatné. Před 
časem tady žili tři sloni bez chovné perspektivy. Dnes obývá Údolí 
slonů největší stádo v Česku. V roce 2014 byla otevřena Rezervace Bo-
roro, herní a odpočinkový areál pro děti a dospělé. Jeho hlavní domi-
nantou je stylizace stromových chýší ve 12,5 metrové výšce, která je 
atraktivní pro návštěvníky všech věkových kategorií. Jsem pyšný 
na originalitu, není to žádná skládačka, která se staví v každé druhé 
zoo. Rok po otevření získalo Bororo v jubilejním ročníku soutěže Dře-
věná stavba roku 2015 první cenu v kategorii dřevěných hřišť a obdr-
želo tak prestižní titul Vítěz vítězů. Návštěvníkům byl také zpřístup-
něn nový pavilon pro největší obojživelníky světa – velemloky čínské. 
Takzvané Velemlokárium je spíš pro fajnšmekry, ale současně nám 
zvedá prestiž ve světě zoologických zahrad. Je to opravdu nesmírně 

Pražská zoo včera, dnes a zítra
moderní, vlastně vizionářský pavilon, který už od nás chce „kopírovat“ 
řada zoologických zahrad. Navíc velemloci jsou v Praze „jako doma“, 
protože tito obojživelníci byli pro Čapka inspirací pro napsání Války 
s mloky. Při této naší malé rekapitulaci nemůžu vynechat další naše ce-
lebrity, a sice gorily. Tady bohužel došlo k velmi nepříjemné věci a to 
byla v roce 2013 další povodeň. Tu gorily přestály, ale potvrdila se nut-
nost vybudovat pro ně pavilon v horní části zoologické zahrady. Jde 
o to, že ten stávající je v nejnižší části a nejde ho před tou opravdu vel-
kou vodou ochránit. A evakuovat rodinnou skupinu goril, kde jsou na-
víc mláďata, je téměř nemyslitelné. Takže proto nový pavilon. V sou-
vislosti s gorilami mohu zmínit Toulavý autobus, projekt, který má 
v Kamerunu pomoci nejen v ochraně goril, ale tamní přírody vůbec. 
Zmínil jsem mláďata goril a slonů, další mláďata tu asi vypočítávat ne-
budu, byť třeba odchov hrabáče byl pro mě osobně velká bomba. Jen 
vloni tady přišlo na svět 1 323 mláďat celkem 229 druhů savců, ptáků 
a plazů. Samozřejmě také proběhla řada transportů koní Převalského 
do Mongolska. Tím se hodně pyšníme. 
Vedou se o narozených hříbatech koně Převalského nějaké záznamy?
Pražská zoo vede od roku 1959 celosvětovou plemennou knihu. 
Kůň Převalského zmizel z volné přírody v roce 1969 a právě naše zoo-
logická zahrada se zasadila o jeho opětovný návrat do přirozeného 
prostředí. Od roku 2011 organizujeme jejich transporty do Mongol-
ska a armádními letouny CASA jsme přepravili již 27 koní. Ti se nej-
prve vypouštějí do aklimatizačních ohrad, kde většinou zůstávají 
do příštího roku. Jsou pod kontrolou, mají tam přístřešek, kde se mů-
žou schovat, přikrmují se. Pak už se musejí starat sami a funguje to 
perfektně. Letos jsem byl v Mongolsku poprvé uprostřed zimy a na-

skytl se mi snad nejúžasnější pohled – modrá obloha, slunce, mínus 
pětatřicet, v té polopoušti trocha sněhu a na něm stojí koně Převal-
ského. Mají hustou srst, jsou to takový plyšáci – prostě nádhera. 
A do toho mi ředitel rezervace Ganbáta říká: „Tak podívej, tohle je 
kůň od vás, tahle klisna, tahle a tahle jsou březí.“ Mongolsko, to pro 
nás ale nejsou jen koně. Rekonstruovali jsme tam nemocnici nebo vy-
hloubili studnu, což bylo neuvěřitelně složité. Voda tam byla až 
ve 140 metrech. Dvacet let se o to snažili Němci, Švýcaři i Mongo-
lové. Až nám se podařilo vodu najít a studnu zprovoznit. 
Zmínil jste také projekt Toulavý autobus.
V zásadě jde o to, že se ve střední Africe strašně moc loví a jedí zví-
řata, která by se měla chránit. Je to takzvaný bushmeat – maso z pra-
lesa. Jde zčásti o tradice, kdy se masu připisují magické účinky a zčásti 
o to, že lidem zkrátka chutná. Například maso goril je doporučováno 
těhotným ženám, anebo je často konzumují vojáci či policisté, aby byli 
silní a tvrdí. Navíc je to předmět obchodu a velkého byznysu. Když 
jsem byl v Africe, všimnul jsem si neuvěřitelného paradoxu. Ve vesnici 
na okraji pralesa, kde gorily žijí, děti tato zvířata vůbec neznají. Snad 
jen jako maso na talíři. Když jsem jim dal fotky našich pražských go-
ril, byly úplně konsternované a žasly, jak jsou to krásná zvířata. Tehdy 
jsem si uvědomil, že má-li se něco změnit, musí se začít u těch nej-

Ředitel pražské 
zoologické zahrady 
Miroslav Bobek
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menších. Takže jsme po Africe začali s velkým úspěchem šířit knížky 
pohádek o gorilách a pak jsme se rozhodli pro Toulavý autobus. Pat-
ronem projektu se stal fotbalista Karel Poborský, který byl i při jeho 
první jízdě. Autobus sváží školáky z pralesní oblasti Dja zejména 
do záchranné stanice pro primáty v Méfou nedaleko hlavního města 
Yaoundé. Tam děti gorily uvidí ve skutečnosti. Když odbočím, tak ti 
prckové jsou překvapení už jen z toho, že jedou do města, že vidí pat-
rové domy… Je to pro ně veliký zážitek. V záchranné stanici se doví-
dají, proč je nutné se chovat k přírodě jinak, že cena goril a dalších 
ohrožených zvířat nespočívá v tom, že je to lahůdka. Místní autority, 
ať už učitelé nebo představitelé vesnic, náčelníci, starostové si po-
stupně také uvědomují, že je potřeba dosavadní přístup změnit. Lidí 
přibývá, lesa a zvířat ubývá a oni vědí, že je to neudržitelné. Příběhů 
z Afriky má člověk spoustu, ale ty si necháme třeba napříště. Důležité 
je, že máme na tento projekt pražské zoo skvělé ohlasy. 
Máte i nějakou zpětnou vazbu? 
Ano, dokonce jsme o té „zpětné vazbě“ natočili dokument. Jde o pří-
běh holčičky, která po návštěvě záchranné stanice odmítá jíst bush- 
meat a přesvědčila o tom i svou rodinu. A není jediná, nicméně je to 
běh na dlouhou trať. Způsob vnímání zvířat a přírody vůbec je tam 
hluboce zakořeněný. Docent Daniel Frynta z Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy dělá výzkum, jak místní lidé vnímají zvířata a jak 
se jejich pohledy mění. Je to pro nás i jedna ze zpětných vazeb. Je ale 
třeba říct, že realizace nejen tohoto projektu je v afrických podmín-
kách velmi náročná. Organizačně i finančně.
Návrat koní Převalského do volné přírody nebo Toulavý autobus 
 zdaleka nejsou jediné ochranářské projekty pražské zoo. Mezi další 
patří například pomoc při ochraně supů na Balkáně, gaviálů v Indii, 
nově se začínáme zaměřovat na laoše v Laosu. Je to takový velmi 
zvláštní hlodavec donedávna známý jenom z paleontologických ná-
lezů. V budoucnu se chceme zaměřit i na divoké velbloudy a možná 
i další druhy.

Vraťme se zpět k pražské zoologické zahradě. Na jaké novinky se 
můžeme těšit?
Momentálně stavíme nebo spíš zásadně rekonstruujeme restauraci 
Gaston, ve výstavbě je Rákosův pavilon pro papoušky, který ale ne-
cháme ještě před otevřením pořádně zarůst. K vidění tam bude při-

bližně 30 druhů exotických ptáků včetně arů Learových, které cho-
váme jako jediná zoo v kontinentální Evropě. Mezi tím postavíme 
expozici australské fauny, kde budou také ďábli medvědovití – opravdu 
mimořádná exkluzivní zvířata. Ale zejména by se konečně měl začít 
stavět nový pavilon goril. Kromě toho jsme teď ukončili architekto-
nické soutěže na novou expozici ledních medvědů a pavilon pro 
pandy velké. Takže to jsou tři opravdu velké projekty – gorily, lední 
medvědi a pandy.
Jaký je časový horizont?
Pavilon goril bychom chtěli začít stavět ještě letos. Vlastně už se měl 
stavět dávno, ale zdržely nás obstrukce MČ Praha-Troja. Pro obě další 
velké stavby nyní začínáme připravovat projektovou dokumentaci.

Gorilí rodinka se bude stěhovat nejen výš, ale také na úplně druhou 
stranu zahrady. Nebude pro návštěvníky trochu z ruky? 
Téměř přímo u jejich nového pavilonu bude další vchod do zoo, 
ke kterému bude jezdit autobus. V souvislosti s dlouhodobým rozvo-
jem zoo bychom rádi část expozic převedli právě do této vzdálenější 
části zahrady. Výhledově by tam měla jezdit tramvaj, která by měla za-
stávku právě u tohoto nového vchodu. Z pohledu rozvoje zoologické 
zahrady by to bylo průlomové, protože od jejího otevření v roce 1931 
se tady s její dopravní obslužností pořád zápolilo. 

Zmínili jsme mnohé, tak snad ještě „den úspěchů“.
V jeden den, konkrétně 20. dubna, jsem převzal dvě ocenění na Zla-
tém středníku, profesní soutěži hodnotící firemní interní a externí 
média. Jedno bylo za facebookový profil zoo a druhé za Trojského ko-
níka, časopis zoo. A ve stejný den ve finále soutěže Manažer roku vy-
hrál v kategorii Manažer odvětví.
Zoo nabízí kromě jiného i řadu akcí s konkrétním zaměřením. Jak to bude 
v létě? 
Obdobně jako v předchozích letech. Bude tu celá řada prázdninových 
akcí hlavně pro děti. Já osobně mám nejraději červencový Den hmy-
zožravců. Také letos bude s ochutnávkou hmyzu připraveného na vše-
možné způsoby. Novinkou jsou ale zážitkové programy – krmení vel-
bloudů či účast při výcviku lachtanů. Navýšili jsme také počet nočních 
vycházek, o které je stále velký zájem... Na našich webových stránkách 
www.zoopraha.cz každý najde všechny potřebné informace nejen 
k prázdninovému programu. Eva Černá
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Tentokrát se vydáme od metra Háje autobusem č. 386 do Suchdola 
nedaleko Kutné Hory. Na návsi s tvrzí, přestavěnou v 16. století na re-
nesanční zámeček, stojí vedle fary původně gotický kostel sv. Markéty. 
Odtud dojdeme po zelené přes Sedlov až na křižovatku v Ratboři. 
Zdejší kostel sv. Václava byl za třicetileté války zničen švédskými voj-
sky. Později prošel barokní úpravou a na věž byly nainstalovány ho-
diny. Doporučuji zajít na náves s panským špýcharem, starým a novým 
zámečkem a parkem se vzácnými dřevinami. Starý zámeček, v letech 
1912–15 upraven arch. Janem Kotěrou, má zachovalou klenutou 
 renesanční místnost pocházející z původní gotické tvrze. Za starým 
zámečkem byla v letech 1910–13 postaven pro majitele cukrovaru – 
rodinu Mandelíků tzv. Nový zámeček, vila podle návrhu arch. Jana 
Kotěry. Nad hlavní římsou při kupoli dominují Štursovy sochy Géniů 
Ducha a Hmoty z roku 1913. Dnes je zámeček upraven na hotel 
Chateau Kotěra s pokoji v kubistickém stylu. Vrátíme se na rozcestí 
se zelenou značkou, vlevo mineme hřbitov, na kterém roste mohutný 
24 metrů vysoký cedr atlantský, vysazený koncem 1. světové války. 
Je ve výborném stavu a vzhledem k tomu, že se cedry dožívají až 
2 000 let, má před sebou snad nadějnou budoucnost. Na Kolínsku jde 
o jediný exemplář. Dojdeme ke Skokanovskému rybníku, po pravé 
ruce uvidíme ruiny mlýna. Ten nechala v roce 1673 postavit Ludmila 
Františka z Lobkovic. Jméno dostal podle prvních nájemců a mlelo se 
v něm takřka 300 let až do jeho opuštění v roce 1959. Oblast po pravé 
straně od hráze se nazývá Granátnice. V nízkém lesíku se dá narazit 
na stopy po dolování českých granátů v 18. století. Ty se dobývaly 
na různých místech v přilehlém okolí a při troše štěstí na ně můžete 
narazit i dnes. Po kamenném můstku přes potok Polepku dojdeme 
do Hranic, kde byly nalezeny dva skoro 2 500 let staré kostrové hroby 

Böhmova ulice
Vychází severovýchodním směrem z ulice Archeologické a tvoří sa-
mostatnou smyčku. Český archeolog Jaroslav Böhm se narodil 
8. března 1901 v Holešově na Moravě v rodině olomouckého berního 
úředníka. Zájem o moravskou minulost prý projevoval již od dětství. 
Roku 1919 odmaturoval a byl přijat na Filosofickou 
fakultu Univerzity Karlovy, kde si zapsal přednášky 
z oboru historie, geografie a prehistorie. V roce 1924 
předložil disertační práci, složil rigorosní zkoušky 
a 16. června byl promován doktorem filozofie. Své ce-
loživotní působení spojil se Státním archeologickým 
ústavem (později přeměněném na Archeologický 
ústav ČSAV), kam počátkem roku 1923 nastoupil 
jako volontér a těsně před válkou se stal ve svých 
osmatřiceti letech jeho ředitelem. Propagoval velké 
plošné terénní výzkumy, při nichž ověřoval moderní 
metody. Především díky jeho vedení se na jižní Mo-
ravě – na dolním toku Dyje a Moravy, ve Starém 

Další putování za vodopády

Městě a v Dolních Věstonicích – začal utvářet obraz kultury Velko-
moravské říše. V roce 1949 vyvrcholil také jeho dlouhodobý zájem 
o nejstarší umění lidstva uspořádáním výstavy na toto téma v Národní 
galerii. Umělecké projevy lidí paleolitu zde byly – u nás poprvé – 

představeny formou rekonstrukcí pravěkých kreseb, 
maleb i originálních předmětů. Počátkem 50. let se 
Jaroslav Böhm aktivně účastnil procesu zřízení Čes-
koslovenské akademie věd. Jeho dílo z tohoto „funk-
cionářského“ období, značně poznamenáno aplikací 
marxistických metod, však bylo již po svém vydání 
odborníky napadáno. Ač mu Zdeněk Nejedlý, tehdejší 
prezident ČSAV, v přání k šedesátinám notoval „ra-
dostnou píseň mládí a svěžesti“ a v porovnání se svým 
věkem cítil jeho „mladost a přímo junáctví“, chatrné 
zdraví Jaroslava Böhma trápilo stále víc. Akad. doc. 
PhDr. Jaroslav Böhm zemřel 6. prosince 1962 v Praze 
ve věku 61 let. Dan NovotnýZD
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s bronzovými milodary. Z rozcestí Kamenný most můžeme sejít nej-
prve širší cestou a pak pěšinkou po okraji lesa ke krásnému železnič-
nímu viaduktu z roku 1900. Jeho 109 metrů délky spojuje sedm 
12 metrových oblouků. Patří k nejcennějším objektům dopravního 
stavitelství v Čechách. Dochoval se, kupodivu, v původním stavu bez 
větších oprav. Osvěžení nabízí pod ním meandrující Polepka. Po pě-
šince se vrátíme zpět na širší lesní cestu a po ní sejdeme dolů ke Ko-
houtově mlýnu s rybníčkem a se štěstím i s nadšenými horolezci 
na blízkých skalách. Vrátíme se zpět na Kamenný most a pustíme se 
po modré 2 km lesem až do moc pěkné vesničky Pašinka. Zdejší tvrz 
z roku 1384 s dominantní pozdně gotickou věží byla později dopl-
něna o barokní křídlo. Od roku 1885 vlastnila tvrz kolínská rodina 
Radimských, ze které pochází český malíř Václav Radimský. Od tvrze 
znovu sestoupíme do údolí, po jehož levé straně se nachází dosud nej-
větší objevené pohřebiště u nás ze starší doby bronzové se 142 hroby 
a ostatky 157 lidí ve skrčené poloze. Dojdeme do Polep, kde se v ro-
dovém dvoře učil pod vedením svého otce hospodařit slavný rybníkář 

Jakub Krčín. Dojdeme na rozcestí, modrá pokračuje podél Polepky, ale 
my ji na chvilku opustíme a dáme se rovně do kopce kolem kapličky 
Cyrila a Metoděje. Za ní je vlevo malý pivovar Svatý Ján. Jeho ná-
vštěvu včetně ochutnávky nefiltrovaných piv lze uskutečnit po před-
chozí domluvě. Vrátíme se zpět na modrou, půjdeme přes můstek 
a kolem Polepky až uslyšíme hukot Polepského vodopádku, kde 
 Polepka překonává 5 metrový skalní útvar. Za Berkovou skálou pro-
jdeme zahrádkářskou kolonií až k ukazateli a od něho po žluté 1,5 km 
až na nádraží nebo po modré 2,5 km do centra Kolína. Hezký výlet 
má něco přes 13 km, pro lepší orientaci je možno použít mapu KČT 
Kolínsko a Kutnohorsko č. 42. Šťastnou cestu.

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

Autor: Pavel Talaš

Ve vašich cestovních plánech by nemělo chybět Mirakulum
V posledních předprázdninových Víkendech bez nudy opustíme 
Prahu a vydáme se do všemi dopravními prostředky skvěle dostup-
ných Milovic, konkrétně do Parku Mirakulum. 

„Mirakulum je zábavně naučný rodinný park přírodního typu. 
V tom je v podstatě obsažené všechno“, říká majitel parku Jiří Antoš. 
„Myslíme na to, aby zde byl veškerý komfort pro rodiny i s těmi nej-
menšími dětmi, ale také pro seniory nebo návštěvníky s hendikepem. 
Park nabízí nejen spoustu atrakcí, kam spolu s dětmi mohou i rodiče, 
ale také piknikové louky, naučné stezky, kde jsou například kozičky, 
daňci nebo mufloni ze záchranných stanic. Jsou tady také naučné za-
hrady, jejichž základem je 12 zemědělských plodin, se kterými se mo-
hou děti hravou formou seznámit. Stejně jako s tříděním odpadu. 

Naší snahou je, aby park 
návštěvníky nejen zaba-
vil, ale i co nejjedno-
dušší a nejpřijatelnější 
formou poskytl nějaké 
informace. Protože tady 
lidé tráví dost času, 
mnohdy i celý den, jsou 
zde k dispozici mikro-
vlnné trouby, přebalo-
vací pulty, toalety, řada 
stánků s občerstvením, 
ale také možnost koupit 
si hotová jídla, v hor-
kých dnech návštěvníci ocení i klidná stinná zákoutí nebo náš vodní 
svět. Momentálně se upravuje filtrační systém, protože původní byl 
kapacitně nedostačující, ale věřím, že v hlavní sezoně už budou úplně 
všechny vodní atrakce včetně nové plochy s vodotrysky v provozu.“

Mezi herními prvky, jejichž převážná část je vyrobena z akátového 
dřeva, jsou velkým lákadlem lanová centra, podzemní chodby, velké 
houpačky a obří trampolíny nebo tobogány. Na ploše 10 hektarů toho 
najdete ale daleko víc.

„Do budoucna by se mělo Mirakulum rozšířit o dalších zhruba 
10 hektarů“ dodává majitel. „Sice tu máme habrové bludiště, ale rád 
bych tam udělal nějaké zajímavé věci za použití zeleně. Vymyšlené to 
už v podstatě mám, ale nechci zatím nic prozrazovat.“

Dříve, než se vydáte na cestu, navštivte www.mirakulum.cz. Dozvíte 
se více o samotném parku, ale také o rezervaci pro školy, školky a větší 
skupiny, otevírací době nebo možném dopravním spojení. Eva Černá 
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tŘináctka rOk pO rOce

1970: Bourat, stavět, sčítat!
Rok 1970 byl ve Stodůlkách oproti roku předchozímu na události velmi 
bohatý. Hodně se bouralo, stavělo i schůzovalo. Vše odstartovala led-
nová demolice „staré šeredné budovy“ v bývalém panském dvoře, která 
dříve sloužila jako ovčírna. Ještě větší pozornost ale vzbudil konec býva-
lého hostince „U Slovana“. Budova, na které byl ještě patrný původní 
název „Gasthaus zur Slovan“, byla už v dezolátním stavu, navíc se jí 
v průběhu roku propadla střecha. V pátek 17. července proto proběhl 
její odstřel. „Po odstřelu si někteří občané odvezli dřevo na palivo a něco 
stavebního materiálu. Toho ovšem bylo pomálu, protože se celá budova 
rozsypala nadrobno,“ uvádí kronikář František Vlasák.

Stavební ruch vypukl na jaře. Přes bývalá luka JZD až k silnici pod 
Malou Ohradou byla vybudována nová stoka a v květnu začal Okresní 
stavební podnik hloubit základy pro 
stavbu obchodního domu ve Sto-
důlkách. „Byly sem navezeny panely 
a uskladněny v ulici Rudé armády,“ 
píše kronikář. „Později byly ale zase 
odvezeny a stavba uvízla na mrtvém 
bodě,“ stěžuje si. Na podzim pak 
odstartovala také dlouho plánovaná 
rekonstrukce věže místního kostela 
sv. Jakuba Staršího. Ani ta se ale ne-
obešla bez komplikací. „Přišly silné 
západní větry, které braly z lešení 
prkna a zanášely je na střechu bý-
valé farní budovy,“ líčí Vlasák.

Alespoň, že ono zmíněné schůzo-
vání bylo klidnější. Při příležitosti 

staLO se v červnU

Legenda československého fotbalu 
Hráč střední až menší postavy oblékal modrý svetr s hvězdou 
na hrudi. Nehrál na efekt, ale na spolehlivost. Typické pro něho bylo 
bezchybné chytání „do koše“ či rybička v pádu, při níž si ztlumil 
oběma rukama míč na prsou. Byl po-
věstný vynikajícím postřehem, mrštností, 
předvídavostí a jmenoval se František 
Plánička. Narodil se 2. června 1904. 
S fotbalem začínal ve Slovanu Praha 
VII, následoval Union VII, Staroměst-
ský SK Olympia a SK Bubeneč. O mla-
dého talentovaného brankáře už v té 
době velmi stála Slavia. Přestup nebyl 
snadný. Slavia zaplatila Bubenči 800 ko-
run, 300 korun pokutu a František byl 
od roku 1923 slávistou. Za měsíc na-
stoupil v premiéře proti Čechii Karlín. 
Slavia vyhrála 6:2. Přesto se nestal hvěz-
dou hned. S tehdy zkušenějším Josefem 
Štaplíkem vytvořili na dalších 6 let vy-
rovnanou brankářskou dvojici, která se 
navzájem střídala a doplňovala. Pak už 
měl Plánička znatelně navrch a zaujímá 
pozici prvního brankáře. V prvním pro-
fesionálním ligovém ročníku 1925 seší-
vaný tým vítězí. Roku 1927 se František 
prosazuje do reprezentace a na dalších 
12 let se stává její stálicí. Další mistrov-
ský titul přichází v roce 1929. Následují dva další v řadě, přičemž v se-
zoně 1929/30 neztratila Slavie ve čtrnácti zápasech ani jeden bod. 
Odvážný a pracovitý brankář dovede v pozici kapitána na MS 1934 
v Itálii náš tým až k finálovému stříbru, přičemž Pláničkovy výkony 
uchvátí světové odborníky. Naši byli doma vítáni jako kdyby přivezli 
zlato. Mistrovský hattrick Slavie zopakuje v letech 1933-35, poslední 
titul sklízí sešívaní v roce 1937. I přes svou virtuozitu zažil František 
pár černých chvil. Tou nejhorší, při zápasu s Maďarskem v roce 1937, 

byla tortura osmi gólů. Zlatá mistrovská třicátá léta patří ve Slavii vý-
hradně, a v reprezentaci z velké části, spolehlivému Pláničkovi. Teh-
dejší dostatečně neprostupná obranná clona s pohotovým Františkem 
v brance garantovala minimum inkasovaných branek. Jenže bylo mu 

už třicet let a pomýšlel na konec kariéry. 
Ale je pořád nejlepší a tak se na MS 
1938 ve Francii stal opět kapitánem. Pak 
si v osudném zápase s Brazílií v 83. mi-
nutě za stavu 1:1 zlomil ruku při střetu 
s útočníkem. Střídat se nesmělo a tak 
v bolestech dochytal nejen základní 
hrací dobu, ale i celé nastavení. Až tohle 
zranění uzavírá Pláničkových fantastic-
kých a dlouhou dobu rekordních 73 re-
prezentačních utkání. Po vyléčení se už 
do branky nevrátil. Bylo mu 34 let. 
Po ukončení kariéry pomáhal trenérům 
i ve výboru Slavie. Ve fotbalové brance 
stál naposledy 4. července 1970 jako šes-
tašedesátiletý v Domoušicích u Rakov-
níka v dresu jedenáctky bývalých inter-
nacionálů. Až do svých neuvěřitelných 
osmdesáti udivoval pružností i svým 
brankářským uměním. Odehrál 
1 442 utkání, z nich 1 044 vítězných. 
Se Slavií získal 8 mistrovských titulů. 
Dvakrát byl kapitánem československé 
reprezentace na světových mistrovstvích 

1934 a 1938 a v anketě Mezinárodní fotbalové federace byl zařazen 
mezi deset nejlepších brankářů světa. Byl vzorem nejen pro svou klu-
bovou věrnost, svou skromnost, příkladnou celoživotní životosprávu 
a vysoký profesionalizmus. Nikdy nepil ani kávu, nekouřil a sportoval. 
Skromný charakterní člověk, drobný postavou ale ohromující svou 
osobností, Zasloužilý mistr sportu a Fotbalový rytíř, legendární česko-
slovenský brankář František Plánička vstoupil s nehynoucí slávou 
do fotbalového nebe 20. července 1996. Dan Novotný

oslav 25. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou a 25. výročí 
vzniku národních výborů se ve Stodůlkách konalo slavnostní zasedání 
MNV. Přítomno bylo 96 lidí a skupina místních pionýrů. Čestné 
uznání za zásluhy o rozvoj obce a kraje získalo několik zdejších ob-
čanů, včetně samotného kronikáře Františka Vlasáka. Podobné setkání 
se pak uskutečnilo i v listopadu, kdy tělocvičná jednota Sokol ve Sto-
důlkách slavila 60 let od svého založení a 40 let kopané v obci. 

„Na této slavnostní schůzi byli odměněni zasloužilí dlouholetí pra-
covníci a funkcionáři. Vzpomenuto bylo i všech členů zakládajících  
či zemřelých,“ stojí v kronice.

Možná nejdůležitější událost roku se ale konala až 1. prosince. 
Tehdy totiž proběhlo celostátní sčítání obyvatelstva, ze kterého vyply-
nulo, že ve Stodůlkách bylo tehdy 643 obydlených rodinných domků, 

20 zemědělských usedlostí a osm 
obytných družstevních domů. „Cel-
kem bylo ve Stodůlkách napočítáno 
3 074 osob, z toho 1 508 mužů 
a 1 566 žen,“ píše kronikář. 

A místní lidé si nežili vůbec 
špatně. V obci bylo 238 osobních 
aut, 773 rodin mělo televizor, 
637 chladničku a 556 elektrický vy-
savač prachu. Všeobecnou spokoje-
nost pak mohl ještě umocnit plán 
budoucího pražského metra, který 
vyšel 5. prosince v Lidové demo-
kracii. Trasa B v něm totiž byla 
 vyznačena až do Stodůlek.  
 Robert Šimek
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prOgram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 5. 6. Glenn Miller                                                                                           
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                                                                    
12. 6. Posezení nad stránkami časopisu Spirit             
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                                                                    
19. 6. Oslava...
26. 6. Těšíme se na prázdniny 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát              
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 6. 6.  Zacvičíme si, procvičíme paměť
13. 6.  Na klavír nám zahraje Josef Skalička
20. 6.  Společenské hry, video
27. 6.  Předprázdninové povídání u kávy,  

společenské hry
Přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 7. 6. Zájezd do Dvora Králové – safari  Helena Hrdoušková
14. 6.  Zhodnocení zájezdu při kávě a čaji                             
21. 6.  IKEM – přednáška o chorobách ledvin  Pavla Mikulcová 
28. 6.   Loučíme se před prázdninami muzikou,  

zahraje nám Miloš Procházka      
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 7. 6. Velká čínská zeď
14. 6. Sir Winston Leonard Spencer-Churchill   
21. 6. První světová válka 
28. 6. Povídání o životě při kávě
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

Krásných šedesát let
Ve středu 26. dubna, přesně po šedesáti letech, oslavili diamantovou 
svatbu manželé Jana a Václav Benešovi z Lužin. Rodiče byli oddáni 
dne 26. dubna 1957 v kostele Sv. Mikuláše na Staroměstském ná-
městí, civilní obřad se konal na Staroměstské radnici. Tatínek pochází 

z jihočeských Bělčic, maminka z Košíř. Po svatbě žili v Košířích, kde 
vychovali dvě dcery, od poloviny 80. let bydlí v Brdičkově ulici na Lu-
žinách. Tatínek, právník, byl velký sportovec. Závodil na kajaku, a tak 
i rodina trávila volný čas sportem. Maminka učila cizí jazyky ve FZŠ 
Brdičkova.

Rodiče prožili a prožívají na Lužinách šťastná léta a ještě done-
dávna, před tatínkovým úrazem, žili velmi aktivním životem. Do dal-
ších společných let jim přejeme hodně pohody a hlavně zdraví. 
 Za všechny gratulanty dcera Václava Goodey

Léto v Retrokavárně 
Už více než rok mají všichni senioři z Prahy 13 možnost využít na-
bídku Retrokavárny v Kulturním domě Mlejn. Každé první úterý 
v měsíci nabízí od 14 hodin nejen možnost přátelského setkávání 
 seniorů, ale také zajímavý program. 

V červenci se trochu netradičně sejdeme ve Středisku sociálních 
služeb, kde nás 11. 7. seznámí zástupce záchranné stanice Penthea 
s dravci v letu. V úterý 1. 8. se už opět sejdeme ve Mlejně, kde bude 
připravena prázdninová dílna pro tvořivé. Zářijovou Retrokavárnu 
(5. 9.) navštíví Karel Deyl. 

Pokud vás některý z nabízených programů zaujal, rezervujte si 
místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451. Iva Dvořáčková

Senioři se sejdou i o prázdninách
Kluby seniorů II a III budou ve svých aktivitách pokračovat i v čer-
venci a v srpnu, vždy ve středu od 13.00 do 16.00 v Domě sociálních 
služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. První setkání při kávě, čaji nebo ca-
ppuccinu se uskuteční 12. čer-
vence. Jaký bude prázdninový 
program? Pobyt na zahradě, 
v altánu, využití cvičebních 
strojů a další sportovní aktivity, 
soutěže ve společenských 
hrách (bingo, milionář, karty, 
ap.) nebo debaty o zdravém ži-
votním stylu. Prázdninová se-
tkání zakončí kluby slavnostně 
a možná i s muzikou. Členové 
ostatních klubů jsou srdečně 
zváni.  Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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bLahOpŘejeme

 o Dne 27. června 2017 oslaví  
paní Olga Ambrožová krásné  
90-té narozeniny. Všechno 
nejlepší a hodně zdraví přeje 
dcera s rodinou. 

 o Život utíká jako voda. 
Vážená paní Milada Tomašovi-
čová se dne 18. července 2017 
dožívá krásných 90-ti let.  
A celý klub seniorů II jí přeje.  
„Tak se stále skvěle měj, v poho-
dě a ve zdraví další léta užívej.“  
Zárověň přidáváme poděkování 
za obětavou práci – 17 let vedení klubu.      
             Senioři klubu II

 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,  
e-mail: 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 ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer. 
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 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  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 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 po-ne. 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, e-mail: 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, e-mail: 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, 
e-mail: 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 Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 

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

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpraco- 
vání účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Iva Pacnerová, 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, 
e-mail: 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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 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.

AKCE
COUNTRY FESTIVAL  17. 6. od 15 h.

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

SLUŽBY
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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.antikvariat-nika.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 Prodám zdravot. polohovací postel elektr. Světlé dřevo 

s roštem, zdravotní matrace + antidekubní matrace, 
zdvihací madlo, chodítko. Tel. 736 449 946.

 o Lekce jógy – Eva Šimánková 
Hatathajóga v Avaloce (Bellušova 2759/72),  
každou středu 19.00 – 20.30 hod. 
Speciální lekce v Solné jeskyni v OC Lužiny 
13. 6. 19 – 20 hod. – Harmonizační jóga 
20. 6. 19 – 20 hod. – Jóga pro posílení středu těla 
27. 6. 19 – 20 hod. – Jóga nidra – relaxační technika 
jógového spánku 
Info a rezervace – 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

Obchodní dům Luka, za rohem Albertu vpravo, 
naproti parkovišti, Mukařovského 1986, Praha 5
Jana Reifová, tel. 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

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

AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

 o Dlouhodobě pronajmu garážové stání v byt. 
domě v ulici Nová Kolonie. Tel. 602 649 945.

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

 o Prodám zánovní patrový řadový domek 4+1/G se 
zahradou v Malých Kyšicích u Unhoště. Cena 5 000 000 Kč. 
Tel. 728 502 129.

 o PRODEJ PODZEMNÍCH GARÁŽOVýCH STÁNÍ V ULICI 
BAŠTECKÉHO 2542, PRAHA 5. TEL. 257 328 798,  
e-mail: info@sbdpraha5.cz.

 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 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 Hledám byt a to gars. až 2+kk nejlépe v panelovém 
domě, ale nemusí být. V bytě budeme 2 osoby v páru,  
bez zvířat, nekuřáci. Cena do 13 tisíc – dle velikosti.  
Moc děkuji! Tel. 605 845 088.

 o Sháním k dlouhodobému pronájmu do 10 tisíc/měs. 
byt 1+1 nebo garsonku v Praze 13. Nezařízený.  
Tel. 604 367 646.

 o Poptávám tímto byt pro rodinu s jedním dítětem, 
nespěcháme, ideálně do měsíce. Na 2 roky a více. 2+1 – 
3+1 do 15 tisíc vč. poplatků. Výhodou lodžie nebo balkon, 
ale není to nutnost. Tel. 603 789 381.

 o Mladá rodina hledá pronájem 2+kk – 3+kk 
na půl roku od 1. 7. – 31. 12. 2017 na Praze 13 či 
v blízkém okolí. Idealně čistý byt se základním 
zařízením/vybavením. Tel. 777 802 331.

 o Hledám pronájem nezařízeného bytu v této lokalitě.  
40 – 45 m2. Jsem už středního věku. Tel. 602 235 500.

 o Hledáš brigádu? Přijď k nám a staň se součástí 
teamu Freshland Explora Nové Butovice. Bližší informace 
přímo v prodějně – Bucharova 2641/14, Praha 13 nebo  
na e-mailu: renatanejedla@centrum.cz.

 o Restaurace Řeporyjská Sokolovna přijme servírku 
na HPP/dohodu. Tel. 605 701 945.

 o Bezpečnostní informační služba hledá pracovnici úkli-
du. Náplň práce: pravidelný úklid kancelářských prostor.
Požadujeme: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost 
Nabízíme: stabilní pracovní dobu, zázemí prestižní státní 
organizace. Kontakt: personal@bis.cz.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

BYTY

Zaměstnání

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 info na tel. 603 420 514. Životopis zasílejte  

na e-mail skola@zs-janskeho.cz, www.zs-janskeho.cz

Chráněné dílny OC Lužiny přijme do pracovního po-
měru prodavačku na zkrácený pracovní úvazek. 
Podmínka: částečný invalidní důchod, nástup ihned. 

Kontakt: tel. 739 524 381, 737 439 627.

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

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ
cena od 5 000 Kč

MŠ ZAHRÁDKA, Praha 13, Husníkova 2076, hledá  
vyučeného kuchaře/kuchařku. Nástup od 28. srpna 2017 

Bližší info u p. Dvořákové na tel. čísle: 235 514 972,  
733 552 386, e-mailem: jidelna.zahradka@seznam.cz
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
 9. 6. pá  RADKU, DÍVEJ SE

Hudební vzpomínka na Radka Valáška do „muzikantského“ nebe... 
Hraje: Corpus delicti 1994.

DIVADLO
13. a 14. 6. út, st  KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

Ročníkové divadlo žáků 8. třídy Waldorfské školy Jinonice. 
Více na www.waldorfjinonice.cz.

ZÁVĚREČNÁ PŘEDSTAVENÍ KURZŮ ZE MLEJNA
 6. 6. út  VEČER CIRKUSOVýCH KURZŮ

Krátká vystoupení dětí i dospělých z cirkusových kurzů ve Mlejně.  
Pozemní akrobacie, žonglování, ekvilibristika, balanc, šály, visuté hrazdy a další šaškárny.  
Dvě představení rozdělená dle věkových kategorií.  
Přijďte se v 7.30 a v 19.00 podívat na své děti a kamarády nebo jen tak ze zvědavosti!

10. 6. so 15.00  LUČINKA – V DOBRÉM JSME SE SEŠLI
Závěrečné vystoupení všech skupin v tomto školním roce. 
Více na www.fslucinka.wz.cz.

12. 6. po 18.00  MLEJNSKÁ AKADEMIE
Krátká vystoupení dětí z pohybových i hudebních kurzů probíhajících v KD Mlejn.  
Součástí večera bude i výstava keramických výrobků našich výtvarných kurzů.

28. 6. st 17.00  ZAHRADNÍ SLAVNOST
Neformální rozloučení před prázdninami nejen se současnými členy FS Lučinka  
a ohlédnutí za uplynulým školním rokem. 
Více na www.fslucinka.wz.cz. 
Spolkový dům, K Vidouli 727.

RŮZNÉ
 3. 6. so  TŠ IVY LANGEROVÉ 

Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou v 10.30, 13.30, 16.30 a v 19.30  
svá závěrečná představení v tomto školním roce. Předprodej si zajišťuje organizátor. 
Více na www.ivalangerova.cz.

 4. 6. ne 17.00  BELLY HABIBI
Břišní tanečnice různých věkových kategorií předvedou svá závěrečná představení v tomto 
školním roce. Předprodej si zajišťuje organizátor. Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

 6. 6. út 14.00  RETROKAVÁRNA
Stylové posezení u kávy pro všechny seniory z Prahy 13, tentokrát s hudebním vystoupením 
Michala Kotase.  

 7. 6. st 17.00  TS MIRABEL
Vystoupení v rytmu irské hudby. Předprodej si zajišťuje organizátor.  
Více na www.tsmirabel.cz.

 8. 6. čt 18.00  TANEČNÍ ODDĚLENÍ FZUŠ STODŮLKY
Závěrečné představení tanečních kurzů místní FZUŠ. Více na www.zuspraha5.cz. 

15. 6. čt 18.00  VYSTOUPENÍ DRAMATICKÉHO OBORU FZUŠ STODŮLKY
Závěrečné představení literárně dramatického oboru z místní FZUŠ.  
Více na www.zuspraha5.cz. Spolkový dům, K Vidouli 727.

16. 6. pá 18.00  TANEČNÍ SKUPINA DEMO
Na představení uvidíte veškeré naše tanečnice s jejich soutěžními choreografiemi, se kte-
rými letos dosáhly úspěchů a získaly řadu titulů. Zároveň uvidíte premiéry nových vystou-
pení. Více na www.tanecniskupinademo.cz.

17. a 18. 6. so, ne 18.00  HOKAGECON FESTIVAL
Festival japonské kultury a e-sportu. Více na www.hokagecon.cz. 
Spolkový dům, K Vidouli 727.

18. 6. ne  MODERN DANCE PLAMÍNEK
Představení všech skupin na závěr školního roku. Předprodej si zajišťuje organizátor.

19. 6. po 17.00  PŘEHLÍDKA DĚTSKÉ TANEČNÍ PŘÍPRAVKY
Přijďte se podívat, co se naučili malí tanečníci v tomto školním roce.  
Více na www.tanecnistyle.cz.

21. 6. st 16.00  BEATLESÁCKÉ HLASOVÁNÍ
Společný koncert žáků Školy moderního zpěvu. Spolkový dům, K Vidouli 727.

21. 6. st 18.00  TANEČNÍ STUDIO MARTINA
Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou své závěrečné představení v tomto 
školním roce. Předprodej si zajišťuje organizátor.

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

Třídenní pěvecký maraton
Osmnáctého ročníku soutěže v sólovém zpěvu Butovický zvoneček se 
zúčastnilo celkem 80 dětí z 11 základních škol Prahy 13. Hlavní sou-
těž, do které jsou účastníci nominováni na základě výsledků školních 
kol, proběhla na radnici ve třech dnech. 

Letošní soutěže byly nejsilněji obsazeny třetími, čtvrtými a pátými 
třídami. Odborná porota udělila v devíti kategoriích (podle navštěvo-
vaných tříd) celkem 16 prvních, 10 druhých a 12 třetích míst.

Vítězové se pak 4. května večer představili na závěrečném „koncertě 
vítězů“ v obřadní síni radnice. Nejúspěšnější byli letos soutěžící ze ZŠ 
Kuncova, následováni zpěváky z FZŠ Mezi Školami a FZŠ prof. Oto-
kara Chlupa, FZŠ Trávníčkova, FZŠ Brdičkova, ZŠ s RVJ Bronzová 
a ZŠ Mládí.

Poděkování patří spolupořádajícímu KD Mlejn, skvělé a osvědčené 
porotě, všem učitelům hudební výchovy v zúčastněných školách, ale 
hlavně všem dětem, které se zpěvu a hudbě věnují. Bohdan Pardubický
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kaLendáŘ akcí

Sobota 3. 6.
Den dětí s kreativními workshopy
Kulturně-umělecké studio a zahrada Bubec,  
Tělovýchovná 748, Řeporyje
První červnovou sobotu můžete s dětmi oslavit jejich svá-
tek. Už 10. 6. je pro vás připraven Víkend otevřených zahrad 
s kulturním programem, 17.–18. 6. Umělecký festival pro 
celou rodinu Art Safari na téma Hostina a 24. 6. Vernisáž 
 výstavy fotografií Katariny Hudačinové.  
Více na www.bubec.cz.

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.

Sobota 3. – úterý 27. 6.  • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1
Výstavu si můžete prohlédnout každý den v týdnu.

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 
 zajištěno.

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.

Pondělí 5. 6. – pátek 23. 6.
Výstava k 25. výročí založení MP Praha
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Výstava je instalována na velkoformátových deskách. Do-
čtete se zde o činnosti a nejdůležitějších milnících vývoje 
Městské policie Praha. 

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. Další Retroka-
várny budou 4. 7., 1. 8., 5. 9. Protože je počet míst omezen, 
 doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny Houškové 
na tel. 235 011 451.

Čtvrtek 8. 6.  • 19.00
České smyčcové duo
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Koncert stejnojmenného komorního sboru houslistky Lucie 
Sedlákové Hůlové a violoncellisty Martina Sedláka. Na pro-
gramu jsou vedle děl N. Paganiniho, R. Glièra a G. Piatigor-
skyho i díla tzv. terezínských skladatelů E. Schulhoffa, 
G. Kleina nebo Z. Schula. Více na www.jewishmuseum.cz.

Sobota 10. 6.  • 19.00 – 1.00
14. ročník Pražské muzejní noci

Návštěvníci mohou letos navštívit celkem 78 objektů, které 
pro ně zpřístupní 49 institucí. Vstup do všech objektů je 
zdarma, s výjimkou NKP Vyšehrad, kde se platí symbolické 
vstupné 1 Kč. Pražskou muzejní noc pořádají Národní mu-
zeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asociace 
muzeí a galerií ČR ve spolupráci s dalšími institucemi. 
 Veškeré informace jsou  na www.prazskamuzejninoc.cz.  
Novinky a zajímavosti je možné sledovat na webu  
www.facebook.com/prazskamuzejninoc.

Pondělí 12. 6.  • 18.00 – 20.00
Run & Help – Běhání, které pomáhá
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186,  
Nové Butovice

Tento charitativní běh pořádáme pro Filípka, který kvůli 
svému onemocnění potřebuje 80 000 Kč na speciální vozík. 
Závodit se bude na školním hřišti, kde si sami stanovíte, 
kolik chcete uběhnout a jakou částkou chcete přispět. 
 Těšíme se na vás.

Úterý 13. 6.  • 19.30
Přemysl Rut hostem Třináctého na třináctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Hostem dalšího dílu koncertního cyklu Třináctého na tři-
náctce, do kterého si východočeský písničkář a frontman 
skupiny Oboroh Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky, 
bude klavírista, zpěvák, muzikolog a muž mnoha dalších 
profesí Přemysl Rut, který uvede svůj pořad Mariánská píseň 
v běhu staletí – od gotiky přes baroko k současným kancio-
nálům. Krom písní zazní i mariánské legendy staré i nové, 
anonymní i podepsané zvučnými jmény.   
Doporučujeme rezervovat si místa, a to do půlnoci 12. 6. na 
13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večery dlouho-
době finančně podporuje nadace Život umělce, Ministerstvo 
kultury ČR a MČ Praha 13.

Středa 14. 6.  • 10.00
Dalejemi se zdravicí na Den zdraví před radnicí
Start – v parku před kostelem na Řeporyjském náměstí

Středisko sociálních služeb Prahy 13 zve seniorskou veřej-
nost na cca 7 km dlouhý pochod se severskými holemi, 
jehož cíl je před radnicí Prahy 13. Registrace účastníků je půl 
hodinu před startem. Pochod je určen pro sportovně zdat-
nější chodce. Zájemci se mohou hlásit u paní Aleny Hrabě-
tové na tel. 725 393 061, 222 543 021 nebo přímo 
v kanceláři Střediska sociálních služeb Prahy 13. 
Poplatek je 20 Kč. Pochod se koná při příležitosti Dne zdraví 
(www.sssp13.cz/aktualne/14-6-2017-den-zdravi.html), 
který pořádá MČ Praha 13 téhož dne od 13.00 před radnicí.

Středa 14. 6.  • 13.00 – 18.00 
Den zdraví
Slunečním nám. před radnicí Prahy 13  
Pořádá Městská část Praha 13 za podpory hl. m. Prahy 
v rámci místní Agendy 21. Návštěvníci budou mít možnost 
nechat si například změřit % celkového tuku v těle nebo 
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krevní tlak, z vyšetření kapilární krve zjistit celkový chole-
sterol, glukózu a triglyceridy. Návštěvníci budou mít také 
možnost vyzkoušet si brýle simulující stav opilosti nebo 
 očních vad, ochutnat biopotraviny nebo zjistit, jak funguje 
jejich metabolismus. Pro děti jsou připraveny tematicky 
 zaměřené soutěže o ceny.

Středa 14. 6.  • 16.00 – 17.30
Deskohraní – odpoledne plné her
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
 Kovářova 4/1615

Přijďte si vyzkoušet společenské hry do naší pobočky. 
 Můžete si vybrat a zahrát jakoukoli hru firmy Piatnik, např. 
Cink, Activity, Tik tak bum a další. Pobavíte se a ještě si 
 odnesete domů panáčka playmobil. Srdečně zveme děti, 
 rodiče, prarodiče.

Středa 14. 6.  • 18.00
Klavírní koncert
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Nenechte si ujít závěrečný koncert Klavírní a taneční školy.

Čtvrtek 15. 6.  • 18.00
Koncert FZUŠ
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Srdečně vás zveme na koncert Fakultní základní umělecké 
školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Pondělí 19. 6.  • 18.00
Dukát na radnici
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Přijďte se podívat na závěrečné vystoupení Tanečního  
a Hudebního studia Dukát. 

Pondělí 19. – čtvrtek 22. 6.
Kinobus 2017 
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Od pondělí 19. do čtvrtka 22. 6. máte možnost navštívit 
unikátní mobilní kino, které v letních měsících vyjíždí za di-
váky a zdarma jim přiváží filmové novinky. Vstup je zdarma, 
stačí si jen přinést deku a zabrat nejlepší místo! 
Promítá se večer po setmění (cca 20.30 hod.) Akci Kino- 
bus 2017 realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolu-
práci s MČ Praha 13. Více na www.dpp.cz/kinobus/.

Čtvrtek 22. 6.  • 9.00
Rozloučení se školou
Centrální park (u MŠ v Bronzové ul.)
Na celodenní akci se představí jednotlivé školy s vlastním 
programem. Akce se koná pod záštitou zástupkyně starosty 
Marcely Plesníkové. 

Sobota 24. 6.  • 14.00 
Třebonické letní hry 2017
Hráz i plocha třebonického rybníka

Všechny sportovní fanoušky zveme na skvělé sportovní zá-
polení – přijeďte fandit nebo sportovat. Jde o soutěžení tří-
členných družstev v pěti netradičních disciplínách. Pro 
diváky je vstup zdarma. Občerstvení, hudba a doprovodný 
program jsou zajištěny. Více na str. 11.

Sobota 24. 6.  • 14.00
Nejsme si cizí
Centrální park Prahy 13 u Kuželkárny  
Nejsme si cizí! Tak zní heslo komunitně-integrační akce pro 
celou rodinu, která se koná pod taktovkou naší městské 
části a Integračního centra Praha. Můžete se těšit na bohatý 
program, k příjemné atmosféře přispěje živé vystoupení ně-
kolika hudebních interpretů, workshopy pro děti i dospělé 
a ethnocatering. Akce na podporu soužití majoritní společ-
nosti a migrantských komunit v Praze 13 se bude konat 
v rámci projektu „Společná adresa-Praha 13“ financovaného 
MV ČR a MČ Praha 13.

Neděle 25. 6.  • 10.00 – 18.00 
České medobraní
Areál včelína a lanového centra v Ořechu

Tradičně poslední neděli ve školním roce pořádají spolky 
a včelaři z Ořecha a okolí České medobraní – nejsladší den 
pro celou rodinu. Letos se bude konat už počtrnácté. Cílem 
akce je přiblížení a propagace včel a včelaření. To ale není 

zdaleka všechno. Přijďte, jste srdečně zváni. Více na str. 15 
nebo na http://orech.cz/vcelin.

Středa 28. 6.  • 16.00 – 18.00 
Dětský den v Centru Velká Ohrada
Prusíkova 2577/16
Zveme děti a rodiče na zábavné odpoledne. 

Pátek 30. 6.  • 11.00 – 19.00
Pro školáky za vysvědčení
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý školák základní školy, který přinese vysvědčení, ob-
drží v kavárně Café Globus sladkou odměnu.

Úterky 4. 7. a 1. 8.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5

Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou v informačním centru, 
dárkový balíček a kupon na slevu 20 % na 1 kus vakuově 
balených uzenin z řeznictví Globus. O kartičku si můžete za-
žádat v informačním centru.

Úterý 1. 8.  • 15.00 – 17.00
Globus z druhé strany
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí našich výrob – řeznictví, 
pekárny a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním 
centru, na internetových stránkách www.globus.cz nebo 
na zelené lince 800 241 242. 

Sobota 19. 8.  • 10.00
XVII. ročník vyjížď ky na 80 kilometrů
Start – Chýně – pivovarský dvůr 

Na vyjížďku vás zve Cyklistický spolek Stodůlky. Trasa pokra-
čuje z Chýně na Červený Újezd, Unhošť, Bratronice, Běleč 
a zpět na Bratronice, Chýňavu a Červený Újezd. V případě 
špatného počasí se pojede v neděli 20. srpna v 10.00.  
Více na www.csstodulky.cz.

Sobota 2. 9.  • 9.00       
Stodůlecký vodník
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá další ročník nezvyklého zápolení dob-
rovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku.
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Neděle 3. 9.  • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion)
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, 
je cca 60 km. Trať: Stodůlky – Řeporyje – Zadní Kopanina – 
Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – Lety – 
Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – Hlásná 
Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes Kuchař.  
Vyjížďka není pořádána jako závod! Podrobnosti k akci, je-
jímž pořadatelem je Cyklistický spolek Stodůlky, získáte 
na www.csstodulky.cz/sks/.

Neděle 3. 9.  • 14.00
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13 (před MŠ  
v Bronzové ulici)

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí Country Band, 
Horváth Band, rocková kapela Keks, Turbo a Janek Ledecký. 
Při přestavbách scény vystoupí na half-playback Kamila 
 Nývltová...
Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší všechny ge-
nerace. Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 4. 9.  • 10.00      
 Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)

Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi 
a dárky. 

Pondělí 4. 9.  • 12.00
Strašidelný pohádkový les
Centrální park (vstup z ul. Pod Hranicí)
Přijďte si zpříjemnit první školní den. Zveme všechny děti 
i jejich rodiče do strašidelného lesa. Na trase v délce 2 km 
(kolem rybníka) na všechny čeká nejedno překvapení. Akce 
se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a jeho zá-
stupkyně Marcely Plesníkové.

Sobota 9. 9.  • 10.00 – 18.00
Psí den s Prahou 13
Centrální park 
Tato akce má za cíl návštěvníka a jeho pejska nejen pobavit, 

pomoci ostatním pejskům v nouzi, ale také šířit nezbytně 
nutnou osvětu v oblasti psů. Těšit se tak můžete na opravdu 
pestrý program. Více na www.psiden.cz.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 

 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–20.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–18.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–21.00, so, ne a svátky 11.00–21.00.

Pátek 19. 5. – čtvrtek 31. 8.  • 9.00 – 20.00
Americké léto – venkovní expozice, Japonská 
 zahrada, výstavní sál  
Letošní rok patří tematicky kontinentu Amerika. Americké 
léto nabídne ukázky skvostů tamní přírody, zvyky původ-
ních obyvatel i malý náhled do kuchyně tohoto kontinentu.
22. 7.  Indiánský den – zábava pro celou rodinu v indián-

ském stylu.
 5. 8.  American food day – den plný americké kuchyně 

s nevšedními pokrmy a exotickými nápoji. 

Pátek 9. 6.  • 19.00 – 23.05
Noc kostelů
Letos se opět otevřou veřejnosti kostely nejen pražské arci-
diecéze. Kaple sv. Kláry nebude chybět.

Sobota 10. 6.  • 19.00 – 1.00
Muzejní noc
Nechte se vtáhnout do nevšední atmosféry červnové noci 
a přijďte do skleníku Fata Morgana a na vinici sv. Kláry. 

Sobota 17. 6. – neděle 16. 7.  • 9.00 – 20.00
Výstava kaktusů a sukulentů 
Svět kaktusů a sukulentů v severní části Venkovních expozic 
– výstava vám tentokrát přiblíží jejich přírodní biotopy 
v celé Americe. Výstavu doprovodí fotografie z expedic 
do Ameriky. Další druhy si budete moci prohlédnout v geo-
grafické expozici sukulentní flóry v druhé části foliového 
skleníku. Během výstavy bude zajištěn prodej sukulentů 
i odborná poradna. O víkendech zde bude k dispozici prů-
vodcovská služba.

Sobota 24. – neděle 25. 6.
Pražské vinice

Během posledního červnového víkendu máte možnost 
 navštívit všechny, i jinak nepřístupné, pražské vinice.  
Vydejte se na putování za vínem, třeba do botanické 
 zahrady na Vinici sv. Kláry. 

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 
Středa 17. 5. – neděle 18. 6. 

David Mináč – Království žen 
Výstava fotografií ve velké výstavní síni představí umělecké 
snímky slovenských a českých topmodelek. 

Středa 14. 6. – úterý 8. 8.
Provokatéři v české fotografii
Výstava fotografií, jejichž autory jsou Antonín Tesař, Jan 
Saudek, Taras Kuščynskyj.

Pondělí 19. 6.  • 17.00
Petr Bambousek – Příběhy fotografií
Vyprávění profesionálního fotografa zvířat Petra Bambouska 
vás zavede do zákulisí vzniku fotografií z přírody celého světa.

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

Neděle 4. 6.  • 17.00 
Tomášské dechové kvinteto – kostel sv. Rodiny
Na programu: W. A. Mozart, Eduard Douša a Antonín Rejcha, 
jako host vystoupí mladý klarinetista Ondřej Toman. 

Neděle 11. 6.  • 15.30 
Čakan múzou proměněný – refektář
Hudba z 1. poloviny 19. století pro dnes už raritní druh zob-
cové flétny a kytaru. Na dobové nástroje hrají Iva Lokajíč-
ková – čakan a Jan Tuláček – kytary.

Úterý 13. 6.   • 15.30 
Koncert sboru A(COR)D Motol – refektář
Sbor vystoupí pod vedením Aleny Jelínkové. Na programu 
jsou renesanční písně (L. Marenzio, Johannes M. Michel) 
a české lidové písně v úpravě pro více hlasů. 

Neděle 25. 6.  • 17.00 
Kytarový koncert se zpěvem – kostel sv. Rodiny
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Účinkují: Hana Němcová – kytara, Andrea Klepišová – zpěv, 
Jan Janda – zpěv a kytara, Adam Tvrdý a Martin Křehnáč – 
kytara. Na programu: Luis de Narváez, John Dowland, Giro-
lamo Frescobaldi, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák 
a sefardské písně.

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
    
Doplňující zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky   

Doplňující zápisy do kroužků a klubů budou probíhat v re-
cepci DDM 5. a 6. června od 8.30 do 13.00 a od 13.30 
do 20.00 hodin, dále pak až do zaplnění volných 
míst. Informace o nabízených aktivitách a volných místech 
pro školní rok 2017/2018 najdete na www.ddmstodulky.cz. 
Zde je i on-line přihláška, kterou můžete využít z pohodlí 
domova.

Orientální tanec v DDM  
Vyučuje se zde již od roku 2004 a nabízí např. kurzy Orien-
tální přípravky, Břišní tanec pro dospělé nebo tanec v ju-
niorských a seniorských tanečních skupinách s možností 
účasti na mnoha soutěžích v ČR i v zahraničí. Samotná sku-
pina Belly Habibi pod vedením Ireny Antonové čítá 30 ta-
nečnic, které pilně trénují dvakrát týdně, aby tak uspěly 
v konkurenci českých i zahraničních souborů na mistrovství 
ČR, mistrovství světa a dalších českých i mezinárodních sou-
těžích. Více na bellyhabibi.wbs.cz. 

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

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. Každou červnovou 
středu od 16 do 18 hodin můžete zdarma navštívit naše 
centrum a užít si ochutnávku letních kempů nanečisto. 
 Rezervujte si místo na praha5@fastrackids.cz nebo  
na tel. 604 815 472. Počet míst na lekcích je omezen. 

Více o našich programech, letních příměstských 
 táborech a rezervace termínů ukázkových hodin 
na tel. 604 815 472, www.fastrackids.cz/praha5.

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 JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám     

Klub je otevřený každé pondělí 15.00 – 19.00  
(IK – individuální 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 pří-
jemné posezení. Klub poskytuje bezplatné informace, pod-
poru a pomoc v životních tématech dospívajících (škola, 
rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledá-
ním brigády a nabídka doučování).  
Téma měsíce: Brigáda, práce
Program: 1. 6. – Co potřebuješ vědět o brigádě, 5.–8. 6. – 
Umíš si sestavit svůj životopis?, 12.–14. 6. – Dokážeš si vy-
hledat práci podle životopisu?, 15. 6. – zavřeno, 19.–22. 6. 
– Bojíš se pohovoru? Sehraj si ho v klubu!

Změna programu vyhrazena.  
Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale.

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA 
Vidoulská 760/6, Jinonice      
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí   
(i cizinců) ve věku 2–6 let. Dle vašich potřeb, rodinné 
 zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

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

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

Pátek 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 
jako projev díků nebo proseb
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

Úterý 13. 6.  • 19.00
Třináctého na třináctce
Tradiční písničkářské setkání Slávka Klecandra s hostem 
Přemyslem Rutem, který zahraje mariánské písně a legendy 
v běhu staletí. 

Sobota 24. 6.  • 16.00

Krteňská pouť
U příležitosti svátku sv. Jana a Pavla, kterým je zasvěcen 
kostel na Krtni, se koná bohoslužba, kterou bude celebrovat 
ořešský farář P. Mariusz Kuzniar.

Více informací  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.
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kaLendáŘ akcí

 4. 6. Dva kašpaři – Divadlo Bořivoj
11. 6. Čert a Káča – Eva a Jan
18. 6. Skřítek Skříňáček – Divadlo ŠUS
25. 6.  Jak se Martínek a Anežka učí správnému chování – 

Myška Eliška
 2. 7. Perníková chaloupka – Divadlo Zuzany Fricové
 9. 7. O zlaté rybce – Dřevěné divadlo
16. 7. Strašidýlko Bačkůrka – Bářino toulavé divadlo
23. 7.  Ham, ham aneb Velký hlad já mám – Divadlo  

z pytlíčku
30. 7. O kouzelné vodě – Divadlo Dokola
 6. 8. Pohádka pejsko-kočičková – Divadlo matky Vackové
13. 8.  Tři zlaté vlasy děda Vševěda – Divadelní společnost 

Kejklíř 
20. 8.  Nápad myšky Terezky aneb O zlaté koze – Divadlo 

Matěje Kopeckého
27. 8. Námořnická pohádka z Kampy – Romaneto
 3. 9.  Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Martin 

 Matějka

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena do 22. 6. po–čt 9.00–12.00 (vyjma 
13. 6., kdy budeme na výletě). Během letních prázdnin 
bude herna zavřená.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je léto a cestování 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
13. 6. – Výlet do stanice přírodovědců – pro přihlášené 
(herna bude zavřená).

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé 
(končí 21. 6.). Děti pohlídáme v herně. 

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti
Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět v září.

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

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

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

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

Čtvrtky  • 19.00 – 20.30
Setkání klubu „Starší mládež“
Pro mladé duchem 20+.  

Pátky  • 9.00 – 11.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Od 9.00 je rehabilitační a kondiční cvičení, od 10.00 lehčí 
forma rehabilitačního a kondičního cvičení. Cena 50 Kč.  
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let.  
Letní tábor první dva týdny v červenci.  
Více na www.klubrobinson.cz. 

Více informací najdete na www.13ka.cz.            

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
     
Zoologická zahrada je v červnu, červenci a v srpnu otevřená 
denně od 9.00 do 21.00.  
• parkoviště od 9.00 do 21.00 

Happy Mondays – každé pondělí v červnu 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. 
 
Komentovaná krmení a setkání – v červnu denně 
na více než 12 místech v zoo. Aktuální přehled na webu zoo. 

Výstavy
Galerie Gočárovy domy – Úspěšná sedmdesátá  
Jurta – krásná zimní Gobi 

Pondělí 5. 6. 
Den pro děti s babičkami a dědečky
Speciální akce pro seniory s vnoučaty v dolní části zoo. Vlá-
ček pro seniory zdarma. Na začátku a konci trasy vláčku 
stánky s přírodninami, povídání o zvířatech.

Sobota 10. 6. 
Noc v zoo
V návaznosti na akci Muzejní noc organizujeme pro zájemce 
noční prohlídky zoo.

Středa 21. 6. 
Setkání s žirafami 
Akce je pořádána v rámci Mezinárodního dne žiraf. Infor-
mační stánek u Afrického domu, povídání o žirafách a jejich 
ohrožení i ochraně. Setkání s žirafami bude probíhat 
od 10.00 do 16.00.

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

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

Kalendář akcí připravila Eva ČernáFO
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Mirakulum je pohádková 
země plná her,  
zábavy, stromů, zvířat 
a dětské fantazie, kterou 
najdete v Milovicích nad 
Labem. Mají tu Kouzelný 
hrad s katakombami, 
obří pískoviště, přírodní 
bludiště, nafukovací 
trampolíny a mnoho 
dalšího. V areá lu je také 
kontaktní ZOO, několik 
výběhů pro lesní zvěř a voliér pro ptactvo. Je to prostě... TAJENKA. Více najdete 
na www.mirakulum.cz, tel. 734 154 484, e-mail: park@mirakulum.cz.  
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Křížovka pro děti: Konec školního roku a začátek léta se nezadržitelně blíží, a proto 
vám celá redakce přeje... TAJENKA.

Květnová tajenka: ZAHRADY S PUNCEM UNESCO
Výherci:  Danuška Jedličková, Praha 5; Filip Prokop, Velká Ohrada;  

Adéla Čížková, Nusle 
 

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

Správná odpověď z května:
Křížovka pro děti –  VELKÝ SPORTOVNÍ DEN

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Gregorij Žorau, Velká Ohrada
v hodnotě 238 Kč – Emička Duchoňová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Jiří Tučka, Stodůlky
Terezka Krejsová, Stodůlky
Daniel Flek, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Irena Tomášková, Lužiny
Marie Knappová, Stodůlky
Jana Velichová, Nové Butovice

Soutěžní otázky na červen:
1) Kdy a kde se bude konat tradiční České medobraní?
2) Kdo pořádá Pražskou muzejní noc?
3) Kdy se uskuteční pátý ročník Festivalu volného času Prahy 13?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1) Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka se konal 7. května.
2) Výstavu exotických motýlů jste mohli vidět ve skleníku Fata Morgana.
3) Patronem akce Run and Help je mistr ČR v boxlakrosu Radek Skála.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Zdena Petáková, Hůrka
 Připravila Petra Fořtová

KřížovKa    ČtenářsKá soutěž    
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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

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.

Prodáno 65 % bytů. Dostupné byty v nabídce od 3,1 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
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