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Rada MČ Praha 13 mj.
JMENOVALA
redakční radu zpravodaje MČ Praha 13 STOP ve složení:
předsedkyně: JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13
členové: Alice Hoffmannová, vedoucí OKS, JUDr. Emese Stluková, referentka OLP, 
PhDr. Samuel Truschka, šéfredaktor STOPu
tajemnice redakční rady: Eva Černá, redaktorka STOPu
SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi Městskou 
částí Praha 13 a agenturou Shaker production Václav Třasák
SCHVÁLILA
příkazní smlouvu s firmou JKD REAL, a.s., se sídlem Řehořova 937/37, Praha 3, 
na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na technický dozor při realizaci stavby Revitalizace hřiště Petržílkova
a
smlouvu o dílo s firmou Gartensta Plus, s.r.o., se sídlem Nepovolená 1320, Praha 10, 
jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby Revitalizace hřiště Petržílkova 
SCHVÁLILA
zřízení Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ve složení:
předseda: Aleš Mareček 
členové: Vít Bobysud, Miloš Drha, PhDr. Panajota Domínová (psycholožka, pracovnice PPP)  
tajemnice: Mgr. Zdeňka Wdowyczynová, pracovnice OSPOD
SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu o výsledku periodické finanční 
namátkové kontroly vyúčtování a využití grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 2014 
v oblasti sociální a v oblasti využití volného času
SCHVÁLILA
pronájem parkovacích míst pod budovou Školního zimního stadionu Bronzová,  
výši parkovného 800 Kč/měsíc/vozidlo
a uzavření nájemních smluv s žadateli o parkovací místo
SCHVÁLILA
smlouvu o dílo se společností Zahradní architektura Kurz, s.r.o., se sídlem K Holému 
vrchu 1091, Praha 5-Řeporyje na základě výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň na Šostakovičově 
náměstí, Praha 13
SOUHLASILA
s pokračováním projektu Veřejně prospěšné práce, v rámci kterého bude vytvořeno 
pět pracovních míst mimo organizační strukturu a systematizovaná pracovní místa 
ÚMČ Praha 13, která budou sloužit přímo pro výkon veřejně prospěšných prací
VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly v 2. pololetí roku 2014 včetně nedostatků zjištěných 
odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržo-
vání u hlavních zjištění
SOUHLASILA
s využitím části získaných finančních výnosů z výherních hracích přístrojů ve výši 
133 100 Kč na financování odkupu vozidla Ford Transit pro Středisko sociálních 
služeb Prahy 13
SCHVÁLILA
přijetí finančního daru ve výši 1 512 500 Kč od společnosti Luka Residential, s.r.o., 
na odstranění negativních dopadů dopravní zátěže způsobené v souvislosti s reali-
zací projektu Nájemní komplex Luka, Mukařovského, Praha 13 
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, 
s názvem Zateplení objektu tělocvičny Kovářova, pod evid. č. 505937
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podaná uchazečem (sdružením) Společnost 
Swietelsky a Rencentrum, neboť nabídka tohoto uchazeče byla dle předem zveřej-
něných hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 
k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Zateplení objektu kina K Vidouli
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Pronájem parkovacích míst na zimním stadionu
Městská část Praha 13 nabízí občanům ještě několik volných parkovacích míst pod 
budovou Školního zimního stadionu Bronzová 1387/37. Číslo parkovacího stání si 
zájemci mohou vybrat přímo na parkovišti po dohodě se správcem stadionu Vojtěchem 
Koutkem (tel. 604 791 592). Vybrané číslo parkovacího stání je pak třeba uvést v při-
hlášce. Jinak číslo stání určí odbor školství. Přihlášky jsou k dispozici v informacích 
radnice Prahy 13, na odboru školství nebo na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit 
– Formuláře – Odbor školství. Přihlášky s označením „Parkovací místo“ se předávají 
do podatelny Úřadu MČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Jste spokojeni s farmářskými trhy?
Dovolujeme si vás pozvat na otevřenou diskuzi s pořadateli farmářských trhů,  
která se bude konat v pondělí 18. května od 17.00 hodin v zasedací místnosti rady 
(č. 631) v 5. patře radnice Prahy 13. Zájemci se budou moci vyjádřit ke skladbě 
sortimentu, k termínům trhů, zda jsou spokojeni s nabídkou jednotlivých farmářů, 
případně vznést další podněty k organizaci trhů.
 Štěpán Hošna, předseda výboru pro Agendu 21

Integrační projekt pokračuje 
Již šestým rokem pokračuje projekt zaměřený na integraci cizinců a podporu vzájem-
ného soužití občanů městské části, který je financovaný z dotace Ministerstva vnitra 
České republiky pod novým názvem Společná adresa – Praha 13. Projekt je spolufi-
nancovaný z rozpočtu městské části. Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb 
ÚMČ Praha 13 koordinuje aktivity na vybraných mateřských a základních školách 
včetně metodické podpory pedagogů a ve spolupráci s Domem dětí a mládeže 
Stodůlky zajišťuje volnočasové aktivity. Vedle kulturně-komunitní akce realizuje také 
jazykové kurzy pro cizince lektorované Centrem pro integraci cizinců. Více informací 
naleznete na www.praha13.cz v oblasti Městská část – Sociální oblast – Integrace 
cizinců. Eva Kalinová, koordinátorka projektu, OSPZ

Hlasujte pro jméno rybníka!
Ještě do 15. května můžete na internetu hlasovat pro jedno z deseti navržených jmen 
pro horní retenční nádrž v Centrálním parku, která postoupila do internetového 
hlasování. Vyberte pro rybník jedno z následujících jmen – Centrální, Čížák, Horní, 
Jakubský, Kačák, Labutí, Lužinský, Prokopský, Stodůlecký nebo Svatojakubský. V době 
uzávěrky STOPu vedl název Horní rybník před Stodůleckým rybníkem. Hlasovací 
formulář najdete na titulní stránce www.praha13.cz.  -red-

Pomozte nám doplnit historické prameny   
Přílohy stodůlecké kroniky pana Františka Vlasáka obsahují bohužel jen několik 
historických fotografií z období konce druhé světové války před 70 lety. Pokud máte 
v rodinných archivech fotografie nebo jiné dokumenty z této doby, podělte se s námi. 
Pokud nám je přinesete ukázat, zhotovíme na místě digitální kopie a hned vám vše 
vrátíme. Kontaktujte mě prosím na tel. 235 011 210 nebo  
na e-mailu pardubickyb@p13.mepnet.cz. Bohdan Pardubický, odbor kancelář starosty 

Sdělení úřadu a městské částiZprávy ze zasedání rady
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Vážení čtenáři,
květen je plný událostí a svátků. Obálkou se snímkem od fotografky Leony Doskočilové 
připomínáme všem synům i dcerám Svátek matek 10. 5., vhodnou příležitost k poděko-
vání za vše, co pro nás maminky udělaly a dělají. Nejvýznamnějším svátkem letošního 
roku je bezpochyby 70. výročí konce 2. světové války. Obětem tohoto nesmyslného 
a strašného válečného konfliktu je věnován článek Jiřího Jindry o dopadech druhé svě-
tové války ve Stodůlkách. Smutná fakta o těžkém životě a osudech místních lidí dopl-
ňuje autor vlastními vzpomínkami a vyprávěním dalších pamětníků. Z pochopitelných 
důvodů se z období 2. světové války dochovalo jen velmi málo fotografií. Máte-li doma 
snímky dokumentující toto období, prosíme o jejich zapůjčení – podrobnosti najdete 
ve výzvě pana Pardubického na vedlejší straně dole. 

Snad vás pobaví rozhovor s nestorem české country Mirkem Hoffmannem, který ne-
dávno oslavil své osmdesátiny. Kalendář akcí je tentokrát velmi pestrý – radnice pořádá 
13. 5. Den otevřených dveří s během do schodů a 1. 6. tradiční oslavu Dne dětí. Kole-
gyně Eva Černá vás také pozve na Svatojanské slavnosti Navalis 15. 5. nebo na velkole-
pou výstavu o dobývání vesmíru, která bude na holešovickém výstavišti k vidění už jen 
do konce června. Přeji hezké májové dny.
  Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 11. 5. 2015 Distribuce: 29. 5. – 5. 6. 2015

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
Jedna z věcí, která trápí obyvatele 
Třebonic, je chybějící kanalizace. Je 
v této záležitosti něco nového? Delší 
dobu se o kanalizaci nemluvilo.

Investorem kanalizační sítě 
a další infrastruktury je hlavní 
město Praha. O prodloužení ka
nalizačního sběrače do Třebonic 
jsme s hl. městem několikrát jed
nali. V předchozích letech nám 
bylo většinou odpovězeno, že se 
s touto investicí počítá, ale mo
mentálně chybí finanční pro
středky. V lednu tohoto roku se 
můj zástupce Petr Zeman opět 

obrátil na Magistrát hl. města 
Prahy s dotazem na harmono
gram přípravy a realizace kana
lizačního sběrače. Magistrátní 
odbor strategických investic, 
který má výstavbu infrastruktury 
v současné době na starosti, nám 

sdělil, že projektové práce na pů
vodně navrhované trase sběrače 
od šachty u tzv. Jinočanské spoj  
ky na jihovýchodní okraj Třebo
nic (přibližně 1 430 metrů)  
musely být ukončeny, protože  
při projednávání dokumentace 
k územnímu řízení došlo v celé 
délce sběrače k zásadním střetům 
s vlastníky dotčených pozemků. 
Zhotovitel projektové dokumen
tace v současné době prověřuje 
možnost alternativního vedení 
sběrače, pokud možno na obec
ních pozemcích. Odbor strate
gických investic předpokládá, že 

v letošním roce budou projekční 
práce a investorská příprava ob
noveny a je prý reálné, že by v ro 
 ce 2016 mohlo být zahájeno vý
běrové řízení na zhotovitele stav
 by. O vývoj této záležitosti se 
budeme samozřejmě zajímat.

Kdy budou vybudovány semafory 
na křižovatce Jinočanské spojky 
s odbočkou na Třebonice?

O zřízení světelného signalizač
ního zařízení na křižovatce Pon
carovy (tzv. Jinočanské spojky) 
s ulicí K Řeporyjím (odbočka 
na Třebonice) požádal můj zá
stupce Pavel Jaroš hl. město 
v zájmu zvýšení bezpečnosti pro
vozu koncem ledna. Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy 
odpověděla, že pro zařazení vý
stavby světelné signalizace do plá 
nu investic je nutné splnění ales
poň jednoho kritéria účelnosti 
křižovatky. TSK nechá nasčítat 
intenzitu dopravy na zmíněné 
křižovatce, protože to je pro po
souzení účelnosti světelné křižo
vatky důležitý údaj. O výsledcích 
posouzení nás bude TSK infor
movat. Naštěstí je nehodovost 
na této křižovatce zatím mini
mální. V letech 2013 a 2014 zde 
nedošlo k žádné dopravní ne
hodě a ze tří nehod v roce 2012 
pouze v jednom případě šlo 
o srážku vozidel.

Za velmi důležité z hlediska 
bezpečnosti provozu však pova
žuji zprovoznění světelné signali
zace na křižovatce ulic Poncarova 
a Jeremiášova. V Přímé lince 
jsem o této křižovatce psal v lis
topadu loňského roku. Semafory 
tam stojí již dlouho, ale nebyly 
uvedeny do provozu. Kvůli doda
tečným požadavkům policie 
a odboru dopravních agend ma
gistrátu bylo totiž nutno výrazně 
upravit projektovou dokumen

taci. Světelná signalizace by tam 
podle posledních informací od
boru strategických investic ma
gistrátu měla být zprovozněna 
do poloviny července. Současně 
jsou obnovovány odcizené napá
jecí kabely směrem k následující 
křižovatce Poncarovy s odbočkou 
na Řeporyje (ulice K Třeboni
cům). Ta by pak mohla být uve
dena do provozu v podobném 
termínu. V tuto chvíli ale musím 
řidiče požádat o zvýšenou pozor
nost při projíždění uvedenými 
křižovatkami.

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

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

internet: www.praha13.cz

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

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

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

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

Pomoc s návratem po rodičovské dovolené
Městská část Praha 13 získala z Operačního programu Praha  
– Adaptabilita dotaci na projekt Zpět do práce po rodičovské dovolené 
s MČ Praha 13. Projekt nabízí bezplatnou podporu rodičům s malými 
dětmi, kteří nastupují nebo uvažují o návratu zpět do práce po rodi
čovské nebo mateřské dovolené. 

Rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a rodiče po ukončení 
rodičovské dovolené s trvalým bydlištěm nebo pobytem minimálně 
6 měsíců na území hlavního města Prahy mají možnost kariérového 
a právního poradenství a vzdělávacích kurzů zcela zdarma.

Kariérové a právní poradenství bude poskytováno individuálně 
v Domě dětí a mládeže Stodůlky. Při účasti na konzultacích je v dět
ském koutku domu dětí zajištěno hlídání dětí. To mohou využít i ro
diče, kteří se chtějí vzdělávat prostřednictvím elearningu a absolvují 
ho přímo v domě dětí.

E-learningové kurzy si mohou zájemci časově rozplánovat dle 
svých možností a vykonávat je i z domova. Po jejich úspěšném vyko
nání získají certifikáty. V nabídce elearningových kurzů bude možné 
získat certifikát v těchto pěti oblastech: 
 příprava na návrat do zaměstnaneckého vztahu, praktický průvodce, 

jak získat nové zaměstnání 
a co lze očekávat při ná
vratu do předchozího za
městnání
 příprava na pracovní po
zici ve veřejné správě se za
měřením na postavení úředníka a ochranu osobních údajů
 příprava na pracovní pozici asistentky/asistenta, téma základy spole
čenského chování a jak správně mluvit a psát česky
 počítačové kurzy
 zdravý životní styl nejen v zaměstnání – obsahuje praktické rady 
a tipy, jak si zlepšit práci v kanceláři a jak se zdravě a pestře stravovat

Všech elearningových kurzů a kariérového a právního poradenství 
se můžete účastnit i přes léto. Poběží do konce roku 2015. O termínu 
zahájení vás budeme ještě informovat. Projekt je podpořen v rámci 
Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován 
Evropským sociálním fondem. Další informace k projektu vám poskyt
neme na tel. 235 011 452 nebo emailu zpetdoprace@p13.mepnet.cz.

 Hana Tyranová, koordinátorka sociální prevence a prevence kriminality, OSPZ

Varujeme před podvodnými prodejci
Ředitel Městské policie v Praze 13 nás informoval o případu podom
ního prodejce, kterým se zabývali strážníci. Nabízel totiž montáž zaří
zení regulujícího spotřebu vody a tvrdil, že jedná jménem nebo  
se souhlasem MČ Praha 13. Zdůrazňujeme, že radnice ŽÁDNÉMU 
prodejci záštitu ani doporučení neposkytuje. Pokud se prodejce zašti
ťuje úřadem nebo městskou částí, klame klienty. Podobné případy 
zaznamenala správcovská firma Centra. Prodejce nabízel předražené 
spořiče vody s tím, že ho správcovská firma objednala. Pamatujte,  
že nemusíte nikomu otvírat, pokud o služby či zboží nemáte zájem. 
Dobře si rozmyslete, zda prodejci otevřete či ho dokonce pustíte 
do bytu. Za prodejce nebo pracovníky služeb se bohužel mnohdy 
vydávají také různí podvodníci, tipaři a zloději. 

Před falešnými kontrolory varoval v polovině dubna také mluvčí 
Pražských vodovodů a kanalizací. Lidé, vydávající se za zaměstnance 
společnosti Veolia a nabízející neexistující služby, se tentokrát objevili 
na sídlišti Stodůlky.

„Scénář je stále stejný. Falešný průkaz a nabídka měření tlaku vody 
uvnitř bytové jednotky. Tedy služby, kterou vůbec nenabízíme,“ infor
moval mluvčí PVK Tomáš Mrázek. „Nejlepší ochrana je jednoduchá. 
Nikoho takového do svého bytu nepouštějte a veškeré nabídky si ově

řujte.“ Informace o všech službách či probíhajících akcích získají 
klienti PVK na zákaznické lince 840 111 112 na www.pvk.cz nebo 
v zákaznickém centru na adrese Dykova 3 v Praze 10. 

Zejména seniory ujišťujeme, že není nezdvořilé odmítnout otevřít 
člověku, kterého neznáte. Pokud bude nezvaný návštěvník neodbytný 
nebo agresivní, můžete zavolat Městskou policii na linku 156. -red-

Vyjádřete se k obnově parkové plochy
Zveme občany městské části, které zajímá investiční záměr odboru 
životního prostředí Revitalizace parkové plochy navazující na Šostako
vičovo náměstí, na veřejné projednání tohoto záměru. Bude se konat 
ve čtvrtek 11. 6. 2015 od 17.00 v obřadní síni radnice Prahy 13 
na Slunečním náměstí. 

Nově navržený prostor má vzniknout jako prodloužení stávajícího 
parku na Šostakovičově náměstí. Je zde navrženo zjednodušení cestní 

sítě, odstranění tunelu a vybudování centrálního odpočívadla na vyvý
šeném místě s výhledem na kostel sv. Jakuba Staršího. 

Celkově zde vzniknou tři klidová zákoutí k relaxaci s novým mobi
liářem. Parková plocha bude zatravněna a doplněna souvislými kve
toucími keřovými skupinami. V lipové aleji budou doplněny chybějící 
stromy.
 Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí 
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Posbírali jsme 30 tun odpadu, ale nestačí to
V poslední době se výrazně zhoršila situace s nepořádkem na veřejně 
přístupných prostranstvích. Někdy se může zdát, že v Praze 13 byd
líme na smetišti. Někteří lidé se dokonce domnívají, že úřad přestal 
zajišťovat úklid. Na radnici chodí četné stížnosti od občanů, že se nic 
nedělá s velkým nepořádkem okolo kontejnerů, okolo odpadkových 
košů, v keřových skupinách, na trávnících, v okolí silnic a na řadě dal
ších míst. Není tomu tak, radnice uklízet nepřestala, ale standardní 
postupy, které v oblasti údržby veřejných prostranství a zeleně používá 
již mnoho let, přestávají stačit. Nepořádek vytvářejí sami obyvatelé 
Prahy 13, a to bohužel ve stále větší míře. 

V první řadě je důležité říci, že radnice nemůže nést odpovědnost 
za veškeré plochy v městské části. V Praze 13 je velké množství po
zemků, které patří soukromým vlastníkům a ti by si na nich měli udr
žovat pořádek. Protože nejsou oplocené, mohou působit dojmem, že 
patří městu nebo obci. Zde nemám na mysli soukromé pozemky, které 
jsou například součástí Centrálního parku, protože na těch radnice 
uklízí a seká, i když na nich bez souhlasu majitele nemůže např. vybu
dovat cestu. 

Odbor životního prostředí Úřadu MČ Praha 13 (dále OŽP) má 
ve své správě větší část veřejné zeleně v městské části, celkem asi 
170 hektarů. Jde především o parky, vnitrobloky a některé předza
hrádky. Plochy zeleně, o které se OŽP stará, jsou zveřejněny na webu 
www.praha13.cz v oblasti Městská část – Životní prostředí – Veřejná 
zeleň v Praze 13. Na udržení pořádku na těchto veřejných prostran
stvích vynakládá OŽP poměrně hodně úsilí a nemalé finanční pro
středky. Třikrát týdně provádějí pověřené správcovské (zahradnické) 
firmy sběr odpadků z ploch zeleně a dětských hřišť ve správě OŽP. 
Třikrát týdně je vysypáváno 323 odpadkových košů a jsou doplněny 
sáčky na psí exkrementy. Průběžně jsou likvidovány černé skládky 
komunálního a biologického odpadu, zejména v různých zákoutích 
a lesíkách většinou v okolí rodinných domků. Sezonně se uklízí zimní 
posyp z chodníků s nedopalky cigaret a rozbitým sklem. Je zadáván 
podzimní úklid spadaného listí. Velmi náročnou záležitostí je také 
zajištění pravidelného sekání trávy ke spokojenosti všech. Tráva vy
roste všude najednou, ale kapacity zahradníků jsou omezené, takže 
dostáváme stížnosti, že je přerostlá, z míst, na které se dostalo později. 
Pokud se musí sekat opakovaně, stěžují si zase jiní obyvatelé na hluk. 
Na všechny výše zmíněné činnosti vynaloží OŽP ročně přibližně 
36 milionů korun. 

Další plochy zeleně jsou v majetku či ve správě soukromníků (okolí 
nákupních center, některé louky či pole), Magistrátu hl. m. Prahy a Tech 
nické správy komunikací (okolí stanic metra, větších komunikací a par
koviště). Pokud se nepořádek vyskytuje na plochách jiných vlastníků, 
OŽP je soustavně vyzývá k úklidu, v mnoha případech bezúspěšně. 

Aby se odstranila alespoň část nepořádku z veřejných ploch, zajiš
ťuje OŽP jarní celoplošný úklid ploch zeleně, tedy i pozemků, které 
nejsou ve správě městské části. Smutným faktem bohužel je, že často 
již po týdnu bývají uklizené plochy zase plné odpadků. V letošním 
roce tento úklid probíhal od března do dubna a stál 250 tisíc korun. 
Skupiny uklízečů vysbíraly na veřejných plochách celkem 30 tun od
padu, což je skutečně alarmující číslo. Nejhorší na tom ale je, že plošný 
úklid už zase téměř není vidět.

Jaké jsou příčiny nepořádku? Velkým problémem jsou přeplňované 
nebo otevřené kontejnery na odpad. Z těchto nádob se odpadky roz
letují již při mírném větru do okolí a zachycují se zejména v keřích. 
Roztrhané plastové sáčky či obaly vyletující z kontejnerů a stavenišť 
pak „zdobí“ koruny stromů. Odstraňování této nežádoucí ozdoby je 
velice problematické a zdlouhavé. Velkým nešvarem jsou i četné 
sklád   ky okolo kontejnerů. Na velkoobjemový odpad přece slouží pra
videlně přistavované kontejnery nebo sběrný dvůr v Klikaté ulici 
v Praze 5 – Jinonicích. Radost nám nedělá ani nejrůznější svépomocné 
„opižlávání“ keřů či stromů a ponechávání biologického odpadu 
na místě. Nejenže se jedná často o poškozování dřevin, ale také jde 
o vytváření dalších černých skládek.

Co chceme pro zlepšení udělat? Radnice bude vyžadovat od správců 
objektů, aby byl k počtu obyvatel v domě vždy potřebný počet kontej
nerů na komunální odpad. Chce také požádat obyvatele, aby kontej
nery naplňovali rovnoměrně a pečlivě je zavírali. Odpadkové koše 
v zeleni by se také neměly zbytečně přeplňovat, třeba domov ním od
padem. Koše jsou určeny k odhazování drobných papírků, nedopalků 
cigaret, kapesníčků a podobně. Chceme požádat obyvatele třináctky, 
aby domovní odpad třídili do správných nádob a nevyhazovali ho 
třeba z oken do keřů, aby nenechávali odpadky z jídla na dětských 
a sportovních hřištích. I těchto nešvarů jsme svědky při kontrolách 
v terénu. Každoročně provádíme na plochách zeleně ve správě OŽP 
opakovanou deratizaci myšovitých hlodavců. Rozsah této činnosti se 
průběžně zvyšuje, ale stejně není úplně dostačující. 

Jedním z nástrojů, který v minulosti hodně pomohl při operativním 
odstraňování nepořádku, byla tzv. veřejná služba, projekt Úřadu 
práce ČR. Skupina pracovníků doporučených a financovaných úřadem 
práce uklízela průběžně všude tam, kde bylo právě potřeba. Projekt byl 
bohužel jen na dobu určitou do konce roku 2014. Poté se situace s ne
pořádkem na veřejných prostranstvích opět zhoršila. Proto radnice 
usiluje o pokračování projektu, což by se mělo podařit od června 2015. 

Udržování čistoty a pořádku ale nemůže být pouze věcí radnice. 
Ta vynakládá na sběr odpadků a vysypávání košů ročně asi 9 milionů 
korun. Je to také věcí zdejších obyvatel a firem, které zde stavějí nebo 
podnikají. Proto apelujeme na všechny slušné lidi, aby udržovali pořá
dek ve svém okolí, třídili odpad a neodhazovali ani drobné odpadky 
mimo koše. Děkujeme.

 Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí OŽP
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Bezpečná třináctka potřinácté
Velká přehlídka bezpečnostních a záchranných složek Bezpečná tři
náctka se letos konala ve čtvrtek 16. dubna. Na Slunečním náměstí 
předvedli svá vozidla, výstroj a výzbroj příslušníci Policie ČR, strážníci 
Městské policie, profesionální i dobrovolní hasiči, záchranáři, vojenští 
policisté i vojáci. Městská část ve spolupráci se Zemskou nevládní 
orga nizací České republiky pořádala akci již potřinácté. 

Návštěvníky přivítal starosta David Vodrážka se svými zástupci 
a vrchním komisařem Adamem Hendrychem z generálního ředitel
ství Hasičského záchranného sboru. Poté starosta předal učitelkám 
ze sedmi místních školek reflexní vestičky pro děti. V zájmu zvýšení 
bezpečnosti dětí zakoupila radnice mateřským školám celkem 
700 vestiček.

Kromě dětí ze školek přilákalo krásné počasí na náměstí také množ
ství dalších diváků, kteří si se zájmem prohlédli hasičská auta, zbraně, 
policejní vrtulník, nemocniční kamion pražské záchranky Golem 
nebo pásového robota policejních pyrotechniků. Brilantním výcvikem 
svých svěřenců se pochlubili psovodi Městské policie a ochranné 
služby z letiště. Předvedl se jízdní oddíl Městské policie a nechyběla 
ukázka první pomoci v režii Českého červeného kříže. Děti si užily 
soutěže a oblíbenou laserovou a airsoftovou střelnici.  Samuel Truschka

Pošta na Lužinách opět v provozu
V pondělí 13. dubna byla po téměř třech letech znovu otevřena po 
 bo č ka České pošty v Obchodním centru Lužiny. Zcela novou moderní 
úřadovnu slavnostně uvedli do provozu Hana Tmejová, ředitelka po
bočkové sítě České pošty v regionu Praha, starosta David Vodrážka, 
manažer OC Lužiny Ondřej Stromajer a další hosté.

„Obnovení pošty velmi vítám a děkuji všem, kdo se na jejím zpro
voznění podíleli,“ říká starosta Prahy 13 David Vodrážka. „Městská 
část se 60 000 obyvateli má konečně opět k dispozici čtyři pošty. Pro 
obyvatele Lužin i celé Prahy 13 je to velký přínos.“

Pošta v 1. patře obchodního centra má tři přepážky, na kterých po
skytuje veškeré poštovní služby včetně ukládání balíkových a listov
ních zásilek a Czech Pointu. Otvírací doba pošty je v pracovní dny 
od 8.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 13.00.

Pošta byla uzavřena od srpna 2012 v souvislosti s rekonstrukcí ce
lého objektu, kterou realizoval vlastník obchodního centra. Radnice 
Prahy 13 rekonstrukci od začátku podporovala. Nadále však důrazně 
odmítá developerský záměr, podle kterého by k budově obchodního 
centra mělo být přistavěno několik výškových objektů. Záměr v sou
časné době posuzuje Magistrát hl. města Prahy.
 Samuel Truschka
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Píseček ožil mladými soubory
Letošní ročník soutěžní divadelní přehlídky Stodůlecký Píseček byl 
opět po dvou letech silně obsazen. Ve dnech 27. – 29. března viděli 
diváci 11 soutěžních představení a na závěr profesionální ukázku 
z oblasti alternativního divadla. Úroveň byla vyrovnaná, ale odborná 
porota si s výběrem postupujících poradila. Hodnocení se ujali 
význam  ní divadelní tvůrci a odborníci Barbora Látalová, Anna 
Petrželková, Martin Pšenička, Ondřej Cihlář a Petr Klár.

Mezi účastníky nechyběli favorité minulých ročníků, ale také úplně 
nové soubory se zajímavými inscenacemi. Přehlídku zahájil studentský 
soubor Jednabáseň s autorským představením Česká krajina a po něm 
nováček – Divadlo Viníci s adaptací díla známého anglického humo
risty P. G. Wodehouse Zavolejte Jeevese. Divadelní studio Kampak 
si trouflo vystoupit s rockovou operou podle K. J. Erbena s názvem 
Kolovraty. Přes výhrady k intonaci byla spontánní energie herců vy
soce oceněna. V sobotu uspěl mezi ostřílenými nový účastník, soubor 

Komorní svět, který sáhl k tvorbě současného slovenského autora 
Viliama Klimáčka. Sobotní část uzavřelo Divadlo Kámen, nestor 
Stodůleckého Písečku. V duchu své nenapodobitelné poetiky zahrál 
novou inscenaci Petra Odo Macháčka Dopis poslaný poštou. Neděle 
začala představením mladé skupiny Cink Cink Cirk s názvem Bum+, 
doplněným o vzdušnou akrobacii. Dívčí divadelní soubor Pa, Jahody! 

pak předvedl vlastní adaptaci povídek Claire Castillon, která byla jed
ním z vrcholů přehlídky. O zajímavý závěr se postarala lektorka Bára 
Látalová, která v neděli večer zahrála své taneční představení Mar ga
re tha vypravuje. 

Po něm byly slavnostně vyhlášeny výsledky letošní soutěže. Porota 
doporučila pro národní přehlídku experimentujícího divadla Šrámkův 
Písek skupinu Cink Cink Cirk, divadlo Kámen a divadlo Komorní 
svět. Na národní přehlídku Mladá scéna v Ústí nad Orlicí pojedou 
divadelní studio Kampak a soubor Pa, Jahody! Na devatenáctém Sto
důleckém Písečku se objevily nové soubory a chuť do divadelní práce. 
To je ta nejlepší zpráva, kterou nám mohou mladí divadelníci dát.

 kolektiv autorů, KlubKO, o.s.

Poděkování za dlouholetou práci ve školství
Celkem 23 zasloužilých učitelek ocenil 25. března na radnici starosta 
David Vodrážka se svojí zástupkyní Marcelou Plesníkovou, která má 
školství v působnosti, a předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání 
Vítem Bobysudem. Slavnostní setkání u příležitosti výročí narození 
Jana Amose Komenského pořádá městská část již od roku 2009. 

„Oceněno dnes bude 23 pedagogů, ale poděkování náleží všem učitel
kám a učitelům základních a mateřských škol v Praze 13 bez výjim  ky,“ 
řekl mimo jiné starosta David Vodrážka. „Komenský by se divil, jaké 
požadavky jsou dnes na učitele kladeny a kolik různých papírů musí 
vyplňovat. Přesto se najde spousta nadšenců, kteří se pro toto povolání 
rozhodli a věnují mu své nadání i většinu času. Důkazem toho jste vy 

všichni. Patříte k učitelům, kteří si nechodí jen „odučit“ své hodiny, ale 
přidáváte i něco navíc ze sebe. Jsme na vaší straně a držíme vám palce. 
Děkuji za vaši práci pro Prahu 13.“ 

Mezi oceněnými bylo 20 učitelek mateřských a základních škol,  
dvě ředitelky mateřských škol a jedna vychovatelka. Všechny působí 
v Praze 13 déle než 15 let. Obdržely plaketu J. A. Komenského s čest
ným uznáním a finanční dar. Na závěr byl připraven přípitek a malé 
pohoštění.

Praha 13 je zřizovatelem 10 základních a 21 mateřských škol. Zá
klad ní školy mají v tomto školním roce dohromady přes 4 850 žáků, 
mateřské školy se starají o více než 2 300 dětí. Samuel Truschka
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Druhá světová válka ve Stodůlkách
V prvých májových dnech tohoto roku uplyne 70 let od ukončení II. svě-
tové války, jednoho z nejstrašnějších válečných konfliktů v dějinách. 
Válka poznamenala životy všech obyvatel Československa. V následují-
cím článku se soustředím především na události a osudy lidí ve Stodůl-
kách a nejbližším okolí. Těžké období bylo předznamenáno už 
Mnichovem v roce 1938 a vznikem tzv. II. republiky a naplno vypuklo 
po německé okupaci 15. března 1939.

Již v průběhu roku 1938 náš národ projevil rozhodné odhodlání brá
nit svou svobodu. Na stále se zhoršující mezinárodní situaci českoslo
venská vláda reagovala v květnu vyhlášením částečné mobilizace. Ze 
Stodůlek bylo povoláno k obraně republiky 50 vojáků v záloze. Hitle
rovské Německo ustoupilo od našich hranic, mobilizace byla po čase 
odvolána, klid však nenastal. Stále více se množily akce henleinov
ských bojůvek v našem pohraničí, bylo jasné, že se schyluje k válce. To 
se odráželo i ve Stodůlkách, děti ve škole nacvičovaly chování při ná
letu, lidé kopali provizorní úkryty, učili se zatemňovat okna, zacházet 
s maskami a poskytovat první pomoc zraněným. Děti byly z měst 
odesí lány k příbuzným na venkov, kde nehrozilo takové nebezpečí. Já 
v té době chodil do druhé třídy obecné školy ve Stodůlkách, v době 
mobilizace mě otec odvezl ke svým příbuzným na Českobrodsko.

V září 1938 hitlerovské Německo vystupňovalo štvanici proti na
šemu státu s cílem nejprve odtrhnout naše pohraničí a posléze pohltit 
vše ostatní. Odhodlání obyvatel bránit svůj stát vyvrcholilo 22. září 
stotisícovou manifestací před tehdejším parlamentem – budovou Ru
dolfina. Nová vláda v čele s gen. Syrovým, legionářem a hrdinou 
I. světové války, vyhlásila všeobecnou mobilizaci. S nadšením nastupo
vali všichni povolaní muži ke svým útvarům, někteří až na Podkarpat
skou Rus, jako Stanislav Plot, učitel stodůlecké školy. Na návsi pod 
školou se sjelo množství mobilizovaných nákladních aut z okresu 
Praha – venkov pro potřebu čsl. armády. U Dezortovy cihelny a vápe
nice (dnes točna autobusů) byla umístěna protiletecká dělostřelecká 
baterie, druhá byla v lokalitě Na Hlásku (dnes ulice U paloučku a K Ja
sánkám). Bylo nařízeno provést zatemnění všech oken, v budově školy 
byla zřízena stanice protiletecké ochrany.

Vláda a prezident se však podvolili mnichovské dohodě a pohraničí 
bylo postupně okupováno německou armádou. Z pohraničí přicházeli 
čeští lidé, kteří museli narychlo opustit své domovy před zdivočelými 
Henleinovci. Ve Stodůlkách byli muži ubytováni v sálech hostinců 
Na Nové, U Slovana a U Bílého beránka. Dostali vyřazené uniformy 
od armády. Říkali jsme jim „táboráci“, pracovali na rozšiřování silnic 
k Bílému beránku a k Řeporyjím.

Druhá republika, zbavená pohraničních oblastí, opevnění a třetiny 
své ekonomické síly, nemohla dlouhodobě odolávat snahám Německa 
o úplné ovládnutí Československa. Do Stodůlek přijel hned 
po 15. březnu 1939 oddíl gestapa, zatkl 15 stodůleckých občanů levi
cového smýšlení v rámci celostátní akce „Gitter“ (mříže). Rozloučit se 
s nimi přišel jen stodůlecký farář František Fiala. Z nařízení okupač
ních úřadů musel z funkce starosty odstoupit nedávno jmenovaný 
Václav Kubr, úřadům vadila jeho legionářská minulost. Byl nahrazen 
bývalým řídícím učitelem stodůlecké obecné školy Adolfem Pokor

ným, který ve funkci setrval až do konce války. Dalším opatřením 
okupantů bylo zabrání vojenského cvičiště Motol a zákaz používání 
cesty z Vidou lí, která byla postavena svépomocí v r. 1938 jako nej
kratší cesta k tramvajové dráze z Košíř do Motola.

Veřejný politický život ustal, byl zakázán Sokol, rozpuštěn sportovní 
klub Rudá Hvězda a v holičstvích se objevily nápisy „Děkujeme, že 
zde nehovoříte o politických událostech“. Činnost lidí se přesunula 
do zájmových spolků a organizací, jako byly divadelní ochotnické 
spolky, pěvecké soubory, okrašlovací organizace, šachové kluby. Tajně 
se poslouchal zahraniční rozhlas, za jeho poslech byl trest smrti. Kdo 
měl nepřihlášenou zbraň, tajně ji pečlivě ukryl. Zářným příkladem 
bylo ukrytí většího počtu vojenských pušek již na podzim 1938 v za
hradnictví pana Foubíka v Rybníčkách (lokalita u prameniště Motol
ského potoka). Tajné vynášení zbraní z ruzyňských kasáren 
organizoval pplk. Mašín za pomoci svých přátel. Zbraně ukryl za
hradník Foubík hluboko pod květinovými záhony, přečkaly tu bez 
úhony celou okupaci. Pan Foubík začátkem války odešel na Střední 
východ a bojoval v čsl. vojenské jednotce gen. Klapálka v Sýrii i v bitvě 
u Tobruku. Byl těžce raněn, ale chtěl se účastnit otevření druhé fronty 
v Evropě. Podlomené zdraví mu to neumožnilo, zemřel v Londýně 
9. února 1944 v 63 letech a byl pohřben s nejvyššími vojenskými 
poctami v Daventry u Londýna.

Okupační teror se záhy dotkl i života občanů ve Stodůlkách. 
Všichni lidé byli otřeseni událostmi 28. října a 17. listopadu 1939. 
Mezi devíti zastřelenými vysokoškoláky po demonstracích v Praze byl 
i student ČVUT Václav Šafránek, syn bývalého majitele stodůleckého 
dvora čp. 27, který stál u zrodu Nové kolonie a Vidoulí. Václav Šafrá
nek se po 15. březnu zapojil do odbojové organizace Obrana národa, 
byl pověřen úkolem studentské spojky. K uctění jeho památky bylo 
po válce vidoulské náměstíčko pojmenováno jeho jménem.

Okupace a válka změnily život všech lidí. Záhy nastal nedostatek 
potravin, čtyřčlenná rodina měla nárok na ¼ l odstředěného mléka 
na den, podobné to bylo i u ostatních potravin. Textil, obuv, uhlí byly 
na poukaz či na body. Kdo měl nějaký pozemek, začal pěstovat zele
ninu, chovat slepice, králíky... Naše rodina přeměnila zahradu na zá
hony zeleniny a brambor, chovali jsme drůbež, prasátko i kozu. Pro 
mouku, chleba, kousek masa jsem jezdíval v létě na kole, v zimě vla
kem a auto busem na Černokostelecko k příbuzným. Oblečení se pře
šívalo ze všeho starého, nosila se i obuv s dřevěnou podrážkou, v létě 
děti chodily naboso.

Po událostech na podzim 1939 se odpor proti okupantům stáhl 
do podzemí. Mnozí lidé byli zapojeni do ilegál ní práce, aniž by o tom 
veřejnost věděla. Velkým projevem odporu byla stávka v továr ně 
na letecké motory Walter v Jinonicích 11. září 1941. Okupanti 
okamžitě tvrdě zasáhli – 69 osob bylo uvězněno, 19 z nich bylo 
posláno do koncentračních táborů. Ze stodůleckých občanů, pracují
cích ve Waltrovce, byli zatčeni Josef Kosan, Roman Přádka, Josef 
Franc, Vojtěch Šváb, Karel Kholl a Oskar Veselý.

Paní Havlůjová z Rudné popsala osud manželů Živcových z Vidou
 lí, pro které si gestapo přišlo 28. února 1943, když se prozradilo, že 
krátce ukrývali ilegálně působícího člena Sokola. Naložili je do auta 

Vzpomínky

Partyzáni přijíždějí po silnici od Motola
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První sovětský tank v ulici Mládí v květnu 1945
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i s jedenáctiletým synem Jirkou a po cestě se gestapáci domlouvali: 
„Was mit dem Kind?“ Paní Živcová porozuměla a nabídla gestapákovi 
prstýnek, aby Jirku propustili. Vysadili ho někde v Košířích a chlapec 
šel pěšky domů. Na Vidoulích se ho ujal soused, učitel Alois Vod
rážka, a poté strýc Emil Živec v Hořelici (dnes Rudná). V 60. letech 
se Jiří přestěhoval na Vidoule do ulice, která nese jméno jeho rodičů.

Hned na začátku okupace nastalo vysávání české pracovní síly. Nej
prve lákali na práci nezaměstnané, v září 1939 byly zřizovány pra  
covní úřady, které organizovaly nábor pracovních sil do říše. Do konce 
roku 1939 bylo odesláno do říše 86 tisíc mužů a 4 tisíce žen, do kon  
ce roku 1941 dalších 130 tisíc lidí. V listopadu 1942 bylo rozhodnuto 
nasadit ročníky 1921 a 1922, později ročníky 1918 – 1920. V březnu 
1943 vyhlásil K. H. Frank v protektorátu „totální nasazení“. Každý 
měsíc muselo být povoláno dalších 6 tisíc lidí. V té době již v říši pra
covalo 250 tisíc totálně nasazených. Studenti středních škol byli po
voláváni do německé organizace Technische Nothilfe, působící hlavně 
při bombardování a po něm. Protektorátní vláda na  
nátlak okupantů rozhodla obětovat celý ročník 
1924, muže i ženy. Od ledna do března  
1944 odjelo do říše 130 tisíc mužů a žen  
ročníku narození 1924. Pracovalo se 12 ho  
din denně, spalo se v dřevěných ubikacích, 
v místnosti bylo 10 – 40 osob. Hygienic  
ké podmínky špatné, špína, hmyz, voda  
pouze studená, potravinové příděly nedo 
statečné. K tomu ustavičné nálety, bom 
bardování. Zanedlouho museli ještě na 
stoupit mladí lidé narození v roce 1925  
a 1926 a později chlapci narození roku  
1927 a 1928 – na kopání zákopů na Mo 
ravě. Totální nasazení postihlo celkem  
640 tisíc našich lidí, mužů, žen i mládeže. 
Z mých kamarádů a přátel byli takto po 
stiženi Karel Příhoda, Oldřich Limbur 
ský, Karel Kholl, František Pelc, Ruda  
Hejna, Ladislav Láznička, Jaroslav  
Matějů, Pepa Trnka, Míla Lamač,  
Jenda Černošek, Jiří Košťál, Luboš Neužil,  
Karel Purma. Rudolf Dvořák při bom 
bardování v Německu zahynul, Jaroslav  
Matějů zemřel na následky zranění  
při bombardování.

Můj nezapomenutelný kamarád Pepa  
Trnka (držitel rekordu ve štafetovém  
běhu na 4x1500 m štafety Dukly Praha  
ve složení Trnka – Mehring – Liška – Záto 
pek), který bohužel zemřel před třemi lety, mi  
vyprávěl své zážitky při totálním nasazení. Dvakrát  
se mu s kamarády podařilo se odjezdu na Moravu vyhnout. Potřetí je 
odvezli přes Brno do Ostravy, kde ho s dvěma kamarády zastavil ná
dražák a schoval je v uhelňáku, který je odvezl zpět do Prahy. Později 
měli jet pracovat za Kralupy. Na vlak zaútočili kotláři a Trnka s dal
šími se schoval do pole. Když kotláři odlétli, řekli si, že je to osud, 
do vlaku už nenastoupili a pěšky se vrátili domů. Jeden kamarád při 
náletu kotlářů zahynul, protože se bál z vlaku utéct.

Odbojová činnost vrcholila v roce 1944. Na podzim vznikla 
ve Stodůlkách a na Vidoulích ilegální buňka. Jejími členy byli František 
Šíma, František Konečný, p. Duška, p. Dvořák, p. Opl, Jaroslav Brož, 
finančně přispíval Jaroslav Hanuš. O Vánocích 1944 vyšlo najevo, že 
p. Brož je napojen na ilegální organizaci Bílá Hora v Břevnově. Toho 
využil p. Konečný a navázal spojení s kpt. čsl. armády Břetislavem 
Kufnerem, který byl vedoucím břevnovské ilegální organizace. Ani 
ten však neměl další napojení. Teprve v dubnu 1945 se podařilo navá
zat spojení na Českou národní radu. Ještě před vypuknutím povstání 
v Praze se 30. 4. v bytě Fr. Konečného na Vidoulích konala porada 
ilegální organizace za účasti 20 osob. Na této schůzce byly určeny 
osoby do připravovaného Revolučního národního výboru Stodůlky. 
Kandidátem na předsedu RNV byl zvolen František Šíma, bývalý 
horník, v té době skladník prodejny Bratrství. Bylo též dohodnuto 

jednání s politickými stranami o vytvoření RNV na základě parity 
podle Košic kého vládního programu. Dne 4. května proběhlo jednání 
ilegální KSČ a ilegální národně socialistické strany, kterou zastupoval 
řídící učitel obecné školy Bohumil Salátek. Zástupce strany sociálně 
demokratické a strany lidové se nepodařilo kontaktovat. Dne 5. květ  
na 1945 se v družstevní záložně v Dlouhé ulici na Starém Městě  
konala porada České národní rady. Zúčastnili se jí i členové ilegální 
organizace Bílá Hora kpt. Kufner, Ing. Pěchota a František Šíma ze 
Stodůlek. To už ale v celé Praze i jinde probíhaly protiněmecké akce, 
které vyvrcholily voláním rozhlasu o pomoc a Pražským povstáním. 

Pepa Trnka na poslední dny války vzpomínal: „S Lubošem Neužilů 
a s Jendou Černoškem jsme objevili u křížku dva mladé německé vo
jáky. Říkali, že jsou Rakušáci, že utíkají domů, ale vzdají se jen důstoj
níkovi v uniformě. Tak jsme je odvedli k Dezortům do cihelny, ale 
zbraně nám chlapi za náš úlovek nedali. Pak přišla zpráva, že k Bí
lému beránku přijedou Američané, místo Američanů tam ale přijela 

rota esesáků. Hnali nás ke hřbitovu, kdyby nepřijela 
parta z Jinonic, tak jsme tam asi zůstali. Zatím 

přijeli vlasovci. Hned od hřbitova začali střílet 
na ruzyňské letiště. My jsme jezdili s p. Bo
háčem, co měl autobus, sbírali jsme raněné 
a dopravovali je na ošetřovnu ve škole 
a na Vidoule k Petrům. Devátého přijeli 
Rusové, sháněli se po vlaso v cích, několik 
jich za střelili v pískovně v Hájích. Tak 
jsem se štěstím a díky dobrým lidem 
šťastně pře č kal konec války.“

V průběhu války bylo ve Stodůlkách 
zatčeno a uvězněno 36 osob, 23 z nich bylo 
odvlečeno do koncentračních táborů. 
Usmrceno bylo 15 osob, v květnovém po
vstání obětovali svůj život 3 občané Stodů
lek. Svůj život za svobodnou vlast obětovali: 
Rudolf Formánek (zahynul v Mauthau
senu), Otakar Lípa, dělník v závodě Ring
hoffer Tatra, (zahynul v Mauthausenu), 
Ing. Josef Havlůj (zahynul v Terezíně), 
Josef Kovář (zahynul v Mauthausenu), Sta
nislav Medřík (zahynul v Mauthausenu), 
Miroslav Münzberger, Helena Münzberge
rová, Anastázie Münzbergerová, Miloslava 
Münzbergerová, studentka (celá rodina za
hynula v Mauthausenu), Václav a Jarmila 
Živcovi (popraveni v pankrácké sekyrárně), 
MUDr. Filip Rathauser, stodůlecký lékař 

(zahynul v Osvětimi), Alois Müller, statkář ze 
dvora Háje, Jaromír Mára (zahynul na pochodu 

smrti v r. 1945), Václav Kejha (zahynul v Osvětimi). 
Na následky těžkých zranění způsobených při nálezu německého gra
nátu o Vánocích 1944 zemřeli dva chlapci z Vidoulí – Pepíček Lans
dorf a Miloušek Gregorů. V květnovém povstání při obraně Stodůlek 
zahynuli v bojích u kaple v Hájích Josef Hlušička, který se tajně vrátil 
z totálního nasazení v Německu, a František Kellner. František Jindra 
zahynul v bojích ve vnitřní Praze.

Jména těchto lidí nesmí být nikdy zapomenuta, protože zemřeli 
za naši svobodu. Čest jejich památce! Jiří Jindra

Vzpomínky

Autor článku PhDr. Jiří Jindra žije ve Stodůlkách od roku 1936. Vystu
doval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil jako učitel 
na několika základních a středních školách, deset let byl ředitelem 
ZDŠ v Řeporyjích a dvacet let ředitelem Gymnázia Na Zatlance 
v Praze 5. Materiály k historii Stodůlek shromažďuje od r. 1992, inspiro
vala ho k tomu kronika Stodůlek Františka Vlasáka. Publikoval v peda
gogickém tisku, napsal trilogii o Reálném gymnáziu v Praze I. 
a rozsáhlou publikaci o dějinách Stodůlek. Dvěma kapitolami přispěl 
do knihy Praha 13– město uprostřed zeleně. S manželkou Vlastou osla
vili loni 60 let společ ného života.

Pomník obětem válek ve Vidoulích
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Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Proč jsou babičky důležité?
„Syn se snachou postavili ve vedlejší ulici krásný dům, syn má dobrou práci, 
vydělá hodně peněz, svoji rodinu zabezpečí, nedávno se jim narodil krásný 
chlapeček. Snacha má všechno, co si přeje, ale... nic jí není dost dobré. Dárky, 
které jsme vnukovi koupili, nejsou dost ekologické – vyhodila je. Dává mu 
jen bavlněné a dřevěné hračky, nebarvené. Když jsem směla vnuka hlídat, 
podle ní jsem vymyla lahvičky na pití ve špatném pořadí, takže nyní pro 
jistotu smím být s vnukem jen pod jejím dozorem. A protože jí to stresuje, 
tak jen, když je syn doma. A ten doma bývá až kvečeru po práci, kdy už 
chtějí mít jako rodina soukromí a klid. Takže nikdy. Když je pozveme 
k nám na jídlo, nosí sobě a vnukovi v kastrůlku vlastní jídlo... Syn moje 
jídlo jíst smí. Když jde s malým do obchodu kolem našeho domu, obloukem 
se nám vyhýbá. Syn to neřeší, chce mít hlavně klid. Ztratila jsem smysl 
života. Nic jiného mne nebaví, sousedky už si šuškají, že to mám za to 
všechno...“

„Snacha nastoupila ve 2 letech vnučky do práce. Celá rodina jsme udělali 
rozpis. Syn jako tatínek má každé pracovní dopoledne práci z domova. 
Po obědě v úterý nastupuje na hlídání druhá babička, ve čtvrtek já. Měla 
jsem obrovský strach, jak vše zvládnu. Když Natálka po probuzení z po
obědového spaní natáhla ručičky z postýlky a zavolala radostně „babíííí“, 
věděla jsem úplně jistě, že spolu zvládneme skoro všechno. Je to úplně jiný 
pocit než u vlastních dětí. Mám na Natálku čas, těším se na ni celý týden 
a ona na mě a přitom jsem odpočinutá a mám čas věnovat se i sobě. Učím ji, 
jak jsme si malovávali s mými dětmi, když byly malé a říkali říkánky a ona 
mně ukazuje, jak to zase teď dělá všechno s maminkou „po novu“. A taky si 
s druhou babičkou často telefonujeme, co se nám povedlo, co se trošku zamo
talo a radíme si. Vlastně nám úspěšný pracovní konkurz naší snachy hrozně 
vylepšil rodinu. Moje druhá dcera žije v Americe. Také už má dcerušku 
 roční. Abych neztrácela kontakt a viděla denně její první krůčky, naučila 
jsem se zacházet se skypem. Rodina je a vždycky byla pro mě to nejdůleži
tější, zázemí a jistota. A vnoučátka radost, potěšení a zpestření života.“

Tyto dva příběhy ze života jsou jen zlomkem verzí, jakou podobu 
může širší rodina mít. Oba srozumitelně ukazují, že život si píšeme 
sami. A někdy bohužel i dobrý úmysl udělá spoustu neplechy. Aby  
se celé dílo podařilo, je potřeba spolupracovat, mít spoluhráče, nikoli 
protihráče. Pro všechny děti platí, že je pro ně podstatná láska a jed
notná péče obou rodičů, ale i vliv dalších blízkých lidí. Vždyť, kde je 
záruka, že názor jednoho na výchovu je dokonalý a jediný správný. 
Když každý přidá kousek svého, jednostranně extrémní nasměrování 
se „naředí“. A naše dítě se naučí adaptovat se na širší sociální okolí. 
Prostě – bude nám všem spolu lépe. Nejenom proto jsou babičky 
i dědečkové důležití.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji co nejvíce spoluhráčů a co 
nejméně protihráčů, alespoň v rodině.

 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

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

Tlumočník umožní snazší komunikaci
Jakožto neslyšící rodiče budoucího prvňáčka bychom moc rádi poděkovali 
ZŠ Mohylová za organizaci charitativního běhu Run and Help, který se 
uskutečnil 8. dubna. Výtěžek této charitativní akce půjde na f inancování 
tlumočníka do znakového jazyka, který nám umožní lepší komunikaci se 
školou. Velice děkujeme všem zúčastněným, nesmírně si této pomoci vážíme.
 Vojnarovi

Vážený pane starosto,
ráda bych Vám za sebe i za manžela poděkovala za krásná blahopřání, 
která jste nám zaslal k našim narozeninám. Přejeme Vám mnoho úspěchů 
ve Vaší práci. Jaroslava Čermáková, Stodůlky

Kam s kovovým odpadem?
Ve STOPu bych velmi uvítala informaci, jak je to v Praze 13 s tříděním 
a sběrem kovů. Díky STOPu mám přesné informace o sběru velkoobjemo
vého a nebezpečného odpadu, ale nevím, co mám dělat s odpadem kovovým, 
který jsem začala třídit a který by měl být také sbírán. Nebo jsem opravdu 
odkázaná pouze na sběrný dvůr v Jinonicích? A pokud ano, nestálo by 
za to zorganizovat i mobilní sběr kovového odpadu? Helena Sedláčková

Vážená paní Sedláčková,
sběr kovů je v hl. m. Praze zajištěn pomocí sběrných dvorů – nejbližší 
sběrný dvůr je v ul. Klikatá s otevírací dobou od 8.30 do 18.00 hod., 
v sobotu od 8.30 do 15.00 hod.

Kovy lze po předložení průkazu totožnosti odevzdat také ve sběr
ných surovinách s tím, že od 1. 3. byla zavedena bezhotovostní platba 
za výkup kovových odpadů. Dále lze kovový odpad odložit v tzv. mo
bilním sběrném dvoře, který bude umístěn 16. 5. na parkovišti proti 
prodejně Kelly ve Stodůlkách a dne 23. 5. proti bývalé restauraci 
u Šimáčků na Malé Ohradě – vždy od 10.00 do 16.00 hod.

 Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Dokud nám bude chybět,  
bude stále s námi
V sobotu 16. dubna 
ráno náhle dotlouklo 
srdce pana Mgr. Zdenka 
Kulíška, prvního 
ředitele ZŠ Fingerova 
v Nových Butovicích. 
Poznala jsem ho v roce 
1982, kdy jsem jako 
začínající učitelka jez
dila do základní školy 
v Radotíně, kde tehdy 
učil, na jeho kurzy fy
ziky, matematiky 
a didak tické techniky 
pro nové učitele. Jeho 
zaujetí pro zavádění 
moderní techniky 
do výuky bylo nedostižným vzorem pro řadu učitelů Prahy 5, jimž 
byl zapáleným didaktickým metodikem. Později byl oblíbeným 
zástup cem ředitele v ZŠ Plzeňská na Smíchově. Od roku 1990 
do odchodu do důchodu 20 let velice úspěšně řídil Fakultní základní 
školu Fingerova v Nových Butovicích. V posledních letech jej trápilo 
zdraví, prošel několika kritickými stavy, ale vždy je překonal nezlom
nou vůlí k životu. Vážila jsem si ho nejen jako odborníka, staršího 
a zkušeného kolegy, ale hlavně jako čestného, obětavého a spravedli
vého člověka. Vzorem mi byl jeho jasný úsudek, rozvážnost, ale i ne
utuchající humor a snaha vidět život vždy z té lepší stránky. Jeho 
milá společnost, laskavost a optimismus bohužel už více není.
 Eva Dvořáčková
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„Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým, ale jak to bylo 
tenkrát v noci, to se přesně nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řek’ si ten-
krát: Tak si cestu zkrať spodem, kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.“
Že ty verše znáte? Je to jeden z nesmrtelných textů Mirka Hoffmanna 
ze Stodůlek, frontmana legendárních Zelenáčů a jedné z největších 
osobností české country hudby. Koncem března oslavil krásné osmdesáti-
ny. Takovéto kulatiny jsou dost dobrá záminka k tomu, abych ho požádal 
o rozhovor. A sympatický jubilant mi ho ochotně poskytl.

Kdy vás poprvé nějak výrazně oslovila country? 
Nevím, jestli to byla vyloženě country, ale tady tenkrát hráli Kučerovci. 
Strašně se mi to líbilo, havajská kytara, bylo to melodické a pro nás 
trochu neobvyklé, protože v rádiu se tehdy hrála úplně jiná hudba. Když 
jsem byl na vojně, tak byli v největším laufu a mně se to tak líbilo, že 
jsme na vojně udělali takovou skupinu „à la Kučerovci“. Hráli jsme je
jich písničky, ale protože jsme nechtěli komolit španělštinu, tak jsme si 
psali i vlastní texty. Hlavním smyslem té kapely bylo ulít se z vojny. 
Jezdili jsme po okolí (sloužil jsem ve Valašském Meziříčí a v Kroměříži) 
a měli jsme celkem 49 koncertů. Diváci s námi dokonce jezdili 
po městech a vesnicích, kde jsme hráli. 
Takže armáda se vytahovala, jaké má výborné muzikanty...
Ale jen do té doby, než tam přišel nový politruk. My jsme to 50. jubi
lejní vystoupení chtěli mít přímo ve Valašském Meziříčí a nazvali 
jsme ho „Sbohem jeviště“, protože to mělo být poslední vystoupení 
před civilem. Nechali jsme si dokonce vytisknout plakáty, kde to bylo 
velkým písmem. Ten politruk nám řekl: „Jak můžete psát ‚sbohem‘, 
když Bůh neexistuje?“ A bylo po koncertu. To byla divná doba. 
A ta kapela po vojně nepokračovala?
Vůbec ne. To byli kluci z různých koutů republiky, už jsme pak v kon
taktu nebyli. Ale zajímalo by mě, co se stalo se Šterclem, to byl velký 
talent. Tvrdil, že je synovec Jardy Štercla, ale nevím, jestli to byla pravda. 
Na basu hrál Honza Urban, tankista, který měl skoro dva metry, to 
bych vám přál vidět, když lezl do tanku... 
Měli jste tam i dechové nástroje jako Kučerovci? 
Trumpeta se tam ozývala v některých mexických věcech, to jsem hrál 
já. Dokonce jsem kvůli trumpetě dostal tři dny opušťák, abych ji přivezl 
z domova. Další třídenní opušťák se mi podařilo dostat, abych domů 
dojel pro steel kytaru (tenkrát se tomu říkalo havajská kytara). Samo
zřejmě jsem ji doma neměl. A shánějte ji v Praze takhle narychlo... 

Ale nakonec jsem ji zázračně koupil v obchodě někde u Václaváku. 
Byla dokonce česká, jednoduchá, vlastně takové prkýnko se šesti stru
nami a zesilovačem. Bohužel nevím, kam se poděla, dneska bych si ji 
tady doma pověsil jako raritu. 
Vy jste hrál na víc nástrojů, že?
Jako kluk jsem chodil do houslí k profesoru Ondříčkovi, to byla kapa
cita. Chodil jsem k němu přes pět let, takže vlastně ty základy mám 
z houslí. V kapele jsem na housle nikdy nehrál, houslisty jsme vždycky 
měli a lepší. 
Na škole jste hrál dokonce v jazzové kapele... 
Hráli jsme dixieland, který jsme odposlouchali z Radia Luxembourg, 
protože noty se sehnat nedaly. Ostatně ti černošští muzikanti v Ame
rice taky nehráli podle not, protože je mnohdy ani neuměli. Muzi
kanti se vystřídají při sólech, je v tom hodně improvizace. 
Taky jste působil v Semaforu. Jak jste se k tomu dostal?
Přišel jsem k tomu velmi nezvykle. Měli jsme v Pikovicích s kamarády 
chatu, kam jsme se sjížděli na víkendy, večer se tam zpívalo. Byla to 
taková parta srandistů, která pořád vymýšlela nějaké fórky. Jedna z nich, 
Inuše Sedláčková, mi jednou zavolala, že mám druhý den přijít ve tři 
do Semaforu, že tam mám zkoušku. Myslel jsem si, že to bude zase 
nějaký žertík. Přijel jsem na skútru do divadla Na Slupi, kde tehdy 
Semafor sídlil, venku nikdo, tak jsem vešel a tam pan Suchý a pan 
Šlitr a hned: „Už na vás čekáme. Pojďte na jeviště. Co nám zazpíváte?“ 
Pořád jsem čekal, kde se objeví rozesmátí kamarádi, ale nebyli tam. 
Inuše mě varovala, ať nezpívám nic od Matušky, aby neřekli, že ho na
podobuju. Ale oni na mě hned, jestli umím něco od Matušky. Tak 
jsem zazpíval a Suchý řekl, abych přišel v pondělí zkoušet. A za 14 dní 
jsem byl na jevišti. Tam to šlo rychle. Byl jsem tam pak rok a půl.
Proč jste ze Semaforu odešel?
Kvůli sportu. Hrál jsem tehdy závodně volejbal za Lokomotivu Praha, 
vyhráli jsme mistrovství republiky a v rámci Poháru mistrů evropských 
zemí jsme začali jezdit po Evropě. Měl jsem dilema – buď divadlo 
nebo volejbal – a dal jsem tehdy přednost volejbalu. Říkal jsem si, zpí
vat můžeš i v šedesáti, ale hrát volejbal ještě tak sedm let a konec. To 
jsem netušil, že u toho zpívání opravdu vydržím tak dlouho.
Volejbal jste hrál od mládí?
Já jsem od dětství 
hodně sportoval, 
např. jsem skákal 
do výšky. Bylo to 
díky tátovi, který 
byl mistr republiky 
v chůzi a chtěl, 
abych dělal atletiku. 
Navíc jsem chodil 
na gymnázium 
na Malé Straně 
vedle Tyršova 
domu, kde jsme 
mohli využívat 
sportoviště. Třeba 
na maturitu jsem se 
učil tak, že jsem 
běhal po okruhu 
a přitom se šprtal 
maturitní otázky. 
Šlo to líp, než kdy
bych seděl za sto
lem. 
Co jste si ze Semaforu odnesl?
Rozhodně kázeň. V divadle je všechno vypočítané na vteřiny a všechno 
musí klapat podle scénáře. Jedině trumpetista Jelínek si občas dovolil 
nějakou hloupost a taky za to většinou dostal vynadáno. Na koncertě 
můžete reagovat na výkřiky z publika, bavit se s diváky, to v divadle 
nejde.
Když po volejbalové éře nastala ta hudební, začali jste hrát country. 
Nejdříve převzaté skladby. Kde jste sháněl desky?
To nebyly ani tak desky, my jsme to měli odposlouchané z rádia. Po
slouchali jsme Mnichov, který navíc rušili, natáčel jsem to na páskový 

Drsňák s hlasem medovym

Mirek Hoffmann s Michalem Tučným 
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magnetofon Sonet Duo. Chytali 
jsme se hlavně melodie 
a to ostatní jsme si k tomu 
museli dodělávat sami.
První roky jste hrál vlastně ještě při 
zaměstnání.
Skoro tři roky jsem pracoval a vy
stupoval zároveň. Ve tři hodiny 
na mě před ZPA Košíře, kde jsem 
tehdy dělal, čekal autobus a jeli 
jsme s klukama hrát třeba 
na Moravu. To byla těžká doba, 
únava, nevyspání. Když si na to 
zpětně vzpomínám, tak si říkám, 
jak jsem to mohl vydržet. Ale 
tenkrát mi to tak nepřišlo.
A tak jste se rozhodl, že budete 
dělat muziku naplno. 
Ono to bylo trošku složi  tě jší. 
Manželka tehdy pracovala dlou
hodobě v Ženevě a měla citroëna. 
Občas mi ho tady na nějakou 
dobu nechala. A když jsem jednou zaparkoval vedle žigulíka „sou
druha“ ředitele, tak mi ho začal závidět. Sice jsem mu to vysvětlil, ale 
od té doby po mně jel a začal mě kádrovat – co jsem kdy dělal, co dě
lali moji rodiče. Tak jsem si rychle spočítal, že mě muzika uživí lépe 
než ZPA a dal jsem výpověď. Musel jsem udělat zkoušky v Pražském 
kulturním středisku, které museli mít všichni profesionální hudebníci.
S kapelou jste hráli americkou country. Zpíval jste někdy anglicky?
Já nikdy. Měl jsem sice ve škole angličtinu a lecčemu jsem rozuměl, 
ale když jsem si představil, jak ten jazyk kazím, tak jsem radši začal 
psát české texty. Kluci z kapely ale jezdili v létě do Německa s Pierrem 
Bricem, představitelem Vinnetoua, a tam hráli pod širým nebem 
a zpívali anglicky a dokonce německy. Pavel Král se drtil texty v němčině. 
Já jsem nejezdil, protože jsem chtěl být taky někdy doma s rodinou. 
Měli jsme třeba třicet koncertů do měsíce a to byl docela záhul. 
Kde všude jste hráli v zahraničí?
Kromě zmíněného Německa, kam kluci jezdili řadu let, jsme hráli 
taky v Rakousku, Lucembursku, Belgii. Zpívali jsme česky bez mode
rování. Jenom v Polsku to uváděl Petr Novotný v polštině. To byl 
hrozně aktivní člověk. Když jsme byli ve Finsku, tak on se, klobouk 
dolů, naučil celý komentář ve finštině. My jsme stáli v zákulisí a smáli 
jsme se, jak tam tu nesrozumitelnou řeč válí, i s přízvuky. Ale diváci 
reagovali – tam, kde se měli smát, se opravdu smáli, takže rozuměli. 
Jak vznikaly vaše české texty? Držel jste se námětu původního textu písničky? 
Abych řekl pravdu, tak jsem si přeložil název a podle toho jsem napsal 
text. Některé texty jsem si nechal přeložit celé od lidí, kteří uměli vý
borně anglicky, ale oni sami říkali, že jsou to hrozné slátaniny, spíš 
do dechovky. Já jsem šel vždy po textech, které měly obsah. Říkal jsem 
si, že country je přece příroda, koně, příběh...
Čím to je, že to téma divokého západu lidi v Čechách chytlo?
Právě proto, že to bylo něco vzdáleného, exotického. Dneska tam lidé 
mohou odjet na dovolenou nebo tam dokonce i léta žít, ale tenkrát to 
bylo tabu. 
Myslíte, že to byla reakce na většinovou kulturu, stejně jako třeba tramping?
Určitě. A diváci to tak zaplaťpánbůh cítili. Cenzoři ale stále dohlíželi 
na naše texty a pořád mi něco vyškrtávali. Třeba v Dívce s vlasem me
dovým jsem měl: „jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nedovím“. A oni 
mi na to řekli: „To takhle nemůžete napsat, český člověk přece není 
hloupý, ten se dozví všechno.“ Nebo se jim nelíbilo, že lampa za stojící 
postavou „na silnici vrhá stín“. „To je ponurý, soudruhu,“ řekl ten cen
zor a musel jsem napsat „zář“, čímž to trochu ztratilo logiku. Byly to 
debaty, to si nedovedete představit.
S kapelou jste strávil velkou část života. To je skoro jako druhá rodina.
Já do dneška nedovedu pochopit, že po těch desítkách společných let 
v autech, na hotelech a na jevišti u nás nevznikla ponorková nemoc. 
Ne, že bychom se někdy nepohádali, ale vždycky to bylo kvůli muzice, 
ne z osobních důvodů. To beru jako velký klad Zelenáčů a důvod, proč 
ještě existují. 

Kdy jste začal skládat písničky s vlastní hudbou?
To přišlo postupně. Vždycky jsem nějakou složil, zařadil mezi ostatní 
a zkoušel jsem, co to udělá. A neztratily se tam, tak jsem dal na desku 
dvě svoje skladby, potom tři... Po roce 1989 začal kolotoč s tantiémy. 
České texty k převzatým písním se musely přeložené posílat do Ame
riky ke schválení původním autorům. Což někdy trvalo třeba dva roky. 
A dokud jsme neměli souhlas autora, tak se píseň nemohla dát na desku. 
Tak jsem raději začal víc psát písničky sám, a tím se to vyřešilo.
Víte, kolik jste dohromady napsal písniček a textů? 
Vůbec ne, nikdy jsem to nepočítal. Dokonce ani přesně nevím, kolik 
jsme vydali desek, je to dost přes dvacet, ale nemám potřebu to počítat.
Kdo se podle vás nejvíce zasloužil o českou country?
Jmenovat někoho konkrétního bych se neodvážil, to byly desítky lidí. 
Česká country má řadu větví – moderní country, bluegrass a další 
– a v nich působila spousta skvělých kapel. Celá ta základna country 
byla, možná už není, ale v 70. a 80. letech byla na špičkové úrovni 
a srovnatelná se zahraničím. Jedna věc mě ale hodně potěšila. Když 
tady byl v roce 1997 Johnny Cash, zpíval v Lucerně, tak si nechal při
nést štos nahrávek české country, aby si je mohl na hotelu poslech
nout. A potom řekl, a bylo to i v novinách, že jediní Zelenáči se 
mohou rovnat s americkou country muzikou.
Jak vidíte dnešní mladé country kapely?
Jak to mám posoudit, když je nikde nehrajou? Všechny country sta
nice hrají samé retro a když je tam náhodou nějaká současná muzika, 
je to spíš folk než country. V televizi je teď country stanice, kterou si 
občas pouštím. A můžu vám říct, že to je úplně jiná hudba. Basa, bicí, 
rytmus tam buší... Country má být lehká muzika. My jsme měli taky 
bubeníka, ale Jarda Hnyk, to je zázračný muzikant, který hrál lehce, 
aby ho slyšela kapela a držela se rytmu, než aby se snažil vyniknout.
Když jste byl celý život profesionální muzikant, jak se vám to podařilo 
skloubit s rodinným životem?
To se zeptejte spíš manželky. Mě by to samotného zajímalo. Já ji obdi
vuji, protože byla často s holkama na všechno sama. Když jsme odjeli 
na šňůru, tak jsem byl třeba 5 – 6 dní v jednom tahu pryč z domova.
Jak jste to zvládala, paní Hoffmannová?
Jarka Hoffmannová: Já jsem neměla moc čas o tom přemýšlet. Nějak 
jsme to zvládali. Když byl dlouho pryč a vrátil se, byla to pro holky 
velká vzácnost. A on si to užíval. Nikdy jim třeba nenaplácal. Nebylo 
to snadné období, ale přežili jsme to a jsme pořád spolu – od svatby 
46 let a celkem jsme spolu 50 let. 
Skládáte ještě písničky, pane Hoffmanne? 
Mirek Hoffmann: Dneska už ne, leda do šuplíku. Ale chtěl bych vydat 
výběr nejlepších písniček, snad se to podaří.
Tak to držím palce.
Přejeme oslavenci ještě jednou všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, ener
gie a dobré nálady.

  Samuel Truschka 

Zelenáči Mirka Hoffmanna
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 Letní tábor Lubenec – 26. 7. – 5. 8. 
Tábor je určen pro cca 40 dětí ve věku 7 – 18 let. Spí se v chatkách 
uprostřed krásné přírody. Výlety, koupání, hry, soutěže, večerní ohně... 

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

Poslední volná místa na příměstských táborech
 Příměstský tábor hudební 3. – 7. 8.
 Příměstský tábor irský tanec a kultura 27. – 31. 7.
Cena za týden 600 Kč. 
Podrobnější informace a zájemku najdete na www.ddmstodulky.cz.

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

Dobrodružná plavba Vikingů
SK Hala Lužiny pořádá 1. – 12. 7. v RS Svatý Štěpán, Cheznovice
Mýto u Rokycan letní tábor pro děti od 6 do 15 let. Účastníci nemusí 
být členy SK Hala Lužiny. Cena 3 700 Kč. 
SK Hala Lužiny pořádá pro děti od 6 do 15 let také příměstský letní 
tábor, a to od 17. do 21. 8. Cena je 750 Kč/týden nebo 180/den.  
Více na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dagmar Kolandové 
na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

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

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

Tábory s Jeremi
 Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá 
pro děti od 8 do 14 let sportovně zaměřené příměstské tábory. 

Termíny: 13. – 17. 7., 27. – 31. 7., 10. – 14. 8., 24. – 28. 8., vždy 
od 9.00 do 16.00. 
 Sportovní centrum Jeremi pořádá pro děti od 8 do 15 let také 
badmintonové campy. Termíny: 20. – 24. 7., 17. – 21. 8., každý den 
9.00 – 16.00.
Cena příměstského tábora i campu je 2 500 Kč/týden.  
Více na info@jeremi.cz.

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný program, jak zabavit svoje děti o prázdninách?
Tak neváhejte a přihlaste je na naše sportovní příměstské kempy! Náš 
profesionální tým zajistí celodenní péči, plno sportů, zábavy, her a ra
dosti z pohybu. Hlavním cílem Sportjoy kempů je nalezení způsobu, 
jak dětem a mladistvým ukázat, že volný čas se dá strávit pohybem 
a že sportů, ve kterých mohou vynikat a mohou je bavit, je mnoho. 
Termíny, program a přihlášku naleznete na www.sportjoy.cz.  
Kontakt: Adéla Jaucová, info@sportjoy.cz, tel. 776 761 301.

Letní taneční soustředění s táborovým programem
Dukát, o.p.s., pořádá od 22. do 29. 8. v Podhradí u Ledče nad Sázavou 
Letní taneční soustředění s táborovým programem. Děti z 1. – 5. třídy 
nemusí být členy studia Dukát. Cena je cca 3 800 Kč (upřesníme). 
Ubytování je v moderních prostorných chatových srubech s příslušen
stvím, k dispozici je i krytý vytápěný bazén. Program: nácvik tanečních 
choreografií, celotáborové a sportovní hry, soutěže, plavání, grilování, 
poznávání přírody, výlety. Přihlášky odevzdejte prosím obratem. Další 
informace podá Irena Tabachová, ředitelka Dukát, o.p.s., a vedoucí 
tábora na tel. 603 553 279.

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

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

Náruč pojede sportovat k moři
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s. pořádá 
od 4. do 12. 7. pro děti do 15 let sportovní tábor u moře v Chorvatsku 
na ostrově Hvar. Doprava autobusem, ubytování v hotelu. Cena pro dítě 
do 15 let včetně polopenze cca 3 000 Kč, pro dospělého cca 6 500 Kč. 
Pomůžeme s vyřízením sociálního příspěvku na pobyt dětí i mládeže. 
Podrobné informace na www.narucprodetiamladez.cz. Kontaktní 
osoba: Jiřina Teplická, tel. 603 923 372. připravila Eva Černá

Kam o letních prázdninách?

Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Poslední volná místa na pobytových táborech:
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Uvidíte vrcholový plážový tenis
Letos poprvé můžete v Praze 13 vidět špičkový plážový tenis. Beachové 
kurty na Ovčím hájku se stanou ve dnech 10. – 12. července hostitelem 
mezinárodního turnaje Prague Beach Tennis Open 2015, nad kterým 
převzal záštitu starosta Prahy 13 David Vodrážka. Kromě sledování 
finálových bojů si návštěvníci budou moci v neděli tento nový sport, 
který je směsicí tenisu, badmintonu a plážového volejbalu zdarma vy
zkoušet. Podrobnosti v příštím STOPu. Všichni fanoušci jsou srdečně 
zváni! Více informací o tomto sportu naleznete na www.plazovytenis.com.
 Vojtěch Dohnal, prezident Českého svazu plážového tenisu

Bike Prague počtvrté
Trasa největšího závodu horských kol v Praze povede i letos 13. června 
přes Prahu 13 a jede se pod záštitou starosty Davida Vodrážky. Trasy 
na 35 a 65 kilometrů startují u Galerie Nové Butovice, vedou Prokop
ským údolím, lesy a loukami Českého krasu i na Cukrák. Kratší nebo 

delší trasu si bikeři mohou zvolit přímo na trati závodu. Na své si při
jdou jak ostřílení bikeři s duhovým trikotem, tak i naprostí nováčci. 
Kromě dospělých čeká adrenalinový zážitek i nejmenší bikery při dět
ských závodech. Zajištěno bude hlídání dětí, občerstvení na trati i v cíli, 
servis na trati a na závěr bohatá tombola a program. Pokud se závod
níci přihlásí alespoň ve dvou, ušetří každý stovku. K dispozici na startu 
je jen 2000 míst! Proto se registrujte včas a zajistěte si levnější startovné. 
Přihlásit se můžete na webu www.bikeprague.cz. Pavlína Běhounková

Bronz z Itálie
Ve dnech 27. – 29. března 
se česká reprezentace zú
častnila Mistrovství Evropy 
Fudokan Karate v Neapoli, 
kde startovalo více než 
500 závodníků z celé 
Evropy. Největším úspě
chem v juniorské kategorii 
(17 – 18 let) je 3. místo 
v disciplíně enbu, které 
získali Jan Kozák a Tomáš 
Kutnohorský. Jan Kozák 
(2. DAN) je desetinásob
ným mistrem České repub
liky v karate Fudokan. 
Bydlí a také trénuje 
v Praze 13, je studentem 
Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského v Nových 
Butovicích. Skvělé výkony ale podali i další závodníci. V seniorské ka
tegorii získal první místo Martin Pokorný. Blahopřejeme. -red-

Jedeme na mistrovství republiky
Trenéru Pavlu Šenkovi se před čtyřmi lety podařilo sestavit mimo
řádně silný basketbalový tým chlapců ZŠ Kuncova, se kterým získal 
dvakrát za sebou titul mistrů republiky v kategorii žáků 6. – 7. tříd 
a v loňském roce v improvizované sestavě 3. místo v kategorii 8. – 9. tříd. 
I letos si vedou naši borci výborně. Bez jediné prohry zvítězili v obvod
ním kole, v krajském kole i v kvalifikačních skupinách a probojovali se 
na mistrovství republiky do Jindřichova Hradce, kde se utká šest nej
lepších týmů. Držíme jim palce! Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Martin Sláma opět bodoval
Již dvakrát jsme vás ve STOPu informo
vali o úspěších našeho předního reprezen
tanta v karate, policejního instruktora 
sebeobrany Martina Slámy. Loni v červnu 
se stal vicemistrem Evropy a v červenci 
přivezl zlato, stříbro a bronz z Evropských 
policejních a hasičských her v Bruselu. 

Letos 15. 3. se Martin stal dvojnásob
ným mistrem republiky na Mezinárodním 
mistrovství ČR asociace ČAOKK v kata 
Masters 35 – 45 let Shotokan a Other styles.

Ve dnech 27. a 28. 3. se výprava 
repre zen tace České asociace budo karate 
ve složení Karel Kesl, Martin Sláma, Kateřina Neufingerová, Hanka 
Vašíčková, Klára Marečková, Veronika Jelínková a prezidentka asociace 
Lucie Papíková zúčastnila prestižní turnaje Malta Open 2015 – Medi
terranean International Karate Classic. Turnaje se zúčastnilo 43 federací 
z 15 zemí. Česká reprezentace se ve výsledkové listině vůbec neztratila. 
Čeští karatisté přivezli celkem 4 cenné kovy a 3 další špičková umís
tění v Top Ten. Martin Sláma získal v kvalitně obsazené kate gorii, 
ve které startovalo 16 závodníků, 3. místo v soutěži kata Masters 
36 – 45 let. -red-

Special One Academy přijímá členy
Hledáme mladé talenty, kteří mají zájem o fotbal, sportovní gymnas
tiku a různé pohybové činnosti. Pro ročníky 2008 až 2010 otevíráme 
fotbalovou školičku, hledáme fotbalisty (ročníky 2000 až 2007), přijí
máme i děti se zájmem o gymnastiku.

Zaměřujeme se na kvalitu výuky a hledáme skrytý potenciál dětí. 
Naše sportovní akademie chce nabídnout šanci i méně talentovaným 
dětem a docílit toho, aby dosáhly stejných výsledků jako jejich talen
tovanější vrstevníci. Special One Academy bude pro děti pořádat 
i výlety a v létě fotbalový kemp. Trénujeme na fotbalovém hřišti 
FZŠ Mezi Školami 2322 a v hale ZŠ s RVJ Bronzová 2027. Více 
na www.specialone.cz, www.facebook.com/specialoneacademy nebo 
na tel. 732 955 997. Lukáš Odvárka, trenér
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KDE ROSTOU
BUDOUCÍ LÍDŘI
BIVŠ MÁTE PŘÍMO ZA ROHEM

Navštivte nás na

Dni otevřených dveří

28. 5. od 15 hod.

Po dalších dvou letech studia z vás může být
inženýr v oboru FINANCE.

www.bivs.cz   |   www.vysoka-uspesnych.cz

Nabízíme tyto bakalářské studijní obory
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Oceňování 
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Informační 
technologie & 
management

PŘIHLÁŠKY
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Pomáhají druhým

Podpořte pracovní místa pro nevidomé

Občanské sdružení Beluška nabízí realizace 
seminářů (workshopů) na téma Život se zra
kovým postižením.

Seminář je určen pro děti, žáky, studenty 
i učitele škol, pracovníky veřejné správy, bank, 
recepcí hotelů, zaměstnance ve zdravotnictví, 
sociálních službách a jejich klienty, obchod
ních center, apod. Poradíme, jak správně na

bízet pomoc 
nevidomému 
bez rozpaků 
a obav. Vy
zkoušíte si pro
storovou 
orientaci v roli 
nevidomého 
a průvodcování 
nevidomého. 
Ukážeme práci 
vodicího psa 
v praxi, jak na
bídnout pomoc 
nevidomému 
se psem 
a kompenzační 
pomůcky 
usnadňující ne
vidomým sebe
obsluhu, 

orientaci a práci. Semináře si mohou objedná
vat také školská zařízení a so ciální služby, a to 
i na letní období. Obsah semináře je přizpůso
bován konkrétnímu okruhu posluchačů.

Jak se do projektu zapojit? Zkontaktujte 
koordinátorku projektu a domluvte si termín 
konání osvětového semináře. Semináře budou 
probíhat od 1. 4. do 31. 10. 2015.

V únoru byl zahájen projekt „Šťastní 3“ 
na vytvoření pracovních příležitostí pro osoby 
se zrakovým postižením (reg. č. OPPA 
CZ.2.17/2.1.00/37133). Díky finanční pod
poře Evropského sociálního fondu a státního 
rozpočtu ČR realizuje Beluška o.s. kurz pro 
12 těžce zrakově postižených osob. Tři nej
lepší absolventi se stanou lektory Beluška o.s. 
v rámci projektu Primární prevence – pod
pora integrace. 

Hlavním cílem obou projektů je podpořit 
začleňování osob se zdravotním postižením 
do běžné společnosti. Současně nabízejí 
dětem a mladistvým možnost poznat, jak je 
těžké žít s handicapem, uvědomit si hodnotu 
svého zdraví a více si jej vážit. Díky vaší pod
poře projektu získají zaměstnání handicapo
vaní lidé, kteří chtějí lidem předávat pozitivní 
přístup k životu a být plnohodnotně začle
něni do pracovního procesu. Děkujeme 
za možnost být pro společnost užiteční.
 Irena Krausová, koordinátorka projektu, Tým Beluška, o.s.

tel. 235 300 187, 608 106 500, krausova@beluska.cz,www.beluska.cz

Poradíme pečujícím
Stalo se, že vám 
z nemocnice vracejí 
vašeho blízkého, 
který již není sobě
stačný? Rozhodli 
jste se, že se o něho 
postaráte doma? 
Nevíte si s něčím 
rady? Farní charita 
Stodůlky pořádá 
v sobotu 16. 5. 
od 9.30 hodin 
v Komunitním centru sv. Prokopa další setkání 
pečujících o osoby staré a nemocné. Chceme 
vám být nápomocni při překonání strachu 
z nelehkého závazku pečovat o své blízké 
v domácím prostředí a poskytnout vám co 
možná nejvíc všestrannou podporu a pomoc.
 Helena Ryklová, ředitelka Farní charity Stodůlky

Klub JednaTrojka 
v květnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému 
hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko bus za
stávky Mládí a metra Luka). Je otevřený 
každé úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 
hodin. Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení 
volného času. K dispozici je sportovní a vý
tvarné vybavení, internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 
Téma měsíce: Probouzení
Program:
út  5. 5. Seznámení s novým pracovníkem 
st  6. 5. Deskovky v klubu
čt  7. 5. Zavřeno – noc v klubu (od 17.00)
út 12. 5. Cvičení pro zdraví
st 13. 5. Jarní tvoření
čt 14. 5. Ledová čajovna
út 19. 5. Pokec v klubu
st 20. 5. Jarní filmový klub   
čt 21. 5. Turnaj v šipkách 
út 26. 5. Pohodička 
st 27. 5. Jarní bazárek
čt 28. 5. Sportujeme  

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Helča

Stop násilí ve vztazích
Program Stop násilí ve vztazích SOS centra 
Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci 
v Praze nabízí odbornou pomoc lidem, kteří 
mají problém se zvládáním svého agresivního 
chování. Vědí, že jsou agresivní a chtějí tento 
problém řešit. Naši pracovníci jim mohou po
skytnout individuální terapeutický program 
zaměřený na zvládání agrese, ale také párovou 
a skupinovou terapii. 

Zájemce o terapii může odborníky kontak
tovat na tel. 222 514 040, 777 734 173, 
608 004 444 nebo na vztahy@diakonie.cz, 
www.nasilivevztazich.cz/chat.

Terapii poskytujeme klientům zdarma. 
Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lich
tenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. 
Více na www.soscentrum.cz,  
www.nasilivevztazich.cz, www.skp.diakonie.cz. 
 Lenka Černá, Diakonie ČCE

Úspěšný návrat do zaměstnání
Přemýšlíte o tom, co budete dělat po mateř
ské a rodičovské? Nebo již práci aktivně hle
dáte? Právě vám může pomoci projekt 
spolufinancovaný Evropským sociálním fon
dem. Veškerá školení, poradenství i profesní 
diagnostika jsou pro účastníky zdarma. Pro
jekt je sestaven jako mozaika a každý z účast
níků si tak může vybrat, co nejvíce potřebuje 
pro získání nového pracovního uplatnění. 
Aby byla příprava na návrat do zaměstnání 
úplná, projekt nabízí individuální poradenství 
i počítačové kurzy v různých úrovních obtíž
nosti, individuální IT praxe, pracovněprávní 

semináře, kde se dozvíte, na co si dát pozor 
při uzavírání pracovní smlouvy, jak řešit 
ukončení předchozího pracovního poměru... 
Kdo se může do projektu zapojit, termíny 
školení a individuálního poradenství, bližší 
informace i zajímavé články najdete  
na www.rodicedoprace.cz, www.nsgmorison.cz,  
www.facebook.com/rodicedoprace.  
Přihlásit se můžete na rd@rd.nsgmorison.cz 
nebo na tel. 734 524 457.  
Zde si také můžete domluvit termín na indi
viduální poradenství.
 Kateřina Weissová, NSG Morison Outsourcing, a.s.
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Nástrahy koupě nemovitosti na hypotéku
Nákup bytu či rodinného domu patří ke klíčovým životním rozhod
nutím většiny lidí. Jak bychom měli při koupi nemovitosti postupovat? 
Základní podmínkou je dostatečné naplánování. Je důležité si ujasnit, 
jaké jsou naše potřeby a požadavky, současné i budoucí, jelikož bydlení 
není krátkodobá investice. Důležité je najít si nemovitost, kterou si 
mohu dovolit. Nejen se dívat na nabídky, ale také jít na prohlídky 
kon krétních nemovitostí. To vše alespoň půl roku před samotnou rea
lizací. Tím předejdeme unáhlenému nákupu a mnohdy i podepisování 
rezervačních smluv za nevýhodných podmínek.
Na co se zaměřit při výběru správné varianty financování?
Vhodné je porovnat několik bankovních domů a hypotečních bank. 
Hodně informací je na internetu, ale porovnání sazeb na webu není vše. 
Většina srovnávacích webů je vlastněna nebo spoluvlastněna bankov
ními domy, které poskytují hypotéky. Objektivita je tedy relativní. Také 
se můžete obrátit na hypotečního makléře, který má dobré reference. 
Jaké jsou standardní sazby hypotečních úvěrů?
Z vývoje úrokových sazeb hypotečních úvěrů v ČR je zřejmé, že nikdy 
nebyla lepší doba na sjednání hypotéky. Průměrné sazby hypoték 
dlouhodobě klesají. V únoru byla průměrná sazba 2,27 % p.a. Jsou zde 
zahrnuty všechny sazby bez ohledu na fixaci, tedy i variabilní sazby 
a hypotéky, které mají různý poměr výše úvěru a hodnoty nemovitosti.

Nejnižší sazby bývají pro fixaci na 3 roky nebo 5 let. Ostatní fixace 
jsou možné na jakýkoliv počet let (2, 7, 10 let, apod.). Větší flexibilitu 
vám dává kratší fixace. Jistotu stejné splátky samozřejmě fixace delší. 
Nižší fixní sazbu na úrovni 1,59 % – 2,49 % p.a. lze aktuálně získat, 
pokud máte alespoň 10 – 15 % z hodnoty nemovitosti.
Mohu koupit nemovitost bez vlastních zdrojů?
Ano, jen musíte počítat s vyšší sazbou. Sazby u tzv. stoprocentních 
hypoték (bez vlastních zdrojů) se pohybují od 2,34 % do 4,39 % p.a., 
ale některé banky tento typ hypotéky vůbec neposkytují. Česká národní 
banka by údajně chtěla regulovat (zakázat) 100% hypotéky. Je otázkou 
do jaké míry by to zamezilo stoprocentnímu financování. Stále existuje 
možnost financovat zbylou část kupní ceny úvěrem ze stavebního spo
ření, které se poskytuje až do částky 800 000 Kč bez nutnosti zástavy 
nemovitosti, aniž byste měli již uzavřenou smlouvu o stavebním spoření.
Pozor na životní pojištění
Pokud vám někdo tvrdí, že životní pojištění musíte k hypotéce mít, 
nebo dokonce, že nejprve musíte sjednat právě pojištění, rychle pryč. 
Jedná se o prodejce pojištění a ne kompetentního člověka, který vám 
dobře poradí s hypotékou. Životní pojištění některé banky vyžadují 
u „100% hypotéky“ nebo v jiných výjimečných případech, životní 
pojištění tedy není rozhodně povinné. Jediné pojištění, které banka 
k hypotéce vyžaduje, je pojištění nemovitosti. 

Sjednání životního pojištění má vliv na konečnou sazbu, a to 
ve výši 0,1 % – 0,5 %. Mezi bankami jsou velké rozdíly. Banka, která 
poskytuje nejvýraznější slevu, má toto pojištění nejdražší. Při hypotéce 
např. 2 milióny vychází u této banky cena pojištění 1 000 Kč měsíčně. 
U jiných hypotečních bank je nejnižší cena životního pojištění při 
stejném rozsahu pojistného krytí přibližně 320 Kč měsíčně. Může 
tedy nastat situace, kdy se vyplatí úvěr s vyšší úrokovou sazbou, pro
tože součet pojistky a splátky hypotéky může být díky nižšímu pojist
nému celkově nižší. Zveřejňování ukazatele RPSN je povinné a je 
dobré jej sledovat. 
Přeplatím statisíce, tak si hypotéku raději nevezmu
Ptejte se, kolik na hypotéce přeplatíte. Ale nominální číslo, které 
na první pohled může odradit, není vše. Reálné náklady snižuje odečet 
úroků z hypoték, ať už jste zaměstnanec nebo podnikatel. Zároveň se 
v čase mění hodnota peněz. Pokud vezmete v úvahu dlouhodobou in
flaci 2 % a sazbu hypotéky máme 2,00 % p.a., tak za dobu hypotéky, ať 
už je splatnost 15 nebo 30 let, reálně splatíte přibližně stejnou částku, 
jakou jste si půjčili. Tento hrubý výpočet mohou zásadně ovlivnit fak
tory jako výše inflace/deflace, sazba hypotéky pro další období fixace, 
konkrétní spotřebitelský koš apod.
Mám splatit hypotéku co nejdříve nebo zvolit nižší měsíční splátku? 
Splatnost (délku) hypotéky lze nastavit na 5 až 40 let. Přístupy k volbě 
délky splatnosti jsou v zásadě dva. Buď můžete dát přednost co 
nejrychlejšímu splacení dluhu, pokud nechcete dlužit peníze, nebo 

mít raději rezervu a zvolit delší splatnost. Případné volné zdroje lze 
spořit (investovat) a při výročích fixace realizovat mimořádné splátky 
nebo odkládat na pozdější dobu. Matematické modely vycházející 
z výsledků na finančních trzích hovoří pro druhou variantu. Ale kromě 
nejistoty ohledně výnosu investic v dalších letech je také otázka, zda 
volné měsíční přebytky skutečně budeme zhodnocovat nebo je utrácet.
Netradiční typy hypoték
Běžný model hypotéky je: kupuji si nemovitost na své bydlení (pří
padně na pronájem) a prokazuji bance příjem (ze zaměstnání nebo 
podnikání). V tomto případě lze dnes očekávat sazbu kolem 2,00 %.

Na trhu je však nepřeberné množství dalších typů hypoték, například: 
 Bez prokazování příjmů, kdy vám banky půjčí až 50 – 60 % hod

noty nemovitosti, aniž byste prokazovali příjem. Sazby jsou obvykle 
vyšší – 1,84 % – 4,51 % p.a.).
 Neúčelové hypotéky, známé jako tzv. „americké“ hypotéky. Pokud 

máte k dispozici nemovitost do zástavy a dostatečné příjmy, můžete si 
půjčit prostředky na cokoli. Sazby čekejte vyšší – 3,74 % až 7,59 %.
 Dokonce je možná i kombinace neúčelové hypotéky bez proka

zování příjmu. Tento typ hypotéky ale poskytují jen čtyři banky 
na trhu – se sazbami 3,74 % – 6,69 %.
 Hypotéka na koupi družstevního bytu. Všechny banky vám řek

nou, že ji umí, ale musíte dát do zástavy jinou nemovitost. Dále je ně
kolik bank, které nevyžadují jinou zástavu, ale je nutné, aby družstevní 
byt byl převeden do 2 let do osobního vlastnictví.
 Předhypoteční úvěr, který je většinou používán pro financování 

družstevního bydlení. Ale lze jej také použít u developerských pro
jektů, kde po vás chtějí prostředky dříve, než je byt dokončen.
 Překlenovací hypotéky (pozor, nezaměňovat s překlenovacím 

úvěrem ze stavebního spoření). Tento typ hypotéky je pro situace, kdy 
již nemovitost vlastníte, ale chcete koupit jinou (dražší) a nemáte 
vlastní zdroje. Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Finanční poradna

– BARVY – LAKY – OMÍTKY – LAZURY – DROGERIE –

INZERCE
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Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zásahová jednotka je připravená 
Tentokrát vám přiblížíme běžnou činnost zásahové jednotky 
SDH Třebo nice mimo ostré výjezdy k technickým zásahům či požá
rům. Členové jednotky se scházejí každou neděli v prostorách garáží 
a pečují o uloženou techniku určenou k zásahům, aby byla provozu
schopná. Kromě toho se členové jednotky připravují na různých vzdě
lávacích školeních a vše pak prakticky zkoušejí na simulovaných 
cviče ních. Součinnostní cvičení s okolními jednotkami proběhlo 
v březnu v prostoru sila v Řeporyjích. Procvičovala se práce na výš
kové budově s dýchací technikou a dodávkou vody do výšky 54 m. 
Důležité jsou také odborné stáže u profesionálních hasičů. Svoji 
techniku předvedla jednotka i v dubnu na akci Bezpečná třináctka. 
Členové jednotky také pomáhají při ostatních činnostech sboru, 
např. na brigádách na požárním hřišti a v okolí rybníka, ale také 
na akcích a soutěžích, které sbor pořádá. 
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice 

Nová zjištění z dějin SDH Stodůlky
Až dosud se uvádělo, že stodůlecký sbor byl založen v roce 1893. 
Dnes již nezjistíme, z jakého zdroje bylo čerpáno. Protože v datech 
byly nejasnosti, začal jsem pátrat po pravdě. Přes Státní okresní 
archiv Prahazápad a Národní archiv v Praze jsem dohledal originál 
Stanov sboru dobrovolných hasičů v Stodůlkách, sepsaných v září 
roku 1890. V prosinci téhož roku byly „odeslány Stanovy nově sestou
peného spolku Dobrovolných hasičů v Stodůlkách Veleslavnému 
C. K. Okresnímu Hejtmanství na Smíchově, by ráčilo Stanovy před
běžné vyříditi a Vysoce slavnému C. K. Místodržitelství v Praze ku 
schválení podati“. Stanovy byly potvrzeny místodržitelstvím pro krá
lovství České 22. února 1891 pod čj. 13450, hejtmanstvím č. 13934. 
Tak byl sbor dobrovolných hasičů uveden v život i úředně. Nyní tedy 
bude uváděn rok založení 1890. Letos to bude 125 let, kdy 33 cti
hodných občanů Stodůlek, možná po velkém požáru či preventivně, 
založilo dobrovolný požární sbor. Aby mohl vykročit za vytčeným 
cílem, bylo třeba nesmírné obětavosti vedoucích činitelů, členů i po
chopení všech občanů. Máteli doma po svých předcích nějaké zá
znamy či fotografie místních hasičů, prosíme o zapůjčení. Pomůžete 
nám lépe poznat historii sboru. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

 Dosud nezjištěný pachatel odcizil během 8. až 
9. dubna na parkovišti stodůleckého sídliště zaparko-
vané vozidlo Dacia v hodnotě 300 000 Kč. Vozidlo bylo 
uzamčené a navíc zajištěné zámkem řadicí páky. 
 Neznámý pachatel se začátkem dubna vloupal 
v podzemních garážích v ulici Tlumačovská do zapar-
kovaného uzamčeného vozidla značky Fiat, ze kterého 
odcizil autorádio v hodnotě 2 500 Kč.
 Zřejmě v průběhu března vnikl dosud neznámý pa-

chatel do sklepní kóje a do kočárkárny domu v Píškově 
ulici a odcizil zde sportovní potřeby, ruční a elektrické 
nářadí a hliníkové disky kol v hodnotě 42 000 Kč. 
 Neznámý pachatel odcizil mezi 3. a 7. dubnem 
na stavbě bytových domů Šafránka v ulici Jeremiášova 
elektrokabely v hodnotě 35 000 Kč, které už byly nata-
ženy v jednotlivých bytech a garážích stavby.
 V době mezi 2. až 6. dubnem se v ulici Hábova 
vloupal neznámý pachatel do sklepních prostor. Po-

škodil troje dveře včetně vložek zámků. Po vniknutí 
do jedné z koláren odcizil dvě pánská kola v hodnotě 
20 000 Kč a pánské silniční kolo v hodnotě 2 000 Kč 
společně s bezpečnostním zámkem za 1 300 Kč. Škoda 
na poškozených dveřích byla odhadnuta na 3 200 Kč.
 Dne 7. 4. odpoledne vnikl v podzemním garážovém 
stání obchodu v ulici Nárožní nezjištěný pachatel 
do zaparkované Škody Octavia. Ze zavazadlového pro-
storu odcizil dvoje brýle v celkové hodnotě 14 000 Kč.

Vážná nehoda na okruhu
Dne 30. 3. hodinu před polednem zasaho
valy všechny volné autohlídky městské poli
cie u hromadné dopravní nehody nákladních 
vozidel, ke které došlo přímo před očima 
strážníků na Pražském okruhu. Strážníci 
v té době zajišťovali průjezd vojenské kolony, 
když se v blízkosti jejich stanoviště střetlo 
několik kamionů. V jednom z nich zůstal 
velmi vážně zraněný zaklíněný pětatřicetiletý 
řidič ze Slovenska. Přestože na místě zasa
hovaly tři hlídky městské policie a později 
i hlídka Policie ČR, nepodařilo se přes veš
kerou snahu zraněného řidiče z kabiny vozi
dla vyprostit. Na místo tedy museli vyjet 
hasiči z Radotína, aby pomocí techniky roz
stříhali dveře vozu. Do příjezdu záchranářů 

byl s řidičem v kabině jeden ze zasahujících 
strážníků, který s ním udržoval kontakt. Na
konec se podařilo muže vyprostit a předat 
do péče záchranářů. Strážníci poté pokračo
vali ve spolupráci s policií v usměrňování sil
ničního provozu a zajišťování svědků události. 
Ostatní účastníci nehody vyvázli naštěstí 
pouze s drobnými poraněními.

Strážníci zabránili sebevraždě
Dne 1. dubna ve 14.15 telefonicky oznámila 
sociální pracovnice Úřadu MČ Praha 13, že 
v budově radnice hrozí třicetiletý muž sebe
vraždou. Zaměstnanci úřadu označili stráž
níkům mladého muže s žiletkou v ruce, který 
silně krvácel z předloktí pravé ruky. Strážníci 
zraněného požádali, aby odložil žiletku 

na zem. Muž reagoval prohlášením: „nic vám 
do mého života a zdraví není“ a pokusil se 
proříznout si žiletkou horní část předloktí. 
Strážníci reagovali okamžitým zákrokem. 
Muž se však vzpíral, tloukl hlavou do před
mětů kolem sebe a kopal do zasahujících 
strážníků, přičemž jednoho zranil. Nakonec 
museli muže zpacifikovat tři strážníci a dva 
záchranáři rychlé záchranné služby. Použití 
služebních pout bylo nutností. Muž skončil 
po prvotním ošetření ve Fakultní nemocnici 
Motol. Podle sdělení sociálních pracovnic se 
jedná o problémového labilního klienta. Zra
něný strážník neskončil v pracovní neschop
nosti, nicméně jeho zranění lze považovat 
za problematické, neboť se jednalo o krvácející 
otevřenou ránu. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Dobrovolní hasiči ve Stodůlkách (1895)
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BĚHÁNÍ, KTERÉ POMÁHÁ. Ve středu 15. dubna proběhla na hřišti 
FZŠ Trávníčkova charitativní sbírka v rámci akce Run and Help, 
které se zúčastnilo na 400 žáků školy, společně s učiteli a některými 
rodiči. Zaběhat si přišlo i téměř 80 dětí z mateřských škol Paletka, 
Pastelka a Rozmarýnek. Patronem a moderátorem akce byl mistr ČR 
v plážovém tenisu Vojtěch Dohnal. Smyslem běhu bylo přispět na tan
de mové kolo pro nevidomého chlapce. Běhali jsme a pomohli dobré 
věci. Vybrali jsme částku 8 217 Kč, která byla zaslána na konto Bariéry.
 Olga Bočková, FZŠ Trávníčkova

DOBROTY OD ALENKY. Mlsáte rádi? Pak určitě zajděte do nově 
otevřené Cukrárny a kavárny U Alenky ve Zvoncovité 13 na Luži
nách. Ve všední dny od 10.00 do 18.00 a o víkendech v době od 11.00 
do 18.00 si zde můžete vybrat z opravdu široké nabídky. Koupit si 
můžete nejen dorty, buchty, domácí limonády, ale také jogurtovou toče
nou zmrzlinu, kávu s kokosovým mlékem nebo třeba některou z řec
kých specialit. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří musí držet bezlepkovou 
dietu. Pro ně jsou zde připraveny kvalitní a chutné dorty. Pro zpestření 
připravuje majitelka cukrárny zajímavé workshopy. -če- 

HUSARSKÝ KOUSEK. Martinu 
Kodadovi z 9. ročníku ZŠ Kun
cova se podařilo dosáhnout tří 
výborných umístění v různých 
vědomostních olympiádách. Nej
dříve se stal vítězem obvodního 
kola matematické olympiády 
Prahy 5 a Prahy 13, pak obsadil 
2. místo v obvodním kole che
mické olympiády a nakonec při
dal i 3. místo v obvodním kole 
olympiády dějepisné. Že nešlo 
o náhodu, potvrdil 5. místem 
v krajském kole chemické olym
piády a solidním 10. místem v krajském kole v matematice. Martinovi 
blahopřeji a přeji mu hodně úspěchů při studiu na gymnáziu.
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy

NOC PLNÁ POHÁDEK. Děti ze školní družiny ZŠ Mohylová 
přespaly z 27. na 28. března v rámci Noci s Andersenem ve škole. Této 
čtenářské akce jsme se zúčastnili počtrnácté a už popáté se k nám při
pojily děti z Mateřské školy Sluníčko pod střechou. Noc se nesla 
v duchu pohádek Jana Drdy, který by letos oslavil 100. narozeniny. 
Prožili jsme krásný večer plný pohádek, soutěží a čtení knih. Děti si 
z této akce odnesly spoustu zážitků a zajímavostí ze života spisovatelů 
H. CH. Andersena a Jana Drdy.  Děti a vychovatelky ZŠ Mohylová

PSÍ POMOCNÍCI. Koncem března přijela za dětmi ze ZŠ Mohylová 
trenérka psů Kateřina Kadlecová ze společnosti Helppes. Přivezla 
s sebou také své svěřence a budoucí pomocníky pro lidi s postižením 
– pejska Dana a fenečku Amandu. Během dopoledne se děti dozvě
děly o činnosti společnosti Helppes a měly také možnost vidět prak
tickou ukázku toho, co už pejsci umí. Všem se návštěva moc líbila 
a rádi bychom slečně Kadlecové poděkovali. Jana Davidová

ŠIKOVNÍ PÁŤÁCI. Ve středu 25. března uvítala Základní škola s rozší
řenou výukou jazyků Bronzová 104 páťáků z 25 pražských, ale i mimo
pražských škol. Účastníky již 15. ročníku Soutěže pro šikovné děti se 
zájmem o angličtinu přivítali ředitel pořádající školy Nikolaj Hladík 
a zástupkyně starosty Marcela Plesníková. Po druhém kole soutěže 
zvítězil David Bajer ze ZŠ Univerzum, druhé místo obsadil Matyáš 
Tvrz z FZŠ Prof. Otokara Chlupa a třetí příčku Anežka Janáková 
ze ZŠ Petřiny – sever. Ceny pro soutěžící věnovaly časopisy R+R, Bridge, 
nakladatelství Mladá fronta a knihkupectví Levné knihy. -dn-
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SMRTNÁ NEDĚLE. Stejně jako minulý rok se v pátou postní neděli 
sešly děti z Lučinky v KD Mlejn, kde se k nim po představení pohádky 
připojili další děti a dospělí. Všichni si pak společně vyrobili své malé 
Mařeny, vynesli smrt a Mařeny utopili. Děti zatančily pásmo o Mařeně 
a připojily i Líto, aby již nastalo jaro, květiny rozkvetly a letošní úroda 
byla štědrá. Úspěšný rok nás tedy nemine. Více na www.fslucinka.wz.cz.
 Michaela Čermáková

VELIKONOČNÍ VYSTOUPENÍ. Také letos mohli Pražané a návštěv
níci metropole vidět během doprovodného programu Velikonočních 
trhů na Staroměstském náměstí tanečnice studia Dukát. Skupina 
mladších i starších tanečnic se představila zdařilými choreografiemi, 
za které děvčata sklidila zasloužený potlesk. -če-

VZPOMÍNKA NA ZUZANU NAVAROVOU. Slávek Klecandr uvedl 
dubnový večer koncertního cyklu Třináctého na třináctce v Komunit
ním centru sv. Prokopa dvěma velikonočními písněmi a písní Prosba 
z nového sólového alba jeho kolegy z kapely Oboroh, Romana Dostála. 
Pražská malířka a písničkářka Martina Trchová propojila svůj talent 
s brněnským kytaristou Adamem Kubátem v pozoruhodném projektu 
připomínajícím život a tvorbu předčasně zesnulé zpěvačky, textařky 
a skladatelky Zuzany Navarové. Jejím písním vdechli nový život skvě
lou interpretací, která nepostrádala autenticitu, ani potřebný nadhled. 
Velká radost pro publikum i pro samotné interprety.  Petr Linhart

ZÁJEM O VČELAŘENÍ ROSTE. 
Ještě před pár lety byl zájem o vče
laření mezi mladými téměř nulový. 
O včely se starali téměř výhradně 
senioři. To se postupem času mění. 
A prokázal to i kurz pro začínající 
včelaře, který 11. dubna uspořádala  
ZO Českého svazu včelařů z Ře
poryj ve Včelíně Ořech. Zúčastnilo 
se ho celkem 20 zájemců. Zkušení 
včelaři Tomáš Přecechtěl a Vladi
mír Glaser jim poodhalili taje 
včelaření a předvedli jim některé 
praktické činnosti. Na závěr si 
mohli budoucí včelaři vyzkoušet 
práci se včelami sami. -red-

ZATMĚNÍ SLUNCE V CENTRÁLNÍM PARKU. Pražská pobočka 
České astronomické společnosti uspořádala v Centrálním parku ve
řejné pozorování částečného zatmění Slunce. V pátek 20. března se 
nedaleko horní retenční nádrže shromáždila velká síla zdejší školní 
mládeže, studentů ČVUT a dalších zájemců o tento celkem zřídkavý 
a tím atraktiv nější astronomický úkaz. Návštěvníci mohli jeho průběh 
pozorovat nejrůznějšími typy dalekohledů, přes speciální sluneční 
brýle, na videoprojekci, ale i pomocí překvapivě jednoduchých zobra
zovacích technik. Třeba odrazem od malého zrcátka na čtvrtku papíru. 
Pozorování ochotně doplňovali přítomní mladí astronomové i astro
nomky zasvěceným výkladem. -dn-

ZLATÝ KLÍČEK ZÁŘÍ. V neděli 29. března obdržel Dětský pěvecký 
sbor Klíček z FZŠ Mezi Školami na krajském kole přehlídky školních 
pěveckých sborů zlaté pásmo a obhájil své loňské vítězství. Byl to ná
ročný boj. Děkuji všem účinkujícím dětem, které se pečlivě připravovaly 
a velmi se snažily – zejména našim prvňáčkům. O čtyři dny poz ději si 
Klíček připsal do své sbírky další zlaté pásmo z místní soutěže Prahy 13 
Doremifa. Alena Panochová, sbormistryně
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INZERCE

TOULKY

Po pražských památných stromech
Víte o tom, že v Praze roste množství pa
mátných stromů? Tentokrát vás zvu na výlet 
za stromy v centru Prahy, během něhož 
ujdete asi 7 km. Začnete na nádvoří Národní 

knihovny v Klementinu u Lípy republiky, 
která byla vysazena 5. 11. 1968 na počest 
50. výročí vzniku Československé republiky. 
U vstupu do knihovny uvidíte Ocelový 
strom, sochu z výstavy Ad Klementinum 

v roce 2006. Po Křížovnické dojdete k Filo
zofické fakultě a pak Širokou, Maiselovou, 
Bílkovou, Kozí a Anežskou ke gotickému 
kostelu sv. Haštala, který znáte z knih 
J. Foglara. Na konci ulice Řásnovka roste 
Dub letní starý asi 160 let, vysoký 24 m, 
obvod kmene je 299 cm. Řásnovka patří 
mezi nejstarší ulice a nese jméno podle hejt
mana Jana Řásného z Řásnova. Dále jděte 
ulicí Nové Mlýny a zahněte vpravo ke kos
telu sv. Klimenta. Od 14. století zde byly 
mlýny, byly zbořeny v letech 1915 – 1916. 
Proti kostelu roste památný Platan javoro
listý vysazený po polovině 19. stol. Pyšní se 
obvodem kmene 335 cm a široce rozložitou 
korunou. Dále jděte na Petrské náměstí 
s krásnou Petrskou věží. Přes ulici Na Poříčí 
projdete pasáží Archa na Senovážné náměstí 
s Tančící kašnou od Anny Chromy. V Panské 
ulici je na hřišti Střední průmyslové školy 
ukrytý 140 let starý Jinan dvoulaločný. Uli
cemi Na Poříčí a 28. října dojdete ke kostelu 
Panny Marie Sněžné na Jungmannově ná
městí. V rajské zahradě, bohužel veřejnosti 
nepřístupné, roste památný Tis červený se 
čtyřmi kmeny a pískovcovou sochou Panny 
Marie na pátém kmeni. Jungmannovou pro
jdete na Karlovo náměstí, kde nepřehlédnete 
oplocený rozložitý Platan javorolistý, jehož 

koruna s několika bezpečnostními vazbami 
sahá do výšky 17 metrů. Díky umístění je 
nejznámějším památným stromem v Praze. 
Z náměstí pokračujte podél kolejí do Bota
nické zahrady PFUK v ulici Na Slupi. Vedle 
vchodu do skleníku vpravo roste vzácný sa
mičí exemplář Jinanu dvoulaločného. Bu
deteli pokračovat rovně směrem ke geo  
parku, na ra zíte hned vlevo na Lapinu jasa
nolistou se třemi kmeny. Cenné dřevo tohoto 
stromu je vhodné pro výrobu nábytkářských 
dýh. V botanické zahradě procházku ukon
číte. Užijte si ji!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Nádvoří Klementina

Jinan dvoulaločný v botanické zahradě

BEZ STAROSTÍ!BEZ STAROSTÍ!BEZ STAROSTÍ!
JEZDĚTE ÚPLNĚ

ŠKODA Rapid nebo 
ŠKODA Rapid Spaceback
jen za 5 999 Kč měsíčně 

Produkt je nabízen společností ŠkoFIN s.r.o., IČ: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5 
(dále jen „ŠkoFIN“). Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012, občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN a druhou stranou závazkový vztah. Detailní 
nabídka je k dispozici u smluvního partnera ŠKODA a ŠkoFIN nebo na webových stránkách 
www.skoda-auto.cz/bezstarosti. Na poskytnutí produktu nevzniká právní nárok, každá zpracovaná nabídka 
(kalkulace) podléhá individuálnímu schválení.

skoda-auto.cz/bezstarosti /skodacz /skodacz /skodacr/skodacz

Nový vůz bez akontace. Bez starostí. Snadno.

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou službou 
ŠKODA Bez starostí si teď můžete pronajmout bez akontace, jen za fixní 
částku, úplně nový vůz. Třeba ŠKODA Rapid 1.2 TSI 63 kW nebo ŠKODA 
Rapid Spaceback 1.2 TSI 63 kW za 5 999 Kč měsíčně ve verzi služby 
KOMPLET. A to včetně kompletního pojištění, servisu a sady zimních 
kol včetně přezutí. Kompletní nabídku služby najdete na 
skoda-auto.cz/bezstarosti. Zeptejte se nás v on-line chatu, zavolejte 
na Infolinku ŠKODA na čísle 800 600 000 nebo navštivte svého 
autorizovaného prodejce ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-333   1 13.4.2015   15:24:16
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Svatojánské Navalis zahájí Jízda králů
Vodní Svatojánské slavnosti Navalis jsou uctěním památky nejzná
mějšího českého světce sv. Jana Nepomuckého, patrona mlynářů, 
lodníků, patrona odpuštění vin, dobré pověsti... V barokní době pat
řila tato slavnost k nejvelkolepějším oslavám. Sjížděli se na ni pout
níci ze všech koutů země. Na tradici barokních slavností navázala 
v roce 2009 společnost Pražské Benátky společně s Muzeem Karlova 
mostu obnovenými Svatojánskými slavnostmi Navalis. Slavnosti, 
které se vždy konají 15. května, mají svůj pevný scénář – slavnostní 
mši v katedrále sv. Víta, procesí od katedrály přes Karlův most 

na Křižovnické náměstí a barokní koncert na vodní hladině zakon
čený ohňostrojem. Každý ročník ale bývá doplněn o další akce. Le
tošní slavnosti začínají už v 11 hodin na Mariánském náměstí. Tady, 
poprvé v naší metropoli, uvidí návštěvníci Jízdu králů. Moravané 
v tradičních slováckých krojích nejprve pozdraví pražskou primá
torku a pak pěšky i na koních vyrazí na Mariánské náměstí, kde 
zhruba v 17.15 požehná koním kardinál Dominik Duka. Ten bude 
také od 18 hodin celebrovat slavnostní mši svatou v katedrále sv. Víta. 
Pak se svatojánské procesí vydá na Karlův most, kde kardinál Duka 
odmávne regatu dračích lodí. Ta se pojede mezi Mánesovým a Kar
lovým mostem. Po doplutí poslední lodi vhodí do Vltavy velký oz
dobený věnec, ve vodě se objeví 5 otužilců s pěti zářícími hvězdami 
a z nebe se snese dalších pět hvězd – parašutistů, kteří dopadnou 
na připravený ponton. Šestý parašutista pak proletí pod Karlovým 
mostem. Po liturgickém programu bude přímo na hladině řeky ná
sledovat barokní koncert. Představí se orchestr vedený Josefem 
Kšicou, několik kusů oddiriguje i František Xaver Thuri, označovaný 
jako poslední žijící skladatel barokní hudby. Tečku za Svatojánskými 
slavnostmi Navalis 2015 udělá barokní ohňostroj. Eva Černá

Stalo se v květnu
„Svět se třese, když vy hrajete“
Geniální houslista, snad 
největší talent všech dob 
Josef Slavík se narodil 
26. března 1806 v poledne 
v Jincích pod Brdy. Otec, 
řídící učitel a hudebník, 
přidal Josífkovi ve 4 letech 
k housličkám ještě klavír, 
flétnu a varhany. Se svým 
talentem našel chlapec 
zanedlouho v majiteli zdej
ší ho panství hraběti Eugenu 
z Vrbna laskavého mece
náše, s jehož podporou vystudoval na pražské konzervatoři a který 
mu také zakoupil r. 1819 za 380 zlatých housle cremonského mi
stra Guarnera. Roku 1823 se stává houslistou Stavovského diva
dla. V r. 1830 ve Vídni získává důležité existenční zajištění – je již 
plnohodnotným členem císařské dvorní kapely. Zde se také spřá
telil s Fryderikem Chopinem, s nímž dokonce složil společný duet. 
„On vezme hrou posluchačům řeč a velí lidem plakat. Ba co víc 
– on káže plakat i tygrům,“ píše Chopin domů. V Teplicích mu 
naslouchá pruský král Fridrich Vilém III. s rodinou a celým 
dvorem. Sblížil se s Franzem Schubertem, který mu věnoval 
svou Fantazii C dur pro klavír a housle op. 159. V březnu r. 1828 
po vídeňském koncertě, na němž hrál slovutný italský virtuos 
Niccolò Paganini poprvé svou Campanellu, přijal Slavíka, aby 
vyhověl jeho prosbě předvést své umění. Nic netušícímu mistrovi 
zahrál český houslista jeho Campanellu, kterou slyšel jednou 
na koncertě. Paganini pronesl jen: „Vy jste ďábel! Svět se třese, 
když hrajete.“ Krátce poté Slavík složil koncert pro dvoje housle 
a požádal maestra o společné vystoupení. Paganini odmítl a spěšně 
Vídeň opustil. V 25 letech je již Slavík považován za nástupce 
Paganiniho. Na jaře r. 1833 se vydává bez odpočinku po těžké 
chřipce na turné do Budapešti. Krátce po příjezdu, ve čtvrtek 
30. května, Josef Slavík, daleko před svým možným interpretač
ním i skladatelským vrcholem, ve věku 27 let umírá.  Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Příchod Vlasovců (neděle 6. května 1945)
Střílelo se již 
u samé obce, 
druhá část našich 
se kryla za hřbi
tovní zdí. Celou 
situaci rozřešil 
příchod Vlasovců, 
kteří přijeli 
na kolech od Ře
poryj. Byli ihned 
vítáni, lidé by jim 
snesli vše. Oni 
však chtěli jen pít 
a vzali zavděk čistou vodou. Ihned byl zahájen protiútok, tím byl 
nápor Němců zastaven a byli zahnáni až na křižovatku silnic 
od Bílé Hory na Hostivice, Ruzyň a Bílý Beránek. Tam byla za
chycena 3 auta a zajato 22 Němců. Při přestřelce jich bylo 7 za
střeleno, ale ztráty byly i na naší straně. U kaple byl zastřelen 
Josef Hlušička, při ústupu pak Václav Kelner a další čtyři muži, 
kteří na výzvu rozhlasu šli Praze na pomoc. Z Vlasovců zde padl 
Vasil Serdjukov Nagalčik, Boris Astrachov a další dva neznámí 
vojáci. V noci na 7. květen oblehli Vlasovci kasárna v Motole. 
Němci se vzdali ve 4 hodiny ráno a tím bylo získáno mnoho dal
ších zbraní. Vybral Dan Novotný                                        
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Angličtina s rodilým mluvčím 
Naše ZŠ s RVJ Bronzová spolupracuje s CIEE, organizací, která pod 
záštitou Univerzity Karlovy zajišťuje studijní pobyty amerických stu
dentů v ČR. Vytvořili jsme projekt Výuka s rodilým mluvčím s cílem 
motivovat žáky k dalšímu studiu jazyků. V březnu jsme odstartovali už 
třetí ročník. Každé pondělí k nám dochází Elizabeth Smith, studentka 
University of California at Santa Cruz. Ta si své hodiny připravuje 
ve spolupráci s vyučujícími AJ tak, aby odpovídaly našemu školnímu 
vzdělávacímu programu. Běžný školní předmět se tím mění na užiteč ný 
projekt. Zájem žáků je velký. Oceňují, že si mohou angličtinu vyzkou
šet tak trochu jinak a zejména si otestovat svou schopnost komuni
kace s rodilým mluvčím. Do projektu se zapojily třídy 1. i 2. stupně. 
Spolupráce s CIEE UK si velmi vážíme a chceme pokračovat i v příš
tím školním roce. Vladislava Šváchová, Veronika Kurková 

Obvodní kolo zvládli na jedničku
V ZŠ Kuncova se 8. dubna uskutečnil 64. ročník obvodního kola mate
matické olympiády Prahy 5 a Prahy 13. V kategorii 6. ročníků základ
ních škol získal náš obvod všechna tři první místa – 1. místo Adéla 
Kraklová z FZŠ Prof. O. Chlupa, 2. místo Matyáš Těthal ze ZŠ Kun
cova a 3. místo Michal Hrbáček z FZŠ Prof. O. Chlupa. V 7. roční
cích získala 1. místo Emma Barnoky a 3. místo Kryštof Hamouz, oba 
ze ZŠ Kuncova. V kategorii 8. ročníků skončil na 1. místě Vítězslav 

Lužný z FZŠ Brdičkova a na 2. místě Camilla Wu ze ZŠ Bronzová. 
Mezi gymnázii si úspěšně počínalo Gymnázium J. Heyrovského. 
V kategorii 7. ročníků (sekunda) skončili Tomáš Veselý a Taťjána 
Zajčenko na děleném 1. – 4. místě. V kategorii 8. ročníků (tercie) 
získala Radka Křížová 1. – 3. místo. Všem úspěšným řešitelům blaho
přeji a vyučujícím děkuji za přípravu žáků a studentů do této soutěže. 
 Margita Dimitrová, organizátorka soutěže

Šance pro všechny
Ve Fakultní základní škole Brdičkova pokračuje v tomto školním roce 
až do června projekt Šance pro všechny, na který škola získala grant 
z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Cílem je rozšíření pů
sobnosti psychologické poradny, ale hlavně pomoc dětem s poruchami 
učení, s logopedickými vadami a také adaptace žáků, jejichž mateřským 
jazykem není český jazyk. Do projektu je zapojeno přibližně 150 dětí 
naší školy a všichni pedagogové. Žáci navštěvují psycholožky, terapeu
tická sezení a učitelé se převážně v odpoledních hodinách dětem vě

nují a pomáhají jim s přípravou 
na výuku. Naší snahou je podat 
jim pomocnou ruku, naučit je, 
jak se učit a bojovat se svými 
problémy. Kamila Hubalovská 

Talentové přijímací zkoušky 
Ve dnech 18. – 22. 5. se konají talen
tové přijímací zkoušky pro školní rok 
2015 – 2016 do Základní umělecké 
školy Stodůlky, K Brance 72.  
Do čtyř oborů – hudebního, tanečního, 
výtvarného a literárnědramatického – přijímáme děti od 5 let. 
Termíny přijímacích zkoušek:
 hudební obor: 18. – 21. 5. od 14.00 do 18.00,  
 22. 5. od 14.00 do 16.00 v hlavní budově ZUŠ, K Brance 72/2 
 taneční obor: 18. – 21. 5. od 14.00 do 18.00 ve FZŠ Trávníčkova 
 výtvarný obor: 18. – 21. 5. od 14.00 do 18.00 ve FZŠ Trávníčkova 
 literárnědramatický obor: 18. a 20. 5. od 14.00 do 18.00
 v ZŠ Kuncova
Více informací naleznete na www.zuspraha5.cz. Veronika Chudobová

  KRÁTCE
 V sobotu 11. dubna proběhl v nově otevřeném multifunkčním spor
tovním centru Jeremi badmintonový turnaj pro mládež ve věkových 
kategoriích U11, U13 a U15. Cestu na kurty si našlo celkem 35 dětí. 
Nejvíce zastoupena byla FZŠ Brdičkova, jejíž žáci suverénně opanovali 
kategorii do 11 let. Vítězi jednotlivých kategorií se stali: do 11 let Bára 
Bursová, do 13 let Radek Janošov a do 15 let Petra Janošová. 
 Celodenní turistická akce Za jarním sluníčkem, jejímž pořadatelem je 
Klub českých turistů Praha, se letos konala první jarní den – v sobotu 
21. 3. Na pěší i cyklistické trasy se od radnice Prahy 13 vydal rekordní 
počet turistů – bylo jich téměř 500. Akci, která odstartovala turistickou 
sezonu v Praze, zahájil a zaštítil zástupce starosty Petr Zeman.
 V sobotu 24. března proběhl ve FZŠ Trávníčkova již 22. ročník tra
dičního turnaje ve stolním tenisu Hraje celá rodina. Akce se zúčast
nilo 54 sportovců a nemalý počet diváků. Zvítězili všichni, kteří si 
přišli zasportovat. 
 Počátkem jara vzniklo v ZŠ Mohylová pěvecké sdružení s názvem 
SUMO. Je to zkratka Sbor Učitelek MOhylky. Sbor už má nejen 
název, ale i logo, kostýmy a dokonce i taneční choreografii. 
 Koncem března se FZŠ Trávníčkova opět zapojila do Nocování 
s Andersenem. Spáčů bylo opravdu hodně. Sešli se žáci z pěti tříd 
prvního stupně. Letos vybrali 2 600 Kč pro děti z hospice v Male jo 
 vicích, kterým tento dárek určitě udělá radost. 
 Nachytal vás někdo 1. dubna nebo vám někdo udělal nějaký aprí
lový vtípek? V ZŠ Mohylová si udělali zábavný celý den a přišli se učit 
v pyžamu. Pyžamko či slušivý župánek oblékly nejen děti a paní uči
telky, ale i paní kuchařky s panem kuchařem. Udělali si ze školy prostě 
apríl. 
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Maminkám vše nejlepší
Ke květnovému svátku přejeme všechno dobré, hlavně hodně zdraví, 
sil a lásky všem maminkám. Svátku matek jsme věnovali také obálku 
tohoto čísla. Autorkou snímku je fotografka z Prahy 13 Leona Dosko
čilová, která se zaměřuje především na reportážní a rodinné fotografie. 
Nejraději fotí děti a seniory. Více se o její práci můžete dozvědět na  
www.leonafotografka.cz. -red-
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Nová zelená učebna 
Další naučná ornitologická stezka byla otevřena ve středu 8. dubna 
ve FZŠ Mezi Školami. Zelená učebna v zahradě školy se pyšní šesti 
novými naučnými ornitologickými panely na téma Ptáci v naší zahradě 
– Ptačí budky. Slavnostní otevření zelené učebny zahájili ředitel školy 
Petr Vodsloň a zástupkyně starosty pro oblast školství Marcela Plesní
ková, která v době svého působení ve škole průběh projektu osobně 
řídila. Ilustrace ptáků na panelech jsou dílem zdejších žákyň. Návštěv
ník si může prostudovat, kterým druhům ptáků jsou zdejší budky urče  
ny a kteří predátoři mohou jejich hnízdění ohrožovat. Nové panely 
zpestří nejen environmentální výchovu ve škole, ale díky akátovému 
dřevu, ze kterého jsou vyrobeny, se stanou i ozdobou zdejší zahrady.
 Dan Novotný

Svátek Země a lesa
Informační kampaň ke Dni Země se konala 14. dubna u metra Lužiny. 
V minulých letech akci pořádal magistrát ve spolupráci s Prahou 13. 
Letos ji organizoval odbor životního prostředí místní radnice ve spolu
práci se střediskem ekologické výchovy Lesů hl. m. Prahy. Záštitu pře
vzal zástupce starosty Prahy 13 Pavel Jaroš. Akce se účastnily převážně 
děti z mateřských a základních škol, odpoledne přišli také rodiče s dětmi 
a senioři. Díky počasí se zúčastnilo na 600 dětí a asi 200 dospělých.

Stanoviště Prahy 13 bylo zaměřeno hlavně na znalosti o lese a na ochra
 nu přírody. Děti si prověřily své znalosti o květinách, stromech, zvířa
tech i třídění odpadů a byly velmi šikovné. Dostaly drobné sladkosti, 
dospělí zase letáky o přírodě Prahy 13, odpadech a cyklomapy. Lesy 
hl. m. Prahy připravily čtyři stanoviště – zvěř a stopy, krkavcovití ptáci, 
dřeviny českých lesů a Lesohrátky. Děti si mohly zkusit chodit bosky 
po lesním povrchu různého druhu, poznávat hlasy zvěře, druhy dřeva, 
vyrobit si dřevěnou medaili nebo se seznámit s živým havranem.
 Eva Beránková, OŽP
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin (vyjma stanoviště K Opatřilce a Kettnerova). 
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

Hábova  4. 5. parkoviště před č. 1564/8

Bellušova  5. 5. parkoviště proti č. 1804
U Jezera  5. 5. parkoviště proti č. 2039
K Řeporyjím  6. 5. křižovatka s ul. V Brůdku
Borovanského  7. 5. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
Husníkova 11. 5. parkoviště u trafostanice
Bašteckého 12. 5. křižovatka s ul. Janského
Chlupova 12. 5. proti č. 1800 (u MŠ)

Píškova 13. 5. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Červeňanského 14. 5. nástupní ostrůvek BUS

Nušlova 14. 5. parkoviště proti č. 2289

Klausova 15. 5. parkoviště proti č. 1361/3a

Bronzová 18. 5. chodník proti č. 2016 

Janského 19. 5. parkoviště proti č. 2370
Podpěrova 19. 5. u č. 1879 (před MŠ)

Lýskova 20. 5. křižovatka s ul. Chalabalova  
(chodník u Grafotechny)

ulice datum stanoviště

Ovčí hájek 21. 5. parkoviště proti č. 2159

Jaroslava Foglara 22. 5. parkovací záliv u č. 1329
Nad Dalejským 
údolím 22. 5. záliv v komunikaci

Böhmova 25. 5. parkoviště u kotelny

K Hájům 26. 5. křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha 
u kontejnerů na tříděný odpad)

Janského 27. 5. parkovací záliv proti č. 2211
K Fialce 28. 5. u bývalé prodejny potravin

Suchý vršek 28. 5. rozšířený chodník proti č. 2096

Drimlova 29. 5. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Trávníčkova 29. 5. u tržiště – rozšířený chodník proti č. 1764
K Opatřilce 30. 5. křižovatka s ul. K Jihu od 12.00 do 16.00
Kettnerova 30. 5. parkoviště proti č. 2053 od 12.00 do 16.00
Petržílkova  1. 6. parkoviště u č. 2267
Vlachova  2. 6. na chodníku proti č. 1511
Fantova  3. 6. parkoviště u č. 1742
Běhounkova  4. 6. parkoviště proti č. 2463

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ

Životní prostředí

Michaela Líčková, OŽP
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Usilujte o své zdraví
Péče o vlastní kondici je stále modernější napříč generacemi. Skupi
nová zdravotní cvičení s cenným motivačním nábojem ke zpomalo
vání stárnutí vede cvičitelka Hanka Borčevská, tel. 720 689 939, vždy 
v pondělí od 9.30 do 10.30 a od 10.45 do 11.45 v Kulturním domě 
Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky. Poplatek za cvičení je 40 Kč. Další infor
mace o cvičení a ostatních aktivitách najdete na www.seniorfitnes.cz 
nebo získáte na seniorfitnes@seznam.cz. Gabriela Nováková, Senior fitnes

Bábiny plné elánu
Téměř třicetičlenný sbor seniorek organizace Život 90 s originálním 
názvem Bábiny di Praga nevystupoval na radnici poprvé. Sérií zejména 
lidových písní nadšené členky sboru potěšily posluchače v obřadní síni 
opět 1. dubna. Všichni, kdo se koncertu zúčastnili, mohli ocenit a na
čerpat neutuchající energii a optimismus těchto dam, které společné 
zpívání prostě baví. Za skvělé vystoupení jim poděkovala tajemnice 
úřadu Kateřina Černá spolu se zastupitelem Vítem Bobysudem, který 
všem rozdal květiny. Spokojené zpěvačky je za to odměnily závěrečným 
přídavkem. -st-

Veni, vidi, Vidoule 
Takhle by mohli slavný Caesarův výrok parafrázovat účastníci jarního 
výšlapu s holemi Nordic Walking, který ve středu 25. března uspořá
dalo Středisko sociálních služeb Prahy 13. Pětadvacetičlenná skupina, 
převážně členů klubů seniorů, vyrážela od pošty v Jinonicích. Přivítal 
je zástupce starosty Pavel Jaroš společně s ředitelem střediska Jiřím 
Maškem a instruktorkou SeniorHelp, která vysvětlila zásady severské 

chůze s hůlkami. Přibližně pětikilometrová trasa vedla hezkou přírodou 
s výhledy na Prahu, přes stolovou horu Vidoule a lokalitu Na Vidouli 
a končila v Restauraci Staré kino v ulici K Vidouli, kde se výletníci 
osvěžili. Další procházka s hůlkami následovala 22. dubna a měla cíl 
v hasičárně SDH Stodůlky. Máteli zájem, přihlaste se na procházku 
Nordic Walking do pivovaru v Třebonicích, která se koná 13. května. 
Více v kalendáři akcí. -st-FO
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INZERCE

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!

Oslavte s námi 
1. narozeniny

15.5.2015 od 13:30 
bohatý moderovaný program

16. a 17. 5. od 14:00
víkend plný soutěží a her 

15-04-16-inzerce-narozeniny-187x129-01.indd   1 4/20/2015   3:02:40 PM
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 5.   Květnové dny 1945 – pokud máte fotografie, časopisy a jiný 
 zajímavý materiál z této doby, přineste ho do klubu. Společně  
 pak připravíme malou výstavu.
11. 5.   Pod vedením sbormistryně a dirigentky Aleny Panochové  
 vystoupí k Svátku matek soubory FZŠ Mezi Školami Klíček  
 a Notečka. 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
18. 5.   Přátelské setkání k 17. výročí vzniku Klubu seniorů I, společně  
 přivítáme malou vnučku manželů Bednářových.
 Svatava Bulířová
25. 5.   Jarní práce na zahradě Ján Bandola           
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 5.   Zahraje nám Branické duo Michal Kotaz               
12. 5.   Vystoupení dětí z Mateřské školy U Bobříka
 Lenka Husáková
 Ivana Píšková
19. 5.   Informace k výletu, společenské hry
26. 5.   Výlet do Ploskovic a Duchcova
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
 6. 5.   Příprava na zájezd do Bechyně a Tábora
13. 5.   Na harmoniku nám zahraje Václav Biskup,  
 oslavíme tak svátek matek

20. 5.   Zahraje nám a zazpívá Václav Vomáčka
27. 5.   Na piano nám zahraje Josef Skalička
Helena Hrdoušková, ved. klubu a předsedkyně SPCCH, tel. 777 755 740; 
Roman Kosan, místopředseda SPCCH, tel. 723 948 342

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

Svaz diabetiků ČR - územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 6. 5.   Nároky diabetiků
13. 5.   Výpočet diety
20. 5.   Promítání videa
27. 5.   Členská schůze

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

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

Program klubů seniorů květen 2015

Hledá se vedoucí pro klub seniorů
Odbor sociální péče a zdravotnictví připravuje podmínky pro zahájení 
činnosti v pořadí již desátého klubu seniorů. Proto hledáme seniora 
nebo seniorku, kteří by byli ochotni nový klub vést. Klub by měl zahá
jit svoji činnost od září 2015 v klubovně seniorů v Heranově ulici. 
Vedoucí klubu organizuje a zajišťuje vhodné aktivity přibližně pro dvaceti
člennou skupinu seniorů. Případní zájemci o funkci vedoucího klubu 
seniorů se mohou do 30. května 2015 informovat v oddělení sociální 
péče, tel. 235 011 443.  Iva Dvořáčková, odbor sociální péče a zdravotnictví

Jak se bránit kapsářům
Členové Klubu seniorů a přátel 
Vidoule mezi sebou prvního 
dubna přivítali zástupkyně oddě
lení prevence Městské policie. 
Strážnice je v průběhu hodinové 
přednášky seznámily prostřednic
tvím videa a konkrétních případů 
s nejčastějšími taktikami kapsářů. 
Účastníci se samozřejmě také do
zvěděli, jak okradení předejít nebo 
mu účinně zabránit. Podle slov 
předsedy klubu Františka Voříška 
měla přednáška velký úspěch, 
všechny přítomné potěšily i drobné 
dárky, které na závěr od Městské 
policie dostali. Eva Černá

Studovat lze v každém věku
Už od roku 2009 pořádá Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve spo
lupráci s Českou zemědělskou univerzitou semináře Virtuální Univer
zity třetího věku. V roce 2014 se v počítačové učebně střediska usku  
tečnily celkem tři semestrální kurzy, složené z šesti přednášek: Umění 
rané renesance v Itálii – 21 studujících, Barokní architektura v Čechách 
– 25 studujících, Osobní finance – 4 studující. Student – senior, který se 
pravidelně účastní přednášek a vyplní testy k danému tématu, obdrží 
po ukončení každého semestru pamětní list. Po absolvování čtyř se
mestrů promuje a získá Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku. 
Letos 13. května budou v aule České zemědělské univerzity v Praze 
promovat Hana Honalová, Jiřina Lišková, Hana Holubová, Jiří Herlík 
a Petr Weber. Všem gratulujeme a přejeme hodně úspěchů ve studij
ním i v osobním životě.  
Více informací o studiu na www.esenior.cz nebo u nás ve středisku.
 Alena Hrabětová, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Kulturní dům Mlejn zve 7. a 28. 5. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 31.
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Inzerce

 o
 o Dne 21. 4. oslavil 

krásné 70. narozeniny 
milovaný manžel, 
tatínek a dědeček  
Ladislav Pichl.  
Gratuluje rodina. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Pískování skla, nápisy do kamene, gravírování 
lžiček a příborů. Tel. 778 020 829, www.jslucca.cz.

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 
revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.

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

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

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

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

 o Vyprojektuji větrání bytového domu při  
revitalizaci funkčním systémem DCV. Projektant TZB.  
Tel. 602 404 885.

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

 o Nabízím vedení podvojného účetnictví. Tel. 602 294 351.
 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 

Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

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

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

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

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

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

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  
i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Mobil: 725 562 738, www.uctoolga.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blahopřejeme

Služby

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

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

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

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

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

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

střechy rodinných i panelových domů.

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

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

Zveme vás do nově otevřené 
cukrárny, kde vám nabízíme:

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

Ceny zákusků od 19 Kč

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

Lékárna 
Luka

u stanice metra B Luka

kupón na dárek
k nákupu nad 500 Kč

platnost od 1. 5. 2015 do vyčerpání zásob

Podrobnosti a další akce najdete na 
www.lukapharm.cz

Připravte se na léto
✓ Od 1. 5. 2015
do vyčerpání zásob:
K nákupu nad 500 
Kč dárek v hodnotě 
143 Kč – Panthenol 
Spray 130 g při 
předložení kupónu 
z tohoto inzerátu

 ✓ 19. 5. 2015
od 14:00 do 18:00
Bezplatné vyšetření 
pigmentových 
skvrn a znamének 
dermatologem
v prostorách 
lékárny
 
✓ Každý měsíc: 
Happy day
EUCERIN – sleva 
25 % na kosmetiku 
této značky

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30
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Tenis centrum Stodůlky
K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

Kompletní a rychlý servis při prodeji či koupi nemovitosti

Financování privatizací, vyplácení exekucí, bezúročné půjčky

Právní služby zajišťuje advokát JUDr. Jan Frič

Nová pobočka v OC Paprsek na Stodůlkách

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

www.hes-nespor.cz

+420 739 076 747

Hábova 2345/7

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

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

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

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

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

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

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

 o ODBORNÁ PÉČE O ZAHRADY, NÁVRHY, ÚPRAVY. 
Probudíme vaši zahradu do krásy – komplexní péče  
o trávník, řezy stromů a keřů, hnojení a mulčování,  
osazování teras a balkonů, jedlá zahrada, bylinky.  
Lenka Bennerová, Vaše zahradnice, tel. 775 058 228.

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

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

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

 o ŽEHLENÍ S DOPRAVOU. Doprava ZDARMA. Trička, 
mandl: 24 Kč/kg. Více na www.zehlenisdopravou01.cz. 
Tel. 721 443 980.

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

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

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

 o Hledám práci na částečný úvazek. V dopoledních 
hodinách 8 – 13 hod. P-5, P-13, P-Západ.  
Tel. 776 374 966. 

 o ÚŘAD STÁTNÍ SPRÁVY – hledá zájemce o pozice: 
elektrikář, pokladní na 1/2 úvazku, uklízeč/ka, strážný, 
automechanik. Životopis zašlete na: aperson@seznam.cz. 
Bližší informace získáte na tel. 224 235 496.

www. .cz

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

Prodej a testování »elektrokol« Apache 

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

NO
VIN

KA

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

Různé

Zaměstnání

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

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

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

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

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

Fa Kaše

 

OKNA  - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ 
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485 
PŮJČKA STROJŮ na praní koberců 
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Prodej – koupě – pronájem
 o Prodám RD-chalupu cca 70 km od Prahy, vč. pozemků 

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

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

 o Pronajmu garáž u "M" Lužiny, dlouhodobě od 07/2015. 
Cena 1 600 Kč/měs. Tel. 251 618 968 – po 17. hodině.

 o Pronajmu samostat. garáž, ul. Archeologická, 
st. M–Lužiny. Uzavřený objekt garáží, 16 m2, 2 000 Kč/měs., 
Tel. 608 979 580, email: rehos@seznam.cz.

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

 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 
Tel. 605 859 306.

 o Pronájem garáže 20 m2 u metra Nové Butovice 
– Praha 13. Dlouhodobě, tel. 728 502 627.

 o Koupím byt v OV 1+kk, 1+1. Luka, Lužiny, Hůrka, 
Stodůlky. Podmínka: poslední patro. Tel. 605 972 182.

 o Prodám byt 3+1 v OV , 6. patro, V. Ohrada – Janského, 
výhled na Prahu, bez RK, cena 2,7 mil. Kč. Tel. 725 567 704. 

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

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

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

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

Byty

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU

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

                   Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

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

DIVADLO
 7. 5. čt 18.30  Jerry Mayer: LÁSKA NA TŘI  

V hlavní roli Světlana Nálepková a Oldřich Vízner.
Náhradní termín – vstupenky z 26. 3. v platnosti.
Zvýhodněné vstupné pro seniory.

22. 5. pá 19.30  FeRPLAY – Cirkus Mlejn
Kdo je kdo a jaká jsou pravidla FeRPLAY? Jednou jsi dole, jednou nahoře...

28. 5. čt 18.30  TŘI MUŠKETÝŘI – Ty-já-tr/Načerno
Hudební komedie s konverzací a romantikou. Neuvěřitelná divadelní parafráze 
jednoho z nejslavnějších románů světové literatury. Klasika, která se splašila dříve  
než D´Artagnanův kůň a kterou už nikdo nezkrotí. 
Zvýhodněné vstupné pro seniory.

DĚTI 
17. 5. ne 15.00  TRPASLIČÍ POHÁDKA – Studio Damúza

Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší.  
Přijďte se podívat na příběh tak silný, že si ho vyprávějí už generace trpaslíků.
S podporou hlavního města Prahy a MKČR.

23. 5. so 11.00, 15.00  AUTOBUS – divadlo Minor
Už jste v autobusu někdy potkali nerudného řidiče? Jestli ne (a to vám stejně nevě-
říme), tak teď ho potkáte. Inscenace se odehrává v autobusu Divadla Bufet.  
Vhodné pro děti od 5 let. Více na www.minor.cz/repertoar/autobus.

24. 5. ne 15.00  POŠŤÁCKÁ POHÁDKA – Divadlo Karrosa
Loutkové představení podle známé pohádky Karla Čapka.
Inscenace plná překvapení, lidových písniček a loutek.
PREMIÉRA

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 6. 5. st 9.00  LUČINKA S HOSTEM

3. ročník tradičního vystoupení folklorního souboru Lučinka s hostem.

21. 5. čt 9.00  Karel Čapek: JAK SE DĚLÁ DIVADLO 
Divadlo No Kakabus. Divadelní komedie, která s humorem ukazuje praštěný divadelní 
svět, který se od dob Karla Čapka téměř nezměnil. Pro II. stupeň ZŠ a SŠ.

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

RŮZNÉ
21. 5. čt 18.00  D.A.R. – Dům dětí a mládeže Stodůlky

Letní taneční show.
30. a 31. 5.  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ

Taneční vystoupení. Více na www.ivalangerova.cz/tanecni-skola-ivy-langerove.
 6. 6. so 15.00  TS MIRABEL

Slavnostní vystoupení.
 7. 6. ne 17.00  LUČINKA

Závěrečné vystoupení folklorního souboru.
 8. 6. po 18.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

Během večera uvidíte ukázky a vystoupení dětského cirkusového kurzu  
i vzdušné akrobacie dospělých. Pozemní akrobacie, žonglování, ekvilibristika, balanc, 
šály, vysuté hrazdy a další šaškárny. Přijďte se podívat na své děti a kamarády nebo 
jen tak ze zvědavosti.

11. 6. st 18.00  MLEJNSKÁ AKADEMIE
Přehlídka pohybových, hudebních i výtvarných kurzů ve Mlejně.

12. 6. pá 18.00  TANEČNÍ SKUPINA DEMO
Závěrečné vystoupení.

14. 6. ne 18.30  LETNÍ BESÍDKA BELLY HABIBI
Vystoupení skupiny orientálního tance Belly Habibi.

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

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

Finále Porty 2015 patřilo skupině Z hecu
Trampská hymna „Vlajka vzhůru letí...“ zahájila za velké podpory 
plného sálu pražské finále Porty 2015, které se konalo 15. dubna 
v Klubu Mlejn. Do finále postoupila z březnových předkol desítka 
účinkujících v tomto složení: Sklad by Walda, Vladimír Šunda, Blue
grass Friends, Tomáš Hokeš, Pětiklíč, Markéta Bínová, Maella, Kami
kadze, Z hecu, duo Urbánek – Mourek a divácký postup se povedl 
kapele Modrý struny. Skvělé ozvučení zajistil mistr zvuku Pavel 
Jindrák, průvodním slovem s důležitými informacemi i osobitým hu
morem výborně vládl Petr Bohuslav. 

Soutěžní klání mělo dobrou úroveň, kterou diváci oceňovali mohut
ným potleskem. Letitou tradicí na Portě je zapojení diváka do soutěže 
tím, že při zakoupení vstupenky obdrží i hlasovací lístek. Může tak 
svým hlasem ocenit soutěžícího, který se mu nejvíc líbil a ovlivnit 
udělení Divácké Porty. Po skončení soutěže se porota ve složení Miloš 
Keller (moderátor Country radia), Martina Nová (zpěvačka skupiny 
Lístek a Kvokál, držitelka Porty), Pete Guth (kytarista skupiny Zlatý 
orel a šéf týmu ČTU), Hanka Nedvědová (zpěvačka skupiny Ajeto!), 
Tomáš Tichý (kytarista skupiny Nová sekce, držitel Porty) odebrala 
k poradě. Čekání na ortel zpříjemnila hostující skupina Vasilův Rubáš 
– držitelka Porty z let 2011 a 2012. 

A pak to přišlo. Petr ‚Lochnes‘ Křivohlávek, člen organizačního 
štábu, vyřkl rozhodnutí poroty. Takzvaně všechno brala kapela Z hecu 
– 1. místo a postup na mezinárodní festival v Ústí nad Labem 
4. – 6. června v autorské soutěži s písničkou Dorset street – Vzkaz pro 
cizí planetu, 1. místo a postup do finále interpretační soutěže Porta 
v Řevnicích 26. – 28. června 2015 a Diváckou Portu. Skupina Z hecu 
hraje ve složení: Marek Kuta – kytara, zpěv, Ondřej Kuta – bicí, 

Martin Homola – kytara zpěv a Tomáš Jirák – baskytara. Postup 
do semifinále v Řevnicích si druhým místem vybojovalo duo Urbánek 
+ Mourek a místem třetím skupina Pětiklíč. 

Tak to je vše o vydařeném pražském finále Porty 2015 a nezbývá 
než poblahopřát vítězům k postupu do dalších muzikantských klání. 
Těšme se, až se na podzim sejdeme ve Mlejně na pravidelných 
Ozvěnách Porty. Marie-Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha 
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Bližší informace:

www.penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

 

OPTIKA
NOVĚ OTEVŘENÁ

PORSCHE DESIGN 

TOMMY HILFIGER 

HUGO BOSS • TAG HEUER 

CARRERA • VOGUE 

RODEN STOCK • RAY BAN

Sluneční náměstí 2583/12
158 00 Praha 5

(U vchodu do Radnice Prahy 13)
Tel.: +420 725 850 777

www.stingooptik.cz

VYŠETŘENÍ ZRAKU ZDARMA
INSPIRACE 
PŘICHÁZÍ...

STINGO
O P T I C A L  F A S H I O N

NÁKUPNÍ GALERIE PYRAMIDA
L I S T O P A D  2 0 0 6

e_bryle 80x200.indd   1 5.10.2006   10:26:30

inzerce.indd   1 5.2.2015   19:49:39

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

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

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

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

www.elektroservisvolf.cz

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

 poradenský a právní servis 
(pohledávky, exekuce a jiné)

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

(u OC Nový Smíchov)

Inzerce

Tel. 606 660 724,  
e-mail: info@kpaktiv.cz

Stavební firma s dlouholetými zkušenostmi  
Inženýrská činnost, návrh a realizace rekonstrukcí

Zpracování projektové dokumentace
Široká škála doplňkových odvětví

www.kpaktiv.cz

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

Volejte zdarma  
800 888 905 
po-pá 09.00 - 17.30 

Cena: 11 700 000 Kč Cena: 7 100 000 Kč Cena: 4 300 000 Kč

Cena: 3 600 000 Kč Cena: od 11 EUR/m2/měs.+popl. Cena: 20 000 Kč/měs.+popl.

P5-Slivenec, Za Fořtem. Prodej RD 6+1  
s dvojgaráží z r. 2008/parcela 665 m2.

P2-Vinohrady, Kolínská. Slunný byt 4+kk  
(113 m2)/4.p/sklep 7 m2/před rek./dům 
ve skvělém stavu.

P5-Smíchov, Kroftova. Prodej komerčního 
prostoru (obchodní) v OV (117 m2).

PZ-Davle, Ve Struhách. Prodej třípatrového 
RD s rozlehlým pozemkem.

P1-Malá Strana, Tržiště. Pronájem kancel. 
prostor (70 m2), pod Pražským hradem.

P5-Smíchov, U Dívčích hradů. Pronájem 
bytu 2+kk (81 m2).

   
Štefánikova 29, Praha 5     

      
     

Prodáváme a pronajímáme  
nejvíce nemovitostí na Praze 5

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
prodej bylin a koření, bába Havlínová,  

tel. 777 068 141,  
Suchý vršek 2120/4,Nové Butovice
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Pondělí 4. 5. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice
Od pondělí 4. května možnost školních i individuálních 
exkurzí s výkladem – po předchozí dohodě pro všechny 
zájemce o pěstování bylinek. Více na www.drusus.com.

Úterý 5. 5. • 9.00
Pietní akt k výročí Pražského povstání
U pomníku obětem válek, Kovářova ul., Stodůlky

Položením věnců k pomníkům ve Stodůlkách, poté 
na Vidouli a v Třebonicích si připomeneme 70. výročí konce 
2. světové války. Dosud největší válečný konflikt v dějinách 
lidstva si vyžádal více než 60 milionů obětí.

Úterý 5. 5. • 10.00
Ledový drak – představení pro školy
Salesiánské divadlo, Kobyliské náměstí 1

Taneční studio Mirabel zve všechny základní školy, děti prv-
ního i druhého stupně, na reprízu tanečního představení 
Ledový drak. Z pohádkové předlohy pak ostatní tanečnice 
společně vytvořily příběh, který zpracovaly do obrazů, 
vymyslely choreografie, vše nacvičily, vytvořily rekvizity 
a kulisy a výtěžek z premiéry 40 000 Kč věnovaly lidem 
s postižením z Dílny Gawain a Dílny Eliáš.  
Více na www.nasesrdcenezamrzla.cz a www.tsmirabel.cz. 
Paní učitelky se mohou hlásit na pekarkova.k@tsmirabel.cz, 
vstupné je 60 Kč/dítě, na každou třídu dva dospělí zdarma.

Středa 6. 5. 
Zmrzlinový den 
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)
Máte rádi čerstvou zmrzlinu? Pak neváhejte a přijďte k nám 
zdarma ochutnat. 

Středa 6. 5. • 17.00 – 19.00
Správný výběr jídla může obnovit zdraví
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Jste unavení a bez energie? Máte 
nadváhu a zdravotní potíže? Jsme 
to, co jíme. Jídlo může být mocný 
lék nebo pomalý jed. Pro větší 
zisky výrobců potravin jsme cíleně 
manipulováni, abychom jedli to 
druhé. Odhalíme vám škodlivé 
mýty o stravování a ukážeme, jak 
si výběrem jídla můžete obnovit 
své zdraví.  
Více na www.odkyseleni.cz. Přednáší nutriční terapeut 
Vladimír Prokeš. Vzhledem k omezené kapacitě sálu dopo-
ručujeme rezervovat si místo na tel. 608 155 338.

Středa 6. 5. • 18.00
Jarní koncert Lučinky
KD Mlejn, Kovářova 1615/4

Folklorní soubor Lučinka zve všechny milovníky tance 
a hudby na jarní koncert do KD Mlejn. Těšit se můžete 
na známé tance, ale i na nové pásmo o lásce a tanci u mu-
ziky. Večerem vás bude provázet Lučinka, lidová muzika 
Praštěnka a zahraniční host. Přijďte se podívat!  
Více info na www.fslucinka.wz.cz.

Čtvrtek 7. – neděle 10. 5.
Bitva národů
Aréna na Petříně

Bitva národů ve středověkém boji neboli Historical Medieval 
Battles (HMB), která se uskuteční zcela poprvé na území 
České republiky, bude vůbec největší v celé historii šampio-
nátu. Setkání na pražském Petříně představí národní týmy 
z více než pětatřiceti zemí, které přijedou bojovat o titul mi-
stra světa v HMB. Adrenalinová show opředená duchem his-
torie se stane nezapomenutelnou podívanou pro celou 
rodinu. Bitva národů je rozmanitá i z hlediska profesí jed-
notlivých bojovníků. Český národní tým reprezentují profese 
jako obchodní zástupci, elektrikáři, grafici, zástupci bezpeč-
nostních složek, jeden biomechanik i studenti. Není tajem-
stvím, že se do náročných bitev hlásí jak muži, tak i ženy. 
Šampionát každý rok navštíví více než 15 tisíc lidí. Vstu-

penky na tuto unikátní akci si můžete zakoupit na  
www.ticketpro.cz. Více na www.bitvanarodu.cz.

Neděle 10. 5.
Den matek
Areál Creative World v Avion Shopping Parku Zličín
Děti si mohou v Creative World vyrobit jako dáreček pro 
maminku šperky několika technikami.

Neděle 10. 5. • 10.00
4. kolo Pražského MTB poháru a 1. Běh přes haldu
Centrální park Prahy 13 – Makču Pikču 

Čtvrté kolo prestižního Pražského MTB poháru, jehož sou-
částí bude i běžecký závod s názvem Běh přes haldu a bo-
hatý doprovodný program. Jde o sportovní benefiční akci 
zapojenou do projektu Sport pomáhá, jejímž spolupořada-
telem je Městská část Praha 13 a záštitu nad ní převzal zá-
stupce starosty Petr Zeman. Výtěžek z akce bude věnován 
na podporu sportování sociálně hendikepovaných dětí 
z dětských domovů a pěstounských či sociálně slabých 
rodin. Jak závod cyklistický, tak běžecký jsou jedinečné díky 
svému umístění do atraktivního prostředí „stodůlecké haldy“, 
známé jako Makču Pikču. Závodníci tak mohou očekávat 
velmi pestrou a členitou trať, která bude též zajímavá i pro 
oko diváka. Součástí MTB závodu budou v rámci více než 
10 kategorií závody profesionálů i amatérů a nebudou 
samozřejmě chybět ani dětské cyklistické závody na dět-
ském okruhu nebo závody odrážedel pro ty nejmenší. 
Program odstartují v 10.00 závody dětí, kategorie dospě-
lých přijdou na řadu po 12.00 a běžecký závod pak odstar-
tuje v 17.30. Více na http://sportpomaha.blogspot.cz nebo 
na facebooku – Sport pomáhá.

Úterý 12. 5. • 10.00
Celé Česko čte dětem
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)
Tento den se připojíme k projektu Celé Česko čte dětem 
a v cukrárně budeme číst malým předškolákům. Vstup volný.

Středa 13. 5. • 8.00 – 18.00
Den otevřených dveří na radnici
Radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
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Chcete vidět obřadní síň, nahlédnout do kanceláře starosty 
a podívat se, jak vypadá Praha 13 z terasy v 5. patře radnice? 
Sraz pro zájemce je v 9.00, 11.00 a 14.00 u informací v pří-
zemí. Pro sportovně založené občany je připraven Radniční 
běh do schodů z přízemí do 5. patra. Sraz zájemců o účast 
v závodě je v 15.00 v atriu u informací. Vítěz obdrží hezkou 
cenu. 

Středa 13. 5. • 9.30
Pojďte s námi na návštěvu do Třebonického pivovaru
Sraz před Lukášem, Trávníčkova 1746

MČ Praha 13 a Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve spo-
lupráci s organizací Senior Help pořádají další výšlap pro 
seniory. S hůlkami Nordic Walking se jde do Třebonického 
pivovaru. Délka trasy je přibližně 3 km.  
Nejpozději do 11. 5. je třeba nahlásit svoji účast Aleně 
Hrabětové na tel. 725 393 061, 222 543 021 nebo osobně 
v kanceláři střediska. Účastnický poplatek je 20 Kč.  
Více na www.sssp13.cz.

Středa 13. 5. • 17.00
Slavnostní koncert podpoří Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13

Dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ 
prof. Otokara Chlupa vás zvou na slavnostní koncert v rámci 
projektu Český den proti rakovině. Minimální vstupné je 
20 Kč. Sbory chtějí tradičně podpořit Květinový den pořá-
daný Ligou proti rakovině. Vybrané vstupné bude zasláno 
na konto pořadatele sbírky.

Čtvrtek 14. 5. • 17.00 – 19.00 
Vycházka do Královské zahrady Pražského hradu
Sraz před vchodem do zahrady 
Na vycházce s M. Dobromilou a Radkem Košťálem se do-
zvíte zajímavosti nejen o historii zahrad, letohrádku 
královny Anny a příbězích s nimi spojenými. Vstupné 150 Kč 
s možností slevy. Sraz v 17.00. Přihlášky předem – sms 
na tel. 775 690 806.

Sobota 16. 5. • 9.30 – 17.00
Chabský skokový hobby pohár 2015
Areál statku Chaby
Stáj Země koní si vás dovoluje pozvat na 2. kolo závodů 
Chabského skokového hobby poháru 2015, tedy seriálu sko-

kových soutěží pro jezdce na koních a ponících, kteří ještě 
nejsou držiteli jezdecké licence České jezdecké federace. 
Soutěžní den zahájíme zhruba v 9.30 jízdou zručnosti pro 
nejmenší jezdce, po které budou následovat celkem čtyři 
hlavní skokové soutěže vlastního poháru, jejich náročnost se 
každým kolem zvyšuje. Konec celého závodního dne je plá-
nován zhruba na pátou odpolední. Občerstvení je zajištěno. 
Areál je zhruba 200 metrů od nákupního centra Tesco Zličín. 
Více na www.zemekoni.org,  
www.facebook.com/chabskyhobbypohar2015.

Sobota 16. 5. • 10.00 – 14.00
Badmintonový turnaj pro mládež v Jeremi
Sportovní centrum Jeremi, Jeremiášova 2581/2
Ve sportovním centru proběhne další z oblíbených badmin-
tonových turnajů pro děti v kategoriích do 11, 13 a 15 let. 
Přihlášky zasílejte na e-mail: milan_kosek@centrum.cz, 
více informací naleznete na www.jeremi.cz v sekci novinky.

Sobota 16. 5. • 10.00 – 17.00
Májová výstava opuštěných koček
KC Zahrada, Malenická 1784, Chodov

Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s., pořádá tradiční výstavu 
opuštěných koček. K účasti bylo pozváno 20 organizací pe-
čujících o opuštěná zvířata. O nový domov se bude ucházet 
zhruba 100 kočiček. Vystavovatelé budou kromě kočiček na-
bízet i různé zboží ve svých charitativních obchůdcích. Sou-
částí výstavy bude veterinární poradna. Jako doplňkový 
program máme připravené soutěže pro děti a malování 
na obličej.  
Více na www.kocky-utulek.cz, www.srdcemprokocky.cz.

Sobota 16. – neděle 17. 5. • 10.00 – 16.00
Mezinárodní výstava koček Star Cats
Sportovní hala Slavia, Vladivostocká 1460, Praha 10

Výstava je vhodná pro všechny milovníky kočičí krásy a pře-
devším pro rodiny s dětmi. Zúčastní se jí cca 300 koček růz-
ných plemen a barev z celé Evropy. Oba dva dny budou 
nejkrásnější kočky soutěžit o tituly Best in Show a Best of 
Best. Pro návštěvníky je připraven prodej krmiv a chovatel-
ských potřeb. Bude zde i expozice několika útulků z celé ČR, 
které se budou nejen snažit najít nový domov pro své opuš-
těné svěřence, ale budou pořádat i doprovodný program 
– truhla pro děti, tombola nebo velký bleší trh.  
Vstupné – dospělý 80 Kč, dítě 50 Kč, rodiny (2+2) 200 Kč.  
Více na www.starcats.wz.cz.

Neděle 17. 5.
Řemeslná neděle 
Areál Creative World v Avion Shopping Parku Zličín
Během neděle se můžete seznámit s některými řemesly, 
která už dnes dětem nic neříkají. Dozvíte se něco o práci 
štukatérů, o výrobě mýdel a másla nebo tkaní z papíru 
a igelitu.

Neděle 17. 5. • 10.00
Medvědí stezkou 2015
Obora Hvězda, Praha 6

Zveme vás na 4. ročník pražského kola orientačního běhu 
Medvědí stezkou, jehož pořadateli jsou Pražské sdružení 
Sport pro všechny a SK Hala Lužiny. Otevřený závod dvou-
členných hlídek je zaměřený na orientaci v terénu, spolu-
práci ve dvojici, znalosti z přírody přiměřené dané věkové 
kategorii, lanové aktivity, hody, orientaci v přírodě, spolu-
práci, zdravovědu a tábornické dovednosti. Přihlášky s věko-
vou kategorií, jménem účastníků a kontaktem zašlete 
na kolandovadagmar@seznam.cz co nejdříve. Startovné 
bude hrazeno na místě. Další informace (umístění startu, 
upřesněný časový harmonogram závodu podle došlých při-
hlášek, mapa trati a další) budou zaslány přihlášeným 
účastníkům e-mailem do 10. 5. Dotazy zodpoví Dagmar 
Kolandová mailem nebo na tel. 723 060 323.

Pondělí 18. – pátek 29. 5.
Výstava o činnosti farnosti
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Přijďte si prohlédnout výstavu o činnosti Římskokatolické 
farnosti u kostela sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách, která 
se koná při příležitosti Noci kostelů.

Pondělí 18. 5. • 9.00 – 16.00
Pracovní den Společnosti pro talent a nadání STaN
Obřadní síň radnice, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice
Určeno odborníkům – zejména učitelům a psychologům, 
rodičům, studentům i dalším zájemcům. Činnost Klubu 
rodičů a učitelů STaN je podporována z grantu Prahy 13. 
Téma: Zákonitosti ve výchově a vzdělávání nadaných a jejich 
důsledky v příkladech současné dobré i špatné praxe. 
Program a info na www.talent-nadani.cz.

Sobota 23. 5. • 9.00 – 13.30
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 1744
Zábavný program pro ty, kteří si rádi „hrají“, pořádají 
FZŠ Trávníčkova a občanské sdružení TIB. Akce je určena pro 
děti ve věku 7 – 12 let. Čeká na ně deset programů, ze kte-
rých si mohou dva vybrat a za pomoci odborných lektorů se 
o nich dozvědět více. Pro rodiče a doprovod si připravil Ná-
rodní institut pro bezpečný internet přednášku Bezpečný 
internet pro děti, která nám představí dvě tváře internetu 
– plnou zajímavých možností a tu méně bezpečnou. Více 
informací a přihlášku najdete na www.zstravnickova.cz 
nebo http://tib.cz. Vstupné 300 Kč na celý program.
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Sobota 23. 5. • 14.00 – 19.00
Charitativní bazárek se zahradní slavností 
MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502

Ve spolupráci se ZUŠ Stodůlky pořádáme na zahradě školy 
již čtvrtý bazárek se zahradní slavností. Zveme všechny 
na „hrabárnu“ spojenou s posezením s přáteli a programem 
vhodným pro rodiče s dětmi a rockery. A co pro vás chys-
táme? Vystoupení žáků ZUŠ Stodůlky, hudebních skupin 
Fear Darrig a Kráva, kadeřnický 3D salon, canisterapii, tram-
polínu, kuželky a bohaté občerstvení. Získané finanční pro-
středky z prodeje věcí budou využity na dokoupení další 
části zvedacího systému. Vstup je zdarma.

Středa 27. 5. • 18.30
Koncert Základní umělecké školy Stodůlky
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice

Zveme vás na koncert k 10. výročí založení Dětského 
pěveckého sboru Stodůlky.

Čtvrtek 28. 5. • 16.00
Divadelní představení 
Čokoládová cukrárna, Zázvorkova 1  
(rondel u metra Lužiny)
Přijďte se podívat před cukrárnu na představení Tajemství 
poslední pralinky. 

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

Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XVI. ročník vyjížďky, 
která není myšlena jako závod. Jede se v jedné skupině. Cíl 
vyjížďky je u Restaurace U Petrů ve Stodůlkách nebo bude 
upřesněn během vyjížďky. V případě špatného počasí se 

akce uskuteční v neděli 31. 5. v 10.00 hod. Více informací 
včetně mapy vyjížďky získáte na css@csstodulky.cz.

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

Sobota 30. a neděle 31. 5.
Rybářské závody v Centrálním parku
Nepomucký rybník (pod tubusem metra)

Český rybářský svaz MO Jinonice pořádá na Nepomuckém 
rybníku v Centrálním parku tradiční otevřené rybářské 
závody. Dětská rybářská soutěž o ceny bude v sobotu 
30. května. Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběh-
nou od 7.00 do 8.00. V 8.00 budou závody odstartovány. Pro 
děti, které mohou startovat bez rybářského oprávnění a ne-
platí startovné, je připraveno drobné občerstvení. Vyhlášení 
výsledků se uskuteční kolem 13. hodiny.  
Rybářské závody pro dospělé budou v neděli 31. května. 
Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou rovněž 
od 7.00 do 8.00. Začátek závodu bude v 8.00. Vyhlášení vý-
sled ků a ocenění nejlepších rybářů je plánováno na 14. ho-
dinu. Závody dospělých budou probíhat v souladu 
s rybářským řádem, startovné je 150 Kč.

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

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

Pondělí 1. 6. • 15.00
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13

Také letos mohou děti oslavit v Centrálním parku svůj svátek. 
Čeká na ně Ondřej Ruml, zpívání s Martinou a Kristýnou, 
Honza Krejčík a abeceda slušného chování, westernová dět-
ská farma a spousta zábavy, nejrůznější soutěžní klání 
o báječné dárky, nebude chybět kolotoč a další atrakce.  
Občerstvení je zajištěno. Akce se koná pod záštitou starosty 
Davida Vodrážky.

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

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

Sobota 13. 6.
Čtvrtý ročník závodu Bike Prague
Start od Galerie Nové Butovice 
Trasa největšího závodu horských kol v Praze, který se jede 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky, povede i letos přes 
Prahu 13. Pro bikery jsou opět připraveny dvě trasy, a to 
na 35 a 65 kilometrů. Prokopským údolím najedeme 
na trasu závodu přes lesy a louky Chráněné krajinné oblasti 
Český kras a dostaneme se až na Cukrák. Na závod se každo-
ročně sjíždí bezmála 2 000 bikerů. Přihlásit se můžete už 
nyní na webu www.bike-prague.cz.

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

Sobota 2. 5. • 10.00
Koncert japonského sboru Wadachi – kostel sv. Rodiny

Koncert se koná na pozvání Pražského smíšeného sboru. 
Na programu: A. Dvořák, B. Smetana, L. Janáček, Shoji 
Moroi, české a japonské lidové písně.

Sobota 2. 5. – úterý 30. 6. 
Výstava Marine World „Sea Shells“ – refektář
Přijměte pozvání na výstavu obrazů Moniky Mottl s témati-
kou mořských mušlí. Vernisáž proběhne v sobotu 2. 5. 
v 11.00 hod. v refektáři (po koncertu japonského sboru).

Úterý 12. 5. • 10.00
Jarní a trampské písně – denní stacionář
Písně zazní v podání učitelů a žáků ze ZŠ U Boroviček.

Neděle 17. 5. • 17.00
Benefiční koncert – kostel sv. Rodiny
Benefiční koncert z orchestrální řady Archioni Plus pod ve-
dením Michala Macourka. Na programu Peer Gynt, Arietta 
a Largo od Edwarda Hagerupa Griega, První rapsodie pro 
klarinet a orchestr od Clauda Debussyho. 
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Neděle 31. 5. • 14.00 
Dětský den – zahrada domova
Na děti čekají hry, soutěže o ceny, koně, občerstvení.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 15. 5. • 15.00 – 18.00
Rodinné sportovní hry   
Soutěžní úkoly jsou připraveny pro děti od 2 let až po praro-
diče. Máme připraveny tyto soutěžní disciplíny: sprint, skok 
z místa do dálky, skákání přes švihadlo, překážkovou dráhu, 
slackline a další, ale i několik disciplín nesoutěžních – jízdu 
na pedalu, VPA síťky, venkovní trampolínu, chůdy... Akce je 
určena pro dítě s rodičem. Soutěže se může zúčastnit jen 
dítě v doprovodu dospělé osoby. Víte, co je to discgolf? 
Na naší akci se to určitě dozvíte a budete mít možnost si 
tuto aktivitu i vyzkoušet. Vstupné je 40 Kč za družstvo 
(1 dítě a dospělý). Více na našem webu. 

Pátek 29. 5. • 10.00 – 13.00
Jaro, léto, podzim, zima – náš den dětí bude prima

Přijďte se s námi projít ročními obdobími a oslavit tak Den 
dětí. Užijeme si společně zábavné hry, tvoření, sportování 
a legraci. I když už je teplo – zalyžujeme si, i když není vítr 
– bude fičet, a když zrovna chybí duha – domalujeme ji...
Malá pozornost čeká na každého. Vstupné 50 Kč. 

Pátek 29. 5. • 14.00 – 18.00 
Domečkový happening 

V prostorách našeho domečku i zahrady získáte informace 
o naší činnosti, budete si moci vyzkoušet aktivity, kterým se 
s námi můžete od září věnovat. Na happeningu máte mož-
nost se od 14.00 zapsat na volná místa v kroužcích z oblasti 
hudby, tvoření, pohybu, techniky i dalších speciálních oborů. 
Čekají vás i netradiční nápady pro chvilky pohody. Chybět 

nebude ani výborné občerstvení. Na jednotlivých stanoviš-
tích na vás čeká hra, zábava i drobné odměny.  
Vstupné 40 Kč pro ty, co chtějí soutěžit.

Pondělí 1. a úterý 2. 6.
Doplňující zápisy do kroužků a klubů 
Zápisy budou probíhat v recepci domu dětí a mlá-
deže. Informace o nabízených aktivitách a volných místech 
pro školní rok 2015/2016 najdete na našem webu. 

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

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

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

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

KLUB NA HRANÍ MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

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

Čtvrtek 28. 5. • 18.30
Přednáška Marka Orko Váchy
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. vás zve 
na přednášku Mgr. et Mgr. P. Marka Orko Váchy, 
Ph.D Gen-etika a synt-etika – Etika v měnícím se světě  

Pátek 29. 5. – pátek 5. 6.
Noc kostelů a Dny víry – v kostele sv. Prokopa na Hůrce
Pro všechny, kdo chtějí nezávazně nahlédnout do kostela 

Sobota 30. května 
14.00 – program pro rodiny s dětmi 
– tvůrčí dílny, zábavné soutěže, skákací hrad, limonáda 
a popcorn. V případě nepříznivého počasí bude vše probíhat 
v Komunitním centru sv. Prokopa. 
Pondělí 1. června – úterý 2. června  
18.00 – 23.00 – možnost zapálit svíčku za své blízké, svěřit 
své prosby Bohu u „Zdi nářků“, požádat přítomné věřící nebo 
kněze o modlitbu nebo požehnání, večerní posezení na te-
rase s malým občerstvením a nabídka neformálního rozho-
voru s knězem 
20.00 – 21.30 – možnost posezení v kostele, kde bude 
probíhat čtení Bible na pokračování 

Středa 3. června 
Pánská jízda aneb na pivo s farářem. Mezi 19.00 a 23.00 
setkání u soudku piva pro chlapy, kteří se nemodlí, ale 
přesto by rádi nahlédli Bohu pod pokličku. 

Čtvrtek 4. června 
17.00 – 20.00 – prostor pro mládež  – otázky a odpovědi, 
možnost setkání s věřící mládeží z jiných kontinentů 
18.30 – večer pro manžele s přednáškou Komunikace 
v manželství 
20.30 – mezinárodní modlitební večer otevřený pro každého 
Pátek 5. června 
18.30 – beseda s přednáškou na téma Důstojnost člověka 
ve stáří a nemoci 
18.00 – 23.00 – možnost zapálit svíčku za své blízké, svěřit 
své prosby Bohu u „Zdi nářků“, požádat přítomné věřící nebo 
kněze o modlitbu nebo požehnání, večerní posezení na te-
rase s malým občerstvením a nabídka neformálního rozho-
voru s knězem 
20.00 – 21.30 – večer se zpěvem a modlitbou za dopro-
vodu farních hudebních těles

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup zdarma. 
 3. 5. Hrátky s odpadky – Divadýlko z pytlíčku 
10. 5. Zvířátka a loupežníci – Divadlo Kapsa 
17. 5. Aladinova kouzelná lampa – Dřevěné divadélko 
24. 5. O chytré myšce Terezce – Divadlo Matěje Kopeckého 
31. 5. O Červené karkulce – Malé divadélko Praha

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky – tématem měsíce je rodina – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
26. 5. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Hranice ve vztazích. 
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Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – konverzační angličtina pro dospělé se 
Stacy Nofzinger – každý týden má své vlastní téma.   
Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
a papouškem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Pátek 15. 5. • 9.30 – 11.30
Kreativní dílna pro dospělé
Šité jídlo z plsti do dětské kuchyňky. Jednoduché tvoření, 
cena 100 Kč (v ceně materiál a hlídání dětí během tvoření). 
Týden předem nutné přihlášení na rybicky.13ka@gmail.com.

Pondělí 1. 6. • 9.30 – 11.30
Den dětí – pohádková cestička
Centrální park blízko posilovacích strojů. Několik soutěžních 
úkolů pro děti od 1 roku za malou odměnu. V případě špat-
ného počasí se akce uskuteční v herně Rybiček, jinak bude 
herna tento den zavřená, aktuální info den předem na webu.

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

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

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

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

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

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Tábor na téma 
Hobit. Podívejte se na www.klubrobinson.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Měsíc zvířecí lásky – věrnost a nevěra, faleš a přetvářka, 
souboje o partnery či mnohoženství ve světě zvířat.

Komentovaná krmení a setkání – v květnu o víkendech 
a svátcích na mnoha místech zoo.

Happy Mondays – každé květnové pondělí mají vstup 
za korunu všichni rodiče s dětmi na krku (v kočárcích, 
v šátcích, krosnách atd.)

Pátek 1. 5. 
Pozvánka pro všechny zamilované páry
Polibte se pod rozkvetlou sakurou právě v pražské zoo.

Sobota 2. – neděle 3. 5. 
Výpravy za zamilovanými zvířaty 
Neobvyklá setkání u zvířat, během nichž se dozvíte zajíma-
vosti nejen o vztazích zvířat.

Pátek 8. 5. 
Vítáme rorýse v zoo 
Představení nového domu pro ohrožené rorýse.

Sobota 9. – neděle 10. 5. 
Jak to chodí u kopytníků 
Jak vypadají rodiny u koní, antilop, bizonů či žiraf? Nenechte 
si také ujít křtiny mláděte bonga horského.

Sobota 16. – neděle 17. 5. 
Jak to chodí u ptáků 
Pozorování námluv ptačích obyvatel zoo.

Sobota 23. – neděle 24. 5. 
Jak to chodí u opic 
Setkání s guerézami, gibony, chápany a kotuly.

Pátek 29. 5. 
Noc snů
Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí s po-
stižením. Na mezinárodní akci si rodiny užijí prohlídku 
s průvodcem po různých stanovištích s nevšedními zážitky. 
Zájemci na akci se mohou objednat na e-mailové adrese 
soutěž@zoopraha.cz.

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

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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V minulém vydání jsme se z pevniny vypravili pod mořskou hladinu, 
tentokrát to vezmeme opačným směrem. Pozveme vás na naprosto 
unikátní výstavu o fascinujícím vstupu lidstva do vesmíru Gateway 
to Space – Brána do vesmíru, která je na Výstavišti Praha k vidění jen 

do 28. června. Na ploše více než 3 000 m² uvidíte nejrozsáhlejší svě
tovou expozici o kos mo  nautice s exponáty a trenažery zapůjčený mi 
z NASA Visitor Center a U.S. Space & Rocket Center. Výstava je 
rozdělena na dva tematické celky. Na interaktivní, kde můžete okusit 
Free Degrees of FreedomChair s na po do bením pohybu práce 
v kosmu, MultiAxis Trainer umožňující rotaci ve všech osách, 
simulátor přistání raketoplánu, na kterých se opravdoví kosmonauti 
připravují na stav mikrogravitace a trénují pohyb ve volném vesmíru. 
Zkrátka, budeteli mít chuť vcítit se do jejich role, nic vám nebude 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotka je z loňského listopadu a poslal nám ji osmiletý 
Štěpán Slomkovskij. Takový východ slunce nad ulicí Dominova určitě za pozor-
nost fotografa stojí. Za všechny fotografie, které jste nám již zaslali, mnohokrát 
děkujeme.

VÍKENDY BEZ NUDY

bránit. „Několik simulátorů je vy
půjčených ze střediska vesmírného 
campu, který je v Alabamě,“ říká ře
ditel výstavy Ondřej Turek. „Tam 
jezdí děti na týdenní tábory a snaží 
se zvládnout výcvik kosmonautů. 
Oni tomu říkají Disneyland 
pro šprty.“ Druhá část je věnována 
historii kosmonautiky od jejích 
počá tků. Uvidíte fotografie, doku
mentární filmy, legendární ruský 
Sputnik, kosmickou loď Mercury, 
americkou družici Explorer, expozici 
lunárních výprav amerického pro
gramu Apollo, ruský raketoplán 
Buran, skafandry sovět ské i ame ri
cké výroby nebo kámen z Měsíce, 
který přivezla posá d  ka Apolla. 
Na ten si díky otvoru ve vitríně mů
žete i sáhnout. „Jedním z největších exponátů a pro mě třešničkou 
na dortu je vesmírná stanice MIR,“ dodává Ondřej Turek. „Díky je
jímu 15% vychýlení bude mít návštěvník přibližně takový pocit, který 
zažívají kosmonauti ve volném vesmíru. Dalším úžasným exponátem 
je lunár ní průzkumné vozidlo Rover. Putovní výstavu doplňuje 
i česká sekce, která je důkazem toho, že i česko slovenský vesmírný 
program byl na vysoké úrovni. Myslím, že na své si přijde každý ná
vštěvník. Jde totiž o zcela unikát ní projekt, který se u nás zatím neu
skutečnil.“ Výstava je otevřena denně od 9 do 20 hod. s tím, že 
poslední návštěvník je vpuštěn v 18.30, aby měl dostatek času na pro
hlídku. Fotografování bez blesku je povoleno. Eva Černá
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Květnová křížovka Čtenářská soutěž

Největší výstava v Evropě o historii kosmonautiky Gateway to Space – ...(viz tajenka)  
je k vidění na Výstavišti Praha Holešovice jen do 28. června. Přijďte se i vy podívat  
na originální exponáty a trenažery zapůjčené z NASA. Výstavu doplňují velkoplošné 
projekce se záběry prvních kosmonautů na měsíci i mnoho dalších dobových  
dokumentů. Tři šťastní výherci se mohou těšit na volnou rodinnou vstupenku. 
Více na tel. 774 090 083, www.branadovesmiru.cz, vstupenky@jvsgroup.cz. 

Správné odpovědi z dubna:
Křížovka – Bílá sobota
Rébus – kaskadér

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s  
v Galerii Butovice získává:
Matyáš Příhoda, Staré Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Sára Samková, Řeporyje
Tereza Doudová, Praha 8 
Martin Hřebejk, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:
1) Kdy proběhne mezinárodní turnaj Prague Beach Tennis Open 2015?
2) Kde se uskutečnily charitativní sbírky v rámci akce Run and Help?
3) Jak a kdy budou zahájeny Vodní Svatojánské slavnosti Navalis?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Kdy začnou na Slunečním náměstí Farmářské trhy
Farmářské trhy začaly v pondělí 13. dubna.
2) Kde provozuje Farní charita Stodůlky charitní šatníky?
Charitní šatníky najdete v Husníkově a v Přecechtělově ulici.  
3) Kdy se bude konat informační kampaň ke Dni Země?
Kampaň ke Dni Země se konala v úterý 14. 4. u metra Lužiny.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jana Rambousková, Velká Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465. 
 Připravila  Petra Fořtová
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1) Křížovka: Nezapomeňte popřát druhou květnovou neděli všem ...(tajenka)    
     k jejich svátku.

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

Dubnová tajenka: KŘIŠŤÁLOVÝ LABYRINT
Výherci: Šárka Jevočinová, Stodůlky; Věra Weberová, Kladno;  
Martina Krejsová, Stodůlky 
 Připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek

2) Rébus – uhodneš podle nápovědy název pohádky? 
 

     P _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ J _ _



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

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

Již zaběhlou samozřejmostí bytů společnosti 
Trigema je rekuperace VZT.

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

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

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