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Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na služby v otevřeném řízení dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem 
Zimní služba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení společnost Veřejné zakázky, s.r.o., se sídlem Revo-
luční 724/7, Praha 1, a to v rozsahu plné moci dle ustanovení § 151 zákona
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení dle § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s názvem 
Nástavba na pavilon C FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, Praha 13 
a POVĚŘILA
realizací zadávacího řízení na veřejnou zakázku Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o., 
se sídlem Křenova 438/3, Praha 6, a to v rozsahu plné moci dle ustanovení § 151 zákona
VZALA NA VĚDOMÍ
doporučení Výboru pro evropské fondy ze dne 25. 2. 2016 a doporučení Sociálního 
výboru ze dne 7. 3. 2016 
a SCHVÁLILA
personální složení pracovní skupiny pro přípravu podkladů a tvorbu projektové 
žádosti o dotaci z fondů EU (OP Praha – Pól růstu ČR) v rámci Ideového záměru pří-
stavby Střediska sociálních služeb Prahy 13
SCHVÁLILA
Pravidla dotačního řízení městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro 
rok 2016 a formulář žádosti o poskytnutí dotace
a SOUHLASILA
s vyhlášením dotačního řízení dle předložených Pravidel dotačního řízení městské 
části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2016
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické 
finanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených 
pro rok 2015 v oblasti sociální
a SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu 
SCHVÁLILA 
účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015
SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem firmou SPS engineering, s.r.o., se sídlem Perucká 7, 
Praha 2 k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 
sprch u tělocvičen ZŠ Bronzová 2027, Praha 13
a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce ma-
lého rozsahu na služby s názvem Projektová dokumentace a energetický posudek bu-
dovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Koh-i-nooru 433, Praha 5–Stodůlky
a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem firmou Energy Benefit Centre, a.s., 
se sídlem Křenova 438/3, Praha 6
a návrh smlouvy o dílo předložený uchazečem
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Provádění deratizačních, dezinfekčních a dezinsekčních prací 
na plochách ve správě OŽP v Praze 13
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Adera, s.r.o., se sídlem 
Novotného lávka 200/5, Praha 1, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena 
jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele, a předložený návrh smlouvy o dílo 
SOUHLASILA
s předložením projektové žádosti Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení 
v Praze 13 s celkovým rozpočtem maximálně 2 800 000 Kč v rámci vyhlášené výzvy 
č. 34 k předkládání projektových žádostí v Operačním programu Zaměstnanost
a SCHVÁLILA
poskytnutí 5 % způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 13,  
tj. maximálně 140 000 Kč Zpracovala Helena Šlitrová

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.

Právní poradna dvakrát týdně
Základní právní poradenství nabízí radnice Prahy 13 občanům městské části 
od ledna 2014.  
V předchozím období byla poradna k dispozici čtyřikrát týdně.  
Od 15. 4. 2016 je v provozu jen dvakrát týdně:
úterý  14.00 – 16.00 
středa 9.00 – 12.00 
Centrum právní pomoci poskytuje občanům Prahy 13 základní právní 
poradenství zdarma.  
Je nutné se předem telefonicky objednat na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo 
na bezplatné lince 800 130 000 a ve sjednanou hodinu přijít. 
 Kateřina Černá, tajemnice úřadu

Navštivte veletrh sociálních služeb
Městská část od roku 2007 pravidelně pořádá nyní již tradiční Veletrh sociálních slu-
žeb Prahy 13. Letos se uskuteční v pondělí 30. května od 13.00 do 18.00 hodin před 
radnicí na Slunečním náměstí. Na veletrhu představí své služby 25 organizací, které 

zajišťují pro obyvatele městské části například pečovatelskou službu, terénní pro-
gramy, osobní asistenci apod. Vystavovatelé vám prostřednictvím infostánků 
ochotně představí své služby a zároveň budete mít možnost zakoupit výrobky z chrá-
něných dílen. Pohoštění pro návštěvníky připraví sociální podnik bar Bílá vrána. 
Na veletrh naváže výstava sociálních služeb v atriu radnice, která bude v úředních 
hodinách přístupná až do pátku 10. června. Petr Syrový, odbor sociální péče

Pokračování projektu Zpět do práce 
V minulém roce uskutečnila radnice úspěšný projekt Zpět do práce po rodičovské do-
volené s MČ Praha 13. Jeho hlavním cílem bylo pomoci zvýšit možnost uplatnění 
rodičům při návratu z mateřské (rodičovské) dovolené. Od května do prosince absol-
vovalo celkem 156 rodičů úspěšně e-learningový kurz a 161 využilo kariérní nebo 
právní poradenství. V letošním roce proběhne projekt Zpět do práce v pozměněné 
podobě – nebude již určen pouze pro rodiče po mateřské, ale i pro ostatní občany 
Prahy 13, kteří hledají nebo budou hledat nové zaměstnání. Ti mohou absolvovat 
bezplatné e-learningové kurzy (provozuje je Rentel, a.s., hradí je městská část), 
poradenství již nabízeno nebude. K e-learningovým kurzům je možno se přihlásit 
na portálu www.rentel.cz/portal/zpetdoprace. V nabídce je celkem pět balíčků 
o třech kurzech –  1) Příprava na návrat do zaměstnaneckého vztahu, 2) Příprava 
na pracovní pozici ve veřejné správě, 3) Příprava na pracovní pozici asistentky/asis-
tenta, 4) Obnovení a aktualizace ICT znalostí a dovedností a 5) Zdravý životní styl 
nejen v zaměstnání.
Zájemce o absolvování vybraného balíčku kurzů se přihlásí formou vyplnění formu-
láře na portálu a následující pracovní den obdrží na e-mail informace pro studium 
a přihlašovací jméno a heslo do vybraných kurzů, do kterých bude moci vstoupit 
a studovat je po dobu 3 měsíců. K získání závěrečného certifikátu musí úspěšně 
absolvovat testy ve všech třech kurzech v balíčku. Jediným technickým požadavkem 
pro účastníka je připojení na internet a znalost práce s internetovým prohlížečem. 
S technickými dotazy se účastníci mohou po celou dobu studia obracet v pracovních 
dnech od 8 do 16 hodin na Rentel, tel. 222 508 510 – 12 nebo e-mail rentel@rentel.cz. 
Po věcné stránce ráda pomůže ředitelka Domu dětí a mládeže Stodůlky Michaela 
Gaydošová na tel. 604 441 559, 731 164 770 nebo na e-mailu  
michaelagaydosova@seznam.cz. Libor Hakl, odbor kancelář tajemníka

Sdělení úřaduZprávy ze zasedání rady
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Vážení čtenáři,
vítám vás u čtení květnového STOPu. Hned úvodem mi dovolte jednu omluvu. V minu-
lém čísle jsme zveřejnili harmonogram komplexního úklidu komunikací v Praze 13 
v letošním roce. Při grafické úpravě bohužel došlo k chybě, kterou jsme při korekturách 
v redakci přehlédli. V tabulce jsou navíc dělící čáry, které oddělují dubnové a zářijové 
termíny, takže to vypadá, že v dubnových termínech se bude čistit vždy jen jedna ulice, 
zatímco ostatní se čistí až v září. Za toto nedopatření se velmi omlouváme. Správný har-
monogram jsme hned po zjištění chyby zveřejnili na webu a Facebooku, přesto chybná 
tabulka mnohé čtenáře zmátla. Všem, které jsme uvedli v omyl, se omlouvám a vyna-
snažím se, aby k podobným chybám nedocházelo. 
Co najdete v květnovém zpravodaji? Starosta v Přímé lince odpovídá na otázky ohledně 
výstavby kanalizace a tenisových kurtů. Téma STOPu je věnováno zprovoznění nového 
muzejního depozitáře na Velké Ohradě. Historickou stránku jsme věnovali 700. výročí 
narození císaře Karla IV. Kolegyně Eva Černá rozmlouvala s organizátorem sportovní 
akademie pro děti Janem Bůžkem a v rubrice Víkendy bez nudy vás zve na výstavu o ka-
tastrofě slavného Titanicu. Prosíme vás také o účast v anketě o sledování televize TV13. 
Za celou redakci vám přeji příjemné čtení a všem maminkám k Svátku matek hodně 
zdraví, sil a lásky. Užijte si hezký květen! 
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 16. 5. 2016 Distribuce: 3. – 10. 6. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Slyšeli jsme, že by se mohla začít sta-
vět kanalizace v oblasti Pod Zličínem. 
Je to opravdu reálné?
Ano, v současné chvíli už je to 
reálné. Kanalizaci v uvedené loka-
litě řešíme už řadu let s hlavním 
městem Prahou, které má v gesci 
výstavbu infrastruktury, tedy také 
kanalizace, vodovodu a komuni-
kací. Ulice Vstavačová, Pod Zli-
čínem a Ostřicová leží v údolí 
Motolského potoka ve velmi slo-
žitém terénu. Vstavačová a Os-
třicová jsou úzké strmé uličky, 
které vedou od křižovatky Jere-
miášovy a Sárské (u Baumaxu) 
prudce dolů do údolí. Problémy 

zde byly také s vlastnictvím po-
zemků. Záměr na vybudování 
vodovodu a kanalizace, na který 
už byla vypracována projektová 
dokumentace, projednávalo ve-
dení hlavního města v loňském 

roce. Realizace byla však tehdy 
pozastavena z finančních důvo-
dů. Nyní se konečně podařilo 
potřebné finance zajistit. Rada 
hl. m. Prahy schválila na svém 
jednání 12. dubna vyhlášení ve-
řejné zakázky na realizaci stavby 
v hodnotě 83 milionů korun 
(bez DPH). V rámci akce budou 
ve zmíněné lokalitě vybudovány 
splašková a dešťová kanalizace 
a vodovodní řady. Využita bude 
čerpací stanice splaškových vod, 
která již byla postavena v před-
stihu. Proběhnou také rekon-
strukce komunikací a chodníků, 
přeložky elektrického vedení 

a veřejného osvětlení a výstavba 
opěrných zídek podél nové ko-
munikace. 

V této souvislosti bych rád 
vyzdvihl iniciativu zástupkyně 
starosty Marcely Plesníkové, 

která je současně členkou 
Zastupitelstva hl. města Prahy 
a předsedkyní Výboru pro životní 
prostředí, infrastrukturu a tech-
nickou vybavenost ZHMP.  

U tenisové haly pod tubusem metra 
probíhají stavební práce. O jakou 
stavbu se jedná?
Jde o výstavbu venkovních teni-
sových kurtů, které budou patřit 
ke stávající tenisové hale. Inves-
torem stavby je Tenisový klub 
Sport Aktiv. Klub se účastní 
Mistrovství České republiky 
družstev, kde jsou podmínkou 
Českého tenisového svazu ven-

kovní dvorce, 
které si klub 
musí nyní 
pronajímat. 
Radnice sou-
hlasila s vý-
stavbou kurtů 
za dvou pod-
mínek. První 
z nich byla 
výměna po-
zemků, která 
umožnila 
rozšíření 
počtu parko-
vacích míst 
v ulici Zá-
zvorkova. 
K této směně 
již došlo. 
Druhou pod-

mínkou bylo, že kurty nebudou 
sloužit pouze členům klubu, ale 
bude je moci využívat i veřejnost. 

Klub nás ujistil, že venkovní 
kurty, stejně jako ty kryté v hale, 
budou přístupné veřejnosti 

a každý si bude moci přijít 
zasportovat. Členové hrají 
za členský poplatek, veřejnost dle 
aktuálního ceníku. Rezervovat 
volný kurt je možné na webu 
www.tenis-luziny.cz, telefonicky 
nebo osobně v recepci areálu. 
V současné době se budují dva 
venkovní tenisové kurty, hráči 
budou využívat stávající zázemí 
haly – šatny, sprchy a recepci. 
Prostor bude oplocen třímetro-
vým drátěným plotem. Termín 
zprovoznění kurtů bude záležet 
mimo jiné na počasí, ale klub by 
je rád otevřel už na konci května. 

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

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

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................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

Přijďte nám říct svůj názor 
Zajímá nás váš postoj k plánované revitalizaci pro-
stor a rekonstrukci hřišť v naší městské části. Zveme 
občany Prahy 13 na veřejné projednání investičního 
záměru odboru životního prostředí, které se koná ve čtvrtek 19. květ-
na od 17.00 hodin v obřadní síni radnice Prahy 13 na Slunečním ná-
městí. Společně se vyjádříme k navržené revitalizaci a rekon strukci 
několika míst v naší městské části.

Jde o následující čtyři lokality:
Nové Butovice: Revitalizace vnitrobloku Fingerova – komplexní re-
konstrukce dětských hřišť a sportoviště, obnova cestní sítě a mobiliáře. 
Nová výsadba stromů, keřů a založení záhonu trvalek.
Stodůlky: Rekonstrukce sportovního hřiště Hostinského a obnova 
přilehlého parčíku s novými výsadbami dřevin a květin, založení trval-
kového záhonu.
Lužiny: Revitalizace plochy před Fakultní základní školou Brdičkova – 
obnova zpevněné plochy, nová výsadba stromů, oprava zídek. 
Stodůlky: Dětské hřiště Kocianova – komplexní rekonstrukce, obno-
va cestní sítě a mobiliáře, nová výsadba stromů a keřů.
Projednání uvedených záměrů je součástí aktivit Místní Agendy 21.

Štěpán Hošna, předseda výboru pro Místní Agendu 21
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ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA 

Sledujete televizi TV13? Zúčastněte se ankety a vyhrajte televizi!
Již v roce 2000 začala Praha 13 vysílat v kabelové televizi vlastní televizní pořad. Na podzim 2005 zahájila provoz TV13 - regionální televize 
Prahy 13. Od prosince 2013 přešla TV13 na digitální vysílání. Signál TV13 je šířen v DVB-T v Regionální síti 6 na 21. kanálu, a to v běžném 
rozlišení i ve Full HD. Vysílání zajišťuje společnost AV-PARK, která je také držitelem licence na televizní vysílání. Program TV13 je tedy do-
stupný všem majitelům digitálních přijímačů, televizorů vybavených set-top boxem nebo uživatelům společných antén v bytových domech, 
pokud správce antény příjem TV13 naladil. Kromě toho lze každý týden najít aktuální zpravodajský pořad Třináctka na webu www.praha13.cz. 

Prudký vývoj technologií a zejména mobilních komunikačních zařízení zasahuje i do světa televizního vysílání. Proto nás zajímají zkušenosti, 
názory a priority diváků. Bydlíte-li v Praze 13, odpovězte prosím na níže uvedené otázky. Zajímá nás, zda o vysílání TV13 víte, zda a jak často 
ho sledujete a jakou formu zveřejňování pořadu preferujete. 

1. Víte o televizním vysílání TV13?
2. Máte naladěný kanál TV13?
3. Jak často sledujete program TV13? 
4. Sledujete TV13 v televizi nebo na internetu?
5. Dali byste přednost sledování TV13 v televizi, na PC nebo v mobilu?

Vylosovaný respondent vyhraje digitální televizor.

Očíslované odpovědi na anketní otázky odešlete prosím e-mailem  
do 20. května na adresu dotazy@p13.mepnet.cz.  
Uveďte prosím své jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo.  
Za vaše názory předem děkujeme. 

 Samuel Truschka, vedoucí oddělení tisku a informací OKS

Devět let Czech POINTu 

Koncem března oslavil Czech POINT devět let úspěšného provozu. 
Není náhodou, že první Czech POINT v České republice byl spuštěn  
28. března 2007 právě na Úřadu MČ Praha 13. Úplně prvním operá- 
torem tohoto univerzálního kontaktního místa byl Milan Hurajčík, 
kterého můžete za pracovním stolem v Czech POINTu potkávat 
i dnes. Před lety jste ho mohli požádat pouze o výdej papírových výpi-
sů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenského 
rejstříku a z Rejstříku trestů. Jen během prvního roku provozu navští-
vilo pracoviště 10 117 zákazníků, kteří si odnesli celkem 16 608 stran 
výpisů. Později se přidala autorizovaná konverze dokumentů, což při-
neslo rozvoj využití elektronických dokumentů, které mají stejné práv-
ní účinky jako dokument v listinné podobě. V další etapě pomohl 
Czech POINT při rozjezdu Informačního systému datových schrá-
nek, kterému dosud poskytuje podporu, nebo v roce 2012 při rozjezdu 
základních registrů. Nabídka Czech POINT byla rozšířena o zřizová-
ní datových schránek nebo agendy umožňující přístup k referenčním 
údajům v základních registrech úřadů, které nemají informační systém 
s možností připojení k základním registrům.
Czech POINT je bezesporu úspěšným počinem a jedním z pilířů 
eGovernmentu. Doposud vydal na 13 milionů výstupů. Jeho služby 
jsou nyní dostupné na více než 7 100 místech v České republice 
a na některých zastupitelských úřadech ve světě. 

Martin Šmíd, vedoucí odboru kancelář tajemníka
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Téma STOPu

Exponáty se stěhují do nového depozitáře
Před necelými dvěma lety – 11. července 2014 – byl 
v Červeňanského ulici na Velké Ohradě položen zá-
kladní kámen nového Centrálního depozitáře Umě-
leckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum depozi-
tář již nutně potřebovalo, protože historická budova 
v centru Prahy byla prostorově naprosto nedostačující 
a navíc vyžadovala generální rekonstrukci. Vzácné 
sbírky muzea jsou uložené na několika místech, včet-
ně zámků v Klášterci nad Ohří a v Kamenici nad 
Lipou. Stavba nového depozitáře budila od počátku 
zájem okolních obyvatel a u některých i emoce, jako 
většina novostaveb v městské části. Postupem času si 
ale lidé na nového souseda začali zvykat a jak hrubá 
stavba rostla, upoutávala stále více pozornosti svým 
neobvyklým tvarem. 

Po 21 měsících výstavby bylo dílo dokončeno 
a v pondělí 4. dubna byl depozitář slavnostně otevřen 
a představen. Symbolickou pásku přestřihla ředitelka 
muzea Helena Koenigsmarková společně s minis-
trem kultury Danielem Hermanem a Františkem 
Vaculíkem, generálním ředitelem akciové společnosti PSJ, která 
depozitář postavila. Starosta Prahy 13 David Vodrážka zdůraznil vý-
znam budovy pro městskou část a dodal, že po radnici, které lidé říkají 
laskonka, je depozitář další do sbírky sladkostí Prahy 13, protože se mu 
prý začalo říkat polárkový dort. 

„Pro naši městskou část je velkou ctí, že má na svém území depo-
zitář tak významné kulturní instituce, jakou je Uměleckoprůmyslové 
museum,“ říká starosta David 
Vodrážka. „Věřím, že pracov-
níci depozitáře budou v Pra-
ze 13 spokojeni a že programy 
muzea budou i obohacením 
kulturního života v městské 
části.“ Kulturní přínos objektu 
pro celou oblast vyzdvihl 
i ministr Herman a ředitelka 
Koenigsmarková dodala, že se 
splnil její velký sen. Po úvod-
ním přípitku si účastníci 
slavnosti v několika skupinách 
prohlédli budovu s odborným 
výkladem průvodců. 

V jejich stopách kráče-
li v sobotu 9. dubna také 
účastníci Dne otevřených dveří. Depozitář si přišly prohlédnout 
téměř tři tisíce lidí. Návštěvníci se mohli podívat i do prostor, které 
v budoucnu už nikdy nebudou přístupné veřejnosti. Nahlédli do depo-
zitářů s moderními kompaktními regály, do restaurátorských dílen 
i do technického zázemí. Řeč byla také o způsobu ukládání sbír-
kových předmětů, o stávajících expozicích a o rekonstrukci hlavní 
budovy muzea.

Moderní objekt ve tvaru komolého kuželu má ve třech nadzemních 
a dvou podzemních podlažích celkem 6 340 m2 plochy depozitářů, 
které pojmou na půl milionu sbírkových předmětů. V každém patře 
jsou také plochy s regulovaným režimem prostředí a technickou výba-
vou podle charakteru deponovaných sbírek. Jsou zde pracovny pro 
56 odborných pracovníků, příruční sklady, technické místnosti, restau-
rátorské dílny a přípravna výstavního fundusu. Objekt byl projektován 

tak, aby bylo dosaženo minimálních 
energetických ztrát. Má velice účin-
nou tepelnou izolaci a na střeše foto-
voltaické panely. Samozřejmostí je 
špičkový protipožární systém a kvalit-
ní vzduchotechnika zajišťující odpoví-
dající prostředí pro mnohdy velmi 
vzácné historické artefakty. V přízemí 
budovy u hlavního vchodu je umístě-
na kavárna, která bude přístupná ve-
řejnosti. V současné době probíhá ve-
řejná zakázka na jejího provozovatele. 

„Až se trochu zabydlíme, rádi 
bychom alespoň část depozitáře 
otevřeli pro veřejnost a kromě kavárny 
tu pravidelně organizovali nejrůznější 
doprovodné programy jako besedy, 

přednášky a podobně,“ říká mluvčí muzea Michaela Kindlová. Pra-
covníci muzea jsou už v tuto chvíli přestěhovaní. Sbírkové předměty 
se postupně svážejí ze všech dočasných depozitářů. Celé stěhování 
může trvat až půl roku. Mezitím začala ve vystěhované historické bu-
dově Uměleckoprůmyslového musea na třídě 17. listopadu na Starém 
Městě celková rekonstrukce, která by měla být dokončena přibližně 
za rok. Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Dvě ceny pro radnici 
Slavnostní vyhlášení vítězů 13. ročníku pražského kola soutěže o nej-
lepší weby a elektronické služby Zlatý erb 2016 se uskutečnilo v úterý 
22. března v Rezidenci primátorky hl. m. Prahy. 

O titul Nejlepší webové stránky soutěžilo letos 19 městských částí 
Prahy, zvítězila Praha 8 před Prahou 12. Do kategorie Nejlepší elek-
tronická služba se přihlásilo 13 městských částí. Naše Mobilní aplikace 
Městské části Praha 13 obsadila mezi elektronickými službami druhé 
místo za bezpečnostním a krizovým portálem Prahy 1. Cenu převzala 
z rukou primátorky tajemnice úřadu Kateřina Černá.

Druhé ocenění Praha 13 získala 30. března na Ministerstvu vnitra. 
Časopis Veřejná správa, který ministerstvo vydává, vyhlásil soutěž Pa-
rádní web 2015. Mezi webovými počiny zvítězil tentokrát vizionářský 
krátký animovaný film Šťastná třináctka o elektronických službách 
úřadu pro občany. Tajemnici Kateřině Černé blahopřála a cenu předala 
náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumeczová.
 Samuel Truschka

Poděkování patří všem učitelům
Na tradičním 
setkání u příleži-
tosti výročí naro-
zení Jana Amose 
Komenského 
ve středu 30. břez-
na bylo v obřadní 
síni radnice oce-
něno celkem 
37 zaslou žilých 
pedagogů, kteří 
působí ve školství 
v Praze 13 déle 
než 15 let. Podě-
kovali jim starosta 
David Vodrážka, 
jeho zástup kyně 
pro školství Mar-
cela Plesníková, 
která sama řadu 

let učila ve FZŠ Mezi Školami, předseda výboru pro výchovu a vzdě-
lávání Vít Bobysud a vedoucí odboru školství Evžen Mošovský. Oce-
nění obdrželi plaketu J. A. Komenského s čestným uznáním a finan-
čním darem. 

„Práce pedagogů je psychicky i fyzicky velmi náročná a my si nesmír-
ně vážíme všech, kdo ji vykonávají,“ říká starosta David Vodrážka. 
„Poděkování náleží úplně všem učitelkám a učitelům základních 
a mateřských škol v Praze 13.“ 

Oceněno bylo 13 učitelek mateřských škol, 16 učitelek základ-
ních škol a jeden učitel ve výslužbě, čtyři ředitelky mateřských škol, 
ředitelka a ředitel základní školy, lektorka Domu dětí a mládeže. Mezi 
oceněnými byla i oblíbená učitelka ze ZŠ Mládí Věra Opatrná, která 
také vede současnou kroniku Prahy 13. Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Představili se i celníci
K dubnu už neodmyslitelně patří přehlídka bez-
pečnostních a záchranných složek Bezpečná tři-
náctka aneb Bezpečnost zajištěna, pořádaná ve spo-
lupráci se Zemskou nevládní organizací České republiky v rámci 
aktivit Místní Agendy 21. Letos se policisté, strážníci, hasiči, záchra-
náři, celníci a vojáci se svými vozidly sjeli na Sluneční náměstí 14. 4. 

Hned po zahájení předal starosta David Vodrážka se svým zástupcem 
Pavlem Jarošem starostce SDH Třebonice Martě Horákové šek 
na 40 000 korun, za které třeboničtí hasiči pořídili šest metráků ryb, 
tedy asi 200 kaprů do opraveného a znovu napuštěného Třebonického 
rybníka.

Návštěvníci obdivovali vozidla a zbraně, líbila se první pomoc i vý-
cvik psů a koní. Tradičně velký zájem byl o policejní vrtulník, kamion 
pražské záchranky Golem či armádní salvové dělo. Letošní novinkou 
byl stánek Celní správy ČR s ukázkami zabaveného kontrabandu – 
vzácnými zvířaty, kly nosorožců, hadími kůžemi, ale i drogami a pa-
dělky značkového zboží. Samuel Truschka

Proč bychom se netěšili
Ve čtvrtek 14. dubna uspořádala radnice ve Spolkovém domě ve Sto-
důlkách posezení s tancem a hudbou pro seniory Prahy 13. Zúčastnilo 
se celkem 125 dam a pánů, kteří se rozhodli strávit společně příjemné 
odpoledne. To jim popřáli také starosta David Vodrážka a jeho zá-
stupce Pavel Jaroš. O občerstvení se postaraly pracovnice úřadu. 
K tanci a poslechu seniorům hrálo duo PiňaKoláda. Bavilo je téměř 
tři hodiny a co víc, plnilo ochotně veškerá přání na konkrétní písně, 

z čehož měli účastníci velkou radost. Všichni přítomní se dobře bavili, 
zpívali, tančili. Vzali do kola i tajemnici úřadu Kateřinu Černou, ve-
doucí odboru sociální péče Helenu Volechovou a na sólo vytáhly 
dámy i zastupitele Miloše Drhu, kterého při písničce Mně se líbí Bob  
přejmenovaly na Boba.  -red-
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Byla pro nás ředitelkou, kamarádkou, inspirací...
Ve čtvrtek 7. dubna zemřela po těžké 
nemoci paní Bc. Jaroslava Vondráčko-
vá, ředitelka Mateřské školy Barvička 
v Klausově ulici na Velké Ohradě. 
Ve školství pracovala celkem 33 let, 
ve funkci ředitelky působila téměř 
24 let. Její zásluhou přešla školka 
v roce 1994 jako jedna z prvních 
v Praze 13 do právní subjektivity. Sna-
žila se vytvářet prostředí, které přiná-
šelo dětem i zaměstnancům tělesnou 

a duševní pohodu. Při zaměstnání zvládla a v červnu 2009 úspěšně 
ukončila i náročné vysokoškolské studium. V roce 2011 převzala při 
příležitosti Dne učitelů z rukou starosty plaketu Městské části Praha 13 
za dlouholetou obětavou práci ve školství. Její způsob vedení školy 
a práci s dětmi oceňovali i rodiče, o čemž svědčí mnohé děkovné do-
pisy zaslané na odbor školství. Její hlavní prioritou byl bezproblémový 
chod mateřské školy, který zajišťovala do poslední chvíle bez ohledu 
na svoji těžkou nemoc. S velkým smutkem se s ní loučí nejen rodina, 
ale i její kolegyně: „Jarka pro nás byla ředitelkou, učitelkou, kolegyní, 
kamarádkou, přítelem, poradcem, dobrou náladou, vrbou, inspirací, 
bojovníkem. A taková zůstane v srdcích nás všech.“ -red-

Jaro láká ven, a i když je počasí nestálé, 
mnozí z vás si s sebou na procházky 
berou své fotoaparáty. Proto nám 
v tomto čase chodí poměrně hodně 
snímků s jarní tématikou. Není divu, 
vždyť probouzející se příroda nás k foto-
grafování přímo vybízí. Z došlých sním-
ků jsme tentokrát vybrali fotografii paní 
Karolíny Hájkové. Při fotografování 
ve spodní části Centrálního parku se jen 
málokdy vyhneme tubusu metra. Ten 
sice vypadá v každém ročním období 
téměř stejně, ale když jsou hlavním mo-
tivem fotografie nádherně rozkvetlé sa-
kury a zelenající se keře, působí i kov tu-
busu méně chladně. 

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

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Místo mobilu knížka
Mobil je jistě úžasný vynález, dnes si nedokážeme představit, že by-
chom byli schopni něco vyřešit bez jeho pomoci. Na jedné straně tedy 
pomáhá, na straně druhé ubližuje. Jak? Bere nám to nejcennější, co 
kromě zdraví máme – přátele a kamarády. Nechci zde rozebírat situaci 
v dopravních prostředcích, kde už se na sebe ani neusmíváme, protože 
si čteme esemesky. Nemůžeme pustit starého člověka, aby si sedl, pro-
tože ho nevidíme, v klíně přeci držíme tablet. A tak by se dalo pokra-
čovat dále. 

Přestávka ve škole je z celého vyučování to nejlepší. Zdaleka už 
neslouží k odpočinku, ke svačení, k návštěvě toalety. Často je daleko 
náročnější než výuka. Rozehrát hru a nestačit ji dokončit mnohdy žá-
kovi nedovolí, aby v následující hodině byl ve výuce duchem přítomen. 
Dívá se na pana učitele či na tabuli, ale nevnímá, co se říká, řeší nebo 
píše. V hlavě se rodí plán, jak bitvu či závod vyhrát, a tak násobilka či 
vyjmenovaná slova se tam už nevejdou. 

Školní přestávka je chvíle, kdy si můžeme povídat se svými spolu-
žáky, aniž bychom si za to vysloužili poznámku. Bohužel tomu tak 
v posledních letech není. V tomto týdnu proběhla na naší škole Burza 
knih. A nápad je tady – co vyměnit mobily za knihy? Zkusila jsem 
to ve své třídě 3.C. Z přestávek jsem měla ohromnou radost. Místo 
dětí, které stojí u spolužáka s tabletem či mobilem a sledují, jak „paří“, 
mám před očima hloučky žáků sedících nad knížkou. Chvilku si ji 
čtou, chvilku si o ní povídají. Co víc si přát. Potěšili mě, protože mi 
dokázali, že bez mobilu se žít dá, ale bez kamarádů by bylo na světě 
smutno.  Olga Dvořáková, FZŠ Brdičkova

Umění s vůní perníku
Skutečnou profesionálku ve zdobení perníčků v akci mohli vidět 
návštěvníci radnice v pondělí 21. března v rámci velikonoční výstavy. 
Své umění zde předvedla perníkářka 
Dana Holmanová. Ukázky její práce 
každému ozřejmily, proč je držitelkou 
titulu Nositel tradic. Příchozí mohli 
sledovat jemnou precizní práci jejích 
rukou a krásné ozdobné perníky si 
mohli také koupit.  -st-
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Změny ve vedení autobusových linek od 1. května 2016
Po dohodě naší městské části 
s ROPIDem, Středočeským krajem 
a dalšími dotčenými městskými 
částmi je od neděle 1. května 2016 
realizována úprava v provozu auto-
busových linek 179, 301 a 352, 
která umožní cestujícím na území 
hl. m. Prahy v úseku Vypich – 
Luka i ve směru Luka nastupovat 
do všech spojů všemi dveřmi. 
Opatření nespočívá ve změně tras 
linek, ale zejména v jejich novém 
označení a změně způsobu 
odbavení.

Dopravním opatřením je pri-
márně reagováno na skutečnost, že 
na příměstských linkách 301 a 352 
probíhal při jízdě ve směru z Prahy 
nástup cestujících pouze předními 
dveřmi za účelem prokázání se 
řidiči platným jízdním dokladem. 
Tato praxe byla cestujícími i naší 
městskou částí od zahájení provozu kritizována. Často totiž dochá-
zí k nepřehledné situaci, kdy musí cestující rozlišovat, zda se jedná 
o městskou linku 179 nebo příměstské linky 301 či 352. Zdržuje to 
odbavování, což se následně projevuje ve zpožďování a sjíždění spojů 
daných linek a v jejich nerovnoměrné obsazenosti.

BUS 179 → nově BUS 174
První změnou je přečíslování stávající autobusové linky 179 na 174, 
která historicky patří na území Jihozápadního Města, a Praha 13 si 
dlouhodobě přeje její návrat do trasy Amforová – Luka – Bucharova – 
Motol – Nemocnice Motol – Vypich. 

Dosavadní trasa linky 174 z Velké Ohrady do Nových Butovic bude 
k 1. 5. 2016 v plném rozsahu spojů propojena v Nových Butovicích 
se spoji linky 137 pod číslem 137. Cestující z oblasti Nárožní se bez 
přestupu dostanou např. na Malvazinky nebo do zastávky Na Knížecí.

Další opatření se týká příměstských autobusových linek 301 a 352, 
které pojedou ve směru dopravy stejně jako dnes, pouze budou for-
málně ukončeny v zastávce Luka, kde dojde ke změně jejich čísla 
na městskou linku 174. Jako linka 174 budou všechny autobusy po kra-
čovat přes Nemocnici Motol na Vypich. Informace bude umístěna 
na čelním i bočním transparentu vozu v podobě, kterou ukazuje 
obrázek.

Mezi zastávkami Luka, Nemocnice Motol a Vypich bude v provozu 
pouze městská linka 174. Při cestě z Prahy pojede část jejích spojů 
jako dnes do Řeporyjí či Třebonic, část spojů bude pokračovat jako 
linky 301 do Chýnice či 352 do Jinočan ve stávajících parametrech 
i polohách spojů. Tyto spoje budou v jízdním řádu i na transparentech 
v autobusech označeny (viz následující obrázek). Cestující využívající 
příměstské linky dále do regionu budou tedy i nadále o přímém spoje-
ní adekvátně informováni. 

Přijaté řešení přinese urychlení odbavování cestujících na zastávkách 
mezi Vypichem a zastávkou Luka, povede k vyšší spokojenosti 
cestujících i řidičů, zpřehlední linkové vedení a zjednoduší orientaci 
v jízdních řádech, kdy musí cestující jedoucí po Praze svůj spoj vyhle-

dávat ve třech jízdních řádech. Povinnost nastupovat do příměstských 
linek pouze předními dveřmi s prokázáním se platným jízdním dokla-
dem zůstane i nadále zachována ve směru z Prahy až od zastávky 
Luka (včetně).

Pro cestující z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či Jinočan se nemění počet 
ani interval spojů, mění se však počet pásem, kterými do centra při 
cestě dále než do zastávky Luka projedou. Dojezdové pásmo B platí 
nadále pro cesty po Řeporyjské náměstí, dojezdové pásmo 0 nadále 
platí pro cesty k metru Luka, ale pro cesty do dalších zastávek již bude 
od 1. 5. 2016 nutné si zakoupit jízdenku pro (zdvojené) pražské pás-
mo P, neboť úsek Luka – Nemocnice Motol – Vypich již bude plno-
hodnotně tarifikován jako úsek v Praze. Místo třípásmových jízdenek 
pro pásma 1, B, 0 bude pro tyto cesty z Chýnice, Ořecha, Zbuzan či 
Jinočan dále za zastávku Luka potřebná pětipásmová jízdenka platná 
pro pásma 1, B, 0, P, P.

Pro cestující z Třebonic a Řeporyjí se nemění počet ani interval 
spojů, pouze číslo linky 179 se změní na 174.

Posledním opatřením jsou úpravy na linkách 137 a 149. Na základě 
podnětů cestujících na nepřehledné trasování a pásmování linky 137 
(část spojů jede vždy jen v části trasy) bude stávající linka 137 vždy 
v pracovních dnech cca od 6 do 20 hodin v intervalu 30 minut vedena 
od Nových Butovic po trase dnešní linky 174 na Velkou Ohradu. 
Opatření zachovává přímé spojení Velké Ohrady se starými Stodůl-
kami, zároveň starých Stodůlek s Novými Butovicemi, rovněž nabízí 
přímé spojení oblastí Prahy 13 s novou zástavbou v okolí Waltrovky, 
s finančním úřadem v Peroutkově ulici a s nemocnicí Na Malvazin-
kách. Mezi Waltrovkou a Novými Butovicemi bude celotýdenně večer 
a v neděli dopoledne zkrácen interval z 60 na 40 minut a zlepšen 
intervalový proklad s linkou 149.

Zrušený úsek linky 137 od Nových Butovic na Bavorskou nahradí 
celodenně a celotýdenně prodloužená linka 149, která v současnosti 
v Nových Butovicích ve směru od Jinonic končí. Cestující od Bavor-
ské budou moci i nadále dojet do Jinonic, ale nově i přímo do oblasti 
Košíř, Strahova, Střešovic a Dejvic. V ranním období dojde v úseku 
Nové Butovice – Bavorská k prodloužení intervalu z 10 na 12 až 
15 minut, celotýdenně večer, v sobotu ráno a v neděli dopoledne 
ke zkrácení intervalu z dnešních 60 na 30 až 40 minut, v ostatních 
obdobích zůstane současný interval zachován.

Věřím, že popsaná opatření přijmete s pochopením. Jde o kompro-
misní řešení, které reaguje na požadavky vnějších obcí na zachování 
přímého spojení do Nemocnice Motol a současně na požadavky vás, 
občanů Prahy 13, na zlepšení pravidelnosti provozu linek Pražské in-
tegrované dopravy na našem území, včetně zjednodušení odbavování 
vnitroměstských cestujících.

  Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13
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Dýchejte zhluboka.  
Užívejte si celoroční péči Renault. 

1. 3. – 31. 5. 2016
Čištění klimatizace za 499 Kč

RENAULT PRAHA ZLIČÍN
Helsinská 166/2, Praha 5, tel.: 225 340 440, e-mail: info@rpz.cz
www.rpz.cz

Renault doporučuje

Renault SERVIS. Stále v pohybu. Stále plni života.
renault.cz

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

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 je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává posledních 
5 dostupných bytů s cenou  
od 60 190 Kč s DPH/m2.

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

DOPORUČUJEME byt č. 136 
rozlehlý byt 4+kk, 133,4 m2, cena: 8 496 000 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 223 
rodinný byt 4+kk, 105,5 m2, cena: 6 350 000 Kč
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Jak rychle jste změnil názor? 
Hned po prvním tréninku. To ale neměnilo nic na tom, že jsem chtěl 
co nejrychleji zvládnout všechno, co už Martin uměl. V bratránkovi 
jsem svým způsobem našel prvního soupeře. Určitá rivalita, samozřej-
mě v dobrém a ve sportovním duchu, mezi námi zůstala dodnes. Teď, 
když mohu srovnávat, tak gymnastika je podle mého názoru jedním 
z nejtěžších sportů vůbec. Já měl obrovské štěstí, že jsem dostal jedno-
ho z nejlepších trenérů – Františka Skaláka, který v SK Hradčany 
Praha trénoval mládež. Pod jeho vedením vyrostla celá řada velmi 
dobrých gymnastů a v té době SK Hradčany vyhrával snad všechno. 
Nevzpomínám si, že by v rámci republiky našel přemožitele. 
Vaše bohatá sbírka medailí svědčí o řadě výrazných úspěchů.
Trenéra Františka Skaláka, bývalého baleťáka, jsem už zmínil. To, že 
se věnoval baletu, napovídá, na co kladl maximální důraz. Na čistotu 
provedení cviku. A právě tím jsme dominovali. Tehdy jsme byli čtyři 
kluci. Společně se mnou trénoval ještě bratry Čermákovy a Davida 
Štefance. Na závodech jsme zcela pravidelně obsazovali první čtyři 
místa. A to už se dá pár skvělých umístění i mistrovských medailí na-
sbírat. Dodnes vzpomínám na první závody v roce 1992 v Tyršově 
domě. Obrovská tréma, sto dětí a první moje vítězství. To byla paráda.
Vy jste s gymnastikou skončil přece jenom trochu předčasně. Proč? 
Skončil jsem ve třinácti letech. Hlavním faktorem bylo to, že skončil 
trenér Skalák a ta naše úspěšná čtveřice se v podstatě rozpadla. Dva 
kluci pověsili gymnastiku na hřebík úplně, já jsem dostal „náhradního“ 
trenéra, ale tam byla obrovská rivalita. Pořád jsem podával výborné vý-
kony, ale u trenéra měli přednost ti, které trénoval déle. Už tady jsem 
zjistil, co ve sportu znamená nefér. Na vlastní žádost jsem přestoupil 
k trenérovi Oldřichu Otavovi, kterého považuji za jednoho z nejlep-
ších trenérů vůbec. Ve vrcholovém sportu je každý výpadek znát 
a těžko se dohání. Dal jsem si rok pauzu a pak jsem se na doporučení 
trenéra Otavy zaměřil na hokej. Tím jsem odstartoval další část spor-
tovní kariéry. Začal jsem hrát za Slavoj Zbraslav a myslím, že mi to 
fakt šlo. Dostal jsem i nabídky na přestup, ale hokej není levná záleži-
tost. A když chybí peníze, tak to, že hrajete dobře, mají o vás zájem 
jiné kluby, mnoho neznamená. Puk jsem tedy vyměnil za fotbalový 
míč a jsem tomu rád. Fotbal nejen hraju, ale dnes i trénuju.
Zůstaňme ještě chvíli u gymnastiky. Jak jste řekl, jde o sport velmi 
náročný, přesto se mu ve větším počtu věnují dívky. 
U nás si pod slovem gymnastika hodně lidí představí gymnastiku 
moderní a dívky se stuhami, míčem... Tady bych řekl, že je celkem 
slušná sportovní základna. Mezi uměleckou a sportovní gymnastikou 
je ale obrovský rozdíl. Při sportovní gymnastice mají dívky i kluci úplně 
jinou průpravu. V soutěžích jsou ve sportovní gymnastice tři hlavní 
disciplíny – víceboj družstev, víceboj jednotlivců a finále na jednotli-
vých nářadích. Víceboj znamená pro muže šestiboj – prostná, kůň 

našíř, kruhy, přeskok, bradla a hrazda, pro ženy je to čtyřboj – přeskok, 
bradla, kladina a prostná. Bývaly časy, kdy čeští gymnasté patřili k nej-
lepším na světě, ale ty doby jsou dávno pryč. Na éru Věry Čáslavské, 
Bedřicha Šupčíka, Ladislava Váchy a dalších vynikajících gymnastů už 
můžeme jen nostalgicky vzpomínat. Sportovní gymnastika je krásný 
sport, ale je to fakt dřina. A když chce být někdo opravdu dobrý, zabe-
re to spoustu času. Navíc propagace gymnastiky, a je jedno, budeme-li 
hovořit o gymnastice moderní nebo sportovní, je téměř nulová. 
A peníze? O tom snad raději ani nebudeme mluvit.
Domníváte se, že ve sportu jsou někdy peníze důležitější než samotný 
talent? Na webu akademie, kterou jste založil, říkáte: Chci jít proti systé-
mu, který je v České republice nastaven. Vrcholoví sportovci, kteří reprezen-
tují naši vlast, upadají. Vidím v tom problém takový, že kvalita a talent zde 
nedostanou šanci. Neuznávám prosazování sportovců díky známosti či skry-
tému finančnímu vypomáhání klubu… Můžete svá slova konkretizovat?
Myslíte si, že když budete v nějakém sportovním odvětví opravdu 
dobrá, ale rodiče nebudou mít na to, aby vám mohli zaplatit například 
kvalitní sportovní výbavu, soustředění, cesty na mimopražské turnaje 
a ubytování, tak to někam dotáhnete? Věříte, že když si nový trenér 
přivede do klubu i nové kluky a původní kádr postaví na druhou kolej, 
bude to ty odstavené bavit, že budou dřít a neustále se budou snažit 
dokazovat, že jsou dobří? Budete se neustále snažit nevidět „podstrká-
vané“ peníze? Já myslím, že ne. Bez peněz nejde nic. To je bohužel 
holý fakt. Ale neměly by být na prvním místě. Samozřejmě, že to, 
o čem jsem hovořil, se netýká všech klubů, to určitě ne, ale existuje to. 
A to je špatné. Sport by měl být čistý a fér.
Sport jste ale na hřebík nepověsil úplně. Věnujete se dětem.
Chtěl bych, aby sportovat mohly i méně šikovné děti nebo děti, jejichž 
rodiče jim nemohou poskytnout až tolik peněz. Objeví-li se mezi 
nimi skutečný talent, určitě dítě nasměruji do nějakého oddílu, kde by 
na sobě mohlo více pracovat a zdokonalovat se. Ostatním bych rád 
nabídl možnost zasportovat si, něco se naučit, poznat, jak vypadá 
sportovní kamarádství, ale také poznat sám sebe, své možnosti a cíle. 
Rodiče se mě často ptají, kdy je pro dítě nejlepší se sportem začít. 
Podle mého názoru je to mezi 5. až 7. rokem. Osobně bych ze začátku 
volil nějaké všestrannější zaměření, protože právě tak se dá správněji 
odhadnout, zda by se dítě mělo věnovat například sportu vytrvalostní-
mu nebo silovému, jaký má fyzický potenciál nebo touhu patřit mezi 
nejlepší. Speciál One Academy, jejímž patronem je přední český fot-
balový brankář a náš kamarád Milan Švenger, se zpočátku rozjížděla 
pomalu, ale teď už máme solidní počet dětí, kterým se s kolegou Lu-
kášem Odvárkou věnujeme. Já trénuji zájemce o sportovní gymnasti-
ku, fotbal, kondiční a silové cvičení, Lukáš se specializuje především 
na fotbal. Pevně věřím, že jedno z našich hesel – 9x padnout, 10x vstát! – 
zvládneme naplnit my i naši svěřenci. Eva Černá

Počátky nářaďové gymnastiky najdeme 
ve cvičeních se zvířaty, známými například 
ve staré Krétě nebo Egyptě. My se ale 
nebudeme zabývat historií a dáme prostor 
několikanásobnému mistru České republiky 
ve sportovní gymnastice Janu Bůžkovi, který si 
prošel i poloprofesionálním fotbalem a hokejem. 
Je také zakladatelem a trenérem Special One 
Academy v Praze 13. Gymnastice se začal věnovat 
zhruba v šesti letech. Všechno začalo vlastně tím, 
že byl jako divák na gymnastických závodech 
svého bratrance, dnes olympionika, Martina 
Konečného. Tehdy měl pocit, že gymnastika je 
něco naprosto jednoduchého. 

Devětkrát padnout, desetkrát vstát
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Své životopisy zasílejte na prace@crcsro.cz nebo volejte na 734 622 259.

Připravujeme pro Vás 

nový ovocný bar

Fruitisimo.
již brzy otevíráme

HLEDÁME NOVÉ ČLENY DO TÝMU

NA DLOUHODOBOU BRIGÁDU I HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
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Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku 
letních pneumatik se slevou až 25 %. 
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého 
vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. Myslíme
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě 
předních stěračů, které si po zimě 
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus 
přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. 

Servisní prohlídka
za 199 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3, 155 00  Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz
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Kam o letních prázdninách?
Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky

Poslední volná místa na táborech: 
 Letní tábor Lubenec – 23. 7. – 1. 8. 
Výlety, koupání, hry, sportovní soutěže na přilehlých hřištích, tvoření 
z různých materiálů, večerní ohně, poznávání přírody – vše motivova-
né celotáborovou hrou. Tábor je pro cca 40 dětí 7 – 18 let. Spí se 
v chatkách. 
 Letní tábor BIT – 14. – 27. 8. 
Dopoledne pohybové a sportovní aktivity, hry a soutěže, tvoření z růz-
ných materiálů. Odpoledne výlety, poznávání přírody, celotáborová 
etapová hra… Tábor je pro cca 40 dětí 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 
 Příměstské tábory
Poslední volná místa máme na sportovním příměstském táboře, který se 
koná od 25. do 29. července a na hudebním příměstském táboře, který 
se koná od 1. do 5. srpna. Tábory jsou určeny pro děti z 1. – 5. třídy. 
Cena týdenního tábora je 750 Kč. 

Podrobnější informace a zájemku najdete na www.ddmstodulky.cz.

Léto s FasTracKids
Tematické příměstské tábory po celé období letních prázdnin pro 
děti od 3 do 8 let. Zábavná témata Letem světem, Vesmír, Mladí vědci 
– dinosauři, Lidské tělo. Každý den s dětmi tvoříme, experimentujeme, 
diskutujeme a také trávíme čas pohybem venku. Malý počet dětí 
ve skupince (max. 8 dětí). Každý všední den 8.00 – 17.30. Možnost 
i půldenní docházky. Více informací na www.fastrackids.cz, 
tel. 604 815 472.

Noemova archa
SK Hala Lužiny pořádá pro děti ve věku 6 – 14 let:
 ve dnech 1. – 10. 7. letní tábor v RS Svatý Štěpán, Cheznovice-
-Mýto u Rokycan. Děti čekají dobrodružná etapová hra, sportovní hry 
a soutěže, výlet s přespáním na hradě Točník... Účastníci nemusí být 
členy SK Hala Lužiny.
 příměstský tábor, a to od 22. do 31. 8. Připraveny jsou výlety 
do okolí Prahy, aquapark, sportovní hry a soutěže. Přihlášky a info 
o letním i příměstském táboře na www.skhalaluziny.wz.cz, u Dáši 
Kolandové na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Strážce ohně
Klub Robinson pořádá od 4. do 15. července v Myslívu u Klatov letní 
tábor. Táboříme ve stanech na nádherné louce u rybníka. Téma tábora 
je Strážce ohně. 
Těšte se 
na dobrodruž-
nou celotábo-
rovou hru, sou-
těže a klání, 
výrobu dobo-
vých oděvů, 
sporty a kou-
pání v rybníku, 
trochu pořádné 
dřiny i zamyš-
lení z Bible. 
Zveme všechny 
kluky a holky ve věku 10 – 14 let.  
Více informací na www.klubrobinson.cz.

Anglický sportovní kemp
Církev bratrská v Praze 13 pořádá od 30. 7. do 6. 8. anglický sportovní 
kemp. Na účastníky ve věku 15 – 25 let čeká spousta zábavy a sportů, 
a to včetně lezení na skalách. Kemp, který se bude konat v Chatě 
Doubravce na Vysočině, připravuje Mládež CB Praha 13 s partner-
ským sborem na Floridě, odkud přijede skupina Američanů. Ti budou 
na kempu nejen učit angličtinu. Více na www.ec.mladez13ka.cz.

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný program, jak zabavit svoje děti o prázdninách?
Tak neváhejte a přihlaste je na naše sportovní příměstské kempy! 
Zajistíme celodenní péči, plno sportů, zábavy, her a radosti z pohybu. 
Hlavním cílem Sportjoy kempů je nalezení způsobu, jak dětem a mla-
distvým ukázat, že volný čas se dá strávit pohybem a že sportů, ve kte-
rých 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.

Prázdniny s Motýlkem
Dětský sportovní klub Motýlek pořádá již 27. ročník dětského letní-
ho tábora na Soumarském mostě, v krásném šumavském prostředí 
na břehu Teplé Vltavy, a to ve 2 termínech. I. turnus je 16. – 30. 7., 
II. turnus 30. 7. – 13. 8. Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let 
(po dohodě i dítě mladší nebo starší). Více informací a přihláška 
na www.dskmotylek.info, tel. 606 369 717 – Robert Münzberger.

Tábory s Jeremi
 Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá 
každý den od 9.00 do 16.00 prázdninové příměstské tábory a spor-
tovní kempy pro děti od 8 do 15 let. 
 Sportovní a příměstské tábory. Termíny: 18. – 22. 7., 1. – 5. 8.  
a 15. – 19. 8., vždy od 9.00 do 16.00. Děti si vyzkouší beach volejbal, 
badminton, squash... Stravování je zajištěno. 
 Badmintonové campy. Termíny: 11. – 15. 7., 25. – 29. 7., 8. – 12. 8. 
a 22. – 26. 8.
 Squashové campy. Termíny: 11. – 15. 7. a 8. – 12. 8.,  
každý den 9.00 – 16.00.
Cena tábora i campů je 2 990 Kč/týden a zahrnuje oběd, dopolední 
a odpolední svačinu, pití, pronájem sportovišť a půjčovné sportovního 
náčiní, odborný dozor a trenéry.  
Kontakt a bližší informace na info@jeremi.cz.

Fotbalový a míčový kemp se Special One Academy
V Úhonicích u Prahy pořádáme prázdninový kemp určený klukům 
i dívkám ve věku 7 – 15 let (po dohodě mladší či starší).
Termíny: 4. – 8. 7. (fotbalový) a 22. – 26. 8. (míčový).
Fotbalový kemp se zaměřuje především na zkvalitnění technické 
i herní průpravy pod dohledem licencovaných trenérů.
Cena jednoho kempu je 3 300 Kč. Kapacita je 40 dětí, určitý počet 
dětí lze předat u metra Nové Butovice, my zajistíme odvoz na kemp 
a také návrat. Více na www.specialone.cz, kempsoa@email.cz, 
tel. 737 773 918 ( Jan Bůžek).

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 6. – 20. 8. letní tábor pro 
holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy. Děti čeká dobrodružství v celotá-
borové hře, naučí se tábornickým dovednostem, podniknou výlety 
pěšky či na koni, čekají je táboráky, koupání v Lužnici... Rekreační 
středisko je v katastru obce Nuzice mezi Bechyní a Týnem nad Vlta-
vou. Ubytování ve čtyř-šestilůžkových chatkách, jídelna a sociální za-
řízení jsou ve zděné budově. Cena je 5 250 Kč.  
Více na www.tsmirabel.cz, pekarkova.k@tsmirabel.cz, 
tel. 737 685 067. Připravila Eva Černá
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INZERCE

Přijďte si vyzkoušet košíkovou
Basketbal SK Velká Ohrada hledá do svého týmu 
kluky ročníku 2006 a 2007. Tréninky jsou v ZŠ 
Janského na Velké Ohradě v úterý od 16.30 
do 17.30 a v pátek od 15.30 do 16.30. 

Noví hráči si vyzkouší basketbal a mohou se 
zúčastnit i soustředění koncem srpna 2016. 
Těší se na vás trenéři Václav Dobeš a Pavel Toušek. 
Kontakt: tel. 602 622 540, e-mail: paveltousek@seznam.cz. Jana Civínová

Sportovec každým coulem
V květnu oslaví 90. narozeniny dlouholetý člen TJ Sokol Stodůlky 
pan Zdeněk Hřebejk. Od mládí je tento fotbalista, hráč volejbalu 
i nohejbalu, zkrátka sportovec „každým coulem“, členem naší jednoty. 
Navíc byl i dlouholetým členem hlavního výboru TJ a od roku 1956 
do roku 1987 také naprosto perfektním správcem tělocvičny. Našemu 
„tátovi“ přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenosti. 
Za všechno, co nejen pro TJ Sokol Stodůlky a sport udělal, si ho moc 
vážíme.  Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky

Turisti otvírali sezonu
Pochod Za jarním sluníčkem, kterým Klub českých turistů ve spoluprá-
ci s Prahou 13 každoročně zahajuje turistickou sezonu, se letos konal již 
popatnácté. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras pro pěší (10 – 25 km), 
tří tras pro cyklisty (9 – 40 km), kratší trasu s kočárkem (6 km) nebo 
pro běžce (10 km). Jednu věc měly ale všechny trasy společnou – cíl 
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na radnici na Slunečním náměstí. Tam na rozdíl od sluníčka, které 
tentokrát chybělo, dorazilo během dne celkem 487 turistů. V cíli se 
mohli občerstvit a seznámit s dalšími turistickými akcemi nebo si 
třeba koupit mapu. Pozdravit je přišel i místostarosta Petr Zeman, 
který má každoročně nad akcí záštitu. Jarní sezona byla odstartována, 
tak nemusíme čekat na sluníčko a můžeme vyrazit do přírody. -red-
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Bike Prague startuje už za měsíc
Už 11. června se pojede pátý ročník závodu ČEZ Bike Prague, kde se 
závodníci mohou opět rozhodnout až přímo na trati, jestli pojedou 
trasu na 65 nebo 35 kilometrů. 

Závod pořádá agentura Raul pod záštitou starosty Prahy 13 Davida 
Vodrážky. Start je stejně jako loni u obchodního centra Galerie Buto-
vice. Závodníci se podívají do Prokopského údolí, ti na delší trase až 
k vysílači Cukrák. Užijí si náročné sjezdy i pár brodů. Pro nejmenší 
bikery jsou přichystané trasy od 350 metrů až po 3 kilometry. 

Na závod si každoročně najde cestu kolem 1 700 závodníků všech 
věkových kategorií. Letos by mohla být prolomena dvoutisícová 
hranice účastníků. Ostřílení bikeři i ti, co si pojedou na pohodu, 
nezapomeňte se včas přihlásit. Při registraci dvou a více osob budete 
mít startovné o stovku levnější! Registrace za zvýhodněné startovné 
probíhají na www.bike-prague.cz.

Pavlína Běhounková, agentura Raul

Bojujeme o postup do čtvrtfinále
Extraligoví hokejbalisté z Lužin zažívají úspěšné jaro. Po vlažnějším 
startu dokázali v posledních šesti utkáních v řadě zvítězit a svými vý-
kony dokazují, že by se v play-off rádi dostali co nejdále. Čtvrtfinále 
play-off ale pro ně bývá tak trochu zakleté. Přešli přes něj pouze jed-
nou ze sedmi pokusů a to v sezoně 2011/2012, kdy mužstvo dokráčelo 
až do finále. Letošní kádr je ovšem doplněn o hráče, kteří mají s vyřa-
zovacími boji bohaté zkušenosti. Ve spojení s dravým mládím tak lu-
žinský Kert Park disponuje týmem, který by přes čtvrtfinále mohl pře-
jít. Mají za sebou dvě utkání a o víkendu 30. 4. a 1. 5. se dost možná 
poperou doma na Lužinách o postup do čtvrtfinále. Přijďte nás 
podpořit a užijte si spolu s námi špičkový hokejbal! Více informací 
na webu www.kert-park.cz nebo Facebooku HC Kert Park Praha.
 Michal Pěch

Obhájí loňský mistrovský titul? 
Od 28. dubna do 1. května se v nově zrekonstruované hale u ZŠ Kun-
cova koná Mistrovství ČR starších žákyň v basketbalu. Pořadatelství 
tohoto turnaje dosáhly starší žákyně BA Sparty Prahy po celkovém 
vítězství v základní části extraligy. Mistrovství se bude účastnit osm 
družstev z celé republiky. Turnaj je velice prestižní a navštěvovanou 
sportovní událostí roku, sledovanou basketbalovými experty i repre-
zentačními trenéry. 

Náš tým k tomuto úspěchu dokráčel po dlouhé cestě, kdy se čtyři roky 
skládal z holek začínajících v přípravkách ve Stodůlkách a na Barran-
dově. Družstvo obhajuje loňský mistrovský titul starších žákyň. 
BA Sparta Praha dokazuje, že je nejen úspěšná na poli sportovním, ale 
díky podpoře Prahy 13 a dalších subjektů je schopna vytvářet kvalitní 
prostředí pro sportující mládež.
 Pavel Šenk, trenér Basketbalové Akademie Sparta Praha

Tenisový klub na Lužinách
Věděli jste, že tenis pochází ze 
středověké Francie? Původně se 
hrál holou dlaní a hra napodo-
bovala chytání ptáků do sítí. Ří-
kalo se jí hra na lov – francouz-
sky „jeu de la chasse“. Na lov si 
hráli hlavně urození lidé pro zá-
bavu a ukrácení času na klášter-
ních dvorcích neboli „courtech“.

Dnes tenisu propadli 
i všichni z Tenis Centra Lužiny. 
Dá se hrát v jakémkoli věku. 
U nás se přesvědčíte. Sídlíme 
v Zázvorkově 11 a do naší te-
nisové školy se můžete přihlásit 
kdykoli v průběhu sezony. Stačí 
vyplnit elektronickou přihlášku 
na www.tenis-luziny.cz a my se obratem ozveme. Trénovat vás budou 
akreditovaní trenéři s roky zkušeností. Pokud není čeština vaším mateř-
ským jazykem, domluvíte se i anglicky, německy nebo rusky. V létě 
pořádáme tenisový kemp, kde si vaše děti od 11. do 15. 7. užijí spoustu 
zábavy a přitom se pořádně zapotí. Více na www.tenis-luziny.cz, 
Facebooku Tenis Centrum Lužiny nebo na tel. 731 011 110.
 Adriana Svítková

Velký badmintonový turnaj pro děti
V neděli 29. 5. se ve sportovním centru Jeremi na křižovatce ulic Jere-
miášova a Mukařovského uskuteční celodenní badmintonový turnaj 
pro děti. Záštitu nad akcí převzal starosta David Vodrážka. Turnaj po-
řádá Sportovní klub Panteři, z.s., a ATT Sport, z.s. Jeho hlavními po-
řadateli jsou Marek Schoř a Eliška Exnerová. Děti budou rozděleny 
do tří herních kategorií. Informace o registraci a další podrobnosti 
na www.abatour.cz, www.panteri-kladno.webnode.cz, na e-mailu 
panterikladno1@seznam.cz nebo na tel. 737 175 370. Přijďte si zahrát, 
děti! Užijete si prima den! -red-
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Ekologický Budulínek 
V rámci eko-
logické výcho-
vy uspořádal 
odbor životní-
ho prostředí 
pro děti z ma-
teřských škol 
18. dubna di-
vadelní před-
stavení. Eko-
logické diva dlo 
na téma po-
hádky o Bu-
dulínkovi se 
konalo ve Spol-
kovém domě 
ve Stodůlkách. 

Dvou představení se zúčastnilo 400 dětí z osmi školek Prahy 13. Při-
vítali je zástupce starosty Pavel Jaroš, který má mimo jiné na starosti 
životní prostředí, a vedoucí stejnojmenného odboru Jana Gilíková. 
Poté byla také vyhlášena výtvarná soutěž pro děti. Pro nejlepší malíře 
obrázků budou připraveny drobné dárečky. Eva Beránková, OŽP

O přírodě se učíme v přírodě
Žáci IV.A a VI.C FZŠ Mezi Školami vyjeli v březnu jako první na tý-
denní školu v přírodě s environmentálním programem do penzionu 
Kozel ve Vrchlabí. Děti vyrazily se správci Krkonošského národního 
parku na pětikilometrový okruh, kde se seznámily se zásadami hospo-
daření v chráněném lese, poznávaly zvířecí stopy, spočítaly si, kolik 
vody spotřebují na mytí rukou. Byly u třídění a lisování odpadů nebo 
rozebírání auta na jednotlivé suroviny. Zahrály si na matku přírodu 
a řídily potravní řetězce. Na závěr vytvořily projekt Jak můžu já pomoct 
životnímu prostředí. Akce byla finančně podpořena Ministerstvem ži-
votního prostředí, takže rodiče hradili zhruba polovinu ceny.

Školu v přírodě se stejným programem absolvovalo v březnu a dubnu 
75 žáků z I. stupně ZŠ Kuncova. V penzionu Kozel je potěšila výbor-
ná strava, příjemný personál a nabitý program. Během pobytu se děti 
dozvěděly mnoho zajímavého o lese, vodě, třídění odpadů, biodiverzi-
tě a ochraně přírody. Interaktivní hry a pracovní listy se střídaly se 
sportem a výlety. Nakonec vykouklo i sluníčko a ukázalo jarní krásy 
přírody v podobě bledulí a petrklíčů.  -red-

Okno do lesa
Po celém světě se 22. dubna slaví Den Země. 
Odbor životního prostředí místní radnice pořádá 
každoročně k této příležitosti informační kampaň pro veřejnost 
na prostranství u stanice metra Lužiny. Letos proběhla 19. dubna 
ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy a Českou společností pro ochranu 
netopýrů. Záštitu převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. 

Hlavním  letošním tématem bylo Okno do lesa. Na místě bylo 
několik stanů, které nabízely informační letáky, brožurky a ukázky 
k různým tématům z přírody a její ochrany. Podívat se přišlo celkem 
800 lidí, celé třídy ze škol a školek, ale také děti s rodiči.

Pro děti byla připravena stanoviště o včelách a včelařství, rostlinách 
v lese, práci lesníků a záchraně živočichů, včetně živého ježka a netopý-
ra. A samoz řejmě nechyběly ani soutěže a hry o ceny.

 Dana Céová a Eva Beránková

Velké zelené větvové díky
Mohyláci moc děkují za podporu Zahradnictví Král. Zahradník pan 
Jan Král nás vždy podporuje a zásobuje. Na naše pravidelné akce, jako 
jsou vánoční a velikonoční výstava, vždy doveze velké množství větví. 
Moc děkujeme a doufáme, že mu jeho nadšení pro naše aktivity dlou-
ho vydrží. Přejeme mu radost z jeho práce a veselé cyklistické zážitky.
 Plná škola Mohyláků

Zoologické pásmo nejen o gorilách 

Již více než rok trvá velmi zajímavá spolupráce ZŠ Mládí s Markem 
Ždánským, bývalým ošetřovatelem goril v pražské zoo a spoluautorem 
knížek Gorilí táta a Moja – příběh gorilí slečny. A právě na jeho prak-
tických zkušenostech s prací s lidoopy je postaveno pásmo o životě 
zvířat pro žáky naší školy. Program je zařazen v rámci environmentál-
ní výchovy. Vzhledem k osobitému podání přednášejícího hodiny vždy 
rychle utečou, žáci se dozvědí množství zajímavých informací a příbě-
hů a mohou se zeptat na věci, které by je běžně ani nenapadly. Vše je 
spojeno s praktickými ukázkami, třeba oblíbené potravy goril. Marek 
Ždánský postupně navštívil již 21 tříd naší školy od 1. do 8. ročníku. 
Velmi pozitivní ohlasy jsme zaznamenali i mezi pedagogy a rodiči 
a možná domluvíme „přídavek“ pro dospělé zájemce. Za zmínku 
a uznání stojí i to, že pan Ždánský veškeré aktivity poskytl naší škole 
zcela zdarma. Zapojil se i do projektu Ptáci v našich zahradách, který 
zvyšuje a monitoruje možnosti pro hnízdění ptactva. Děkuji panu 
Ždánskému za ochotu, spolupráci a podporu naší školy.
 Jaroslav Vodička, ředitel školy
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.  
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Nad Dalejským údolím  2. 5. záliv v komunikaci

Podpěrova  3. 5. před mateřskou školou u č. 1879

Böhmova  4. 5. parkoviště u kotelny

Klausova  5. 5. parkoviště proti č. 1361/13a

Janského  6. 5. parkoviště proti č. 2370/15

Vlachova  6. 5. na chodníku proti č. 1511/8

Nušlova  9. 5. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269

U Jezera 10. 5. parkoviště proti č. 2039/18

Drimlova 11. 5. parkovací záliv vedle kontejnerů 
na tříděný odpad

Ovčí hájek 12. 5. parkoviště proti č. 2159

Chalabalova 13. 5. parkoviště proti č. 1611/7

Pavrovského 13. 5. rozšířená plocha u tříděného odpadu

Melodická 16. 5. křižovatka s ul. Operetní

Sezemínská 17. 5. parkoviště u trafostanice

Borovanského 18. 5. křižovatka s ul. Kurzova

K Řeporyjím 18. 5. křižovatka s ul. K Chabům (u kapličky)

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště

K Fialce 19. 5. plocha u č. 1219

Běhounkova 20. 5. parkoviště proti č. 2463

Kettnerova 20. 5. proti č. 2059

Fantova 23. 5. parkoviště před č. 1742/23

Trávníčkova 24. 5. rozšířený chodník proti č. 1764

K Hájům 25. 5. křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná 
plocha u tříděného odpadu)

Amforová 26. 5. proti č. 1895/24

Bellušova 27. 5. parkoviště proti č. 1804/7

Přecechtělova 27. 5. křižovatka s ul. Prusíkova

Chlupova 30. 5. proti č. 1800 (u mateřské školy) 

K Opatřilce 31. 5. křižovatka s ul. K Jihu

Podpěrova  1. 6. před MŠ u č. 1879

Hábova  2. 6. parkoviště proti č. 1564/8

Janského  3. 6. rozšířený chodník u č. 2437

V Hůrkách  3. 6. křižovatka s ul. Seydlerova

Michaela Líčková

Děti zasadily téměř tři sta stromů
V dubnu se vybraní žáci z II. stupně ZŠP a ZŠS Lužiny vydali 
v rámci environmentální výchovy sázet dřeviny do lesoparku v Divoké 
Šárce. Během 
procházky údolím 
se seznamovali 
s jarní přírodou 
a poznávali její 
krásu. Na domlu-
veném místě už 
na ně čekali lek-
toři ze Střediska 
ekologické vý-
chovy. Ukázali 
jim, jak správně 
sázet dřeviny 
a rozdali pracovní 
náčiní. Děti pak 
zasadily celkem 
280 mladých 
buků a lip.
 Martin Marek

Dobrovolníci opět uklízeli
V sobotu 16. 4. proběhla celostátní dobrovolnická akce Ukliďme Česko, 
jejímž smyslem bylo uklidit nepořádek ve svém okolí, na veřejných 
prostranstvích i v přírodě. Zapojit se mohl kdokoli. Celkový počet za-
registrovaných úklidů v celé republice letos přesáhl 1 600, což je při-
nejmenším o polovinu více než loni. V Praze 13 se přihlásily tři skupi-
ny dobrovolníků. Jedna uklízela v okolí Malé Ohrady směrem 
do Prokopského údolí, další vysbírala okolí stanice metra Nové Buto-
vice. Třetí parta uklízela již v pátek 15. 4. v Panské zahradě a Centrál-
ním parku. Odvoz plných pytlů s odpadem zajistil odbor životního 
prostředí. Posbíralo se celkem více než 6 tun odpadků. Kéž by tak po-
řádek aspoň chvíli vydržel... Dana Céová

Neviděli jste pachatele?
Zřejmě v noci na 8. 4. poškodil 
zatím neznámý bezcitný vandal 
dub na hrázi Nepomuckého ryb-
níku. Polámal a vyrval několik sil-
ných větví z kmene. „Marně pře-
mýšlím, proč to ti lidé dělají, jaké 
mají mindráky,“ píše správce 
Centrálního parku Jan Král, kte-
rého nález poničeného stromu 
naprosto šokoval. „Zkusíme zra-
něnému dubu pomoci. Horní část 
zůstala nepoškozená, vandal tam 
asi nedosáhl. Strom se s tím asi 
nakonec nějak vyrovná, bude to 
ale několik let trvat a bude to 
na něm dlouho vidět.“

Žádáme případné svědky, kteří řádění pachatele tohoto ostudného 
činu viděli, aby předali informace odboru životního prostředí nebo 
Městské policii.  Dana Céová, oddělení správy životního prostředí OŽP
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A zazvonil Butovický zvonec...
Dlouholetá pěvecká soutěž Butovický zvoneček proběhla letos v polo-
vině dubna. Přihlásilo se celkem 88 soutěžících z deseti základních 
škol Prahy 13, 
Základní školy 
praktické a spe-
ciální a Gym-
názia Jaroslava 
Heyrovského. 
Odborná poro-
ta si pozorně 
vyslechla všech-
ny pěvecké vý-
kony a rozhodla 
o pořadí. Nejví-
ce úspěšných 
zpěváků je 
z FZŠ prof. O.
Chlupa, násle-
duje ZŠ Kun-
cova, třetí skon-
čila FZŠ Mezi 
Školami. Obje-
vily se mnohé 
nové talenty 
a zajímavé hlasy, které by ve zpívání rozhodně měly pokračovat. Mezi 
nadané objevy patří například Daniela Rostykusová ze ZŠ Bronzová, 
která se dokonce doprovázela na malou harfu. Vítězové jednotlivých 
kategorií pak zazpívali svým příbuzným a fanouškům na velkém kon-
certě na radnici 21. dubna. -st-

Čteme dětem každý den
Jak dostat v dnešním přetechnizovaném světě děti zpátky ke knížkám? 
V MŠ Rosnička mají děti k dispozici plné knihovny, čteme jim každý 
den pohádky a učíme je, jak správně s knihou zacházet. Po loňském 
projektu Celé Česko čte dětem jsme letos navštívili městskou knihovnu 
na Lužinách. Díky hezkému a poutavému programu paní Jančekové 

věřím, že knihovna 
získala nové čtenáře. 
Po celý březen si děti 
nosily z domova své 
oblíbené knížky, před-
školáci si svoji „knihu“ 
dokonce vyrobili. 
Velmi mile nás pře-
kvapili rodiče, kteří si 
vyzkoušeli čtení pohá-
dek a dětských příbě-
hů „na vlastní kůži“. 
Moc pyšní jsme byli 
zejména na tatínky.
 Jitka Machurová, ředitelka 

 Pro budoucí prvňáčky připravuje FZŠ Trávníčkova jarní školičku 
pro usnadnění nástupu do základní školy. Školičky se konají 5. 5., 
19. 5. a 2. 6., vždy v 17.00. Více na www.zstravnickova.cz.
 Základní škola Janského na Velké Ohradě otevírá pro školní 
rok 2016/17 přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky 
v zájmu bezproblémového nástupu do první třídy. Výuka probíhá 
denně od 8.00 do 11.45. Docházka je bezplatná, obědy nebo družina 
se hradí. Zajištěna je péče speciálního pedagoga a logopeda.  
Více na www.zs-janskeho.cz. 
 Na letošní Světový den vody měli žáci ZŠP a ZŠS Lužiny téma 
Voda a práce. Každá třída si vybrala povolání spojené s vodou – pradle-
nu, kuchaře, uklízečku, zahradníka – připravila o něm prezentaci a zá-
bavné úkoly pro ostatní třídy.
 Již po patnácté prožily děti ze školní družiny ZŠ Mohylová noc 
společně s H. CH. Andersenem. Po ukončení divadelního představení 
následoval pohádkový kvíz se zajímavostmi ze života dánského spiso-
vatele a pohádkáře. Společné čtení zakončila Malá mořská víla, která 
poprvé vyšla před 180 lety.

Matematičtí olympionici válejí
5. dubna se v ZŠ Kuncova konal 65. ročník obvodního kola matema-
tické olympiády. Soutěžili žáci šestých, sedmých a osmých tříd základ-
ních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 
a Prahy 13. Náročné matematické úlohy řešilo celkem 222 žáků a stu-
dentů. Studenti Gymnázia J. Heyrovského měli celkem 19 úspěšných 
řešitelů. Mezi žáky šestých tříd skončil Jan Kolář na 1. – 2. místě 
a Daniel Bořecký na 3. místě (oba ZŠ Kuncova). V kategorii sedmáků 
zvítězila Adéla Kraklová z FZŠ O. Chlupa, 2. místo patří Kateřině 
Štruplové ze ZŠ Kuncova a 3. místo obsadil Ahmad Ghassan El-Haj 
z FZŠ Brdičkova. V kategorii osmých tříd skončila na 1. místě Emma 
Barnoky a 2. – 3. místo patří Kryštofu Hamouzovi (oba ze ZŠ Kun-
cova). Všem blahopřejeme.  Margita Dimitrová

Přijímací zkoušky  
do základní umělecké školy
Ve dnech 16. – 20. 5. se v hlavní budově školy nebo na detašovaných 
pracovištích konají přijímací zkoušky do Základní umělecké školy 
Praha 5 – Stodůlky, K Brance 72/2.
•  Hudební obor – v hlavní budově školy: 

16. – 19. 5. od 14.00 do 18.00, 20. 5. od 14.00 do 16.00 
•  Výtvarný obor – ZUŠ Stodůlky ve FZŠ Trávníčkova 

16. – 19. 5. od 14.00 do 18.00 
•  Taneční obor – ZUŠ Stodůlky ve FZŠ Trávníčkova 

16. – 19. 5. od 14.00 do 18.00 
•  Literárně-dramatický obor – ZUŠ Stodůlky v ZŠ Kuncova 

16. a 18. 5. od 14.00 do 18.00  Veronika Chudobová
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Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Vznikají 
pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob 
a může být nevratně poškozen biotop. Proto je vypalování trávy 
zakázáno zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody 
a krajiny a zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je 
zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí ze zá-
kona o požární ochraně občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun 
a firmám až do výše 500 tisíc korun. Rovněž své děti nesmíme zapo-
menout poučit o tom, jak lehce by mohlo dojít k požáru při neopatr-
ném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, které si vybí-
rají ke svým hrám a radovánkám. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Hřiště připraveno na jaro    
Se začátkem jarní soutěžní sezony bylo potřeba připravit naše hasič-
ské sportoviště. S úklidem nám pomohly okolní sbory. Kontejner 
jsme naplnili starou trávou, listím a větvemi z hřiště a okolí. Zásaho-
vá jednotka současně porazila uschlé stromy u rybníka, které označili 
pracovníci odboru životního prostředí. Pořádek jsme udělali i v gará-
žích a materiálu. Všem, kteří jste nám pomohli, moc děkujeme.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Opilec napadal strážníky pěstmi
Dne 26. března v podvečer prováděla autohlídka městské policie 
běžnou kontrolní a hlídkovou činnost v okolí stanice metra Nové 
Butovice. Přitom si strážníci povšimli silně podnapilého muže, který 
budil veřejné pohoršení a znečišťoval zastávku městské hromadné 
dopravy. Asi třicetiletý cizinec reagoval na hlídku městské policie 
velmi agresivně. Místo předložení dokladu totožnosti napadal opa-
kovaně pěstmi zasahující strážníky. Těm nakonec nezbylo nic jiného, 
než muže spoutat a za asistence pracovníků záchranné služby pře-
vézt k odbornému vyšetření. Největším problémem strážníků nebyl 
samotný útok výtržníka, ale otázka, kam silně podnapilého muže 
umístit, neboť pražská záchytná stanice byla ten den již podobnými 
lidmi přeplněná.

Bezpečnostní opatření v Praze
Na základě tragických událostí v Bruselu rozhodlo vedení Městské 
policie hl. m. Prahy o přijetí mimořádných preventivních opatření 
k zajištění bezpečnosti v Praze. Naše Obvodní ředitelství Praha 13 
zajišťovalo v koordinaci s Policií ČR kontrolu stanic metra v úseku 
Nové Butovice – Zličín a některá obchodní centra v Praze 13. Zvlášt-
ní důraz byl kladen na monitorování pohybu podezřelých osob, kon-
trolu odstavených vozidel a odložená zavazadla v blízkosti objektů 
a veřejných míst s větší kumulací osob. Naše operační středisko při-
jalo od všímavých občanů několik telefonických oznámení o pode-
zřelých jevech v jejich okolí. Strážníci tato oznámení ihned pečlivě 
prověřovali. Zajištění základní bezpečnosti zůstává naši prioritou 
i po ukončení mimořádného opatření.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Vypalování trávy je zakázané
Sotva skončila zima, už začíná pro hasiče snad nejtěžší období. 
S oteplením nastupují série požárů v přírodě – hoří lesy, louky, pole 
nebo tráva okolo železničních tratí. I zdánlivě tak bezpečná činnost, 
jakou je spalování shrabaných porostů, mívá neblahé následky. Oheň 
se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. 

 V posledních letech se za nemalé peníze rekon-
struují a zateplují fasády bytových domů stodůlec-
kého sídliště. Bohužel mnohé nově opravené fasády 
nebo vstupní dveře domů poškozují sprejeři.  
Zde jsou případy za prvních pět dubnových dnů: 
Mezi 4. a 5. dubnem poškodili sprejeři fasády dvou 
domů v ulici Brdičkova, ve dnech 1. až 2. dubna byla 
nečitelným nápisem o rozměru 7 x 2,4 m poničena 
sprejem fasáda v ulici Fantova. Dne 4. nebo 5. dubna 
v Hostinského ulici zase dosud neznámý pachatel vy-
páčil vstupní kovové dveře panelového domu a po-
škodil jak zárubně, tak i zámek. Jen v těchto třech 

uvedených případech byla škoda vyčíslena na téměř 
100 000 Kč. Pokud budete svědky podobného jed-
nání, zavolejte hlídku státní nebo městské policie, 
zabráníte tak vzniku dalších určitě zbytečných škod.
 Nezjištěný pachatel využil 2. dubna v ranních ho-
dinách mezi stanicemi metra Smíchovské nádraží – 
Lužiny nepozornosti a podnapilosti ženy a z kapsy 
bundy jí odcizil černou látkovou peněženku s doklady 
a platební kartou.
 V noci z 31. března na 1. dubna rozbil nezjištěný 
pachatel v podzemní garáži domu ve Wiederman-
nově ulici výplň zadního okna u osobního vozidla 

a odcizil z něj batoh s věcmi. Majiteli tak způsobil 
škodu asi za 5 000 Kč. 
 Neznámý pachatel v noci z 31. března na 1. dubna 
rozbil v ulici K zahrádkám výplň pátých zadních dveří 
u osobního vozidla a odcizil z něj batoh a tenisové ra-
kety. Škoda je téměř 40 000 Kč. 
 Dne 11. dubna v časných ranních hodinách se 
zatím nezjištěný pachatel dostal nezamčenými vstup-
ními dveřmi do bytu a odnesl si finanční hotovost 
ve výši 20 000 Kč. Při krádeži se choval tak tiše, že ani 
nevzbudil uživatele bytu, kteří tam v té době spali.
 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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ANDERSENOVA NOC SE ČTENÍM. Již podruhé se FZŠ Brdičkova 
zapojila do Noci s Andersenem. Přihlásilo se 45 dětí z prvních až pá-
tých tříd, ke kterým Andersen promluvil ve své mateřštině. Pak se 
představili i další spisovatelé, kteří mají letos výročí – Jirásek, Seifert, 
Svěrák, Macourek, Karafiát a Vodňanský. Po večerním programu byli 
malí čtenáři ráno odměněni knihou.
Ve FZŠ Trávníčkova se děti sešly u stromu Pohádkovníku, hrály hry 
a četly příběhy. Navíc se vybralo úžasných 3 514 korun pro neziskovou 
organizaci Helppes na výcvik labradorky pro pětiletou handicapova-
nou Verunku. Díky všem, kdo se přidali. -red-

ČTVRŤÁCI POMOHLI PRVŇÁČKŮM. Při výrobě malých veliko-
nočních dekorací letos prvňáčkům ze ZŠ Janského pomáhali jejich 
starší kamarádi ze 4.A. Na závěr dopoledne byl pro družstva připraven 
velikonoční běh s deseti otázkami. Prvňáci o trochu víc poznali své 
starší spolužáky a čtvrťáci ukázali, že se umí o své mladší kamarády 
postarat, poradit jim a také je povzbudit. Andrea Kudličková

KONKURZ USPĚL V SOUTĚŽI. Žáci ZŠ Mládí se pravidelně účast-
ní soutěží v angličtině. K nejoblíbenějším patří přehlídky krátkých 
scének. Krajské kolo soutěže Come and Show, jejímž pořadatelem je 
ZŠ Dolní Chabry, proběhlo před Velikonocemi v ZUŠ Taussigova. 
V konkurenci devíti školních skupin se naši deváťáci umístili na tře-
tím místě. Předvedli vtipnou scénku Konkurz, ve které se účastnice 
ucházejí o práci tanečnice. Kromě skvělé angličtiny prokázali žáci 
i nemalý herecký talent. Blahopřejeme. Doubravka Matulová

LÉTAJÍCÍ PALAČINKY. Základní škola Mládí uspořádala v březnu 
další ročník Palačinkového běhu. Na trati dlouhé 400 m změřilo své 
síly 33 žáků z 3. až 9. tříd. Ti museli trať zvládnout v co nejkratším 
čase a přitom navíc třikrát otočit ve vzduchu palačinku. Po skončení 
závodu následovala tzv. palačinková pauza, při které se všechny pala-
činky snědly. Krátce nato byli vyhlášeni vítězové. Výsledkové listiny 
jsou k dispozici na www.zsmladi.cz. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali všem, kteří nám pomohli tento již tradiční Palačinkový běh 
uspořádat. Norbert Tlustý, zástupce ředitele

NEJLEPŠÍ V KRAJI. Jan Kolář 
ze 6. třídy ZŠ Kuncova vyhrál 
v kategorii A obvodní kolo ze-
měpisné olympiády a postoupil 
do pražského kola. Ani tam ne-
našel přemožitele a zvítězil s ně-
kolikabodovým náskokem před 
studenty pražských víceletých 
gymnázií. Skvěle si vedl i v ob-
vodním kole matematické olym-
piády, kde získal 1. místo 
s plným počtem bodů. Jéňovi, 
jak si nechá říkat, upřímně bla-
hopřeji, děkuji za vzornou repre-
zentaci naší školy i Prahy 13 
a držím mu palce do dalších 
olympiád. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

VELIKONOČNÍ NÁVŠTĚVA. Každoročně před velikonočními svátky 
navštěvují žáci 6. ročníku ZŠ praktické denní stacionář v Domě sociál-
ních služeb Lukáš. Letos s klienty nejen tvořili, ale také jim představili 
nacvičované písničky na Butovický zvoneček. Jediný muž z řady klien-
tů stacionáře si nenechal ujít velikonoční vyšlehání našich děvčat. Více 
fotografií na www.zsluziny.cz. Michaela Huslarová
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DŘEVO PROMLOUVÁ. Až do 8. dubna byly v atriu radnice k vidění 
dvě výstavy s velikonoční tematikou. Stodůlecká farnost připomněla 
biblický příběh smrti a vzkříšení Ježíše Krista a jeho odrazu ve středo-

věkém i současném 
umění. Ve vitríně byly 
vystaveny typické 
symboly Velikonoc, 
především svíce zvaná 
paškál a kadidlo. 
Ve druhé vitríně mohli 
návštěvníci obdivovat 
například některá za-
stavení křížové cesty, 
která vznikla díky ši-
kovným rukám stodů-
leckého řezbáře Miro-
slava Hniličky. -st- 

POŠLI KNÍŽKU DÁL. V rámci podpory čtenářské gramotnosti a zvý-
šení zájmu o literaturu proběhla začátkem dubna ve FZŠ Brdičkova 
Burza knih aneb Pošli to dál. Knih se vybralo několik stovek, a tak měli 
malí čtenáři opravdu z čeho vybírat. Během celého vyučovacího dne 
byla společenská místnost proměněna v knihovnu s několika stanoviš-
ti plnými nabízených knih. K naší radosti nabídka titulů děti zaujala 
a knihy šly z ruky do ruky. Ti, kteří se do sbírky nezapojili, litovali, že 
si nemohli nic odnést. Tak se na ně budeme těšit v příštím školním 
roce.  Martina Hanslíková

UŽ VÍME, JAK POMOCI. Začátkem dubna se žáci 3.B ZŠ Mohylo-
vá zúčastnili kurzu první pomoci. Zopakovali si všechna důležitá tele-
fonní čísla a to, jak postupovat, když potřebuje někdo přivolat pomoc. 
Poté zjistili, co je to izotermická fólie a jak ji v případě potřeby použít. 
Zábavným způsobem si vyzkoušeli, jak postupovat při různých zraně-
ních a jak poskytnout první pomoc. Jana Davidová

VIDOULE LÁKÁ. S velkým úspěchem se setkal první letošní „výšlap“ 
s hůlkami Nordic Walking, který 13. dubna uspořádalo Středisko so-
ciálních služeb Prahy 13. Bezmála padesát seniorek a seniorů se sešlo 
v Jinonicích a udělalo si vycházku krásnou přírodou stolové hory Vi-
doule. Tentokrát dokonce vystoupili až na samotný vrchol hory. Ne-
chybělo ani cvičení s instruktorkami ze Senior-Help. S účastníky vy-
razili i místostarosta Pavel Jaroš a ředitel střediska Jiří Mašek. -st-

VÍTÁNÍ JARA. Letošní jaro přivítala Lučinka v pražské zoo a také 
na náměstí před bazilikou sv. Jiří na Pražském hradě. To se na Veliko-
noce hemžilo dětmi, pletením pomlázek, malováním kraslic, štípáním 
holubiček ze dřeva a také mladými tanečníky. Svátky jara bylo třeba 
náležitě oslavit. Lučinka zatančila svou známou Mařenu, smrt vyhnala 
ze vsi a vypudila zimu. Diváci mohli vidět i nové jarní pásmo s různý-
mi rekvizitami a závěrem s tancem Líto děti přivábily jaro. Více 
na www.fslucinka.wz.cz Michaela Čermáková

DEN VODY. V březnu připravila paní učitelka Helena Lenhartová 
společně s osmáky pro děti ze 4.A ZŠ Janského projekt Den vody. 
Žáci si zopakovali nabyté znalosti o vodě a spoustu nového se také 
dověděli. Chytali rybičky, řadili vodní živočichy do vod, ve kterých by-
chom je mohli vidět, sledovali pokusy s vodou a odhadovali, které věci 
se ve vodě rozpustí, co ve vodě bude plavat a co se potopí. Za asistence 
osmáků si vyzkoušeli i pokus filtrace. Tečku za příjemným dopoled-
nem udělal závěrečný kvíz. Andrea Kudličková
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Finanční poradna

Novinky a finty spořitelen ve stavebním spoření
Peníze ze stavebního spoření již vyberete i bez soudu
Dne 6. 4. 2016 vyšla ve sbírce zákonů změna zákona o stavebním spo-
ření týkající se výpovědí smluv nezletilých klientů. Rodiče již nemusí 
mít obavu, že s výpovědí smlouvy budou muset automaticky k opat-
rovnickému soudu. Dosud bylo nutné pro výplatu prostředků získat 
souhlas opatrovnického soudu.

Co to znamená pro klienty? Pokud bude potřeba vypovědět 
smlouvu o stavebním spoření dítěte, postačí, aby se na ukončení shodli 
všichni zákonní zástupci (oba rodiče). 

Smlouva však nesmí být v tzv. vázací lhůtě, typicky tak musí být 
starší 6 let. Nová úprava tímto mechanizmem brání jednání, kdy by 
rodiče mohli zrušit stavební spoření dítěti předčasně jen na základě 
svého úsudku, a tím by dítě přišlo o státní příspěvek. 

Nebudou-li však všichni zákonní zástupci souhlasit s ukončením 
smlouvy nezletilého účastníka, bude se i nadále vyžadovat souhlas 
soudu.

Nové podmínky se vztahují i na všechny uzavřené smlouvy. 

Proč se stavební spořitelny klientům snaží za každou cenu ukončit 
současnou smlouvu?
Stavební spořitelny se již delší dobu snaží ukončovat klientům starší 
smlouvy, které jsou více úročeny. U starších smluv s vyšším zhodnoce-
ním nad 3 % p.a. začaly stavební spořitelny již před několika lety 
s účtováním vyššího poplatku za roční vedení smlouvy. 

V poslední době snaha ukončit starší smlouvy ještě více graduje. 
V posledním roce většina stavebních spořitelen snížila garantované 
zhodnocení na vklady na 0,5 – 1,1 % p.a.

Většina z nás má na uzavřených smlouvách garantované zhodno-
cení alespoň 2 % p.a. Pokud mají spořitelny konkurovat v úvěrech 

sazbám hypotéčních úvěrů, potřebují starší, více úročené smlouvy 
ukončit v co největším počtu. V tuto chvíli je cena překlenovacích 
úvěrů a řádných úvěrů vyšší než u hypoték.

Prodejci stavebních spořitelen plošně obesílají a obvolávají klienty, 
že je výhodné stávající smlouvu zrušit. A své tvrzení doplňují zavádě-
jícími výpočty. Je třeba si uvědomit, že prodejci (záměrně používám 
toto označení namísto poradce) stavebních spořitelen jsou placeni 
za uzavření nové smlouvy, ne za pokračování současné. Pokud máte 
smlouvu s vyšší tzv. cílovou částkou, platili jste navíc vyšší částku 
za uzavření smlouvy. Tento náklad na začátku vám snižuje celkový 
výnos.

V dané chvíli, po vázací lhůtě šesti let, stavební spoření funguje 
prakticky jako termínovaný vklad s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Pokud máte například naspořeno na stavebním spoření 200 000 Kč, 
přinese vám smlouva garantované zhodnocení 3 % p.a. Toto zhodno-
cení je tvořeno roční státní podporou 2 000 Kč (tedy zhodnocení 1 % 
k částce 200 tis.) a garantovaným zhodnocením 2 % p.a. od stavební 
spořitelny. Při zůstatku cca 100 000 Kč máte při stejných parametrech 
garantované zhodnocení 4 % p.a. 

V tomto modelovém případě, kdy máte přístup k penězům do tří 
měsíců, lepší státem garantované (nebo pojištěné) zhodnocení 
nenajdeme. Stavební spoření má stále oprávněné místo v portfoliu 
rodinných úspor.

Zhodnocení na „stavebku“ pak můžeme samozřejmě konfronto-
vat s negarantovanými produkty – např. podílové fondy, konkrétní 
korporátní dluhopisy, investice do komodit nebo akcie, kde je možné 
dosáhnout vyššího zhodnocení, ale může se také stát že nedosáhneme 
žádného zhodnocení.

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Klíče a kapesné – kolik zodpovědnosti dětem dát?
Často rodiče nevědí, jak pomoci dětem, když např. čtrnáctiletá dcera 
má jet na seznamovací kurz na střední škole a je nervózní, protože 
ještě nikdy nespala mimo domov, dcera (8 let) je bázlivá, zvrací, když 
má jít do školy... 

Zodpovědnost a samostatnost vzniká postupně v průběhu vývoje. 
I dítě potřebuje zkoušet a dostávat zpětnou vazbu okolí, aby se 
na učilo postupně hospodařit s určitým množstvím peněz, času 
a samostatnosti. Od malinka. Nikde neexistují žádné normy, kolik 
času, lásky, peněz, volnosti nebo zodpovědnosti je správné dětem 
dát. Ale tak jako ve všem, extrémy škodí. Takže přetížení příliš 
malého dítěte zodpovědností škodí stejně jako nekonečné vodění 
za ručičku dítěte již většího. Je třeba respektovat vývojová stadia 
dítěte, dát mu stabilní zázemí, ale potom také volnost a možnost 
zkoušet nové věci i s rizikem chyb. Základním vodítkem by mělo 
být, že zhruba do tří let si každé dítě potřebuje vytvořit stabilní 
zázemí, ze kterého se může vydávat objevovat svět a do kterého se 
může bezpečně vracet.

3. – 6. rok je věkem vykročení do světa – mezi vrstevníky. Dítě 
se učí spolupráci, podělit se o svoje věci, rozšíření teritoria i mimo 
základní rodinu. Je vhodné (i když ne nezbytně nutné) začít zkoušet 
např. přespat s kamarády ve školce, přes víkend u babičky atd. 
Některé děti zvládnou i týdenní školku v přírodě. V tomto období 
předávání odpovědnosti za rozhodnutí nebo samostatnost je ještě 
nepřiměřené přetěžování dětí. Klíče na krku, péče o mladšího souro-
zence nebo jiné extrémní nároky a zodpovědnost mohou pro ně mít 
celoživotní škodlivé následky.

Mladší školní věk 6 – 10 let – je obdobím největšího osamostatňo-
vání se. Zde je velmi důležité rozvolnit vazbu mezi dítětem a rodi-
čem, postupně mu předávat samostatné úkoly – dojít sám ze školy 
na kroužek, popojet domů 1 – 2 stanice autobusem, s vysvětlením 
všech rizik a zodpovědnosti předat klíče od bytu, mobil, svěřit péči 

o mladšího sourozence a vlastní peníze. Umění hospodařit s přimě-
řenými financemi vzniká přesně v tuto dobu. Doporučuje se, aby dítě 
znalo přesný termín a přesnou sumu, kdy dostane kapesné – svoje pe-
níze. Rodiče by ještě měli mít alespoň orientačně přehled, co s nimi 
dělá. Nepředání zodpovědnosti a částečné samostatnosti v tomto 
období dětem škodí zhruba stejně jako předání přílišné zodpověd-
nosti v období předchozím!

Starší školní věk 10 – 15 let – dítě už by mělo mít klidně 1x mě-
síčně stabilní kapesné, už by mělo být schopné rozplánovat si svoje 
finance na celý měsíc. Má právo spolurozhodovat o aktivitách celé 
rodiny. Je důležité brát v úvahu jeho názor. Pořád ale je to naše dítě, 
ne kamarád! Stejně jako práva by mělo mít doma určité povinnosti.

Věk středoškoláků 15 – 18 let – už je vlastně skoro dospělost. 
Mladí lidé se obvykle razantně na rodičích domáhají svých práv a ne 
vždy přijímají také své povinnosti. Právo rozhodovat o svém životě 
mají rozhodně již plně ve svých rukách (s radou a pomocí dospělých, 
pokud o ni mají zájem). Pravidelné kapesné by mělo být doplněno 
vlastní zkušeností přivýdělku na brigádě. Určitě je moudré pomoci 
jim orientovat se v nakládání s penězi nejen v hotovosti, ale zalo-
žením účtu, platebních karet, spoření, pojištění atd. Je třeba rozšířit 
a kontrolovat zapojení se do péče o domácnost a spolupráci všech 
členů rodiny.

Věk vysokoškoláka – tady přecházíme do období kontaktu 
s dospělými lidmi, z rodičů a dětí se stávají rovnocenní partneři se 
srovnatelnými právy i povinnostmi.

Jestli se čtrnáctiletá slečna bojí jet bez rodičů na seznamovací kurz 
(je třeba zkontrolovat, zda nejde o nějaký aktuální problém) a rodiče 
osmileté dcery uvažují, že by do školy prostě nechodila, někde udělali 
chybu. Nepřetěžujme svoje děti, ale dovolme jim jít si ten opravdový 
život vyzkoušet na vlastní pěst.  Rádi se k nám vrátí a pochlubí se, co 
se jim povedlo. I díky nám J.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz www.jencova.cz
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka  
v květnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému hřišti v ulici K Zahrádkám. 
Je otevřený každé pondělí 14.00 – 19.00, 
úterý 14.00 – 18.00 (IK – individuální kon-
zultace 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 18.00 
(IK 13.00 – 14.00) a čtvrtek 15.00 – 19.00 
(IK 14.00 – 15.00). Dětem a mládeži ve věku 
12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktiv-
ního trávení volného času. K dispozici je 
sportovní a výtvarné vybavení, internet i pří-
jemné posezení. Klub poskytuje bezplatné 
informace, podporu a pomoc v životních téma-
tech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, 
drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním bri-
gády a nabídka doučování). Projekt nízkopra-
hových programů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

Téma měsíce: Mezilidské vztahy
Program:
po  2. 5. Tréninkový turnaj ve stolním
  fotbálku
út  3. 5. Klub s Petrou a Martinem
st  4. 5. Klub s Katkou a Honzou
čt  5. 5. Přípravy na Vohradskou 
  divočinu 
po  9. 5. Přípravy na Vohradskou 
  divočinu pokračují
út 10. 5. Klub s Petrou a Martinem
st 11. 5. Klub s Katkou a Honzou
čt 12. 5. Vohradská divočina – 
  klub zavřený
po 16. 5. Filmový klub s debatou
út 17. 5. Klub s Petrou a Martinem
st 18. 5.  Klub s Katkou a Honzou
čt 19. 5. Venkovní stmelovací aktivity
  (podle počasí)
po 23. 5. Míčové a jiné hry
út 24. 5. Klub s Petrou a Martinem
st 25. 5. Freestyle zábava
čt 26. 5. Hry na spolupráci a důvěru
po 30. 5.  Minigolf (podle počasí)
út 31. 5.  Klub s Petrou a Martinem

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: ProximaSociale.

Těší se na vás Katka, Martin, Petra a Honza

Pomoc pro nemocné i jejich blízké

Kdy a jak zemřeme? Otázka, na kterou větši-
na z nás netouží znát odpověď. Lidé postižení 
amyotrofickou laterární sklerózou (ALS) ji 
víceméně znají. Progresivní nervosvalové 
onemocnění postupně vyřadí ze hry tělesnou 
schránku, zatímco vědomí zůstává do posled-
ní chvíle zachováno. Způsob vzniku onemoc-
nění, prevence ani léčba zatím nejsou známy. 
Průměrná délka přežití po stanovení diagnózy 

jsou dva roky až pět let. 
Bezmoc je horší, než si vůbec 
dokážeme představit. Pojďme 
pomoci nemocným s ALS. 
Začněme o této nemoci mlu-
vit! S tímto poselstvím v dubnu 
odstartovala osvětová kampaň 
iniciovaná ALSOU, jedinou 
organizací v ČR sdružující pa-
cienty a profesionály se zájmem 
o amyotrofickou laterální skle-
rózu. Cílem je zlepšit informo-
vanost veřejnosti o ALS a zís-
kat potřebné finance na po   - 
můcky a specializovanou péči 
pro pacienty.

V České republice má ALS 
zhruba 800 pacientů, ročně se objeví 200 – 
300 nových případů. Amyotrofická laterální 
skleróza často vpadne do života člověka 
v produktivním věku a odstaví ho od jeho 
práce, koníčků, obyčejných denních činností, 
rodiny a blízkých. ALSA pacientům nabízí 
pomoc a zázemí, pomůcky, psychoterapii 
i podporu rodiny a pečujících. Více informací 
najdete na www.zsalsa.cz. -red-

Doučování i výuka zdarma
Od května obnovuje Náruč pro děti a mládež, 
o.p.s., každodenní doučování předmětů ZŠ 
zdarma ve své knihovně na Velké Ohradě, 
Borovanského 2203. Po předchozí domluvě 
možno individuálně nebo v malé skupince 
2 – 3 dětí pod vedením 2 lektorek s vysoko-
školským vzděláním. Nabídka je vhodná také 
pro děti s lehkou mozkovou dysfunkcí. 

Další službou, kterou můžete po předchozí 
domluvě zdarma využít i v průběhu prázdnin, 

je doučování nebo 
výuka angličtiny 
a němčiny, případně 
ruštiny, mládeže do 26 let. Možno individu-
álně nebo v malé skupince 2 – 3 zájemců pod 
vedením zkušené lektorky se státní zkouškou. 

Veškeré dotazy a přihlášky zasílejte 
na spravni.rada.naruc@seznam.cz. Kdykoli 
(i o víkendu) se můžete obrátit na ředitelku 
Jiřinu Teplickou na tel. 603 923 372. -red-

Pavel Šporcl pro Diakonii Praha
Srdečně vás zveme na benefiční koncert 
houslisty Pavla Šporcla, který se uskuteční 
ve středu 11. 5. v 19.30 v sále vinohradského 
sboru ČCE, Korunní 60, Praha 2. Výtěžek 

z koncertu bude využit na úpravu zahrady 
pro klienty střediska Diakonie Praha, které 
sídlí v Praze 13. Diakonie podporuje rodiny 
dětí a dospělých s mentálním, pohybovým 

a kombinovaným postiže-
ním tak, aby mohly žít 
v co nejvyšší míře běžným 
způsobem života.

Přijďte si poslechnout 
Šporclovy modré housle 
a jedinečný program, 
složený z děl Johanna 
Sebastiana Bacha a Nicoly 
Pagani niho. Vstupenky 
si můžete rezervovat 
telefonicky na čísle 
739 246 347, e-mailem 
vstupenky@diakonie-
-praha.cz nebo osobně 
v knihkupectví Kalich, 
Jungmannova 9, Praha 1.
 Adéla MuchováFO
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Priority rozvoje sociálních a návazných služeb
Cílem městské části je zajistit moderní a udržitelnou podporu sociál-
ních a návazných služeb pro naše občany. Praha 13 v rámci plnění po-
vinností vyplývajících ze zákona o sociálních službách intenzivně zjiš-
ťuje potřeby svých občanů v oblasti poskytování sociálních služeb. 
Proto rada městské části v březnu tohoto roku schválila Priority roz-
voje sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 13. 
Tento materiál zahrnuje dosavadní sociologická šetření, studie, výzku-
my, analýzy, data a informace, shromážděné v této oblasti od roku 2007. 
Na základě těchto výstupů můžeme usuzovat, že pro Prahu 13 to bude 
v nejbližší budoucnosti znamenat vytvoření udržitelného systému 
péče v první řadě o cílovou skupinu seniorů, s důrazem na zajištění 
celého spektra služeb. 

Významným jevem, který má vliv na plánování sítě sociálních služeb, 
je plynulý růst počtu obyvatel Prahy 13. Také nemůžeme přehlédnout, 
že se významně zvyšuje podíl dětí a mládeže ve věku 10 – 19 let. Pro-
to je důležité, abychom věnovali velkou pozornost službám sociální 
prevence. Dalším jevem, který je pro naši oblast charakteristický, je 
zvyšující se podíl počtu cizinců, který v minulých letech činil 16 % 
z celkového počtu obyvatel. Jelikož se jedná o poměrně velkou část 
populace, je nutné, aby radnice nadále věnovala tomuto trendu po-
zornost. Zmapována byla i problematika osob bez přístřeší a potřeba 
zajištění služeb pro tuto cílovou skupinu. Těmto tématům se budeme 
podrobněji věnovat v některém z příštích čísel STOPu. 

Na tomto místě se zaměříme především na seniory. Abychom moh-
li naplnit cíle moderní, udržitelné a kvalitní podpory seniorů a osob 
se zdravotním postižením, chceme vytvořit prostupný a provázaný 
systém sociálních služeb a sociálního bydlení, který umožní reagovat 
na trend stárnutí populace, tlak na zdroje podpory, především finanční 
prostředky a nezbytnost zajištění kvality podpory, zejména terénních 
sociálních služeb. Zjistili jsme, že v oblasti kvality života vnímají 
senioři v Praze 13 jako největší potencionální problémy téma bezpeč-
nosti, omezenou soběstačnost a obavu o zajištění chodu své domác-
nosti. Mezi další problémy senioři a osoby se zdravotním postižením 
zařazují problematiku bezbariérovosti veřejného prostoru a veřejné 
hromadné dopravy. V oblasti zajištění sociálních služeb senioři 
zmiňují potřebu péče v domácím prostředí, zejména prostřednictvím 

pečovatelské služby a osobní asistence. 
Senioři a osoby se zdravotním postižením 
vnímají jako klíčovou potřebu odlehčova-
cích služeb spolu se zajištěním dopomoci 
a péče přímo v domácím prostředí, zajištění 
terénních sociálních služeb ve večerních ho-
dinách a o víkendech. Průzkumy zazname-
naly také požadavek zajištění služby domova 
pro seniory, jehož realizaci schválilo Zastu-
pitestvo MČ Praha 13 v prosinci 2015.

Pokud chceme, aby naši senioři měli zajištěnu komplexní péči, 
musíme vzít v úvahu celé spektrum problémů, které mají a sami je ne-
dovedou nebo nemohou řešit, včetně pocitu osamění, ztráty kontaktu 
se společenským prostředím a ztráty pocitu bezpečí. V naší strategii 
priorit rozvoje sociálních a návazných služeb jsme se těmito tématy 
velmi podrobně zabývali. Proto budeme na svém území podporovat 
vznik center pro seniory a osoby se zdravotním postižením a do roku 
2026 bychom chtěli vybudovat tři tzv. domovinky. Domovinky by 
zprostředkovávaly anebo přímo poskytovaly sociální, zdravotní a další 
služby obyvatelům v seniorském věku a zároveň by nabízely podporu 
i pro pečující osoby. Zabezpečena by zde byla nejen nabídka volnoča-
sových a komunitních služeb, ale i služby sociální, jako jsou pečovatel-
ská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, krizová pomoc, denní 
a týdenní stacionáře, dostupná a kvalitní domácí ošetřovatelská péče. 
Veškeré služby by měly být provázány na bytovou politiku městské 
části prostřednictvím nabídky sociálních bytů, bytů zvláštního určení, 
a to v úzké spolupráci se sociálními pracovníky Úřadu MČ Praha 
13. Samozřejmě by domovinky měly být navázány na další sociální 
služby, jako jsou domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. 
Komplexní nabídka služeb bude tedy využívána nejen seniory, kteří 
jsou aktivní, ale bude i pro seniory, kteří jsou částečně nebo úplně 
omezeni ve své soběstačnosti. Tato centra pro seniory – domovinky – 
by zajistila nejen nabídku aktivizačních programů pro seniory v rámci 
zdravého životního stylu, navazování vzájemných kontaktů, společné-
ho trávení volného času, ale zároveň širokou péči sociálních a zdravot-
ních služeb v domácím prostředí. Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13

Stacionář v Lukáši má volná místa
Denní stacionář ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 v Trávníčkově 
ulici 1746 nabízí seniorkám a seniorům místo pro společenská setká-
vání. Cítíte se osamělí nebo trávíte dny sami a čekáte, až se vaši blízcí 
vrátí večer z práce a vadí vám to? Rádi byste strávili den v příjemném 
prostředí ve společnosti lidí s obdobnými zájmy? Každý pracovní den 
od 8.00 do 16.30 hodin můžete navštívit společenské prostory 
denního stacionáře v našem středisku, trávit zde příjemné chvíle 
a zbavit se tak pocitu samoty a opuštěnosti.

V našem stacionáři o vás bude dobře postaráno. Zajištěna je strava 
ve formě dopolední, odpolední svačiny a oběda (výběr ze tří jídel). 

Můžete trávit čas hraním 
her, cvičením paměti či 
zhotovováním různých 
výrobků. Několikrát 
do měsíce se koná hudební 
vystoupení. Účast na těch-
to aktivitách je zcela 
dobrovolná.

Pro dopravu do stacio-
náře a domů můžete využít 
vozidla střediska, které je 
vybaveno i zvedací plošinou 
pro přepravu vozíčkářů. 
K dispozici je zahrada s al-
tá nem, fitness hřiště s pěti 
cvičebními stroji a hřiště 
na pétangue. Nabízíme 
možnost koupání v bezbariérové vaně či sprše, masáže, pedikúru, 
rašelinové zábaly nebo světelnou terapii Bioptron.

Celé prostory střediska jsou bezbariérovým sociálním zařízením, 
určeným pro seniory a osoby se zdravotním handicapem. Naše dveře 
jsou ale otevřeny i všem lidem, kterým není lhostejný život seniorů, ať 
již jde o rodinné příslušníky, přátele či sousedy.
Více informací o službách, provozu denního stacionáře, cenách za posky-
tované služby, ale i společenských akcích naleznete na www.sssp13.cz. 
Své dotazy posílejte na adresu socialnipracovnik@sssp13.cz nebo za-
volejte na tel. 235 543 021 nebo 602 527 959.
 Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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Program klubů seniorů květen 2016

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 2. 5. Květnové dny 1945 – beseda Svatava Bulířová 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 9. 5. Vzpomínáme na naše maminky – přátelské posezení
 Svatava Bulířová
16. 5. Hudební odpoledne II František Kundrát
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
23. 5. Co nám říká kosmetika Sylva Kvasničková 
24. 5. Zájezd členů klubu na zámek Sychrov – vede František Kundrát
30. 5. Olympiáda našeho klubu Richard Kouba 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 3. 5. Posezení u kávy, společenské hry, cvičení
10. 5. Vystoupení dětí z mateřské školy u Bobříka  Lenka Husáková  
 Táňa Ohlídalová
17. 5. Na klavír nám zahraje Josef Skalička
24. 5. Zacvičíme si, zahrajeme si společenské hry
31. 5. Výlet do zámku Žleby a Choltice
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 4. 5. Na harmoniku nám zahraje Miroslav Stančík 
11. 5. Při kávě a čaji oslavíme Svátek matek 
18. 5. 700. výročí narození Karla IV. Eva Abrahamová 
25. 5. Všichni se připravíme na zájezd do Telče 
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X 
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7. 
 4. 5. Řím – věčné město 
11. 5. Pověry a pranostiky 
18. 5. Angela Dorothea Merkelová 
25. 5. Magdalena Dobromila Rettigová
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311 

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů 
v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Hlavními tématy našich 
setkání, která stále mají velký úspěch, jsou astrologie a numerologie. 
Pokud cítíte, že se naše témata líbí i vám, srdečně vás zveme mezi 
nás!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Máme šikovné seniorky
V Komunitním centru sv. Prokopa na Slunečním náměstí se 24. břez-
na sešly seniorky z Prahy 13, aby si připomněly velikonoční tradice 
a vytvořily si výzdobu z živých květin. Pod vedením profesionální flo-
ristky vytvořila dvacítka přítomných dam půvabné kytice plné jara. 
Akci pořádal ve spolupráci s komunitním centrem odbor sociální péče 
místní radnice. Jeho vedoucí Helena Volechová oživila seniorkám 
práci připomenutím již mnohdy zapomenutých tradic, které se dříve 
v Čechách a na Moravě o Velikonocích dodržovaly. Autorkám tří nej-
hezčích dekorací na závěr osobně poblahopřál zástupce starosty Pavel 
Jaroš a odměnil je věcnými cenami.
 Iva Dvořáčková, odbor sociální péče

Velikonoční jízda

Pod tímto názvem pořádá ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 
Jiří Mašek tradiční setkání s velikonoční dílnou. Společně s ním přiví-
tali 23. března v Lukáši účastnice místostarosta Pavel Jaroš, předseda 

sociálního 
výboru Aleš 
Mareček a za-
stupitel Miloš 
Drha. Výsled-
kem několika-
hodinové 
práce zruč-
ných seniorek 
byla přehlídka 
krásných 
dekorací, kte-
rými mohly 
ozdobit své 
domovy.  -st-2X
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Lužiny, ul. Modrá                                             
Prodej bytu 2+kk, 45m2, 
v blízkosti metra Lužiny. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2 na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výhodou, 
ne přízemí. Cena od 4mln Kč.       
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrádkou 
a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Stodůlky, ul. Bellušova                                             
Byt 3+kk s lodžií. DV bez 
možnosti převodu.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Stodůlky, ul. Nová Kolonie                                            
Prodej prostorného bytu 4+kk/L, 
132m2, velký obývák s kuch. koutem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Velká Ohrada, ul. Přecechtělova                                             
Prodej bytu 2+kk, 43m2, v původním, 
ale udržovaném stavu. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Neffova                                              
Prodej bytů 3+kk a 4+kk v moderních 
viladomech. Váš starý byt protiúčtem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Velká Ohrada, ul. Borovanského                                        
Prodej bytu 3+1 s lodžií, v domě 
s bezbariérovým přístupem.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                             
Prodej prostorného bytu 4+kk/2xB, 178m2, 
v 19.NP s panoramatickým výhledem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                        
Prodej bytu 1+kk/B, 49m2, hned u 
metra Hůrka. Vhodný na investici. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Velká Ohrada, ul. Kurzova                                       
Prodej bytu 3+kk, 76m2 s lodžií 
6m2 po kompletní rekonstrukci. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Bellušova                                             
Prodej dobře dispozičně řešeného bytu 
4+1/L, 98m2. Výměna za menší byt.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Právní a finanční jistota
Maximální průhlednost transakce a odškodnění každého z účastníků 
při případném porušení podmínek protistranou.

Maximální informovanost o postupu prodeje
Činnost svého poradce a reakce zájemců na Váš byt sledujte on-line 
na www.CHIRS.cz a to kdykoliv a odkudkoliv. Podrobné informace  
o postupu prodeje umožňují klientům pružně reagovat na nabídky  
kupujících. 

Záruka spokojenosti
Žijeme na Stodůlkách, naše děti chodí do stejných škol jako Vaše, 
nakupujeme ve stejných obchodech jako Vy. Záleží nám na vztazích 
s našimi sousedy. Proto se hodně snažíme.

Svěřte nám prodej svého bytu! 
Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte u nás v kanceláři. 
Převezmeme Vaše starosti s prodejem bytu na sebe. 

Přemyšlíte-li o prodeji bytu na Stodůlkách - jsme Vaši lidé!
Jsme Vaši sousedé
Bydlíme a pracujeme na Stodůlkách, známe tady každý kout. Díky 
našim letitým zkušenostem Vám dokážeme poradit jak docílit nej-
lepší možné ceny za Váš byt. Záleží nám na našich sousedech.

Účinná reklama Vaší nemovitosti
Investujeme ne do reklamy firmy, ale do reklamy nemovitosti našich 
klientů. Především v blízkém okolí. V záplavě nabídek je více vidět 
nabídky našich klientů.

CHIRŠ má nejkratší dobu prodeje
Připravíme Váš byt tak, aby zájemce zaujal na první pohled. Čím 
víc se kupci bude byt líbit, tím lepší nabídku učiní a rychleji se roz-
hodne o koupi.

Zastupujeme zájmy prodávajícího
Prodáváme nejvýhodnější nabídce. Využíváme nejmodernější po-
stupy a  při každé příležitosti prosazujeme zájmy prodávajícího.
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TOULKY

PO KOM SE JMENUJE?

Ulice Waldesova
Jindřich Waldes má svou ulici v nové zástavbě Západního Města. 
Ulice vychází západním směrem z ulice Laurinovy a vstupuje do ulice 
Bekovy. Jindřich Waldes byl osobností srovnatelnou se svým vrstevní-
kem Tomášem Baťou. Narodil se v Nemyšli u Tábora, kde rodiče pro-
vozovali malý galanterní krámek. Po neúspěšném pokusu o vyučení 
v obchodu s peřím přešel Jindřich do pražské firmy Eduarda Lokeshe, 
která vyráběla knoflíky. Velice rychle, díky nadání k jazykům a obcho-
du, byl vysílán jako obchodní jednatel firmy do Evropy, Asie i Afriky. 
V 26 letech zakládá s Hynkem Pucem a Eduardem Merzingerem 
firmu Waldes & spol. Hynek Puc byl vynikající technik a E. Merzin-
ger vložil do podniku 20 000 korun, které náhodou zrovna tou dobou 
vyhrál v loterii. Hned v prvním roce přišla firma s převratnou novin-
kou – patentním stiskacím knoflíkem. Puc zkonstruoval tak efektivní 
stroj, že se konkurence rázem ocitla mimo hru. V r. 1904 má už Wal-
des zastoupení v Drážďanech, Paříži i New Yorku. O dva roky později 
otevřel zcela nově postavenou továrnu ve Vršovicích s téměř 300 za-
městnanci. Tři roky nato koupil firmu svého původního zaměstnava-
tele Lokeshe. Jeho podnikatelskou politikou byla otevřenost všem no-

vinkám a inovacím, absolutní důvěra 
ve své zaměstnance a jejich vzdělává-
ní pro potřeby firmy společně se so-
ciálními programy. Waldes se stal 
také významným mecenášem umění. 
Jeho podpora malíře Františka Kupky 
nakonec vedla ke zrození slavného 
loga firmy. Ten při společné cestě 
na lodi do Ameriky vtipně nakreslil 
herečku Elisabeth Coyens s patent-
kou KIN v oku místo lorňonu. 
Do obchodní grafiky jej převedl Vojtěch Pressig a dodnes používané 
logo bylo na světě. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci odeslal Waldes 
svou rodinu do zámoří. Sám zůstal se svými zaměstnanci. V r. 1939 
byl zatčen, následovala Pankrác, Dachau a Buchenwald. Rodina jej 
nakonec vykoupila za 8 milionů protektorátních korun. Když 2. června 
1941 zakotvil zaoceánský parník v Havaně, Jindřich Waldes již nebyl 
mezi živými. Dnes je firma Waldes & spol. evidována pod značkou 
Koh-i-noor. Rodině však nebyla vrácena ani továrna, dokonce ani ten 
Kupkův obraz „Dívka s patentkou“.  Dan Novotný

Po stopách Slovanů
Vlakem dojedete z Masarykova nádraží do Peček, kde přestoupíte 
na vláček do Plaňan. Odtud půjdete po cyklostezce 0126 do Miškovic 
s ohradami koní a návsí s kapličkou a starou hasičárnou. Některé cha-
lupy jsou ve velmi špatném stavu, ale některé jsou již opravené. Určitě 
vás zaujme fialový dům s předzahrádkou se samorosty, tvarovanými 
stromky a na lavičce sedí babka s dědkem s lahví rumu. V rybárně si 
můžete koupit čerstvou rybu. Za ní přejdete novou lávku přes říčku 
Výrovku s informační tabulí Cesty vody. Můžete se posadit a kochat se. 

Na jaře zde všude kvete obrovské množství sněženek. To už jdete 
po zelené značce až do Kouřimi. Kolem sochy sv. Prokopa dojdete 
do Klášterní Skalice k turistickému ukazateli, ale vy si ještě zajděte 
k torzu kláštera francouzského řádu cisterciáků. Jeho základní kámen 
položil osobně císař Karel IV. a vydatně ho i podporoval. Historie 
kláštera byla ale dost pochmurná. Majetek mnichů sousedil s pozem-
ky měštanů kouřimských, kteří nebyli přítomností mnichů nadšeni, 
což se projevovalo neustálými spory. Bohatý klášter byl také terčem 
útoků loupežníků. Konec mnichů přišel s husitskými bouřemi, kdy 

kouřimští měšťané vydali pět 
mnichů k upálení ve vysmo-
lených sudech a proboštství 
vyplenili. V r. 1727 byla 
na místě popraviště postave-
na kaplička Panny Marie dle 
návrhu J. B. Santiniho. 

Vrátíme se zpět na zele-
nou. Kolem sochy sv. Anny, 
polní cestou a kousek po sil-
nici, dojdete k železniční sta-
nici Kouřim, odkud později 
můžete jet zpět do Peček. 
Ale teď pokračujte po zelené 
na náměstí a odtud po žlu-
té – po naučném okruhu 
Stará Kouřim s informačními 
tabulemi o vykopávkách a historii těchto míst od neolitu po slovan-
ské hradiště. Přejdete lávku přes Výrovku, které zde říkají Kouřimka, 
a projdete kolem skalních stěn. Vystoupáte k prvnímu úžasnému 
místu – Lechovu kameni. Když prý skalku o půlnoci na Štědrý den 
třikrát obejdete po jedné noze bez vydechnutí, vydá vám ukrytý 
poklad. Dojdete ke kapličce sv. Víta, stojícím na místě, kde v 8. století 
stávala veliká stavba sloužící jako shromaždiště bojovníků, spole-
čenské a kultovní centrum jednoho z největších slovanských hra-
dišť. Pokračujete k Libušinu jezírku, kde bývalo opevnění a knížecí 
pohřebiště. Od něj sejdete do malebného údolí Výrovky, podle které 
dojdete na výchozí místo okruhu. Je zde i místo, kde si můžete 
rozdělat ohýnek a opéct buřty. Pak doporučuji vrátit se na Mírové 
náměstí, které svou rozlohou 13 000 m2 patří mezi největší středověká 
náměstí u nás. Z měšťanských domů je nejhezčí apatyka, najdete zde 
kašnu, pomník obětem 1. světové války, muzeum Kouřimska, obrovský 
kámen Prokopu Holému a také geografický střed Evropy – průsečík 
50. rovnoběžky severní šířky a 15. poledníku východní délky. Pozor-
ně si prohlédněte malé domečky v uličkách kolem náměstí. Najdete 
zde původní vstupní dveře a další prvky. Středověké hradby města 
se postupně opravují a patří mezi nejlépe zachovalé v Evropě. Bylo 
v nich původně pět bran. Čtyři z pěti bran byly v 19. století zbourány, 
zůstala jen Pražská brána. Vedle kostela sv. Štěpána, dominanty města, 
stojí zvonice s kuriózně zavěšenými zvony – srdcem vzhůru. Po pro-
hlídce města se můžete vydat zpět na nádraží a dojet do Peček, kde 
přestoupíte na vlak do Prahy. Trasa výletu bez prohlídky města měří 
asi 13 km. Hezké zážitky!

 Marta Kravčíková, Klub českých turistů, Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Rok ve znamení Karla IV.
Rok 2016 se ponese v duchu Karla IV., od jehož narození uplyne 
14. května 700 let. Tento král a císař je nepochybně jednou z nejvý-
znamnějších postav českých dějin, velmi významné místo zaujímá 
i v kontextu dějin evropského středověku. V rámci výročního roku 
bude uspořádáno opravdu široké spektrum projektů – na Pražském 
hradě, v Národní galerii, v Národním muzeu... Vybrali jsme pro vás 
jen nepatrnou část. 

• Celkem sedmi hlavními výstavními projekty si připomene 
700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Pražský hrad.
Ve dnech 15. – 29. 5. zdůrazní význam tohoto výročí zcela mimo-
řádné vystavení korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Další 
výstavní projekty budou otevřeny od 15. 5. až do 28. 9. Stěžejní vý-
stavou bude expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně, druhým 
nejvýznamnějším počinem bude výpravná expozice Koruna králov-
ství v Jízdárně Pražského hradu. Expozice Koruna Matky měst 
v Tereziánském křídle nabídne například neznámé fotografie z Ar-
chivu Pražského hradu pořízené v průběhu dostavby katedrály 
v 19. a 20. století, historické plány a kresby, umělecké návrhy, grafi-
ky, plastické modely a odlitky. Přímo do Karlovy doby návštěvníky 
zavede projekt Koruna na dlani, který v Rožmberském sále předsta-
ví korunu jako platidlo. Více na www.hrad.cz.

• Hold Otci vlasti 
vzdá svým koncer-
tem s podtitulem 
Noc na Karlštejně 
také Symfonický 
orchestr hl. m. 
Prahy FOK s di-
rigentem Petrem 
Altrichterem, a to 
ve středu 11. 5. 
od 17.00 do 19.00 
na Staroměstském 
náměstí.

• Galerie Emilie 
Paličkové, U Půj-
čovny 9 v Praze 1 
nabídne ve dnech 
23. 8. – 23. 9.  
(po – pá 10.00 – 18.00) výstavu Umění na dvoře Karla IV. ve foto-
grafiích Karla Neuberta. Uvidíte okolo třiceti autorských fotografií 
týkajících se osobnosti Karla IV.

• Výročí narození Karla IV. si připomene také slavná česká uni-
verzita nesoucí jeho jméno. Například ve dnech 3. – 4. září chystá 
ve spolupráci s pražským magistrátem rekonstrukci korunovace 
Karla IV. před očima veřejnosti. Tento vědecký projekt bude sku-
tečně ojedinělou událostí, která divákům umožní zhlédnout rituál 
v jeho autentické, historické podobě. Více na www.karel700.cuni.cz.

• Zajímavá bude i výstava Druhý život Karla IV. v Karolinu, 
pořádaná ve spolupráci s Národní galerií a Národním technickým 
muzeem. Výstava se pokusí nastínit, jakým způsobem byla vnímána 
osobnost Karla IV. v průběhu staletí následujících po jeho smrti. 
Více na http://otecvlasti.eu/akce. Připravila Eva Černá

Stalo se v květnu
Pater patriae
Otec vlasti byl 
ve starověku nefor-
mální titul řím-
ských císařů. Ozna-
čoval schopného 
vladaře pečujícího 
o blaho státu. Syn 
čtyřiadvacetileté 
Elišky Přemyslovny 
a českého krále 
Jana Lucembur-
ského se narodil 
14. května 1316 
mezi čtvrtou a půl 
šestou ráno v domě 
„U Kamenného 
zvonu“ na Staro-
městském náměstí. 
Na žádost matky byl princ pokřtěn po hlavním zemském světci 
a také slavném dědečkovi jménem Václav. Jméno Karel přijal až 
při biřmování po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Nej-
důležitějším faktorem byla, kromě zděděných dispozic, nezvykle 
vysoká úroveň vzdělanosti, ve které se mu tehdy nemohl rovnat 
téměř žádný soudobý monarcha. Tu získal u francouzského dvora, 
také od učitele a přítele Pierra de Rosieres, pozdějšího papeže 
Klementa VI. Karel IV. byl nejspíš prvním českým králem, který 
uměl číst a psát. Plynně hovořil pěti jazyky, stal se autorem nejvý-
znamnějšího říšského ústavního zákona Zlaté buly, který platil až 
do zániku Svaté říše římské roku 1806. Zůstalo po něm zaklada-
telské, státnické a kulturní dílo, dodnes přítomné. Příkladem 
prozíravé politiky je historická Praha v té podobě, jak ji známe 
dodnes. Přitom, když jako mladý přišel do Čech, nalezl zemi 
v zuboženém stavu, jak uvádí i ve své autobiografii Vita Caroli: 
„Toto království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli ani 
jediného hradu svobodného, který by nebyl zastaven se všemi krá-
lovskými statky“. Své životní principy nám ponechal hmatatelně 
nejen Karlovým mostem, Karlštejnem, ve víře chrámem sv. Víta 
ale i duchovně v absolventech stále vzdělávající Univerzity Karlo-
vy. Neznám lepšího, který by šel nám všem příkladem. Křesťan, 
vzdělanec, státník, politik, diplomat, vizionář, reformátor, hospo-
dář, stavitel, mecenáš. Markrabě moravský, hrabě lucemburský 
král lombardský, král český, král a císař Svaté říše římské, Otec 
vlasti Karel IV.
 Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Demolice (1978)
Projekt výstavby sídliště 
Stodůlky – sever si vy-
žádal na katastru obce 
Stodůlky demolici 
43 rodinných domků 
a projekt tzv. Radlické 
radiály (dálnice) si vyžá-
dá dalších 9, celkem se 
tedy jednalo o 52 rodinných domků. Pro všechny takto postižené 
byly přiděleny byty buď v Letňanech, Bohnicích, nebo Jižním 
městě – Chodově. Všichni dostali byty odpovídající počtu rodin-
ných příslušníků. Dále možno konstatovat, že stávající objekty 
určené k demolici byly slušně finančně ohodnoceny a bývalým 
majitelům včas proplaceny. Domky pod hřbitovem byly stavěny 
po první světové válce, většinou o kuchyni, 1 pokoji a předsíni.
 Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
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Titanic – nejslavnější loď 

Titanic byl zaoceánský parník třídy Olympic. Mezi Evropou a Severní 
Amerikou měl převážet cestující a také poštu. 

Ztroskotal ve vodách Atlantiku již během své první plavby 
14. dubna 1912. Z 2 228 cestujících katastrofu přežilo pouhých 705. 
Vy si až do 30. června můžete na výstavišti PVA EXPO Letňany pro-
hlédnout naprosto unikátní výstavu Titanic, která je postavena 
na konkrétních příbězích a osudech pasažérů. Její úvod patří začátku 
20. století, éře vynálezů, rozvoje techniky, velkých zámořských objevů, 
stavby obrovských lodí, ale také velkých katastrof. Na ploše zhruba 
3 500 m² je k vidění více než dvě stě exponátů vylovených přímo 

z vraku Tita-
nicu – vybavení 
a části lodě nebo 
osobní předměty 
cestujících – 
části oděvů, da-
lekohled, ale 
i podstavec 
sochy andílka 
z legendárního 
schodiště, umy-

vadlo, kusy nábytku i různých lodních přístrojů... Vše doplňuje tex-
tový a obrazový materiál, který ke každému exponátu poskytne 
maximální množství informací. Návštěvníci mají možnost zhlédnout 
i krátký film s autentickými záběry, které zachycují stavbu Titanicu 
i jeho vyplutí. Hodnota vystavených artefaktů je astronomická. Vý-
lučná práva na vyprošťování a vystavování artefaktů z vraku Titanicu 
má společnost RMS Titanic, která stojí i za touto výstavou. 

„Zaslouženou pozornost budí nejdetailnější model Titanicu, který 
existuje,“ říká za pořadatele výstavy Martin Zvoníček. „Zajímavostí je, 
že Titanic měl čtyři komíny, ale funkční byly pouze tři. Společnost 

White Star Line, která ho 
stavěla, chtěla postavit tu 
největší loď. Díky čtvrtému 
komínu měla vypadat ještě 
větší a majestátnější. Pro 
představu – komíny byly 
tak velké, že jimi mohla 
projet lokomotiva. Další 
zajímavostí na této výstavě 
jsou reálné a přesné rekon-
strukce částí lodě. Např. te-
legraf, část kavárny Verandah Café, kajuty 1. a 3. třídy, chodba k 1. třídě, 
vodotěsné dveře nebo strojovna. Věřila byste, že se na Titanicu spotře-
bovalo až 850 tun uhlí denně? Za každý metr plavby spálil 1,5 kg uhlí. 
Zajímavé je i to, že na lodi už bylo linoleum, tekla teplá i studená voda, 
byly tam vany, které mnohý cestující 3. třídy viděl poprvé v životě. Od-
lesk přepychu tak poznali i ti prostší pasažéři. “

Nejeden návštěvník porovnává to, co na výstavě vidí s oscarovým 
velkofilmem z roku 1997. Málokdo ale ví, že první film o zkáze Tita-
nicu byl, ještě bez zvuku, natočen hned v roce 1912. Hlavní roli ztvár-
nila herečka Dorothy Gibson, která na Titanicu v době ztroskotání 
byla a katastrofu přežila. Dokonce natáčela v oblečení, které na Tita-
nicu měla na sobě.

Výstava Titanic je putovní. Je to nejúspěšnější světová výstava to-
hoto typu, kterou už vidělo přes 10 milionů návštěvníků. Je otevřená 
denně od 9.00 do 20.00, pokladna se zavírá v 18.00. Eva Černá

VÍKENDY BEZ NUDY

Autor: Pavel Talaš

Kajuta 1. a 3. třídy

Model rozlomeného Titanicu na mořském dně
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Inzerce

 o V květnu letošního roku 
se dožívá 90 let paní Libuše 
Ulvrová (roz. Hartmanová). 
Od mládí byla členkou Sokola 
Stodůlky, který reprezento-
vala ve stolním tenise.  
V roce 1948 spolu s bývalým 
československým repre-
zentantem Váňou vybojovala 2. místo v turnaji 
"Velká cena Litvínova". V 50. letech oddíl stolního 
tenisu ve Stodůlkách zanikl, ale tomuto sportu se 
věnovala v jiných oddílech a své zkušenosti pře-
dávala mladší generaci i ve zdejší základní škole. 
K životnímu jubileu přeje paní Ulvrové pevné zdraví 
její rodina a výbor TJ Sokola Stodůlky.  

 o Dne 14. 5. 2016 oslaví 
90. narozeniny pan Zdeněk 
Hřebejk. „Hodně zdraví,  
spokojenosti a elánu do  
dalších let Ti přejí Milan  
a Věr@ngela, Zdeněk  
a Jana, Martin a Andrea, Dani 
a Jana jr., Zdeněk jr., Martin jr., 
Eliška, Paterovci a Hudcovi.“ 

 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 Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 
doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 AUTODOPRAVA – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 
levně i menší stěhování, odvoz starého nábytku.  
Tel. 602 817 588.

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

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začiště-
ní. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

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

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

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

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

 o 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 Hodinový manžel – elektro, zednické, malířské, 
truhlářské práce. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 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 Voda, kanalizace, topení, rekonstrukce,  
realizace. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

 o Kosmetika, masáže, reflexní masáže, manikúra, 
lifting, lymfatická masáž, anticelulitická. Heranova 1545, 
P13-Stodůlky. Objednávky na tel. 602 472 389.

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

 o Truhlářství – zámečnictví a jiné řemeslné služby. 
Údržba domu, bytu, firmy, správa domů. Seriózní jednání. 
Tel. 721 884 333.

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

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRA-
VY, MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Blahopřejeme

Služby

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
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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

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM
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 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko 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 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 CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice v oblasti 
Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rekonstrukci.  
Bližší info na tel. čísle 607 753 091.

 o Sháním chůvu pro 8letá dvojčata, Lužiny.  
Pravidelné odpolední hlídání (po, st), v případě nemoci  
a prázdnin dle dohody i celodenní. Tel. 724 413 616. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 

na kroužky. Tel. 607 510 795.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny.  

Tel. 733 363 404.
 o Doučím 1. - 5. třídu. Učitelka Mgr. Tel. 721 963 362.
 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 

STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny,  
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.
 Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Nastavím rodičovskou kontrolu dětí na (nejen) 
počítači. Vyřeším jakékoli problémy s vaší domácí techni-
kou, www.ujosoft.cz. Tel. 739 684 411.

 o VÝKLAD KARET Jana, tel. 775 316 677.
 o  Hledám občasné hlídání malého pudlíka v Praze 13. 

Pouze v bytě. Tel. 728 449 684.

 o Společníka kolem 65 let na letní pobyt na chatě  
nebo i jiné aktivity hledá mladší důchodkyně.  
E-mail: ameliebell@email.cz.

Seznámení

Různé

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

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

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

www. .cz

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

Diamond Group

Vaše realitní makléřka pro tuto oblast.
Znám to tady, protože zde 11 let bydlím.
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Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

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

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

Vše pro 
   Vaši zahraduul. Ořešská, Praha 5-Řeporyje

letničky, stromy, keramika,
postřiky, substráty, hnojiva...

                        7  d n í  v  t ý d n u
Po-Pá 9-18             So 9-16            Ne 9-13

w w w. g a r d e n c e n t r u m . c z

Vše pro 

 Vaši zahradu



dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0-15 let

Plavky, šortky, letní čepice, klobouky, trička, pyžamka, 
kožené capáčky, dětské barefoot boty

Little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz
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Inzerce

 o Nabízím krátkodobé pronájmy chaty v jižních Čechách, 
koupání, rybaření. Plně zařízená. Tel. 737 141 722. 

 o Hledám pro dceru byt 3+kk v okolí metra Hůrka 
od 2. p. Platba v hotovosti. Orientace – obývák jih nebo 
západ. Na vystěhování nepospíchám. RK nevolejte. Tel. 
778 805 777. 

 o Vyměním obecní byt 2+kk v Řepích za ob. garsonieru 
v Praze 13. Tel. 721 082 735.

 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 doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.  
Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

 o Hledá se KADEŘNICE do studia v Praze 13 na ŽL,  
www.moneka.cz, více info na tel. 605 825 294.

 o Pro panelový dům na Velké Ohradě hledáme 
člověka na úklid. Předmětem činnosti je úklid cho-
deb sedmipatrového domu o 6 vchodech 1x týdně, 
2x ročně mytí oken a parapetů a v zimě odklízení 
sněhu a posyp. Kontakty: tel. 734 538 382, e-mail: 
vybor.vo@seznam.cz, nástup 1. 7. 2016, odměna  
10 000 Kč měsíčně.

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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@o2active.cz

Fa Kaše

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a družstva ... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

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

Zaměstnání

Prodej-koupě-pronájem

Byty

ZŠ Praha 13, Janského 2189 přijme: učitele/ku 
s aprobací 1. st., 2. st. (Aj, Čj) a kuchařku. 
Více informací na www.zs-janskeho.cz. 
Profesní životopis zasílejte na e-mail:

ekonom@zs-janskeho.cz.

Farní charita Stodůlky – Charitní ošetřovatelská 
služba přijme všeobecnou zdravotní sestru na plný 

úvazek, částečný úvazek, případně na DPP  
pro zajištění péče o své klienty v domácím  

prostředí v lokalitě Prahy 13.
V případě zájmu prosím kontaktujte ředitelku  

Farní charity Stodůlky Helenu Ryklovou  
na tel. 733 108 816 nebo svůj životopis pošlete  

na e-mail reditel@stodulky.charita.cz.

                              Přijmu nové  
         distributory na roznos STOPu. 
    Bližší informace na tel. 603 728 140
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Program klubu Mlejn květen 2016

DIVADLO
14. 5 so 19.00  DVA Z DEVÍTI

Nenechte si ujít první detektivní hru v podání Divadla D13.
Děj se odehrává v klidném hotýlku Modrý ráj na ostrově u pobřeží jižní Anglie. Sem 
přijíždí inspektor Travis na zdánlivě poklidnou dovolenou. Netuší ovšem, že klidná 
dovolená se rázem promění v boj o život a honbu za vrahy. V rádiu totiž varují před 
nebezpečnou dvojicí maniakálních vrahů řádících v okolí, známou jako „Cornwallská 
dvojka“, jejichž popis je natolik přesný, že se hodí téměř na kohokoli. Po nalezení 
výhružného dopisu nikdo z přítomných již není na pochybách, že Cornwallská dvojka 
je na ostrově. Podezřelí jsou rázem všichni návštěvníci hotelu Modrý ráj. Podaří se 
inspektorovi dopadnout pachatele?

10. 6. pá 19.00  DVA Z DEVÍTI
Nenechte si ujít první detektivní hru v podání Divadla D13.

DĚTI 
 8. 5. ne 15.00  KVAK A ŽBLUŇK

Příběh o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka, na motivy známé 
knihy A. Lobela. Pohádka je vhodná pro děti od tří let. Hraje Bilbo Compagnie.

15. 5. ne 15.00  MOMO
Napínavá loutková pohádka s prvky stínového divadla. Kam mizí náš čas? Není čas 
na hraní. Není čas na povídání. Už není čas ani na kamarády. Město šedne a nikdo neví 
proč. Ještě, že jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít. Představení vhodné 
pro děti od 6 let a jejich rodiče. Hraje Damúza.

22. 5. ne 15.00  O ZLATÉ RYBĚ
Zveme vás na interaktivní pohádku na mořské hladině, plnou kouzel, písniček 
a radosti! Příběh o kouzlu mořských hlubin, tajemné zlaté rybě, lidské chamtivosti 
a lásce. Každý máme své touhy a přání. Co se stane, když lidská touha potká 
kouzelnou rybku, která dokáže splnit cokoli na světě? Jak si malá rybka poradí 
s velkými drápy lidské chtivosti? Hraje Divadlo Pruhované panenky.

29. 5. ne 15.00  KOCOUR V BOTÁCH
Výpravná pohádka o třech kocourech, čtyřech hercích a pěti dějstvích na motivy 
francouzské pohádky Charlese Perraulta. Hraje Divadlo Dokola.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
5. 5. čt 8.45, 10.30  KAREL ČAPEK: JAK SE DĚLÁ DIVADLO

Již na počátku minulého století vznikl soubor fejetonů Karla Čapka s názvem Jak se co 
dělá, v nichž autor svým nadčasovým a originálním humorem vypráví o tom, jak se 
dělají noviny, film nebo divadlo – pohled do zákulisí divadelní hry, čím vším prochází, 
jaké překážky musí překonat, než přijde na svět a poprvé se představí divákům. 
Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ. 

19. 5. čt 9.00, 10.30  JEN POČKEJ, ZAJÍCI!
Divadelní výpravná pohádka na motivy legendárního stejnojmenného animovaného 
seriálu. Pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. 

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
13. 5.  pá  FILM VÍNO NA PLÁTNĚ

Klub Mlejn bude hostit italskou režisérku Agnese Correra, která dokumentární film 
Víno na plátně natočila. Po promítání filmu proběhne s režisérkou a hlavní aktérkou 
filmu diskuze o její tvorbě.

21. a 28. 5. so  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANGEROVÉ
Taneční skupiny různých věkových kategorií předvedou svá závěrečná představení 
v tomto školním roce.

26. 5. čt  LETNÍ SHOW D.A.R. A AMF DANCE
Pestrá taneční show v podání skupin z Prahy 13.

 5. 6. ne  BELLY HABIBI

 6. 6. po 18.00  VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ

 9. 6. čt 18.00  MLEJNSKÁ AKADEMIE

12. 6. ne 17.00  LUČINKA

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

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 14.00 do 18.00 a vždy hodinu před 
představením  E–mail: info@mlejn.cz.  Grant poskytla Městská část Praha 13

Dva úspěšné festivaly
Dvacátý ročník soutěžní přehlídky Stodůlecký Píseček se v Klubu 
Mlejn odehrál v březnu. Soubory bojují o to, aby mohly zahrát své 
představení na národních přehlídkách i na přehlídce toho nejlepšího 
v amatérském divadle, tedy na Jiráskově Hronově. Autoři diskutují 
o svých inscenacích s odborníky a hledají nové možnosti pro svou 
práci, což je pro opravdové divadelníky velmi podstatné. Letos disku-
tovali divadelní vědec Martin Pšenička, divadelní kritik Vladimír 
Hulec a choreografka Kateřina Jandáčková. Na národní přehlídku 
Mladá scéna do Ústí nad Orlicí doporučili Ročníkový soubor Divadla 
Vydýcháno ZUŠ Liberec s představením Umlčené hlasy a soubor 

Dipačápi s inscenací 
Veronika. Šrámkova 
Písku, přehlídky expe-
rimentujícího divadla, 
se zúčastní soubory 
Antonín Puchma jer 
D. S. se svou nej novější 
autorskou hrou Ako 
(škorperetka) a Divadlo 
Kámen, jejichž letošní 
novinka nese název 
Ztráta obsahu v kon-
fekčním obalu.

Pátý ročník akroba-
tického festivalu Fun 
Fatale měl netradiční 
zahájení v Botanické 
zahradě UK za účasti 
finské velvyslankyně. 
Akrobacii na lanech zde nad vzácnými vysokými rostlinami předvedla 
finská akrobatka, choreografka a spolupracovnice Cirkusu Mlejn Ilona 
Jäntti. Festival se opět setkal se zájmem diváků i účinkujících žen 
a dívek. Akrobatky nového cirkusu z Kanady, Švýcarska, Německa, 
Anglie, Ruska, Francie, Belgie a Čech přicestovaly a předvedly výbor-
né výkony. Letos bylo k vidění umění handbalancingu – balancování 
ve stoji na rukách, žonglování rukama i nohama, ale i známější šály 
a hrazda.  Dagmar Bednáriková, divadlo@mlejn.cz
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Kalendář akcí květen

Úterý 5. 4. – neděle 8. 5.
Tropičtí motýli budou poletovat  
skleníkem Fata Morgana 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 196,  
Praha 7 – Troja

Jako každý rok přiletěli do skleníku Fata Morgana motýli. 
Těšit se můžete na opravdu zajímavé tropické krasavce. 
Viděli jste na vlastní oči jednoho z nejrychlejších motýlů 
na světě nebo toho, který by se nejraději vrhl na jakoukoli 
skleničku s alkoholem? Nejen tyto motýly budete moci ob-
divovat na výstavě motýlů, která tentokrát nese název Leh-
kost motýlích křídel. Patronem výstavy je charitativní 
organizace Debra, jejímiž klienty jsou lidé trpící nemocí mo-
týlích křídel. Více na www.botanicka.cz.

Neděle 10. 4. – středa 11. 5.
Obrázky s duší
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Karly Kůlové.  
Více na www.karlakulova.cz.

Sobota 23. 4. – pondělí 30. 5.
Výstava Vrakáč
Galerie Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje

Zveme vás na výstavu předního představitele pražské street-
artové scény Michala Škapy. Autor zde prezentuje část 
svého díla, která zobrazuje svět vrakovišť, zapomenutých 
míst a krajin zasažených katastrofou. Hraje tím na určitou 
apokalyptickou strunu, zároveň ale také fascinuje tím, co 
dokáže člověk vyrobit a nahromadit.

Sobota 30. 4. • 16.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ v Bronzové ulici 

Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní Čaroděj-
nice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale 

také skvělý doprovodný program. Vystoupí Michal Šindelář 
s bandem, Stanislav Hložek nebo Olga Lounová s bandem. 
Těšit se můžete také na šermířskou a maskotí show a soutě-
že o nej koště, nos a samozřejmě o nej čarodějnici. Přijďte se 
pobavit.

Sobota 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH a MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i dospělé 
na pálení čarodějnic, které bude probíhat pod bedlivým do-
hledem stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou připra-
veny soutěže o ceny, ta hlavní o „nejhezčí“ čarodějnici.

Sobota 30. 4. • 19.00
Čarodějnice opět na hrázi rybníka
Hráz rybníka v Třebonicích 
SDH Třebonice zve všechny děti a příznivce na tradiční pálení 
čarodějnic se soutěží o ceny. Špekáčky zajištěny. Přijďte se 
pobavit.

Pondělí 2. a úterý 3. 5. • 18.00
Cesta do Fantázie
Aula Německé školy v Praze, Schwarzenberská 1/700
Hudební divadlo pro děti a dospělé. Účinkují děti 3. a 4. třídy 
Německé školy v Praze. Vstupné dobrovolné. 
Více na www.dsp-praha.cz.

Pondělí 2. – sobota 7. 5.
Lužiny SOUsedé KULtury 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
V rámci projektu studentů FF UK se uskuteční týdenní akce, 
která má cizincům žijícím v Praze 13 prezentovat knihovnu 
jako vstupní bránu k jednodušší aklimatizaci s naší metro-
polí a ČR. Také jako místo, kde se mohou cizinci shromažďo-
vat a přiblížit se prostřednictvím knihovní služby svojí 
kultuře. Týden aktivit bude samozřejmě přístupný i Praža-
nům. Na programu budou zajímavé přednášky, vícejazyčné 
prohlídky knihovny, kurzy češtiny atd. Vše završí sobotní 
slavnost. Celotýdenní program a více informací získáte 
na www.mlp.cz/cz/akce.

Středa 4. – sobota 7. 5.
Pojďte stavět z Lega aneb Co s půl tunou kostiček
Křesťanké centrum Luka, Mukařovského 1986  
(metro Luka, z druhé strany prodejny Albert)
Pokud mají vaše děti ve věku 6 – 12 let rády stavění z Lega, 
tak je zveme na Legoprojekt. Na začátku budeme mít spous-
tu stavebnic a kostiček a výsledkem by mělo být postavení 
městečka zhruba 8 x 3,5 metru. A když už vše postavíme, 
tak se tím pochlubíme! Společné stavění bude probíhat 
vždy od 15.00 do 18.00, v sobotu od 10.00. Potom proběh-
ne slavnostní odhalení hotového městečka. Každého stavě-
ní se může zúčastnit pouze 32 stavitelů, proto je potřeba se 
dopředu přihlásit na www.13ka.cz.

Čtvrtek 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 71. výročí konce 
2. světové války. Dosud největší válečný konflikt v dějinách 
lidstva si vyžádal více než 60 milionů obětí. 

Čtvrtek 5. 5. • 15.00
Butovický zajíček 2016
Hřiště FZŠ Mezi Školami 2322
Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka 
za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atle-
tické závody družstev (5 chlapců a 5 dívek) mateřských škol. 
Přihlášky a informace na tel. 774 675 652,  
katerinajindrichova@centrum.cz.

Čtvrtek 5. – pondělí 9. 5.
Bitva národů
Aréna na Petříně

Na pražském Petříně vypuknou začátkem května zuřivé boje 
mezi několika středověkými armádami z celého světa. Ty se 
utkají o titul mistra světa ve středověkém kontaktním boji. 
Bitevní aréna, která vyroste při příležitosti konání sedmého 
ročníku mistrovství světa – Bitvy národů (Battle of the 
Nations), bude hostit desítky týmů z více než třiceti států. 
Mezinárodní klání se v České republice uskuteční již podru-
hé v řadě. Účastníci a týmy budou obývat přilehlý dobový 
tábor, ve kterém bude k vidění středověký život. Chybět 
nebude ani pestrý kulturní program, při kterém si přijdou 
na své všechny generace návštěvníků. Kompletní program 
najdete na www.bitvanarodu.cz. Vstupenky na tuto unikát-
ní akci si můžete zakoupit na www.ticketpro.cz. 

Sobota 7. 5. • 15.00
Sezona soutěží začíná
Sportovní areál v Třebonicích
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve své příznivce 
na první letošní hasičské soutěže po zimě v Praze. Jde 
o Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích, 
která je určena pro dospělé.

Neděle 8. 5.
Svátek matek v Globusu
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 5/133
V neděli 8. května od nás obdrží 400 maminek květinu 
ke svému svátku.

Středa 11. 5. • 17.00
Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
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Děti z FZŠ prof. Otokara Chlupa vás zvou na slavnostní koncert 
v rámci projektu Český den proti rakovině. Sbory Noctuella, 
Kulíšci a Sovičky chtějí tradičně podpořit Květinový den po-
řádaný Ligou proti rakovině. Vybrané vstupné, minimálně 
20 Kč za osobu, bude zasláno na konto pořadatele sbírky, 
kterým je Liga proti rakovině Praha, Na Truhlářce 100/60, 
Praha 8.

Středa 11. 5. • 19.30
Pavel Šporcl pro Diakonii Praha
Sál vinohradského sboru ČCE, Korunní 60, Praha 2

Srdečně vás zveme 
na benefiční koncert 
houslisty Pavla 
Šporcla. Výtěžek 
z koncertu bude vyu-
žit na úpravu zahrady 
pro klienty střediska 
Diakonie v Praze 13. 
Vstupenky si můžete 
rezervovat 
na tel. 739 246 347, 

vstupenky@diakonie-praha.cz nebo osobně v knihkupectví 
Kalich, Jungmannova 9, Praha 1. Více na str. 23.

Čtvrtek 12. 5. • 16.00 – 20.00
Vohradská divočina
Vedle Galerie Butovice
Na již osmém ročníku Vohradské divočiny budeme opět za-
pojovat klienty našich služeb do programu a realizace akce. 
Návštěvníky čeká bohatý program – DJ, workshopy od klientů 
i profesionálů (grafiti, parkour, kadeřnice, pletení náramků, 
dětský koutek). Probíhat bude také turnaj ve stolním fotbál-
ku a taneční soutěž. Nabídka činností pro návštěvníky bude 
zpestřená o různé pohybové aktivity jako například slackline 
a megabubliny. Akce je zdarma, bez drog, bez alkoholu, bez 
agrese.

Čtvrtek 12. 5. • 18.30
Panelová diskuze na téma Jsem online, tedy jsem!
Církev bratrská v Praze 5, Vrázova 4
Jsou sociální sítě opravdu nebezpečné? Ohrožuje Facebook, 
youtube, twitter a moderní technologie člověka? Jaký je 
reálný vliv digitálních technologií na psychiku člověka a me-
zilidskou komunikaci? Hosty budou psycholog a autor 
mnoha knih Jeroným Klimeš, lektor primární prevence 
na školách pod mezinárodní křesťanskou organizací ACET 
a lektor Národního centra bezpečnějšího internetu Vladimír 
Vácha a teolog a kněz Josef Ptáček.

Sobota 14. 5. • 9.00
Halda 2016
Centrální park Prahy 13 

Druhou květnovou sobotu se v Centrálním parku uskuteční 
pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana 2. ročník spor-
tovního dne Halda 2016. Tato celodenní akce je součástí 
„Praha hlavní evropské město sportu 2016“, je určena široké 
veřejnosti a bude oslavou nejen sportu ale i volnočasových 
aktivit. Tradičně se můžete těšit na atraktivní závody na hor-
ských kolech a v krosovém běhu všech věkových kategorií, 

pro ty nejmenší bude připraven oblíbený závod odrážedel. 
Nebude chybět ani bohatý doprovodný program pro celou 
rodinu a dokonce i pro vašeho čtyřnohého mazlíčka. Pořa-
datelé společně s partnery akce připravují i několik novinek 
a zážitků, které opravdu stojí za to. Výtěžek ze startovného 
z obou závodů, Halda MTB XC a ABSL Grafton Run, bude vě-
nován na podporu sociálně hendikepovaných dětí prostřed-
nictvím projektu Sport pomáhá. Více informací a časový 
harmonogram naleznete na www.sportpomaha.org/halda.

Sobota 14. 5. • 9.00
Májové setkání nemocných a starších
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky vás srdečně zve na (netradiční) májové 
setkání starších a nemocných obyvatel Prahy 13. Zahájíme 
je v 9.00 společnou májovou pobožností a budeme pokračo-
vat společenským programem a posezením na terase. Těší-
me se na vás.

Středa 18. 5. • 9.30
Pojďte na návštěvu do Třebonického pivovaru
Sraz před Lukášem, Trávníčkova 1746

MČ Praha 13 a Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve spolu-
práci s organizací Senior Help pořádají další výšlap pro senio-
ry. S hůlkami Nordic Walking se jde na návštěvu Třebonického 
pivovaru spojenou s degustací zlatavého a možná i černého 
moku. Sraz je v 9.30, start v 10.00. Trasa měří necelé 4 km. 
Kromě prohlídky pivovaru si můžete udělat i krátkou exkurzi 
po bylinkové zahrádce, která je hned vedle. Nejpozději 
do 16. 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.

Čtvrtek 19. 5. • 15.00
Kreativní dílničky
Mateřská škola Mezi Školami 2323
Srdečně zveme všechny nově přijaté děti s jejich rodiči 
i děti, které k nám do školky už chodí, na kreativní dílničku 
a 20. června od 16.30 na zahradní slavnost. Využijte 
možnost seznámit se s personálem a prostředím naší školky. 
Budeme se na vás moc těšit.

Úterky 24. 5. a 21. 6. • 19.00
Dialogy s historií – cyklus přednášek pro veřejnost
Hotel U České koruny, Nad náměstím 105, Řeporyje
Nové, co vzniká, by mělo vést dialog s tím, co už tu bylo. Měl 
by být veden dialog s historií s vědomím, že to je odkaz 
do budoucnosti. Na každou přednášku je pozván host – 
činný architekt, teoretik, popularizátor architektury, který 
představí stavění ze svého úhlu pohledu.  
Více na www.bubec.cz.

Sobota 28. 5. • 10.00
Vyjížď ka na 100 kilometrů
Sraz poblíž zastávky K Fialce, bus č. 164
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XVII. 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 29. 5. v 10.00 hod. Více informací 
včetně mapy vyjížďky získáte na css@csstodulky.cz.

Sobota 28. 5. • 10.00 – 17.00
Májová umisťovací výstava koček
Spolkový dům, K Vidouli 727

Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s., pořádá třetí Májovku – 
umisťovací výstavu koček bez domova. K účasti byla pozvá-
na řada organizací pečujících o opuštěná zvířata. O nový 
domov se bude ucházet mnoho opuštěných kočiček. Vysta-
vovatelé budou kromě kočiček k adopci nabízet ve svých 
charitativních obchůdcích i různé zboží. Součástí výstavy 
bude také veterinární poradna a jako doplňkový program 
dílnička pro děti.

Neděle 29. 5.
Badmintonový turnaj pro děti 
Jeremi sport, Jeremiášova 2581/2
Přihlaste se na badmintonový turnaj pro děti, který pořádá 
Sportovní klub Panteři Kladno a ATT Sport. Turnaj, který se 
koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, je celodenní. 
Děti budou podle věku rozděleny do tří herních kategorií. 
Registrace a jakékoli informace na tel. 737 175 370,  
panterikladno1@seznam.cz. Více také na str. 15. 

Neděle 29. 5. • 14.00
Dětský den
U Spolkového domu, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně 
zvou všechny děti i jejich rodiče na oslavu svátku dětí. Na ty 
čeká spousta dovednostních soutěží a velké množství zají-
mavých cen. Občerstvení zajištěno.

Pondělí 30. 5. • 13.00 – 18.00
Veletrh sociálních služeb
Před radnicí na Slunečním náměstí, Nové Butovice
Na veletrhu představí své služby 25 organizací, které zajišťují 
pro obyvatele Prahy 13 například pečovatelskou službu, te-
rénní programy, osobní asistenci apod. Vystavovatelé pro-
střednictvím infostánků představí své služby, bude zde také 
možnost zakoupit si výrobky z chráněných dílen. Pohoštění 
pro návštěvníky připraví sociální podnik bar Bílá vrána. Na ve-
letrh naváže výstava sociálních služeb v atriu radnice, která 
bude v úředních hodinách přístupná až do pátku 10. června.

Úterý 31. 5. • 18.00
Houslový recitál  
Ludmily Pavlové
Obřadní síň radnice,  
Sluneční nám. 13
Klavírní spolupráce Stanislav 
Gallin, na programu jsou 
skladby K. Horké, A. Dvořáka 
a B. Smetany. Více na  
www.ludmilapavlova.cz.
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Středa 1. 6.
Oslava Mezinárodního dne dětí
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 5/133
Zajděte se svými ratolestmi oslavit svátek dětí. Otevřeno je 
od 8 do 22 hodin.

Čtvrtek 2. 6. • 15.00
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13 

Také letos mohou děti v Centrálním parku oslavit svůj svá-
tek. Čeká na ně například Jů a Hele, zpěvačka Šárka Marko-
vá, westernový jezdec na koni Jimmy Magura s Marsem, 
Albertík, ale také spousta zábavy a nejrůznější soutěžní 
klání o báječné dárky. Občerstvení je zajištěno.  
Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky. 

Sobota 4. 6. • 9.00
O pohár starosty Prahy 13 
Sportovní areál Třebonice 
Pod záštitou starosty Davida Vodrážky proběhne 3. ročník 
soutěže pro hasičskou přípravku od 3 do 6 let. Disciplíny jsou 
upravené pro jejich věkovou kategorii. Přijďte se podívat 
na hasičský potěr.

Sobota 4. 6. • 9.00 – 16.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice
Budete mít možnost koupit si ručně dělané výrobky, po-
chutnat si na domácích dobrůtkách a cukrové vatě 
a ve 13.00 se podívat na vystoupení klauna.

Sobota 4. a neděle 5. 6.
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 4. června. Pre-
zence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou od 7.00 
do 8.00. V 8.00 budou závody odstartovány. Pro děti, které 
mohou startovat bez rybářského oprávnění a neplatí star-
tovné, je připraveno drobné občerstvení. Vyhlášení výsledků 
se uskuteční po 12. hodině.  
Rybářské závody pro dospělé budou v neděli 5. června. 
Prezence, výběr a obsazení lovných míst proběhnou rovněž 

od 7.00 do 8.00. Začátek závodu bude v 8.00. Vyhlášení vý-
sledků a ocenění nejlepších rybářů je plánováno na 14. ho-
dinu. Závody dospělých budou probíhat v souladu 
s rybářským řádem, startovné je 150 Kč.

Neděle 5. 6. • 15.00 
Hasičská pouť ke Dni dětí
Sportovní areál Třebonice 
Vezměte děti a přijďte s nimi oslavit jejich svátek. Rodiče 
a hlavně děti zve SDH Třebonice.

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

Neděle 8. 5. • 17.00 
Kytarový recitál Lukáše Sommera – kostel sv. Rodiny
Autorský kytarový recitál hudebního skladatele a kytaristy, 
který ukazuje kytaru nejen jako klasický nástroj, ale též jako 
médium schopné vyprávět nečekané hudební příběhy.

Čtvrtek 12. 5. • 19.00 
Koncert duchovní hudby – kostel sv. Rodiny

Představí se smíšený pěvecký sbor Camerata Praha a sbor 
Gymnázia na Pražačce Repetice. Na programu: O. Gjeilo, 
G. Sviridov, A. Pärt, J. Rutter, A. Klouse, výběr z rockového 
oratoria Eversmiling Liberty Jense Johansena a Erlinga 
Kullberga.

Úterý 17. 5. • 17.30 
Koncert studentů konzervatoře – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na koncert studentů konzervatoře z Domova 
mládeže Studentská, Praha 6. Na programu ukázky klasické 
hudby z období baroka, klasicizmu, romantizmu a moderny.

Neděle 22. 5. • 15.30 
Jarní koncert mladých klavíristů – refektář
Program: L. van Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák, 
F. Chopin, J. Brahms, W. Gillock, F. Emonts, V. Rataj, 
česká a moravská píseň.

Úterý 24. 5. • 16.00 
Koncert sboru A(COR)D Motol – refektář
Program: A. Tučapský, L. Marenzio, Johannes M. Michel, 
Stan Pethel.

Neděle 29. 5. • 14.00 
Dětská pouť – zahrada
Přijďte s dětmi na pouť.

Neděle 29. 5. • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Na programu P. I. Čajkovskij, C. Debussy a A. Dvořák. 

Středa 1. 6. – neděle 31. 7.
Příroda zblízka – refektář
Výstava fotografií Romana Zuzáka zobrazující život hmyzu 
a motýlů.

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 13. 5. • 15.00 – 18.00 
Rodinné sportovní hry
6. ročník oblíbených Rodinných sportovních her je tentokrát 
na téma Letní olympijské hry 2016. Těšit se můžete 
na olympijský desetiboj ve vážných i veselých disciplínách 
určených pro děti již od 2 let a doprovod. Startovné za druž-
stvo je 50 Kč. V případě deštivého počasí se program bude 
konat v prostorách domu dětí. 

Sobota 28. 5. • 13.00 – 18.00
DDM slaví 25. narozeniny

Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny domu dětí. Uvidíte 
ukázky činností některých kroužků, prohlédnete si prostory 
DDM, můžete soutěžit na 25 zajímavých zastaveních a vyu-
žít zahájení zápisů pro veřejnost na volná místa v kroužcích 
a klubech pro školní rok 2016/17. Těšíme se na vaši návštěvu.

Středa 1. 6. • 15.00 – 18.00
Hraní v džungli
Zveme vás do zábavné džungle, kde společně oslavíme Den 
dětí. Malé dobrodružství v kouzelné džungli prožijeme hra-
ním, sportováním a tvořením. Na všechny čeká milý zážitek, 
hotové výrobky a dáreček! Za nepříznivého počasí prosíme 
přezůvky s sebou. Vstupné 50 Kč v recepci.

Středa 1. a čtvrtek 2. 6.  
• 8.15 – 13.00, 13.30 – 20.00
Doplňující zápisy do kroužků a klubů domu dětí 
Zápisy budou probíhat v uvedený termín v recepci (dále pak 
až do zaplnění volných míst). Informace o nabízených akti-
vitách, volných místech pro školní rok 2016/2017 i on-line 
přihlášku najdete na našem webu.

Letecko-modelářské kroužky pro všechny věkové 
kategorie 

Děti se při práci naučí trpělivosti, pečlivosti, odpovědnosti 
a cílevědomosti. Naučí se překonávat nezdary a poznají ra-
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dost z vlastního díla. Naučí se vážit si práce své i druhých. 
Přijďte mezi nás! Ti nejmenší mohou chodit se svými rodiči, 
starší pak volné i rádiem řízené modely staví sami.

Více informací o všech nabízených aktivitách 
a letních i příměstských táborech 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 
 
Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komunikační 
schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení a sebe-
vědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny po děti 
od 6 měsíců do 8 let. Zápis kdykoli. Využijte ukázkové lekce 
zdarma.

Připravujeme letní prázdninové kempy pro děti od 3 do 8 let 
(více na str. 13).

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
 
Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem Městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

Více informací získáte na tel. 739 470 387 nebo 
mckulicka@seznam.cz.

KLUB NA HRANÍ  
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 
 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy  
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí  
(i 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
 

Neděle 10. 4. – středa 11. 5.
Obrázky s duší
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Karly Kůlové.  
Více na www.karlakulova.cz.

Úterý 17. 5. • 18.30
Karel IV. a relikvie 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. vás zve 
na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení. Tentokrát 
bude u příležitosti 700. výročí narození Karla IV. hovořit 
historik Libor Gottfried na téma Karel IV. a relikvie.

Pátek 10. 6.
Noc kostelů 2016
Kostel jako místo setkání člověka s Bohem a člověka 
s člověkem.

Program Noci kostelů:
kostel sv. Prokopa v Komunitním centru
18.00 – 19.30 program pro rodiny s dětmi 
19.30 – 21.00 možnost ztišení a rozhovoru s knězem

Při programu pro rodiny s dětmi budou mít děti možnost 
hledat podle názvu z lístečku jednotlivá místa v kostele. 
Zjistí např. co je to ambon, presbytář. Úspěšní hledači si 
budou moci zkusit promluvit do mikrofonu nebo také změ-
řit výšku kostela netradičním způsobem. Během večerního 
programu si budou moci návštěvníci promluvit s knězem, 
zanechat u pomyslné „Zdi nářků“ svoje prosby, za které se 
budou věřící modlit, odnést si úryvek z Bible. 

V prostorách kostela bude výstava fotografií dokumentující 
život farnosti.

Ve 21.00 odchod od kostela se světelným průvodem 
do kostela sv. Jakuba St., během cesty krátké zastavení 
s modlitbou za obec a její obyvatele.

kostel sv. Jakuba St.
22.00 – 22.45 Varhanní koncert klasické hudby, účinkuje 
Václav Vála. 

Více informací na 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. 
 1. 5. Pasáček vepřů – Bářino toulavé divadlo  
 8. 5. Princezna na hrášku – Dřevěné divadlo 
15. 5. Prasečí slečinky – Divadýlko z pytlíčku 
22. 5. Čert a Káča – Divadlo Eva a Jan 
29. 5.  O kohoutkovi a slepičce – Malé divadélko 

Praha

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00.  
Přihlášení předem není nutné.  
Zavřeno bude ve čtvrtek 5. 5. – Legoprojekt  
a v úterý 31. 5. – pohádková cestička v parku. 

Středa 4. – sobota 7. 5.
Legoprojekt
Stavění z lega pro děti 6 – 12 let,  
přihlášení nutné na www.13ka.cz. 

Úterý 31. 5. • 9.30 – 11.30
Den dětí – pohádková cestička
Centrální park blízko posilovacích strojů  
Několik soutěžních úkolů pro děti od 1 roku, malá odměna 
na závěr. V případě špatného počasí se akce uskuteční 
v herně Rybiček. Aktuální info den předem na webu.

Pondělky a úterky – tématem měsíce je rodina – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc:  
10. 5. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Zdroje strachu a jak mu čelit. 
23. 5. – informace od maminky Jany o látkových plenách 
s ukázkami.

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE –  
RODINNÉ CENTRUM  
PŘI ZŠ JANSKÉHO 
Janského 2189, Velká Ohrada,  
vchod zezadu od hřiště
 
Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 
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Pondělky – Orientální tance pro maminky s dětmi, cvičení        
s miminky, volná herna 
Úterky – Volná herna, cvičení rodičů s dětmi, cvičení škol-
kových dětí, bodystyling 
Středy – Volná herna, cvičení pro těhotné 
Čtvrtky – Volná herna s výtvarnou chvilkou 
Pátky – Volná herna

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpra-
vy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Pondělky • 19.00 – 20.30
Angličtina pro mírně pokročilé a věčné začátečníky
Skupinový kurz angličtiny s českým lektorem, zaměřený 
na konverzaci v zaměstnání. Info na jitka.cierna@gmail.com. 

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

Pátky • 9.00 – 10.00
Kondiční a rehabilitační cvičení pro seniory
Cvičení povede fyzioterapeutka Mirka Prchalová, cena 50 Kč. 
Více na ava.prchal@volny.cz.

Pátky • 16.00 – 18.15
Robinson 
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Podívejte se 
na www.klubrobinson.cz. 

Středa 4. 5. – pátek 6. 5. • 15.30 – 18.30
Legoprojekt
Pojďme z lega společně postavit velké městečko! Jak 
velké? Dost na to, abychom v něm měli silnice, železnici, 
letiště i přístav, auta, letadla, vlaky a lodě, nádraží, 
budovy a třeba i věže a náměstí. Děti mohou stavět 
stavby podle vlastní fantazie nebo podle návodů 
a připravených stavebnic. Pokud to potřebují, pomáhají 
jim při stavbě instruktoři. Stavění je určeno dětem 
ve věku 6 – 12 let. Z kapacitních důvodů se musíte 
přihlásit na www.13ka.cz/legoprojekt. 

Ve dnech 4. – 15. 7. pořádáme v Myslívu u Klatov letní 
tábor. Více na str. 13 a na www.klubrobinson.cz. 

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
Zoologická zahrada je v květnu otevřená denně  
od 9.00 do 18.00, v červnu, červenci a v srpnu:
• areál zoo od 9.00 do 21.00 
• parkoviště od 9.00 do 21.00 
•  pokladny, pavilony a atrakce (např. rozhledna, Bororo),  

restaurace a občerstvení (kromě restaurace Černohouska)  
od 9.00 do 19.00 

• suvenýry od 10.00 do 19.00 

Komentovaná krmení a setkání – v květnu každý 
víkend na více než 20 místech v zoo. Aktuální přehled 
na webu zoo.

Výstavy
Gočárovy domy – Ibis skalní  
Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní

Neděle 1. 5.
První máj, lásky čas 
Zveme všechny zamilované do zoo. Přijďte se políbit pod 
rozkvetlou sakurou.

Sobota 7. 5. 
Vycházka s herpetologem 
Komentovaná prohlídka pod vedením odborníka za volně 
žijícími plazy v areálu zoo. Na akci je třeba se objednat 
předem na pr@zoopraha.cz nebo na tel. 296 112 230. 

Sobota 7. 5. 
Jak zvířata pečují o mláďata 
Projděte si několik stanovišť s mláďaty po zoo a zkuste si 
rodičovskou péči jinak.

Neděle 8. 5. 
May Day 2016 
Školní třídy vám ukáží, že to s ochranou zvířat myslí vážně! 
Veškerý výtěžek z prodeje jejich výrobků půjde na konto 
Pomáháme jim přežít.

Čtvrtek 19. 5. 
Rok tapíra Tobyho
Dokážete ještě rozeznat samečka Tobyho od rodičů? Oslava 
1. narozenin mladého tapíra.

Sobota 21. 5. 
Jak zvířata pečují o mláďata 
Projděte si několik stanovišť s mláďaty po zoo a zkuste si 
rodičovskou péči jinak.

Sobota 28. 5. 
Rok lachtana Mamuta 
Malý ploutvonožec oslaví 1. narozeniny.

Neděle 29. 5. 
Noc snů 
Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí 
s postižením. Na akce je třeba se přihlásit předem. Přihlášku 
zveřejníme první květnový týden na webu zoo.

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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Květnová křížovka Čtenářská soutěž

Už desátým rokem je na Vinohradech v Lon-
dýnské 55 otevřena... TAJENKA Geosvět, kte-
rou rozhodně nepřehlédnete. Vystaveno je 
tady zhruba sedm tisíc exponátů. Můžete 
obdivovat krásu českých achátů, vltavínů, 
samostatnou expozici věnovanou zlatu nebo 
drahokamům. Je zde jedna z nejkomplet-
nějších sbírek nejstarších českých prvohor-
ních trilobitů s velmi vzácnými exponáty. 
Nejlepší bude, když se do Geosvěta zajdete 
podívat. Kamenná historie naší planety za to 
určitě stojí. Otevřeno je po - pá 10.00 – 
18.00, so 10.00 – 15.00. Přízemí je samo-
zřejmě bezbariérové, po domluvě se dá 
dostat i do spodního patra. Tentokrát vylo-
sujeme 5 výherců, kteří dostanou volné ro-
dinné vstupenky. Více na tel. 221 513 224, info@geosvet.cz, www.geosvet.cz. 
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Křížovka pro děti: V květnu mají svátek Pankrác, Servác a Bonifác. Víte jak se jim
 také říká... TAJENKA

Dubnová tajenka: ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE
Výherci: Kateřina Kliková, Stodůlky; Jana Hlávková, Velká Ohrada; 
Michal Hrican, Stodůlky

 
 

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

Správné odpovědi z dubna:
Křížovka – DĚTSKÉ KNIHY

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Jana Rožcová, Lužiny
v hodnotě 238 Kč – Marie Frantlová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Jitka Šottníková, Stodůlky
Jana Sosvorová, Velká Ohrada
Miloš Kubera, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:
1) Kdy proběhla celostátní dobrovolnická akce Ukliďme Česko?
2) Jak dlouho budou ještě poletovat tropičtí motýli skleníkem Fata Morgana?
3) Kdy a kde se uskuteční benefiční koncert houslisty Pavla Šporcla?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Kdy se uskuteční 2. ročník sportovního dne Halda 2016?
2. ročník sportovního dne Halda 2016 se uskuteční druhou květnovou  
sobotu – 14. května.
2) Do kdy bude na radnici možné navštívit výstavu vyřezávaných zastavení křížové 
cesty od pana Miroslava Hniličky?
Výstava byla v atriu radnice k vidění do 8. dubna.
3) Uveďte alespoň tři organizace, kterým pomáhá projekt Potex.
Projekt Potex pomáhá například organizacím Naděje a Centrum sociálních 
služeb Praha, Společnou cestou, Nadace Naše Dítě.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Miloš Barták, Stodůlky

 Připravila Petra Fořtová
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trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

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

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

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

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference


