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Rada MČ Praha 13 mj. 
DOPORUČILA ZMČ VYSLOVIT
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka ke dni 30. 4. 2019 
z důvodu písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího ke dni 1. 5. 2019, 
prvního náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb 
do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění
SCHVÁLILA
–  poskytnutí dotací určených pro sport v souhrnné výši 975 900 Kč pro sportovní 

organizace a na sportovní akce z finančních prostředků z odvodů z výherních 
hracích zařízení

–  poskytnutí dotací v souhrnné výši 400 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního 
schváleného rozpočtu s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla 
ponechána jako rezerva pro realizaci případných žádostí o dotace nebo realizaci akcí 
pro veřejnost v průběhu roku 2019

–  Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2019
ZŘÍDILA
Komisi dotační pro oblast sociální jako poradní a iniciativní orgán MČ Praha 13
a JMENOVALA
předsedkyni Komise dotační pro oblast sociální: Bc. Yvetu Kvapilovou 
– místopředsedu: Ing. Víta Bobysuda
– členy komise: Anetu Ečekovou Maršálovou a Mgr. Blanku Vildovou
– tajemníka komise: Bc. Petra Syrového
VZALA NA VĚDOMÍ
zánik funkce dosavadní předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP 
Mgr. Evy Libigerové z důvodu ukončení jejího pracovního poměru
a JMENOVALA
Michalu Královou do funkce předsedkyně Redakční rady zpravodaje MČ Praha 13 STOP

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VYSLOVILO
1. zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy ke dni 28. 2. 
2019 z důvodu písemné rezignace podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
2. zánik postavení prvního náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany a téhož 
volebního obvodu z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2018 pana Marka Ždánského 
ke dni 4. 3. 2019 z důvodu písemné rezignace podle § 57 písm. b) zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
3. zánik postavení druhého náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany a téhož 
volebního obvodu z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2018 Ing. Jany Gerhátové 
z důvodu ztráty volitelnosti podle § 57 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění
4. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla Prokeše ke dni 5. 3. 
2019 – třetího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu z voleb 
do zastupitelstva obcí v r. 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v platném znění
UDĚLILO
čestné občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi, občanovi městské části 
Praha 13, za celoživotní přínos a obohacení kulturního života
SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ Praha 13)
SCHVÁLILO
poskytnutí dotací v celkové výši 3 170 000 Kč pro:
• Petra Škábová, plavecká škola Bouble Trouble   150 000 Kč
• SK Aktis Praha, z.s.   230 000 Kč
• TJ Sokol Stodůlky, z.s.   500 000 Kč
• Sportovní klub Hala Lužiny, z.s.   690 000 Kč
• HC Kert Park Praha, z.s.   1 000 000 Kč
• Sportovní klub Motorlet Praha, spolek   500 000 Kč
• FK Řeporyje, z.s.   100 000 Kč 
 Zpracovala Jana Krákorová

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

Zprávy Ze Zasedání rady a Zastupitelstva

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 5. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 19. června 2019 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

pOZvánKa na Zasedání Zastupitelstva

Cestování do zahraničí s dětmi 
• dle platné legislativy lze také dětem do 15 let vydat občanský průkaz, na který mo-
hou cestovat do států Evropské unie, ale i do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé 
Hory, Islandu, Makedonie, Norska, Srbska a Švýcarska
• pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč 
a cestovního pasu 100 Kč
• doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let
• dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to 
na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech 
MČ Praha 1 až 22) – při podání žádosti musí být dítě vždy přítomno
• lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů 
• cestovní pas lze vydat ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, tzv. „blesk“, pro děti 
do 15 let za zvýšený správní poplatek 1 000 Kč, ve zkrácené lhůtě 24 hod., tzv. „super-
blesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 2 000 Kč
• občanský průkaz lze vydat ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů, tzv. „blesk“, pro děti 
do 15 let za zvýšený správní poplatek 300 Kč, ve zkrácené lhůtě 24 hod., tzv. „super-
blesk“, pro děti do 15 let za zvýšený správní poplatek 500 Kč
• žádosti typu „blesk“ a „superblesk“ lze podat i na Ministerstvu vnitra ČR, ale v pří-
padě „superblesku“ nutno na ministerstvu i vyzvednout
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občan-
ský průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů  a evidence obyvatel

O prázdninách bez velkoobjemových kontejnerů
V červenci a v srpnu nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram 
na září bude zveřejněn na webu městské části Praha 13 www.praha13.cz→Životní 
prostředí→Velkoobjemové kontejnery a v zářijovém vydání zpravodaje STOP.

     Michaela Líčková, OŽP

 
Děkujeme za pochopení
V dubnu byly zahájeny sta-
vební práce před budovou 
ZŠ Kuncova. Rozšiřuje a upra-
vuje se zde chodník a buduje 
se dopravní komunikace pro 
zásobování nové školní jí-
delny. Práce probíhají 
i na příjezdové komunikaci 
k nové jídelně v areálu školy, 
kde došlo k rozšíření příjez-
dové cesty. Stavební ruch 
bude pokračovat až do července. Děkujeme občanům, kteří kolem školy chodí, za po-
chopení a omlouváme se za komplikace se stavbou spojené.    

 Jan Šafir, vedoucí odboru školství 

                                                          
Úřední hodiny radnice se v létě nemění
Také letos zůstávají o letních prázdninách úřední hodiny Úřadu městské části Praha 13 
neměnné. Své záležitosti si můžete přijít vyřídit vždy v pondělí a středu od 8.00 
do 18.00, v úterý a čtvrtek vždy od 8.00 do 13.00. Vyřízení občanských průkazů, ces-
tovních dokladů, ověřování informací a využití služeb CzechPoint a pokladny je možné 
také v pátek od 8.00–13.00. Podatelna je občanům k dispozici vždy v pondělí a středu 
od 8.00 do 18.00, v úterý a čtvrtek od 8.00 do 16.00 a v pátek od 8.00 do 14.30.
V budově radnice sídlí také Úřad práce ČR, který je samostatným pracovištěm. 
 Pracovní dobu Úřadu práce naleznete na www.praha13.cz/Uredni-hodiny.  -red-

Farmářské trhy pokračují 
I v době letních prázdnin budou na Slunečním náměstí každé pondělí od 8.00 
do 18.00 hodin v provozu farmářské trhy s nabídkou čerstvé zeleniny, ovoce, mléčných 
a masných výrobků a dalších produktů. Přijďte ochutnat. -red-   

sdĚlení ÚŘadu a mĚstsKé části  
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pŘímá linKa

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

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

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@p13.mepnet.cz

Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz

TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

slOvO ŠéFredaKtOrKy KOntaKty

Vážení a milí čtenáři STOPu,
právě držíte v ruce poslední předprázdninové vydání. Létem na vás dýchne nejen jeho 
obálka plná slunečnic od Markéty Dočekalové, ale také jeho obsah. Ani dvě strany nestačily 
na úspěchy našich sportovců, naposled jsme zařadili i nabídku stále ještě volných míst 
letních a příměstských táborů. Sportovně naladěné je rovněž Téma STOPu, kde se mimo jiné 
dočtete o rekonstrukci fotbalového hřiště Sokola Stodůlky. Samozřejmě i v červnovém 
vydání najdete všechny pravidelné rubriky. Na stránkách věnovaných životnímu prostředí 
vás určitě zaujme příspěvek Dany Céové, který se týká změn klimatických podmínek. Články, 
které si můžete přečíst na straně 23, zařazujeme díky jejich obsahu obzvlášť rádi. Svědčí 
o tom, že i naše děti a mladí lidé mají srdce na správném místě a dokáží nezištně pomoci. 
Nabídneme vám i pár tipů na výlet. Kdyby vás prázdninové cestování zavedlo do Pardu-
bického kraje, zajeďte se podívat do Muzea řemesel Letohrad, největšího českého 
a s největší pravděpodobností i středoevropského muzea s tímto zaměřením. Nepatrnou 
ochutnávku najdete na straně 27. Naše stálá přispěvatelka Marta Kravčíková vás opět pozve 
na výšlap – tentokrát do Úštěku. Obsáhlý je také Kalendář akcí. Protože v červenci a srpnu 
STOP nevychází, zařadili jsme do kalendáře už teď všechny akce z července, srpna a začátku 
září, o kterých jsme v době uzávěrky věděli. Určitě si už nyní poznamenejte data konání 
například Třebonických letních her, Koncertu pro park, akcí spojených s prvním školním 
dnem nebo Psího dne s Prahou 13. Byla by škoda je propásnout. 
Za celou redakci vám přeji prázdninové dny plné pohody, odpočinku a krásného počasí.
 Eva Černá, šéfredaktorka

Vzhledem k tomu, že nedávno 
proběhly zápisy do mateřských 
a základních škol, zajímá nás, ko
lik jich na třináctce máme a zda 
se podařilo umístit všechny děti, 
které v naší MČ bydlí? 
Naše městská část je zřizovatelem 
10 základních a 22 mateř ských 
škol.V následujícím škol ním ro- 
ce nastoupí do základních škol 
657 prvňáčků a do mateřinek 
636  nováčků. Je potřeba zdůraz-
nit, že všechny děti, které se do-
stavily k zápisu, a zároveň mají se 
svými rodiči trvalý pobyt v Pra-
 ze 13, byly přijaty. Víme, že jiné 
městské části mají bohužel 
s umísťováním dětí ve školských 
zařízeních v posledních letech 
potíže. Kapacita ve školkách 
a základních školách je v naší 
městské části ale zatím dostačující.

Uvědomujeme si, že vstup 
do mateřské a následně základní 
školy je velkou životní změnou 
nejen pro děti. Začátky nebývají 
vždy jednoduché, chvíli trvá, než 
si děti přivyknou na jiný režim, 
než byly zvyklé, na nové prostředí, 
učitelky, nové kamarády a v nepo-
slední řadě také na novou stravu.

Rád bych nyní zodpověděl pár 
dotazů, které přišly nedávno 
na náš odbor školství. Rodiče, 
kteří se se svými dětmi přistěho-
vali na třináctku v době, kdy už 
zápisy do prvních tříd proběhly, 
bych rád ujistil, že v současné 
době, ale jen do naplnění kapa-
city, jsme schopni jejich dítě 
v jedné z našich základních škol 
umístit. Pro rodiče, kteří se dota-
zují na umístění svých dětí mlad-
ších tří let, máme dobrou zprávu 
také. Naše městská část dispo-
nuje unikátní mateřskou školkou, 
která je určena právě pro děti 
v rozmezí dvou až tří let. Vzhle-
dem k blížícímu se konci škol-
ního roku bych dodal, že také le-
tos bude zajištěn ve vybraných 
školkách prázdninový provoz, 
pro starší děti bývá připraven 
program v DDM Stodůlky. 

Všem pedagogům děkuji za je-
jich zodpovědnou a mnohdy ne-
snadnou práci a nejen jim přeji 
krásné prázdniny.

V polovině května občané za
znamenali omezení provozu vy
volávacího systému v přízemí 

naší radnice. Jaký byl důvod?
Máte pravdu ve dnech 
16. a 17. května probíhala v ob-
jektu instalace nového systému 
vyvolávacího zařízení, během 
které stávající nebyl v provozu. 

Rada MČ schválila na svém 
zasedání projekt Obnova a rozší-
ření vyvolávacího systému v bu-
dově radnice. Jeho cílem je zvý-
šit komfort občanů při vyřizování 
úředních záležitostí tak, aby 
nemuseli na radnici trávit tolik 
času. Nový projekt řeší obnovu 
stávajícího vyvolávacího systému 
z roku 2005, který je využíván 
na přepážkových pracovištích 
v hale radnice pro odbavení 
 klientů v přízemí (občanské 
 průkazy a cestovní doklady, ově-
řování) a v 1. patře (CzechPoint, 
živnostenský odbor, Úřad práce). 
Novinkou je jeho rozšíření 
do 3. patra, kde ho budou využí-
vat občané přicházející na odbor 
občansko-správní.

Zdokonalený systém nadále 
umožňuje klientům rezervovat si 
termín schůzky prostřednictvím 
internetu. Rezervační formulář je 
přístupný na webových stránkách 
www.praha13.cz. K tomuto 
úkonu je možno využít také in-
formační terminály s internetem 
v 1. patře. V rámci přeměny byly 
nainstalovány modernější obra-
zovky s dotykovým displejem. 
Jsme si vědomi, že doba pokro-
čila a nové technologie přináší 
nové možnosti a vyšší úroveň 
v komunikaci mezi uživateli 
vyvolávacích systémů a jejich 
klienty.

Zadávací požadavky na tech-
nické parametry a funkce nového 

zařízení byly poměrně obsáhlé, 
proto věříme, že naši spoluob-
čané brzy zaznamenají změny 
k lepšímu. V těchto dnech 
probíhá testovací provoz, během 
kterého si jak návštěvníci radnice, 
tak úředníci mohou otestovat 
veškeré výhody nového vyvo-
lávacího systému. Ten však není 
jedinou novinkou, která přispěje 
ke zrychlení obsluhy klientů. 
Od jara tohoto roku mají pracov-
níci na odboru osobních dokladů 
nové rotomaty, které nahradily 
registrační kartotéky. Jejich insta-
lací se velmi zrychlil celý proces 
vyhledávání patřičných doku-
mentů. 

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

  Uzávěrka příštího čísla: 12. 8. 2019  Distribuce: 30. 8. – 6. 9. 2019
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inFOrmaCe Z radniCe

Staňte se pěstouny! Jak se stát 
pěstounem?
Od 10. do 16. 6. bude v Praze probíhat v rámci projektu MPSV Týden 
pěstounství. Je zaměřený na osvětu náhradního rodičovství, zvyšování 
jeho prestiže a získání případných zájemců o pěstounskou péči.  
   Odbor sociální péče ÚMČ Praha 13 připravil na 11. 6. od 10.00 
do 19.00 v Dětském centru Ptáčkov, V Hůrkách 5, bohatý kulturní 
program pro všechny zúčastněné, včetně dětí, který vyvrcholí v 17.00 
oceněním pěstounů z Prahy 13. Ocenění předají starosta David Vod-
rážka s herečkou a pěstounkou Nelou Boudovou.   
   Ve středu 12. 6. od 10.00 do 17.00 bude tato osvětová akce pokračo-
vat ve 2. patře ÚMČ Praha 13 Dnem otevřených dveří s konkrétními 
informacemi pro zájemce o pěstounskou péči. Od 15.00 do 17.00 pak 
na vaše dotazy odpoví dětský psycholog Jaroslav Šturma. 
   Všichni pěstouni a případní zájemci o pěstounskou péči jsou srdečně 
zváni. Za OSP Blanka Vildová

Další Veřejné projednání
Ve středu 24. dubna se v prostorách obřadní síně radnice konalo další 
ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřej-
nost měla možnost sdílet názory s vedením městské části a diskutovat 
o možnostech případného zavedení zón placeného stání a o možnosti 
řešení dopravy v klidu na Velké Ohradě, a to výstavbou parkovacího 
domu.

Jsme rádi, že akce tohoto typu začínají veřejnost oslovovat a občané 
tak využívají možnost aktivně se zapojit do rozhodování o naší měst-
ské části. Akce se účastnili místostarosta David Zelený, předseda vý-
boru MA 21 Vít Bobysud, odpovědný politik MA 21 Aneta Ečeková 
Maršálová a další.   
 Hanka Zelenková, koordinátorka MA 21

Den zdravého životního stylu
Opět po roce jsme pro vás připravili Den zdraví – 
jednodenní festival zdravého životního stylu. Těšit 
se můžete na bohatý program partnerů akce, plný 
ochutnávek zdravých jídel, informací ze světa zdraví a prevence. 

Den zdraví se uskuteční ve středu 19. 6. od 13.00 do 18.00 před rad-
nicí Prahy 13. V rámci programu si můžete nechat změřit nejen krevní 
tlak, ale celkovou funkci metabolismu. K dispozici vám budou rady lé-
kařů například z oblastí homeopatie nebo podologie. Své zastoupení 
zde budou mít i zdravotní pojišťovny se svými doplňkovými programy, 
poskytovatelé sociálních služeb, místní prodejci zdravých potravin 
s ochutnávkami a další zajímavosti z oblasti zdravého životního stylu. 
Celý program je doplněn soutěžemi pro děti o zajímavé ceny. Pro prv-
ních 200 návštěvníků jsou připraveny upomínkové předměty.

Den zdraví se koná v rámci aktivit místní Agendy 21, záštitu pře-
vzali radní Aneta Ečeková Maršálová a předseda výboru MA 21 Vít 
Bobysud.   Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Už brzy začne festivalový maraton
Poslední srpnový den odstartuje Festival volného času Prahy 13. Už po-
sedmé se můžete těšit na plejádu nejrůznějších akcí a námětů pro vyu-
žití volného času dětí, mládeže i dospělých. 

Festival vám představí širokou škálu organizací, spolků, sdružení 
a klubů s ještě širší nabídkou aktivit z řady oblastí – od sportu, turis-
tiky, hudby, divadla, přes tvůrčí činnosti až po chovatelství. Nabídka 
bude nejen zajímavá, ale i pestrá, takže věříme, že z programu, který 
najdete v následujícím vydání STOPu a také na www.praha13.cz, si 
vybere úplně každý.

Z připravovaných akcí, které budou pořádány na různých místech 
třináctky, můžeme jmenovat např. hokejbalový turnaj, Medobraní, 
Běh Metropole, Svatováclavský jarmark, jehož součástí bude prezen-
tace Helppes – Centra výcviku psů pro postižené, o.p.s, turistický po-
chod Pražské věže, celodenní program SK Hala Lužiny, chybět ne-
bude ani ukázka flyboardingu... Těšíme se na vaši účast. 

Festival bude probíhat pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana 
a předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda.  Eva Černá

Pomoc pro imobilní občany
V pondělí 13. května byl předán správcům Polikliniky Lípa Centrum 
Nové Butovice mechanický invalidní vozík s vysokou nosností, 
za který městská část Praha 13 zaplatila 7 770 korun. „Věříme, že 
tento invalidní vozík zvýší komfort imobilních klientů polikliniky 
a ulehčí práci osobám, které je do tohoto zdravotnického zařízení při-
vážejí,“ řekl při této příležitosti starosta David Vodrážka, který se 
spolu s místostarostou Davidem Zeleným a předsedkyní sociálního 
výboru Anetou Ečekovou Maršálovou předání zúčastnil.

Vozík si bude možné zapůjčit v recepci polikliniky po složení vratné 
zálohy ve výši 500 Kč, předložení občanského průkazu a uvedení tele-
fonního kontaktu.  Eva Černá
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Tělovýchovná jednota Sokol Stodůlky v příštím roce oslaví již 110 let 
od svého založení a zároveň 100 let od prvních začátků oddílu ko-
pané. Letos na podzim se konečně dočká nově revitalizovaného do-
mácího fotbalového hřiště za kostelem svatého Jakuba Staršího 
ve Stodůlkách. Proto teď nahlédneme do historie založení i fungování 
oddílů v tělovýchovné jednotě. „V současné době se v TJ Sokol Sto-
důlky sdružuje více sportovních oddílů. Mezi nejpočetnější patří fotba-
lové týmy, následuje volejbal, basketbal, nohejbal, tenis, stolní tenis 
a také Sport pro všechny,“ uvedl Václav Sailer, prezident Sokola. „Tělo-
výchovná jednota dnes čítá okolo tisícovky registrovaných členů. Vlaj-
kovou lodí jsou fotbalové mančafty, které si ke své činnosti pronajímají 
od městské části sportovní areál v Kuncově ulici (za kostelem). Ten 
plně využívá dvanáct fotbalových mužstev napříč všemi věkovými kate-
goriemi. Fotbalové oddíly pojímají tři čtvrtiny členů celé základny tělo-
výchovné jednoty. Dnes trénují v Sokole Stodůlky téměř tři stovky mla-
dých nadějných fotbalistů. Historie fotbalového klubu sahá až do roku 
1923, kdy byl založen fotbalový tým Victoria Stodůlky. Od roku 1940 
klub začal pravidelně hrát mistrovské soutěže. V průběhu let zažil 
mnoho vzestupů i pádů. Nicméně silné odhodlání, trpělivost a pokora, 
ale hlavně láska ke kulatému míči pomohla hráčům ze Stodůlek najít 
cestu mezi pražskou elitu, kde se drží dodnes. Přes vysoký počet hráčů 
má klub v pronájmu pouze jedno hřiště, což je zcela nedostačující, 
a kvalita sportoviště nevyhovovala již dávno. Bylo potřeba vylepšit jak 
travnatou plochu, tak i zázemí, což není samozřejmě levná záležitost. 
V loňském roce se podařilo získat finanční prostředky od pražského 
magistrátu a také od naší městské části, a to díky dotacím a grantům 
na podporu sportu.“ 

Rekonstrukce tedy mohla začít. Odstranila se vrchní vrstva nekva-
litní zeminy, povrch hřiště se srovnal pomocí laseru, přebytečná ze-
mina byla odvezena, vybudovalo se kvalitní moderní odvodnění, nový 
závlahový systém s využitím velkých zásobních cisteren na vodu, který 
se bude používat ke kropení hřiště. Před střídačkami byla položena 
umělá tráva. Společně s nutnou rekonstrukcí hřiště byly provedeny 
i další související práce na elektroinstalaci, osvětlení stávajících i nově 
vzniklých tréninkových ploch. Byly přebudovány střídačky a tribuna 
pro diváky. Nyní přijdou na řadu dokončovací práce. Vše zkrátka smě-
řuje ke zkulturnění celého areálu tak, aby se stal důstojným fotbalovým 
stánkem nejen pro sportovce registrované v TJ Sokol Stodůlky, ale pro 

celou Prahu 13. Rekonstrukce, která skončí v červenci, byla dotována 
7 500 000 Kč z MHMP, participace TJ Sokola Stodůlky byla 
1 875 000 Kč a MČ jim na toto přispěla milionem korun.  

„Aby fotbalisté mohli trénovat i v době rekonstrukce, zapůjčil si 
klub náhradní hřiště a městská část Praha 13 na svém zasedání zastu-
pitelstva i letos schválila finanční dotaci ve výši půl milionu korun 
na podporu sportovní činnosti mládeže,“ řekl předseda klubu. „Velmi 
výrazně tak tělovýchovné jednotě přispěla na krytí výdajů, spojených 
s pronájmem dočasného sportoviště v Klausově ulici. Z důvodu re-
konstrukce travnatého hřiště jsme museli přeložit mistrovská utkání, 
takže jsme navíc museli provést i některé práce na umělé trávě Zá-
kladní školy Klausova. Toto všechno nás stojí nemalé peníze. V sou-
časné době si nedovedeme představit činnost klubu bez možnosti vyu-

žití tohoto hřiště, protože zájemců o fotbal z řad mládeže je stále 
více nejen z třináctky, ale i z okolních obcí.“ 

MČ dlouhodobě podporuje činnost nejen fotbalu, ale celé jednoty. 
 Finančně přispívá na rekonstrukci havarijního stavu tělocvičny v ulici 
K Vidouli. Byla provedena oprava osvětlení, vybudován nový povrch po-
dle nejnovějších stavebních trendů, nová střecha a zmodernizováno WC 
tak, aby jej mohli využívat i imobilní návštěvníci. Díky dotacím MČ 
Praha 13 může klub dlouhodobě vytvářet kvalitní podmínky pro spor-
tovce jak z hlediska materiálního, tak i trenérského.

Stolní tenis
V roce 1970 se v místní tělocvičně scházela necelá desítka mužů, kteří 
trénovali na dvou stolech, které pro ně TJ zakoupila. Zhruba po roce 
začali stolní tenisté hrát nejnižší pražskou soutěž. V roce 1988 se do 
soutěží zapojily také ženy. V současné době se oddíl stolního tenisu 
rozšířil i o mládež. Družstva mužů a žen dnes startují v nejvyšších 
pražských soutěžích. 
Basketbal
Novodobá historie basketbalu ve Stodůlkách se začala psát s postup-
ným osídlováním sídliště na Lužinách v letech 1985–86. V září 1988 
bylo v oddílu košíkové vedle družstva mužů založeno minidružstvo 
žákyň. Některé z nich u tohoto sportu vydržely dlouhou dobu. Nejvý-
raznějšího úspěchu dosáhli však stodůlečtí baskeťáci ve streetballu, 
když v roce 2007 zvítězili v pražské streetballové lize. V současnosti 
má basket družstva mužů, dorostenek i žen.
Volejbal
Volejbalisté hráli od samého počátku ve smíšených družstvech mužů 
a žen. Široká základna se pravidelně účastnila okresních soutěží. 
V roce 1956 došlo k rozdělení smíšeného družstva, a poté se ženy 
probojovaly až do krajského přeboru. Ještě dlouho hrály v soutěžích 
volejbalového svazu. Dnes se tomuto sportu věnují už jen rekreačně. 
Tenis
V roce 1999, během rekonstrukce areálu sokolovny v ulici K Vidouli, 
vznikl tenisový areál TJ Sokol Stodůlky. V první fázi vyrostly dvě 
kryté haly, k nimž později přibyly i venkovní dvorce. Tím byla zapo-
čata nová éra stodůleckého tenisu. 
Nohejbal
Oddíl byl založen v roce 1972. Po roce si začal budovat hřiště u soko-
lovny. S novým prostorem přišli i noví hráči a zvýšila se tak úroveň 
hry. V roce 1979 byla obec připojena k Praze a tak se i Sokol zařadil 
do pražských soutěží a trvale se účastnil různých turnajů. Tělovýchov-
nou jednotu reprezentuje dodnes.

„Touto cestou bychom rádi poděkovali naší městské části za veškeré 
nemalé finanční dotace, které našemu klubu poskytuje a dlouhodobě 
tak podporuje sportovní činnost na třináctce,“ dodává závěrem Václav 
Sailer. „Bez finanční pomoci bychom mohli jen těžko nabídnout na-
šim sportovcům profesionální trenéry, materiální zázemí, kvalitní 
sportoviště a objevovat a vychovávat nové talenty. Nezbývá mi než po-
přát to správné počasí, aby tráva na novém hřišti rychle vytvořila sou-
vislý a kvalitní koberec a mohli jsme se tak na podzim opět vídat při 
mistrovských utkáních – na zbrusu novém stadionu a při nevšedních 
fotbalových zážitcích.“ Michala Králová

Nejen fotbalisté se těší na nové hřiště
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Předposlední 24 hodinový maraton nápadů je za námi. První letošní 
a v pořadí již třetí Ideathon proběhl 17. a 18. května v KD Mlejn. Při-
hlášené týmy řešily předem oznámená témata – parkování, sociální 
oblast, zdravotnictví a technickou infrastrukturu.

První místo získal projekt nazvaný PillsCube z oblasti zdravotnic-
tví, který zpracovával tým Maracudo. Žáci z gymnázia Jaroslava Hey-
rovského ve své prezentaci představili inteligentní lékovou krabičku, 

Maraton nových nápadů která zajistí nejen dozor 
nad užíváním tablet, ale 
je také vybavena zvuko-
vým a světelným signá-
lem a napojena na apli-
kaci, která zajistí pravi- 
delné výpisy. Její využití 
soutěžící konzultovali 
s pracovníky pečovatel-
ského domu, kde může 
být využita stejně jako 
v nemocnicích a rodi-
nách.

Na druhém místě se 
umístil projekt, který 
se zaměřil na optimální využívání stávajících parkovacích ploch, třetí 
příčku obhájil nápad s umístěním tlačítek na nebezpečných místech, 
jako jsou například zastávky nočních autobusů. 

Tyto nápady budou zahrnuty do Strategického plánu MČ Praha 13 
na období 2018–2024. Poslední ze čtyř plánovaných Ideathonů se 
uskuteční ve dnech 1. – 2. listopadu. Jeho přípravy jsou již v plném 
proudu. Sledujte proto www.idea13.cz. Libor Hakl a Michala Králová

Den rodiny s Prahou 13
Patnáctý květen je vyhlášen Mezinárodním dnem rodiny. MČ Praha 13 
v loňském roce schválila Koncepci rodinné politiky a tím se přihlásila 

k podpoře rodin 
napříč všemi gene-
racemi. Tento den 
se na třináctce ko-
nal pod záštitou 
starosty Davida 
Vodrážky premié-
rový ročník akce 
Den rodiny s Pra- 
hou 13. Zorganizo-
val ho odbor soci-
ální péče ve spolu-
práci s Dětským 
centrem Ptáčkov, 
kde probíhala 
hlavní část. Četly 
se pohádky, probí-

halo cvičení rodičů s dětmi, soutěže... V rámci mezigeneračního pro-
pojování vystoupil i pěvecký sbor dětí z Ptáčkova společně se sborem 
seniorek Bábinky z Litoměřic. Nejstarší zpěvačce bylo úctyhodných 
92 let a nejen jí patřil nadšený potlesk. Program vyvrcholil divadelním 
představením Za kůzlátky do pohádky.

Další program měl být na Slunečním náměstí. Počasí nám ale nepřálo, 
takže se některé aktivity přesunuly do atria radnice. Zde se například 
prodávaly výrobky organizace Dejme dětem šanci. Celý výtěžek puto-
val do dětských domovů, jejichž děti tato organizace podporuje ze-
jména při vstupu do života.

Ve stejný den probíhaly v organizacích zaměřených na fungování 
rodiny Dny otevřených dveří. Široká veřejnost se tak mohla seznámit 
s jejich pracovními aktivitami. Dne rodiny se za náš úřad zúčastnily 
radní Aneta Ečeková Maršálová a Blanka Vildová, vedoucí odboru 
sociální péče a další. Jan Morčuš

Náš úřad obsadil stříbrnou příčku
Ve středu 15. května se v Olomouci konalo slavnostní předávání cen 
vítězům soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působ-
ností, kterou vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. Úřad městské části 
Praha 13 obdržel v rámci všech městských částí Prahy cenu za druhé 
místo. 

Soutěž, do které se letos přihlásilo 146 obcí a městských částí, ma-
puje stav přívětivosti a otevřenosti obecních a městských úřadů vůči 
občanům a jejich potřebám. Hodnoceno bylo pět kritérií – dostupnost 
úřadu pro občany, transparentnost, komunikace, využívání moderních 
elektronických nástrojů a další nadstandardní služby úřadu.

„Jsem rád, že jsme i letos dostali příležitost představit široké veřej-
nosti, jak kvalitní služby občanům poskytujeme. Snažíme se jít s do-
bou a naše služby stále zdokonalovat tak, aby všichni měli při vyřizo-
vání svých záležitostí co největší komfort,“ řekl starosta David 
Vodrážka a dodal: „Náš úřad se dosud účastnil všech ročníků této sou-

Cenu z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny a Davida Slámy, 
ředitele odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy 
převzal Martin Šmíd, vedoucí odboru kancelář tajemníka.

těže a pokaždé se umístil na stupních vítězů, za což patří všem jeho 
zaměstnancům velký dík.“            Michala Králová
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(Auf) Wiedersehen in Prag!
V polovině května proběhlo v naší ZŠ Mládí setkání v rámci dlouho-
letého partnerství s rakouskou Základní školou Groß Sankt Florian, 
která se nachází ve Štýrsku. Navštívilo nás osmnáct žáků a devět pe-
dagogů. Zapojení žáci si už čtyři roky pravidelně dopisují pod vede-
ním své třídní učitelky Anny Schönnegger s našimi žáky. 

V dubnu 2018 se na půdě rakouské školy uskutečnilo první spo-

lečné setkání. Během týdne jsme měli možnost poznat nejen život 
na vesnici, ale i přívětivost a laskavost našich rakouských přátel jak 
ve škole, tak v hostitelských rodinách. Několikaleté partnerství našich 
škol se ještě více utužilo a jen těžko jsme se loučili.

Letos proběhl na oplátku týdenní program u nás. Měli jsme připra-
vený lákavý program, při kterém jsme si společně prohlédli nejen pa-
mětihodnosti naší 
metropole, ale vyra-
zili jsme i na Karl-
štejn. Potěšilo nás 
i pozvání na radnici, 
kde nás a naše ra-
kouské hosty vřele 
uvítal starosta David 
Vodrážka. Tímto 
bychom rádi podě-
kovali nejen měst-
ské části Praha 13, 
ale také Klubu přá- 
tel školy při ZŠ Mládí, žákům a učitelům, za nevšední zážitky a netra-
diční školní týden. Danke!      Ředitel školy Jaroslav Vodička a Iveta Pichlová 

Slet čarodějnic
Poslední dubnový den si neumíme bez pálení čarodějnic ani předsta-
vit, takže Centrální park i letos praskal ve švech. Slétly se tady čaro-
dějky a čarodějové všech věkových kategorií. Čarodějnický rej odstar-
toval starosta David Vodrážka, který všechny návštěvníky přivítal 
a čarodějům popřál hodně úspěchů v soutěžích. Ty byly hned tři - 

Zvoneček zazvonil po dvacáté
Jubilejní dvacátý ročník soutěže v sólovém zpěvu, určené pro žáky zá-
kladních škol a víceletých gymnázií, proběhl i letos v obřadní síni naší 
radnice. Pěvecké klání se letos konalo ve dnech 15. až 17. dubna a zú-
častnilo se ho 71 dětí z devíti základních škol a Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského. Porota udělila celkem deset prvních míst. Vítězové 
byli pozváni na tradiční závěrečný koncert. Ten proběhl ve čtvrtek 
25. dubna a nadchnul nejen soutěžící, ale i rodiče, prarodiče a hosty. 

Statisticky byla opět nejúspěšnější ZŠ Kuncova, za ní FZŠ s rozšíře-
nou výukou jazyků Bronzová a dále s vyrovnanými výsledky FZŠ 
prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, Gymnázium Jaroslava Heyrov-
ského a ZŠ Mohylová. Na koncertě vládla skvělá atmosféra, neboť 
výkony mladých zpěváků byly velmi profesionální. Velký dík patří  
nejen soutěžícím, ale i učitelům hudební výchovy, objektivní porotě 
a obětavým organizátorům. Hlavně ale rodičům, kteří své děti vedou 
k hudbě a zpěvu.  Bohdan Pardubický

o nejošklivější a nejhrbolatější nos, nejspolehlivější koště, ale hlavně 
o nejkrásnější čarodějnici. Starosta to s výběrem vítěze neměl vůbec 
lehké, protože konkurence byla převeliká a poslední čarodějnická 
móda úžasná.

O hudební doprovod se postaral zpěvák Martin Maxa a skupiny 
Tom Tones a Botox. V 18 hodin starosta slavnostně zapálil oheň 
a skvělá zábava pokračovala dál. Ohně v předvečer prvního máje ho-
řely i v Třebonicích a u Spolkového domu. Michala Králová
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INZERCE

facebook.com/galeriebutovice instagram.com/galeriebutovice galerie-butovice.cz
Změny vyhrazeny.

Výroba slizu, soutěže, autogramiáda.

sobota 8. 6. 2019
od 14 hodin

s YOUTUBERKOU LEOU

PRODEJNÍ TRHY

SRAZ SLIZOUNŮ

Termíny konání a seznam prodejců sledujte na
www.galerie-butovice.cz 

a facebook.com/butovickabrazda

pátek (případně sobota)
od 8 do 18 hodin

BUTOVICKÁ BRÁZDA

Americký truck, výstava vozů, motocyklů Harley
Davidson a čtyřkolek včetně testovací dráhy,

autodráha, fotostěna, malování na obličej,
soutěže pro celou rodinu, foodfestival.

sobota 15. 6. 2019
od 10 hodin

DEN OTCŮ

Autentická chuť mexických jídel ušitých přímo
na míru podle přání zákazníka a kvalitní přísady.

1.patro (vedle Ugo Salaterie)

Oblečení a vybavení pro volný čas
a do extrémních podmínek.

1.patro (u výjezdu z eskalátorů u hlavního vchodu)

PŘIPRAVUJEMEPOZOR ZMĚNA
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Dobrý den,
když už se pan starosta David Vodrážka zcela výjimečně „nadmíru roz-
ohní“, myslím tím zapalování vatry na letošních čarodějnicích, tak tady 

máme naše stodůlecké dobrovolné hasiče vedené také starostou – Vojtou Kout-
kem. Ti mají všechno pod kontrolou, včetně louče pana starosty Vodrážky . 
Ač to pár hodin před tím vypadalo, že se hezké počasí vyčarovat nedá, na-
konec vše dobře dopadlo. Slunce, program doprovázený dobrou náladou, 
dobroty a lákavé atrakce pro děti. A jak dopadly soutěže? Vyhráli všichni. 
Děkujeme všem za hezký čarodějný den v Centrálním parku Prahy 13.  
 Jiří Červenka

Devět šťastných let
Rádi bychom touto cestou poděkovali pedagogickému sboru ZŠ Janského 
za vše, co pro nás udělal. Prožili jsme zde devět krásných let, za které vdě-
číme našim učitelům. Díky paní učitelce Linhartové jsme se naučili táhnout 
za jeden provaz a stali se z nás opravdoví kamarádi. I když jsme se s ní 
těžce loučili, na druhém stupni nás čekala další skvělá třídní Alena Bulja-
tová. Přestože práci třídní učitelky dělala poprvé, zvládla ji skvěle. Vždy 
nám pomohla a stála při nás. Nemůžeme vyjmenovat všechny, ale nelze 
opomenout paní učitelku Lenhartovou a její ochotu nám cokoli vysvětlit. 
Na přijímací zkoušky z matematiky nás připravovala opravdu pečlivě. 

Kachny divoké, lidově zvané březňačky, mů-
žeme vidět snad u každého rybníku, vodní ná-
drže, řeky, přehrady, ale také na mořském po-
břeží. A protože potravu hledají nejen ve vodě, 
ale i na souši, mnohdy dokáží vyvolat náležitý 
rozruch. Třeba když se připletou do silničního 
provozu. Fotografii kačera se slabostí pro rychlá 
kola, kterou jsme tentokrát do pravidelné rub-
riky Vaším objektivem vybrali, nám poslala 
paní Gabriela Sedláčková. Pořídila ji v 7 hodin 
ráno u Polikliniky Lípa Centrum v Nových 
Butovicích. Je pravda, že tenhle fešák by možná 
způsobil malé pozdvižení jen u majitele auta, 
ale na druhou stranu musíme uznat, že má 
vkus. Pro své „mezipřistání“ si vybral dobrou 
značku . Co je ale důležitější – paní Gabriela 
hned fotografovala. Protože nám prázdniny 
a dovolené už opravdu klepou na dveře, neza-
pomeňte si na cesty přibalit své fotoaparáty, už 
teď se těšíme na zajímavé snímky, které poří-
díte. A nemusejí být jen z Prahy 13. Podělte se 
s čtenáři STOPu o krásná místa, která jste na-
vštívili. A že jich v naší zemi je. Fotografie 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi je zveřej-
níme. Eva Černá

vaŠím ObjeKtivem

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Stejně dobrou práci odvedla i paní učitelka Krištofová, která se nám celé 
čtyři roky poctivě věnovala v hodinách českého jazyka. Velký dík patří také 
panu řediteli Havlíčkovi a paní zástupkyni Kolářové za veškerou energii 
a úsilí, které škole věnují. Bude se nám stýskat a budeme v dobrém vzpo-
mínat. Vaše 9.A

Komu větve borovic mohly překážet?
Píši stížnost ohledně ořezaných borovic u zastávky MHD Kovářova smě-
rem do Motola na ulici Oistrachova.

Když jsem šla na očkování se psem ke KD Mlejn, byla jsem dosti pře-
kvapená a i naštvaná na někoho, kdo upřednostnil billboard f irmy oproti 
krásným borovicím. Prostě je někdo ořezal, spíš by si zasloužil podřezat 
billboard. Přikládám fotografie, kde je vidět, jak borovice ořezal, aby byl 
billboard dobře vidět a na další je vidět, jak řezy nejsou ani ošetřeny a teče 
z nich pryskyřice. Ten někdo by měl být potrestán a billboard by měl být od-
straněn, aby nepřekážel zeleni a stromům.    Jarmila Bechyňová

Vážená paní Bechyňová,
ohledně ořezaných borovic u zastávky MHD Kovářova směrem 
do Motola na ulici Oistrachova Vám můžeme sdělit, že jde prokaza-
telně o vandalizmus. Bohužel neznáme pachatele, se kterým by bylo 
možné zahájit správní řízení. Samozřejmě se nabízí, že by takto neod-
borně provedený řez mohl souviset s billboardem, ale není, jak to pro-
kázat. Takovéto zásahy do živých organizmů jsou odsouzeníhodné, 
zbytečné a vždy i nás hodně mrzí. Dana Céová, OŽP

Jedna z fotografií ořezaných větví
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Jsme akční – mezigenerační
Mezigenerační soužití je jedním z témat, kterým se aktivně věnuje 
místní Agenda 21. Jsme velmi rádi, že se daří realizovat programy, 
které pomáhají zlepšovat vztahy napříč všemi generacemi s důrazem 
na seniory. V úterý 16. dubna se v klubovně Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 13 uskutečnila akce pod názvem Mezigenerační hry. Odpo-
ledne plného deskových her se účastnilo několik dětí z místní základ-
 ní školy, senioři z Klubu seniorů II i zástupci MA 21 naší městské 
části Aneta Ečeková Maršálová a Vít Bobysud. Společenské hry se 
staly příjemným prostředkem k vzájemnému obohacení, výměně zku-
šeností, respektování se. Odpoledne bylo završeno losováním o věcné 
ceny a každý účastník Mezigeneračních her obdržel diplom za účast. 
Další „mezigenerační odpoledne“ se uskuteční na podzim. Zájemci se 
mohou již nyní hlásit na zelenkovah@p13.mepnet.cz.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

MIŠ v Mohylce
Nejde ani o hlodavce, i když chovu zvířat se ve 
škole také věnujeme, ani o hrubou chybu. V na-
šem případě jde o Program pro školy, který po-
máhá zamezit šikaně a snižovat její následky 
(MIŠ = MInimalizace Šikany). Za podpory 
MHMP prošel celý pedagogický sbor všemi 
třemi moduly 54 hodinového kurzu, kde jsme se naučili posoudit, co 
je projev šikany a co ne, rozumět projevům chování, které mohou být 
projevem šikany, určit konkrétní stádium – závažnost šikany podle 
projevů a adekvátně zasáhnout a umět si vyžádat konkrétní podporu. 
Z těchto získaných vědomostí budeme čerpat při vytváření klimatu 
naší školy. Spolupráce a kamarádství jsou pro nás v Mohylce na před-
ním místě.    Martina Štychová, ředitelka školy

Přednáška byla nadstandardním 
bonusem
O rizicích dnešní doby pro dospívající mluvili 6. května na jedinečné 
přednášce a následné diskuzi s 79 žáky tří 9. tříd ZŠ Kuncova mladí 
autoři pořadu Černota uváděného na TV Stream. Patrik Fiala a Mar-
tin Klesnil dokázali žákům hodinu a půl poutavě vyprávět o drogách 
a jejich rizicích, drogové nabídce a drogové scéně v centru Prahy 
na Václavském náměstí, ale také o internetových predátorech a kyber-
šikaně. S kamerou a s mikrofonem v ruce mapují tvůrci pořadu to nej-
černější, co se v Praze děje a před čím často raději zavíráme oči: 
 užívání drog přímo na ulici, stolking a vydírání přes sociální sítě, pro-
stituce, kuplířství aj. Autenticitu a působivost projektu během před-
nášky vhodně doplňovaly videosekvence z pořadu. Žáci měli během 
následné diskuze možnost zeptat se na cokoli k uvedeným tématům 
a natáčení pořadu. Velký počet dotazů, poděkování ředitele školy au-
torům za přednášku na první základní škole vůbec a následný velký 
potlesk svědčily o tom, že si tvůrci pořadu Černota mladé posluchače 
získali a dokázali je oslovit. Při zápisu do školní kroniky zadoufali, 
že pomohli alespoň jednomu žákovi. Na realizaci přednášky, která se 
stala nadstandardním bonusem školního preventivního programu, 
 dostala ZŠ Kuncova dar.   Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Varhany pro katedrálu 
Církevní mateřská škola Srdíčko se zapojila do projektu Varhany pro 
katedrálu. Nadační fond Svatovítské varhany, který vznikl v roce 2004 
z iniciativy kardinála Dominika Duky, vyhlásil národní sbírku na pod-
poru umístění nových varhan ve svatovítské katedrále. Organizuje 
projekt Adopce píšťal, ve kterém může jednotlivec či organizace přispět 
na jednotlivé píšťaly. Ceny píšťal jsou různé. V průběhu postní doby 
rodiče, děti i zaměstnanci mateřské školy mezi sebou vybrali částku 
7 000 Kč, kterou první květnový den odeslali na účet nadačního fondu. 
Adoptovali tak dvě píšťaly a přispěli tak na výstavbu nových svatovít-
ských varhan.  Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Vzpomínky pamětníků ožijí
Ve čtvrtek 20. června od 16 hodin se ve společenském sále ZŠ Jan-
ského uskuteční slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů. 
Ten přibližuje vzpomínky čtyř pamětníků z Prahy 13, jejichž životy 

ovlivnily dějinné události 20. století, které se ode-
hrály na území České republiky. Do projektu se 
zapojily celkem čtyři žákovské týmy ze ZŠ Jan-
ského a FZŠ Brdičkova. Nejprve natáčely vyprá-
vění místních pamětníků a dohledávaly dokumen-
tární materiály k jejich příběhům. Ze shromáždě-

ných podkladů pak vytvořily vlastní dokumentární díla, která odborné 
i široké veřejnosti představí právě na slavnostní prezentaci. 

Děti zpovídaly například první českou orientalistku Zoricu Dubov-
skou, paní Janu Valáškovou, která žákům přiblížila boje na barikádách 
během Pražského povstání nebo celoživotního člena Sokola Jinonice 
pana Miroslava Studeného. 

Do projektu Příběhy našich sousedů se v celé ČR zapojilo už 
663 škol s 4 276 žáky a studenty, kteří zdokumentovali už 1 015 pa-
mětnických příběhů. Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na  
www.pribehynasichsousedu.cz.  Alžběta Poláková

Žákovský tým ze ZŠ Janského s pamětníkem Miroslavem Studeným
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Fotosoutěž Praha 13 plná květin
Také letos vyhlašuje předseda výboru místní Agendy 21 Vít Bobysud 
již tradiční fotosoutěž Praha 13 plná květin. Máte krásně rozkvetlou 
předzahrádku nebo zahrádku? Je váš balkon samý květ? Pak by určitě 
byla velká škoda, kdybyste se do soutěže nepřihlásili. Neváhejte a fo-
tografujte. Sponzory soutěže o nejkrásnější zahradnickou výzdobu lo-
džie, balkonu, předzahrádky nebo zahrady jsou opět Zahradní cent-
rum v Řeporyjích a firma Zahradnictví Král. Až do neděle 15. září 
můžete na e-mail bobysudv@p13.mepnet.cz posílat fotografie, kte-
rými se s ostatními podělíte o výsledek vašeho pěstitelského, ale 
vlastně i aranžérského umu. Pokud budete mít fotografie v tištěné 
 podobě, můžete je zaslat poštou nebo osobně doručit na adresu: Vít 
Bobysud, ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Pra- 
ha 13. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje. Ty nejzdařilejší snímky 
vybere porota a ocení je poukázkami od sponzorů.  Eva Černá

Na nové auto pro Lukáše chybí  
už jen polovina
Již čtyři měsíce spolupracuje městská část Praha 13 s poděbradskou 
firmou Kompakt, s.r.o., na projektu pořízení sociálního automobilu 
pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 (www.sssp13.cz). 

Pořízení auta značky Dacia Dokker, o kterém jsme již ve STOPu 
psali, je financováno z reklam firem, které si na tomto voze zakoupí 
reklamní plochu. V tomto okamžiku je vůz zafinancován už z více 
než 50 % své pořizovací ceny. 

V případě zájmu o reklamu na tomto vozidle a spolupráci na pro-
jektu kontaktujte pana Jiřího Marka ze společnosti Kompakt, s.r.o., 
tel. 724 362 514. Děkujeme všem, kteří již přispěli na nákup našeho 
čtyřkolého „sociálního“ pomocníka, který bude pomáhat seniorům 
v Praze 13. Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Přečti – vrať – vyměň
Napíšeme-li mezi dvě jedničky plus, vyjde nám dvojka. Bez znaménka 
je to jedenáct. A právě to je pořadové číslo nové knihobudky, která 
od 11. dubna slouží žákům i pedagogům FZŠ Brdičkova. 

Slavnostně ji společně se zastupitelem Vítem Bobysudem uvedli 
do života ředitelka školy Kamila Hubalovská, žáci i pedagogové. Kni-
hovnička, jejíž pořízení bylo financováno ze sponzorských darů ro-
dičů, je umístěná v atriu školy. Převážnou část knih věnovala ze svých 
přebytků Městská knihovna hl. m. Prahy, značný počet ale přidali 
i žáci školy. 

S nápadem zřídit v naší městské části síť těchto netradičních kniho-
ven přišli koncem roku 2017 Vít Bobysud a členové výboru pro vý-
chovu a vzdělávání. Knihy je možné si půjčit nebo si je odnést domů 
a přinést místo nich jiné. Na závěr by se možná hodil jeden citát: 
Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha. 
 Lucius Annaeus Seneca  Eva Černá

Souboj čtenářů           
Žáci 6.A ZŠ Klausova se zapojili do celorepublikové soutěže ve zna-
losti obsahu knih, kterou realizuje společnost Svět knihy v rámci kam-
paně na podporu četby knih Rosteme s knihou. Ta přináší zajímavé 
knížky do škol a motivuje žáky ke čtení a povídání o knížkách. Soutěž 
Souboj čtenářů, která má již desetiletou tradici a vychází ze švýcarského 
projektu La bataille des livres, usiluje o zvyšování čtenářské gramot-
nosti a zdokonalení dovedností spojených s porozuměním textu. Le-
tošního jubilejního ročníku se zúčastnilo 120 škol z celé republiky. 

Každá z pěti čtenářských skupin našich páťáků se pečlivě připravo-
vala, četla a o jednom z pěti titulů si vedla čtenářský deník. Žáci 
ve skupině o knížce mluvili a vymýšleli odpovědi na otázky, které by 
mohli v souboji zaznít. Ten nastal 15. dubna, kdy musela každá sku-
pina co nejpřesněji odpovídat na kvízové otázky v on-line kole. Do fi-
nálového souboje ale postupuje jen pět nejlepších tříd a to se našim 
soutěžícím v tak silné konkurenci nepodařilo. Všichni si ale soutěž 
užili a vychutnali si příjemné čtenářské zážitky s krásnými knížkami. 
 Michaela Hroníková
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Butovický zajíček pro předškoláky
Butovický zajíček je soutěž, kterou pořádá atletický oddíl SK Aktis 
pro nejmenší sportovce z mateřských školek Prahy 13. Letos malé at-
lety čekala změna v podobě nového atletického oválu ZŠ Janského. 
Celé sportovní klání zahájila místostarostka Marcela Plesníková a pak 
již nic nebránilo té správné atletické bitvě o vzácné kovy. Děti tradič- 
ně prošly disciplínami, jako jsou sprint na 30 metrů, skok do dálky 
z místa, hod kriketovým míčkem a běh na 250 metrů. Závěr závodu 
patřil štafetě rodičů. 

Účast devíti mateřských škol svědčí o tom, že o atletiku je zájem už 
i mezi předškoláky. ZŠ Janského bude i nadále spolupracovat s atletic-
kým oddílem Aktis, který v novém školním roce přesune některé akti-
vity do naší školy. Nabídne tak žákům možnost věnovat se atletice 
ve sportovních kroužcích. Jan Havlíček, ředitel školy

Gymnastika opět na Ohradě
Na žádost rodičů a za podpory vedení ZŠ Klausova bude od září po-
kračovat sportovní gymnastika opět na Velké Ohradě. Závodní druž-
stvo malých gymnastek bude trénovat dvakrát týdně, a to v pondělí 
a ve středu. Dále počítáme s otevřením jednoho družstva chlapců 
z 1.–2. tříd (pondělí), družstva přípravky pro ročníky 2014–2015 
(středa) a družstva gymnastiky pro radost pro ročníky 2009–2011 
(pondělí). V MŠ Mezi Školami 2323 pak bude probíhat přípravka 
sportovní gymnastiky pro děti předškolního věku z oblasti Nových 
Butovic a Hůrky (středa). 

Přihlášky a podrobnější informace získáte u Andrey Kudličkové,  
tel. 773 963 651, veresandr@seznam.cz. Andrea Kudličková

Vítěze čeká celostátní finále
Stalo se již tradicí, že hokejbalový klub HC Kert Park Praha společně 
s městskou částí Praha 13 pořádá pro žáky základních škol hokejba-
lový turnaj Hokejbal proti drogám. Stejně jako vloni nad ním převzala 
záštitu místostarostka Marcela Plesníková.

Tentokrát se soutěžilo jen ve dvou kategoriích, protože do té nej-
mladší (1.–3. třída) se přihlásila pouze jedna škola. Druhá kategorie, 
kde hráli žáci 4. a 5. tříd, byla nejpočetnější. Pravidelné účastníky 
z FZŠ Brdičkova, Trávníčkova a ZŠ s RVJ Bronzová doplnily děti 
z nedalekých Jinočan a Chrášťan. Nejdále to k nám měla ZŠ Bratří 
Venclíků z Prahy 9. Turnaj se hrál systémem nejspravedlivějším – kaž-
 dý s každým. Všechny medailové pozice skončily v rukou domácích 
škol. Z prvního místa se radovalo mužstvo FZŠ Brdičkova, stříbro 
brala FZŠ Trávníčkova, bronz děti z Bronzové. V kategorii 6.–7. tříd, 
ta zápasy odehrála o den později, zvítězili bez porážky žáci ZŠ s RVJ 
Bronzová. Stříbro vybojovala FZŠ Brdičkova, bronz si nakonec 
na Prahu 9 odvezli hráči ze Základní školy Bratří Venclíků. Vítězná 
mužstva v obou kategoriích nás budou reprezentovat na celostátním 
finále turnaje.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo mi s turnajem pomohli. 
Martině Suchánkové za administrativní část, juniorům Kert Parku 
za řízení zápasů a organizační pomoc, sekretáři pražského svazu ho-
kejbalu Marku Skramužskému za zajištění cen a v neposlední řadě 
paní místostarostce. Věříme, že příští rok obsadíme všechny kategorie 
a o cenné kovy bude bojovat ještě více škol. Milan Kubíček

Stříbro pro BA Sparta
První květnový víkend proběhlo v hale BA Sparta Mistrovství ČR 
žákyň v basketbale. Turnaje, nad kterým převzal záštitu starosta David 
Vodrážka, se zúčastnilo osm nejlepších týmů této kategorie celé re-
publiky – Sokol Hradec Králové, BK Žabiny Brno, HB Basket, BK 
Chomutov, BK Strakonice, Sluneta Ústí n. L., KP Brno a domácí BA 
Sparta Praha. Naše děvčata na turnaji prohrála jen jedno utkání a vy-
bojovala k velké radosti všech domácích fanoušků stříbrné medaile. 
Mistrem ČR se stal Hradec Králové, bronzové medaile si odvezlo 
družstvo Žabiny Brno. BA Sparta ze Stodůlek tak opět dokázala, jak 
kvalitně pracuje s mládeží. V tomto soutěžním ročníku jsme dosáhli 
skvělá umístění – mistr ČR v kategorii juniorek, vicemistr ČR v kate-
gorii starších žákyň, mladší žačky si z MČR přivezly bronzové me-
daile. Tímto výsledkem jsme se letos stali nejlepším dívčím klubem 
České republiky. BA Sparta děkuje městské části Praha 13 za podporu 
při obou akcích. Ludmila Zachová
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Tradiční jarní evakuace
V sobotu 27. dubna v 10.30 byl za přítomnosti místostarostů Petra 
Zemana a Davida Zeleného odstartován 16. ročník jarní cyklistické 
vyjížďky Evakuace na kole. Trasa vedla od radnice přes Prokopské 
údolí, podél Vltavy a Berounky ke koupališti Biotop v Radotíně. Přes 
chladné a deštivé ráno se na startu sešly tři desítky cyklistů ve věku 
od 9 do 70 let. Zpestřením na startu byla přítomnost dvou cyklistů 
na kolech zn. Favorit. Oba exempláře byly chloubou majitelů a ozdo-
bou celého pelotonu jezdců, neboť přes jejich stáří více než 50 let zá-
řily novotou, jako když právě sjely z výrobní linky. Na první pohled 
bylo vidět, že těmto veteránům věnují jejich majitelé náležitou péči. 
Těšíme se na příští ročník a také na přítomnost většího počtu veteránů 
– kol značky Favorit. Jaroslav Matýsek 

HC Kert Park Praha vybojoval 
zlatý hattrick
Extraligový hokejbalový tým HC Kert Park Praha trenéra Davida 
Kuny, v jehož řadách je také několik reprezentantů, se potřetí za sebou 
probojoval do finále play-off nejvyšší tuzemské hokejbalové soutěže. 
Jeho finálovým soupeřem bylo mužstvo HBC Alpiq Kladno. První 
dvě utkání se odehrála v Praze na Lužinách za přítomnosti televizních 
kamer i starosty Davida Vodrážky. Lužinští hokejbalisté k zlatému 
hattricku našlápli velmi slibně. V sérii hrané na tři vítězná utkání totiž 
dokázali v obou dvou zvítězit. Ale bylo to pořádné drama, protože oba 
zápasy šly do prodloužení a skončily shodným výsledkem 4:3. V prv-
ním vstřelil vítězný gól kapitán Kert Parku Tomáš Wróbel, ve druhém 
přesně mířil Dalimil Zvonek. Kert Park si tak do Kladna vezl slibné 
vedení v sérii 2:0 a k zisku mistrovského titulu mu chybělo už jen je-
diné vítězství.

Sobotní zápas na Kladně se zásluhou obou týmů nesl od prvního 
hvizdu rozhodčího v ofenzivním rytmu. Jen díky skvělému výkonu 
obou brankářů skončila první třetina 0:0. Ve druhé třetině padla 
v přesilovce jediná branka. Střelcem byl lužinský Tomáš Fejfar a dá se 
říci, že jeho gól byl gólem zlatým. Kladenští hokejbalisté se sice snažili 
zvrátit pro ně nepříznivé skóre, ale až do konce zápasu jim stál v cestě 
neprůstřelný brankář Petr Mikl. V samém závěru utkání ještě odvolali 
brankáře a Martin Kruček tak střelou do prázdné branky pojistil ve-
dení na konečných 0:2. Závěrečná siréna ukončila finálovou sérii jas-
ným vítězstvím hokejbalistů Kert Park Praha, kteří zdolali HBC Al-
piq Kladno 3:0 a potřetí v řadě se stali mistry České republiky.      

 David Kuna a Eva Černá

Velký sportovní den v Centrálním 
parku Prahy 13 
V sobotu 18. května proběhl v Centrálním parku Prahy 13 již pátý 
ročník benefiční sportovní akce Halda. V rámci velkého sportovního 
dne se tradičně konaly běžecké závody pro děti a turnaj míčových her. 
Do běžeckých závodů se zapojilo přes 300 dětských závodníků, kteří 
poměřili síly na 3 běžeckých tratích. Odpoledne pokračoval sportovní 
den turnajem míčových her Boj o Spartu, kde se utkalo 18 týmů slože-
ných z dětí z Prahy 13, okolí a také z pěti dětských domovů. V pro-
gramu nechyběly ani dovednostní soutěže pro celou rodinu, kterých se 
zúčastnilo 388 rodinných týmů. Celá akce se uskutečnila pod záštitou 
místostarosty Prahy 13 Petra Zemana, který také sportovní den zahá-
jil. Výtěžek ze sportovního dne ve výši 101 220 Kč byl prostřednictvím 
projektu Sport pomáhá věnován na podporu sociálně hendikepovaných 
dětí.  Ludmila Zachová
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Dopravní soutěž mladých cyklistů
V úterý 7. května se na dopravním hřišti u ZŠ s RVJ Bronzová usku-
tečnilo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou kaž-
doročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy ČR – BESIP. Na její organi-
zaci se podílejí i Městská policie, Policie ČR, zástupci BESIP a MČ 
Praha 13. Zázemí pro soutěžící a organizátory soutěže poskytuje ZŠ 
Bronzová. Ve znalostech pravidel provozu na pozemních komunika-
cích, zásad poskytování první pomoci a jízdě zručnosti soutěžilo 
ve dvou kategoriích šest družstev. 

V I. kategorii 10–12 let získala první místo FZŠ Trávníčkova ve slo-
žení Lucie Komůrková, Eliška Trojáčková, Filip Alexandr a Oleksiy 
Tokar. Druhé místo patří ZŠ Mládí, třetí ZŠ Bronzová. Ve II. kategorii 
zvítězila rovněž FZŠ Trávníčkova ve složení Eva Procházková, Tereza 
Magurová, Matyáš Závora a Lukáš Hladík. V jednotlivcích se na prv-
ních místech umístili v I. kategorii Lucie Komůrková z FZŠ Trávníč-
kova a Vojtěch Polák ze ZŠ Mládí, ve druhé pak Aneta Kočembová 
ze ZŠ Bronzová a Lukáš Hladík z FZŠ Trávníčkova.

Dopolední klání bylo zakončeno slavnostním vyhlášením výsledků. 
Ceny spolu s pořadateli předali místostarostka Marcela Plesníková, 
radní Josef Zobal a zastupitel Vít Bobysud. Velké poděkování za per-
fektně zvládnutou organizaci soutěže patří strážmistru Jiřímu Dvořá-
kovi z Městské policie Praha 13. Smutné je, že se této soutěže zúčast-
ňuje jen malá část základních škol z naší městské části. Josef Zobal

Greenways Praha–Vídeň otevřena
Poslední dubnovou sobotu se na hrázi Stodůleckého rybníka v Cent-
rálním parku konal již 24. ročník běžecko-cyklistického závodu Triat-
lon sportklubu Praha a odboru životního prostředí.

Proč Butovický rohlík? Odpověď je jednoduchá, místní pekárna 
vždy dodává darem rohlíky na posilnění závodníků. Jan Král, zaklada-
tel této akce, která i letos otevřela dálkovou trasu Greenways Praha – 
Vídeň, ji proto nazval Butovický rohlík. Připomínkou toho byly také 
tradiční velké koláče s logem Prahy 13 a Greenways. Závodníků 
a ostatních návštěvníků bylo okolo dvou set. Nejmladší kategorii od-
startovala místostarostka Marcela Plesníková. Na vítěze čekal zmí-
něný butovický rohlík a šátek s logem závodu. 

Protože se akce koná také ke Dni Země, byl v parku vysazen nový 
strom – Pavlovnie plstnaná.    Dana Céová a Eva Beránková        

Petrův zdar!
V sobotu 4. května byl Třebonický rybník doslova v obležení. Konaly 
se zde totiž tradiční rybářské závody. Rekordní počet 42 závodníků jen 
napovídal o tom, jak je sport „tichých bláznů“ stále populárnější. Sa-
mozřejmě, že pojem o bláznech je myšlen s nadsázkou, protože staré 
čínské přísloví říká: „Chceš-li být šťasten hodinu – opij se. Chceš-li být 
šťasten tři dny – ožeň se. Chceš-li být šťasten celý život – staň se rybá-
řem.“ Závodníky hned brzo ráno pozdravil starosta David Vodrážka, 
popřál jim lovecké štěstí a pár minut po sedmé hodině rybářské závody 
odstartoval výstřelem ze startovací pistole. Odpoledne už bylo o vítězi 
rozhodnuto. Stal se jím Ivan Stojanov. Chytnul tolik ryb, že kdybyste je 
poskládaly za sebou, tak vytvoříte přímku dlouhou přesně 507 cm. Ten 
den se chytlo celkem 41 ryb, z toho 13 kaprů. Největší z nich měl 
67 cm a byl tak největší ulovenou rybou. Jiří Mašek, rybář 
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Nejvyšší vyznamenání ČASPV
První květnovou sobotu se ve Sportovním, školicím a klubovém cen-
tru České asociace Sport pro všechny na Velké Ohradě uskutečnila 
řádná Valná hromada ČASPV 2019. Její slavnostní část se týkala pře-
dávání nejvyššího vyznamenání České asociace Sport pro všechny, a to 
Zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše. Mezi vyznamenanými byl také Ja-
roslav Civín ze Sportovního klubu Velká Ohrada.

„Jardovou největší láskou mezi sporty byl a bezesporu stále je bas-
ketbal, který úspěšně provozoval na ligové úrovni, dnes se mu stejně 
úspěšně věnuje jako trenér a instruktor,“ řekla mimo jiné tisková 
mluvčí ČASPV Zdena Horčičková. „Vedle mnoha vlastních sportov-
ních a pracovních aktivit si vždy našel čas na dobrovolnou tělovýchov-
nou práci. Ať už jako zakladatel SK Velká Ohrada, kde je 25 let před-
sedou, nebo jako dlouholetý lektor rekreačních sportů, jako sportovec 
či velký propagátor nových netradičních sportů a aktivit. Jarda Civín 
je nepřehlédnutelnou tělovýchovnou osobností městské části Praha 13 
i České asociace Sport pro všechny. Za obrovský kus práce pro dobro-
volnou tělovýchovu mu toto vyznamenání bezesporu náleží.“  Eva Černá
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Ti z vás, kteří ještě nevybrali pro své děti příměstský nebo pobytový 
letní tábor, možná využijí některou z nabídek, které vám i v posled-
ním předprázdninovém vydání přinášíme. 

Léto s Lučinkou
● Pokud nechcete děti poslat na týdenní pobyt mimo Prahu, využijte 
v termínu 15.–19. 7. náš Měšťáček. Pro děti bude na každý den v čase 

8.00 do 16.00 připravený program 
a zajištěná strava. Dopoledne pořá-
dáme taneční tréninky a pohybo-
vou průpravu, ve volných chvílích 
si budeme hrát na zahradě nebo 
vyrazíme na výlet po okolí. Ideál- 
ní pro malé zájemce o členství 
ve Folklorním souboru Lučinka. 
● Ve dnech 17.–24. 8. pořádáme 
na osvědčeném místě – Letní škola 
v přírodě Vřesník – dětský letní 
 tábor s pohybovým zaměřením. 
Kromě našich tanečníků přibíráme 
i další děti, pro které to bude tý-
denní pobyt v přírodě, kdy se mo-
hou zúčastnit našich tanečních tré-
ninků a pobavit se při pohybových 
průpravách. Tančíme, chodíme 
na výlety, hrajeme hry a jezdíme 
na ponících. Více informací o obou 
táborech na www.fslucinka.wz.cz, 
fslucinka@seznam.cz.

Summer Basketball 
Příměstský basketbalový kemp pro děti s názvem Summer Basket-
ball je určen dětem od 7 do 13 let (roč. 2011 až 2006). Uskuteční se 
od 15. do 19. července ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha v Ře-
pích. Již tradiční kemp rozhodně není pouze pro pokročilé baskeťáky. 
Je i pro úplné začátečníky, kteří si chtějí basketbal vyzkoušet nebo 
si s ním jen zpestřit léto. U nejmladších dětí je sportovní program 
kempu zaměřen na více míčových sportů. Summer Basketball není jen 
o basketu ale také o zábavě, kamarádech a týmové spolupráci. Vedle 
basketu se děti zlepšují také v atletických dovednostech a všeobecné 
pohybové průpravě. Polední klid pak patří oblíbené tematické celotá-
borové hře. Na celý průběh kempu navíc budou dohlížet patroni, kte-

rými jsou reprezentanti ČR v basketbalu Jaromír Bohačík (ČEZ Bas-
ketball Nymburk, ČR) a Julia Reisingerová (Spar Citylift Girona, 
Španělsko). Více informací a online přihlášky naleznete na webu 
www.summerbasketball.cz.

Příměstský fotbalový kemp
Ve dnech 5.–9. srpna se v Řeporyjích, Tělovýchovná 642, koná pěti-
denní příměstský fotbalový kemp pro děti od 5 do 15 let. Je zaměřený 
na rozvoj individuálních herních činností, dynamiky, koordinaci po-
hybů a techniky kopu. Přihlaste své dítě a nechte jej sportovat a bavit 

Kam o letních prázdninách?
se s námi. Cena je 2 950 Kč. Těší se na vás tým Pro Fotbal kemp.  
Více informací a přihlášky najdete na www.profotbalkemp.cz.

Příměstský tábor Ninja
V krásném prostředí Avaloky, Bellušova 72, Lužiny, čeká děti týden 
(19.–23. 8.) plný dobrodružství, výuky bojového umění, sebeobrany 
a her. Navíc velká zahrada, domácí strava, výlet na hřiště a ve čtvrtek 
možnost přespání s táborákem a promítáním pro děti. Výuka od mis-
tra bojových umění Kodo Madla. Cena je 3 500 Kč, zápis do konce 
června. Informace na tel. 777 311 083.

Tenisový camp pro děti
Týdenní prázdninový tábor se zaměřením na intenzivní výuku tenisu 
v Jilemnici. Termíny 29. 6.–5. 7., 27. 7.–2. 8. Cena 5 600 Kč. Na táboře 
bude připravený program na celý den. Některých her a soutěží se 
účastní všichni společně, některé jsou organizované odděleně pro 
mladší a starší, pro tenisový trénink děti rozdělíme obvykle do 6 vě-
kově a výkonnostně vyrovnaných skupin. Dále si zahrajete třeba flor-
bal nebo v klubovně ping-pong, připravíme i etapovou hru v nedale-

kém lese. V případě deštivého počasí máme zajištěnu tenisovou halu, 
prostornou tělocvičnu, krytý bazén. Více informací najdete na webo-
vých stránkách www.tallent.cz/letni-tabor-jilemnice.

Příměstský tábor s orientálním břišním tancem
Tábor je určený slečnám ve věku 7–15 let. Ve dnech 12.–16. srpna se 
ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, a na jeho zahradě budou věnovat 
nejen orientálnímu břišnímu tanci, ale také stretchingu, výtvarným 
činnostem nebo povídání o světě a různorodosti kultur. Vytvoří si 
i vlastní kostým, ve kterém v pátek zatančí rodičům naučenou choreo-
grafii. Cena včetně teplého oběda je 4 000 Kč. Více na telefonním 
čísle 721 051 278 nebo sharkadance@gmail.com.  

Prázdniny v Jeremi
Sportovní centrum Jeremi, Jeremiášova 2581/2, pořádá pro děti 
od 6 do 18 let prázdninové příměstské kempy, které probíhají pod 
dohledem zkušených vedoucích a trenérů od 8.30 do 16.30. V ceně 
kempu je zahrnuto stravování 3x denně a pitný režim.
● Sportovní příměstský kemp Jeremi (6–15 let)
Termíny: 8.–12. 7., 15.–19. 7., 22.–26. 7., 12.–16. 8., 19.–23. 8.,  
26.–30. 8. Každý den je nabitý sportovními aktivitami, hrami, soutě-
žemi i tvořením. Děti si vyzkouší všechny sportovní aktivity, které 
sportovní centrum nabízí – badminton, squash, alpinning, horolezec-
kou stěnu, beach volejbal... Cena kempu je 3 290 Kč.
● Badmintonový kemp 
Termíny: 8.–12. 7., 19.–23. 8. a 26.–30. 8.
Prohloubení badmintonových znalostí, učení techniky základních 
úderů, pohyb po kurtu.
● Squashový kemp 
Termín: 26.–30. 8.
Náplní squashového a badmintonového kempu je prohloubení zna-
lostí, učení techniky základních úderů, pohyb po kurtu.
Cena každého z kempů je 3 990 Kč. 
Bližší informace na www.jeremi.cz, kontakt: info@jeremi.cz. 
 Připravila Eva Černá 
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Den Země v Centrálním parku 
Den Země se každoročně slaví 22. dubna. V mo-
derním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek 
upozorňující na dopady ničení životního prostředí. V úterý 23. dubna 
proběhla tradiční kampaň ke Dni Země, která je v Praze 13 cíleně za-
měřená zejména na nejmladší obyvatele a také na rodiny s men-
šími dětmi. Záštitu převzala místostarostka Marcela Plesníková. Letos 
jsme zaznamenali rekordní účast asi 1 000 dětí z mateřinek i základ-
ních škol. Akci navštívily také rodiny s dětmi. Kampaň pořádal odbor 
životního prostředí v rámci místní Agendy 21. U stánku OŽP jsme se 
zaměřili na úbytek druhového bohatství živočichů a rostlin, což je ve-
lice závažný problém. Chtěli jsme děti upozornit na to, co dělat pro 
zpomalení tohoto procesu a nabídli jsme jim terénní hru s názvem 
Abeceda živé zahrady. Součástí hry byla výstavka o zahradě plné živo-
čichů, která měla být návodem, jak vytvořit takové životní podmínky, 
které potřebují a současně vytěžit maximum užitku z jejich přítom-
nosti. V kvízu si děti i dospělí mohli ověřit své znalosti o tom, jak za-
hrada funguje, jací živočichové mohou v zahradě žít, jak je přilákat, 
jak a kde založit kompost, že i plevel může být někdy užitečný a další. 
Učitelé si mohli odnést brožuru „Abeceda živé zahrady“ k dalšímu vy-
užití ve výuce. Tradičním partnerem akce je Středisko ekologické vý-
chovy Lesy hl. m. Prahy. Pracovníci připravili 3 stánky plné poznání 
a her na téma Seznamte se – Strom.   Eva Beránková

Kamarád ježek 
Pro děti ze ZŠ Janského je pomoc všem, kdo to potřebují, samozřej-
mostí. Dalším z charitativních projektů, do kterého se zapojily, byl 
projekt Kamarád ježek, který umožňuje dětem z pražských škol vy-
zkoušet si práci zvířecího ošetřovatele a po celou zimu společně pečo-
vat o malého ježečka, který by ve volné přírodě nepřežil.

Do třídy jsme dostali pozdní ježčí mládě, které před zimou do své 
péče přijala Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. 
Naše ježčí slečna Bodlinka patřila mezi ježečky, kteří se nestihli do-
statečně vykrmit, aby zimní měsíce mohli přečkat v zimním spánku. 
Děti se pod odborným dohledem ošetřovatelů záchranné stanice učily 
zodpovědnosti za svěřené zvířátko a staraly se o něj tak, aby se mohlo 
vrátit do volné přírody v blízkém Prokopském údolí. Držte jí s námi 
palce! Monika Linhartová a děti ze 4.A

Město do kapsy
Projekt Město do kapsy – mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt 
Ekocentra Koniklec. Žáci v něm zkoumají kvalitu ovzduší, přítomnost, 
funkci a kvalitu vody a zeleně a získávají tak znalosti o životním pro-
středí ve svém okolí. V březnu se do projektu zapojila ScioŠkola z Pra- 
hy 13 s vybranými dětmi z prvního stupně pod vedením průvodkyně 
Pavly Novákové. Nyní má projekt dokončený, výsledky představené 
ostatním spolužákům na školní konferenci a veřejnost se s nimi může 
seznámit na internetových stránkách projektu. Fotografie a výsledky 
měření můžete najít na stránkách projektu www.mestodokapsy.cz.  
 Dalia Peterová, koordinátor projektu

Úklid v Úsměvu
Jednu jarní sobotu jsme se sešli s rodiči a jejich dětmi na zahradě naší 
Mateřské školy Úsměv, kterou jsme chtěli po zimních měsících uklidit 
a zkrášlit. Počasí nám přálo. Dospělí se chopili složitějších prací, jako 
například prořezávání stromů, vykopávání starých kořenů již uschlých 
keřů, plevele kolem obrubníku, hrabání spadaného listí. Děti si s ro-
diči zasely hrášek, dýni, kukuřici, fazole... Všichni se opravdu činili 
a pracovali s chutí. Během dopoledne bylo pro všechny připravené po-
hoštění a po ukončení jejich snažení jsme si společně opekli buřty. 
Naše zahrada je opět krásná a připravená pro děti, aby si mohly hrát 
v příjemném a uklizeném prostředí. Všem zúčastněným moc děku-
jeme za pomoc.  Jitka Voldřichová

Voda v krajině
Žáci 5.A ZŠ Mládí se zapojili do soutěže Voda v krajině, kterou pořá-
daly Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Ta měla školákům pomoci 

zjistit, jak udržet vodu 
tam, kde je potřeba. 
S maximálním využitím 
dostupných informací 
žáci vyrobili model, 
na kterém znázornili, 
jak by bylo možné 
v krajině vodu zadržovat 
a jak ji využívat. Práce 
na projektu, jehož sou-
částí bylo také natočení 
videí, nebyla vůbec jed-
noduchá. Dala ale dě-
tem možnost uvědomit 
si, jak špatně na tom 

naše planeta s vodou je a že zeleně v Praze stále není dost. Když se 
projektem začaly zabývat, v žádném případě nečekaly, že získají v sou-
těži 1. místo. Více informací najdete na www.zsmladi.cz. Norbert Tlustý
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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, pneu matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Ovčí hájek 17. 6. parkoviště proti č. 2159/16
Bellušova 18. 6. chodník proti č. 1804/7
Janského 18. 6. parkovací záliv proti č. 2437/15
Petržílkova 19. 6. parkoviště proti č. 2267/12
Podpěrova 19. 6. před MŠ u č. 1879
K Řeporyjím 20. 6. křižovatka s ul. V Brůdku (u rybníka)
Böhmova 21. 6. parkoviště u kotelny

Červeňanského 21. 6. křižovatka s ul. Janského (nástupní ostrůvek 
BUS)

Kettnerova 24. 6. parkoviště u trafostanice proti č. 2053/18
Volutová 24. 6. parkoviště proti č. 2518/6
K Fialce 25. 6. plocha u č. 1219
Janského 26. 6. parkovací záliv u lékárny
Trávníčkova 26. 6. rozšířený chodník proti č. 1764
Husníkova 27. 6. parkoviště u trafostanice
U Jezera 28. 6. parkoviště proti č. 2039/18

ulice datum stanoviště
Běhounkova   3. 6. parkoviště proti č. 2463
Drimlova   4. 6. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad
Amforová   5. 6. proti č. 1895/24
Chlupova   5. 6. proti č. 1800 (u MŠ)
Nušlova   6. 6. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Borovanského   7. 6. křižovatka s ul. Kurzova
Fantova 10. 6. parkoviště před objektem č. 1742/23
Chalabalova 10. 6. parkoviště u domu č. 1611/7
K Sopce 11. 6. zpevněná plocha (chodník k BUS)
Bašteckého 12. 6. křižovatka s ul. Janského

Suchý vršek 12. 6. křižovatka s ul. V Hůrkách (chodník u oční 
kliniky)

Hábova 13. 6. parkoviště před č. 1564/8
Píškova 13. 6. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
Janského 14. 6. parkovací záliv proti č. 2211/69
Melodická 17. 6. křižovatka s ul. Operetní

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Michaela Líčková

Negativní změny klimatu 
Stále více lidí z naší městské části se zajímá o klimatické změny a je-
jich dopad na život obyvatel. Jedná se především o výkyvy teplot, pří-
valové deště, extrémní sucho, prudké bouře, silné vichřice, holomrazy. 

Dříve ojedinělé jevy se dnes stávají takřka standardem. V minulosti 
převládal názor, že s největší pravděpodobností je hlavní příčinou 
změny klimatu zesilování přirozeného skleníkového efektu atmosféry 
v důsledku lidské činnosti a nadměrného zvyšování emisí skleníko-
vých plynů. Dnes je podporován i názor, že klimatické změny způso-
buje také charakteristika krajiny a její zadržování vody. Za střídání 
dešťů a sucha mohou malé a velké vodní cykly. Čím více je krajina 
strukturovaná, tím větší je podpora malých vodních cyklů na lokální 
úrovni. Voda se vypařuje prostřednictvím vegetace, vytváří lokální vlh-
kost, která kondenzuje téměř na místě, a prší častější drobné deště. 
Opakem je málo členitá krajina s velkými stejnorodými plochami, 
která podporuje tzv. velký vodní cyklus, kdy dochází k výměně vody 
mezi pevninou a oceánem. Ten představuje přesun velkého množství 
vody odpařené z oceánu, donesené na pevninu a spadlé v podobě pří-
valového deště. Malé vodní cykly i velký vodní cyklus mají být v rov-
nováze. Představitelé měst se vyjadřují ke změnám klimatu a přijímají 
různé strategie. Jsou to však opatření známá a praktikovaná již odpra-
dávna. Pro urbanizovaný prostor je doporučen rozvoj městské zeleně, 
hospodaření se srážkovými vodami nebo instalace zelených střech. 
V Praze 13 k úkolu zadržení vody v urbanizované krajině velmi prozí-
ravě přistupovali již architekti, kteří naše sídliště projektovali v do-

bách, kdy takové výkyvy počasí zdaleka nebyly běžné. Navrhli členitý 
systém sídelní zeleně, kde jsou zastoupeny travnaté plochy, keřové 
skupiny, stromy a vodní plochy. Soustava retenčních nádrží zadržuje 
vodu v městské krajině díky důmyslnému systému dešťové kanalizace. 
V sídlištních vnitroblocích je také množství zeleně. To vše odpovídá 
podpoře malého vodního cyklu. Odbor životního prostředí společně 
s MHMP a s dalšími subjekty o tyto plochy už několik desetiletí pe-
čují. Ke konkrétním opatřením zmírňujícím klimatické změny při-
spívá nastavená koncepce péče o veřejnou zeleň v MČ Praha 13. 
Stromy jsou vybírány a vysazovány s ohledem na městské prostředí. 
Vedle adaptability na sucho se přihlíží k nekvalitní zemi, vlivu psí 
moči, zasolení z údržby komunikací, vandalizmu. Držíme se souboru 
pro město doporučených dřevin. V prvních letech probíhá povýsad-
bová péče a zálivky. 
Starší stromy však už 
zalévat nelze. Plochy 
zeleně, rozdělené keři 
a stromy, mají větší 
schopnost vázat vodu 
v krajině. Proto jsou vy-
sazovány skupiny dře-
vin, které rozlehlé plo-
chy trávníků rozdělují 
na menší úseky. Nízko 
sečené trávníky nelze 
ve městě bez zálivky 
a chemického odpleve-
lování udržet. Řešení 
nabízí „moderní“ luční 
porost, který dokáže 
déle odolávat suchu. Tzv. sídlištní trávník je směsí travin a dvoudělož-
ných bylin dříve sečený 5–6x do roka. V roce 2019 byla první seč po-
sunuta díky vleklému suchu na květen až po dešti. Další seče budeme 
termínovat dle vývoje počasí a je možné, že budou v letošním roce 
pouze 4. Provádět méně sečí není vhodné i z důvodu hygienických 
(alergeny, psí exkrementy). Závěrem lze tedy říci, že naše městská část 
podporuje malý vodní cyklus, ale asi nedokážeme přesně odhadnout, 
jaký vývoj klimatu nás do budoucna čeká. Doufejme společně, že se 
naše svěže zelená zem nezmění ve vyprahlou krajinu, jakou známe ze 
středomoří. Dana Céová, OŽP

Velkému suchu někdy podlehne i odolná borovice

Vodu zadržují i mokřady
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Hledaná osoba 
Dne 23. dubna prověřovala jedna z našich hlídek běžné 
oznámení o spáchání dopravního přestupku v ulici 
V Hůrkách, kde měl řidič automobilu blokovat jiného 
účastníka silničního provozu. Při rutinním prošetřování 
události vyšlo najevo, že podezřelý osmatřicetiletý muž 
z Jihlavy je celostátně hledanou osobou, po které pátrají 
kolegové z Policie České republiky.  Muž po vyřešení do-
pravního přestupku skončil v rukách policistů z místního 
oddělení Košíře.  

Podnapilý řidič  
V neděli 14. dubna v odpoledních hodinách prováděla autohlídka 
městské policie v ulici Mukařovského běžnou hlídkovou činnost, při 

které si povšimla podezřelého vozidla tovární značky 
Volkswagen s ústeckou registrační značkou. Jeho řidič 
opakovaně nedokázal zaparkovat do řady stojících vozi-
del. Při každém svém manévru najel na zvýšený obrub-
ník a nakonec skončil na chodníku pro chodce. Stráž-
níci řidiče vyzvali k objasnění jeho chování. Muž sedící 
za volantem na to reagoval žádostí, zda může na místě 
zaplatit pokutu, přestože mu nikdo ze strážníků žádnou 
pokutu ukládat nechtěl. Při bližším kontaktu ucítil je-

den ze strážníků z muže alkohol. Proto byl řidič podroben orientační 
dechové zkoušce s výsledkem téměř 1,83 promile alkoholu v dechu. 
Pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky si ho 
na místě převzali policisté z místního oddělení Stodůlky.   

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 První březnový den oznámila na Místním oddělení po-
licie Stodůlky poškozená, že jí byla odcizena peněženka 
s platební kartou. Naši policisté zjistili, že karta byla něko-
likrát použita při nákupu zboží při tzv. bezkontaktních 
platbách, které nevyžadují zadání PIN. Díky následně vy-
žádaným kamerovým záznamům byla už známa i podoba 
pachatelky, která platební kartu používala. Protože se 
nám ale tuto osobu nepodařilo ztotožnit, požádali jsme 
o pomoc sdělovací prostředky. Po zveřejnění se pachatelka 
sama přihlásila na naší služebně, kde se k používání cizí 
platební karty, tedy k trestné činnosti, doznala. Uvedla 
ale, že kartu našla. Bylo jí prokázáno neoprávněné opat-

ření a použití platební karty, nikoli však odcizení peně-
ženky. Řadu z vás jistě napadne, jak se mohla podobného 
činu dopustit a možná o pachatelce sami pro sebe řeknete 
i některé ne příliš lichotivé výrazy. Pachatelka ale platební 
kartu zneužila, jelikož se nacházela v nelehké životní situa-
 ci, a to jak osobní, tak finanční. O tom svědčí i to, že pro-
středky ze zneužité platební karty použila zejména na ob-
starání jídla pro své dítě. Svět prostě není černobílý. Shora 
uvedeného přečinu se osoba dopustí už jenom tím, že pla-
tební kartu neoprávněně drží. Pokud tedy nějakou věc na-
leznete, měli byste ji odevzdat místně příslušnému úřadu, 
městskému nebo obecnímu.  

 V dubnu jsme opět zachytili několik řidičů pod vlivem 
alkoholu. Je to nikdy neustávající boj. Dokonce jeden z ři-
dičů doznal, že před jízdou vypil 4 jedenáctistupňová piva 
a na svoji obranu uvedl, že se necítil tak opilý, aby nemohl 
řídit. Tento argument skutečně neobstojí, protože v České 
republice je u řidičů stanovena nulová tolerance vůči alko-
holu. O možných postizích za řízení pod vlivem alkoholu 
jsem psal v minulých číslech. Pokud člověk usedne za vo-
lant pod vlivem alkoholu, zvyšuje tím riziko toho, že může 
dojít k tragédii. Tou může zničit život nejen sobě, ale i dal-
ším lidem, kteří se o tuto situaci žádným způsobem nepři-
činili.   Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Zahájení soutěží mladých hasičů
Mladí hasiči začali letošní soutěžní sezonu trochu dál od Prahy. Vyra-
zili jsme k Železnému Brodu na 8. ročník Bzovsko-těpeřského Po-
háru mladých hasičů, které v sobotu 4. května pořádaly SDH Bzí 

a SDH Těpeře. Soutěžilo 
se ve dvou kategoriích – 
mladších a starších žáků. 
Soutěžními disciplínami 
byly štafeta požárních 
dvojic, požární útok 
CTIF (pouze kategorie 
starší) a požární útok. 
I když nám počasí příliš 
nepřálo, podařilo se v ka-
tegorii mladších žáků vy-
hrát obě disciplíny a od-
vezli jsme si celkové 
vítězství. K večeři pak 
byly opékané špekáčky 
a sladký dort, které děti 
vyhrály.

Druhý den jsme ještě 
podnikli výlet na blízké 
hrady Frýdštejn a Valečov.

Jménem SDH vám přeji příjemné prožití času prázdnin a dovolených, 
zachovejte nám přízeň a všechny už nyní zvu na tradiční soutěž Sto-
důlecký vodník, která se uskuteční 7. září v Centrálním parku u Sto-
důleckého rybníka. Soutěž se skládá ze dvou částí – plavby na raftu 
po rybníku a požárního útoku. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

První letošní závody jsou za námi
Sportovní sezona začala, takže třebonický areál rychle ožil. Uskutečnil 
se zde už tradiční memoriál Vlastimila Nového a Milana Bubníka 
v požárních útocích dospělých. Nejlépe si vedly celky z Horních Mě-
cholup, které zvítězily jak mezi muži, tak mezi ženami.

Děti finišovaly s přípravou na závody hry Plamen, které je čekaly 
na konci května. Jak se umístily, se dozvíte v příštím čísle. V červnu již 
začínají trénovat na podzimní část roku.

Také letos jsme se s dětmi a sborem zapojili do Českého dne proti 
rakovině – sbírkové akce Ligy proti rakovině Praha a na příslušné 
konto jsme společně odeslali 1 100 Kč.

A teď mi dovolte, abych zmínila pár akcí, které byste si možná už teď 
rádi poznamenali do kalendáře.

Předposlední prázdninový den se budou v Třebonicích u rybníka 
konat další Třebonické letní hry. Jestli se chcete dobře pobavit, tak ur-
čitě přijďte. A kdybyste k tomu ještě chtěli přidat kapku soutěžení 
v netradičních sportovních disciplínách, tak se přihlaste. V tříčlenných 
družstvech mohou závodit všichni od 15 let výše. O pár dnů později – 
7. září proběhne už 43. ročník Memoriálu Josefa Holečka.

Ve sportovním areálu budou závodit děti, ženy a muži ve štafetách 
a požárním útoku. Věřím, že všichni příznivci požárního sportu po-
zvání třebonických hasičů přijmou. 

Všem přejeme léto plné sluníčka a odpočinku a v zářijovém čísle 
opět na shledanou.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Letní cyklistické události
Cyklistický spolek Stodůlky se již řadu let zabývá organizací cyklistic-
kých akcí určených pro veřejnost. Pro letošní léto si pro vás připravili 
dvě akce určené především pro nadšence do silniční cyklistiky. První 
z nich je vyjížďka na 80 km, která se bude konat v sobotu 17. srpna. 
Sraz je naplánován na 10.00 před pivovarem v obci Chýně. Trasa vede 
po malebných silničkách jihozápadně od Prahy. Pokud vám termín 
nevyhovuje, a přesto se budete chtít zúčastnit společné cyklistické akce, 
můžete hned po prázdninách vyrazit v rámci Festivalu volného času 
Prahy 13 na vyjížďku po trase legendárního závodu Stodůlky – Karl-
štejn – Stodůlky. Ta měří 60 km a pojede se 1. září. Vyrážet se bude 
v 10.00 od Kuželkárny v Centrálním parku. Více informací  najdete 
na stránkách spolku www.csstodulky.cz. Miroslav Bezdička

Golf jako nepovinný předmět
Mezi školy, které do svých výukových programů zařadily výuku golfu, 
patří i Anglofonní základní škola na Velké Ohradě. Ve spolupráci 
s Českou golfovou federací a nedalekým Golf Clubem Praha zavedla 
výuku golfu jako nepovinný předmět. Zájem je opravdu velký, zapojili 
se téměř všichni žáci školy.

Začátek výuky probíhal ve škole, kde si malí golfisté vyzkoušeli 
první golfové pohyby. V dubnu už ale vyrazili na golfové hřiště 
do Motola a svou první hodinu na greenu si opravdu užili. S výukou 
tohoto sportu chceme pokračovat i v následujících školních letech.

Těšíme se na premiérovou účast na golfovém turnaji škol, který 
proběhne začátkem června v Mladých Bukách.  Josef Karas, Zdeněk Dvořák

Pochod ani pivovar nezklamaly  
Letos se šel již sedmý ročník pochodu se severskými holemi do Ruko-
dělného pivovaru pana Staňka do Třebonic, který se těší velké senior-
ské pozornosti a je o něj vzrůstající zájem. A to i navzdory nepřízni-
vému počasí, které 15. května mělo do ideální jarní pohody daleko. 
Na startu pochodu, který organizuje středisko sociálních služeb 
a městská část, se sešlo téměř 40 pochodníků. Trať, která byla dlouhá 
něco přes 3 km, vedla 
z Lukáše přes Chaby 
do  třebonického pi-
vovaru. 

Tam zavítal a pří-
tomné pozdravil sta-
rosta městské části 
David Vodrážka. 
Zmínil historii po-
chodu, poděkoval 
všem, kteří přišli, 
a společně si pak se 
všemi symbolicky připil na zdraví čerstvě načepovaným pivkem. Na-
konec se i počasí umoudřilo. Tak zase příští rok v květnu na shledanou 
v třebonickém pivovaru.   Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Den s hasiči
Poslední dubnovou sobotu 
se pro všechny zájemce bez 
rozdílu věku otevřely dveře 
hasičské zbrojnice v Tlu-
mačovské ulici na Velké 
Ohradě. Zhruba 150 ma-
lých i velkých návštěvníků 
si mohlo prohlédnout 
v podstatě všechny pro-
story a výstavu moderní 
zásahové techniky. V prv-
ním patře zbrojnice pak 
nahlédli do historie. K vi-
dění byly nejen kroniky, 
ale také uniformy, staré dý-
chací přístroje, ruční hou-
kačka... Nejvíc si Den s ha-
siči asi užily děti. Mohly si 
vyzkoušet těžký zásahový oblek, sednout si za volant hasičského auta, 
zahoukat, pustit maják a také si trochu zařádit. Mladí hasiči jim uká-
zali práci se stříkačkou, překážkovou dráhu nebo běh po lávce. A když 
si pak tohle všechno mohly vyzkoušet, byly nadšené. V hasičské zbroj-
nici zkrátka bylo pár hodin pořádně živo. Eva Černá

Vezeme na třináctku tři medaile
Deseti medailovými oceněními se může pyšnit místní pole dance stu-
dio Pole Heaven, z toho tři cenné kovy putují na Prahu 13. V celoná-
rodní soutěži v pole sport (akrobacii na vertikální tyči) Czech Pole 
Champion ship se jeho reprezentantky již tradičně neztratily. 

Bronz v nabité kategorii dětí vybojovala Ester Prokopová, zlato 
za ženy amatérky starší 40 let přiváží Jitka Novotná a stříbrnou příčku 
mezi ženami profesio nálkami obsadila Viktoria Korabelniková. 

Soutěž Czech Pole Championship se letos uskutečnila úplně po-
prvé. Konala se v sobotu 4. a v neděli 5. května ve sportovní hale Oáza 

v Praze. Neuvěřitelné výkony akrobatických tanečníků nakonec svým 
potleskem ocenilo přes 400 diváků. Z pražského studia Pole Heaven 
se na Czech Pole Championship představilo celkem pět soutěžících 
s bydlištěm v Praze 13. Kompletní výsledky najdete na stránkách 
www.czechpolechampionship.cz.  Daniela Čaloudová, Pole Heaven
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AUTORSKÉ ČTENÍ. 
Ve FZŠ prof. Otokara 
Chlupa se koncem 
dubna uskutečnil už 
šestý ročník Autor-
ského čtení. Žáci  
z 1.–9. tříd, kteří se 
chtěli podělit o svůj 
text napsaný na libo-
volné téma, předčítali 
posluchačům z řad 
dětí. Letos v každé 
z devíti dílen četlo  
8–9 dětských autorů, 
do každé dílny se 

podle svého zájmu zapsalo kolem 30 posluchačů. Po přečtení pří-
spěvku následovala beseda s autorem a po ní posluchači psali ocenění 
– co se jim líbilo, co by se dalo zlepšit... Celá akce měla velký ohlas 
a řada posluchačů slíbila, že si příští rok vyzkouší roli autora.

Zuzana Majstrová, ředitelka školy

BRZY OSLAVÍME TŘICETINY. Ve čtvrtek 25. dubna se na zahradě 
MŠ Pastelka konalo tradiční pálení čarodějnic. V úvodu se představily 
děti v čarodějnických, ale i dalších různorodých kostýmech, následoval 
hudebně taneční program, o který se postaral jeden náš tatínek, za což 
mu patří velký dík, a nechyběly ani buřty. To, že tentokrát byly upe-
čené v troubě, nám na dobré náladě ani chuti neubralo. Blíží se další 
setkání, a to při oslavách 30. výročí naší školky. Ty vypuknou už 
20. června v 17.00.  Růžena Grombířová 

ČARODĚJNICE TAK TROCHU JINAK. Poslední dubnový den jsme 
v ZŠ Klausova spojili dvě akce. Jednak se naše škola proměnila 
ve školu čar a kouzel v Bradavicích, kde malí čarodějové plnili úkoly 
v různých oborech – lektvarech, kouzelnických formulích, bylinkářství, 
zahráli si famfrpál... Za další proměnu patří velké díky rodičům, kteří 
přišli pomoci vyklidit nepoužívané učebny zastavěné starým a rozbi-
tým nábytkem, abychom je mohli brzy proměnit na učebny/tvořivé 
dílny. Po velkém čarování i velkém vyklízení nastal čas na občerstvení 
a příjemné popovídání u grilu a ohniště. Lucie Ondroušková

KTERÝ ZPŮSOB KOMUNIKACE VYHRAJE? Žáci ze 7.A se zapojili 
porovnáním různých způsobů komunikace se svými vrstevníky z part-
nerské školy v Dreieichu v Německu do mezinárodního projektu 
ERASMUS+ s názvem 
„Virtual and Real“. Nej-
dříve napsali dopisy v ang-
ličtině na dopisní papír, 
připojili nejrůznější drobné 
dárky a vše zalepili do kla-
sických obálek. Nyní s na-
pětím čekají na odpovědi. 
Poté bude následovat  
e-mailová komunikace 
spolu s dárky virtuálními. 
Nakonec spolu budou ko-
munikovat prostřednictvím 
online chatu a webové ka-
mery. Uvidíme, který způ-
sob komunikace se jim na-
konec zalíbí nejvíce.

Zdeněk Poláček, ZŠ Mládí

MÁTE RÁDI POŘAD MASTERCHEF? A věřili byste, že se může na-
táčet i ve školní jídelně? Byli jsme potěšeni, že si tým filmařů vybral 
naši ZŠ Janského a žáci tak měli možnost zúčastnit se natáčení této 
kulinářské show. Soutěžící ve výzvě dostali za úkol uvařit ve školní jí-
delně pro 60 žáků. Dva týmy, jedna kuchyně a 60 přísných kritiků ku-
chařského umění v podobě našich žáků, kteří mohli hodnotit dva po-
krmy a v závěru vybrat vítězný tým. Kromě konzumace dobrého jídla 
děti nahlédly i do zákulisí celé show – pozorovaly při práci kamera-
many, osvětlovače, režiséra a techniku „runnerů“. Jak vše dopadlo, jste 
mohli vidět v televizi 24. dubna.  Jan Havlíček, ředitel školy

NA NUDU NEBYL ČAS. Čtvrťáci ze ZŠ Mládí jezdí každoročně 
na školu v přírodě s angličtinou. Ta letošní byla už osmnáctá v řadě 
a opět se konala v Horním Bradle. Děti si vyzkoušely, jak dokáží fun-
govat bez rodičů a také bez mobilních telefonů, které nechaly doma. 
Kromě učení a angličtiny zvládly zdokonalit své sociální dovednosti, 
poznaly krásný kout naší vlasti v Železných horách, zasportovaly si, 
navštívily Slatiňany se slavným hřebčínem, prohlédly si Kočičí hrádek, 
vylezly na rozhlednu Bára... Bohatý program, ve kterém nechyběly ani 
diskotéky, bude příští rok čekat i na další čtvrťáky. Norbert Tlustý
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NÁVŠTĚVA TEREZÍNA. Žáci 
pátých tříd FZŠ Trávníčkova 
měli příležitost navštívit bývalý 
koncentrační tábor Terezín. 
Prošli jsme malou a velkou 
pevnost, zhlédli krátký film 
a exkurzi jsme zakončili pro-
hlídkou krematoria. Na kaž-
dého z nás toto místo působilo 
jinak. Všichni jsme se dozvě-
děli něco nového a zajímavého, 
zároveň zrůdného a jen těžko 
uvěřitelného. V Terezíně se 
odehrála hrozná etapa dějin 
lidstva, která si ovšem zaslu-
huje, aby se o ní stále vědělo.     

 Věra Hamrová

O MÁJKU NÁS POČASÍ NEPŘIPRAVILO. Každoročně pořádá naše 
MŠ Běhounkova 2300 společné akce dětí a rodičů, a to Pálení čaroděj-
nic a Stavění máje. Vzhledem k přetrvávajícímu suchu a zákazu rozdě-
lávání ohně jsme od té prvně jmenované museli upustit, ale o stavění 
májky jsme děti připravit nechtěli. Tak jsme akci přesunuli na násle-
dující dopoledne, děti si přinesly barevné stuhy, májku si s pomocí 
paní učitelek postupně ozdobily a pak vztyčily. Bylo to prima dopole-
dne.  Eva Pražáková

ROBOTICKÝ VYSAVAČ. Koncem dubna na otevřené hodině s rodiči 
si mohly děti postavit jednoduchého všestranného robota. Velkou vá-
šeň k programování robotů nacházeli také rodiče, kteří tak navíc strá-
vili s dětmi společné chvíle. Akce se konala ve FZŠ Trávníčkova 
v rámci projektu DigiKompas pro rodiče, který realizuje Jednota škol-
ských informatiků za podpory Nadačního fondu AVAST. Pro zájemce 
o robotiku a programování pořádá organizace TIB, z.s., další akce 
a kroužky pro děti. Více na www.tib.cz.  Zuzana Kocíková

ŠKOLIČKOVÝ ČARODĚJREJ. Ve Školičce v DDM Stodůlky jsme 
oslavili magický 30. duben Čarodějrejem. Čarodějnice a čarodějové si 
kouzelným kloboukem vyčarovali výbornou bábovku, z čerstvé me-
duňky s medem uvařili Elixír proti zlobení, do kterého včarovali 
všechno, co pomáhá. Například pusinky od maminky, pohlazení 
od tatínka, úsměv od babičky, čtená pohádka od dědečka, společné  
vycházky, sladký spánek, písničky... Recept na Elixír proti zlobení malí 
čarodějové i výtvarně zpracovali a ozdobili si chodbu u Školičky.  
  Dagmar Eckhardtová

UKLIĎME ČESKO. Žáci Gymnázia Jaroslava Heyrovského se této 
úspěšné celorepublikové úklidové akce zúčastnili už podruhé. Cílem 
sto dvaceti dobrovolníků z šesti tříd bylo 16. a 17. dubna uklidit černé 
skládky a volně pohozený odpad ve vybrané lokalitě naší městské 
části. I díky materiální podpoře organizátorů akce jsme za šest hodin 
nasbírali přes 220 kilogramů odpadu. Ten jsme roztřídili a dali do při-
staveného kontejneru od Pražských služeb. Ze společného uklízení 
jsme sice měli dobrý pocit, ale určitě by bylo lepší, kdyby černé 
skládky a nepořádek nevznikaly. Kuba Koráb

VYJÁDŘENÍ ÚCTY PADLÝM. Státní svátek 8. května je nejen Dnem 
vítězství, připomínající konec 2. světové války. Praha 13 tradičně 
uctívá památku těch, kteří položili svůj život v boji za naši svobodu 
v první a druhé světové válce. Položením věnců u pomníků obětem 
válek ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebonicích tak vyjádřil úctu je-
jich památce starosta David Vodrážka.  -dn-
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INZERCE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2
vozů ŠKODA SCALA: 4,1-5,0 l/100 km, 108-113 g/km

novascala.cz

Vsaďte na jistotu se zcela novým 
modelem ŠKODA SCALA
Zbrusu nová ŠKODA SCALA nabízí všechny výhody 
moderních technologií. Vyznačuje se progresivním 
designem, nejnovějšími pohonnými jednotkami 
a pokročilými asistenčními systémy, které jsou 
samozřejmostí u modelů vyšších tříd.

již od Kč394 900

   NOVÁ 
ŠKODA
 SCALA

Dostane vás. Dál.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Untitled-30   1 29.4.2019   14:47:09

tel.: 312 243 298, 777 928 789 | zajezdy@toprague.cz

Poznejte s námi Evropu

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz
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pOmáhají druhým

Český den proti rakovině 
Ve středu 15. května proběhnul v celé republice už 23. ročník Českého 
dne proti rakovině, tradiční veřejné sbírky Ligy proti rakovině Praha. 
Také letos se do této akce aktivně zapojily dětské pěvecké sbory 
Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ prof. O. Chlupa, a to úžasným be-
nefičním koncertem v obřadní síni radnice. Prodejem kvítku měsíčku 
lékařského, symbolu květinového dne, a vstupným na koncert se jim 
podařilo získat úctyhodných 13 579 korun, které už Klubu Noctuella, 
z.s., odeslal na účet Ligy proti rakovině. Děti z pěveckých sborů všem 
ochotným dárcům moc děkují.

Kdybyste se ještě chtěli dodatečně přidat, můžete do 30. 11. přispět 
na sbírkový účet Českého dne proti rakovině 65 000 65/0300, je 
možné také poslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET 30/60/90 
na číslo 87 777. Liga proti rakovině Praha obdrží vždy o pouhou ko-
runu méně, tedy 29, 59 nebo 89 Kč.    Eva Černá

Naše srdce nezamrzla
Taneční studio Mirabel vás zve 9. června v 18.30 do KD Mlejn 
na benefiční představení V korunách stromů se mi zdálo. Celý  výtěžek 
ze vstupného bude věnován na dobročinné účely.

Benefiční představení vzniká s maximálním zapojením dětí z TS 
Mirabel a za laskavého svolení ke zpracování básnické sbírky stejného 
jména autorky Markéty Kotkové. Děti s nadšením pracují s básněmi, 
vymýšlejí choreografie, vyrábí rekvizity, kulisy a připravují obrazy pro 
doprovodnou výstavu výtvarných děl. Letošní, již osmý ročník unikát-
ního projektu s názvem Naše srdce nezamrzla, bude zkrátka úplně od-
lišný, komponovaný a na komornější scéně. Věříme však, že zážitek 
bude stejně intenzivní, jako v minulých letech. 

Patronát nad akcí převzala autorka původních básní, výtvar-
nice Markéta Kotková. Zakoupením vstupenky podpoříte nejen vy-
braný dobročinný projekt, ale také děti z Tanečního studia Mirabel 
v jejich aktivitě pomoci druhým.   Kristína Pekárková

Pojďte běhat pro Filipa
Již počtvrté chystá Školní parlament 
2. stupně FZŠ prof. O. Chlupa, Finge-
rova 2186, charitativní akci Run and 
Help.

Přijďte si ve čtvrtek 20. června od 18 
do 20 hodin zaběhat na naše školní hři-
ště, pobavit se a hlavně pomoci malému 
Filipovi. Ten se narodil s jednou rukou 
a k plnohodnotnému životu potřebuje 
bionickou protézu. Celý jeho příběh na-
jdete na webu organizace Konto bariéry, 
pod jejíž záštitou akci pořádáme. 

Loni jsme s pomocí 135 lidí naběhali 
425 km a vybrali na Filipovu protézu 

12 500 Kč. Protéza ale stojí 600 000 Kč a stále ještě 120 000 Kč chybí. 
Pomůžete také?   Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Pomáhá už sto let
V den, kdy se slaví Světový 
den Červeného kříže 
a Červeného půlměsíce, 
tedy 8. května, se v Cent-
rálním parku Prahy 13 ko-
nal Memoriál Alice Masary-
kové. Zhruba tři stovky 
dospělých i dětí si přišly 
nejen vyzkoušet své zna-
losti a schopnosti při po-
skytnutí první pomoci, ale 
také k ní získat tolik po-
třebné informace. Tento 
den se nesl i ve znamení 
oslav, a to 100. výročí zalo-
žení Československého červeného kříže a vzpomínky na paní Alici 
Masarykovou, která byla 20 let jeho předsedkyní.

Věřme, že letošní memoriál nesoucí její jméno obnoví tradici, kte-
rou v naší městské části měl. Akci připravil Oblastní spolek Českého 
červeného kříže Praha 1, záštitu převzali starosta David Vodrážka 
a radní Aneta Ečeková Maršálová.  Eva Černá

Vyběhali jsme skoro dvacet tisíc
Run and Help je sportovně-charitativní akce, které se již tradiční 
účastní i Základní škola Mohylová. Letošním patronem a moderáto-
rem v jedné osobě byl Daniel Krejbich, který se také aktivně zapojil 
a nejedno kolečko s dětmi zaběhl. Celou akci zaštiťuje Konto Bariéry, 
veřejná sbírka České republiky, která každodenně pomáhá lidem 
s handicapem a organizacím, které o ně pečují. Letos Mohyláci běhali 
na podporu neslyšících rodičů a jejich dětí a vyběhali pro ně částku 
19 303 Kč.   Kateřina Srbová 
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INZERCE

od 1.6. do 30.6.2019

TÓNOVÁNÍ
ZDARMA

od 1.6. do 30.6.2019www.xbarvy.cz
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Archeologická 3, Praha 13
Jateční 23, Praha 7
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Prodej oblečení na burze podléhá registraci 
(od 20.5.2019 do 10.6.2019 nebo do naplnění 
kapacity), bez registrace není možné na burze cokoliv 
prodávat. Místo konání: pasáž obchodního centra. 
Více informací naleznete na www.ocluziny.cz, 
na fb nebo na marketing@ocluziny.cz

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

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

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

Bazárek s děTskýM oBlečeníM
0-10 let

letNÍ

12.6.2019
14:00-17:00 Milé maminky, 

rostou vaše 
děti také 
jako z vody?

19-05-15-inzerce-BazarekLeto-187x129-01.indd   1 15.05.2019   10:11:19
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tOulKy

pO KOm se jmenuje

Vlakem dojedete do Lovosic a přestoupíte na vláček do Úštěku. Z ná-
draží se vydejte po žluté, na kopečku v ulici 1. máje zahněte vpravo 
nahoru a na první křižovatce vlevo. Uličkou dojdete k Ptačím dom-
kům. Dřevěné přístavky s pavlačemi na skalní stěně navazují na sklepy 

a chodby vytesané v pískovcové skále a připomínají tak ptačí hnízda. 
Pokračujte ulicí Kamennou a dojdete k židovskému hřbitovu. Zpo-
čátku sloužil jen úštěckým židům. Počínaje rokem 1667 se zde začali 
pohřbívat i židé z okolních obcí. Po zániku úštěcké židovské obce 
za 2. světové války zůstal opuštěný. Od roku 2004 se o něj stará Sdru-
žení pro úštěckou synagogu. Vraťte se zpátky na ulici 1. máje a jděte 

Frimlova ulice
Nachází se v severní části Stodůlek. Z jihu vychází 
z ulice Chalabalovy a na severu ústí do ulice Lýskovy. 
Jméno nese po Rudolfu Frimlovi, hudebním sklada-
teli českého původu, narozeném 2. prosince 1879 
v Praze, považovaném za jednoho ze zakladatelů 
amerického hudebního divadla. Chudý pekařský sy-
nek prokázal už v dětství mimořádné hudební na-
dání. Jako desetiletému mu byla vydána tiskem jeho 
první hudební skladba pro klavír. Po získání stipen-
dia začal studovat na pražské konzervatoři kompo-
zici u Antonína Dvořáka, který byl také jejím ře- 
ditelem. Mladý Friml však studijní disciplínou 
 neoplýval a před absolutoriem byl vyloučen pro za-
kázanou „hudebně výdělečnou činnost“. Žádná katastrofa. Jako kore-
petitor Národního divadla složil zanedlouho dvacetiletý Friml hudbu 
k jedné části zde uváděné Jonesovy Gejši. Jako skvělý klavírista v roce 
1902 doprovázel jen o rok staršího světoznámého houslistu Jana Ku-
belíka až do Ameriky. O dva roky později už tu absolvoval své sólové 

turné. Premiéru měl v Carnegie Hall s Newyorskými 
symfoniky a svým vlastním Klavírním koncertem 
in B. Týden před koncertem napsal aranžmá pro or-
chestr a svůj klavírní part celý improvizoval. Poté se 
vrhnul na komponování operet, kterých napsal třicet. 
Prvním úspěchem byla Světluška se slavnou Oslí 
 serenádou. V září 1924 měla premiéru jeho opereta 
Rose Marie a dosáhla neuvěřitelných 557 repríz. Její 
popularita byla tak fenomenální, že v následujících 
30 letech byla třikrát zfilmována. Asi největším 
úspěchem i vrcholem Frimlovy tvorby se stal příběh 
drsného pařížského beatnika 15. století, básníka a re-
bela Villona Král tuláků. V roce 1934 se Rudolf 
Friml usadil v Hollywoodu, kde spolupracoval 
na řadě filmů, adaptacích vlastních operet a byl stále 

slavnější. Zemřel v Los Angeles 12. listopadu 1972 ve věku 93 let. 
Když prchlivý Antonín Dvořák vyhodil nadaného, ale drzého a neu-
kázněného studenta Frimla z konzervatoře, netušil, že se s ním bude 
po letech dělit o přízeň milionů Američanů a také o místo na americ-
kém hudebním nebi.  Dan Novotný

vpravo dolů k synagoze. Malá jednopatrová věžová stavba z konce 
18. století bývala jádrem staré židovské čtvrti. Za války byla zničena 
a sloužila později jako sušárna. Dezolátní stav v 80. letech vedl takřka 
k její demolici. Ale přešla do vlastnictví Federace židovských obcí 
v ČR a po kompletní rekonstrukci je od roku 2003 veřejně přístupná. 
Byl obnoven i pozdně klasicistní vedlejší rabínský dům, v jehož pří-
zemí naleznete historii židovské obce v Úštěku a v prvním patře expo-
zici věnovanou židovskému školství v Čechách. Hned naproti můžete 
navštívit soukromé muzeum pohlednic. Odtud dojdete kolem pozůs-
tatku středověké Západní brány na krásné náměstí se štítovými pa-
mátnými domy, kostelem sv. Petra a Pavla a hradem. Nejcennějším vy-
bavením pozdně barokního kostela je obraz Karla Škréty na hlavním 
oltáři a kamenná křtitelnice rokokových tvarů. Za ním stojí Kudlichův 
pomník s pluhem 
na počest muže, jež se 
zasloužil o zrušení ne-
volnictví v rakouském 
parlamentu. Původně 
patrně dřevěné domy 
s kamennými sklepy 
v několika úrovních 
nahradily v 16. století 
jednopatrové kamenné 
hrázděné štítové domy 
s loubím v přízemí, 
dodnes obydlené. 
Hrad byl zcela netra-
dičně zbudován v již 
vzniklém městě. 
Ve sklepech paláce jsou velké prostory vytesané přímo v pískovcové 
skále. Po roce 2000 byla započata celková záchrana objektu. Kolem 
Pikartské věže z dob husitů s muzeem čertů a restaurací se po žluté 
vydejte dále lesem kolem obory s bílými jeleny až ke zřícenině hradu 
Helfenburk, jehož panství patřilo pražským arcibiskupům. Od hra- 
du pokračujte po žluté až na rozcestí Hradecký důl a od něj už jen 
po červené naučnou stezkou nádherným starým bukovým lesem až 
na náves v Ostré. Z ní vystoupejte na barokní poutní místo na vrchu 
Kalvárie kolem křížové cesty. Poutní areál, na jehož vrcholu jsou čás-
tečně opravené dvě kaple a Boží hrob, byl vystavěn v letech 1703 až 
1707 jezuity. Z návsi Ostré můžete dojet autobusem do Úštěku 
a z nádraží u rybníku Chmelař domů. Při hezkém výletu ujdete asi 
16 km. Pro orientaci jsem použila mapu KČT č. 11 České středohoří 
východ.   Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Do Úštěku – kolem dokola nejen na prázdniny
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tŘináCtKa rOK pO rOCe

1990: Svobodné volby i zdražování
Rok 1990 byl v Československu doslova nabitý událostmi. Byla zru-
šena Národní fronta i trest smrti, zemi navštívil papež Jan Pavel II. 
a název státu se změnil na Česká a Slovenská Federativní Republika. 
Stodůlecký kronikář František Vlasák to označil za konec jedné a za-
čátek nové éry. Od 17. listopadu 1989 jsme prožívali dny plné radosti, 
nadšení a štěstí. Dny, o kterých už mnozí pochybovali, že se jich dočkají. 
A hodně se jich také nedočkalo, píše 
v kronice. 

V zemi proběhly první svo-
bodné volby do Sněmovny lidu 
a Sněmovny národů Federálního 
shromáždění. Ve Stodůlkách 
bylo celkem 25 volebních míst-
ností, jedna z nich i ve školní 
budově v ulici Mládí. Volby se zde 
uskutečnily v jedné učebně v pří-
zemí. Dá se říct, že to měli dobře 
uspořádané, píše kronikář. Podle 
okenní stěny byly seřazeny stoly, 
za kterými seděli čtyři členové vo-
lební komise. Vzadu stály čtyři ka-
binky se stolky, kde si volič mohl 
upravit kandidátky. Tři z nich 
zasunul do obálky s razítkem, za-
lepil a hodil do urny. Zbylé znehodnotil a odložil do připravené krabice, 
popisuje. Volby podle něj proběhly v klidu a bez jakéhokoli narušení. 
Dej Bůh, aby přinesly klid a očekávanou pohodu, dodává. 

Změna režimu s sebou přinášela i různé návraty. Například do Břev - 
novského kláštera, který od roku 1951 sloužil jako archiv ministerstva 
vnitra, se vrátili benediktýni. Než se pro ně ale podařilo budovy vykli-

stalO se v červnu

Fascinován temnotou 

Přelom 19. a 20. století, období fin de siècle, byl ve slovesném umění 
směrem literárního modernizmu s výraznou vazbou na výtvarné 
umění, časem symbolizmu či dekadence. Diagnóza zní: individualis-
tický a subjektivistický myšlenkový a umělecký směr vyjadřující úz-
kost a depresi člověka. Absolutně dnešní. Přestože to znamená úpa-
dek, důraz byl kladen na individualitu, dokonalost, umělost 
a rafinovanost, aristokratičnost a sexualitu, mystiku a okultizmus, ale 
také na tragickou lásku, osamění a smrt. 
V Evropě to byl Charles Baudelaire, Paul 
Verlaine, Guy de Maupassant nebo Oscar 
Wilde. V březnu 1894 formuloval v časo-
pisu Moderní revue (která dávala prostor 
mladší generaci) nejvýznamnější teoretik 
české dekadence Arnošt Procházka ono 
vidění světa: pocit disharmonie, skepse 
vůči ubíjející všednosti, ale zároveň nedo-
sažitelný ideál dokonalého individuálního 
bytí. Z dohořívající vatry romantizmu se 
vynořil jako zářící Fénix Karel Hlaváček. 

Na svět přišel 29. srpna roku 1874 v li-
beňské dělnické rodině. Po reálce dva 
roky studoval na filosofické fakultě fran-
couzskou literaturu, poté však přešel 
ke kreslení na uměleckoprůmyslové škole. 
Ovšem jeho básnické perutě, aniž sám 
tušil, jej už nesly do nebeských výšin a ča-
sem vpřed mimo jeho dobu. Ve dvaceti 
vydal své první dílo – Sokolské sonety. 
Mladičký bohém bez stálého zaměstnání 
a příjmu, odkázaný na podporu svých 
chudých rodičů, žil ve velice stísněných 
poměrech. Tehdy se seznámil s Moderní revue. Díky ní, ovlivněn Ver-
lainem, se dostával k hudbě veršů, snům a přízračnému vidění věcí. 

Hudební nástroje se v jeho poezii objevují hodně často, snad je přímo 
slyší. 
Hrál dlouze na hoboj,
v tmách na pobřeží, v tmách,
na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál:
Hrál pro svou lhostejnost, či hrál spíš pro svůj strach?
Byl tichý pastevec, či vyděděný král?

V delikátní harmonii nejhlubších 
 mollových akordů se objevuje ve sbírce 
Pozdě k ránu jeho nesmrtelná báseň 
Svou violu jsem naladil co nejhlouběji. 
Hlaváček se po celý svůj život řídil zá-
kladní myšlenkou: „Umění již nevykládá, 
nýbrž sugeruje.“ A jeho sugesce je takřka 
dokonalá. Nejenom tím, jak dokázal slovy 
vyjádřit melodii okamžiku, ale jak v ně-
kolika úsporných verších zachytil nevy-
slovitelné. Vnitřní bolest i celou snovou 
scenérii. Jeho kresby a grafiky se navíc 
objevují v Moderní revue hned vedle jeho 
veršů. Mstivá kantiléna byla jeho po-
slední, nejpropracovanější sbírka. Už vě-
děl, že se bude muset rozloučit, jak se 
stále silněji projevovala zhoubná tuberku-
lóza. Přátelé z okruhu Moderní revue 
zorganizovali finanční pomoc příliš 
pozdě, aby jej zachránili. Karel Hlaváček 
zemřel 15. června 1898. Bylo mu třiadva-
cet let. Měřeno moderním metrem je Ka-
rel Hlaváček, vedle Karla Hynka Máchy, 
druhou největší osobností v českých bás-

ních 19. století. Proto zde také cituji jen dva jeho verše. Protože stojí 
za to si snadno najít další a jen žasnout.                                                    Dan Novotný

dit, byli několik týdnů ubytováni na faře ve Stodůlkách. Po tuto dobu 
zde a v okolí vykonávali církevní obřady. Jednu noc zde také přenocoval 
opat Anastáz Opasek, který jinak žije v mateřském klášteře v Bavorsku, 
stojí v kronice. 

Církev se po letech začínala opět vzmáhat. O to překvapivější byla 
zpráva z 20. dubna 1990, kdy se v Ořechu oběsil farář Václav Filip. 

Nechtěl jsem tomu ani věřit. Tak 
mě to překvapilo a rozrušilo, že 
jsem se rozklepal a nemohl jsem 
promluvit, píše emotivně kroni-
kář Vlasák. Václav Filip, který 
působil i ve Stodůlkách, byl 
mezi lidmi oblíbený. O důvo-
dech jeho tragické smrti proto 
kolovalo mnoho legend. Dle vy-
právění lidí věděl, kdo vykradl 
kostel sv. Petra a Pavla v Krtni. 
Skutečný pachatel ho tedy k činu 
donutil, přibližuje František Vla-
sák jednu z verzí.

Většina lidí ale řešila tou do-
bou jiné problémy. Tím nejpal-
čivějším bylo zdražování zboží 
i služeb. Jednou to přijít muselo, 

ač je to nepopulární. Všichni jsme to podvědomě tušili a nikdo z toho nemá 
radost, píše kronikář. Soudný občan to podle něj uzná a řekne si, že 
přecházíme na světové ceny. Když ale platím skutečnou cenu nějakého 
výrobku, požaduji také odpovídající kvalitu. Potraviny by měly být zdra-
votně nezávadné. A už vůbec nechci stát každý den frontu! dodává Fran-
tišek Vlasák. Robert Šimek
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víKendy beZ nudy

Autor: Pavel Talaš

dvě. Ta naše pochází z Hronova, druhá je na Moravě. Velkou zvlášt-
ností je expozice paramentářství – šití a zdobení církevních oděvů 
a dalších rekvizit a textilií. Dělalo se to v Jablonném nad Orlicí a byla 
to jedna z největších dílen v Rakousko-Uhersku. Víte, že první sirky 
v Čechách se nedělaly v Sušici, ale tady u nás v Kyšperku (od roku 
1950 je to Letohrad)? První živnostenské listy tu byly založeny o tři 
roky dříve než v Sušicích. Hodně navštěvovanou expozicí je také 

školní třída. Katedra je z roku 1850, ostatní tak z druhé poloviny 
19. století. Jsou tu i výukové obrazy, některé jsou dokonce jediné  
v republice. Gynekologická ordinace z roku 1924 od Václava Pultra 
pochází ze Smiřic od Hradce Králové. Kromě lehátka se zachovala 
v kompletní podobě, 
včetně rentgenu. 
Operační sál je z roku 
1960. Z téhož roku je 
i zubařská ordinace. 
O některé artefakty 
projevují zájem i fil-
maři. A mohl bych 
pokračovat dál a dál. 
I když naše muzeum 
oslaví příští rok 
v květnu už své 
20. narozeniny, jeho 
tvář se stále mění. Teď 
například chystáme 
pod názvem Sto tun 
v pohybu v pořadí os-
mou trasu, přibývají i nové exponáty. Ostatně, přijeďte se podívat 
a všechno uvidíte na vlastní oči.“ 

Muzeum řemesel, Nový dvůr 143, Letohrad, můžete navštívit v čer-
venci a srpnu denně od 9.00 do 17.00. Více informací najdete na 
webu www.muzeumremesel.cz.  Eva Černá

Muzeum plné unikátů
Letní měsíce nejsou jen časem prázdnin, dovolených, odpočinku, ale 
také cestování. Kdyby vás „prázdninový“ vítr zavál do Pardubického 
kraje, určitě se zajeďte podívat do největšího středoevropského Muzea 
řemesel v Letohradu. Jeho expozice vás ohromí. Jsou zde zastoupena 
snad všechna řemesla a některé vystavené exponáty jsou skutečně 
zcela unikátní. Není divu, že toto muzeum získalo v soutěži turistic-
kých regionů 1. místo jako nejlepší turistický cíl celých Východních 
Čech. 

„Na ploše, která přesahuje 2 000 m², si mohou návštěvníci na sedmi 
trasách prohlédnout přes 50 expozic řemesel a živností“, říká zaklada-
tel muzea Pavel Tacl. „Najdou tu dílnu kloboučníka, hodináře, foto-

grafa, koláře nebo řezbáře, část knihařské dílny, výrobu knoflíků, mý-
dla a s tím spojené praní a mandlování prádla nebo klasickou ševcov-
skou dílnu. Jsou zde zastoupeny snad všechny profese. Holič a vlásen-
kář, řezník, cukrář, sedlář... Najdete tu i ukázku výroby šindelů, nářadí 
od rakváře, bednářství, nářadí na výrobu loubkových krabiček, sou-
struh dřevkaře, ale také výrobu umělých květin. Takové dílny existují 
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Vyražte poznat nový, 
jedinečný projekt vbloku!

GARDEN 
PARTY

Termín: 5. 6. 2019  
od 16.00 (do 20.00)

Registrace: vbloku.cz

Místo: Peroutkova 570/83,  
Praha 5-Malvazinky

Jeremiášova
TRIANGL

PRODEJ GARÁŽOVÝCH STÁNÍ

www.udi-byty.cz
725 890 508
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prOgram Klubů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 3. 6.  Hanzelka a Zikmund – video
10. 6.  Hvězdy stříbrného plátna
          Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
17. 6.  75. výročí invaze spojeneckých vojsk 
24. 6. Zakončení sezony
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 4. 6.   O založení a historii budovy
         Národního muzea přijde informovat
         paní Majka Novotná 
11. 6.   Vrátíme se k našemu květnovému 
         výletu a po jeho zhodnocení si dáme
         vědomostní test
18. 6.   Místostarosta Petr Zeman nám
         při kávě poví o své práci a odpoví
         na otázky našich členů
25. 6.   Předprázdninové setkání nám zpříjemní 
         hudební duo Proč ne  

Těším se na opětovné setkání 3. září a přeji všem příjemné 
prožití prázdnin. 
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 5. 6.    Jedeme na zájezd do sklárny Bohemia  

v Poděbradech, potom si prohlédneme lázeňské 
město

12. 6.   Oslavíme významné jubileum tří členek
19. 6.  Při kávě a čaji zhodnotíme činnost klubu 
         seniorů III za I. pololetí letošního roku
26. 6.   Při závěrečném setkání před prázdninami nám 
         na klávesy zahraje Miloš Procházka
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 5. 6. Historie Národního divadla 
12. 6. Božena Němcová
19. 6. Květiny a byliny
26. 6. Rodina Rottova
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
 restaurace Pod radnicí.
 4. 6.  Posezení u kávy v klubovně
11. 6.  Výlet do Poděbrad
18. 6.  Nordic Walking – Obora Hvězda
27. 6.  Prohlídka Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Velikonoce v Lukáši
V úterý 16. dubna 2019, dva dny před zeleným čtvrtkem, proběhla 
v Lukáši Velikonoční jízda. Ta se stala synonymem pro kreativní 
dílnu, která byla spojena s výrobou velikonočních dekorací, a při-
pomenutím si lidových tradic spojených s vítáním jara. Tentokrát se 
vyráběly velikonoční dekorace na dveře a velikonoční tašky. Zhotovení 
tašek s velikonočními motivy, které byly plátěné, měly symbolizovat 

stále více veřejností upřednostňování přírodních materiálů na úkor 
umělých. Prostě heslo „svět bez igelitek a vytvořme lepší svět bez zby-
tečného plastového 
odpadu“ se stalo mimo 
jiné i důležitým pra-
covním motivem celé 
této akce. Senioři se 
tak připojili i k aktivi-
tám naší městské části, 
která v rámci místní 
Agendy 21 vyjadřuje 
nutnost omezit igeli-
tové tašky a plasty, 
které mají  nepřízni-
vý zdravotní dopad 
na člověka a na pří-
rodu vůbec. Seniorů 
se v jídelně Lukáše, kde vše probíhalo, sešlo přes čtyřicet. Takže bylo 
plno a odborné lektory Hanka a Dana se ani chvilku nenudily.  

Organizátory akce již tradičně bylo Středisko sociálních služeb 
Prahy 13 a MČ Praha 13. Za tu vystoupil a společně s ostatními hosty 
z radnice přítomné přivítal radní Zbyněk Pastrňák. 

      Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FERMET, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda,  

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

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

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

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

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 602 938 399.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel.603 890 000.
 o Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 

739 004 723. 
 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů.  

Tel. 606 662 223.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o Opravy aut. praček – Liška. 35 let praxe,  

tel. 602 937 117. 

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

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

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

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

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

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

 o STUDIO 3+, BRDIČKOVA 1908/27, LUŽINY, kosme
tika, líčení, masáže, Ilona Chaloupková Lenkerová, 
tel. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 

 o DENTÁLNÍ HYgIENA DIANA JINDROVÁ, DiS., POLI-
KLINIKA LÍPA, 5.patro, objednávky na tel. 774 333 005. 

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

 o Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Oprava žaluzií. Přesklení skel. Tel. 733 720 950.

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

 o Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702.

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

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

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

 o generali je tu pro vás.  
Sjednejte si pojištění, na které se můžete 100% spoleh-
nout – zařídím ochranu majetku i auta, úrazové pojištění  
a mnoho dalšího, e-mail: zaneta.kozusnikova@generali.cz. 
Tel. 604 834 055.

 o Hodinový manžel, údržba domácnosti,  
www.hodinovymanzelmichal.cz. Tel. 608 926 974.

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

 o PROVÁDÍME VEŠKERÉ DOMÁCÍ OPRAVY, drobné 
rekonstrukce, veškeré služby i pro seniory. Zavolejte nás, 
když jste v nouzi, pomůžeme. Tel. 774 180 229.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny. Tel. 602 151 310. 

 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.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

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

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

 o Úpravy interiérů. Sádrokartóny, vnitřní zvuková 
a tepelná izolace ve snížených stropech a předsazených 
stěnách, dělící příčky, obklady stěn. Rychlé a levné řešení 
rekonstrukce Vašeho bytu, www.abalapraha.cz,  
tel. 603 414 039.

 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 !! 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 Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737.

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707              Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

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    

1

2
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 KPK  Podlahy     Zděnek  Veselý
kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,  

parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  

www.kpkpodlahy.cz

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.

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

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

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

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

žaluzií.
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REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

	
	

ÚDRŽBA ZELENĚ 
 SEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, ŘEŽEME 
ŽIVÉ PLOTY A KEŘE, PROŘEZ TRÁVNÍKU 
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ 

 

MYJEME OKNA VČETNĚ RÁMŮ 
A ŽALUZIÍ. Tel.: 724 006 275

WWW.PVJ-GROUP.CZ

 
 

VYČISTÍME VÁŠ KOBEREC,
SEDAČKU, KŘESLA A ŽIDLE U VÁS NA 

VLHKO EXTRAKČNÍ METODOU.
Tel.: 724 006 275, WWW.PVJ-GROUP.CZ

www.honza-hodinovymanzel.cz
604 742 493

honza-hm@seznam.cz
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 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragen-
sia. Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

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

 o Prodám starožitnosti, porcelán a broušené sklo 
z dědictví. Hledám i odborného znalce.  
Tel. 607 231 866.

 o ANTIKVARIÁT NIKA, Sluneční náměstí 11, 2. patro,  
tel. 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz. Výběr ze všech 
žánrů. Navštivte nás!

 o Podaná ruka – pomoc seniorům   
Pomoc v domácnosti, doprovod, nákup a další služby. 
www.peceoseniora.cz. Informace: Anna Slobodová,  
tel. 728 783 896.

 o Zdarma zavařovací skleničky – různé.  
Tel. 251 627 686 – dopoledne.

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice  
v oblasti Zadaru) pronajmu 3 apartmány po rekon
strukci. Bližší info na tel. 607 753 091.

 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  
i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788. 
 o Koupím byty pro děti. Přímý zájemce.  

RK nevolat. Tel. 702 815 516.
 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 

jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.

 o Hledám 2+kk ve dr. nebo OV v Praze 13, nejlépe 
Lužiny, Luka. Nabízím 3+1 před rekonstrukcí, dr. vl., ne-
splacená anuita, Velká Ohrada, Janského – výhled na ul. 
Jeremiášova. Tel. 602 372 262, po 19. hod. 

 o PRONAJÍMEJTE BEZ RIZIKA! Pro manažery firem  
s rodinami hledáme pěkné byty v Praze. Garantujeme 
bezproblémový průběh nájmu. BEZ PROVIZE!  
Tel. 605 993 268.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

 o Prodám garáž, Velká Ohrada – Bašteckého,  
tel. 604 920 854. Objekt 507, družstvo Staveg.

 o Pronajmu garážové stání u Alberta, metro Hůrka. 
Vjezd z ulice Petržílkova. 1 300 Kč/měs. Kontaktujte mě 
na tel. 721 057 287.

 o Nabízím k prodeji rodinný dům v přírodním par
ku Zlatý kopec, cca 6 km od Božího Daru (K. Vary). 
Dům je vhodný jako investice (penzion), k bydlení , 
pro spolky. 3 patra + půda, krásná příroda, oblast 
vhodná ke sportu a turistice. Více na tel. 737 489 763 
nebo na emailu: dum.zlatykopec@seznam.cz. 
Cena k jednání! Stav před rekonstrukcí.

RŮZNÉ

byty

www.aldig.cz

instalace
čištění, servis

KLIMATIZACE
do bytu

ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141/9, Praha 5
Nové Butovice, naproti Oční klinice 

251 617 740, 736 489 064

prodej-koupě-pronájem

  PRŮŠOVÁ

  

pedikúra, manikúra - Viktorie
druhá návštěva s 50% slevou 

Lužiny Böhmova 1976/1               tel. 773 041 716

Společnost zabývající se výstavbou 
inženýrských sítí hledá pro posílení týmu kolegu/

kolegyni na pozici: stavbyvedoucí, zámečník, 
vodovodní montér, strojník, řidič a další.

Více informací o volných pracovních pozicích 
naleznete na www.cerhra.cz

ČERMÁK A HRACHOVEC

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslava Novotná
T  606 151 248
E  miroslava.novotna@re-max.cz

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti letou tradicí

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

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

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

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

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

Obchodní dům Luka, za rohem Albertu vpravo, 
naproti parkovišti, Mukařovského 1986, Praha 5
Jana Reifová, tel. 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz
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Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

Amforová 1885/4, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
hledá do svého týmu PEČOVATELE/KU  
na poloviční úvazek – 4 hod. denně 

Charakteristika pozice: 
Pečovatelská činnost spojená s údržbou domácnosti  
klientů pečovatelské služby (běžné úklidy)

Požadujeme:
trestní bezúhonnost, schopnost samostatné práce při  
péči o klienty v terénu, empatiI a zájem o práci s klienty,      
zkušenost na obdobné pozici velkou výhodou

Nabízíme: 
práci ve stabilní organizaci, možnost dalšího vzdělávání, 
dobré finanční ohodnocení, možnost výhod. stravování

V případě zájmu zasílejte své životopisy na email:  
socialniMC@sssp13.cz.  

Pro bližší informace volejte na tel. 222 543 021. 

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

   Květoslava Badová  
   tel. 606 239 226 
   kvetoslava.badova@remax-czech.cz  
   Využijte garance kvality ! 

RE/MAX      ...... Reality lépe a bez obav ! 
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Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ
 o Hledám kadeřnici, masérku, kosmetičku, per-

manentní make-up, řasy apod. do salónku na Košířském 
nám. na ŽL. Plný nebo 1/2 úvazek, flexibilní prac. doba, 
příjemný kolektiv a prostředí. Info na tel. 607 753 091.

 o Hledáme paní na úklid většího bytu v ulici  
Petržílkova – 1x týdně. Odměna po domluvě.  
Volejte tel. 721 057 287.

 o Hledáme švadlenu. Tel. 721 002 936.

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 
4 dny zdravotního volna, příspěvek 
na stravování, stabilní pracovní dobu, 
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, 
trestní bezúhonnost

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

ZAMĚSTNÁNÍ

 
 

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

září 2019 – leden 2020

Předtermíny zápisů
4. a 11. 6. 2019 v 19.30 - 20 hod. 

 před vstupem do bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Pololetní kurzy vždy v úterý 20 – 21 hod.

Cena 3 780 Kč, pro stálé klientky 5% sleva (3590 Kč)

Rezervace nebo platba celého kurzu je možná také kdykoli  
v průběhu léta po tel. domluvě i převodem až do konce srpna.  

V září je možné zakoupit zbývající volná místa osobně 
na zápisech ve dnech 3. a 10. 9. 2019 19.30 – 20.00. 

Zahájení v úterý 10. 9. 2019 ve 20.00 hod. 

Podrobnější informace PhDr. Hanka Jenčová,  
602 805 633 nebo www.klublinie.cz

 

MŠ Pohádka, Praha 13, Janského 2187 
přijme provozního zaměstnance na úklid  

a pomocnou kuchařku na hl. pracovní poměr.  
Info na tel. 732 446 582, pohadka.ms@volny.cz. 

Bc. Lenka Soukupová, DiS. – ředitelka školy.

Základní škola, Praha 13, Mládí 135
Mládí 135, Stodůlky, 155 00 Praha 5

přijme uklízečku na plný i částečný úvazek, 
 nástup dle dohody, mzda od 13 350 Kč měsíčně.

Kontaktujte nás na tel. čísle 235 515 464,  
emailu hospodarka@zsmladi.cz  

nebo skola@zsmladi.cz. 

ZŠ s RVJ Bronzová, Praha 13, Bronzová 2027/35 
přijme od září pomocnou sílu do kuchyně.  

Informace na tel. 235 514 466. 

MŠ Balónek, Praha 13, Janského 2188  
přijme uklízečku s nástupem 26. srpna 2019.  

Informace na tel. 732 150 132. 

MŠ Píšťalka, Chlupova 1798, Praha 13  
hledá paní na úklid, směnný provoz  

7 – 15.30 hod., 9 – 17.30 hod., přátelské prostředí.  
Info na tel. 235 513 122.
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prOgram Klubu mlejn 

 
 

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

NOVÝ CIRKUS
10. 6. po 18.00  CIRKOSMOS I.  – Večer cirkusových kurzů

11. 6. út 18.00  CIRKOSMOS II.  – Večer cirkusových a tanečních kurzů

12. 6. st 18.00  CIRKOSMOS III.  – Večer cirkusových kurzů

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
 5. 6. st 10.00  MICHAELA VÁŇOVÁ – PŘES HRANICE 

Autorské divadelní představení inspirované příběhy dětí tzv. Kindertransportu.

19. 6. st 9.00 a 10.00  DIVADLO BUŘT – V KRUHU: AUSTRÁLIE 

Představení pro MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ.

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz. 

RŮZNÉ
1. a 2. 6. so, ne  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANgEROVÉ  

Závěrečná vystoupení kurzů tance probíhající po celý den.

 4. 6. út 14.00  RETROKAVÁRNA PRO SENIORY

 6. 6. čt 18.00  FZUŠ STODŮLKY 

Závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru.

 9. 6. ne 18.30   TANEČNÍ STUDIO MIRABEL – V KORUNÁCH STROMŮ  
SE MI ZDÁLO  

Benefiční taneční vystoupení. 

14. 6. pá 18.00  TANEČNÍ SKUPINA DEMO 

15. 6. so 15.00  LUČINKA 

Závěrečné vystoupení celého folklorního souboru včetně Muzičky a Dudácké muziky 
Praštěnka.

16. 6. ne 17.00  BELLY HABIBI – LETNÍ SHOW VE MLEJNĚ 

19. 6. st 18.00  POHYBOVÉ A TANEČNÍ CENTRUM MARTINA

Popelka – taneční vystoupení. 

23. 6. ne 14.00 a 15.30  MODERN DANCE PLAMÍNEK 

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

JAK SE HRAJE VE STODŮLKÁCH. Ve dnech 9.–10. 5. proběhl 
ve stodůlecké Fakultní základní umělecké škole již 20. ročník klavírní 
soutěže v sólové hře Jak se hraje ve Stodůlkách. Zúčastnilo se 73 žáků 

a na koncertě 
vítězů, který byl 
velmi kvalitní, 
hrálo 18 žáků 
ze všech 9 kate-
gorií. Absolutní 
vítězkou sou-
těže se stala 
Amálie Rybá-
ková ze 4. roč-
níku druhého 
stupně od paní 
učitelky Karine 
Bartůňkové.  
 Veronika Chudobová

KLÍČEK NA VÝJEZDU. Pěvecký sbor Klíček z FZŠ Mezi Školami 
si v sobotu 11. května vyjel zazpívat mimo Prahu, a to na Festival 
do Choltic. Setkal se zde se sbory z celé ČR. Zámecká kaple, kde se 
zpívalo, měla nádhernou akustiku a závěrečný hromadný zpěv všech 
sborů byl úžasným zážitkem. Celý den nás nabil radostí a chutí 
do další práce. Zpěv prostě patří k životu. Pokud nevěříte, vyzkoušejte 
to! Je to skvělé! Alena Panochová, sbormistryně

MEXICKÉ ALEBRIJES OČIMA DĚTÍ. Alebrijes jsou pestrobarevné 
mexické sochy mýtických tvorů. Děti ve výtvarných dílnách Domu 
dětí a mládeže Stodůlky 
zpracovaly své vlastní 
představy různých tvorů 
a bytostí pomocí kašíro-
vání a následné malby, 
mladší účastníci dílen 
bytosti malovali. 
Na tomto projektu 
všichni pracovali několik 
týdnů, motivovala je vi-
dea i skutečné originály 
alebrijes z Mexika. Vý-
stavu jste mohli vidět 
v květnu na radnici Prahy 13. Na vernisáži byl za mexické velvyslanec-
tví přítomen kulturní atašé pan Miguel Ángel Vilchis. Součástí bylo 
i taneční vystoupení kubánské salsy v podání Kamila a Ernesto Bati-
sta Tabera, kteří ve Stodůlkách salsu vyučují a také vystoupení kapely 
Bachatalove. Pokud se vám výstava líbila, můžete se od září přihlásit 
na některou výtvarnou dílnu a být součástí dalších zajímavých pro-
jektů Ateliérku. Zdeňka Hiřmanová

TANEC V PONCI. Na Mezinárodní den tance 29. dubna se děti z 3.C 
a 2.B FZŠ Trávníčkova zúčastnily slavnostního ukončení projektu Ta-
nec školám v divadle Ponec. Zde si poprvé za doprovodu živé kapely 
vyzkoušely pohyb na oprav -
dovém divadelním jevišti. 
Odpoledne ještě vše vypi-
lovaly s dalšími třídami 
a školami na krátké gene-
rálce. Celé představení se 
neslo ve velmi příjemné at-
mosféře, děti se nád herně 
protančily celým večerem 
a získaly nové pohybové 
a hu dební zkušenosti a zá-
žitky.  Lektorům i všem 
pracovníkům Ponce moc 
děkujeme! Kristína Pekárková
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KalendáŘ aKCí

Neděle 2. 6.  • 14.00
Zábavné odpoledne
Klubovna „u vrby“ u Spolkového domu
Také letos připravil SDH Stodůlky pro děti zábavné odpole-
dne plné různých soutěží o hezké ceny. Přijďte si užít spo-
lečně se svými dětmi odpoledne plné hezkých zážitků.

Neděle 2. 6.  • 15.00
Den dětí s hasiči
Sportovní areál v Třebonicích
Třeboničtí hasiči zvou všechny děti a rodiče na Hasičskou pouť 
ke dni dětí. Přijďte oslavit spolu s dětmi jejich velký den.

Pondělí 3. 6. – pátek 14. 6.
Třináct klubů na třináctce
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
V pondělí 3. června v 10.00 hod bude zahájena výstava, 
která vás seznámí s činností a aktivitami třinácti klubů 
 se niorů působících v Praze 13. Prohlédnout si ji můžete 
v úředních hodinách radnice. 

Úterý 4. 6.  • 14.00 – 17.00
Sousedské venkovní odpoledne
Na zahradě Diakonie Praha,  
Vlachova 1502/20, Stodůlky 

Přijďte společně s námi oslavit den dětí, zdraví a utužit ko-
munitu našich příznivců. Program vás určitě zaujme. Připra-
veny jsou soutěže pro děti, vystoupení dětského pěveckého 
sboru Klíček, představení divadla pro děti Creatio, stánek 
Červeného kříže – ukázka první pomoci a práce s defibrilá-
torem, který máme k dispozici veřejnosti na našem pracovi-
šti, dílničky, hudba, občerstvení... a samozřejmě odměny. 
Akce je zdarma. Všichni jste srdečně zváni. Více na  
www.diakonie-praha.cz, fundraising@diakonie-praha.cz.

Úterky 4. a 11. 6.  • 19.30 – 20.00
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Předtermíny zápisů a rezervace se zálohou 500 Kč do kurzů 
aqua aerobiku Dámského klubu Linie na září 2019 – leden 
2020 budou probíhat před vstupem do bazénu. Pololetní 
kurzy jsou každé úterý od 20 do 21 hod. Cena celého polo-
letního kurzu je dle přesného počtu lekcí 3 780 Kč.  
Pro stálé klientky 5% sleva (3 590 Kč). V září je možné ještě 
zbývající volná místa zakoupit osobně na zápisech ve dnech 
3. a 10. 9. 19.30 – 20.00. Zahájení v úterý 10. 9. ve 20.00 hod. 
Podrobnější informace získáte na www.klublinie.cz,  
tel. 602 805 633 (Hanka Jenčová).

Úterý 4. – pátek 28. 6.
Výstava obrazů 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Tentokrát se můžete potěšit obrazy Aloise Štyndla, který je 
hrdý na to, že je samouk a amatér. Ač je vystudovaný tech-
nik, jeho duše celý život spíše inklinuje k prožitkům, které 
člověku poskytuje pobyt v přírodě a cestování. Také nijak 
neskrývá, že jeho rukopis je ovlivněn okukováním a studo-
váním obrazů v galeriích, které navštívil. Přijďte se sami 

přesvědčit. Otevřeno v provozních dnech pobočky.  
Vstup je volný.

Středa 5. 6.  • 16.00
Odpoledne za školou
Základní škola Mohylová, Lužiny
Program pro zapsané prvňáky.

Středa 5. – čtvrtek 27. 6.  • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

Výstavu, jejíž vernisáž proběhne 5. června v 17.00,  
si můžete prohlédnout každý den v týdnu.

Středy 5., 12., 19. a 26. 6.  • 17.00 
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4
Každou středu hrajeme Scrabble. Vítáme začátečníky i po-
kročilé. Přijďte se pobavit a zároveň procvičit mozek. Kromě 
Scrabble je možné si zahrát i jiné hry. Vstup je volný.

Sobota 8. 6.  • 15.00
Country festival
SZUŠ – Škola pro radost, Smíchovská 96/3, Řeporyje
Vystoupí kapely Šolc Boys, Big Boy Band, Vrak, Medúzy 
a Kuple, Utrejch. Občerstvení je zajištěno.

Sobota 8. 6.  • 19.00 – 1.00
Pražská muzejní noc 2019
Již tradičně patří druhá červnová sobota v Praze muzeím 
a galeriím. S příchodem večera otevře letos své dveře ná-
vštěvníkům 45 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí 
v 70 objektech společně s Pražským Quadriennalem. Ne-
bude chybět bohatý doprovodný program a jedinečná at-
mosféra. Vstup do všech objektů je zdarma, s výjimkou NKP 
Vyšehrad, kde se platí symbolické vstupné 1 Kč. Pražskou 
muzejní noc pořádají Národní muzeum, Dopravní podnik 
hl. m. Prahy a Asociace muzeí a galerií ČR ve spolupráci 
s dalšími institucemi. Veškeré informace jsou uvedeny 
na www.prazskamuzejninoc.cz. 

Sobota 8. a neděle 9. 6.
Rybářský víkend na „Nepomuckém“
Nepomucký rybník v Centrálním parku

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jinonice ve spo-
lupráci s ČRS, z.s., MO Hůrka zvou děti i dospělé na jarní ry-
bářské závody. V sobotu bude patřit rybník dětem do 15 let 

(i bez rybářského oprávnění). Prezence soutěžících je 
od 7.00 do 8.00, zahájení soutěže je v 8.00. Vyhodnocení 
a vyhlášení výsledků proběhne mezi 12.00 – 13.00.  
V neděli budou soutěžit dospělí rybáři (startovné je 200 Kč). 
Prezence je od 7.00 do 8.00, zahájení závodů v 8.00,  
vyhlášení výsledků bude 13.00 – 14.00. Více informací 
 najdete na www.rybarijinonice.cz.

Neděle 9. 6.  • 18.30
V korunách stromů se mi zdálo 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615
Taneční studio Mirabel vás zve na benefiční představení 
V korunách stromů se mi zdálo. Celý výtěžek ze vstupného 
bude věnován na dobročinné účely. Patronát nad akcí pře-
vzala autorka původních básní, výtvarnice Markéta Kotková. 
Zakoupením vstupenky podpoříte nejen vybraný dobro-
činný projekt, ale také děti z Tanečního studia Mirabel v je-
jich aktivitě pomoci druhým. Více na str. 23.

Pondělí 10. 6.  • 17.00 
O české šlechtě 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Žerotínové: S černým korunovaným dvouocasým lvem 
v erbu. Vstup je volný.

Úterý 11. 6.  
6. Pochod podél Prokopského potoka 
Start – metro B „Stodůlky“ (výstup Západní Město, 
Britská čtvrť, Vodafone)
Oddíl Klubu českých turistů, odbor Praha-Karlov, oddíl 
Sparta pořádá podvečerní turistický pochod, start je 
od 17.00 do 19.00. Trasa pochodu je dlouhá 8 km (pramen 
Prokopského potoka – Nepomucký rybník – Asuán – Pro-
kopské údolí a jezírko v zatopeném lomu – Hlubočepy). 
V cíli (železniční zastávka Praha-Hlubočepy, Besední restau-
race U Ritschelů) se uvidíme mezi 18.30 až 20.30.  
Více informací podá Miroslav Juráň, tel. 776 186 161, 
juran@centrum.cz.

Pátek 14. 6.  • 10.00 
Run and Help 
Sportovní areál FZŠ Trávníčkova 1744

Dobročinný běh pro Lukáše s dětskou mozkovou obrnou. 
Více na www.runandhelp.cz.

Pátek 14. 6.  • 10.00 
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro rodiče a děti od 2 do 5 let. Pro účast 
doporučujeme zaregistrovat se prostřednictvím e-mailu: 
martina.jancekova @mlp.cz, telefonicky: 770 130 281 nebo 
osobně v pobočce Lužiny. Vstup je volný.

Pátek 14. 6.  • 16.00 – 19.00
Bylinky svatojánské s M. Dobromilou a Andreou 
Popprovou 
Kemp Drusus Třebonice
Přijďte si s dětmi prožít kouzlo svatojánských bylinek se 
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skřítky, společně si zazpívat, uvít věnečky z devatera kvítí 
a dozvědět se více o používání léčivých bylin. Bylinkové 
 občerstvení a tvoření s přírodními barvami. Exkurze do za-
hrádky s prodejem nových dětských knih A. Popprové a knih 
Magdalény Dobromily.

Pátek 14. 6.  • 18.00 
To nejlepší z Trifotu 
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice
Zveme vás na závěrečný galaprogram, ve kterém vystoupí 
samotnými diváky vybraní interpreti z celkově pěti hudeb-
ních večerů. Od září 2018 do letošního května vystoupilo 
na pódiu Trifotu přes 50 amatérských i profesionálních 
umělců, kteří se ucházeli o hlasy diváků. A ti si opravdu 
 přišli na své. Aktuální ročník 2018/2019 tímto galaprogra-
mem končí a je vyvrcholením. Mezi jinými zahrají písničkář 
Will Eiffel, skupina Pavla Klimta z Ústí nad Labem, Veronika 
Wildová z Prahy, frontman skupiny Divoko z Prahy (vítězka 
soutěže Šance Muzikus 2018 a také úspěšná účastnice praž-
ské Porty), Vilda Roubíček z Prahy a folk rocková kapela 
Na3si z Kralup nad Vltavou, Zuzana Vilímová, Richenza Trio, 
Josef Kovařík a zcela určitě i autor konceptu Trifot Open Mic 
Slávek Maděra za doprovodu Zuzky Vilímové. Speciálním 
hostem bude úchvatné smyčcové duo The Cello Boys,  
které se po roce opět vrací na naši scénu. Vstupné na akci  
je dobrovolné, ale vzhledem k vysoké návštěvnosti je  
nutná  rezerva ce míst.  
Objednávat můžete na produkce@slavekmadera.cz a tel. 
731 817 718. Více na www.facebook.com/praha13openmic.

Sobota 15. 6.  • 9.00 – 15.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482
Srdečně vás zveme na tradiční letní jarmark, který ale bude 
letos výjimečný. Koná se u příležitosti 25. výročí MŠ Havaj. 
Těšit se můžete na domácí dobrůtky z havajské kuchyně, 
klobásky na grilu, krásné výrobky prodejců, v 10.00 se bude 
šermovat (skupina Alterum) a ve 13.00 i tančit (Jana Rych-
terová). Těší se na vás kolektiv mateřské školy.

Sobota 15. 6.  • 11.00 – 22.00
Karnaval Latino
Park Portheimka, Štefánikova 68/12, Praha 5

Je pro vás připravena skvělá hudba k tanci i poslechu, ta-
nečnice, workshopy tance, zábava, výborné jídlo a koktejly, 
program pro děti, soutěž v pojídání chilli papriček a mnoho 
dalšího. V 16.00 vystoupí kapela BachataLove ze Stodůlek, 
která vám zahraje kubánské a další latino rytmy, tentokrát 
ve velkém složení 7 hudebníků. Vstup zdarma.  
Více na Fb Bachatalove.

Středa 19. 6.  • 13.00 – 18.00
Festival zdravého životního stylu
Před radnicí Prahy 13, Sluneční nám. 13
Zveme vás na Den zdraví – jednodenní festival zdravého ži-
votního stylu. Těšit se můžete na bohatý program partnerů 
akce, ochutnávek zdravých jídel, informací ze světa zdraví 

a prevence. Můžete si nechat změřit nejen krevní tlak, ale 
celkovou funkci metabolismu. K dispozici vám budou i rady 
odborných lékařů. Více na str. 4.

Středa 19. 6.  • 15.30
Pasování předškoláků
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Přijďte se k nám podívat na závěrečné pasování předškoláků 
na školáky a mimo jiné prožít pirátské rozloučení se školním 
rokem 2018/2019. Všichni ti, kteří k nám chodili, a nebo 
chtějí prožít hezké odpoledne se svými kamarády ze školky, 
jsou srdečně zváni!

Čtvrtek 20. 6.  •   8.30 – 12.00 
Rozloučení se školou 
Centrální park (u MŠ v Bronzové)
Zábavné dopoledne pro školáky. Představí se jednotlivé 
školy s vlastním programem. 

Čtvrtek 20. 6.  • 16.00
Příběhy našich sousedů 
Kinosál ZŠ Janského, Velká Ohrada
Nenechte si ujít slavnostní prezentaci projektu Příběhy na-
šich sousedů. Ten přibližuje vzpomínky čtyř pamětníků 
z Prahy 13, jejichž životy ovlivnily dějinné události 20. sto-
letí, které se odehrály na území České republiky. Vzpomínky 
pamětníků ožijí díky audio a video reportážím žáků. Projekt 
se v městské části Praha 13 uskutečnil pod metodickým 
a organizačním vedením společnosti Post Bellum a za fi-
nanční podpory Magistrátu hlavního města Prahy.  
Výsledné dokumenty je možné zhlédnout na webu  
www.pribehynasichsousedu.cz. Více na str. 10.  

Čtvrtek 20. 6.  • 18.00 – 20.00
Run and Help 
Školní hřiště FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186
Již počtvrté chystá Školní parlament 2. stupně charitativní 
akci Run and Help. Přijďte si zaběhat, pobavit se, a hlavně 
pomoci malému Filipovi. Více na str. 23.

Sobota 22. 6.  • 14.00                       
Nejsme si cizí
Centrální park Prahy 13 poblíž Kuželkárny
Nejsme si cizí! Tak zní heslo komunitně-integrační akce pro 
celou rodinu, která se koná pod taktovkou naší městské 
části a Integračního centra Praha. Můžete se těšit na bohatý 
program, k příjemné atmosféře přispěje živé vystoupení ně-
kolika hudebních interpretů, workshopy pro děti i dospělé, 
indonéská kuchyně a fotografická dílna. Akce na podporu 
soužití majoritní společnosti a migrantských komunit 
v Praze 13 se bude konat v rámci projektu „Společná adresa-
Praha 13“ financovaného MV ČR a MČ Praha 13.

Neděle 23. 6.  • 10.00 – 18.00 
České medobraní
Areál včelína v Ořechu  
Tradičně poslední neděli ve školním roce pořádají spolky 
a včelaři z Ořecha a okolí České medobraní – nejsladší den 

pro celou rodinu. Letos se bude konat už pošestnácté. Cílem 
akce je přiblížení a propagace včel a včelaření. To ale není 
zdaleka všechno. Novinkou letošního Českého medobraní 
je možnost návštěvy a prohlídky Muzea medu. Přijďte, jste 
srdečně zváni. Více na http://orech.cz/vcelin.

Úterý 6. 8.  • 15.00 – 17.00
globus z druhé strany
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí našich výrob řeznictví, pe-
kárny a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním cen-
tru, na internetových stránkách www.globus.cz nebo 
na zelené lince 800 241 242.

Sobota 17. 8.  • 10.00
XIX. ročník vyjížď ky na 80 kilometrů
Start – Chýně – pivovarský dvůr 
Na vyjížďku vás zve Cyklistický spolek Stodůlky.  
Více na str. 19 a na www.csstodulky.cz.

Sobota 31. 8. – neděle 6. 10.
Festival volného času Prahy 13

Celé září a začátek října budou v naší městské části ve zna-
mení již sedmého ročníku Festivalu volného času Prahy 13. 
Opět se představí řada organizací, sdružení, klubů a spolků, 
které pro všechny generace nabízejí opravdu široké spekt-
rum volnočasových aktivit. Více na str. 4.

Sobota 31. 8.  • 14.00
Třebonické letní hry
Rybník v Třebonicích

Všechny sportovní fanoušky zveme na skvělé sportovní zá-
polení. Již 19. ročník tradičních her nabídne soutěžní klání 
tříčlenných družstev v pěti netradičních disciplínách, které 
se zatím na mistrovství světa ani olympiádu nedostaly – jde 
o slalom s kolečkem v kombinaci s hašením ruční stříkač-
kou, řezání klády ruční pilou, záchranu tonoucího z kánoe, 
běh přes plovoucí lávku a štafetu v pití piva či limonády. 
Přijďte si zasportovat nebo jen fandit. Pro diváky je vstup 
zdarma. Občerstvení, doprovodný program a hudební vy-
stoupení skupiny Vynyl Band jsou zajištěny. Hry pořádá 
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice ve spolupráci s Měst-
skou částí Praha 13 a Kulturním domem Mlejn. 
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Neděle 1. – sobota 7. 9. 
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne vybíráme v různých časech 
náhodně 7 automobilů zákazníků se samolepkou „Zde na-
kupuji“. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu 
na nákup v Globusu v hodnotě 500 Kč.

Neděle 1. 9.  • 10.00
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
Start a cíl – Kuželkárna v Centrálním parku
Délka vyjížďky, která je součástí Festivalu volného času 
Prahy 13, je cca 60 km. Podrobnosti k akci, jejímž pořadate-
lem je Cyklistický spolek Stodůlky, získáte na str. 19 
a na www.csstodulky.cz.

Neděle 1. 9.  • 13.00 – 21.30
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13  
(před MŠ v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Na letošním Koncertu pro park, který se koná pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky, vystoupí Adam Mišík, 
ATMO music, Oceán, Radek Kurc & Friends, Depeche Mode 
Revival, B.LUES. Koncert pro park bude opět kulturním zážit-
kem, který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 2. 9.  • 10.00 – 12.00   
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)

Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13. Připraven je bohatý program 
a také pouťové atrakce, cukrová vata a pitíčka zdarma.  
Pan starosta opět přiveze spoustu dárků.

Pondělí 2. 9.  • 12.00 – 17.00 
Pohádkový les – Skřítkové a víly
Centrální park (start v ul. Pod Hranicí)

Přijďte si zpříjemnit první školní den. Městská část Praha 13 
ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství zvou všechny 
děti i jejich rodiče do pohádkového lesa plného skřítků a víl. 
Na trase v délce 2 km (kolem rybníka) na ně čekají origi-
nální hry, herci v krásných kostýmech a v cíli i dárky. Akce se 

koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a místosta-
rostky Marcely Plesníkové. Vstup zdarma.

Sobota 7. 9.                 
Stodůlecký vodník
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá další ročník nezvyklého zápolení dob-
rovolných hasičů v požárním sportu. Soutěž se skládá ze 
dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. 
Více na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 7. 9.  • 10.00 – 18.00
Psí den s Prahou 13
Centrální park Prahy 13

Už brzy přivítá v pořadí čtvrtý Psí den pejsky i jejich páníčky. 
Na této tradiční a oblíbené akci je vítán každý, kdo má čtyř-
nohé kamarády v oblibě. Jako obvykle bude pro návštěvníky 
připraven pestrý program plný zábavy, soutěží, pomoci 
psům v útulcích i osvěty. Připravili jsme vše tak, aby byli 
spokojení pejsci i majitelé, kteří budou odcházet poučenější 
a dozví se zase o chlup víc o svých čtyřnohých parťácích. 
 Dopoledne vystoupí Daniel Žďárský a jeho Staff Bull Show 
s ukázkami psích sportů. Dále budete moct své pejsky při-
hlásit do našich tradičních soutěží, jako je psí dostih a tolik 
sledovaný skok do výšky... Majitelé si mohou na jednom 
místě pořídit všechno, co pro pejska potřebují. Kromě zá-
bavy má Psí den za cíl také pejskaře poučit a pomáhat jim. 
Letos se soustředíme na první pomoc psům. Na Psím dni 
budou své nové majitele vyhlížet pejsci bez domova a vy se 
s nimi budete moct seznámit a nejlépe adoptovat! A to nej-
lepší nakonec – proběhne i velkolepá tombola s bohatými 
cenami. Výtěžek se rozdělí mezi přítomné útulky a spokojení 
budou všichni! Akce se zúčastní i starosta Prahy 13 David 
Vodrážka, který rozdá vítězům soutěží odměny.  
Více na www.psiden.cz.

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00-19.00, skleník 
Fata Morgana út-ne a ve státní svátky 9.00-19.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–21.00, so-ne a svátky 11.00–21.00. 
Vstupné: plné vstupné Fata Morgana + venkovní expozice 
– dospělí 150 Kč, děti (3–15 let) 75 Kč, studenti (do 26 let), 
ISIC karta, senioři 75 Kč; pouze venkovní expozice – dospělí 
100 Kč, děti (3–15 let), studenti (do 26 let) 45 Kč, ISIC karta, 
senioři 50 Kč.

Soboty 6. 4. – 14. 9.  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem 
15. 6. –  Miroslav Horský – Japonská zahrada a bonsaje 

– sraz u pokladny Jih v ul. Nádvorní 

22. 6. –  Jarmila Skružná a Klára Lorencová – Svatojánské 
byliny – sraz u pokladny Sever v ul. K Pazderkám

29. 6. –  Tomáš Vencálek – Hortenzie – sraz u pokladny 
Sever v ul. K Pazderkám

20. 7. –  Petr Hanzelka – Letní trvalky – sraz u pokladny 
Jih v  ul. Nádvorní

27. 7. –  Klára Lorencová – Užitkové rostliny Nového 
světa – sraz u pokladny Sever v ul. K Pazderkám

10. 8. –  Alena Nováková – Letničky – sraz u pokladny Jih 
v ul. Nádvorní 

Středa 12. 6. – neděle 21. 7.  • 9.00 – 19.00 
Sukulenty – Krása rostlinného těla

Po roční přestávce jsou zde opět chlupatí a pichlaví krasavci 
všech možných tvarů a velikostí. I letos bude výstava dopl-
něna o prodej rostlin s možností poradit se o jejich pěsto-
vání s profesionály. Letos sukulenty představíme z jiného 
hlediska. Všeobecně není známo, že sukulentní rostliny ne-
jsou jen kaktusy, agáve, aloe a tlustice, ale existují suku-
lentní příbuzní révy vinné, pampelišky nebo tykve. Na světě 
roste více než 10 tisíc sukulentních rostlin ze 40 – 60 čeledí 
(záleží na názorech autora) a stále se objevují další.

Sobota 22. 6.  • 16.00 – 19.00 
Vonná stezka – Svatojánské byliny
Letošní zastavení Vonné stezky připomene polozapomenuté 
oslavy letního slunovratu. Otevíráme pro vás novou expozici 
magických rostlin s důrazem na byliny spojené se svatoján-
ským kultem. Během odpoledne proběhne bohatý program 
pro celou rodinu. Dozvíte se mnoho zajímavostí o tradičních 
oslavách léta a rostlinách s nimi spojených, vyrobíme si by-
linné čaje, usteleme svatojánskou postýlku, připravíme 
vonný zlatý prach a možná s dětmi najdeme i zlaté kapradí! 
Oslavu zakončíme svatojánským ohněm s překvapením. 
Léto má narozeniny, ať žije léto!

Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111. 

CZECH PHOTO CENTRE 
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

Úterý 30. 4. – pondělí 17. 6.  • 10.00 – 19.00 
Výstava Czech Nature Photo 2019
Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Výstava je přístupná každý den.

Úterý 14. 5. – neděle 9. 6.
Výstava #InstaxMyLife – první výstava instax 
 fotografií
Výstavu pořádá společnost Fujifilm. Pro více informací 
 navštivte www.instax.cz. 

Více na www.czechphoto.org nebo na Facebooku.

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

Sobota 1. 6.  • 14.00 
Dětská pouť – zahrada Domova
Zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu dni 
dětí.

Neděle 2. 6.  • 17.00 
Harfa a violoncello – kostel sv. Rodiny

Koncert absolventek Hudební fakulty AMU v Praze. Zazní 
skladby J. S. Bacha, B. Marcella, R. Schumanna, M. Tourniera 
a dalších.

Neděle 9. 6.  • 17.00 
Koncert orchestru Musica Alternativa – kostel  
sv. Rodiny
Na programu jsou skladatelé vrcholného klasicismu  
(J. Haydn, W. A. Mozart a L. van Beethoven), dále A. Dvořák, 
B. Smetana, Z. Fibich, J. J. Ryba a G. F. Händel.

Úterý 11. 6.  • 15.30 
Koncert pro violoncello – refektář
Účinkují Vladimír a Marek Sůvovi – violoncello, Hana Foste-
rová – klavír. Na programu jsou J. Haydn, J. S. Bach, A. Dvo-
řák a další.

Neděle 16. 6.  • 16.00 
Klavírní trio mladých hudebníků z gymnázia  
a Hudební školy hl. města Prahy – refektář
Představí se Pavol Praženica (klavír), Natálie Toperczerová 
(housle), David Pěruška (violoncello). Na programu jsou 
F. Mendelssohn – Bartholdy, J. Brahms, E. H. Grieg a O. Kukal.

Čtvrtek 20. 6.  • 16.00 
Koncert sboru A(COR)D Motol – refektář

Na programu je klasická hudba, jazzové skladby a české 
 lidové písně v úpravě pro více hlasů.

Neděle 23. 6.  • 15.30 
Francouzské inspirace – refektář
Účinkují Duo Dacapo (Kateřina Macourková Hlaváčová – 
flétna, Michal Macourek – klavír) a Daniela Oerterová – 
housle. Na programu jsou J. Ibert, B. Martinů, Ph. Gaubert 
a G. Fauré – skladby pro flétnu, housle a klavír.

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.  
Neníli uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY 
Chlupova 1800 

Zápisy do kroužků a klubů na školní rok 2019/20 
V pondělí 10. 6. začínají on-line zápisy do kroužků a klubů 
(zahájení mezi 7.00–8.00). Na nový školní rok nabízíme 
tradiční kroužky a také se objevuje spousta novinek. Přede-
vším v kroužcích technických, tanečních, pohybových a pří-
rodovědných – robotika, legorobotika, vědaZ, kuduro, break 
dance, capoeira, sebeobrana, cvičení pro těhotné, mini 
a midi master shef, malý dopraváček, zvídavá školička 
a mnoho dalšího. Podrobné informace k jednotlivým krouž-
kům najdete na našem webu.

Více info na www.ddmstodulky.cz, tel. na recepci – 
251 620 266, 605 920 279 

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.

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 2. 6. Doktorská pohádka – Divadlo Prima den
 9. 6. O princi z knížky – Dřevěné divadlo
16. 6.  Ham, ham aneb Velký hlad já mám – Divadýlko  

z pytlíčku 
23. 6. O rybáři a zlaté rybce – Divadlo na houpačkách
30. 6.  Strašidýlko Bačkůrka aneb jak se Bačkůrka skama-

rádil – Bářino toulavé divadlo 
 7. 7.  Nápad myšky Terezky aneb o zlé koze – Divadlo 

 Matěje Kopeckého 
14. 7. Princezna se zlatou hvězdou – Eva a Jan 

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 
 
Herna je otevřena po – čt 9.00 – 12.00, a to do 20. června. 

Přihlášení předem není nutné. 17. 6. a během letních 
prázdnin bude herna zavřená. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce je Léto a cestování 
– říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 
Během dopoledne navíc: 
 3. 6.  v 10.30 – Létání s dětmi. Co a jak poví letuška Lucie 

Hlaváčová. 
17. 6.  Výlet pro přihlášené do přírodovědné stanice Anděl. 

Herna bude zavřená.

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné 
 tvoření pro děti.

Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět 
v září.

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

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST  
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky   

Sobota 22. 6.
Krteňská pouť
Při příležitosti svátku Jana a Pavla, kterým je zasvěcen kos-
tel na Krtni, bude v 16 hodin bohoslužba, kterou bude cele-
brovat ořešský farář P. Mariusz Kuzniar.

Prázdninový pořad bohoslužeb
kostel sv. Jakuba St. 
pátek 18.00
neděle  8.00 a 20.30
kostel sv. Prokopa
středa 18.00
neděle 11.00 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let.  
Pozvánky na akce, fotky z tábora a dalších výprav a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz. 

Středy  • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou pro zájemce ve věku zhruba  
16–23 roků. Více na www.facebook.com/mladez13.
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FZŠ Trávníčkova a dobročinný běh pro Lukáše
25. Rodina má cenu

Zahrada Diakonie Stodůlky, soutěže,
vystoupení DPS Klíček a divadla Creatino

24. Sousedské venkovní odpoledne
Tradiční koncert dětských pěveckých sborů FZŠ prof. O. Chlupa

23. Květinový den v Praze 13
Centrální park, soutěže pro děti a spousta zábavy
pro každého

22. Den dětí s Prahou 13

trinactka.czLukášSTADVB-T - 21. kanál

Kanál
141

DNES
17:00

V červnu uvidíte

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let. Videa 
z akcí a přihláška na letní tábor na www.klubrobinson.cz.  
 
Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
V červnu je otevírací doba od 9.00 do 19.00. Pokladny zaví-
rají půl hodiny před koncem otevírací doby.

Téma nové enrichmentové kampaně: Hýbeme se

Happy Mondays – každé pondělí mají všechny děti 
od 3 do 15 let, důchodci a studenti vstup za 50 Kč.  
Držitelé průkazek ZTP, ZTP/P mají vstup za 1 Kč.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a státních svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejak-
tivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblí-
benými zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají 
po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá 
jen za hezkého počasí.

Večerní prohlídky s průvodcem – zveme vás na pro-
cházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu 
od 21.00. Na prohlídku je nutné se předem objednat.

Krmení velbloudů – každý den se můžete setkat s vel-
bloudy a nakrmit je. Vždy od 13.30 hod. Na prohlídku je 
nutné se předem objednat.

Hudební vycházky – každou neděli od 13.00 vás zveme 
do galerie Gočárovy domy na cyklus nedělních hodinových 
koncertů pod širým nebem.

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Štíři v Zoo Praha (do 9. 6.)
    Sklípkani v Zoo Praha (od 16. 6.)
• Jurta – Orlí lovci 
                  Jubilejní rok pro koně Převalského (od 29. 6.)
•  Terasa před vzdělávacím centrem: Motýli ze Sklenářky  

(od 2. 6.)

Sobota 1. 6.  • 9.00 – 19.00
Den dětí s Městskou policií
Bohatý program pro děti tradičně ve spolupráci s Městkou 
policií hl. m. Prahy. Vstup za 1 Kč pro děti do 15 let.

Neděle 2. 6.
Vernisáž výstavy Motýli ze Sklenářky
Slavnostní otevření výstavy od 13.00 (terasa před Vzdělá-
vacím centrem).

Neděle 2. 6.  • 10.00 – 16.00
Seznámení se štíry 
Doprovodný program k výstavě Štíři v Galerii Gočárovy 
domy.

Čtvrtek 6. 6.
Přednáška na téma Chovatelem slonů
Začátek přednášky v 17.00 ve Vzdělávacím centru.

Sobota 8. 6.  • 13.00
gulab slaví 60. narozeniny
Oslava 60. narozenin samice slona indického Gulab.

Neděle 9. 6.  • 10.00 – 16.00
Rozloučení se štíry
Doprovodný program k výstavě Štíři v Galerii Gočárovy 
domy.

Sobota 15. 6.  • 10.00 – 16.00
Den otců 
Soutěže pro otce a jejich děti (Veselovského louka).

Sobota 15. 6.
Zooškola pro dospělé
Téma: Jak se dělá zoo.

Neděle 16. 6.  • 13.00
Vernisáž výstavy Sklípkani v Zoo Praha
Slavnostní otevření výstavy v Galerii Gočárovy domy.                      

Sobota 22. 6.  • 10.00 – 16.00
S hlavou v oblacích  
Program k Mezinárodnímu dni žiraf.

Neděle 23. a 30. 6.  • 14.00
Seznámení se sklípkany  
Workshop seznamující návštěvníky blíže se sklípkany po-
mocí binokulárních lup. Speciální komentování zaměřené 
na životní cyklus a zajímavosti o sklípkanech.

Neděle 23. 6.
Zooškola pro dospělé 
Téma: Pomáháme jim přežít.

Pátek 28. 6.
Za vysvědčení do zoo  
Vstup pro děti do 15 let s jedničkou z přírodovědy za 1 Kč, 
bohatý program pro děti.

Sobota 29. 6. 
Jubilejní rok pro koně Převalského 
Vernisáž výstavy „Příběh posledního divokého koně“ 
se uskuteční u jurty vedle výběhu koní Převalského.

Bližší informace o prázdninových programech získáte 
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.
cz, www.facebook.com/zoopraha.
                                  Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Trilopark je interaktivně-
-vzdělávací muzeum, 
které nabízí ucelený po-
hled na historii života 
na naší planetě. Můžete si 
zde prohlédnout expozici 
jedinečných fosilií, děti si 
tu mohou vyrobit napří-
klad ...TAJENKA, který si 
odnesou domů. Mají tu 
také zakopanou třímetro-
vou kostru dinosaura, kterou jako správní archeologové děti postupně odkrývají, mohou 
si zkusit práci s vibračními jehlami nebo odlít věrnou kopii vyhynulého živočicha. Více na-
jdete na www.trilopark.eu. Adresa je Pod Terebkou 1139/15, Praha 4-Nusle, poblíž za-
stávky MHD Palouček. 
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Křížovka pro děti: Mateřská škola Havaj pořádá 15. června, u příležitosti svého 25. výročí 
založení, tradiční ...TAJENKA. Přijďte se pobavit a načerpat trochu letní nálady.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry emailem nebo dopisem.

Správná odpověď z května:
Křížovka – MOTÝLÍ CESTOVATELÉ

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Adam Kraml, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Radka Seifertová, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Zuzanka a Kačenka Mitkovy, Lužiny 
Alice Pokorná, Praha 8 
Kubík Picka, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jarmila Drahorádová, Stodůlky
Jaroslava Křenová, Praha 5
Jitka Pöseltová, Stodůlky

Soutěžní otázky na červen:
1) Jaké ocenění získal Jaroslav Civín ze Sportovního klubu Velká Ohrada? 
2) Kdy se uskuteční festival zdravého životního stylu?
3) Kolik let letos uplynulo od založení Československého červeného kříže?

Správné odpovědi na květnové otázky:
1) Nové komunitní centrum najdete v  prostoru galerie v Nových Butovicích.
2) Charitativní akci Běh kolem dokola pořádá MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE.
3) Pravidelná údržba na letišti proběhla od 10. do 15. 5. a od 18. do 23. 5.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Jaroslava Kudrnová, Luka 

KŘíŽOvKa    čtenáŘsKá sOutĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Květnová tajenka: UNIKÁTNÍ HISTORICKÉ ŠPERKY
Výherci:  Alena Čejková, Praha 5; Zorka Morávková, Stodůlky; 
Monika Chytrá, Praha 5 

 
Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Unikátni vyuka anglického jazyka pro deti od1 roku´ ´ ´ ´ ˇ 


