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Trhy na Slunečním náměstí 
V pondělí 4. dubna začaly na Slunečním náměstí v Nových Butovicích tradiční a oblí-
bené farmářské trhy. Návštěvníci mají možnost každé pondělí od 8.00 do 18.00 na-
koupit čerstvé zboží ve stáncích s ovocem, mléčnými a masnými výrobky, s uzeninami, 
rybami, zeleninou, pečivem, sladkostmi a nápoji, ale i květinami nebo sazenicemi. 
Maminky určitě uvítají i možnost rozptýlení pro děti – skákací hrad. -red-

Zápis do mateřských škol   
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  
byl pro školní rok 2022/2023 stanoven na úterý 3. května od 13 do 17 hodin. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské 
části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové. Dítě 
s místem trvalého pobytu v Praze 13 má při přijímání přednost.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž dítě 
do začátku školního roku dovrší 5 let. Podrobnější informace včetně možnosti předem 
si vyplnit potřebné dokumenty je možné získat na internetových stránkách jednotli-
vých mateřských škol.  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Uzavírka hlavní přistávací a vzletové dráhy
V období od 28. 3. do 1. 7. 2022 
bude uzavřena hlavní vzletová 
a přistávací dráha 06/24, veškerý 
letecký provoz bude v obou smě-
rech probíhat na vedlejší dráhu 
12/30, a to včetně nočního pro-
vozu. 
Také letos využije Letiště Václava 
Havla Praha menší letecký provoz 
pro nezbytné úpravy a údržbu 
hlavní dráhy, které často souvisí 
s novou legislativou Evropské  agentury pro bezpečnost letectví (EASA). 
Směr provozu (odlet směr Praha nebo Kladno) je závislý na aktuálních meteorologic-
kých podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy a vzlet   
na Kladno. Hana van der Hoeven, Letiště Praha 

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink společ-
nosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní lince 
800 404 060 nebo na e-mailové adrese poruchyvo@thmp.cz.
Je také možné použít kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi  
naleznete na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch  
a na www.facebook.com/prahasviti.
Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného 
osvětlení.  Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy 

Řidičské průkazy
Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů. V Praze  
tuto agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. Žadatelé musí  
navštívit Odbor dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy na adrese:  
Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), 
tel. 236 005 490. 
K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet  
(www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.
 -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro SK Motorlet Praha, spolek, ve výši 50 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

souhlasila
s přijetím finančního daru od Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota – ve výši  
310 000 Kč do rozpočtu odboru živ. prostředí na záměr Obnova parkové úpravy  
od Krtně k Chabům

schválila
přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od firmy AGRIWELL, s.r.o., na náklady  
spojené se stravováním ve školní jídelně předškolních dětí z Ukrajiny

vzala na vědomí 
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
zakázku malého rozsahu pod názvem Záruční péče o zeleň nad OC Lužiny
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Pechoč zahradníci, s.r.o., Neumannova 1476/7, Praha 5

vzala na vědomí 
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
zakázku malého rozsahu Komplexní péče o zeleň v lokalitě Prameniště a údolí  
Motolského potoka, Praha 13
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Česká zahrada, s.r.o., Slavníkova 2357/13, Praha 5 

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou  
zakázku malého rozsahu Záruční péče o revitalizovanou část Krteňské cesty, Praha 13
a schválila
smlouvu o dílo s firmou Pechoč zahradníci, s.r.o., Neumannova 1476/7, Praha 5

vzala na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné  
zakázce na dodávky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem  
Dodávka a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13  
a ZŠ Bronzová, Praha 13
a schválila
výběr dodavatele společnost Dream-Tec, s.r.o., pro část 1 – ZŠ Janského a pro část 2 – 
ZŠ Bronzová, jelikož předložil jako jediný nabídku a současně prokázal splnění podmí-
nek účasti v zadávacím řízení a smlouvy o dílo dle nabídky vybraného dodavatele 
Dream-Tec, s.r.o. 

schválila
uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání trhů MČ Praha 13 mezi městskou 
částí Praha 13 a Václavem Třasákem 

schválila
návrh smlouvy o podílení se na rozšíření kapacity školských zařízení mezi společností 
Trigema Stodůlky, a.s., Trigema Development, s.r.o., a městskou částí Praha 13

schválila
poskytnutí dotací na rozvoj sportu v celkové výši 45 000 Kč:
pro paní Mariku Šeborovou ve výši 15 000 Kč
pro paní Lucii Polákovou ve výši 30 000 Kč 
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválila
smlouvu o provádění úklidových prací v rámci celoročního úklidu komunikací  
přináležejících k budově radnice MČ Praha 13, a to s firmou Roman Studénka,  
Liběšická 1721/14, Praha 5

  Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY
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PŘÍMÁ LINKAPŘÍMÁ 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@praha13.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@praha13.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

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

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@praha13.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

PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY
Jedeme dál
Prvního dubna nastoupila novou životní etapu dlouholetá šéfredaktorka časopisu 
STOP, paní Eva Černá. V době, kdy čtete tyto řádky už tráví svůj zasloužený důchod 
bez redakčního shonu. 
Do rodiny oblíbeného zpravodaje naší městské části přišla v lednu 1999. Působila 
zde jako redaktorka až do listopadu roku 2016, kdy převzala šéfredaktorské žezlo  
po panu Samuelovi Truschkovi. Napsala tisíce článků, jejíma rukama prošlo 
nespočet příspěvků, které neúnavně upravovala až do jejich konečné podoby.  
Vedla mnoho rozhovorů, kvůli kterým navštívila řadu známých i zdánlivě 
obyčejných lidí a působivých míst. Těmito rozhovory pak poskytovala čtenářům 
inspiraci a otevírala dveře k poznání nejrůznějších lidských činností. Vyjma letních 
prázdnin, měsíc, co měsíc skládala mozaiku textů a fotek, aby se ke čtenářům 
dostalo jen to nejlepší. Spočítáme-li tyto měsíce, dostaneme se k více než dvěma 
stům vydaných čísel.

Milá Evičko, přejeme Ti ze srdce zejména pevné zdraví, radost a pohodu bez  
termínů a uzávěrek. Děkujeme Ti za neuvěřitelný přehled o dění nejen v Praze 13 
 a hlavně za Tvoji profesionalitu, laskavost a lidskost. 
Slibujeme nejen Tobě, ale především našim čtenářům, že ve Tvých šlépějích jedeme 
dál! Tvoje STOPařky.    -red-

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

Uzávěrka příštího čísla: 16. 5. 2022  Distribuce: 3.–11. 6. 2022

Pane starosto, v dubnu proběhly 
zápisy do prvních tříd, jak se situ-
ace ve školách v souvislosti s pří-
chodem ukrajinských dětí vyvíjí? 
Zápisy do prvních tříd letos pro-
běhly klasickou formou a budoucí 
prvňáčci mohli po dvou letech ab-
solvovat klasický zápis do první 
třídy. Osobní setkání s paní učitel-
kou přímo ve škole je pro děti 
velmi důležitá událost a věřím, že 
také pro rodiče je tento den příno-
sem. K letošním zápisům do zá-
kladních škol přišlo více než tisíc 
dětí a rád bych touto cestou zdů-
raznil, že naší prioritou je v první 
řadě celý vzdělávací systém uzpů-
sobit tak, aby své místo ve školní 
lavici měl jisté každý kluk i hol-
čička z naší městské části. V sou-
vislosti s ukrajinským konfliktem 
jsme již od února přijali mnohá 
opatření tak, aby kvalita výuky 

v žádném ohledu neklesala. Kapa-
cita základních škol je dostatečná, 
ukrajinské děti se zápisu zúčastní 
v červnovém termínu, takže máme 
jasný přehled, kolik prvňáčků se 
v září chystá poprvé do školních 
lavic. Všech deset základních škol 
je na další rok velmi dobře připra-
veno. Školy k zapojovaní ukrajin-
ských dětí přistupují aktivně 
a v mnohých z nich již působí 
ukrajinští učitelé nebo psycholo-
gové. Situace vyžaduje personální 
opatření, navýšily se provozní i in-
vestiční výdaje do škol, ale celou 
situaci naše základní školy zvládají 
skvěle a touto cestou všem peda-
gogickým i nepedagogickým pra-
covníkům ze srdce děkuji. O ukra-
jinské děti se postaráme s maxi - 
mální možnou péčí a ohledupl-
ným přístupem ke složité situaci, 
ve které se den ze dne ocitly. Po 

dvou covidových letech čelí  
nejen školy další náročné výzvě 
a jsem si zcela jistý, že vše zvládají 
v rámci možností skvěle. Ukrajin-
ské děti mají právo na vzdělání, 
kterého se jim u nás dostane a zá-
roveň pečlivě dbáme na to, aby 
standardní vysoká kvalita vzdělá-
vání našich dětí touto situací ne-
byla ovlivněna.
 
Poděkování
S válečným konfliktem na Ukra-
jině se zdvihla neuvěřitelná vlna 
solidarity a je mi ctí alespoň 
touto cestou poděkovat všem  
lidem, kteří podali pomocnou 
ruku a v rámci svých možností 
stále pomáhají. Vedle oficiálních 
a systémových cest mám na my-
sli například rodiny, které uprch-
líky ubytovaly. Stovky a tisíce 
lidí, kteří vlastní cestou zpro-

středkovali na-
příklad zaměst-
nání, zdravotní 
nebo materiální 
pomoc konkrét-
ním rodinám. Na 
radnici stále při-
chází nabídky 
pomoci, napří-
klad pomoc s fi-
nancováním 
obědů a svačin 
pro ukrajinské 
děti ve školních 
zařízeních, na-
bídka jazykových 
kurzů nebo po-
moc s překlady 
při vyřizování 
úředních záleži-
tostí. Tito lidé 

nikdy nebudou na předních 
stránkách médií, jednoduše činí 
a já všem alespoň touto cestou 
děkuji. Pomáhají také firmy, pod-
nikatelé a drobní živnostníci. 
Velmi si vážím této opravdové 
lidské solidarity a soudržnosti 
v naší městské části. Jako jednu 
z forem poděkování, prosím, při-
jměte pozvání na nejrůznější ve-
řejné akce, na které vás všechny 
srdečně zvu a těším se opět na 
osobní setkání.
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INFORMACE Z RADNICE

Ideathon opět ve Mlejně
Městská část Praha 13 se rozhodla navázat na sérii čtyř Ideathonů  
pořádaných v letech 2018 a 2019 v KD Mlejn. Tříčlenné týmy spolu  
s odborníky využívají své kolektivní znalosti a kreativitu k brainstor-
mingu a k nalezení inovativních řešení naléhavých výzev, které trápí  
naši městskou část. Soutěží se o hodnotné ceny. Letošní jarní Idea-
thon zaměřený na dopravu, bydlení, volnočasové aktivity a životní 
prostředí se uskuteční 13. – 14. května. Registrace a podrobnosti na-
leznete na webu www.idea13.cz.  Libor Hakl 

Šestý Psí den s Prahou 13
V sobotu 21. května v Centrálním parku na Lužinách oslavíme naše 
čtyřnohé přátele ve velkém stylu. Na své si přijdou milovníci psů, ale 
i dobré zábavy, protože program letošního šestého ročníku je skutečně 
nabitý. Chlupatí atleti, průměrní vycházkáři, ale i rozverní gaučáci se 
každoročně účastní naší psí olympiády. I letos si budou moci zasoutě-
žit v tradičních disciplínách jako psí dostihy, skok do výšky nebo třeba 
sraz ras.

Na všechny zúčastněné soutěžící i jejich páníčky čekají krásné ceny. 
Při skoku do výšky bude přítomen i komisař České knihy rekordů, 
protože se letos znovu budeme snažit překonat český rekord v této 
disciplíně – 135 cm, který dva roky po sobě skočili pejsci Zara  
a Shady přímo u nás na Psím dni. Chybět nebude ani bohatý dopro-
vodný program. Velká část psího dne bude věnovaná pejskům bez  
domova. Patrony pejsků se na den stanou známé tváře jako například 
Hynek Čermák s manželkou Lucií Čermák Mackovou, Petra Čer-
nocká, Miroslav Hrabě, Bára Jánová nebo Lukáš Krpálek. Vrcholem 
Psího dne s Prahou 13 bude tombola, které se může zúčastnit každý, 
kdo si zakoupí něco u přítomných stánků reprezentujících jednotlivé 
útulky. Ty budou nabízet vlastní výrobky a produkty, jejichž koupí  
přispějete na provoz útulků a jejich čtyřnohých obyvatel. Více infor-
mací a formulář k registraci do soutěží najdete na webové adrese  
www.psiden.cz, FB událost: 6. Psí den s Prahou 13.  Jan Hájek

Den zdraví již posedmé
Městská část Praha 13 si vás dovoluje prostřednictvím místní Agen- 
dy 21 opět po roce pozvat na Den zdraví Prahy 13 – jednodenní festi-
val zdravého životního stylu. Těšit se můžete na bohatý program part-
nerů akce a informace ze světa zdraví, sportu a prevence.

Akce se uskuteční ve středu 15. června od 13 do 17 hodin na trav-
naté ploše před radnicí Prahy 13. Celý program bude doplněn soutě-
žemi pro děti o zajímavé ceny. Ústředním tématem letošního ročníku 
je „Sportem ke zdraví“. 

Akce je vhodná pro všechny věkové skupiny a vstup je zdarma.
 Hana Zelenková, místní Agenda 21

Velká květnová voříškiáda
Unikátní a největší sraz voříšků, I. Rekord sraz voříšků, se letos koná 
úplně poprvé v České republice, a to přímo v Praze 13! Pořádá ho 
spolek Kočičí a psí azyl, který provozuje a podporuje útulky po celé 
ČR. Majitelé, milovníci a přátelé voříšků všech velikostí a barev  
se sejdou v sobotu 28. května 2022 v Centrálním parku Lužiny. 
Od 12 do 17 hodin budou registrováni příchozí voříšci, kteří se akce 
zúčastní. 

Na vše dohlédne zástupce agentury Dobrý den a konečný počet  
zúčastněných pejsků bude zapsán do České knihy rekordů –  
a jelikož to bude první akce svého druhu, je zápis do hnihy rekordů 
předem jistý. 

Významný je i charitativní dopad celé akce, jelikož na místě pro-
běhne materiální sbírka pro psy z útulků. Na místě budou také po-
radny pro pejskaře, prodejní a prezentační stánky, stejně jako stánky  
s občerstvením pro pejsky i jejich páníčky. 

Na akci není povoleno volné pobíhání psů, povinné je mít psa na 
vodítku. Patronem voříškiády je Karel Voříšek, známý TV moderátor 
– nikoho lepšího jsme si na tuto roli nemohli přát! 
Vše o akci najdete na www.vorisci.cz.  Kateřina Kašparová, pořadatelka akce
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TÉMA STOPU

Když voda neteče…
V úterý 29. března došlo k havárii vodovodního řadu v ulici Líšnická a téměř celá městská 
část se ocitla bez dodávek vody. Svým rozsahem se jednalo o nejrozsáhlejší havárii na 
území Prahy 13, zasaženo bylo více než 77 tisíc odběratelů. Důvody havárie, postup 
opravy a další souvislosti přináší vyjádření generálního ředitele Pražských vodovodů 
a kanalizací Petra Mrkose.

Vážení obyvatelé Prahy 13,
obracím se na vás jakožto ředitel společnosti, která vám pitnou vodu 
dodává, s osobní omluvou. Velmi dobře si uvědomuji, jaké komplikace 
způsobuje, když nejsme schopni vám poskytnout službu, na kterou jste 
zvyklí. Pokusím se vám stručně vysvětlit, že komplikace, které taková 
havárie způsobí nám, nejsou o nic menší.

Odpoledne 29. března jsme zjistili, že na jednom z páteřních přiva-
děčů o průměru 800 milimetrů, který k vám dodává vodu, dochází 
k významnému úniku. Moderní diagnostické metody, které použí-
váme, takovou událost zaznamenají poměrně brzy, přestože k úniku 
v tomto případě docházelo 6 metrů pod povrchem a nebyl vidět. Ta-
kový řad se ale nedá vypnout, jako když doma otočíte kohoutkem. 
Stovky kubíků vody, které v něm v tu chvíli jsou, si začnou hledat 
cestu ven. A tak se stalo, že vytékající voda podemlela i vedle položený 
řad o průměru 600 milimetrů, který rovněž zásobuje vaše pásmo, a ten 
to nevydržel a rovněž prasknul. Svým rozsahem a dopadem na záso-
bování byla pro nás havárie v kategorii číslo jedna. To znamená, že 
jsme ji bez ohledu na jiné probíhající opravy začali řešit okamžitě 
všemi dostupnými prostředky. 

A tím se dostávám k různým zprávám, které jsem zachytil, že na 
místě hrabe jediný bagřík. Výkopové práce na místě skutečně prováděl 

pouze jeden bagr s dlouhým 
ramenem, protože zeminu 
bylo nutné odvážet a vzhle-
dem k terénu by další bagr 
překážel pendlujícím ná-
kladním autům. Výkopové 
práce probíhaly po celou 
noc, stejně tak jako druhou 
noc z 30. na 31. března pro-
bíhaly práce montážní. Jen 
pro představu složitosti 
opravy – vzhledem k veli-
kosti výkopu bylo nutné pro 
dokopání řadů do jámy 
spustit menší bagr jeřábem. 
Po dokončení opravy vodo-
vodu byl proveden jeho dů-
kladný proplach a poté se 
odebraly vzorky vody, aby-

chom se přesvědčili, že voda je pitná. To bohužel zabralo také nějaký 
čas. 

Příčiny takových havárií jsou různé. V Praze je to nejčastěji vada 
materiálu. Oba dva řady pocházejí z osmdesátých let minulého století 
a v pražském měřítku jsou tedy poměrně nové. Bohužel právě v této 

době se používala na výrobu vodovodních řadů nekvalitní litina. Další 
častou příčinou havárií je podloží. V Praze se v minulém století sta-
vělo velmi živelně. Vodovodní potrubí z tohoto období je na tom bo-
hužel velmi podobně a zde byly vodovody zavezeny jakousi navážkou, 
která nevytváří příliš stabilní podloží. 

Mnoho výtek na naši adresu se týkalo zanedbané údržby a nedo-
statku prostředků, které dáváme na obnovu vodohospodářské infra-
struktury. Stručně vysvětlím, jak je to v Praze s financemi kolem vody. 
Naše společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., (PVK) je provo-
zovatelem vodohospodářské infrastruktury a je zodpovědná za prová-
dění oprav a běžné údržby. Na tyto činnosti jsme v roce 2021 
vynaložili 1,508 miliardy korun. Zároveň platíme nájemné městské 
společnosti Pražská vodohospodářská společnost, a.s., která z něj rea-
lizuje investice do obnovy vodohospodářského majetku. V roce 2021 
toto nájemné činilo 2,921 miliardy korun. Celkem tedy finance, které 
v minulém roce směřovaly do vodohospodářské infrastruktury v Praze, 
činily 4,429 miliardy korun, což představuje 64 % všech nákladů zahr-
nutých do ceny vodného a stočného. Takový objem ani poměr k ceně 
nemá v České republice obdobu a Praha je tak naprostým premian-
tem. Bohužel doháníme velký historický dluh a obnovu všech sítí není 
možné realizovat v rozsahu, v jakém bychom si přáli, protože by to 
muselo vést k významnému na-
vyšování ceny vodného a stoč-
ného. Všechny investiční akce 
jsou tak velmi pečlivě realizo-
vány podle priorit. A těch je 
v současné době opravdu hodně 
a jedná se o klíčové prvky celého 
systému. Rozsáhlou rekon-
strukcí prochází úpravna vody 
na Želivce i v Podolí, abychom 
zajistili nejvyšší standard kvality 
pro pitnou vodu. K rekonstrukci 
se připravuje Ústřední čistírna 
odpadních vod Praha, v násle-
dujících letech bude nutné 
vzhledem k havarijnímu stavu 
vyměnit páteřní přivaděče z vo-
dárny v Káraném a mnoho dal-
ších.

Krátké vysvětlení bych ještě 
rád podal k náhradnímu záso-
bování pitnou vodou. Pro tyto 
situace máme k dispozici celkem 
60 cisteren a 10 autocisteren, které se dovezou na místo a vodu pak 
doplňují. Havárie podobně velkého rozsahu se stává v průměru jednou 
za pět let. Souběžně s havárií ve vaší oblasti jsme řešili ještě dvě menší 
havárie a nemohli jsme tak využít pro vaši potřebu veškeré prostředky. 
Nicméně na naši žádost o pomoc zareagovali kolegové z Kladna 
(6 cisternových přívěsů) a severních Čech (3 autocisterny), kteří nám 
poskytli výpomoc. S rozvozem užitkové vody rovněž pomohli hasiči 
(6 autocisteren s užitkovou vodou). Takto rozsáhlou oblast není 
možné přes všechno úsilí plnohodnotně zásobovat a velkou kompli-
kací pro nás je dopravní situace v Praze, protože se nám autocisterny 
často zdrží v kolonách. Momentálně celou operaci vyhodnocujeme 
a vezmeme si ponaučení pro příště ohledně organizace doplňování 
cisteren na místě.

Pokud jste dočetli až sem, doufám, že budete ochotni lépe přijmout 
mou omluvu. Poděkování za pochopení vám posílám i od těch, kteří 
dva dny a dvě noci usilovně pracovali na místě v dešti a zimě, i od 
těch, kteří se střídali ve dvanáctihodinových směnách za volantem au-
tocisteren a najezdili stovky kilometrů. Děkuji rovněž zástupcům 
Prahy 13 a panu starostovi Vodrážkovi. Jsou lidé, kteří v podobných 
situacích nadávají a vyhrožují a jsou lidé, kteří se snaží pomoct napja-
tou situaci zvládnout. To druhé je určitě lepší. Díky zástupcům vaší 
městské části jsme se například dozvídali, že v některých cisternách 
došla rychle voda a mohli na to reagovat. 

Ještě jednou vám děkuji za pochopení a přeji vám vše dobré.
 Petr Mrkos, generální ředitel Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
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Den učitelů
28. března si každoročně připomínáme Den učitelů a ani v Praze 13 
tomu letos nebylo jinak. V obřadní síni radnice ocenil starosta David  
Vodrážka spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou 34 zaměst-
nanců základních i mateřských škol včetně Domu dětí a mládeže, 
kteří převzali pamětní list, medaile i finanční odměnu.

„Dnešní setkání bylo především o poděkování všem, kteří se vzdě-
lávání dětí věnují. Školy zažívají již více než dva roky nestandardní  
situaci, stejně jako my všichni. Přes všechna omezení, distanční výuku, 
přechod na on-line a teď příchod ukrajinských dětí se maximálně  
věnují vzdělávání všech dětí bez rozdílu a je mi ctí dnes všem  
oficiálně poděkovat a předat symbolické ocenění,“ řekl starosta  
David Vodrážka.

„Všechna školská zařízení si poslední dva roky prošla neuvěřitelně 
náročným obdobím a v současnosti opět čelí nové výzvě v podobě  
příchodu stovek dětí z Ukrajiny. Naše radnice provoz škol, školek  
i volnočasových zařízení intenzivně podporuje, přičemž se snažíme 
pružně, včas a účinně reagovat na všechny změny, které se dějí.  
Ze srdce děkuji pedagogům, ale samozřejmě i nepedagogickým 

zaměstnancům školských zařízení za jejich vysokou profesionalitu, 
pracovitost, obětavost a nadšení,“ zdůraznila místostarostka Marcela 
Plesníková. Lucie Steinerová

Praha 13 podporuje cvičení  
pro maminky
Maminky z Prahy 13 mají možnost od radnice získat slevový voucher 
na cvičení ve specializovaném studiu a pod odborným vedením se  
dostat do formy. Vybrat si mohou ze široké škály cvičení.

„Mladé rodiny tvoří velkou skupinu obyvatel naší městské části, 
proto jsme se rozhodli podpořit nastávající maminky i maminky po 
porodu ve cvičení. Mateřství je jedinečnou fází života každé ženy, rádi 
pomůžeme i touto formou maminky motivovat k pravidelnému po-
hybu a péči o sebe,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Pravidelná 

cvičení podporujeme dlouhodobě, například program pro seniory trvá 
již několik let a těší se velkému zájmu, proto věřím, že i maminkám 
přinášíme příjemnou, a hlavně kvalitní aktivitu.“

Maminky si mohou vybrat z mnoha kurzů, od komplexního cvičení 
pro těhotné, přes funkční tréninky, specializované programy po po-
rodu a mnoho dalších. Cvičí se též venku v Centrálním parku. Lektorky 
přistupují ke klientkám individuálně, a protože jsou také maminkami, 
děti jsou samozřejmě v prostorách studia vítány.

Vouchery do MamiGym si zájemkyně mohou vyzvednout u paní 
radní Anety Maršálové Ečekové. Lucie Steinerová
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Poděkování dobrovolným 
hasičům
Vedení městské části Praha 13 předalo 5. dubna dobrovolným hasi-
čům z Třebonic a Stodůlek šek na 38 tisíc korun a poděkovalo jim  
za jejich aktivní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

Dobrovolní hasiči z Prahy 13 se v únoru okamžitě zapojili v rámci 
krajského centra do pomoci válečným uprchlíkům. Autobusem  
a dvěma tranzity, které obvykle používají pro vlastní aktivity, převáželi 
příchozí rodiny do ubytovacích zařízení. 

„Rozhodli jsme se touto cestou poděkovat členům obou místních 
jednotek dobrovolných hasičů. Jejich nasazení a okamžité zapojení  
se do pomoci ukrajinským uprchlíkům před válkou je úctyhodné.   
Najezdili stovky kilometrů a bez ohledu na čas se postarali o desítky 
lidí, které z domovů vyhnala válka. Je mi ctí se s nimi opět setkat  
a poděkovat osobně,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Finance 
mohou dobrovolní hasiči použít podle svého uvážení, ať už na po-
honné hmoty nebo nákup vybavení. Sami ví nejlépe, co je v této době 
nejvíce třeba.“

Symbolický šek za celé vedení radnice Prahy 13 předali zástupcům 
dobrovolných hasičů starosta David Vodrážka, radní Aneta Maršálová 
Ečeková a Vít Bobysud, předseda výboru pro Agendu 21. 

 Lucie Steinerová

Vysazení ryb do třebonického 
rybníka
Rybáři Sboru dobrovolných hasičů v Třebonicích 7. dubna spolu se 
starostou Davidem Vodrážkou vysadili do místního rybníka jihočeské 
kapry. O rybník se místní rybáři starají již dlouhá léta, využívají jej 

především ke sportovnímu rybolovu a pořádají zde i velmi atraktiv-
ních akce pro veřejnost.

Třeboničtí rybáři se o místní rybník vzorně starají. Udržují zde ne-
jen rybářskou tradici a sport. Samotná údržba rybníka je přínosem 
nejen pro místní obyvatele, životní prostředí, ale samozřejmě pro  
udržení rybářské tradice. Sbor dobrovolných hasičů v Třebonicích  
dostal na zarybnění místního rybníku od městské části dotaci ve výši 
30 tisíc korun. Lucie Steinerová

Výstava velikonočních přání 
V atriu radnice se před Velikonocemi konala výstava velikonočních 
přání, které vytvořily děti ze tří základních škol z naší městské části,  
a to ZŠ Janského, ZŠ s RVJ Bronzová a FZŠ Mezi Školami. Soutěže 

se zúčastnilo více než dvě stě žáků a žákyň, z jejichž přáníček bude 
porota vybírat ta nejhezčí. Děti tak všem návštěvníkům radnice i za-
městnancům připravily před Velikonoci příjemnou sváteční atmosféru. 
Soutěž i výstavu organizuje místní agenda 21.  Lucie Steinerová
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Fotografií radnice na Slunečním 
náměstí jsme v našem zpravodaji 
zveřejnili již mnoho. Patří totiž 
mezi dominanty naší městské 
části a od vás, našich čtenářů, do-
stáváme opravdu mnoho snímků, 
na kterých je tato budova zachy-
cena. Tentokrát nás zaujala foto-
grafie pana Jakuba Jelínka, který 
nám zaslal podvečerní pohled na 
osvětlenou Prahu 13 právě s „naší“ 
radnicí. Podaří-li se i vám udělat 
zajímavou fotografii (v rozlišení 
alespoň 300 dpi), zašlete nám ji 
na stop@praha13.cz, rádi ji zve-
řejníme. Za všechny snímky, které 
jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, vám mnohokrát děku-
jeme. Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Z VAŠICH DOPISŮ

Dobrý den,
letos v červnu to bude třicet pět let, co jsme se přestěhovali z Vršovic na okraj 
sídliště Lužiny. Za svůj osobní i pracovní život jsem měl možnost poznat 
převážnou část hlavního města Prahy a upřímně musím konstatovat, že 
lepší místo k životu nás asi nemohlo potkat. Sice se už také musíme vyrovná-
vat například s některými vestavbami nebo s vytíženými parkovacími místy, 
která po zavedení dalších parkovacích zón v okolí Prahy 13 stále více obsa-
zují lidé dojíždějící do Prahy z jiných krajů, ale klady stále ještě převažují. 
Lužiny mají dobrou občanskou vybavenost, jsou stále vzdušné, s přiměřenou 
zelení včetně Centrálního parku a s krásnou okolní přírodou, například Da-
lejským a Prokopským údolím. Výborná je dostupnost Lužin městskou hro-
madnou dopravou, kterou cesta z centra Prahy k nám trvá jen několik mi-
nut. Dlouhodobě jsme také spokojeni s tím, jak přistupují k udržení 
standardně příznivých podmínek k životu obyvatel Prahy 13 její zastupitelé. 
Praha 13 se za víc než tři desetiletí vyhnula takovým negativním situacím, 
které se vyskytovaly v některých jiných městských částech. Málokde si obce 
nebo městské části udržují takovou dlouhodobou kontinuitu jejich vedení, 
jako v Praze 13. Za to je třeba poděkovat. Osobně jsem byl na přelomu sto-
letí pět let členem bezpečnostní rady městské části a mohu tedy dosvědčit, že 
i oblastem bezpečnosti, veřejného pořádku a dopravy je průběžně věnována 
velká pozornost. Pokud Praha 13 ustojí rostoucí tlak na parkování a houst-
noucí dopravu a udrží si svoji vzdušnost a zeleň bez zbytečně zatěžující ve-
stavby, tak si zachová potenciál být i nadále dobrým místem k bydlení.

Přes všechny zmíněné klady si nemohu odpustit poukázat i na některé 
věci, které jinak velmi dobrý dojem trochu kazí. Neberte to, prosím, jako 
kritiku, ale jako snahu o upozornění na věci, které by snad bylo možné 
zlepšit a ještě více tak zpříjemnit život obyvatel Prahy 13.

Jednou z těchto věcí je například úklid veřejného prostranství. Bohužel se 
najde dost nezodpovědných jedinců, kterým nevadí odhodit kdekoli cokoli. 
Na druhou stranu ale dost plytce funguje proces nápravy následků tohoto 
jednání. Opakovaně jsou vidět na několika místech velké skupiny pracov-
níků úklidu. Až dvanáct lidí ve skupině. Určitě to není kdovíjak atraktivní 
a přeplacená práce, ale když už ji někdo dělá, tak by ji měl dělat pořádně. 
Nevím, jestli skupiny řídí nějací parťáci, ale rozhodně chybí kontrola odve-
dené práce. Tyto různé skupiny, ať je to například na Hůrce, Lukách, na 
Lužinách i jinde, se chovají obdobným způsobem. Postupují ulicemi a vnit-
robloky v celých hloučcích, hrábě a lopaty za sebou většinou táhnou jako děti 
kačera na provázku. Občas se jeden či dva sehnou a něco vhodí do igelito-
vého pytle. Každých pár minut se hloučky zastaví a v kruhu s cigaretami 
v ústech delší dobu cosi probírají. Ať je to například před školou Trávníč-
kova nebo na trase dětí do a ze školky a školy Mohylová, chce to dát dětem 
špunty do uší, aby se nenaučily ještě víc vulgarismů, než už jich znají. Jaká 
je výsledná práce těchto uklízecích čet je každému, kdo si projde hned po 
„úklidu“ kousek jejich trasy, zcela jasné. 

Momentálně to na některých plochách částečně napravili pracovníci 
„Lesů“, kteří provádí regulaci náletové zeleně a omlazení té přerostlé. 
Hodně odpadu odstranili společně s odřezanými větvemi, jinde je to ale dost 
špatné. 

Nevábně vypadá i prostředí okolo laviček na cestě na kraji Centrálního 
parku pod ulicí Kettnerova. Lavičky nejsou za denního světla téměř nikým 
využívány. Není ani proč, není to nejpřívětivější část parku s žádným vý-
hledem kamkoli. K čemu slouží mimo běžný den je evidentní po projití 
okolo. Plno lahví od alkoholu, plastu, nedopalků nejen od cigaret, dokonce se 
zde vyskytly i injekční stříkačky. V křoví okolo lze často zahlédnou pot-
kany. Možná je na zváženou, jestli jsou vůbec lavičky v těchto místech 
vhodné a potřebné.

K lavičkám ještě jedna spíš úsměvná poznámka. Dodnes jsme nepocho-
pili, co vedlo projektanta jinak velmi pěkné promenády v Centrálním 
parku vedoucí od Makču Pikču s výhledem až na stodůlecký kostel otočit la-
vičky zády k rybníkům a k celému centru parku a nutit zde relaxující oby-
vatele dívat se do přilehlé, nijak zvlášť okouzlující okolní zástavby.

Třeba k tomu byl vážný důvod, který nám není znám, tedy proč byl 
v Centrálním parku u hřiště na košíkovou pod ulicí Zázvorkova pokácen 
krásný vzrostlý strom, který jako jediný v této části poskytoval stín na roz-
pálené asfaltové cestě. Řezy na kmeni nevykazují, že by byl strom nějak 
vážně nemocen.

Poslední připomínka směřuje k ochraně vodního ptactva. Téměř nikdo 
nečte lehce přehlédnutelné osamocené cedule u obou rybníků v Centrálním 
parku odkazující mimo jiné na zákaz krmení, a denně se do nich vhodí ob-
rovské množství nejen bílého pečiva, ale i čerstvého chleba. Mnoho lidí si 
neuvědomuje, jak hodně tím vodním ptákům škodí. Roky u nás hnízdily 
i labutě, bohužel už asi dva roky se tady neobjevily. Za poslední roky také 
ostatní ptáci, kachny, potápky a lysky, vyvádějí stále méně mladých. Je dost 
pravděpodobné, že jim mimo nezdravého překrmování vadí i to, že prak-
ticky nemají klid na zahnízdění. Za poslední dva roky se nejméně zdvoj-
násobil počet čtyřnohých mazlíčků. Je chvályhodné, že většina chovatelů po 
nich zodpovědně uklízí. Ne všichni si však uvědomují, že je nutné respek-
tovat i klid a bezpečí zde hnízdících vodních ptáků. Volně pobíhající psi se 
v některých případech neubrání svým loveckým pudům a na ptáky doráží. 
Tím jim znemožňují klidné zahnízdění. Bohužel se najdou i páníčci, kteří 
to berou jako vtipnou zábavu nebo to alespoň ignorují. Nevím, jestli by 
nepomohlo několik piktogramů okolo rybníků, které by upozorňovaly na 
nevhodnost krmení vodních ptáků a na omezení volného pobíhání psů bez-
prostředně u rybníků alespoň v době hnízdění vodních ptáků. 

Omlouvám se, jestli připomínky zabraly více textu než pochvala. Chci 
Vás ubezpečit, že klady naprosto nad vším ostatním převažují a moc děku-
jeme všem, kteří se starají o kvalitní a příjemné bydlení nás všech.

 Jiří Červenka
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Jarní jarmark ve ScioŠkole
Jarmark organizovaný od za-
čátku do konce jen dětmi? 
Přijďte se podívat, jak to do-
padne u nás ve ScioŠkole ve 
Stodůlkách, kde 12. května od 
14.00 do 18.00 právě takový 
jarní jarmark proběhne.  
Na místě si budete moci 
kromě občerstvení zakoupit 
různé výrobky, které ve škole 
tvoříme-například domácí mý-
dla, balzámy na rty, svíčky, 
různé druhy šperků. Čeká vás 
dražba a výstava obrazů našich 
mladých umělců, stínové divadlo, vyrábění pro vás a vaše děti a kou-
tek, kde si můžete zahrát hry naprogramované našimi žáky. Výtěžek 
 z jarmarku děti plánují použít na rekonstrukci terasy, kde si chtějí vy-
tvořit jejich vlastní prostor na učení a hraní. Budeme se na vás těšit! 
Aktuální informace najdete na www.praha13.scioskola.cz a nebo na 
našem FB–ScioŠkola Stodůlky. Jaroslava Tykalová

Přechod dítěte z mateřské  
do základní školy
V rámci MAP III jsme i letos připravili pro rodiče budoucích prv-
ňáčků cyklus pěti workshopů, které se uskutečnily ve FZŠ Brdičkova 
od 23. února do 6. dubna 2022. Odborné lektorky se specializací 
školní psycholog, školní speciální pedagog a klinický logoped navrhly 
deset témat, rodiče se mohli zúčastnit všech setkání nebo si vybrat dle 
zájmu.

Program zahrnoval např. úvod do problematiky předškolního ob-
dobí, otázky kolem školní zralosti, grafomotoriky, čtenářské a mate-
matické gramotnosti, organizace času, problémů s chováním, zabýval 
se logopedickými poruchami nebo specifickými poruchami učení.
Jen poslední setkání plánované na 30. března jsme museli zajistit v ná-
hradním termínu 6. dubna. Důvodem bylo uzavření škol kvůli havárii 
vody v Praze 13.

Všechny workshopy byly velmi pozitivně hodnoceny, rodiče pova-
žují za přínosnou především možnost individuálního poradenství.
 Marcela Fuglíková

ZUŠ Stodůlky přijímá nové žáky
V týdnu od 16. května proběhnou 
přijímací talentové zkoušky ke stu-
diu na Základní umělecké škole 
Praha 5-Stodůlky. 

Protože se jedná o jedinou školu svého druhu na území Prahy 13, 
přesahuje každoročně počet zájemců počet přijatých uchazečů. Letos 
pro vás máme dobrou zprávu. Díky povolenému navýšení kapacity  
na tisíc žáků od září 2022, budeme moci přijmout více uchazečů  
než obvykle. 

Základy uměleckého vzdělávání zde poskytují zkušení pedagogové, 
kteří jsou zároveň aktivními umělci. Škola se velmi dobře vyrovnala  
i s nuceným uzavřením škol v době pandemie covid-19 a distanční 
formou se postarala svým žákům o hodnotné naplnění času  
v době „lockdownu“.  
 
Talentové přijímací zkoušky na hudební obor se budou konat  
v hlavní budově ZUŠ, K Brance 72/2  
 16.-19. května, 9-13 a 14-18 hodin 
 20. května, 9-13 a 14-16 hodin 
 6. a 8. června, 9-13 a 14-18 hodin  
 
Talentové zkoušky na Výtvarný, Taneční a Literárně dramatický obor 
se budou konat v ZŠ Kuncova, Kuncova 1580  
 16.-19. května, 12-18 hodin  
 20. května 2022, 12-16 hodin  
 6. a 8. června, 12-18 hodin 
Pro více informací navštivte webové stránky školy www.zuspraha5.cz. 
 Veronika Chudobová

Digitální „občanky“ pro asistenční psy 
Asistenční či vodící pes  
je pro člověka s posti-
žením nepostradatel-
ným pomocníkem. 
Zdaleka ne všichni psi 
však splňují meziná-
rodně uznávané stan-
dardy a mohou být pro 
klienty i veřejnost do-
konce i nebezpeční. 
Jednou ze záruk kva-
litně vycvičeného psa  
je i nová mezinárodní 
identifikační karta. 

Organizace Assi-
stance Dogs Interna-
tional (ADI), která za-
střešuje organizace 
zabývající se výcvikem 
asistenčních a vodících 
psů z celého světa, 
proto připravila a za-
vedla spolehlivou identifikaci asistenčních psů. Digitální identifikační 
kartu, kterou lze uložit do jakéhokoli mobilního zařízení. Ta dává člo-
věku s postižením jistotu, že získá pečlivě a odborně vycvičeného asis-
tenčního psa. 

V současné době je již osmnáct ze pětačtyřiceti akreditovaných or-
ganizací z Evropy plně zapojeno do tohoto projektu. Mezi tyto orga-
nizace patří i Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o.p.s.
                                               Kateřina Kubíčková 

Ukliďme svět, ukliďme Česko, 
ukliďme školu!
Naše škola se opět zapojila do projektu Ukliďme Česko. Ve středu  
6. dubna v dopoledních hodinách uklízeli žáci spolu s pedagogy  
odpadky v areálu školy a jeho blízkém okolí. Odpoledne jsme se sešli  
i s rodiči žáků a společně jsme hrabali listí, upravili záhony a šikovní 
tatínkové nám pomohli s opravou pracovního nářadí. 

Pozemek školy a jeho okolí jsou velmi rozlehlé, a proto jsme měli 
hodně práce. 

Po dobře vykonané práci je potřeba se posilnit, odpočinout si a po-
povídat, a tak jsme se všichni sešli u ohně a grilovali jsme špekáčky, 
maso, zeleninu. Atmosféra akce byla úžasná. Moc všem děkujeme za 
pomoc. Renata Vondráková, ZŠ Klausova
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S Erasmem ve Španělsku
Žáci ZŠ Klausova se v letošním školním roce zúčastnili již druhého 
výjezdu do zahraničí v rámci projektu EU Erasmus+ s názvem Lear-
ning for my Future. Tentokrát jsme se vydali do Španělska do měs-
tečka Vilaboa v Galicii. Téma této výměny bylo learning by doing,  

a tak žáci získá-
vali poznatky  
a dovednosti ces-
tou praktických 
činností a růz-
ných exkurzí.  
Seznámili jsme  
se s místními tra-
dicemi a kulturou  
a také s překrás-
nou přírodou 
včetně Atlant-
ského oceánu  
a místních pěstí-
ren mušlí. Pobyt 
v rodinách,  
ve škole i mimo 

školu nám přinesl nejen mnoho zážitků a poznání, ale též nám po-
mohl rozvíjet znalosti anglického a španělského jazyka. Těšíme se  
na další spolupráci s partnerskými školami. Anna Šúry

Návštěva Muzea tortury
Psal se 24. únor a nebyl to obyčejný čtvrtek, jak by si mohli myslet 
žáci osmých tříd na Bronzovce. Ten den se totiž vydali se svými tříd-
ními učiteli na místo, které vypráví temné dějiny raného novověku – 
Muzea tortury.  
   Žáci se museli při-
pravit, že je čekají vý-
jevy ze života raného 
novověku. Měli však 
průpravu, protože 
v rámci hodin děje-
pisu slyšeli a viděli, 
jak to dříve probíhalo. 
Například pohledem 
našeho prozaika Vác-
lava Kaplického. Do-
zvěděli se o hrůzných 
metodách tortury…  
   Žáci osmých tříd 
společně došli do Ce-
letné ulice a dobro-
družství v útrobách 
podzemí mohlo začít. Čekala na ně celá řada exemplářů, věrných 
kopií nástrojů tortury, včetně jejich popisu. Součástí expozice byly 
i dobové rytiny. Žáci na sebe měli nechat působit temnou atmosféru 
sklepení a najít nástroj, který je nejvíce upoutal. S daným nástrojem se 
vyfotit a napsat o něm do svého deníčku tortury. Lze říci, že každý si 
našel něco, co jej fascinovalo.  Pohledem žáků byla školní exkurze pří-
nosná, byla pro ně zážitkem, který je vytrhl ze všedních dnů školního 
života. Nikdo nebyl umučen, třídní učitelé i žáci se vrátili bez jakékoli 
úhony. Dominik Ďurovec – třídní učitel VIII.A, ZŠ s RVJ Bronzová

Školní jazykové projekty
Po dlouhé době, kdy byl náš školní život omezen mnoha restrikcemi, 
se vracíme do normálu. Postupně rozjíždíme aktivity, které jsme kvůli 
nepříznivé epidemiologické situaci museli přerušit. Obnovujeme naše 
tradiční projekty a připravujeme nové. Mezi ty tradiční patří jazykové 
projekty Study English and travel a English with a native speaker. Oba 
jsou zaměřené zejména na rozvoj komunikačních schopností a moti-
vaci žáků ke studiu angličtiny. 
   První projekt je o profesních i osobních úspěších našich bývalých 
žáků. Těší nás, že na svoji školu nezapomínají a rádi se vracejí. For-
mou v angličtině vedené prezentace a besedy předávají žákům zají-
mavé informace, dělí se s nimi o své zážitky a úspěchy. Máme velkou 
radost, že se do projektu začínají zapojovat i současní žáci. V pondělí 
21. března předvedla krásnou prezentaci Eliška Pilinová, žákyně 6.A. 
Eliška procestovala západní část USA a pro své spolužáky připravila 
opravdu poutavé vyprávění. 
   Nový ročník projektu English with a native speaker jsme zahájili 
v březnu. Projekt patří k naší škole už osm let a je realizován ve spolu-
práci s CIEE, organizací, která zajišťuje studijní pobyty pro mladé 
Američany na Karlově univerzitě. Ti pak u nás pod vedením učitelů 
AJ učí. Letos nám s výukou pomáhá Maya Sobchuk, studentka Ma-
caiester College Minneapolis, Minnesota. Projekt má velmi pozitivní 
ohlas u žáků, rodičů i pedagogů.  
   Další plánovaná aktivita Treasure Hunt, hledání pokladu na Vyše-
hradě, je určena žákům 1. stupně. Také ona vzešla ze spolupráce 
s CIEE UK a za podpory její programové koordinátorky paní Mi- 
chaely Neužilové.   Vladislava Šváchová, Lenka Morávková, ZŠ s RVJ Bronzová 

Velikonoce nanečisto 
Naši školu FZŠ Trávníčkova navštívila ve dnech 3. – 6. dubna skupina 
pedagogů ze 4 evropských zemí – Švédska, Řecka, Francie a Portugal-
ska. Cílem této mezinárodní spolupráce byla výměna zkušeností 
s žáky s odlišným mateřským jazykem a navázání kontaktů pro další 
spolupráci mezi školami. Kromě náslechů, společné tandemové výuky 
a workshopu se zahraniční lektoři podíleli i na akci Velikonoce nane-
čisto.

Jak již název napovídá, účastníci této akce se seznámili nejen s čes-
kými velikonočními tradicemi, ale i s tradicemi ze zemí našich zahra-
ničních učitelů, které sami odprezentovali. Velikonoční tradice si děti 
mohly vyzkoušet na šesti stanovištích a v průběhu celé akce mohli 
zhlédnout vystoupení skupiny Mirabel s pásmem lidových písní 
a tanců s velikonoční tematikou. 

Po splnění všech úkolů na děti čekala sladká odměna v podobě ma-
zance a velikonočního beránka. Děti si také odnesly vlastnoručně 
upletenou pomlázku, kraslici, velikonoční košík, znalost velikonočních 
koled a spoustu dalších zážitků. Celá akce probíhala v rámci Evrop-
ského projektu Výzvy 58 O krok dál… CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/ 
0002070, který je spolufinancován Evropskou unií. 
 H. Bujáčková, L. Melicharová, M. Jurczygová
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Objevování velikonočního příběhu
Se čtvrťáky ze základní školy Mohylová jsme se začátkem dubna vy-
pravili do kostela sv. Jakuba na Velikonoční příběh, který zdejší far-
nost připravila pro žáky 1. stupně. Chtěli jsme poznat svátky jara 
i z jiné stránky, než bývá obvyklé, a tak jsme byli zvědaví, o čem 
vlastně příběh bude. Před kostelem nás přivítal sympatický kaplan 
Václav. Začal si s námi povídat a za chvíli jsme měli dojem, že jsme 
staří známí. Vyzval nás k průzkumu kolem kostela, kde jsme měli vy-
pátrat věci související s Velikonocemi. Kromě klasických vajíček, po-
mlázky a čokoládových zajíců, jsme narazili i na několik neobvyklých 
předmětů, mezi nimi trnovou korunu či tlustou svíčku se dvěma ne-
známými písmeny. 
   Vybaveni svými úlovky jsme se vyšplhali na kůr, odkud se nám na-
skytnul neobvyklý pohled na vnitřek kostela. Zde nám Václav vysvětlil 
spoustu věcí, které jsme doposud nevěděli, například že trnovou ko-
runu nasadili vojáci Ježíšovi, aby se mu posmívali, tlustá svíčka se jme-
nuje paškál a jsou na ní řecká písmena alfa a omega, která znamenají, 
že Ježíš byl a bude živý na věky. Dole v kostele jsme si poslechli poví-
dání o Ježíšově životě doprovázené nádhernými obrázky. Přestože 
všichni dobře známe příběh Ježíšova narození, některé z nás trochu 
překvapilo, že má i pokračování. Poté jsme se rozdělili do skupinek 
a přečetli si o velikonočních událostech podle jednotlivých dní: Zelený 
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Neděle vzkříšení. Následně sku-
pinky prezentovaly, co se dozvěděly. Použily přitom různé formy 
ztvárnění, třeba divadelní dramatizaci. 
   Hodina utekla jako voda a nám bylo trochu smutno, když program 
skončil. Jako dárek jsme si ale odnesli malý paškál, kterým si oboha-
tíme velikonoční výzdobu ve třídě.  Simona Kocourková

Nechte mě chvilku, já si 
rozmyslím...
FZŠ prof. Otokara Chlupa nabízí již více než pět let žákům čtvrtého 
ročníku pravidelné lekce FIE – Feuersteinovo instrumentální oboha-
cování. Za složitým názvem se skrývá zajímavá metoda, která často 
děti zaujme a inspiruje, formuje jejich myšlení, upevňuje vhodné 
školní návyky, učí je práci s chybou a vede je k přemýšlení o vlastních 
myšlenkových postupech. 
   Zpravidla se těchto hodin účastní žáci, kteří dobře zvládají školní 
nároky. Naše škola jim takto poskytuje možnost dalšího rozvoje. For-
mou práce se speciálními pracovními listy se žáci učí soustředit nebo 
vyvozovat vše na základě svých dosavadních zkušeností. Místo kon-
statování „to je…“ inspiruje tato metoda děti otázkami typu „Co vi-
díš? Už ses s tím setkal? Kde ještě by se to dalo použít?“ apod. Žáci  
se postupně učí využívat různé strategie a propojovat naučené teorie  
s praktickým životem. Cílem ale nejsou správné odpovědi. Zásadní  
je rozvoj  myšlení a aktivní přemýšlení o procesu učení. 
 Zuzana Majstrová

Noc s Andersenem aneb Dětské 
noční dobrodružství v Tamtamu
Co se vám vybaví, když se řekne kouzelná zahrada? Mnohým určitě 
krásný knižní příběh nebo poetický film Zahrada Jiřího Trnky.  
A právě knížka českého spisovatele, loutkáře, výtvarníka a režiséra  
o dobrodružství pětice chlapců v tajemné zahradě se stala motivem 
pro letošní Noc s Anderse-
nem, kterou 1. dubna uspo-
řádalo Centrum pro dětský 
sluch Tamtam ve spolupráci 
s Informačním centrem ro-
dičů a přátel sluchově posti-
žených ve své speciální 
knihovně v Praze-Stodůl-
kách.  
   Noc s Andersenem je kaž-
doroční akce knihoven, která 
vznikla na podporu dět-
ského čtenářství. Děti u pří-
ležitosti výročí narození 
dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena nocují 
v knihovně. Kromě čtení je 
pro ně připraven i další pro-
gram plný zážitků. 
   Zahrada, která obklopuje Centrum pro dětský sluch Tamtam,  
se stala místem dobrodružné hry pro partu malých i větších čtenářů  
se sluchovým postižením i bez něj. Nebáli se zůstat přes noc bez ro-
dičů a postupně odhalovali rozličná tajemství, i když jim to zlomyslný 
kocour stále kazil. Od moudré velryby dostali hádanky, museli posklá-
dat spoustu rozsypaných písmenek a hráli i divadlo. Soutěže venku  

i uvnitř budovy prokládalo čtení  
a povídání o knížkách. 
   Po dvouleté pauze kvůli protiepi-
demickým opatřením si všichni le-
tošní Noc s Andersenem velice 
užili. Už nyní v Tamtamu vymý-
šlejí téma pro tu další. O možnos-
tech přihlášení budete s předstihem  
informováni. 
   Centrum pro dětský sluch Tam-
tam pomáhá rodinám dětí s posti-
žením sluchu v České republice. 
Podporuje je, aby zvládaly náročné 
životní situace, které přináší posti-
žení sluchu, naučily se komuniko-
vat se svým dítětem a mohly žít 
běžným způsobem života. 

Tamtam lze kontaktovat na po-
radenské lince 605 100 400 nebo 
na e-mailu: poradna@tamtam.cz.  
Radana Ardeltová, Centrum pro dětský sluch Tamtam
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Největší sportovní soutěž v ČR 
v akrobacii na tyči 
O víkendu 21. – 22. května se ve sportovní hale Oáza v Praze 4 usku-
teční již čtvrtý ročník největší sportovní soutěže v pole dance – Czech 
Pole Championship 2022. Soutěže se zúčastní více než sto soutěžících 
z celé České republiky a své zastoupení má i Praha 13.
   Soutěžící budou rozdě-
leni do dvanácti kategorií 
dle pohlaví, věku a úrovně 
pokročilosti. Pole sport je 
kombinace tance, gymnas-
tiky a akrobacie. Vítěz musí 
prokázat vysokou úroveň 
síly, flexibility, přesnosti 
provedení, ale také ladnosti 
a plynulosti přechodů. Zá-
roveň musí vtáhnout diváky 
do svého vystoupení a osl-
nit porotu svým výrazem.
   V pátek 20. května navíc 
proběhne kvalifikační sou-
těž Czech Pole Sport Open 
2022, kde budou elitní sou-
těžící bojovat nejen v pole 
sportu, ale také v artistic 
pole a aerial hoop tzn.  
akrobacii na zavěšeném 
kruhu. O svůj postup  
na IPSF Mistrovství světa, 
které proběhne v říjnu  
ve Švýcarsku, budou bojo-
vat i soutěžící z Prahy 13 – Barbora Čaloudová a Ester Prokopová  
na tyči a Viktoria Korabelnikova na kruhu. 
   Pokud vás zajímá, kdo se letos stane vítězem Czech Pole Champi-
onship a Czech Pole Sport Open, neváhejte a přijďte se podívat  
do SK OÁZA, Jeremenkova ulice, Praha 4. Podrobnějsí informace 
získáte také na webových stránkách www.czechpolechampionship.cz  
a www.czechpolesport.cz.  Daniela Čaloudová,Czech Pole Sport Organization, z.s.

Otevírání střech
Na Slunečním náměstí se 14. května budou otevírat střechy. Květnový 
program kulturních akcí v Praze 13 zažije něco, co tu ještě nebylo. 
Nejedná se o reklamní akci stavebních společností, ale parta nadšenců 
otevře střechy svých čtyřkolových miláčků-kabrioletů a vyjede do ulic 
naší městské části. Sraz a přehlídka vozidel proběhne od 10 do 12 ho-
din. Následně se všichni účastníci vydají, pokud to počasí dovolí, 
s otevřenou střechou na „spanilou jízdu“ ulicemi Prahy 13. 
Máte-li zájem se zúčastnit, kontaktujete organizátora akce Jaroslava 
Matýska na e-mailu matysekj@praha13.cz. -red-
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Nejtěžší sezona a čtvrtý titul v řadě
Po těžké covidové době, loňské zrušené sezoně a bez řádné přípravy, 
bylo vloni v dubnu rozhodnuto o dohrání sezony 2021. Nechtěli jsme 
tímto systémem dohrávat soutěž především v letních měsících, kdy 
hráči tráví volný čas s rodinami a přáteli, ale přesto jsme do toho šli 
a podařilo se nám znovu zvítězit a porazit ve finále Pardubice 2:1  
na zápasy. Tým a celý klub se znovu neskutečně semknul a vyhráli 
jsme doma na Lužinách počtvrté v řadě Extraligu. Pro všechny to 
znamenalo obrovské zadostiučinění a také neskutečnou úlevu, když 
jsme v druhé polovině července zvedli pohár pro HC Kert Park Praha. 
Děkujeme městské části Praha 13, bez které bychom v této těžké době 
nemohli jako klubu fungovat, je pro nás klíčovým partnerem. Sou-
časně už probíhá letošní sezóna a blíží se květnové boje Play-off. Sle-
dujte náš web ww.kert-park.cz, Facebook a Instagram a přijdťe nás 
povzbudit! Každé úterý a čtvrtek probíhá na našem hřišti nábor od 
16.45 do 18.00 hodin, více na www.kert-park.cz/nabor. David Kuna 

Předání prstenů vítězům 
hokejbalové extraligy 
Vedení radnice Prahy 13 přivítalo 6. dubna v obřadní síni hokejbalisty 
HC Kert Park Praha, vítěze hokejbalové extraligy 2021. Starosta Da-
vid Vodrážka spolu s místostarostkou Marcelou Plesníkovou předali 
hráčům prsteny pro vítěze.

„Hokejbalisté Kert Parku vyhráli extraligu po čtvrté za sebou, což  
je velmi obdivuhodný výkon a bylo mi ctí se opět se všemi členy týmu 
osobně setkat. Vyhrát jednou je skvělý úspěch, ale vítězství obhájit  
a dlouhodobě udržovat výsledky na nejvyšší špičkové úrovni je mno-
hem těžší. Jsem hrdý na to, že hokejbalový klub z Prahy 13 je nejlep-
ším v republice,“ poděkoval hráčům starosta a popřál klubu další 
úspěšné roky.  -red-

Ester Prokopová a její vítězná choreografie na Czech Pole 
Championship 2021, kategorie Junioři A Profesionálové.
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Další skvělý úspěch malých 
stodůleckých „Klabzubáků“
První dubnovou sobotu, konkrétně 2. dubna 2022 zahájila mladší pří-
pravka U9 Sokola Stodůlky jarní část sezony, a to v Uhlířských Jano-
vicích na turnaji Piki Cup 2022. Bohužel týmem proběhl cca 10 dní 
před začátkem covid 19, tak jsme byli nakonec rádi, že nás jelo ales-
poň šest. Kluci odehráli fantastický turnaj. V konkurenci spousty ligo-
vých týmů na turnaji víceméně dominovali a jenom neproměňování 
šancí a nemožnost střídat je stálo první místo. Základní skupinu vy-
hráli, postoupili do tzv. Zlaté skupiny, kde se hrálo o medaile. V této 
skupině sehráli nešťastný zápas s celkovým vítězem Táborskem, kdy 
neproměňování šancí znamenalo jedinou prohru v celém turnaji. 

Krásný byl zápas o druhé místo s Baníkem Ostrava. Čtete dobře, 
U9 Sokola Stodůlky se měří s takovým kolosem jako je Baník Ost-
rava. S Baníkem nám teoreticky stačilo remizovat, abychom obsadili 
druhé místo v turnaji. Kluci za to však vzali a hattrick Petra Slepičky 
znamenal vedení 3:0. Bohužel následně už kluci odcházeli fyzicky  
a Baníku se podařilo v posledních třech minutách srovnat na koneč-
ných 3:3. Poslední zápas byl ve znamení vítězství toliko vůle kluků,  
jelikož někteří už nemohli prakticky ani popoběhnout, ale takticky  
a s pomocí standardních situací se podařilo zvítězit. Poděkování patří 
zejména klukům – Petrovi Slepičkovi, Štěpánovi Strakovi, Matěji 
Strakovi, Tomáši Hlušcovi, Jakubovi Hrubému a brankáři Lukášovi 
Fedorkovi. 

Stejně tak velký dík náleží realizačnímu týmu ve složení Petr Sle-
pička, Luděk Straka, Honza Hrubý a Rado Fedorek. 

Na závěr nabízíme šikovným klukům z okolních fotbalových týmů, 
či i odjinud zkusit si fotbal pod kvalitními trenéry a s výbornými spo-
luhráči proti věhlasným soupeřům. V případě zájmu se ozvěte na níže 
uvedené kontakty: trenér Petr Slepička – tel. 739 524 185, trenér Lu-
děk Straka – tel. 777 677 340, trenér Pavel Hlušec – tel.602 555 691.

Petr Slepička

Mistrovství ČR v orientačním 
běhu v květnu ve Stodůlkách
Nejlepší orientační běžci z České republiky zavítají o víkendu  
14. – 15. května do pražských Stodůlek na sprintová mistrovství 
České republiky. 

V sobotu je na programu nejkratší individuální disciplína – sprint, 
která se běhá z pravidla 15 minut ve městech a parcích. Centrum zá-
vodu bude areál ZŠ Trávníčkova, startuje se intervalově od 12 hodin.

V neděli pak následují sprintové štafety s centrem ve Fakultní  
ZŠ profesora Otokara Chlupa v ulici Fingerova. 

Startuje se hromadně v 9.15 a běží se čtyři úseky v pořadí žena- 
muž-muž-žena. Na startu bude v obou kategoriích dospělých a do-
rostu přibližně 40 štafet, je tedy možné, že v neděli ráno v sídlišti  
potkáte početnou skupinu velmi rychle běžících závodníků. 

Jestli vás závody zaujaly, můžete si orientační běh sami zkusit. Oba 
dny po doběhnutí mistrovských kategorií budou ze stejných center 
navazovat závody pro veřejnost, během jednoho dne tak sídlištěm 
proběhne přibližně 800 až 1000 závodníků. Orientační běh je sport 
pro každého – závodit mohou i rodiče s dětmi či prarodiče, není ani 
nutné celou dobu běžet. 

Městský terén není příliš složitý na orientaci, takže to zvládne 
opravdu každý. Na startu dostanete mapu, pomocí které se budete po-
hybovat mezi kontrolními body vyznačenými v terénu oranžovobílým 
lampionem. 

Přijďte si tento moderní sport, kde jsou k dobrému výkonu potřeba 
nejen silné nohy, ale i bystrá hlava, vyzkoušet! Jménem pořadatelů 
z Oddílu OB Kotlářka a KOB Tretra Praha Vás srdečně zveme.  
Více informací v rozpisech k závodům na www.mcr2022.obkotlarka.cz. 

Za pořadatelský tým Klubu orientačního běhu Tretra Praha a Oddílu orientačního běhu Kotlářka,  

Gabriela Šimůnková 

Úspěch tanečníků DDM Stodůlky
V neděli 3. dubna se v hale TJ Chodov konala taneční soutěž Jarní  
pohár - Děti v akci. Soutěže se účastnily děti z kroužku Salsa+latino 
mix s choreografií Latin Fusion. Děti ve věku 9 - 12 let na kroužek 
chodí 1 - 2 roky a umístily se na krásném 2. místě.

   Děti z taneční skupiny Dance Friends ve věku 9 - 12 let se zú-
častnily v kategorii Street dance s choreografií Astro, která se jim moc 
povedla a vybojovaly si taktéž 2. místo. 

Tanečnice z Orientálně taneční přípravky se zúčastnily s choreogra-
fií Popelky. Holčičky ve věku 4 - 6 let vypadaly jako opravdové prin-
cezny a získaly nádherné 1. místo!

   Kamila Batista Tabera, koordinátorka tanečního oddělení
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Závodnice razí kontrolu při MČR ve sprintu  
v Čáslavi v roce 2019 
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Kam o letních prázdninách

Také už přemýšlíte o tom, jak dětem zpříjemnit letní prázdniny, které se 
pomalu blíží? Možná se rozhodnete pro některý z příměstských nebo po-
bytových táborů, které vám v předprázdninových měsících již tradičně  
na stránkách STOPu přinášíme. 

Léto s Domem dětí a mládeže Stodůlky
Pro letní sezonu jsme v DDM Stodůlky připravili nabídku 8 výjezd-
ních a 44 příměstských táborů. 
Poznávači, Hráči, Umělci, Odborníci, Sportovci, Tanečníci, Předško-
láci... jsou nové názvy (podle druhu převažující aktivity) pro letní 
příměstské tábory. Letos nově nabízíme tábory i přes svátky  
5. a 6. července. Aktuálně jsou volná místa v těchto příměstských tá-
borech: Hudebníci 4. – 8. 7., Pevnost Boyard 4. – 8. 7., Pro nejmenší 
4. – 8. 7., Sochařský 4. – 8. 7., Taneční 11. – 15. 7., Divadlem do pří-
běhu 25. – 29. 7., Cesta kolem Prahy 1. – 5. 8., Divadlem do příběhu  
1. – 5. 8. a Street dance style 8. – 12. 8.
Poznávači se podívají na hrady, zámky a do muzeí. Hráči si zahrají ce-
lotáborovou hru jako Harry Potter, V nepřátelské táboře, Záhada zlaté 
sošky. Umělci zase zabrousí do světa kreativity, tvoření, sochařství 
a hudby. U odborníků se děti můžou těšit na kulinářské speciality či 
rozpohybování modelíny v animaci. U sportovců je potřeba očekávat, 
že se všichni pořádně zapotí. Taneční choreografie z různých stylů 
tanců v dětech probudí ladnost a samozřejmostí jsou tábory pro naše 
nejmenší.

V létě nebudou chybět ani výjezdní tábory. Ti nejmenší budou po-
máhat rytíři Brtníkovi (Šmoulíci 9. – 16. 7.), na sportovních táborech 
(Sportovní mladší/starší 16. – 23. 7.) nebude chybět pořádná dávka 
adrenalinu při hledání klíčů v pevnosti Boyard a plnění úkolů v „Hun-
ger games“. Tradičně se bude konat hudební tábor s názvem Ať žijí ry-
tíři (Hudební 8. – 17. 7.) a taneční soustředění orientálních tanců 
(Taneční Belly Habibi a Belly Amira 13. – 18. 8.). S Jakem a piráty se 
podíváte na tábor pro rodiny s dětmi (16. – 23. 7.). Odvážlivci se mo-
hou podívat na hrad za hrabětem Drákulou (Na hradě 7. – 17. 8.) 
a novinkou letošního léta je klasický stanový tábor s celotáborovou 
hrou Minecraft offline (Stanový 16. – 30. 7.).
Aktuální stav volných míst na táborech najdete na stránkách domu 
dětí www.ddmstodulky.cz/tabory, kde je možné se přihlásit.

Sportovní příměstský tábor Sokola Stodůlky 
Pro děti od 6 do 13 let jsme ve sportovním areálu Sokola Stodůlky 
v ul. Kovářova připravili dva příměstské tábory. 
Termíny:
11. – 15. července   8.00 – 17.00 hodin
18. – 22. července   8.00 – 17.00 hodin
Náplní tábora bude seznámení dětí s různými sporty formou her 
a soutěží, nebudou chybět ani výlety do přírody. Děti si vyzkouší celou 
řadu různých sportů – fotbal, házenou, atletiku, stolní tenis, basketbal, 
nohejbal, tenis, minigolf... Naším cílem je vzbudit v dětech zájem 
o sport obecně. 
Cena 3 000 Kč/5 dní (denně 2x svačina, oběd, pitný režim, využití 
sportovišť a pomůcek, sportovní trenéři, zdravotník).
Přihlášky a další informace získáte u trenéra Josefa Šindelky, e-mail: 
josef.sindelka@sokolstodulky.cz, tel. 732 248 449.

Prázdniny s Veselou vědou
Naše příměstské tábory mají dlouholetou tradici. V Praze 13 se  
tábory Veselé vědy letos uskuteční hned na třech místech:
11. – 15. 7. ve FZŠ Brdičkova, 8. – 12. 8. v ZŠ Parentes a 15. – 19. 8.  
ve FZŠ Mezi Školami. A co nás letos čeká? Vydáme se po stopách 
dávných alchymistů. Co asi používali a co nejčastěji vyráběli? Nemi-
neme ani kouzla fyziky a elektřiny. Prozkoumáme zvuk. Můžeme vidět 
elektřinu? Programy od 8.00 do 16.00 jsou určené dětem ve věku  
6 – 10 let. Cena 3 490 Kč zahrnuje oběd, svačinu, pitný režim, pro-
gram a výlet. Potěšte své děti „vědeckým“ táborem, kde zažijí plno  
zábavných vnitřních i venkovních pokusů, her, společných okamžiků 
s novými kamarády a výletů do přírody. Připojte se k řadě mladých  
badatelů. Více informací najdete na www.veselaveda.cz, Facebook  
@VeselaVeda, Instagram veselaveda_official, YouTube Veselá věda 
nebo je získáte na tel. 725 523 712, tereza.stojankova@veselaveda.cz.

Prázdniny s Harry Potterem 2
Spolek Duha Sedliště i v tomto roce připravuje a organizačně zajišťuje 
letní tábor na Sázavě, který se uskuteční v termínu 30. 7. – 13. 8. a to 
za dodržení všech potřebných hygienických požadavků na organizaci 
a provoz. Celotáborová hra bude pokračováním té loňské, velmi 
úspěšné, jen s dvojkou na konci. Tedy Prázdniny s Harry Potterem 2. 
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O aktuálním dění se dozvíte na www.sedliste3.cz. Na všechny se moc 
těšíme a léto si užijeme, protože „Kdo si hraje, nezlobí!“. Za Spolek 
Duha Sedliště Hosyro, hlavní vedoucí tábora.

Letní tábory s programováním a robotikou
V době letních prázdnin pořádáme několik příměstských táborů 
v Praze 13 a letní pobytový tábor v Loutí na Slapech. Děti se na nich 
mohou seznámit s různými roboty a programováním. Také budeme 
hrát hry a chodit na výlety.

• 2. – 15. 7. Pán prstenů 
Letní pobytový tábor v RŠS Loutí, Slapy, je určen pro děti od 8 do 16 
let. Kromě běžného táborového programu (sportovní soutěže, koupání, 
hry…) se děti mohou těšit na výlety, na každodenní výuku na počítači 
– programování, robotika apod. Čeká je celotáborová hra Pán prstenů.

• 25. – 29. 7. Objevujeme s roboty
Příměstský tábor je určen dětem od 7 do 10 let. Pronikneme do tajů, 
které obklopují základy robotiky, a ukážeme si, jak se roboti angažují 
v našich každodenních životech – to všechno formou her a za pomoci 
robotů, které sami dokážeme zkonstruovat. Vše proložíme venkovními 
aktivitami a robotickými hrami.

• 25. – 29. 7. Legoroboti na prázdninách 
Příměstský tábor je určen dětem od 11 do 15 let, které mají rády lego, 
počítače a rády rozhýbávají věci. Postavíme mnoho zajímavých robotů, 
se kterými budeme závodit, kreslit či je povedeme do boje. Zdokona-
líme své konstruktérské schopnosti a potrénujeme logické myšlení bě-
hem programování. Vše proložíme aktivitami venku – výlety a hry.
• 22. – 26. 8. Prázdniny s Baltíkem
Tradiční příměstský tábor pro děti od 7 do 10 let. Ukážeme si progra-
mování v různých programovacích jazycích a představíme si roboty, 
s kterými pracujeme v kroužcích. Vše proložíme venkovními aktivi-
tami – výlety, hry venku.
• 22. – 26. 8. Prázdninová robotika a programování
Příměstský tábor pro děti od 11 do 15 let. Ukážeme si programování, 
představíme si roboty a rozšíříme tak své znalosti programování a ro-
botiky. Čekají nás i výlety a hry venku.
Více informací na https://tib.cz/tabory. 

Nejlepší prázdninové zážitky 
Folklorní soubor Lučinka nabídne od 11. do 15. 7. příměstský tábor 
plný výletů, sportovních a tanečních her. Ve volných chvílích se děti 
hravou formou dozví zajímavosti o českém folkloru. Předškoláky 
a mladší školáky zve Lučinka také na týdenní letní tábor ve Vřesníku 
a to v termínu 12. – 20. 8. Kromě pohybové průpravy v podobě taneč-
ních her na děti čekají vycházky do krásné přírody v okolí kláštera  
Želiv, celodenní pohádková hra a jízda na ponících. Více informací 
o letních táborech najdete na mlejn.webooker.eu a www.fslucinka.cz. 
Máte doma malého cirkusáka, muzikanta nebo tanečníka? Přihlaste  
ho na prázdninový tábor. Naši zkušení lektoři připravili na oba letní 
měsíce zábavný program, který nadchne malé i větší zájemce o netra-
diční zážitky. Na mlejnském cirkusovém příměšťáku v termínech  
25. – 29. 7. a 1. – 5. 8. si děti vyzkouší žonglování, jízdu na jednokolce, 
akrobacii na šálách a hrazdách nebo klauniádu. Další oblíbený pří-
městský tábor s názvem Hudba&Cirkus se v týdnu 22. – 26. 8. zaměří 
na rozvoj hudebního talentu, základy nového cirkusu a jednoduché ta-
neční choreografie.

Vzhůru do skal s oddílem Rondel
PO Rondel nabízí několik posledních míst na letošním letním táboře 
konaném v termínu 1. – 10. 7. v Tisé (Tiské skály, okr. Ústí n. L.).  
Tábor je určen pro děti ve věku 9 – 16 let. Základní cena pro nečlena 
oddílu je 3 900 Kč. Ubytování je zajištěno v táborové základně Lípa 
patřící sdružení Pionýr. Letošní celotáborová hra Vzhůru do skal je in-
spirována blízkostí pískovcových Tiských skal. Během pobytu budou 
pro starší účastníky organizovány dvou až třídenní výlety v okolí 
s možným překročením státní hranice do SRN. Mimo to je v pro-
gramu pamatováno i na koupání, táboráky, hry a další doplňkové  
aktivity. Ve hře zůstává i možný sjezd řeky Ohře. Účastnický poplatek 
zahrnuje dopravu, ubytování, stravování a zajištění programu. Všichni 
účastníci jsou úrazově pojištěni. Více informací o táboře a přihlášky  
na vyžádání. Více na tel. 606 725 872 (17 – 20 hod.), webové stránky: 
www.rondel.pionyr.cz. Připravila Petra Fořtová
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Jak třídit jedlé oleje a tuky?
V naší městské části byly pilotně rozmístěny nádoby na třídění jed-
lých olejů a tuků. Při namátkové kontrole obsahu popelnic s fialovým 
víkem jsme zjistili, že lidé zatím netřídí tyto komodity tak, jak by 
měli. Obsah je značně znečištěn jinými odpady, než do kontejneru 
patří. Do kontejneru patří použitý olej nebo tuk, ze smažení, z rybi-
ček v konzervě, ze salátu, z nakládaných potravin a zbytky pevných 
tuků. Ke sběru oleje se hodí jakákoliv plastová lahev, kterou lze pevně 
uzavřít. Uzavřená plastová nádoba se pak odkládá do kontejneru. Vý-
hodou je sbírat oleje a tuky do „mezinádoby“ se širokým hrdlem 
a snese vyšší teploty oleje, což může být zavařovací sklenice o objemu 
0,7 l se šroubovacím víčkem. Když je tato nádoba plná, odpadní oleje 
z jídla snadno přelijete do PET lahve a odevzdáte do kontejneru. Do 
kontejneru nepatří průmyslové oleje a tuky ani žádné další odpady.  
 Dana Céová

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ukliďme Česko, ukliďme Prahu 13
Stalo se milou tradicí, že nám s jarním celoplošným úklidem odpadků 
na plochách veřejné zeleně vydatně pomáhají dobrovolníci. Potěšilo 
nás, že se v letošním roce opět připojilo několik dobrovolnických  

skupin k akci Ukliďme 
Česko. Na haldě uklí-
zeli členové spolku 
Makču Pikču – Ze-
lený kopec. Našli zde 
například různé po-
krývky hlavy nebo 
použité tonery, okolí 
výškových domů při 
ulici Bašteckého uklí-
zela skupinka pana 
Ondrejky. Do úklidů 
se zapojili také učitelé 
a žáci ze škol jako je 

Základní škola a mateřská škola Parentes Praha, ZŠ Klausova, FZŠ 
Brdičkova, ZŠ s RVJ Bronzová. Úklidářskou skupinu utvořili i pracov-
níci KD Mlejn, kteří uklidili okolí kulturního domu. V blízkosti spor-
tovní haly Bellušova uklízela skupina Zelených a Pirátů. Moc děku-
jeme všem členům zmíněných skupin a dalším jednotlivcům za 
podporu při plnění nelehkého úkolu udržování čistoty a pořádku na 
veřejných prostranstvích. Děkujeme i za fotky z akce. Nadměrná pro-
dukce odpadů je jedním z hlavních negativních vlivů na životní pro-
středí. Správné nakládání s odpady a jejich omezování je každodenním 
úkolem nás všech. Dana Céová

Oslava Dne Země
Na různých místech Spojených států se 22. dubna 1970 shromáždilo 
na 20 milionů lidí, aby demonstrovali za zdravější životní prostředí. 

Kampaň inicioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory dal-
ších amerických politiků. Cílem kampaně bylo prosazovat přijetí no-
vých zákonů k ochraně životního prostředí a podpořit veřejný zájem 
o tuto problematiku. Kampaň již tehdy měla nebývalý ohlas veřejnosti  
a dala vzniknout tradici oslav Dne Země jako mezinárodního svátku 
životního prostředí. K oslavám Dne Země se připojuje tradičně i Pra- 
ha 13 svou kampaní v Centrálním parku u Stodůleckého rybníka. Při-
jměte srdečné naše pozvání na tuto akci, která je určena zejména 
předškolním dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. Po zahájení spo-
lečně vysadíme strom - dub zimní, u sportovního hřiště pod ul. Zá-
zvorkova. Na místě bude několik stanovišť se soutěžemi, které se bu-
dou vázat k ochraně životního prostředí. Děti si vyzkouší, jaký je 
rozdíl mezi lesníkem a myslivcem, co vše potřebuje včelař a co musí 
znát rybář. Na stanovišti záchranné stanice pro volně žijící živočichy 
je bude čekat překvapení v podobě živého zvířete.  
Akci pořádá Městská část Praha 13, odbor životního prostředí v rámci 
místní Agendy 21 a Obce přátelské rodině ve spolupráci s dalšími or-
ganizacemi jako jsou Lesy hl. m. Prahy, DDM Prahy 13, Biodiverzita, 
z.s., a Pražské služby, a.s. Záštitu nad akcí opět převzala místostarostka  
Marcela Plesníková.  Eva Beránková
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů   
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými 
vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující  
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). 
Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!  
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 
604 705 036. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum stanoviště čas přistavení

26. 5. – čt

 

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16) 15.00 – 15.20

Petržílkova č. 2483/40 15.30 – 15.50
K Sopce (proti č. 1655) 16.00 – 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2) 16.30 – 16.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 17.00 – 17.20
křižovatka ul. Operetní x Melodická 17.30 – 17.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem  
do restaurace č.1047/21a) 18.00 – 18.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 18.30 – 18.50

K Hájům (plocha proti č. p. 821/11) 19.00 – 19.20

 11. 6. – so

5. máje (proti domu č. 325)    8.00  –  8.20
křižovatka ul. K Fialce x Živcových    8.30  –  8.50
křižovatka ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště 
 u č. 2463)    9.00  –  9.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)    9.30  –  9.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 10.00 – 10.20
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 10.40 – 11.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 11.10 – 11.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 11.40 – 12.00
                                                                                                                                 

Jitka Zámorská, OŽP

Sběr biologického odpadu
 

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.  
NE živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve  
než za 3 hodiny, bude přistaven další.                                                                                                                     

  
 
 

                                                                                                                                                                                   Jitka Zámorská, OŽP

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
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, 
matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče,
televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.                                                     

 

                            Jitka Zámorská, OŽP

datum stanoviště čas přistavení
14. 5. – so K Fialce – plocha u č. 1219     9.00–12.00
14. 5. – so nám. Na Lužinách   13.00–16.00

datum stanoviště
   2. 5. – po Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7
   3. 5. – út Běhounkova x Dominova – parkoviště proti č. 2463
   4. 5. – st Borovanského x Kurzova (na chodníku)
   5. 5. – čt Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)

   9. 5. – po K Hájům x Okruhová –  
zpevněná plocha u tříděného odpadu

10. 5. – út Bronzová – na chodníku u trafostanice (naproti č. 2016/13)
11. 5. – st Vackova – parkovací záliv u domu č. 1540/2
12. 5. – čt Volutová – parkoviště proti č. 2518/6
16. 5. – po Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

17. 5. – út Trávníčkova – u tržiště,  
rozšířený chodník proti č. 1764

18. 5. – st Srnčí x U Dobráků – parkovací záliv
19. 5. – čt Píškova – parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
23. 5. – po Kuchařova x Svitákova
24. 5. – út Husníkova – parkoviště u trafostanice
25. 5. – st Janského 2370/91

datum stanoviště
   1. 6. – st Kettnerova – proti č. 2059/6 (u trafostanice)
    2. 6. – čt Amforová – proti č. 1895/24
   6. 6. – po Vlachova x Šostakovičovo náměstí – chodník proti č. 1511/8
   7. 6. – út Suchý vršek – rozšířený chodník naproti č. 2096
   8. 6. – st K Sopce – parkovací záliv
   9. 6.– čt náměstí Na Lužinách x Mládí – parkovací stání
13. 6. – po Sezemínská – parkoviště u trafostanice

14. 6. – út Pavrovského x Přecechtělova – rozšířená plocha u kontejnerů na směsný 
odpad

15. 6.– st Böhmova – parkoviště u kotelny
20. 6. – po Lýskova x Chalabalova – u č. 1594 (chodník u Grafotechny)
21. 6. – út Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
22. 6. – st Janského 2211/69 – parkovací záliv
23. 6. – čt Fantova – parkoviště před objektem č. 1742/23
27. 6. – po Nušlova – chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)
28. 6. – út Pod Viaduktem x Ke Koh-i-nooru (u stanoviště na tříděný odpad)
29. 6. – st Podpěrova – plocha u č. 1879 (před MŠ)

Sběr jedlých olejů a tuků
 

Na vybraných veřejných stanovištích separovaného sběru odpadů se objevila nová  
nádoba s fialovým víkem. Do nádoby je možné odložit pevně uzavřené plastové láhve  
s použitým jedlým tukem a olejem. Jedná se o pilotní projekt. Pokud se osvědčí, budou  
nádoby k dispozici postupně na více stanovištích. Oleje a tuky nepatří do kanalizace,  
tu extrémně znečišťují a ničí čistící technologie. Nové nádoby nejsou určeny  
na použité průmyslové tuky a oleje, ty patří do nebezpečného odpadu. 

Stanoviště:

5. máje 314 Fantova 1794/8
K Hájům 1287/22 Amforová 1906/2
Jindrova 700 Hostinského 1539/1
Běhounkova 2342/25 K Řeporyjím 13
Petržílkova 2565/23 Kuchařova
K sopce 1664/2 Raichlova 2618/6
Janského 2232/55 Vstavačová 709
Archeologická x Böhmova x Zvoncovitá Seydlerova 2146/13
Na dolnici 184 Pavrovského 2425/6
Ovčí hájek 2164/26 Janského 2196/81
Mládí 824 Archeologická 2256/1
Chalabalova 1606/15 Vlachova 1514/2
Bellušova 1804/7 Mukařovského 1985/5

Jitka Zámorská, OŽP
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MĚSTSKÁ POLICIE

Po zrušení všech covidových opatření je činnost sboru opět v normálu
Začalo jaro a s ním se také rozjíždí činnost sboru i kroužku mladých 
hasičů. Máme již naplánované akce pro děti, ale také pro širokou ve-
řejnost. Čekají nás Čarodějnice, Dětský den nebo třeba Den otevřených 
dveří a plánujeme opět zakončení letošního roku na Slapech na Čas-
toboři. 

Družstva dětí již také trénují a mají za sebou závody v uzlování. 
Dalších několika závodů se účastní v průběhu května. Předtím je ale 

ještě čeká celo-
denní soustředění, 
které je pro 
všechny členy po-
vinné. Povinná je 
také účast na sou-
těži hry Plamen.
  Ani naše jed-
notka nijak neza-
hálela a stále 
pracovala. Školila 
se témata odborné 
přípravy a prová-
děly se pravidelné 
výcviky. V březnu 
si prodloužili od-
bornou způsobi-
lost velitelé  
i strojníci. Slouží 

se předem naplánované čtyřiadvacetihodinové pohotovosti a stáže. 
Všem, kteří zdárně složili zkoušky a také těm co byli zapojeni do 
chodu sboru a jednotky patří obrovský dík! 

Pozvánka na akce: Sbor dobrovolných hasičů společně s městskou 

částí Praha 13 srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče na Pálení  
čarodějnic 30. dubna od 17.00 u Spolkového domu, K Vidouli 727. 
Vše bude probíhat pod bedlivým dohledem stodůleckých hasičů. Pro 
malé i velké budou připraveny soutěže o ceny. Ta hlavní o „nejhezčí  
čarodějnici“ samozřejmě nemůže chybět.
   Zveme Vás také na tradiční Dětský den, který se uskuteční v neděli  
5. června od 14.00 u hasičárny SDH Stodůlky, Tlumačovská 2747/28 
na Velké Ohradě. Těšíme se na Vás. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Co nás čeká na jaře? 
Děti konečně mohou trénovat na hřišti na jarní závody, kterých bude 
v květnu a červnu dostatek.

Začnou na domácí půdě v Memoriálu Josefa Holečka, pak si zasou-
těží v Řepích a vše zakončí účastí v soutěži Plamen. Letos také  
po dlouhé pauze opět vyběhnou za Třebonice i muži. Všichni mají 
můj obdiv, že v takto náročném čase, kdy neustále pomáhají s uprch-
lickou krizí, najdou sílu ještě trénovat. 

První závody je čekají 14. května na domácím hřišti. Do uzávěrky 
příštího čísla STOPu už budeme vědět, jak se nám vedlo a zároveň 
budeme znát i vítěze rybářských závodů v Třebonicích, takže vás bu-
deme o všem informovat.

Po dvou letech můžeme opět uspořádat na sportovišti závody. V so-
botu 14. května se od 9 hodin uskuteční memoriály pro dětské kolek-
tivy v Memoriálu Josefa Holečka ve štafetách na 4x60m a požárních 
dvojicích. Odpoledne se pak pro dospělé uskuteční od 14 hodin  
Memoriál Vl. Nového v požárních útocích. Přijďte se podívat a fandit 
svým družstvům. 

Zároveň bychom vás rádi pozvali i na Dětský den, který se bude 
konat v neděli 5. června od 14 hodin ve sportovním areálu v Třeboni-
cích. Přijďte si zasportovat a vyhrát nějakou cenu. 
     Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Zahájeny speciální akce na neukázněné majitele psů
Kontrolou „pejskařů “ jsou pověřeni zejména naši územně odpovědní 

strážníci, okrskáři, kteří vykoná-
vají hlídkovou činnost na svých 
okrscích pěším způsobem. Nad 
rámec průběžných kontrol prová-
díme na svěřeném teritoriu i spe-
ciální „AKCE PSI.“ Tyto zvláštní 
akce jsou přímo cílené na neu-
kázněné majitele psů. V průběhu 
již provedených akcí bylo zkont-
rolováno několik desítek osob 
venčících psa. 

Pokud jsou při naší činnosti 
zjištěny nějaké přestupky, předáváme je příslušnému správnímu orgánu 
k projednání. V letošním roce plánujeme akce zaměřené na kontrolu 

psů a jejich majitelů v každém kalendářním měsíci, a to zpravidla ve 
dnech pracovního klidu. 

Osoby bez domova
Na základě opakovaných stížností občanů provedli strážníci našeho ob-
vodního ředitelství v měsíci březnu a dubnu několik mimořádných kon-
trol zaměřených na místa se zvýšeným výskytem kriminálně závadových 
osob a osob bez domova. Smyslem kontrol bylo postihnout všechny ne-
přizpůsobivé občany, kteří na území Prahy 13 narušují svým chováním 
veřejný pořádek, obtěžují pokřikem kolemjdoucí a konzumují alkoho-
lické nápoje na místech, kde je to obecně závaznou vyhláškou zakázáno. 
Všechny podezřelé osoby byly podrobeny lustraci, zda po nich nepátrá 
Policie České republiky, přičemž v některých případech i s pozitivním 
výsledkem. Během letních měsíců zapojíme do  plánovaných kontrol 
ještě více  strážníků a techniky.  

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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ESG fondy: investice s přidanou hodnotou?
V posledních letech zažívají trhy celou řadu otřesů, krizí a nečekaných 
překvapení. Zatímco pandemie koronaviru už výrazný vliv na trhy 
a spotřebitele bezprostředně nemá, objevila se dlouho nevídaná míra 
inflace, raketový vzestup úrokových sazeb a zjevná tendence k částečné 
deglobalizaci. Tyto faktory byly umocněny konfliktem na Ukrajině, 
který mnohé vyděsil. A trhy na tento šok pochopitelně reagovaly. O to 
víc za těchto okolností vyvstává potřeba správného hospodaření s pe-
nězi. Investování je jeho nedílnou součástí. A nedílnou součástí inves-
tování se zase stávají tzv. ESG fondy. Co se za touto zkratkou skrývá?

Jedná se o investování, které zohledňuje i jiné než čistě finanční as-
pekty. Pokud vám jako investorovi záleží výhradně na potenciálu bu-
doucího výnosu bez ohledu na širší kontext, nemusíte se problemati-
kou ESG vůbec zabývat. Pokud vám nevadí, že své peníze směřujete 
do zbrojního či tabákového průmyslu, do energetických firem, které 
neřeší dopady byznysu na životní prostředí, anebo do státních dluho-
pisů zemí, jež nejsou z pohledu Západu právě demokratické, budete 
nejspíš ESG považovat za zbytečný luxus či čistě módní vlnu, která se 
brzy přežene. Jestliže vám ale přijde důležité investovat s ohledem na 
dopady na životní prostředí či sociální udržitelnost a rozvoj, nabízejí 
ESG fondy právě to, co hledáte. A nemusí to být nutně na úkor zisku.

Růst hodnoty vašeho kapitálu a udržitelnost lze totiž kombinovat. 
Velká část investičních společností už fondy zaměřené na ESG zařadila 
do své nabídky a zájem ze strany investorů dokazuje, že mají na trhu 
svou nezastupitelnou úlohu. Neexistují žádná univerzální kritéria, která 
by globálně hodnotila míru „společenské odpovědnosti“ jednotlivých fi-
rem, existuje nicméně shoda na základních oblastech, jež jsou pro hod-
nocení relevantní – životní prostředí (E), sociální odpovědnost (S) a ob-
last řízení a správy (G). Na první pohled nejsrozumitelnější je bezesporu 
oblast životního prostředí. Zde investiční společnosti zkoumají dopady 

činnosti daných firem na klima, energetickou náročnost jejich byznysu, 
emise skleníkových plynů, nakládání s odpady či ochotu a schopnost na-
bízet produkty či služby reagující na klimatickou změnu. Pokud se roz-
hodnete vložit své peníze do ESG fondů, budete mít vysokou míru jis-
toty, že se podílíte na financování obnovitelných zdrojů energie, 
nízkouhlíkových projektů a zelené transformace ekonomiky jako takové.

Sociální kritéria zahrnují oblast ochrany lidských práv, pracovních 
standardů, vztahů s občanskou společností či vztah k genderové pro-
blematice. Investiční společnosti v rámci sociální oblasti vyhodnocují 
dopady byznysu na klienty, zaměstnance i dodavatele a zajímají se 
o to, zda jednotlivé firmy vůbec považují „sociální odpovědnost“ za re-
levantní pro svůj byznys, zda podporují rozvoj svých zaměstnanců, so-
lidaritu, neziskové projekty či inovaci svých obchodních modelů.

V oblasti řízení a správy se zkoumají takové aspekty, jako je nezá-
vislost představenstva, práva akcionářů, odměňování managementu, 
kontrolní mechanismy, dodržování principů volné soutěže a legislativy. 
Ve svém celku pak jednotlivá kritéria odrážejí cíle udržitelného roz-
voje schválené zeměmi OSN v rámci tzv. Agendy 2030, zaměřené na 
odstraňování chudoby, rozvoj zdravotní péče, vzdělání, energetické in-
frastruktury, udržitelného urbanismu, cirkulární ekonomiky, výzkumu 
a inovací, biodiverzity a ochrany klimatu, či dosažení spravedlnosti, 
rovnosti a globální spolupráce.

Do ESG investování výrazně zasahuje také politika. Státní i nadná-
rodní regulátoři ve zvýšené míře po finančních institucích vyžadují 
podporu „společenské odpovědnosti“. Ať už s takovým přístupem 
souzníme, či nikoli, trend je jasný. Finanční aktéři ESG podporují čím 
dál víc a příliv peněz od investorů sílí. Pokud vás filozofie „odpověd-
ného investování“ zaujala, můžete praktické otázky konzultovat se 
svým poradcem.
 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem čtyři roky vdaná, máme sedmiletého syna. 
Nedokážeme s manželem spolu žít, takže jsem se od manžela několikrát 
odstěhovávala, naposledy před rokem. On už má jinou partnerku. Úspěš-
nou kolegyni – manažerku z práce. Já jsem po narození syna zůstala doma, 
věnuji se synovu závodnímu sportu, vozím ho na tréninky, zajišťuji mu 
kvalitní stravu. Zvykla jsem si na to, vlastně mi to i vyhovuje. Rozvést se 
bojím. Co a jak se bude dál dít, rozhoduje manžel. Zatím nám dává hodně 
peněz, se mnou už asi dál ale nepočítá. Nevím, co se mnou dál bude.“

„Dobrý den, je mi 23 let, jsem student soukromé vysoké školy. Střední 
školu jsem studoval pět let dálkově, abych měl na vše klid a dost času. Stu-
dium vysoké školy nyní probíhá on-line, takže vlastně jsem už šest let 
doma. Rodiče mě ve všem podporují. Peníze mi dají, kdykoli si řeknu. 
Když potřebuju někam odvézt, tak mě odvezou. Když nemají čas, veze mě 
babička. Stále jsem ale nějaký nespokojený.“

„Dobrý den. Ve svých třiačtyřiceti letech jsem se podruhé oženil s báječnou 
ženou. Bohužel hned po svatbě jsem začal mít velké úzkosti, často mě bolí 
hlava, ve volném čase jen odpočívám, abych vůbec mohl něco dělat, nerad 
něco rozhoduji. Často jsem v pracovní neschopnosti. Bojím se, že mě z práce 
vyhodí. Vůči ženě mám výčitky, ale nedokážu se vzchopit.“

Ano, se závislostmi jsme se už asi v životě setkali – na alkoholu, na 
drogách, na práci, na sportu, méně známé na nakupování, na nezdra-
vém nebo naopak extrémně zdravém jídle... I když to zdánlivě nevy-
padá, všechny závislosti mají spoustu společného. Včetně postupů, jak 
se z toho dostat. Je to stav, kdy u jedince určité jednání přeroste přes 
běžnou normu a sám není schopen s ním přestat a přitom mu zároveň 
škodí – zdravotně, vztahově nebo pracovně. A bohužel mezi závislosti 
patří i závislost na druhé osobě – finanční, citová nebo názorová. Jako 
v případě každé závislosti, jsme si ji trošku způsobili sami. Svým po-
hodlným přístupem. Je jednoduché nic nerozhodovat a nechat dru-
hého řešit. Hodně lidí se i rozhodovat bojí, protože „co kdyby se uká-
zalo, že se nerozhodli správně“. Nechají to tedy raději na druhém. 
Ano, ale potom jsme jenom loďka, která pluje proudem života bez 
kormidla. A může se stát a velmi často se také stane, že ten, který nás 
„táhne s sebou“, začne být unavený. Každý potřebuje někdy vystřídat, 
odpočinout si.

Jak si pomoci, jak z toho ven? Postupy pro všechny závislosti jsou 
v podstatě stejné. Abstinovat nebo výrazně omezit „škodlivé postupy“. 
U lidí závislých na alkoholu nebo drogách víme, že musí už napořád 
přestat pít nebo užívat drogy, musí abstinovat. U závislosti na práci, na 
sportu, na nakupování... je potřeba „jen“ ubrat z extrémního přístupu. 
Snadno se to řekne, hůř dělá. Roky vyzkoušený systém v léčbě závislostí 
lze velmi hezky použít i u všech ostatních závislostí včetně závislostí na 
druhém člověku. Je potřeba vzdát se svého pohodlí, začít se aktivně vě-
novat běžným činnostem, vytvořit si pravidelný režim a ten dodržovat. 

V léčebnách se závislostmi mají účastníci velmi přísný režim, který 
obsahuje ranní brzké vstávání, cvičení, úklid, zdravou stravu, psychote-
rapie (které dodávají podporu, víru v sebe sama, návodné postupy 
a zkušenosti ostatních, kteří už jsou na tom lépe), pracovní aktivitu, 
sport. A hodnocení všeho. Když se vše podaří, následuje odměna – 
např. návštěva blízkých nebo cesta na víkend domů. V běžném životě 
máme širokou síť ambulantních psychoterapeutů, kteří každého určitě 
zkušeně provedou jeho komplikací v životě, není třeba se s tím prát 
sám. Ale je třeba aktivně začít. Hlavní princip psychoterapie není do-
kopat klienta, aby konečně začal pracovat, šel na procházku, nebál se 
podat návrh na rozvod atd. Správný psychoterapeut by nikdy neměl 
být aktivnější než jeho klient. Jeho úloha je jen provázet klienta jeho 
životem a nabízet mu možné varianty řešení a ukázat následky jednot-
livých rozhodnutí. Ale svojí životní cestu si každý tvoříme sami. Někdy 
zjistíme, že nám může prospět náš směr třeba i přehodnotit a nasměro-
vat jinam. Chce to odvahu vykročit. „Pohodlný život“ většinou vůbec 
nebývá nejšťastnější. Věřte, že ranní budík v 7.00, nacpaný autobus, 
protivná kolegyně v práci, nechuť zrovna dneska jít cvičit, doma třeba 
i nenaladěný manžel nebo zlobící dítě nám vlastně dává režim a řád 
a díky tomu dokážeme ocenit „poležení si v neděli až do devíti, milou 
náladu partnera, hodné dítě, které si v klidu hraje v pokojíčku, skvělý 
pocit po sportovním výkonu. Životní režim nám dává jistotu a stabi-
litu. Možná zdánlivě méně pohodlnou, ale rozhodně tu nejlepší.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji, aby drželi život ve svých ru-
kách a pohodlíčko si dokázali vychutnat v kontrastu s námahou a po-
vinnostmi všedního dne.
 Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY. Protože už jsme prvňáci-mazáci a s pís-
menky jsme kamarádi, vypravili jsme se do místní knihovny na Luži-
nách. Paní knihovnice nám ukázala, jak to v knihovně chodí, kde se 
přihlásit, kde najít ty správné knížky. Každý si dokázal najít ty, které 
má rád. Na závěr jsme si něco přečetli a ve skupinkách jsme si zasou-
těžili.  Pavlína Konkolská, ZŠ s RVJ Bronzová

KONCERT PRO UNICEF. V letošním roce jsme opět navázali na be-
nefiční akci Zpívání pro UNICEF. Dětský pěvecký sbor Stodůláček, 
který působí v DDM Stodůlky, zazpíval 23. března spolu se sborem 
Všelijak v kostele sv. Martina ve zdi. Výtěžek z celé akce putoval na 
podporu a práci s dětmi zasaženými válečným konfliktem na Ukra-
jině.  Petra Šlapánková, sbormistryně DPS Stodůláček

MASOPUSTNÍ REJ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. V letošním školním 
roce si děti užily masopustní rej naplno. Většina si vyrobila své vlastní 
škrabošky a masky, ostatní se oblékli do masek donesených z domova. 
Masopust jsme zahájili ve třídě několika oblíbenými tanci. Pak jsme 
se všichni odebrali do tělocvičny, kde měl každý svoji masku představit 
pouze pomocí pohybu. Následovaly různé netradiční hry, soutěže a ta-
neční kreace, při kterých se každý výborně pobavil. Vyčerpáni z aktivit 
jsme se vrátili do třídy, kde nás čekalo pohoštění. Celou akci provázelo 
veselí a dobrá nálada. Jana Francová, ZŠ s RVJ Bronzová 

TĚLOCVIK TROCHU JINAK. My, žáci 1.B ZŠ s RVJ Bronzová, 
máme moc rádi tělesnou výchovu. Mimo klasických hodin TV jsme 
zapojeni do projektu Trenéři do škol. A protože i to nám už bylo málo, 
vyzkoušeli jsme si v KD Mlejn cirkusové disciplíny jako žonglování, 
balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Všem, kteří to ještě nevyzkou-
šeli doporučujeme!   Pavlína Konkolská

VÍTÁNÍ JARA V MŠ POHÁDKA. Děti se seznámily s naší novou ka-
marádkou myškou Eliškou, která jim ukázala, jak je jaro krásné. Spo-
lečně poznávaly jarní kytičky, počasí a v příběhu „Klubání motýlků“ 
viděly děti, jak se z ošklivé housenky stane krásný motýl. Děti byly 
nadšené a už se těší na pozorování živých motýlů v přírodě.
 Věra Schreierová, MŠ Pohádka

TÝMOVÁ PRÁCE JE KLÍČEM K ÚSPĚCHU. V angličtině se pou-
žívá spojení „Teamwork makes the dream work“, což by se dalo pře-
ložit jako práce celého týmu tvoří práci snů. V Anglofonní základní 
škole v pražských Stodůlkách považujeme týmovou práci za důleži-
tou součást výuky. Právě práce v kolektivu totiž u dětí rozvíjí důležité 
vlastnosti jako komunikaci nebo cit pro spolupráci. Žáci se tím také 
učí zodpovědnosti, naslouchání, sdílení nápadů a přijímání odlišných 
názorů. Týmová práce však hlavně posílí kolektiv a je také dokázáno, 
že tato činnost mezi dětmi snižuje sklony k šikaně. Žádného žáka to-
tiž nenechává o samotě, odstrčeného. A o to se v Anglofonní zá-
kladní škole snažíme.                                                              Sahil Bathija  
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JARO NA ZAHRADĚ BARVIČKY MŮŽE ZAČÍT. V úterý 5. dubna 
se na zahradě mateřské školy sešli zaměstnanci a rodiče, aby ji po zimě 
připravili na návrat dětí. Velkoobjemový kontejner na bioodpad byl za 
chvíli naplněn až po okraj. Díky všem je zahrada již připravena pro 
jarní dovádění dětí a nechybí ani oblíbená trampolína. Zaměstnanci 
školy na závěr připravili pro rodiče jako poděkování malé občerstvení. 
Rodičům i zaměstnancům velmi děkuji. Klára Mazánková, ředitelka MŠ Barvička

BUBNOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Ve středu 16. března 
proběhla v naší škole dílnička plná zábavy, legrace a veselých dětí.  
Děti si v rámci dílničky, pod názvem Bubnování, Zpívání, zařádily  
s „bubínky“, které byly původně kyblíky. Součástí byla i improvizovaná 
hodina zpěvu a rytmu, která proběhla ve třídě. Téma bylo jaro a děti  
se do činností velmi pěkně zapojily. Při veselé jarní písničce se dopro-
vodily na drhla a zvonkohry. Odměnou nám byl jejich slib, že příště 
přijdou zase.  Daniel Cehula, FZŠ Mezi Školami

JARO V MOHYLCE NEZASTAVÍŠ. Letošní Velikonoce jsme v ZŠ 
Mohylová oslavili opravdu velkolepě. Mohylka se ozdobila do pest-
rých velikonočních barev, vajíček, mašlí a ozdob. Jenže ne vše jde vždy 
podle plánu.  Tak jako všechny další školy a domácnosti na Praze 13,  
i nás zastihla odstávka vody. My jsme ale výstavu prodloužili o celý 
následující týden a připojili jsme k tomu i den otevřených dveří s ote-
vřenými velikonočními obchůdky. Nakonec se vše opravilo a díky 
tomu jsme se mohli v kulisách prodloužené výstavy i učit obklopeni 
báječnou jarní atmosférou. Petr Váchal

PŘÁTELSTVÍ S KNÍŽKAMI. Březen, to je měsíc knihy. I pro nás, 
žáky a učitele ZŠ Mo-
hylová. Děti z 1.B za-
čaly číst svoji knihu 
z edice první čtení 
a kromě toho si vyro-
bily i knihu vlastní. 
Dále jsme společně 
navštívili knihovnu 
a měsíc jsme zakončili 
„Čtenářskou slav-
ností“, kde byl každý 
pasován na čtenáře. 
Děti dostaly diplom 
a knížku o našem tříd-
ním slonovi Dumbovi 
napsanou každému na 
míru. Martina Červenková

TAJEMSTVÍ OUKROPU A KYSELA
Paní kuchařky ze ZŠ Mohylová si připravily pro žáky i zaměstnance 
školy překvapení v podobě „babičkovsky“ vyzdobené jídelny. Téma 
týdne totiž znělo Jídla našich babiček. Mohyláci se měli možnost dově-
dět, jak se jedlo dříve, které přílohy či suroviny se tolik nepoužívaly, ba 
ani nepěstovaly. Zároveň měli příležitost ochutnat oukrop, kyselo, na-
stavovanou kaši, chlebovou polévku a jiné pokrmy, se kterými se  
v dnešní době moc často nesetkáváme. Naše báječné kuchařky mají 
smysl pro humor, a tak starodávné zástěry a elegantní šátky na hlavách 
byly už jen třešničkou na dortu. Martina Šípová

TĚLOCVIK NA ČERSTVÉM VZDUCHU. S příchodem prosluněných 
dní ani my v Anglofonní základní škole neváháme a vyrážíme na tě-
lesnou výchovu ven. Přímo za základní školou Janského, v jejíž budově 
sídlí i naše jazyková škola, je krásný nový atletický ovál a uprostřed 
fotbalové hřiště – tolik místa pro aktivity plné pohybu. Pohyb na čers-
tvém vzduchu je příjemnou očistou mysli nejen pro žáky, ale i pro uči-
tele. Naši žáci si tuto změnu oblíbili a o tom, že jdeme do tělocvičny, 
chtějí slyšet zase nejdříve v říjnu. Marek Šedivý
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Vybavte si svůj vůz v jarní nabídce  

ŠKODA Originálního příslušenství. 

Získáte bezpečné a kvalitní doplňky se zvýhodněním 

až 40 %, které navíc perfektně sednou na model 

vašeho vozu ŠKODA.

  VYJARNĚTE SE
NA NOVOU
   SEZÓNU

ŠKODA Originální příslušenství
pro vás teď máme za zvýhodněné ceny.

68 Kč
vč. DPH

CYKLISTICKÁ  
LAHEV 0,75 L

STŘEŠNÍ NOSIČ
ZÁKLADNÍ

nyní až -40 %

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Originální příslušenství

 nyní až
 -40 %
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2019: Zlatý hattrick Kert Parku a nové cvičiště pro psy
Úctyhodných 104 let oslavila začátkem roku 2019 občanka Prahy 13 
Ludmila Kudelová. „Při této příležitosti se jí dostalo gratulací od předsta-
vitelů městské části, kteří popřáli jubilantce nejen mnoho zdraví, ale také 
další dávku životního entusiasmu,“ napsal magazín STOP.

I v tomto roce pokračovala Praha 13 v investicích do školních zaří-
zení. Nové kuchyně a jídelny se po ZŠ Kuncova dočkala koncem 
ledna i Fakultní základní škola Trávníčkova. „Kompletní stavební pro-
jekt za zhruba 62 milionů Kč byl zrealizován na necelých devět měsíců,“ 
informoval zpravodaj.   

V pátek 15. března se ve Strašnickém krematoriu konalo poslední 
rozloučení s legendou české country, zpěvákem, textařem a skladate-
lem skupiny Greenhorns (později Zelenáči) Mirkem Hoffmannem. 
„Zemřel 12. března ve věku nedožitých 84 let ve svém domě ve Stodůl-
kách,“ doplnil STOP.  

Hlavně děti uvítaly v březnu otevření dvou revitalizovaných hřišť na 
Velké Ohradě. „Původní hřiště byla pokryta asfaltem, který se nám zdál 
z hlediska bezpečnosti nevyhovující. Proto byl při rekonstrukci povrch nově 

První Čech na střeše světa
Zvukomalebné jméno Leopold Sulovský patří muži, který 17. května 
1991 stanul jako první Čech na vrcholku Mount Everestu. Narodil 
se 1. května 1954 v Novém Jičíně a ho-
rolezectví a hory vůbec byly jeho velkou 
vášní již od mládí. V sedmdesátých le-
tech minulého století reprezentoval 
Československo a zažíval první horole-
zecké úspěchy. Zdolal například švýcar-
ský Matterhorn i nejvyšší horu Evropy 
Mont Blanc. Po těchto úspěších mu vr-
cholky evropských velikánů začaly být 
příliš nízké a začal vyrážet i do větších 
hor. Zlezl významné vrcholy v Pamíru, 
Himalájích anebo v Ťan-Šanu. Jeho 
snem ale stále zůstával ten nejvyšší – 
Mount Everest. První pokus o jeho po-
koření proběhl už v roce 1987. Vystou-
pal spolu s ostatními členy expedice do 
výšky 8 200, ovšem zhoršené počasí je 
donutilo vrátit se. O rok později se Su-
lovský pokusil o zdolání Annapurny, ani 
tentokrát se mu ale nepodařilo dosáh-
nout vrcholu. Na podzim roku 1990 se 
stal členem expedice Itala Francesca 
Santona a společně zdolali přes osm ti-
síc metrů vysoký štít Dhaulágiri. Na počátku dalšího roku se Sulov-
ský s Italy do Himaláje vrátil, když nahradil nemocného italského 

horolezce ve výpravě na Mount Everest. I jeho samotného zpočátku 
sužovaly zdravotní obtíže, díky nimž musel zůstat nějakou dobu 

v základním táboře. Naštěstí se brzy 
uzdravil a zapojil se do činnosti vý-
pravy. Podílel se na vybudování dru-
hého i třetího tábora. K vrcholu se 
nejprve vydali dva Italové, ale museli 
se vrátit. Po nich se o komplikovaný 
výstup ze severní, tibetské strany, přes 
takzvaný Nortonův kuloár, pokusili 
Sulovský a Battista Bonali. Výstup 
zahájili 14. května, postupně dosáhli 
druhého i třetího tábora, čtvrtý den 
výpravy překonali nejnebezpečnější 
úsek, aby nakonec za špatné viditel-
nosti a ve čtyřiceti stupňovém mrazu 
stanuli na vysněném cíli – na nejvyšší 
hoře světa. Psal se 17. květen 1991. 
Za svůj výstup byl Leopold Sulovský 
oceněn titulem Horolezec roku. Do ve-
lehor se ještě několikrát vrátil, některé 
vrcholy pokořil a jiné mu zůstaly za-
povězeny. Jak ale sám říká, je důležité 
vědět, kdy se vrátit, protože k čemu je 
člověku platný vrchol, když se zpátky 

nedostane živý. Leopold Sulovský se dnes věnuje hlavně politice 
a působí jako senátor v Ostravě. Andrea Říčková

opatřen polyuretanovou vrstvou EPDM, která je bezpečná a extrémně tr-
vanlivá,“ napsal starosta David Vodrážka. V dubnu byla uvedena do 
provozu dvě podobná hřiště také ve Stodůlkách.

Technologicko-informační centrum Cyberdog spustilo promítání 
letního kina. „Prvním představením byl 16. dubna kultovní sci-fi f ilm 
Mars útočí, v květnu následovaly snímky Matrix a Já, legenda. Projekce 
byly pro všechny návštěvníky zdarma,“ uvedl zpravodaj.

Extraligový tým HC Kert Park Praha se potřetí za sebou probojo-
val do finále play-off nejvyšší hokejbalové soutěže. „Finálovou sérii 
s týmem HCB Alpiq Kladno ovládl jasně 3:0 na zápasy a zkompletoval 
tak zlatý hattrick za tři vítězství ve třech letech,“ informoval STOP.  

Praha 13 se 19. června 
zařadila mezi městské 
části, které mají výcvi-
kové hřiště pro psy. Mo-
derní cvičiště vzniklo 
podél cesty z Centrál-
ního parku do Prokop-
ského údolí. „Agility 
prvky jsou nainstalovány 
do smyčky, aby chovatelé 
psů mohli celé hřiště, jehož 
plocha je 217 metrů čtve-
rečních, využívat jako 
jednolitou opičí dráhu,“ 
doplnil magazín.

V říjnu byl v OC Ga-
lerie Butovice otevřen po 
kompletní modernizaci hypermarket Albert. „Jeho vedení uspořádalo 
16. října malou slavnostní akci, která byla poděkováním všem, kteří se  
na přestavbě podíleli, ale také zákazníkům,“ stojí ve STOPu.

V listopadu získal Ladislav Bezděk cenu Michala Velíška za to,  
že se v parčíku nedaleko metra Luka zastal škrcené starší ženy. Sám 
skončil vážně pobodaný, za hrdinu se ale nepovažoval. „Žijte celý život 
s tím, že půl metru od vás někdo zabil ženu a vy jste proti tomu nic neudě-
lali,“ dodal skromně. Robert Šimek
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TOULKY

Po stopách Markomanů 
Vydáte se vlakem z pražského hlavního nádraží do Peček. Z nádraží 
půjdete po zelené turistické značce kolem evangelického kostela Mi-
stra Jana Husa. Je to zdejší nejvýznamnější stavební památka. Kubis-
tická stavba se dochovala v původním stavu bez jakýchkoli pozdějších 
úprav. Čistý kubistický sloh je i v interiéru. Kostel byl vysvěcen po 
skončení první světové války v roce 1918. Pokračujte stále ulicí  
5. května ven z městečka. Za oploceným pozemkem s daňky na kři-
žovatce dojdete spodní silnicí až do Radimi. Cestou místy půjdete 
podél potoka Výrovka, který v Radimi přejdete přes most. Dojdete  
na kruhový objezd. Pokračujte stále rovně, až dojdete ke vstupní 
bráně zámku s parkem, který si můžete projít. Celý park majitel po-
stupně rekultivuje a chová zde kamerunské ovce. Z parku se vydáte 
na nádvoří zámku, kde je i velmi příjemná kavárna. Mají zde výborné 
domácí koláče a jedno teplé jídlo. Můžete si zde příjemně zkrátit čas 
do začátku prohlídky. Prohlídky se konají v sobotu, v neděli a o svát-
cích vždy v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Lze si vybrat ze tří okruhů. 
Zámek byl renesančním sídlem střední šlechty s ojedinělou architek-
turou saské renesance, která se dochovala v původním stavu, nezasa-
ženém třicetiletou válkou ani barokizací. V několika místnostech zů-
staly původní malované záklopové stropy z let 1607-1610. V několika 
dalších místnostech nalezneme odlišné provedení klenby. Zámek si 
nechal postavit Karel Záruba z Hustířan. Po jeho smrti přešel veškerý 

jeho majetek na jedi-
ného syna Jana, který  
se během sporů mezi 
katolíky a protestanty 
postavil na stranu neka-
tolickou. Moc se nepro-
jevoval, proto ušel i tres-
tům po bitvě na Bílé 
hoře. Po roce 1628 byl 
nucen emigrovat. Chtěl, 
aby o panství bylo dobře 
postaráno, proto ho dal 
Adamovi z Valdštejna. 
Po svém návratu v roce 

1631 ho prodal švagrovi Adamovi mladšímu ze Štemberka. Rok poté 
byli opět emigranti z Čech vyhnáni. Císař Ferdinand II. se rozhodl 
potrestat všechny, kteří Sasům pomáhali a nařídil konfiskaci jejich 
majetku. Konfiskace postihla i Radim, která pak byla císařskou kan-
celáří držena až do roku 1634. Pak se zde vystřídala řada majitelů. 
Od roku 1783 patřilo správcům Lichtenštejnského panství. 

Ze zámku se stalo panské úřednické centrum. Šlechta zde již ne-
bydlela. V roce 1923 byl prodán a novým majitelem se stal MUDr.  
J. Bukovský, osobní lékař T. G. Masaryka, jehož rodina vlastnila zá-
mek do roku 1945. Restituenti zámek roku 2005 prodali panu Anto-
nínu Dotlačilovi, který prováděl náročnou rekonstrukci zámku. 
V opravách a zvelebování pokračuje i současný majitel. Původní 
vnitřní vybavení se nedochovalo, ale najdete zde množství nádher-
ného nábytku, který majitelé nakoupili hlavně ve Francii na aukcích. 

Je zde i nábytek z královských zámků. Ten poznáte dle bohaté vý-
zdoby i na bocích nábytku. Dále vás upoutá rozsáhlá sbírka gobelínů. 
Mimo jiné kdysi gobelíny sloužily i jako tepelná izolace. Zámek 
opravdu stojí za prohlídku. Bude se vám líbit. Ze vstupní brány po-
kračujte doprava po zelené k opravené novogotické kapli Nejsvětěj-
šího Vykupitele a dál podél potoku k louce s odpočívadlem a obydlím 
Markomanů. To už jste na naučné stezce Markomanů, podle které 
půjdete dále. Vykopávky zahájil Jan Waněk, ředitel velkostatku kní-
žete Jana z Lichtenštejna koncem 19. století. Bohužel nedělal žádné 
plánky, takže nevíme nic o rozsahu sídliště. Dochovaly se nějaké ná-
lezy, především keramika. 
V prvních dvou stoletích 
našeho letopočtu patřilo 
okolí k nejhustěji osídle-
ným. Markomani byli 
germánským kmenem, 
který se usadil na našem 
území. Pod vedením 
svého vůdce Marobuda 
zde vybudovali mocnou 
říši, která se stala souse-
dem Římské říše. Dojdete 
k bývalému pohřebišti s další informační tabulí. Markomani pohřbí-
vali mrtvé žárově spolu s předměty. Jen nepatrná část byla pohřbena 
přímo do země. O kousek dál je vyhlídka na okolí Peček. Při dobré 
viditelnosti můžete vidět např. Milešovku, Ještěd a další. Pokračujte 
na rozcestí s odpočívadlem ke Sládkově stráni. Roste zde kolem čtyř 
set druhů květin. Některé jsou ohrožené. Stále se držte zelené turis-
tické značky, přičemž do Peček k nádraží vám zbývají tři kilometry. 
Před vámi je kaple Nejsvětější Trojice. Kolem zvoničky sejděte po 
schodech do centra obce Dobřichov. Stále po zelené v klidu dojdete 
na nádraží Pečky, odkud se vrátíte zpět do Prahy. Jestli budete mít čas 
a náladu, můžete si prohlédnout v Pečkách náměstí s radnicí a koste-
lem sv. Václava. Milovníci vláčků mohou ještě navštívit modelové ko-
lejiště za nádražím v ulici Žerotínova. Ušli jste asi deset kilometrů té-
měř bez převýšení.  KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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KONCERTY
18. 5.  st 19.30    BLUEGRASS CHANNEL … Duel Bluegrass Band +  
   Hulán a Hulán & Hromčík  
   Spolkový dům, K Vidouli 727
27. 5.  pá 19.30 Miloš Miškovský: Absolventský koncert + kapela Z I G G S
   2. 6.     čt 19.30  Spirituál kvartet 

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
  5. 5.     čt  19.30    Klára Hajdinová: V kruhu
  8. 5.    ne  19.30    K. Krkošková, A. Vávrová: Však si prej každá zvykne,  
   premiéra 
20. 5.   pá 19.30    Taneční večery studentů HAMU I: Kseniia Serykh,  
   Anna Kroupová, Samuel Loj
21. 5.   so 19.30    Taneční večery studentů HAMU II: Eva Rezová,  
   Lukáš Homola
26. 5.   čt    19.30 Agentura Familie: Sylvie

DĚTI
15. 5.   ne     15.00  Bilbo Compagnie: Maringotka + křest knihy Chýro má číro
22. 5.   ne     15.00  Cirkusový workshop pro děti a rodiče

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
4. a 5. 5.    st, čt     10.00    Klára Hajdinová: V kruhu
9. 5.        po 9.00    FysioART: Poutníci po hvězdách

RŮZNÉ
   1. 5.  ne    15.00 Swingová tančírna
   3. 5.  út    14.00 Retrokavárna pro seniory 
25. 5.      st    14.00 Upcyklační dílna 

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz  
nebo na www.facebook.com/kdmlejn. Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím  
portálu GoOut na našich webových stránkách nebo na www.goout.net. 

PROGRAM KLUBU MLEJN

Jaký bude květen ve Mlejně?
Klára, Adéla, Nora a Maryša, to jsou hlavní hrdinky autorské insce-
nace Však si prej každá zvykne, kterou KD Mlejn uvede v premiéře  
8. května. Představení založené na principu montáže dvou známých 
dramatických předloh – Maryši bratří Mrštíků a Ibsenovy Nory –  
měli diváci možnost vidět již v březnu ve formátu work-in-progress. 
„Inscenace vznikla v rámci rezidence, do které se její autorky Klára 
Krkošková a Adéla Vávrová přihlásily v zimní otevřené výzvě. Perfor-
merkám se pod vedením Ondřeje Cihláře podařilo originálně a s ne-
obvyklou lehkostí zpracovat téma rozhodování známých divadelních 
postav v krizových situacích a dopad jejich rozhodnutí ve chvílích, kde 

byly společenskými konvencemi nuceny k očekávanému. Mám velkou 
radost, že díky novému rezidenčnímu programu, v jehož rámci se  
v současné době ve Mlejně zkouší pět nových inscenací, můžeme být 
u vzniku divadelních, tanečních a novocirkusových projektů nejen za-
čínajících tvůrců. Velký zájem jak umělců samotných, tak diváků nás 
velmi motivuje a už teď se těším na projekty, které se přihlásí na pod-
zim,“ doplňuje dramaturgyně divadelních programů Šárka Pavelková.
Pokud raději sami tančíte, pak vás 1. května zveme na parket. Swin-
gový odpolední dýchánek pod vedením lektorů z taneční školy Swing 
Busters je určený všem, kteří se swingem chtějí začít nebo už pár 
kroků umí. Odpolední víkendový čas a dětský koutek přivítají přede-
vším rodiče, ale zapojit se můžete i bez dětí. 

Třetí neděle v měsíci bude patřit cirkusu v podání Bilbo Compag-
nie. Malé diváky čeká taškařice s klaunem a tajemným balíkem, ze 
kterého se nakonec vyklube maringotka s dřevěnými artisty. Po skon-
čení pohádky pokřtí Jiří Bilbo Reidinger novou knihu „Chýro má 
číro“. 

Hudební fanoušky pozveme začátkem června na Spirituál kvartet, 
skupinu přímo navazující na legendární první československou folko-
vou kapelu Spirituál kvintet. Kontinuitu s tímto souborem, významně 
ovlivňujícím domácí hudební scénu více než šedesát let, zaručuje ne-
jen návrat k původnímu historickému názvu, ale především účast Ji-
řího Holoubka a Veroniky Součkové, dlouholetých členů Spirituál 
kvintetu. Své síly nejen pro večer ve Mlejně spojili se zpěvákem, skla-
datelem, banjistou, hráčem na steel kytaru a kontrabas Zbyňkem Bu-
rešem a kytaristou a zpěvákem, majitelem podmanivého basu Janem 
Jandou.  Eva Roškaňuková
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Velikonoční jízda v Lukáši
Ve středu 13. dubna 2022, den před zeleným čtvrtkem, proběhla  
v Lukáši tradiční Velikonoční jízda. Velikonoční jízda je starobylý 
velikonoční zvyk, který se dochoval v německé Lužici a u nás pak  
na dvou místech, v Lukavci v českém Slezsku a v Mikulášovicích  
ve Šluknovském výběžku. Jedná se o výpravný pochod jezdců na 
koni, kteří svojí jízdou na Boží hod oslavují zmrtvýchvstání Krista. 
Ve středisku se Velikonoční jízda stala synonymem pro kreativní 
dílnu, která je spojena s výrobou velikonočních dekorací, vítáním 
jara a připomenutím si lidových tradic. Organizátory jízdy jsou Stře-
disko sociálních služeb Prahy 13 a městská část Praha 13, za kterou 
přivítal všechny přítomné starosta David Vodrážka společně s radní 
Anetou Ečekovou Maršálovou. „Je dobře, že se zde opět společně  
po dvouleté vynucené pandemické přestávce scházíme a začínáme 
znovu normálně fungovat. Věřím, že tomu bude tak už napořád. 
Přeji Vám, abyste svojí dnešní tvůrčí prací udělali radost sobě anebo 
svým blízkým,“ řekl starosta úvodem všem seniorům. Následně jim  

 

Mgr. Vojtěch Šimek, advokát
 

nabízí poskytování právních služeb 
ve všech oblastech občanského a obchodního práva.

 
• právo nemovitostí

• právo obchodních společností
• rodinné právo

• zastupování před soudy a úřady
• advokátní úschova

 
tel.: 606 654 974

 

e-mail: vojtech.simek@aksimek.cz
 

adresa: Červeňanského 2824/15, 155 00 Praha 3

ADVOKÁT VE STODŮLKÁCH

OTEVÍRÁNÍ STŘECH

14.5.2022 

SLUNEČNÍ NÁMĚSTÍ 

PRAHA 13

10.00-12.00 HOD. 

PŘEDSTAVENÍ A PROHLÍDKA

ZAPARKOVANÝCH VOZIDEL

 

12.15 HOD. 

SLAVNOSTNÍ JÍZDA VOZIDEL 

PŘIHLÁŠKY DO 9.5.2022

 

TEL. 607 613 652

MATYSEKJ@PRAHA13.CZ

INZERCE

i všem organizátorům popřál příjemné a pohodové velikonoční 
svátky. 

A pak už převládla pracovní atmosféra, kdy si senioři pod asistencí 
odborných lektorek vyráběli velikonočního zajíčka, jako dekoraci na 
okno nebo na dveře. Pro všech dvacet pět aktérů bylo připraveno ob-
čerstvení, mazanec a osvěžující ovocný čaj či káva. Tak příští rok na 
Velikonoční jízdě v Lukáši opět na shledanou. 

 Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Retrokavárna
Další Retrokavárnu v KD Mlejn mohou senioři navštívit 3. května 
od 14.00 hod. Tentokrát je kavárna bez předem stanoveného pro-
gramu. Vzniká tak prostor pro „pouhé“ popovídání si mezi přáteli  
u stolu s dobrou kávou a drobným občerstvením. Vzhledem k tomu, 
že je kapacita omezena, doporučujeme rezervaci na tel. 235 011 451 
nebo na tel. 235 011 625.   Iva Dvořáčková
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  2. 5. Co si vyměníme 
  9. 5. Trénování paměti
16. 5.  Věštírny – Řecko 
23. 5.  James Heriot – Zvěrolékař
30. 5.  Káva o čtrnácté 
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  3. 5. Oslava narozenin našich čtyř členů, k tomu nám  
 zahraje na ukulele Michaela Zahradnická
10. 5.  U kávy a čaje si připomeneme oslavu Dne matek
17. 5.   Klubový výlet
24. 5   O dostavbě Lukáše poreferuje ředitel Jiří Mašek
31. 5.  Klubový výlet do Kláštera Mariánská Týnice
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Scházíme se pravidelně v klubovně v přízemí - pravý vchod 
Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. O čem  
si budeme povídat při kávě nebo čaji se zákuskem a na jaké 
téma se vždy domlouváme na předchozí schůzce klubu.  
Na programu nechybí ani posezení s hudbou a společným 
zpíváním.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  4. 5.     Stalin
11. 5.     Rodina Mánesova
18. 5.     Klíště

25. 5.     Pražský orloj
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, procházky, volná 
zábava u kávy. 
Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
  2. 5. Povídání u kávičky v klubovně v Heranově ul.   
 od 11.00 - 13.00 hod.
  9. 5. Procházka do parku Ladronka
16. 5. Procházka do Stromovky
23. 5. Návštěva Královské zahrady
30. 5. Povídání u kávičky v klubovně v Heranově ul.  
 od 11.00 - 13.00 hod.
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Poděkování od pana Karla Fajta
Poděkování patří panu Martinu Holečkovi, pracovníku ostrahy rad-
nice, strážníku Městské policie Praha 13 panu Jiřímu Grénarovi,  
vedoucímu Odboru hospodářské správy panu Jaroslavu Matýskovi  
a řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiřímu Maškovi.  
Panu Fajtovi se porouchal elektrický vozík, na kterém se pohybuje,  
z tohoto důvodu zajel do budovy radnice a požádal o pomoc. Společ-
nými silami se o něj všichni výše uvedení velmi ochotně a empaticky 
postarali a bezpečně ho dopravili domů. Za tuto pomoc pan Fajt ve-
lice děkuje.  -red-

Jarní floristika
Senioři z městské části Praha 13 měli 12. dubna další příležitost se 
setkat a sami si vytvořit jarní velikonoční výzdobu. Radnice v pro-
storách obřadní síně připravila ve spolupráci s paní Zuzanou Nová-
kovou jarní aranžmá s živými květy, ozdobenými vajíčky a dalšími 
velikonočními dekoracemi. Přítomné přišel pozdravit pan starosta 
David Vodrážka a další zastupitelé paní Aneta Ečeková Maršálová, 
paní Yveta Kvapilová a pan Vít Bobysud. Jarní f loristiku pořádala 
městská část Praha 13 od roku 2018 již po páté. Tuto řadu přerušila 
proticovidová opatření v roce 2021. Senioři a seniorky si tak mohli 
odnést trochu jara i do svých domácností.  Jana Dvořáčková
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INZERCE

OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 sleva 50 % na první dopravu

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT 

Tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

GATO, s.r.o.  žaluzie  rolety  
 sítě proti hmyzu 

 venkovní  vnitřní  řešíme ihned 
www.gato.cz, tel. 777 038 001

MALÍŘI - LAKÝRNÍCI
štukování, zed. práce - vše s úklidem

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560
OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 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

s 19 letou tradicí

 o 7. května 2022 slaví  
paní Jarmila Drahorádová  
ze Stodůlek životní  
jubileum - 80let. Gratulují  
manžel Míla a děti Miloš  
a Sonia. 

 o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096, 
602 954 461.

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

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

 o Levné opravy praček a prodej opravených.  
Likvidace zdarma. PO-PÁ 9-21 hod. Tel. 603 878 406. 

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

 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stro-
pů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 606 662 223, 723 899 561. 

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

 o ÚČETNICTVÍ pro OSVČ, s.r.o., a.s., neziskové org.,  
SVJ, aj. www.ucetnictvi-su.cz, tel. 776 308 866. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: nová el. vedení, 
zásuvky, světla. Revize elektro zařízení. Odstra- 
nění reviz. závad. www.elektrikarerben.cz,  
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

 o FAJKTOP instalatérské a topenářské služby, 
www.fajtop.cz, pohotovost 24/7, vč. svátků,  
tel. 606 046 909. 

 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 Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanali- 
zace. Tel. 604 490 775. 

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

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

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

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

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

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

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova – tel. 603 910 026 .
 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.  

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, www.suzidesign.cz. 

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

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

 o OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK - 
NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN DVEŘÍ 
- SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel. 733 720 950,  
pavel.janci@email.cz.

 o Návrhy a realizace interiérů – 3D vizualizace, 
dispozice, výběr nábytku, materiálů a barev, odborná 
pomoc při realizaci. Tel. 777 023 023,  
interiery@michaelakopecka.cz. 

 o Montáže klimatizací a TČ do bytů, RD, kanceláří 
(Samsung, Daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin Humpolec,  
tel. 777 989 729, e-mail: humpi@seznam.cz,  
www.humpi-klima.cz, Praha 5-Velká Ohrada.

 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 Pedikúra, manikúra - nabízím služby domů. 
Mžiková, tel. 775 925 581. 

 o ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Veškeré zednické, malířské, 
obkladačské, podlahářské a bourací práce odvoz suti 
zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostorů. 
Tel. 777 670 326.
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RŮZNÉ

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

777 989 704
Ostrovského 253/3, Praha 5 
- Smíchov

Anděl

Bc. Elena Artamonova

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13

po, st, čt 9-18 hod. 
út 9-16 hod. 
pá 8 - 14 hod. 

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

BYTY

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslava Novotná
T  606 151 248
E  miroslava.novotna@re-max.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 Podaná ruka – pomoc seniorům   
Pomoc v domácnosti, doprovod, nákup a další služby, 
www.peceoseniora.cz. Informace: Anna Slobodová,  
tel. 728 783 896.

 o Bachovy esence na míru.  
bachovky.stepankova@gmail.com.

 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen,  
tel. 603 910 026.

 o KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE NA LUŽINÁCH.  
TEL. 777 538 448.

 o Hodinář opravuje a také vykupuje staré hodiny, 
kapesní a náramkové hodinky. Tel. 604 433 420.

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

 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka.  
Tel. 607 510 795.

 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. Tel. 721 442 860.
 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice 

v oblasti Zadaru) pronajmu 3 apartmány po rek. 
Dům bez přímých sousedů, soukromí.  
Bližší info na tel. 607 753 091.

 o Zjišťuji problémy dětí na základě psychologického 
rozboru jejich kreseb. PhDr, Stodůlky, tel. 606 950 811.

 o KOUPÍM 1+kk nebo 2+kk ve Stodůlkách, nebo NA-
BÍZÍM VÝMĚNU 3+kk (64 m2) + lodžie (7 m2) na Lukách. 
Dohoda jistá. Tel. 737 301 565, vymena.stodulky@email.cz.

 o POPTÁVKA BYT, DŮM 
Hledáme ke koupi byt nebo dům v Praze, případně  
v dojezdové vzdálenosti do Prahy. Děkujeme za nabídku. 
Tel. 725 753 743.

 o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ,  
tel. 732 459 179.  

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 19 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 3 roky i více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o Bulhar hledá pro svou rodinu 2+kk nebo 3+kk, ideálně 

Lužiny nebo Jinonice, přímo od majitele za normální cenu, 
tel. 608 239 091.

 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 2+kk OV Praha 13, 5, 6. Případně vyměním 
za stejný v Praze 9-Letňany. RK nevolat. Tel. 607 555 135.

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
 žaluzie vertikální a horizontální  
 sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 let  

na trhu!

Vína z Čech, Moravy a Izraele
Hostinského 1538/3, Praha13-Stodůlky 

Výdejní místo - PPL a DPD,  
e-shop Izraelskavina.cz

Základní škola Klausova, Klausova 2450 

 od nového školního roku přijme školního psychologa 

na poloviční úvazek. Nabízíme stabilní, příjemnou  

a pestrou práci. Požadujeme schopnost učit se nové 

věci, dostatečné vzdělání. tel. 604 789 072,  

e-mail: reditel@klausovazs.cz 

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 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905
info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno:   Po–Čt  8–12  13–18,  Pá  8–12  13–17,  So  9–13 hod.
DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 

MŠ Šikulka, Hostinského 1534, hledá od 1. 9. 2022 

učitelku MŠ (i nekvalifikovanou) na 1/2 pracovní  

úvazek. Životopis zasílejte na e-mail:  

reditelka@skolka-sikulka.cz. Tel. 235 519 268.

VYUŽIJTE TOHO A PRODEJTE SVŮJ  BYT NEBO
DŮM ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU.

C E N Y  R E A L I T  
J S O U  N A  M A X I M U .

TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTI PRO VÁS PŘIPRAVÍM ZDARMA.

602 100 722WWW.MILANSAMAL.CZ
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INZERCE

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

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

SLAVÍME 
NAROZENINY
A DEN DĚTÍ 
26.5.2022 

•	pro	děti:	soutěže,	
dílničky,	divadélko	

•	slevy	ve	vybraných	
obchodech

•	fotokoutek

sledujte informace na

22-04-06-inzerce-luziny-OC-187x129-02.indd   2 11.04.2022   11:22:01

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Ž A L U Z I E
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

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.
 o POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK 

Koupím chatu, chalupu nebo stavební pozemek na horách 
či v dojezdové vzdálenosti do hor. Krkonoše, Krušné, 
Jizerky, Orlické i Vysočina. Na stavu nezáleží, spíše na 
místě.  Tel. 720 031 400. 

 o Pronajmu garáž v přízemí, 18 m2, v ulici Nušlova. 
Praha 13. Tel. 720 346 324.

 o Pronajmu garážové stání u stanice MHD Nárožní, 
Smetáčkova ul. Tel. 604 805 781.

 o Pronajmu podzemní garáž u stanice metra Luka, 
Kettnerova ulice. Tel. 606 629 779. 

 o Koupím garáž v Kettnerově nebo Nušlově ulici. 
Tel. 777 779 511, adlerai@seznam.cz.

 o Důchodci hledají spolehlivou paní na pomoc  
s úklidem rodinného domu ve Stodůlkách. 1x týdně 
na 4-6 hodin, 250 Kč/hod. Tel. 602 468 338.

 o Hledám kadeřnici na živnostenský list.  
Tel. 728 995 661.

 o Do šumavského penzionu přijmeme kuchaře 
(ku) a servírku nebo číšníka na HPP nebo dohodu  
s možností ubytování. Info na tel. 727 837 271  
nebo e-mailu: hercik@klasterskymlyn.cz.

 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 
proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle 
počtu zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné  
i jako přivýdělek. Jednoduché montáže, zapra- 
cujeme. Kontakt písemně na gato@gato.cz,  
tel. 777 038 000.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

ZAMĚSTNÁNÍ
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Barvám neutečeš opět v Praze 13
Chcete si užít netradiční den s přáteli, rodinou nebo jen sám pro sebe?
Již 4. června se jedinečný běh Barvám neutečeš uskuteční opět v Cent-
rálním parku Prahy 13.

Barvám Neutečeš je akce plná barev, skvělé nálady, přátelství, spo-
lečně stráveného času a nezapomenutelných zážitků! Při jedinečné ba-
revné akci, které se účastní nejen dospělí běžci, ale i děti, senioři nebo 
celé rodiny, nejde o čas, ale především o zábavu. Zapomeňte na kon-
kurenci nebo věkové limity, přijďte si prostě užít barevný den. Trasa je 
dlouhá 5 km a lze ji zdolat během či chůzí. Cílem je proběhnout nebo 
projít pět barevných zón, v nichž se účastníci nechají zasypat barvami. 
Nikdo tak nemá šanci barvám uniknout. Součástí akce je i bohatý  
doprovodný program v zázemí akce a tombola o hodnotné ceny.

Unikátní barevná vlna se letos kromě Prahy uskuteční i ve Strako-
nicích, Olomouci, Ústí nad Labem, a nebo třeba v Pardubicích.  
Tak neváhejte a zaregistrujte se ještě teď na našich stránkách:  
https://www.barvamneuteces.cz/registrace. Těšíme se na Vás.   
 Za barevný tým Barvám Neutečeš, Nela Vyhnánková

TĚŠTE SE NA SOUTĚŽE, 
OCHUTNÁVKY PIV I POVÍ-
DÁNÍ O NICH. ZAHRAJE
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL 
BAND A DALŠÍ KAPELY.

VÝTĚŽEK AKCE BUDE VĚNOVÁN NA SBÍRKOVÉ KONTO „POMÁHÁME JIM PŘEŽÍT“

V SOBOTU 21. KVĚTNA  
VÁS SRDEČNĚ ZVEME 

NA CHARITATIVNÍ PIVNÍ 
FESTIVAL DO ZAHRADY 
TROJSKÉHO ZÁMKU.  Silvie se synem Matyáškem 

Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

www.dobryandel.cz

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.

0405-2021_DA_inzerce_92x130.indd   20405-2021_DA_inzerce_92x130.indd   2 28.01.2022   9:3728.01.2022   9:37

Výstava šestého ročníku Czech 
Nature Photo
Jaro tradičně patří soutěži Czech Nature 
Photo. Tentokrát v šestém ročníku soutě-
žilo 250 účastníků, kteří zaslali téměř 2 300 
fotografií. Již druhým rokem vedle profe-
sionálů soutěží žáci a studenti, kterých se  
letos přihlásilo 272 a zaslali téměř 1 500 
snímků. Vyhlášení výsledků se uskuteční  
na slavnostním ceremoniálu v galerii Czech 
Photo Centre 3. května. Výstava Czech 
Nature Photo tam bude pro veřejnost ote-
vřena od 4. května až do 4. září. Vystaveny 
budou vítězné a vybrané fotografie od čes-
kých a slovenských fotografů přírody. Vý-
stavu doprovodí i doprovodný program s názvem Měsíc přírody, kde 
budou nachystané komentované prohlídky a autorské prezentace. 
Více informaci najdete na www.czechphoto.org. Anna Vacková
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KALENDÁŘ AKCÍ

Sobota 30. 4.
Den otevřených dveří ve škole Celým srdcem
Radouňova 1, Praha-Řeporyje
Pozorovat pakobylky, skládat zvířata z barevných mnoho-
úhelníků, vyzkoušet si geoboard nebo si zahrát vyjmeno-
vané pexeso... To vše můžete na Dni otevřených dveří  
v komunitní škole Celým srdcem v Praze-Řeporyjích. Škola 
se zaměřuje na rozvoj celého člověka skrze zdravé společen-
ství, křesťanské prostředí a výuku v souvislostech. Seznamte 
se s učiteli i dětmi a zeptejte se na cokoli, co vás zajímá.  
Více informací na www.celymsrdcem.cz.

Sobota 30. 4. • 16.00 
Čarodějnice Prahy 13 
Centrální park Prahy 13
Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní  
Čarodějnice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva sou-
těží, ale také skvělý doprovodný program. Těšit se můžete 
také na soutěže o nej koště, nos a samozřejmě o nej masku. 
Přijďte na pravou čarodějnickou show.

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

Sobota 30. 4. • 19.00
Čarodějnice
Hráz rybníka v Třebonicích
Hasiči Třebonice vás všechny zvou do Třebonic na již tradiční 
pálení čarodějnic. Zapálení ohně bude v 19.00 hodin.  
Masky budou odměněny. Špekáčky lze zakoupit na místě  
ve stánku. Přijďte se pobavit.

Úterky 3., 10., 17., 24., 31. 5. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Dílny jsou otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dět-
ském oddělení. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Úterý 3. 5. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4
Zájemci z řad seniorů se mohou přihlásit na tel. 235 011 451 
nebo 235 011 625. Další Retrokavárna bude 7. 6.  
Více na straně 28.

Úterý 3. 5. – pondělí 15. 10.  
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních 
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem Přírodní  
zahrada. Všechny zájemce prosíme o objednání předem  
u M. D. Staňkové na tel. 775 690 806. Ve vašem okolí je také 
možnost domluvit botanickou poznávací a ochutnávací  
vycházku na přání.  
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Středy 4. a 18. 5. • 16.00 – 18.30  
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Pokračování setkávání: Ať máte jehlice nebo háček, rádi vás 
přivítáme jednou za 14 dní na setkání, kde můžete nabrat 
inspiraci, naučit se základy, ale také si navzájem dát tipy  
na nejrůznější techniky a vzory. Na místě bude k dispozici 
několik jehlic a háčků. Vlnu si, prosím, doneste svou.  
Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtky 5., 12., 19., 26. 5. • 14.00 – 16.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup volný, změna programu vyhra-
zena.

Čtvrtky 5., 12., 19., 26. 5. • 16.00 – 18.00
Pojďte dohnat učení do knihovny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1

Plavete ve škole? Tak přijďte do knihovny, společně to zvlád-
neme. Bezplatná první pomoc se školou pro žáky ZŠ s dob-
rovolníky z Nová škola, o.p.s. Nemusíte se registrovat, stačí 
přijít. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 5. 5. • 9.30 – 14.00
Oslava Dne Země
U Stodůleckého rybníka v Centrálním 
parku
Odbor životního prostředí vás zve na tradiční informační 
kampaň ke Dni Země. Akce je určena zejména předškolním 
dětem a dětem z prvního stupně ZŠ. Po zahájení společně 
vysadíme strom - dub zimní, u sportovního hřiště pod ul. 
Zázvorkova. Na místě bude několik stanovišť se soutěžemi, 
které se budou vázat k ochraně životního prostředí. Děti se 
zábavnou formou seznámí s různými profesemi, se kterými 
se mohou v krajině potkat. Vyzkouší si jaký je rozdíl mezi 
lesníkem a myslivcem, co vše potřebuje včelař a co musí 
znát rybář. Na stanovišti záchranné stanice pro volně žijící 
živočichy je bude čekat překvapení v podobě živého zvířete. 
Akci pořádá Městská část Praha 13, odbor životního pro-
středí v rámci místní Agendy 21. Záštitu nad akcí opět pře-
vzala místostarostka Marcela Plesníková. Více na straně 16.

Středy 11. a 25. 5. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků koláží
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Srdečně zveme všechny zájemce ve věku 15-99 let na 
workshop koláže. Jednou za 14 dní se sejdeme nad kolážo-
vou tvorbou a postupně si ukážeme různé techniky, přístupy 
a nebude chybět ani náhled do historie. Materiály i po-
můcky jsou zajištěny a tak je třeba si sebou donést jen  
chuť tvořit. Pro účast si zarezervujte místo na e-mailu: 
eliska.sukova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně  
v knihovně. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Středa 11. a čtvrtek 12. 5.
Výstava a informační tour k Metropolitnímu plánu 
Prostranství před metrem Nové Butovice
Nově chystaný územní plán Prahy bude vystaven po zapraco-
vaných připomínkách od veřejnosti. Výstava bude mít dvě 
části – vysvětlení pěti základních principů plánu a samotné 
vystavení výkresů. Na místě bude možné doptat se na kon-
krétní otázky přímo zpracovatelů plánu i podat připomínku. 
Výstavu můžete navštívit ve středu 11. 5. od 12 do 20 hodin, 
ve čtvrtek 12. 5. od 14 do 18 hodin. Více na www.iprpraha.cz. 
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Čtvrtek 12. 5. • 14.00 – 18.00
Jarní jarmark ve ScioŠkole
ScioŠkola Praha, Prusíkova 2577/16
Srdečně Vás zveme na Jarní jarmark organizovaný od za-
čátku do konce jen dětmi. Kromě občerstvení si budete  
moci zakoupit různé výrobky, vytvořené u nás ve škole –  
domácí mýdla, balzámy na rty, svíčky, šperky... Čeká vás 
také dražba a výstava obrazů našich mladých umělců,  
stínové divadlo, vyrábění pro vás a vaše děti a koutek, kde  
si můžete zahrát hry naprogramované našimi žáky. Výtěžek 
z jarmarku děti plánují použít na rekonstrukci terasy, kde  
si chtějí vytvořit jejich vlastní prostor na učení a hraní.  
Budeme se na vás těšit! Aktuální informace najdete na 
www.praha13.scioskola.cz a nebo na FB ScioŠkola Stodůlky.

Pátek 13. 5. a sobota 14. 5. 
Ideathon ve Mlejně
KD Mlejn, Kovářova 1615/4 
Letošní jarní Ideathon je zaměřený na dopravu, bydlení, 
volnočasové aktivity a životní prostředí. Tříčlenné týmy 
spolu s odborníky využívají své kolektivní znalosti a kreati-
vitu k brainstormingu a k nalezení inovativních řešení nalé-
havých výzev, které trápí naši městskou část. Soutěží se  
o hodnotné ceny. Začátek v pátek 13. 5. od 9.00. Registrace 
a podrobnosti naleznete na webu www.idea13.cz.

Sobota 14. 5. • 9.00 a 14.00
Memoriály v hasičských soutěžích
Sportovní areál v Třebonicích
Memoriály pro dětské kolektivy v Memoriálu Josefa Holečka 
ve štafetách 4x 60m a požárních dvojicích se budou konat  
od 9.00. Odpoledne pak proběhne od 14.00 pro dospělé 
Memoriál Vl. Nového v požárních útocích. Přijďte se podívat 
a fandit svým družstvům.

Sobota 14. 5. • 10.00
Otevírání střech
Sluneční nám., Nové Butovice
Zveme vás na slavnostní jízdu vozidel. Chcete-li se zúčastnit, 
zašlete do 9. května přihlášku na e-mailovou adresu  
matysekj@praha13.cz. Přihlášená vozidla si budete moci  
na Slunečním náměstí prohlédnout od 10 do 12 hodin.  
Ve 12.15 odstartuje slavnostní jízda vozidel. Bližší infor-
mace získáte na tel. 607 613 652. Více také na straně 12.

Sobota 14. a neděle 15. 5.
Mistrovství ČR v orientačním běhu
FZŠ Trávníčkova, ZŠ profesora Otokara Chlupa

Nejlepší orientační běžci z republiky zavítají do pražských 
Stodůlek na sprintová mistrovství České republiky. 
Program akce: 
Sobota 14. 5. – centrum v areálu FZŠ Trávníčkova, od 12.00 
startuje individuální závod MČR ve sprintu, od 15.30 bude 
startovat závod pro veřejnost  
Neděle 15. 5. – centrum v areálu ZŠ profesora Otokara 
Chlupa ve Fingerově ulici, od 9.15 bude hromadný start 
MČR ve sprintových štafetách, od 13.00 bude start závodu 
pro veřejnost 
Závody bude vysílat v přímém přenosu i Česká televize. 
Více informací v rozpisech k závodům na webu:  
www.mcr2022.obkotlarka.cz.

Sobota 14. – neděle 22. 5.
Art Safari 
Studio Bubec, Tělovýchovná 748, Praha-Řeporyje
Květen je ve Studiu Bubec již neodmyslitelně spjat s jednou 
z největších uměleckých událostí, které studio organizuje – 
přehlídkou Art Safari, tentokrát na téma Spánek. 
Kurátorka Daniela Kramerová oslovila více než 20 umělců, 
kteří tvoří klasická díla i neotřelé performance. Součástí le-
tošního ročníku je i bohatý doprovodný program, jehož vr-
cholem je možnost přespání přímo ve Studiu s celonoční 
hudební produkcí v dramaturgii umělkyně Gabriely Pro-
cházky a hudebníka Olivera Torra. Více na www.bubec.cz.

Středa 18. 5. • 9.30                        
Junior minigolf masters
Minigolf park v OD KOTVA, náměstí Republiky 656/8 
Finálový turnaj v minigolfu pro školy se uskuteční pod zášti-
tou místostarostky MČ Praha 13 Marcely Plesníkové. Více in-
formací na tel. 776 194 342 nebo na www.minigolfpark.cz. 

Středa 18. 5. • 9.30
Výšlap s Nordic Walking holemi do Třebonického  
pivovaru
Sraz v Lukáši, Trávníčkova 1746
Městská část Praha 13, Středisko sociálních služeb Prahy 13 
a Klub seniorů IX pořádají po pandemické přestávce oblí-
bený pochod do Třebonického pivovaru na pivo. Sraz účast-
níků je v 9.30, na cestu vyrazíme v 10.00 hod. Délka trasy je  
necelých 5 km. Plánovaný příchod do pivovaru, kde se 
budou moci poutníci seznámit s výrobou piva a samozřejmě 
budou mít příležitost jej i ochutnat, je 11.30 – 12.00 hod. 
Vzhledem k omezené kapacitě pivovaru je nutné do úterý 
15. 5. do 14.00 nahlásit svoji účast paní Aleně Hrabětové  
a to na tel. 725 393 061, 222 543 021, nebo osobně v kan-
celáři střediska. Účastnický poplatek je 20 Kč.

Středa 18. 5. • 13.00 – 17.00
Mezigenerční hry
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Pokud máte rádi deskové hry, rádi si hrajete a soutěžíte,  
tak právě pro vás připravila místní Agenda 21 odpoledne  
plnédeskových her mezi mladšími ročníky a seniory. Není 
důležité, kdo vyhraje, důležité je společně strávit příjemné 
odpoledne a pobavit se. Více na www.praha13.cz.

Středa 18. 5. • 16.00 – 17.00  
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento-
krát na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Registrujte  
se předem na olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 
nebo osobně v knihovně. Vstup volný, změna programu  
vyhrazena.

Pátek 20. 5. • 10.00 – 11.00  
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento-
krát na téma Povídání o pejskovi a kočičce. Registrujte se 
předem na olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo 
osobně v knihovně. Vstup volný, změna programu vyhra-
zena.

Sobota 21. 5. • 9.00 – 16.00
Genius přírody – škola přírodní moudrosti
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Nový seminář o jarních dějích v přírodě, o udržitelném hos-
podaření a spolupráci s bytostmi přírody v zahradě, o jed-
lých květech a fermentovaných limonádách z nich a také  
o léčivém medu ve spojení s bylinami přednáší Magdaléna 
Dobromila Staňková. Téma bude Med a jeho přínos pro 
zdraví, nebude chybět ani praktická ukázka včelaření.  
Seminář je možno poslouchat i on-line nebo ze záznamu. 
Více na www.genius-prirody.cz.

Sobota 21. 5. • 10.00 – 18.00 
Psí den s Prahou 13
Centrální park (u ulice Bronzová)
Otevřete si diáře a poznamenejte si do nich datum 21. 5., 
kdy se bude v Centrálním parku konat v pořadí už šestý  
Psí den s Prahou 13. Oblíbená akce tradičně probíhá ve spo-
luprácis naší městskou částí a nudit se určitě nebudete...  
Ani letos nebude chybět psí dostih, sraz ras, pokus o překo-
nání rekordu ve skoku do výšky a další. Zúčastní se i útulky  
s pejsky k adopci, najdete zde i stánky s potřebami pro psy... 
Více na www.psiden.cz a na straně 4.
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Sobota 21. – neděle 22. 5.
Největší sportovní soutěž v akrobacii na tyči v ČR
Sportovní hala Oáza, Jeremenkova 1835/106, Praha 4
Již čtvrtý ročník největší sportovní soutěže v pole dance – 
Czech Pole Championship 2022 se uskuteční v sobotu od  
10 do 20 hodin a v neděli do 10 do 18 hodin. Soutěže se  
zúčastní více než 100 soutěžících z celé České republiky  
a své zastoupení má i Praha 13. V pátek 20. května navíc 
proběhne od 10 do 21 hodin kvalifikační soutěž Czech  
Pole Sport Open 2022, kde budou elitní soutěžící bojovat 
nejen v pole sport, ale také v artistic pole a aerial hoop  
tzn. akrobacii na zavěšeném kruhu. Více na straně 12  
a www.czechpolechampionship.cz, www.czechpolesport.cz.

Sobota 28. 5. • 12.00 – 18.00
Velká květnová Voříškiáda – I. Rekord sraz voříšků
Centrální park (pod metrem Lužiny)
Unikátní a největší sraz voříšků se letos koná úplně poprvé 
v ČR, a to přímo v naší Praze 13! Majitelé milovníci a přátelé 
voříšků všech velikostí a barev se sejdou na krásném 
a osvědčeném místě – jen kousek od stanice metra Lužiny.
Chcete, aby se i váš pejsek podílel na zápisu do knihy re-
kordů? Pak si už teď zapište datum 28. května do kalendáře.
Konečný počet zúčastněných pejsků totiž bude zapsán do-
České knihy rekordů – a jelikož to bude první akce svého 
druhu, je zápis předem jistý. Smyslem akce je především 
osvěta správného přístupu a péče o psy ve městě. Vý-
znamný je i charitativní dopad celé akce – pořádá ji přímo 
Kočičí a psí azyl, který provozuje a podporuje útulky po  
celé ČR. Vše o akci najdete na www.vorisci.cz. a na straně 4.

Středa 1. 6. • 9.30
Den dětí Prahy 13 pro MŠ a ŽŠ
Centrální park Prahy 13
Také letos mohou děti z mateřských a základních škol Pra- 
hy 13 oslavit v Centrálním parku (u objektu Bronzová 2572) 
svůj svátek. Tradičně na ně čeká bohatý program se spous-
tou zábavy a nejrůznějších dárků. Akce se koná pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky.

Sobota 4. 6. • 11.00, 14.00 
Barvám neutečeš
Centrální park Prahy 13
Chcete zažít nejbarevnější běh svého života? Chcete si užít 
netradiční den s přáteli, rodinou nebo jen sám pro sebe? 
Pak se zaregistrujte na jedinečný běh Barvám neutečeš.  

Při závodě, kterého se účastní nejen dospělí běžci, ale i děti, 
senioři nebo celé rodiny, nejde o čas, ale především o zá-
bavu. Zapomeňte na konkurenci nebo věkové limity, přijďte 
si prostě užít barevný den. Účastnit se může opravdu každý! 
Trasa je dlouhá 5 km a lze ji zdolat během či chůzí. Cílem je 
proběhnout pět barevných zón, v nichž se účastníci nechají 
zasypat barvami. Nikdo tak nemá šanci barvám uniknout. 
Součástí akce je i bohatý doprovodný program a tombola. 
Unikátní barevná vlna se letos kromě Prahy uskuteční  
i ve Strakonicích, Olomouci, Ústí nad Labem, a nebo třeba  
v Pardubicích. Tak neváhejte a zaregistrujte se ještě teď  
na stránkách: https://www.barvamneuteces.cz/registrace.

Neděle 5. 6. • 14.00 
Den dětí v hasičárně 
Tlumačovská 2747/28, Velká Ohrada
Vážení rodiče, milé děti, zveme Vás na tradiční Dětský den.
Přijďte si to užít, těšíme se na Vás.

Neděle 5. 6. • 14.00 
Den dětí s hasiči 
Sportovní areál v Třebonicích 
Třeboničtí hasiči zvou všechny děti a rodiče na Den dětí. 
Přijďte si zasportovat a vyhrát nějakou cenu. 

Středa 8. a pátek 10. 6. • 18.00 
Muzikál První láska
Spolkový dům, K Vidouli 727
FZŠ Brdičkova Vás zve na školní muzikál První Láska. Přijďte 
se pobavit...

Středa 15. 6. • 13.00 – 17.00
Den zdraví již posedmé
Travnatá plocha před radnicí Prahy 13,  
Sluneční náměstí
Městská část Praha 13 si vás dovoluje prostřednictvím 
místní Agendy 21 opět po roce pozvat na Den zdraví Prahy 13 
– jednodenní festival zdravého životního stylu. Těšit se mů-
žete na bohatý program partnerů akce a informace ze světa 
zdraví, sportu a prevence.Celý program bude doplněn sou-
těžemi pro děti o zajímavé ceny. Ústředním tématem letoš-
ního ročníku je „Sportem ke zdraví“. Akce je vhodná pro 
všechny věkové skupiny a vstup je zdarma.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je v květnu otevřena denně 9.00-19.00, 
skleník Fata Morgana út-ne a svátky 9.00-19.00, vinotéka 
sv. Kláry po–ne a svátky 10.00–19.30.

Neděle 2. 1. – neděle 25. 12. 
Nedělní sklep
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny 
a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. 
Prohlídky probíhají každou neděli vždy od 13.00, 15.00 
a 17.00. Sraz a začátek prohlídky u pokladny Kovárna v ulici 
Trojská. Zastávka autobusu 112 "Kovárna". Vstupné 350 Kč/
osoba. (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana).

Pátek 8. 4. – pátek 22. 5.
Výstava exotických motýlů 2022 – Motýli pod  
drobnohledem, tak jak je neznáte
Jako každý rok budete moci i během letošní výstavy ve skle-
níku Fata Morgana obdivovat krásu motýlích křídel, pů-
vabný let i tajuplnou přeměnu kukly v dospělého motýla. 
Jedná se již o 19. ročník a tentokrát bude zaostřen na detail. 
Botanická zahrada v Troji mnoho let spolupracuje s motýlí 
farmou ve Stratfordu nad Avonou. 

Čtvrtek 14. 4. – čtvrtek 29. 9.
Kurátorské provázení – Komentované prohlídky  
expozic
Kurátoři Botanické zahrady Praha zvou na čtvrteční pro-
hlídky jednotlivých expozic. V rámci této procházky nahléd-
nete v doprovodu těch nejpovolanějších pod pokličku 
pěstování rostlin z celého světa. Prohlídka je v ceně stan-
dardních vstupenek do botanické zahrady. Probíhají vždy  
2. a 4. čtvrtek v měsíci od 17.00, data najdete také na 
webových stránkách. Místo setkání a začátek prohlídky  
je u pokladny, která je nejblíže dané expozici. Registrace 
předem nutná. 

12. 5. – Pivoňky  
Provázení bude věnováno atraktivním a velmi oblíbeným 
rostlinám pěstovaných v kultuře již po tisíciletí. 
26. 5. – Jarní trvalky a rostliny Středozemí  
V květnové Ornamentální zahradě mohou návštěvníci  
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obdivovat množství právě kvetoucích skalniček a nižších  
trvalek na kamenitých a štěrkových záhonech, kde se těmto 
rostlinám velmi daří.

Neděle 15. 5. – neděle 25. 9. • 17.00
Hudební procházky 
Opět po roce máte možnost vychutnat si krásné chvíle a za-
poslouchat se do klasické hudby pod širým nebem, obklo-
peni zelení a pestrobarevnými květy a ponořit se do tónů 
skladeb známých klasiků. Na programu budou díla hudeb-
ních velikánů např. B. Smetany, A. Verdiho, G. Gerschwina  
a dalších v podání komorních hudebních těles. Letošní cyk-
lus se přesouvá do oázy Pivoňkové louky v Horní zahradě. 
Doporučujeme vstup hlavní pokladnou z Bohnic (areál 
Sever).

15. 5. – Trio Iuventa (D. Milhaud, W. A. Mozart)  
22. 5. – Art kvartet (W. A. Mozart) 
29. 5. –  Musica a tre (E. Schulhoff, J. Ibert)  
  5. 6. –  Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller,  
                G. Gerschwin) 
12. 6. –  Trio Boema (F. X. Dušek, W. A. Mozart)  
19. 6. –  Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)  
26. 6. –  Amis de la musique (W. A. Mozart, A. Dvořák)

Pátek 27. – neděle 29. 5.
Muškátová burza – Prodej obvyklých i netradičních 
pelargonií
Již po deváté vás zveme na muškátovou burzu pořádanou 
ve spolupráci se členy Specializované zájmové organizace 
Českého zahrádkářského svazu Pelargonie. Můžete si pořídit 
méně obvyklé typy a odrůdy pelargonií, včetně velkokvě-
tých, andělských, pestrolistých, vonných i sukulentních  
a kromě nich i další zajímavé sbírkové rostliny (balkonovky, 
africké kopřivy, bylinky...). K dispozici bude také prodej pře-
bytků naší zahrady, ale pozor – pouze ve velmi omezeném 
množství a do vyprodání zásob. 
Při nákupu na burze vám odborníci poradí s výběrem, zása-
dami správného pěstování a ošetřování, ochranou proti nej-
častějším chorobám a škůdcům či s podmínkami úspěšného 
množení rostlin. 
Prodejní akce se uskuteční v Ornamentální zahradě  
od pátku do neděle vždy od 9 do 18 hodin. 
V neděli proběhne výprodej všech rostlin se slevou 50 %. 
 
Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Úterý 11. 1. – úterý 31. 5. 
Canon Junior Award
Ve spolupráci se společností Canon, která má pod patroná-
tem cenu pro mladé talenty Canon Junior Awards, připra-
vilo Czech Photo venkovní výstavu posledních šesti držitelů.
Na dvaceti panelech ukáží svou tvorbu – David Kruliš, Jiří 

Královec, Oliver Beneš, Sebastian Vošvrda, Monika Řehá-
ková a Ondřej Deml.

Pondělí 23. 5. • 18.00 
Jazzový koncert v galerii hraje Petr Zeman Quartet
Máte rádi Jazz? Přijďte za námi do galerie na jazzový kon-
cert Petr Zeman Quartet! Hrají Petr Zeman / kytara,  
Pavel Fanta / klávesy, Filip Spálený / baskytara a Jan  
Červenka / bicí. 
VSTUPNÉ JE 150 Kč, více na www.petrzeman.com.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 6. 5. • 17.30 – 19.30
Závěrečná přehlídka tanečních a sportovních kroužků 
DDM Stodůlky 
SK Hala Lužiny, Bellušova 1877/68 
Srdečně vás zveme na vystoupení dětí od 3 do 18 let,  
ale i dospělých účastníků tanečních a sportovních kroužků. 

Pátek 13. 5. • 15.00 – 19.00
Rodinné sportovní hry
Zahrada DDM Stodůlky a přilehlý rondel 
Přijďte s námi oslavit 10. výročí Rodinných sportovních her! 
Můžete se těšit na sportovní aktivity, které jsme nasbírali  
za posledních 30 let fungování DDM Stodůlky (od retro  
aktivit – skákání gumy, céčka atd. až po aktivity současné – 
např. rope skipping, kajman, indoboard). 

Rodina v akci v měsíci úžasných vůní
Květinový měsíc plný nejrůznějších vůní je tady. A protože 
je květen i plný slunce, vyrazíme třeba do přírody nebo 
na brusle. Svou aktivitu si u nás vyberou děti, dospělí  
i rodiče s dětmi.

Sobota 14. 5. 
Program pro děti
VědaZ: akademie 14.30 – 17.30 (5-12let)  
INLine bruslení pro děti: 9.30 – 11.00 začátečníci  
(5,5-10 let), 11.00 – 12.30 mírně pokročilí (7-12 let),  
sraz na okruhu u Galerie Butovice  
Break Dance: 14.00 – 15.30 (7-15let)  
Beatbox a looping: 15.30 – 16.30 (7-15let)

Program pro rodiče a děti
Keramika: Květiny 9.00 –11.00 a 13.00 – 15.00 (3-99 let) 
Deskohraní: V říši zvířat 9.30 – 12.30 (6-99 let, od 10 let 
mohou děti samostatně)  
Letecké modelářské dopoledne: 9.00 – 12.00 (7-99let) 
Výlet za vůněmi přírody: 9.00 – 13.30 (0-99 let, i s kočárky)  

Program pro rodiče
Ranní jóga: 8.30 – 10.00 (18-99 let)  
Ukulele pro úplné začátečníky: 14.00 – 15.00  
(15–99 let)  

V den akce také proběhne Burza květin. Pokud máte 
doma nějakou živou rostlinu, kterou byste chtěli podarovat, 
adoptovat nebo vyměnit za jinou, budete mít příležitost 
během dne v areálu DDM Stodůlky.

Vychutnejte si také naší kulinářskou výzvu měsíce Buchta 
na plech ve vašich domovech. Během měsíce května si  
s námi můžete vyzkoušet ověřené recepty, které ochutnáte 
na naší Rodině v akci. Potěší nás, když se i vy na sobotních 
aktivitách pochlubíte svou jedinečnou buchtou. Sledujte 
naše stránky nebo Facebook a inspirujte se tím, co pečou 
zaměstnanci našeho „Domečku“.   

Akce budou probíhat v DDM Stodůlky. Více informací 
na www.ddmstodulky.cz/akce.

Čtvrtek 26. 5. • 17.30
Závěrečný koncert hudebního oddělení
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Nové Město
Hudební oddělení DDM Stodůlky zve všechny milovníky 
hudby na Závěrečný koncert hudebního oddělení). Vstu-
penky je možné zakoupit on-line přes klientský účet od 5. 5.

Středa 1. 6. • 15.00 – 18.00
Den dětí s DDM Stodůlky: 100důlecké Safari s DDM
Dobrodružné putování po Safari parcích světa! Čekají na vás 
známá i méně známá zvířata a celá řada zábavných úkolů. 
Přijďte s námi oslavit Den dětí příjemnou procházkou kolem 
Stodůleckého rybníka.

Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM  
RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt od 9.00 do 12.00. Běžné vstupné 
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je 80 Kč pro rodinu na dopoledne. 

Pondělky a úterky – tématem měsíce je rodina – říkanky, 
vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne navíc: 
17. 5. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma 
Rozdílnost a jednota   

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – vyrábění

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy a Mirkou, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti a možnost konverzační 
angličtiny pro dospělé se Stacy

Více o nás a programu se dozvíte na webových  
stránkách www.mc-rybicky.webnode.cz.

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

Úterý 3. 5. • 18.00
Vernisáž výstavy
Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy - Vězeňské obrazy  
z celého světa v Komunitním centru sv. Prokopa. Úvodní 
slovo pronese vězeňský kaplan P. RNDr. Mgr. Miloš František 
Převrátil. Výstava bude přístupná do 30. června.

Středa 11. 5. • 10.00
Kurz Beta v Komunitním centru sv. Prokopa
V měsíci květnu dokončíme zamyšlení nad konstitucí 2. va-
tikánského koncilu Sacrosanctum concilium, o posvátné li-
turgii.

Téma: Liturgická hudba: Jaký prostor má hudba v liturgii  
a k čemu slouží? Co je to gregoriánský chorál? Liturgická 
hudba během staletí. Které nástroje je možné používat?

Čtvrtek 12. 5. • 15.30
Mše svatá za školy, učitele, ředitele, zaměstnance, 
žáky a studenty všech škol v Praze 13 
Mše se bude konat u sv. Prokopa, po mši bude možnost ne-
formálního setkání s občerstvením.

Sobota 14. 5. • 9.00 – 13.00
Brigáda v Komunitním centru
Jarní brigáda na úklid a zkrášlení Komunitního centra sv. 
Prokopa. Pracovní oblečení s sebou.

Středa 18. 5. • 10.00
Kurz Beta v Komunitním centru sv. Prokopa
Téma: Umění v liturgii: Jak se projevuje umění v liturgickém 
prostoru? Průřez umění v liturgii během staletí.

Středa 25. 5. • 10.00 
Kurz Beta v Komunitním centru sv. Prokopa 
Téma: Liturgické předměty: Jak se který předmět užívaný 
v liturgii jmenuje a k čemu slouží? Kdy se používají kon-
krétní roucha? Proč je tolik liturgických knih? 

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

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

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pravidelné schůzky našeho křesťanského klubu pro děti  
od 6 do 10 let (po první třídě ZŠ).  
Další info na www.klubsavana.webnode.cz.

Středy • 18.30 – 20.30
Setkání klubu "Mládež"
Jsme otevřenou skupinou ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13.  

Pátky • 8.30 – 9.30; 10.00 – 11.00;  
          11.30 – 12.30
Cvičení pro seniory 
Rehabilitační a kondiční cvičení pod vedením fyziotera-
peutky. Na kurzy je nutné provést rezervaci na e-mailu:  
ava.prchal@volny.cz, kde také dostanete další informace.

Pátky • 16.00 – 18.30
Klub Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby 
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 

pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Zároveň hledáme, jak 
zvěst Bible promlouvá do naší každodenní reality, se kterou 
každý člověk zápasí. Součástí bohoslužeb je i program pro 
děti.

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

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

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

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Pavel Procházka: ilustrátor  
   Zoo Praha 
• Terasa před Vzdělávacím centrem - Něžní obři

Hudební procházky 
Každou neděli od 13.00 hod. vás zveme do galerie Gočárovy 
domy na cyklus koncertů. 
• 15. 5. – Trio Iuventa (D. Milhaud, W. A. Mozart) 
• 22. 5. – Art kvartet (W. A. Mozart) 
• 29. 5. – Musica a tre (E. Schulhoff, J. Ibert) 

Sobota 7. 5.  
Pestrobarevný svět papoušků
Oslavte s námi Světový den papoušků a seznamte se uni-
kátní kolekcí papoušků v Rákosově pavilonu. Čekají na vás 
komentovaná setkání a bohatý doprovodný program. 
 
Doprovodný program před Rákosovým pavilonem  
10.00 – 16.00 
• Jak se pozná papoušek? (Interaktivní hra) 
• Kvízová trasa za papoušky z celého světa 
• Nejen zrním živ je papoušek 
• Papoušci v ohrožení 
• Kreativní dílna pro nejmenší 
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Komentovaná setkání s papoušky: 
• 10.30 setkání u loriů v průchozí expozici 
• 11.30 setkání u papoušků patagonských 
• 12.30 setkání s papoušky u původních Jandových voliérách 
• 13.00 setkání u nestorů kea 
• 14.30 setkání u andulek vlnkovaných v Darwinově kráteru

Neděle 15. 5. 
Luskouni v Zoo Praha
Nenechte si uniknout mimořádnou událost - slavnostní 
představení páru vzácných luskounů krátkoocasých v naší 
zoo a bohatý doprovodný program. Vymodelujte luskouna  
z různých materiálů a zapojte se do soutěže o ceny s moti-
vem těchto neuvěřitelných zvířat.

Sobota 21. 5. 
Festival zvířecích piv
První ročník festivalu pivovarů vyrábějících piva se zvířecími 
názvy. Výtěžek je určen na veřejnou sbírku Pomáháme jim 
přežít přednostně pro ďábly medvědovité. Akce se odehraje 
v krásném prostředí zahrady Zámku Troja. 
Vstupné 200 Kč. Z každé vstupenky jde 100 Kč na záchranu 
ďáblů medvědovitých. (V ceně je třetinková sklenice na 
ochutnávku piv s emblémem festivalu a logem Zoo Praha.)
Co vás čeká? Ochutnávka zvířecích piv, stánky s občerstve-
ním, dobrá hudba, zajímavá povídání se zástupci pivovarů  
i pražské zoo, soutěže o zajímavé ceny.

Moderuje Jan Kovařík.

Sobota 21. 5. • 12.30
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových prvků 
Workshop určený pro širší návštěvnickou veřejnost, zahájení 

workshopu ve 12.30 ve Vzdělávacím centru.

Program: Krátké seznámení s konceptem enrichmentu  
a druhem, pro který se bude enrichment vyrábět, tvoření 
(cca. 1,5 hod.). Na workshop je nutné se předem přihlásit 
na e-mailu lavicka@zoopraha.cz.

Neděle 22. 5. 
Zooškola pro dospělé na téma Jak se dělá zoo 
Zooškola pro dospělé je zážitkový program pro všechny, 
kteří již odrostli školním lavicím, ale chtějí v Zoo Praha zažít 
něco nového. Jednodenní kurzy na různá témata vás zave-
dou nejen do zákulisí zoo, ale především zprostředkují nové 
zkušenosti a poznatky atraktivní pro každého bez ohledu  
na věk.

Pátek 27. 5.  
Noc snů 
Celosvětová akce na podporu handicapovaných dětí je ur-
čená pro děti s postižením a jejich doprovod. Čeká na vás 
setkání se zvířaty, facepainting, krmení domácích zvířat  
v Dětské zoo, závěrečná show u Vzdělávacího centra. Vstup 
za 1 Kč pro děti s postižením a jejich doprovod.

Sobota 28. 5. • 10.00 – 18.00
Dětský den pražských DDM a MHMP 
Zveme vás k návštěvě prezentačního a herního stánku Zoo 
Praha v multifunkčním areálu (ne)KONEČNÁ a na přilehlé 
pláni na Vypichu. Akce je určena hlavně pro rodiny s dětmi  
a navazuje koncert a letní kino.

Sobota 28. 5. • 11.00 – 21.00
New Zealand and Australian cultural festival –  
Den protinožců
Zastavte se v Riegrových sadech. V rámci festivalu se na vás 
budeme těšit na prezentačním a herním stánku „Kousek 
Tasmánie uprostřed Prahy“, zaměřeném na expozici Darwi-
nův kráter v Zoo Praha a tasmánská zvířata. Veškerý výtěžek 
z prodeje jde na podporu ďáblů medvědovitých a projektu 
Save the Tasmanian Devil Appeal.

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Petra Fořtová
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Křížovka pro děti: Máte rádi pejsky? Ano? Tak se přijďte podívat 28. května do  
Centrálního parku Prahy 13, bude tam Velká ...TAJENKA.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z dubna:
Křížovka – UMÍ ROZESMÁT I ROZPLAKAT

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 510 Kč – Tereza Škaláková, Velká Ohrada
v hodnotě 340 Kč – Barbora Žabková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Matyáš Brumla, Stodůlky
Sárinka Kubátová, Praha 13
Evelýna Vodičková, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jana Orlická, Rudná
Zuzana Holeček Panenková, Stodůlky
Petra Wiederlechnerová, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:

1) Kdy se bude v Centrálním parku konat akce Barvám neutečeš?
2) Jak se jmenuje první Čech, který stanul na vrcholku Mount Everestu?
3) Do kdy můžete navštívit výstavu exotických motýlů v botanické zahradě v Troji?

Správné odpovědi na dubnové otázky:
1) Mezigenerační hry se konaly 20. dubna v pobočce MPL v Kovářově ulici.
2) Cílovou destinací Evakuace na kole bylo přírodní koupaliště Biotop Radotín.
3) Bratři Ebenové vystoupili ve Mlejně 7. dubna.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín  
získávají:  
Marcela Peterková, Praha 13; Miluše Krejčová, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

V květnovém vydání se společně 
vydáme do přírodního parku Vi-
doule. Původní název Vidoule 
byl Vidova hora. Nejvyšší vrchol 
dosahuje 371 m n. m. a po cestě 
na něj můžete narazit na 
spoustu zajímavých míst a vý-
hledů. Například na protiletecký 
bunkr, dětská hřiště nebo třeba 
na ...TAJENKA. Až do roku  

1948 byly obývány pražskou chudinou. Procházku můžete spojit s vedlejším parkem 
Cibulkou nebo Motolským parkem. Oba parky jsou též velice pěkné a zajímavé.

Dubnová tajenka: VYTVÁŘÍ VELMI ROZSÁHLÉ ÚZEMÍ
Výherci: Eva Vandová, Hůrka; Hana Štěpánová, Stodůlky; Eva Nováková, Praha 13
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Navštívit nás můžete 
i v Ráji oříšků – Rondo Lužiny

Centrum Velká Ohrada
v 1. podlaží u hlavního vchodu 

Prusíkova 2577/16, Praha 13 Stodůlky

VELKÁ OHRADA
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


