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Rada MČ Praha 13 mj. 

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Intenzivní péče o sadové úpravy a zeleň ve Stodůlkách,  
Praha 13
a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Weiss a Wild, s.r.o., se sídlem Konojedská 1591/41, 100 00 
Praha 10

SCHVÁLILA
poskytnutí dotací z výherních hracích zařízení pro:
z.s. Osvěta ve výši 25 000 Kč na úhradu pronájmu šicí dílny,
z.s. BK HB Basket Praha ve výši 30 000 Kč na účast nominovaných družstev 
na mezinárodním turnaji ve Španělsku

SCHVÁLILA
pronájem prostoru sloužícího k podnikání v přízemí budovy PLCNB, Seydlerova 2451, 
Praha 5, na dobu neurčitou, účel nájmu – prodejna (kosmetika, dekorativní potřeby, 
kurzy líčení)

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce s názvem Rozšíření obslužné komunikace u nové 
jídelny, úprava plochy pro venkovní učebnu a úprava nástupní plochy před vchodem 
ZŠ Kuncova
a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem Z & D stavební společnost, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek VZMR a jednání hodnotící komise vztahující se k veřejné zakázce 
malého rozsahu na stavební práce s názvem Projektová dokumentace na rekonstrukci 
kuchyně a jídelny ZŠ Janského 2189
a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem INPROSAN, s.r.o.

SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o konání farmářských trhů

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Kargea, s.r.o., Třebízského 1372/3, 120 00 
Praha 2, na akci Oprava veřejného prostoru tržiště Luka

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvýhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu Oprava dřevěných mostů v Centrálním parku Prahy 13
a SCHVÁLILA
smlouvu o dílo s firmou Bosta Holding, a.s., se sídlem Krčská 61/9, 140 00  
Praha 4-Braník

SCHVÁLILA
podnájemní smlouvu o pronájmu prostor restaurace U Beránků, K Třebonicím 14, 
Praha 5, za účelem zřízení volebního místa pro volby do Evropského parlamentu

SCHVÁLILA
uzavření Dohody o poskytování služeb v mateřských školách na území MČ Praha 13 
v měsících červenec a srpen se Soukromou mateřskou školou Korálek, spol. s r.o., 
Klausova 2448/6, Praha 5

SCHVÁLILA
zapojení 4 základních škol do projektu z Operačního programu potravinové 
a materiální pomoci

Zpracovala Jana Krákorová

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

Zprávy Ze Zasedání rady

Zápis do mateřských škol                    
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2019/2020 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13.00 do 17.00 hodin vydávání přihlášek  
 16. května od 13.00 do 17.00 hodin příjem vyplněných přihlášek
Pokud se chystáte žádat o přijetí dítěte do MŠ jsou vám pro větší pohodlí potřebné formu-
láře k dispozici na adrese webových stránek:
https://www.praha13.cz/Materske-skoly-a-nejcastejsi-dotazy.html. 
  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Upozornění na dočasnou změnu stanoviště kontejnerů 
Vzhledem k probíhající stavbě v ulicích Vstavačová, Pod Zličínem a Ostřicová byly do-
časně přesunuty kontejnery na tříděný odpad k zastávce autobusu Bavorská. Stavba 
by měla být ukončena v září tohoto roku. Poté budou kontejnery vráceny zpět na pů-
vodní stanoviště. Děkujeme za pochopení. Anežka Váňová, odbor životního prostředí

Uzávěra na Letišti Václava Havla Praha 
V květnu bude z důvodu pravidelné jarní údržby a dalších nezbytných prací uzavřena 
hlavní ranvej 06/24. Oprava bude rozdělena do dvou fází a bude probíhat pouze 
v denní dobu od 8.00 do 18.00 hodin. 

V první etapě v období od 10. do 15. 5. bude  letecký provoz probíhat na zkrácené 
vedlejší dráze pouze ve směru na Kladno, a to z důvodu broušení na křížení drah. 

V druhé etapě, která je naplánovaná na období od 18. do 23. 5., se bude brousit 
a opravovat zbytek hlavní dráhy a provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30, a to 
v obou směrech. V nočních hodinách, tedy od 18.00 do 8.00 hodin, bude provoz pře-
veden zpět na hlavní dráhu. 

Z důvodu efektivního vy užití období uzávěry hlavní dráhy, které negativně ovliv-
ňuje hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, budou v tomto období na dráze a v její 
blízkosti provedeny další nezbytné práce. 

V případě nepříznivého počasí může být oprava přerušena a termín posunut. 
 Hana van der Hoeven, Letiště Praha, a.s.

Máte zájem o vítání občánků?                     
Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území městské 
části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Kvůli do-
sud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůžeme to-
tiž pro tyto účely využívat evidenci obyvatel.

Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou, a to buď osobně v kan-
celáři č. 433 ve 3. patře radnice, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu 
 porazilovan@p13.mepnet.cz nebo prostřednictvím datové schránky (datová schránka 
úřadu je zv6bsur).

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz 
k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno a pří-
jmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná 
než adresa trvalého pobytu). 

Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase konání 
jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trvalého 
pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. 

Případné dotazy na tel. 235 011 325.  Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  
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pŘímá Linka

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

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

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

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

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

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

sLOvO ŠéFredaktOrky kOntakty

Vážení a milí čtenáři STOPu,
v květnovém čísle vašeho zpravodaje vám přinášíme čtyřicet stran různorodého čtení 
a věříme, že se vám bude líbit. Na straně 3 odpovídá starosta David Vodrážka na dvě otáz- 
ky – jedna se týká volnočasové odpočinkové zóny na Velké Ohradě, kde se stavební úpravy 
už chýlí ke konci, druhá pak Veřejného projednání, které se týkalo rovněž Velké Ohrady. 
Konkrétně zón placeného stání a výstavby garážového stání. Téma STOPu jsme tentokrát 
věnovali zdravotnictví a zdravotnickým zařízením v naší městské části. Samozřejmě, že 
nejlepší je, když člověk lékaře nepotřebuje, ale když už se to stane, je dobré vědět, kam se 
obrátit. Na str. 9 najdete základní informace o volbách do Evropského parlamentu a také 
stručnou „kuchařku“ pro voliče. Ve čtvrtek 23. května bude mít v Kulturním domě Mlejn 
koncert kytarový virtuóz Lubomír Brabec, kterého jsme požádali o rozhovor. Věděli jste 
například, že koncertoval i v drsné Antarktidě? Více se dočtete na straně 19. Ani tentokrát 
nechybí žádná z pravidelných rubrik. To znamená ani téměř šestistránkový Kalendář akcí 
plný zajímavých pozvánek – na Květinový den, Haldu 2019, Umisťovací výstavu koček, 
rybářské závody, výstavy, divadelní představení pro nejmenší, sportovní akce... Teď už si 
snad musí vybrat úplně každý. Naše malá procházka májovým STOPem se chýlí ke svému 
konci. I když – je tady ještě stránka pro naše soutěživé čtenáře. Zkuste se zapojit i vy. Ceny 
jsou opravdu zajímavé. A ještě jedno připomenutí. Na druhou květnovou neděli připadá  
Den matek. Za celou redakci vám přeji krásný máj, věřím, že lásky čas, všem maminkám 
gratuluji k jejich svátku a těším se na shledanou u posledního předprázdninového vydání. 
 Eva Černá, šéfredaktorka

Na sídlišti Velká Ohrada jsme za-
znamenali v lokalitě ohraničené 
ulicemi Karla Kryla, Jaroslava Fo-
glara, Raichlova, Anny Rybníč-
kové a Rotavská značný stavební 
ruch. Jaký záměr zde MČ Praha 13 
realizuje?
Toto poměrně rozsáhlé nezasta
věné území, které je v majetku 
MČ Praha 13, jsme nechtěli ne
chat ležet ladem. Proto jsme se 
rozhodli z něj vytvořit volnoča
sovou odpočinkovou zónu pro 
naše spoluobčany, kteří se mohou 
po skončení všech stavebních 
úprav těšit na krásný park s vod
ními prvky, doplněný o mobiliář. 
V návrhu parku je počítáno 
s rozsáhlou úpravou terénu, který 
bude následně zatravněn a dopl
něn vhodnou výsadbou stromů 
a keřů tak, aby zároveň poskyto
valy návštěvníkům stín v případě 
parných letních dnů.

Navržené parkové úpravy jsou 
koncipovány okolo hlavního ne
pravidelného okruhu komuni
kace, určeného jak pro chodce, 
běžce, tak pro sportovce na ko
lečkových bruslích. Tento okruh 

bude napojen na již vybudované 
cesty, vyhrazené především pro 
pěší. Cesty v celém parku budou 
kombinací mlatových a živičných 
povrchů. 

Jak už jsem zmínil, pobyt 
v parku zpříjemní také vodní 
prvky. Ty se budou nacházet 
na dvou na sobě nezávislých mís
tech. První prostor bude tvořen 
jednoduchým pítkem a druhý pak 
vodními tryskami se sběrným po
tůčkem. Na jižním okraji území 
bude vybudována nová komuni
kace pro pěší a cyklisty, která spojí 
ulice Karla Kryla a Petrbokovu.

Realizace výstavby byla zahá
jena v listopadu loňského roku. 
V zimním období byla z důvodu 
nepříznivých klimatických pod
mínek přerušena. Dnes se ale už 
stavební a zahradnické práce chýlí 
ke konci. Předpokládaný termín 
jeho otevření pro širokou veřej
nost je plánován na konec května.

V posledním dubnovém týdnu 
proběhlo na radnici Veřejné pro-
jednání o parkovacích stáních 
a výstavbě garážového domu. 

Můžete prosím průběh fóra nastí-
nit?
Samozřejmě. Cílem projednání 
bylo zjistit, jaký názor mají ob
čané k případnému zavedení zón 
placeného stání a jak se staví 
k problematice výstavby gará
žového stání na sídlišti Velká 
Ohrada. Projednání bylo součás 
tí aktivit místní Agendy 21. 

Nyní bych se ohlédl trochu 
do historie. V době, kdy bylo síd
liště Velká Ohrada vyprojekto
váno a následně postaveno, se ne
počítalo s tím, že jedna rodina 
bude mít i tři auta. Jsme si vě
domi toho, že lidé převážně v od
poledních a večerních hodinách 
nemají kde zaparkovat. Okolní 
městské části již zóny placeného 
stání zavedly a to je dalším důvo
dem nedostatku parkovacích míst 
na třináctce. Ta zabírají řidiči 
z okolí. Velmi se nás také dotýká 
zrušení výstavby záchytného par
koviště ve Zličíně, které mělo pri
márně sloužit k parkování mimo
pražských řidičů. Téma dopravy 
v klidu nás dlouhodobě trápí a je 
potřeba ho začít znovu řešit. Při
pomeňme, že stejné Veřejné pro
jednání s občany se na radnici ko
nalo již před dvěma lety. Jeho 
výsledkem bylo negativní stano
visko oslovených respondentů. 
Obyvatelé sídliště se postavili 
proti parkovacím zónám.

S odstupem času jsme se roz
hodli znovu tuto otázku otevřít. 
Proto jsme si najali externí firmu 
ppm factum research, s.r.o., která 
má v tomto oboru dlouholeté 
zkušenosti, neboť obdobný prů
zkum názorů prováděla v jiných 
pražských lokalitách. Výzkum 

probíhal do konce dubna, takže 
v době konání Veřejného fóra 
ještě nebyl zcela ukončen. Asi sto 
třicet účastníků, kteří přišli ak
tivně diskutovat, bylo seznámeno 
s průběhem a metodikou vý
zkumu. Ten probíhal podle stan
dardizované metodiky kvótního 
výběru PAPI, který se v praxi 
běžně využívá. Šetření se prová
dělo formou osobních rozhovorů 
vyškolených tazatelů s obyvateli 
MČ Praha 13. Celkem bylo oslo
veno tisíc osob. Po prezentaci 
byla vedena otevřená diskuze. 
Výsledky průzkumu přineseme 
našim čtenářům v předprázdni
novém STOPu.

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

  Uzávěrka příštího čísla: 13. 5. 2019  Distribuce: 31. 5. – 7. 6. 2019
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inFOrmaCe Z radniCe

Den rodiny s Prahou 13
Při příležitosti Mezinárodního dne rodiny organizuje Praha 13 Den 
rodiny s Prahou 13. Pro rodiny s dětmi bude ve středu 15. května 
od 10.00 do 19.00 hodin připraven celodenní program. Jeho hlavní 
část proběhne v rodinném centru Ptáčkov a venkovních prostorách 
mezi radnicí a Ptáčkovem. 

Pro děti budou připravena divadélka, čtení 
pohádek, hry, soutěže a mnoho dalšího. 
Rodiče si se svými ratolestmi budou moct 

například zacvičit nebo společně tvořit v řemeslném kroužku.
Hlavní program bude doplněn o Dny otevřených dveří v organiza

cích z Prahy 13, které pracují s rodinou. Detailní program včetně ča
sového harmonogramu a programu Dnů otevřených dveří je k dispo
zici na www.praha13.cz.

Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky v rámci Kon
cepce rodinné politiky MČ Praha 13. Všechny rodiny s dětmi jsou 
 srdečně zvány! Jan Morčuš

Ideathon 3.0
V pořadí třetí ze čtyř plánovaných nápadových maratonů se uskuteční 
již 17. – 18. května opět v prostorách multifunkčního střediska KD 
Mlejn ve Stodůlkách. Stejně jako u dvou předchozích Ideathonů se 
můžete přihlásit jako jednotlivec nebo jako tým. Úkolem soutěžících 
bude v tříčlenných týmech navrhnout nápad, který by pomohl vyřešit 
problém Prahy 13. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak svým nápa

dem ovlivnit život v naší městské části. Nejlepší nápady budou zahr
nuty do Strategického plánu MČ Praha 13 na období 2018–2024.

Co je Ideathon? Nápadový inkubátor, který trvá 24 hodin. Studenti, 
profesionálové i občané společně s odborníky z různých oborů hledají 
nová řešení problémů, které Prahu 13 trápí. Účastníci budou mít 
k dispozici mentory, kteří budou radit a pomáhat s návrhem řešení 
problému. Tak, aby byl realizovatelný.

Tématy třetího Ideathonu na třináctce budou parkování, sociální 
oblast, zdravotnictví a technická infrastruktura. Pokud máte zajímavé 
nápady a nebojíte se je po celodenní intenzivní práci představit od
borné porotě, Ideathon je přesně pro vás. Vítězný tým získá opět hod
notné ceny.

Do projektu se můžete zapojit prostřednictvím registračního sys
tému na www.idea13.cz. Zde jsou také zveřejněny veškeré aktuální in
formace. Libor Hakl

Na prohlídku si zarezervujte termín
Domov pro seniory Zity Kabátové zahájil ve spolupráci s MČ Pra 
ha 13 svůj provoz 1. dubna letošního roku. Případné zájemce o služby 
zveme na prohlídku domova, o rezervaci termínu je možné požádat 
na info@dumzitykabatove.cz. Základní informace můžete získat 
na www.dumzitykabatove.cz.

Občané s trvalým bydlištěm v MČ Praha 13 mají při splnění krité
rií, která jsou v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 
Sb., možnost umístění na volná místa rezervované kapacity MČ Pra 
ha 13. Bližší informace získáte na dvorackovai@p13.mepnet.cz. Pro
vozovatelem sociálních služeb v Domově pro seniory Zity Kabátové je 
Domov třetího věku, s.r.o.  -red-

Staňte se pěstouny!
Od 10. do 16. června bude v Praze probíhat v rámci projektu MPSV, 
zaměřeného na osvětu náhradního rodičovství a zvyšování jeho pres
tiže, Týden pěstounství. Praha se trvale potýká s nedostatkem dlouho
dobých pěstounů, kteří by dětem, jejichž rodiče o ně nemohou z růz
ných důvodů pečovat, poskytli láskyplnou náruč a zajistili pro ně 
stabilní a bezpečný domov. 

MČ Praha 13 se proto k projektu MPSV připojuje a ve dnech 
11. a 12. června zve všechny pěstouny, sympatizanty pěstounské péče 
a případné zájemce o pěstounskou péči na Dny pěstounské péče v MČ 
Praha 13. Odbor sociální péče ve spolupráci s Dětským centrem Ptáč
kov připravuje pro všechny zúčastněné, včetně dětí, bohatý program. 
Těšíme se na vaši účast! Za OSP Blanka Vildová

Vyhlášení soutěže
Dost bylo igelitových tašek – vyrob si vlastní     
V rámci aktivit místní Agendy 21 jsme připravili 
projekt zaměřený na udržitelný rozvoj. Igelitové 
tašky vládnou světu a spolu s ostatním plastovým 
odpadem zamořují celou naši planetu. Zapojte se 
i vy a igelitovým taškám řekněte jednou provždy UŽ DOST! V rámci 
projektu chceme apelovat na odbourání igelitových tašek a nahradit je 
látkovými či z materiálů, které nejsou zátěží pro životní prostředí. Jde 
o dlouhou cestu k celkové změně, ale začít můžeme právě teď.

Do soutěže se může přihlásit každý, kdo vyrobí nákupní tašku nebo 
sáček z trička, juty, bavlny, papíru... k běžnému užívání. Jednu fotogra
fii svého výrobku (uveďte jméno, adresu, tel. spojení a věk) zašlete 
do 15. 9. 2019 na zelenkovah@p13.mepnet.cz nebo poštou na adresu 
ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 – heslo: Dost 
bylo igelitových tašek.

Každý soutěžící obdrží slevový kupon na nákup v obchodě Neoba
leno, Zázvorkova 25/3, Lužiny. Kromě okamžité slevy, budou kupony 
dále zařazeny do velkého slosování o ceny v hodnotě 5 000, 3 000 
a 1 000 Kč. Obdržené fotografie budou vystaveny v prostorech radnice 
a zároveň postoupí do slosování o zajímavé ceny. Šancí na výhru je 
tedy několik. Vít Bobysud, předseda výboru MA 21
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Zdravá třináctka
Mezi priority vedení MČ Praha 13 dlouhodobě patří co nejkvalitnější 
a dostupná zdravotní péče pro děti i dospělé. Proto jsme se rozhodli 
trochu bilancovat a zároveň přinést ucelenější přehled dostupné lékař
ské péče na třináctce – městské části, kde žije bezmála 65 tisíc obyva
tel s věkovým průměrem 40 let.

Máme zde pět poliklinik, 
z nichž jsou tři ve vlastnic
tví městské části a řadu or
dinací rozesetých po celé 
třináctce. Nejstarším zdra
votnickým zařízením je 
Poliklinika Stodůlky 
v ulici Hostinského, která 
byla zkolaudována v roce 
1984. Najdeme zde prak
tické lékaře, pediatry a ši
roké spektrum odborných 
ambulancí, lékárnu i reha
bilitační pracoviště. Po
stupně se sídliště rozrůs
tala a bylo potřeba přistavit 
další zdravotní středisko. 
Po deseti letech přibyla 
Poliklinika Janského 

na Velké Ohradě, kde jsou 4 ambulance pediatrů, 3 praktičtí lékaři, 
jedna zubní ordinace a nezbytná lékárna.

Koncem letošního roku uplyne 25 let od zahájení provozu Polikli-
niky Lípa Centrum v Nových Butovicích, která je nejnavštěvovaněj
ším zdravotnickým zařízením. V počátcích jejího fungování zde bylo 
pouze několik odborných ambulancí a ordinací praktických lékařů pro 
dospělé a děti. V následujících letech se objekt postupně plnil dalšími 
lékaři. Dnes zde můžeme najít širokou škálu ambulancí jak praktiků, 
tak specialistů. Ambulance jsou samostatné nebo spojené do větších 
celků, jako například Chirurgické obory Praha, s.r.o., které sdružují 
chirurgii, ortopedii, urologii a radiodiagnostiku. K dispozici je také 
Stomatologické centrum Lípa, dále společnost Salubra, poskytující 
závodní preventivní péči, gastroenterologii a několik dalších ambu
lancí specialistů. Společnost Corintez nabízí ucelenou kardiologickou 
péči a společnost Neuronika komplexní neurologickou ambulantní 
péči. Počet pacientů, které v Lípě ošetří, se dá jen těžko definovat. 
Pouze Chirurgické obory Praha, které jsou v Lípě asi největším praco
vištěm, evidují za rok 2018 téměř 90 tisíc ošetření. 

Poliklinika Lípa společně s pracovišti Oční kliniky JL je tedy pro 
Prahu 13 bez nadsázky „ambulantní nemocnicí“, neboť je zde prak
ticky všechno potřebné pro standardní diagnostickou a léčebnou am
bulantní péči. Výše zmíněné dvě polikliniky a ambulance specialistů 
poskytují péči na stejně vysoké úrovni, jen v menším rozsahu.

Oční klinika JL, disponující profesionálním personálem a špičko
vým přístrojovým vybavením, se specializuje na diagnostiku a léčbu 
nemocí oka. Základem nabídky jsou neinvazivní terapeutické postupy. 
Důležitý pro pacienta je fakt, že veškeré zákroky jsou prováděny am
bulantně. Denně zde vyšetří 250 pacientů. Výborných výsledků dosa
huje v mikrochirurgických operacích oka. Na klinice se provádí již léta 
operace šedého zákalu. Využívají oční laser Victus, který pomáhá chi
rurgovi při jeho odstranění a díky němu jsou operace daleko bezpeč
nější a šetrnější. Výsledkem je efektivní zákrok s minimálním počtem 
pooperačních komplikací. Jen v loňském roce zde díky špičkovým 
oftalmochirurgům a nejmodernější dostupné technologii provedli přes 
tisíc operací. Součástí Oční kliniky JL je i oční optika, kde vám poradí 
při výběru brýlí a doporučí nejvhodnější plasty či skla. Nabízí zde 
velký výběr obrouček všech značek pro dospělé i děti, speciální brýle 
určené pro piloty, TLT skla pro úpravu dětské myopie i kontaktní 
čočky a vše k jejich následné péči, ale také oční kapky a preparáty 
na výživu očí a sítnice. Můžete si nechat i zdarma přeměřit zrak 
na profesionálních přístrojích.

Klinika JL nabízí veškerou ambulantní urologickou péči na vysoké 
úrovni, neboť pracoviště disponuje speciálním ultrazvukovým přístro

jem, který významně pomáhá diagnostikovat nádor prostaty. Vedoucí 
lékař je předním českým specialistou na tuto problematiku. Ošetření 
se dostane klientům všech zdravotních pojišťoven. Denně je zde vy
šetřeno 30 pacientů.
• Kožní oddělení je vybaveno nejmodernějším digitálním dermato
skopem, který je využíván nejen k preventivním prohlídkám podezře
lých znamének, ale také zaručuje včasnou a přesnou diagnózu mela
nomu.
• Pracoviště magnetické rezonance vlastní nejinovativnější přístroj In
genia od firmy Philips a popis výsledků provádí špičkoví lékaři. V loň
ském roce bylo MR vyšetřeno celkem 9 323 pacientů. 

Pacienti mohou dále využít služeb špičkově vybaveného oddělení 
ORL, endokrinologie, neurologie, sonografie, kardiologie a interny 
pod vedením předních českých lékařů. Klinika JL eviduje 96 180 pa
cientů.
   V blízkosti Slunečního náměstí vyrůstá nová Poliklinika Hůrka, 
s.r.o., s plánovaným širokým spektrem zdravotnických služeb. V sou
časnosti je otevřeno 7 ambulancí − praktiků, kteří stále přijímají nové 
pacienty, i specialistů, kteří mohou zajistit pacientům maximální od
bornou péči pod jednou střechou. Klinika zároveň postupně nabídne 
moderní doplňkové služby, jako například objednávání pacientů on
line, zasílání ereceptů, mobilní aplikace, které vám připomenou ter
mín preventivní prohlídky či lékařské kontroly a možnost sledování 
dalších zdravotních parametrů. Nedílnou součástí kliniky bude i mo
derní lékárna, která bude otevřena od 1. července. Lékaři na polikli
nice spolupracují nejen s českými zdravotními pojišťovnami. Navíc se 
zabývají klinickými studiemi a poskytují další nadstandardní služby. 
Ty mimo jiné doplňuje i oční optika.

V místě polikliniky byla otevřena také první klinika v Praze pro 
muže Men’s Health Clinic, a.s., která se jako jediná komplexně zabývá 
jejich nejzávažnějšími zdravotními problémy a spojuje medicínskou 
péči, prevenci, dispenzarizaci a efektivní léčbu v oborech

 urologie, kardiologie, ortopedie. Odběrová laboratoř AeskuLab za
jišťuje široké spektrum jak rutinních vyšetření, tak i vysoce specializo
vaných. A to prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky, jako 
jsou klinická biochemie, hematologie, imunochemie, imunologie, aler
gologie, klinická mikrobiologie a DNA diagnóza. 

Do budoucna se počítá s otevřením dalších 8 ordinací v budově B, 
a to endokrinologie, diabetologie, revmatologie, gastroenterologie, gy
nekologie a dalších. Uvažuje se také o pracovišti klinické genetiky, 
které bude zastřešovat genetické konzultace v různých oblastech me
dicíny − onkogenetiky, gastroenterologie, ortopedie, imunologie a gy
nekologie, sportovní medicíny. Konzultace s lékařem a rovněž výkony 
genetické laboratoře v případě opodstatněné indikace jsou hrazeny ze 
zdravotního pojištění. Navazující laboratoř bude poskytovat služby 
i pro samoplátce.

Za připomenutí stojí, že MČ v roce 2012 zrekonstruovala a zateplila 
polikliniky, které má ve svém vlastnictví. Celková cena revitalizace 
stála bez mála 74 milionů korun. Z toho prostředky z fondu EU činily 
téměř 15 milionů. Věříme, že obyvatelé Prahy 13 vnímají, že mají cen
tralizovanou ambulantní zdravotní péči, která odpovídá požadavkům 
21. století. Michala Králová
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Na Slunečním náměstí se ve čtvrtek 11. dubna konal již osmnáctý 
ročník akce s názvem Bezpečná třináctka. Tradičně ji pořádala měst
ská část Praha 13 pod záštitou starosty Davida Vodrážky ve spolupráci 

se Zemskou nevládní organi
zací ČR. Akce byla odstarto
vána přistáním policejního 
vrtulníku před radnicí. Poté 
ji slavnostně zahájil starosta.

Svoji činnost a techniku 
prezentovaly složky integro
vaného záchranného systému, 
armády a policie. Přivítali 
jsme členy Hasičského zá
chranného sboru hl. m. Prahy 
i místní sbory dobrovolných 
hasičů. Záchranáři dorazili 
se žlutým Golemem, jehož 
hlavním účelem je poskytnutí 

nezbytného zázemí záchranářům při zásahu u hromadného neštěstí. 
Armáda ČR představila kromě ukázek vojenské techniky i laserovou 
a airsoftovou střelnici, která byla v neustálém obležení dětí.  Městská 
policie hl. m. Prahy si pro návštěvníky připravila mobilní dopravní 

Další nové sportoviště pro děti
Starosta David Vodrážka společně s místostarostkou Marcelou Ples
níkovou uvedli 8. dubna v blízkosti ulice Kociánova do provozu nově 
zrekonstruované sportoviště pro děti. Veškeré plochy jsou řešeny z li
tého EPDM materiálu, stejně jako herní 3D prvky v podobě zvířátek, 
které jsou navrženy spíše pro mladší děti a budou tak sloužit k jejich 
výuce. Ke sportovnímu vyžití těch starších jsou vybudovány zapuštěné 
trampolíny. Ostatní herní prvky jsou navrženy z akátového dřeva. 
Ve středu hřiště jsou umístěny dvě věže propojené lanovým mostem, 

Letní kino Cyberdog 
Technologickoinformační centrum Cyberdog, které bylo postaveno 
podle návrhu Davida Černého a Tomáše Císaře a vloni v listopadu 
bylo uvedeno do provozu, spustilo promítání Letního kina. Celá 
přední část druhého patra centra Cyberdog je prosklená, takže využití 
čelní plochy se pro tento projekt přímo nabízelo.

Prvním představením byl 16. dubna kultovní scifi film Tima Bur
tona Mars útočí!. V úterý 7. a 14. května se zde bude od 21.00 hodin 
promítat legendární scifi film Matrix. Zahráli si v něm například 
herci Kean Reeves, Laurence Fishburne a CarrieAnne Moss. Během 
dalších dvou květnových úterků, tedy 21. a 28. května, Cyberdog 
ve stejném čase představí film Já, legenda. Filmová projekce je pro 
všechny návštěvníky zdarma.

Cyberdog stojí na novém pěším korzu, které směřuje od stanice 
metra Nové Butovice. Hned vedle se majestátně tyčí plastika Davida 
Černého Trifot a v provozu je i stejnojmenná restaurace. Součástí ce

Bezpečnost na třináctce byla zajištěna

hřiště a překážkovou dráhu. Policie České republiky předvedla speciál
 ní výstroj zásahových jednotek a vybavení pyrotechnické služby. 

Účastníci se mohli zapojit do nácviku poskytování první pomoci, 
který organizoval Český červený kříž. Nechybělo občerstvení a hu
dební doprovod. Jsme přesvědčeni, že všichni návštěvníci bez rozdílu 
věku si přišli i tento rok na své. Michala Králová

který je oblíbený 
u dě tí všech věkových 
kategorií.

Starosta vyjádřil své 
potěšení nad širším 
zaměřením sportovi
ště a dodal: „Jsem 
velmi rád, že si 
na  třináctce můžeme 
dovolit opatřit dětská 
hřiště bezpečným 
 povrchem, neboť po
minuli jejich dlou
hou životnost a jed
noduchou údržbu, 
tartan výrazně snižuje 
riziko úrazu, což je pro nás prioritní.“ Celou koncepci nově zrekon
struovaného hřiště vysoce hodnotí také místostarostka Marcela Ples
níková. „Velkou přidanou hodnotu zde vidím v tom, že hřiště může 
sloužit nejen ke sportu a odpočinku, ale zároveň k výuce,“ řekla. 

Sportoviště je ve správě OŽP a bylo zrekonstruováno díky výrazné 
finanční podpoře Magistrátu hl. města Prahy.

Celková revitalizace a modernizace hřiště byla vyčíslena na 7 milio
 nů korun. Michala Králová

lého objektu je Czech Photo Centre – multižánrový umělecký prostor, 
který je jednou z nejvýznamnějších galerií zaměřených na současnou 
fotografii v hlavním městě. 

Informace o projektu Letního kina najdete na www.cyberdog.cz.
Radek Polák
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Denní stacionář dostal nový kabát
V pondělí 8. dubna jsme měli možnost přivítat v Denním stacionáři, 
který prošel na konci roku 2018 celkovou modernizací, pana starostu 
Davida Vodrážku a další hosty z řad zastupitelů městské části. 

V březnu si každoročně připomínáme nejen výročí narození Jana 
Amose Komenského, ale také důležitost pedagogického povolání. 
Den učitelů tradičně slavíme i na radnici. Letos bylo na základě roz
hodnutí rady městské části oceněno 32 pedagogů, kteří převzali z ru

kou starosty Davida Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové 
a místopředsedy výboru pro výchovu a vzdělávání Víta Bobysuda oce
nění a plaketu J. A. Komenského.

Starosta v úvodu poděkoval přítomným pedagogům za jejich dosa
vadní nelehkou práci. „Naše městská část se velmi snaží, aby se vám 
ve školách dobře učilo. Uvědomujeme si, že jste to vy, kdo s našimi 
dětmi přichází do každodenního styku. Právě na vás leží největší kus 
práce a naším přáním je, abyste je i nadále vychovávali stejně dobře 
jako doposud. Za to vám patří náš obrovský dík.“

„Vaše práce je nejen povoláním, ale také posláním,“ dodala mís
tostarostka. „Bohužel je stále finančně nedoceněná, o to více si vážíme 
toho, co pro naše děti děláte. Vaše každodenní činnost je o vzdělávání 
a vychovávání budoucí generace a já jsem přesvědčena, že se vám to 
daří skvěle.“

Všechny prostory byly vymalovány, byla dovybavena kuchyň, zakou
pen nový funkční nábytek... Stacionář byl rovněž vybaven novými 
úložnými prostory, venkovním polohovatelným ratanovým nábytkem 
a mobilními zahrádkami, u kterých mohou pečovat o rostliny i imo
bilní klienti. Celkové náklady na modernizaci denního stacionáře, 
které středisko financovalo z příspěvku městské části, dosáhly téměř 
200 000 Kč. 

„Je bezesporu dobře, že došlo k dalšímu zkvalitnění prostor tohoto 
sociálního zařízení. Takové kroky a podporu služeb pro seniory bude 
městská část vždy podporovat,“ řekl v této souvislosti starosta.  

Denní stacionář je ambulantní registrovanou sociální službou, jejíž 
provoz je zajištěn v bezbariérových prostorách Střediska sociálních 
služeb Prahy 13. Pro klienty je otevřen ve všedních dnech od 8.00 
do 16.30. Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním handi
capem, žijící v Praze 13, kteří jsou ohroženi ztrátou soběstačnosti 
a nemohou nebo nechtějí být přes den sami. Více na www.sssp13.cz.

Martina Cveklová, zástupkyně ředitele Střediska sociálních služeb Prahy 13 pro sociální oblast

Učitelé slavili hned na dvou místech
Ve Valdštejnském paláci 
se zároveň konalo slav
nostní udílení Medailí 
MŠMT. Bylo zde oce
něno 48 vynikajících 
pedagožek a pedagogů 
z celé republiky, kteří 
převzali medaile za vy
nikající a dlouholetou 
práci ve školství. Mezi 
oceněnými byla Blanka 
Fabiánová, která z ru
kou ministra školství 
převzala nejvyšší oce
nění – Medaili prvního 
stupně. Paní učitelka se svému povolání věnuje úctyhodných šedesát 
let, z toho posledních pětadvacet let ve FZŠ Mezi Školami. V 84 le
tech je stále aktivní a ředitel školy Petr Vodsloň si její neutuchající en
tuziazmus nemůže vynachválit.  Michala Králová
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INZERCE

TANEČNÍ STUDIO

EL  RITMO
Fit latin dance, Break dance, Břišní tance, 
Kuduro (afrohaus), Disco show + street 
dance, Lidový tanec, Salsa + bachata, 
Tanečky od 3 let a mnoho dalšího…

Zápis do tanečních kroužků začíná 1. 5. 2019

www.ddmstodulky.cz

každou sobotu 8 – 18 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

BUTOVICKÁ
BRÁZDA
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V České republice se ve dnech 24. a 25. 5. 2019 uskuteční volby do Ev
ropského parlamentu (EP). Volit budeme 21 zástupců z celkového po
čtu 751 členů EP. V městské části Praha 13 bude probíhat hlasování 
v 57 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny 
na www.praha13.cz, budou vyvěšeny na úřední desce a ve všech okrs
cích. Adresa volební místnosti bude rovněž na obálce, ve které budou 
voliči doručeny hlasovací lístky. Volební místnosti budou otevřeny v pá
tek 24. května od 14.00 do 22.00 a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 
hodin. Na zastupitelských úřadech v zahraničí volby neprobíhají. 
Voličem je občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 
18 let, občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května 
2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019 přihlášen 
k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Volič může hlasovat, pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby 
do EP, nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví a nemá 
omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva. Voliči, který není 
zapsán v seznamu voličů pro volby do EP, nelze hlasování umožnit. 
To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz, předloží potvrzení 
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským 
úřadem, nebo předloží potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro 
volby do EP v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku. Jen v takovém případě je volič do
psán do seznamu a současně je povinen odevzdat komisi voličský prů
kaz či potvrzení o vyškrtnutí. 
Prokazování totožnosti a státního občanství 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní ob
čanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem, platným 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo platným 
cestovním průkazem.

Občan jiného členského státu EU tak učiní například průkazem 
o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským 
 průkazem. 

Neprokáželi volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu 
hlasování umožněno. V této souvislosti upozorňuji, abyste si včas 
zkontrolovali platnost svého dokladu. 
Voličské průkazy
Od vyhlášení voleb lze požádat o vydání voličského průkazu, a poté 
hlasovat v jakémkoli volebním okrsku na území ČR na voličský prů
kaz. Této možnosti může využít volič, který nemůže nebo nehodlá vo
lit ve svém volebním okrsku a je zapsán u ÚMČ Praha 13 v seznamu 
voličů pro volby do EP. Seznam voličů vede Odbor osobních dokladů 
a evidence obyvatel ÚMČ Praha 13 (přízemí budovy ÚMČ Praha 13, 
Sluneční nám. 2580/13, Praha 5), kde si lze rovněž osobně ověřit in
formaci o zapsání do tohoto seznamu. 
O voličský průkaz lze požádat osobně, v úředních hodinách ve 3. pa
tře úřadu, kancelář č. 426 a 427, od 9. 5. v kanceláři č. 111 nebo 112 
v přízemí úřadu, a to nejpozději 22. 5. do 16.00. Další možností je 
 zasláním žádosti v písemné podobě na adresu: Úřad městské části 
Praha 13, odbor občanskosprávní, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 
Praha 5. Toto písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným 
podpisem. Žádost je možné zaslat také prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur). Žádosti musí být doru
čeny nejpozději 17. 5. do 16.00.

Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu jsou připraveny 
formuláře na webových stránkách úřadu nebo jsou k dispozici v kan
celářích č. 426 a 427 ve 3. patře budovy úřadu, popř. od 9. 5. v kance
lářích č. 111 a 112. 

Volby do Evropského parlamentu Voličské průkazy budou vydávány od 9. 5. v kanceláři č. 111 a 112 
v přízemí úřadu, a to v úředních hodinách. Výdej voličských průkazů 
bude ukončen dne 22. 5. v 16.00. Lhůty jsou stanoveny zákonem 
a nelze je měnit. Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo pro
střednictvím osoby, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem. Pakliže volič požádá o zaslání voličského průkazu, bude 
mu po 9. 5. odeslán na jím uvedenou adresu, a to doporučeně, jen 
do vlastních rukou adresáta (obálka s červeným pruhem, která vylu
čuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby do schránky adresáta). 
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu nelze vo
liči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz. 

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat 
 okrskové volební komisi. 
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může ze závažných, především zdravotních důvodů, požádat 
úřad (ve dnech voleb okrskovou volební komisi) o umožnění hlaso
vání mimo volební místnost – ovšem pouze v územním obvodu vo
lebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Žá
dosti voličů přijímá paní Pavla Herychová, tel. 235 011 314, email 
herychovap@p13.mepnet.cz, v době voleb pak příslušná okrsková vo
lební komise, telefonní čísla do okrskových volebních komisí budou 
na webových stránkách úřadu.  
Hlasovací lístky 
Všem voličům budou hlasovací lístky doručeny nejpozději do 21. 5. 
do poštovních schránek. Prosím, abyste si je řádně označili a umožnili 
k nim přístup pracovníkům zajišťujícím roznos hlasovacích lístků. Po
kud by se výjimečně stalo, že volič hlasovací lístky ve schránce nena
jde, lze je ve dnech voleb získat ve volební místnosti, před dnem voleb 
v informacích v přízemí budovy úřadu. Seznamy kandidátů za jednot
livé strany jsou rovněž uveřejněny na stránkách Českého statistického 
úřadu (www.volby.cz). 
Hlasování a úprava hlasovacího lístku
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. 

Po záznamu do výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP obdrží 
od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Může požádat 
i o kompletní sadu hlasovacích lístků, jejich zásoba přímo ve voleb
ních místnostech však není neomezená, proto je vhodné vzít si hlaso
vací lístky již z domova. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží 
hlasovací lístky ve volební místnosti. 

V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední 
obálky jeden hlasovací lístek. Na něm může (ale nemusí) dát maxi
málně dvěma kandidátům preferenční hlas, a to zakroužkováním je
jich pořadového čísla. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho 
posuzování vliv. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas 
více než dvěma kandidátům, počítá se takový hlas ve prospěch poli
tické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se ale nepři
hlíží. Pokud jsou na hlasovacím lístku jména kandidátů škrtnuta, změ
něna, nebo dopsána – k takovým úpravám se rovněž nepřihlíží. Volič 
se musí odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, 
jinak mu komise hlasovaní neumožní. 

Pak volič před okrskovou volební komisí vloží úřední obálku s hla
sovacím lístkem do volební schránky. 

S voličem, který nemůže ze zdravotních důvodů vybrat nebo upra
vit zvolený hlasovací lístek, může být v prostoru určeném pro jeho 
úpravu přítomen jiný volič, nikoli však člen komise. Hla sovací lístek 
za něho upraví, dá do úřední obálky, popř. vloží obálku do volební 
schránky. 
Neplatné hlasy
Hlas voliče je neplatný, jeli v úřední obálce několik hlasovacích lístků. 
Neplatné jsou i hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, 
jsou přetržené, nebo které nejsou vložené do úřední obálky. Upozorňuji, 
že úřední obálka není ta, ve které byly voliči hlasovací lístky doručeny. 
Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti budou pro voliče k dispozici volební zákon, in
formace o zásadách a způsobu hlasování, vzorové hlasovací lístky a in
formace o případném vzdání se kandidatury či odvolání kandidáta. 
Vážení voliči, doufám, že poskytnuté informace jsou dostačující. 
V případě jakýchkoli nejasností se obraťte na odbor občanskosprávní, 
tel. 235 011 313, email maskovas@p13.mepnet.cz. Potřebné infor
mace získáte i na webových stránkách úřadu www.praha13.cz. 

Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

každou sobotu 8 – 18 hodin
FARMÁŘSKÉ TRHY

BUTOVICKÁ
BRÁZDA
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Venku to kvete jako o závod, ale my jsme do má
jové rubriky žádnou z „rozkvetlých fotografií“ ne
vybrali. Zaujal nás totiž jeden z našich nejznáměj
ších a nejkrásnějších motýlů babočka kopřivová. 
Snímek, kde nádherná modř oblohy ladí s barvou 
šeříku a motýlích křídel, pořídila paní Markéta 
Dočekalová.

Přesto, že je tento druh motýla rozšířený nejen 
po celé naší republice, jeho počty se díky neuváže
ným zásahům člověka do krajiny snižují. Zatím 
mezi ohrožené druhy nepatří, tak věřme, že se tak 
nikdy nestane.

Podaříli se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřej
níme. Mnozí si jistě všimli, že některé ze zasla
ných snímků jsme použili jako fotografie ilust
rační, jiné, pořízené na výšku, jsme dali i na titul. 
V případě, že si přejete, aby byla vaše fotografie 
použita výhradně v rubrice Vaším objektivem, 
uveďte to prosím v emailu. Zde ale mohou být 
kvůli grafické úpravě otištěny pouze fotografie po
řízené na šířku. Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, mnohokrát dě
kujeme. Je tady jaro a to je kouzelník s barvami, 
tak tu krásu nepropásněte. Eva Černá

vaŠím Objektivem

Vážená redakce,
ráda bych touto cestou poděkovala paní Michaele Líčkové z Odboru život-
ního prostředí ÚMČ Praha 13, která nám neobvykle vstřícným jednáním 
pomohla při likvidaci starého nábytku na skládku. Oceňujeme její ochotný 
přístup ke starší generaci.  Eva Pechoušová

Uzavřené parkoviště
Rád bych se zeptal na osud kolmého parkoviště ve svahu v ulici Janského 
před Českou poštou směrem od konečné bus 184, které bylo v minulých le-
tech vybudováno. Parkoviště je od posledního úklidu komunikací na pod-
zim 2018 zavřené, a to jak v ulici Janského, tak v ulici Klausova. Děkuji 
za odpověď. Ondřej Bébr

Vážený pane Bébře,
k Vašemu dotazu ohledně uzavřeného parkoviště Janského Vám sdě
luji následující informace:
Vzhledem k výjimečným klimatickým podmínkám (přívalové srážky 
a následné dlouhodobé sucho) dochází k postupnému narušování stá
vajícího podloží, které vykazuje následně změny způsobující pohyb 
gabionové stěny. Na základě těchto skutečností zadala MČ Praha 13 
u odborné firmy geotechnický monitoring komunikace, parkoviště 
a gabionové stěny. Jedná se o inklinometrická, hydrogeologická a geo
detická měření v daném území. Měřením bylo zjištěno, že dochází 
k pohybu gabionové zdi (ve vodorovném i svislém směru v měřících 
bodech) ležící mezi ulicemi Janského a Klausova.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě stanoviska 
odborné firmy bylo nutno uzavřít předmětné parkoviště v ulici Jan

Z vaŠiCh dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

ského a parkoviště přiléhající k patě svahu v ulici Klausova. Následně 
byla na základě posouzení odborníků v oblasti geologie a statiky zpra
cována projektová dokumentace stavebních prací spočívajících v bou
rání a uvedení stávající části svahu do původního stavu (z důvodu od
lehčení paty násypu).

V současné době probíhají přípravné práce pro nápravu havarijního 
stavu stávajícího parkoviště s tím, že předpokládaný termín zahájení 
stavebních prací bude probíhat v měsíci květnu a předpokládaný od
had realizace je cca 2 měsíce. 

Po ukončení všech stavebních prací bude obnoveno původní parko
vání podél okraje komunikace a v ul. Klausova budou odstraněny be
tonové bloky a opětně zprovozněno parkování v této části.

         Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení

Dobrý den,
jelikož nevím, kdo má na starost chodníky a trávníky u zastávky Malá 
Ohrada, tak jsem chtěla požádat, zda by mohl někdo dodat koše na za-
stávku - jak koš pro kuřáky, tak koš na odpadky. Už nekouřím, ale mys-
lím, že takhle by trávník vypadat neměl. A i když jsem kouřila, snažila 
jsem se házet nedopalky do koše. Nyní vidíte většinou zahraniční děl-
níky a pubertální mládež, kteří odhazují nedopalky všude. Snad by po-
mohl nějaký koš blíže k těmto travnatým místům. Gargaliková

Vážená paní Gargaliková,
přilehlé plochy zeleně 
a chodník ke schodišti 
má ve správě odbor ži
votního prostředí, ostatní 
chodníky jsou jiných 
správců. V loňském roce 
byl přidán nový koš na
horu ke schodišti nad za
stávkou. Další koš je 
na autobusové zastávce. 
Odbor životního pro
středí zadal úklid plochy 
a zametení nedopalků. O umístění dalšího koše prozatím neuvažu
jeme.  Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí
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Matematická soutěž Pangea 
Na šestý ročník této soutěže, který se konal v naší ZŠ Mládí, určitě 
nezapomene Vojta Polák, který se v kategorii 5. tříd umístil na 1. mís
 tě z 10 930 účastníků v ČR, na 1. místě z 2 241 v krajském kole 
a na 1. místě z 66 soutěžících ve školním kole. Blahopřejeme k úžas
nému úspěchu. Pochvalu a gratulace určitě zaslouží i Vojtova násle

dovnice Annie Pet
rová, která v kategorii 
4. tříd zvítězila 
ve školním kole – 
1. místo ze 72 účast
níků, a dále obsadila 
12. místo z 1 965 
v kole krajském 
a 49. místo z 9 926 
v celé ČR. 

Matematická soutěž 
Pangea je určena pro 
všechny děti, které 
rády počítají. Pracuje 
s reálnými příklady ze 
života a nabízí mož

nost zúčastnit se žákům 4. až 9. ročníků základní školy a jim přísluš
ných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Již šestým 
rokem autoři soutěže vytváří tematické úlohy nejen ze společensko
vědních a přírodovědných oborů. Pro letošní rok zvolili témata Hudba, 
Příroda a Ekologie. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové. 
Vojta bude pozván na finále v Praze, kde se bude soutěžit o hodnotné 
ceny. Vojto, gratulujeme a budeme ti držet palce. Norbert Tlustý

Školu obsadili matematici 
Dne 9. dubna se v ZŠ Kuncova konalo obvodní kolo matematické 
olympiády žáků 6. – 8. tříd základních škol a studentů odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií z Prahy 5 a Prahy 13. Do soutěže se za
pojilo 212 účastníků, úspěšných řešitelů školních kol. Zvlášť byly hod
noceny výsledky žáků základních škol z obou obvodů a výsledky stu
dentů víceletých gymnázií. V kategorii Z6 mezi 31 soutěžícími bylo 
pouze 9 úspěšných řešitelů, z toho 4 žáci ZŠ Kuncova. V kategorii Z7 
se sešlo 30 účastníků ze všech základních škol Prahy 13 i Prahy 5 
a mezi 17 úspěšnými řešiteli bylo 6 žáků ze ZŠ Kuncova. Se shodným 
počtem 17 bodů z 18 možných obsadili v této kategorii dělené druhé 
místo Martin Hradil a Maxim Steblyanko. Kategorie Z8 byla s 26 žá
ky tradičně nejméně obsazenou. Bohužel, v této kategorii nebyl mezi 

žáky základních škol žádný úspěšný řešitel. Žáci ZŠ Kuncova dostáli 
své tradici a měli nejvíce úspěšných řešitelů ze všech žáků na obou ob
vodech. Všem vítězům srdečně blahopřeji a děkuji za skvělou repre
zentaci školy nejen jim, ale také jejich vyučujícím. Za bezchybnou or
ganizaci soutěže a vytvoření skvělých podmínek pro tým hodnotitelů 
děkuji panu učiteli Vaňkovi. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Super hodina angličtiny
Skupina žáků ze ZŠ Mládí se v rámci výuky angličtiny přihlásila 
do unikátního projektu, který připravilo vydavatelství Pearson ve spo
lupráci s BBC, tzv. Live Classes. Jde o hodinu angličtiny vedenou 
 rodilým mluvčím, ve které jsou propojeny třídy z celého světa přes 
internet. Prostřednictvím webového rozhraní, kamery a mikrofonu 
měli žáci možnost plnit zadané úkoly, sledovat společně s dalšími 
12 školami krátké video a odpovídat na otázky, které Michael Brand, 
jejich „virtuální“ učitel zadával. 

Z České republiky se projektu účastnily ještě další dvě školy – jed 
na z Ústí na Labem a druhá z Jihlavy. Poznali jsme školy z Polska, ze 
Slovenska, z Chorvatska, Ukrajiny, Ruska a ze Srbska. Michael Brand 
dával příležitost reagovat a odpovídat na otázky postupně všem ško
lám. 
   V závěru hodiny jsme byli propojeni se školou v Rusku. Žáci mohli 
popovídat o svých školách, získat odpovědi na připravené otázky 
a došlo i na bezprostřední reakce. Všechny zúčastněné překvapilo, jak 
děti z jiných škol umí dobře mluvit anglicky a jak snadné je domluvit 
se navzájem v tomto jazyce. Ještě nás čeká natočit v angličtině krátké 
video o naší škole a podělit se o ně s ostatními školami.

Zdeněk Poláček, zástupce ředitele pro II. stupeň

V Mládí opět létaly palačinky
Článek, který vyšel v březnovém čísle STOPu v roce 2001, psal o his
toricky prvním palačinkovém běhu v České republice. Učitelé anglič
tiny ve spolupráci se svými kolegy a s podporou rodičů, zapojených 
do Klubu přátel školy, připravili na středu 27. března jeho další ročník. 

Tento netradiční běh, při kterém musí soutěžící žáci v co nejkratším 
čase uběhnout 415 yardů (379,5 m) a přitom ve vzduchu třikrát obrá
tit nad pánví palačinku, se stal tradiční akcí naší školy. Závodu se mo
hou účastnit dívky i chlapci, i když původně byl v Anglii určen pouze 
pro ženy.     
   V jednotlivých kategoriích letos zvítězili Adéla Schlägelová, Janník 
Vašák, Marianna Vaňková, Oskar Hulman, Barbora Strunová a Julian 
Popko Děcký. V disciplíně o největší počet otoček pak Eliška Blaš
ková. 

Běh se podle tradice koná den před Popeleční středou (Ash Wed
nesday), na ukončení Masopustu. V minulých letech se setkal s vel
kým zájmem médií, zpráva o této akci zazněla i v anglickém vysílání 
Českého rozhlasu.   

Poděkování patří všem účastníkům, organizátorům, rodičům, stráž
níkům, za jejichž asistence běh probíhal, i všem, kteří přeparkovali svá 
vozidla.   Norbert Tlustý
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Také v tomto vydání najdete pár tipů, jak a kde zpříjemnit dětem 
prázdniny. 

Léto s Domem dětí a mládeže Stodůlky
DDM Stodůlky již tradičně nabízí v době letních prázdnin široké 
spektrum táborových programů formou 31 příměstských táborů 
a 9 táborů výjezdních. 
Poslední volná místa nabízí výjezdní tábory:
● Dobrodružství Lotranda a Zubejdy
Rád/da tančíš, zpíváš, hraješ si nebo se ti líbí české pohádky? Tak ne
váhej a pojeď s námi od 7. do 14. 7. na bezva tábor (Benátecká cha
lupa, Rokytno 44, Rokytnice nad Jizerou, www.benateckachalupa.cz), 
v jehož průběhu budeme nacvičovat dětský muzikál podle známé 
české pohádky Lotrando a Zubejda. Před táborem nemusíš umět hrát 
na hudební nástroj, stačí chuť strávit týden s hudbou a naučit se ně
čemu novému. Premiéra muzikálu bude uvedena v září 2019. 
● Dobrodružství skřítka Rákosníčka
Skřítek Rákosníček má vždy super nápady, rád zkouší a objevuje, 
 pomáhá a pracuje, hraje si... a všechny jeho nápady mají vždy dobrý 
a usměvavý konec. Pokud se chceš přesvědčit, pojeď s námi 
od 3. do 10. 8. na prima tábor pro malé táborníky – začátečníky 
od 6 do 10 let. Místo: táborová základna DDM hl. m. Prahy, Lhotka 
u Mělníka, www.ddmpraha.cz/ubytovani/Lhotka_u_Melnika.

Summer Basketball
Příměstský basketbalový kemp pro děti s názvem Summer Basket
ball je určen dětem od 7 do 13 let (roč. 2011 až 2006). Uskuteční se 

od 15. do 19. července ve sportovním areálu ZŠ Jana Wericha v Ře
pích. Již tradiční kemp rozhodně není pouze pro pokročilé baskeťáky. 
Je i pro úplné začátečníky, kteří si chtějí basketbal vyzkoušet nebo si 
s ním jen zpestřit léto. U nejmladších dětí je sportovní program 
kempu zaměřen na více míčových sportů. Summer Basketball není jen 
o basketu ale také o zábavě, kamarádech a týmové spolupráci. Vedle 
basketu se děti zlepšují také v atletických dovednostech a všeobecné 
pohybové průpravě. Polední klid pak patří oblíbené tematické celotá
borové hře. Na celý průběh kempu navíc budou dohlížet patroni, kte
rými jsou reprezentanti ČR v basketbale Jaromír Bohačík (ČEZ Bas
ketball Nymburk, ČR) a Julia Reisingerová (Spar Citylift Girona, 
Španělsko). Více informací a online přihlášky naleznete na webu 
www.summerbasketball.cz.

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

Prázdniny v Jeremi
Sportovní centrum Jeremi, Jeremiášova 2581/2, pořádá pro děti 
od 6 do 18 let prázdninové příměstské kempy, které probíhají pod 
dohledem zkušených vedoucích a trenérů od 8.30 do 16.30. V ceně 
kempu je zahrnuto stravování 3x denně a pitný režim.
● Sportovní příměstský kemp Jeremi (6–15 let)
Termíny: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 22. – 26. 7., 12. – 16. 8., 19. – 23. 8., 

Kam o letních prázdninách?
26. – 30. 8. Každý den je nabitý sportovními aktivitami, hrami, soutě
žemi i tvořením. Děti si vyzkouší všechny sportovní aktivity, které 
sportovní centrum nabízí – badminton, squash, alpinning, horolezec
kou stěnu, beach volejbal... Cena kempu je 3 290 Kč.
● Badmintonový kemp 
Termíny: 8. – 12. 7., 19. – 23. 8. a 26. – 30. 8.
Prohloubení badmintonových znalostí, učení techniky základních 
úderů, pohyb po kurtu.
● Squashový kemp 
Termín: 26. – 30. 8.
Náplní squashového a badmintonového kempu je prohloubení zna
lostí, učení techniky základních úderů, pohyb po kurtu.
Cena každého z kempů je 3 990 Kč. 
Bližší informace na www.jeremi.cz, kontakt: info@jeremi.cz.

Tenisový kemp pro děti
Týdenní prázdninový tábor se zaměřením na intenzivní výuku tenisu 
v Jilemnici. Termíny 29. 6. – 5. 7., 27. 7. – 2. 8. Cena 5 600 Kč. Na tá
boře bude připravený program na celý den. Některých her a soutěží 
se účastní všichni společně, některé jsou organizované odděleně pro 
mladší a starší, pro tenisový trénink děti rozdělíme obvykle do 6 vě
kově a výkonnostně vyrovnaných skupin. Dále si zahrajete třeba flor
bal nebo v klubovně pingpong, připravíme i etapovou hru v nedale
kém lese. V případě deštivého počasí máme zajištěnu tenisovou halu, 
prostornou tělocvičnu, krytý bazén.   
Více na www.tallent.cz/letnitaborjilemnice.

English camp
Ve dnech 27. 7. – 3. 8. pořádá mládež Církve bratrské v Praze 13 s tý
mem z Floridy Letní anglický tábor v chatě u Jablonce nad Nisou. Je 
určen studentům a mladým pracujícím ve věku 15–25 let. Čekají vás 
sportovní i nesportovní aktivity, které opravdu stojí za prožití, scénky, 
hry, hudba, sporty, crafts... Za jeden týden se naučíš anglicky jak nikdy 
předtím – na 4 studenty připadá jeden Američan, opravdu těžko se 
jim vyhýbá, pokud vyloženě nechceš. Kemp je vždy skvělý čas na to 
prohloubit přátelství, která již máš, a navázat nová, která trvají na celý 
život. Prožij nejlepší týden tvého léta... Více informací a přihlašování 
na www.ec.mladez13ka.cz.

Příměstský fotbalový kemp
Ve dnech 5. – 9. srpna se v Řeporyjích, Tělovýchovná 642, koná pěti
denní příměstský fotbalový kemp pro děti od 5 do 15 let. Je zaměřený 
na rozvoj individuálních herních činností, dynamiky, koordinaci po
hybů a techniky kopu. Přihlaste své dítě a nechte jej sportovat a bavit 
se s námi. Cena je 2 950 Kč. Těší se na vás tým Pro Fotbal kemp.  
Více informací a přihlášky najdete na www.profotbalkemp.cz.

The Avengers – Superhrdinové
V termínu od 27. 7. do 10. 8. pořádá spolek Duha Sedliště pro děti 
od 6 do 16 let již tradiční letní tábor na Sázavě. Celotáborová hra pro 
toto léto jsou The Avengers – Superhrdinové, se kterými se sejdeme 
na naší táborové základně v Sedlišti poblíže města a řeky Sázavy. Na
bízíme dětem krásných čtrnáct dní v přírodě naplněných hrami, spor
tem a zábavou. V našem mladém kolektivu se děti naučí samostatnosti 
a spoustu různých dovedností. Ubytování je v chatičkách, děti jsou 
pod lékařským dohledem. Více na www.sedliste3.cz. Připravila Eva Černá 
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Den dětí plný sportu
Oddíl fotbalu TJ Sokol Stodůlky s podporou MČ Prahy 13 pořádá 
v pátek 31. 5. od 16.00 do 19.00 Dětský den spojený s náborem do od
dílu fotbalu. Zveme všechny děti ročníků narození 2008–2015. Akce 
proběhne zábavnou formou, kdy si účastníci na několika stanovištích 
vyzkouší své pohybové a fotbalové dovednosti. Vrcholem akce, která 
se uskuteční na stodůleckém fotbalovém hřišti v Kovářově ulici 1617 
budou atletické závody. 

Fotbalový oddíl Sokola Stodůlky je největším klubem městské části, 
který má celkem 8 mládežnických týmů a 3 týmy dospělých. Aktuálně 
nejúspěšnějším celkem je družstvo mladších žáků, které bojuje o vítěz
ství v nejvyšší krajské soutěži. Více na www.sokolstodulky.cz.  

Vladimír Forejt

Mistryně ze Stodůlek
O víkendu 13. a 14. dubna proběhlo v hale BA Sparta Mistrovství ČR 
juniorek v basketbale. Turnaje, nad kterým převzal záštitu starosta naší 
městské části David Vodrážka, se zúčastnily čtyři nejlepší týmy této 
kategorie z celé republiky – BK Žabiny Brno, BK Studánka Pardu
bice, Basket Slovanka a domácí BA Sparta Praha. K velké radosti 
všech domácích fanoušků mistrovský titul vybojovala děvčata ze Sto
důlek, tedy BA Sparta Praha. Poraženými finalisty pak byly BK Ža
biny Brno, třetí místo získala Basket Slovanka a nepopulární brambo
rové medaile BK Studánka Pardubice. BA Sparta ze Stodůlek tak 
opět dokázala, jak kvalitně pracuje s mládeží a po zásluze patří mezi 
nejlepší mládežnické basketbalové kluby v ČR. Již první víkend 
v květnu pořádá BA Sparta další turnaj o titul mistra ČR, tentokrát 
v kategorii starších žákyň. Napodobí své starší spoluhráčky a vybojují 
další titul? BA Sparta děkuje městské části Praha 13 za podporu při 
obou akcích.  Ludmila Zachová

Nový ovál na Velké Ohradě
Na nově zrekonstruovaném sportovním ovále ZŠ Janského plní atle
tické disciplíny nejen žáci školy, ale cestu k novému sportovišti začínají 
nacházet také atletické kluby z Prahy 13, a především široká veřejnost. 
Sportoviště je přístupné pro sportování od 16 do 21 hodin. Jsme rádi, 
že se touto cestou mohou u nás lidé potkávat, dělat něco pro své zdraví 
a zároveň poznat ZŠ Janského a její činnost. A kdo ví, třeba už teď 
krouží na našem ovále nový Emil Zátopek.  Jan Havlíček, ředitel školy

Protančíme celý svět 
Dům dětí a mládeže Stodůlky zakládá nové taneční studio El Ritmo, 
kde si budete moci vybrat z pestré palety tanečních kroužků pro holky, 
kluky, mladé slečny, ale i ze spousty novinek pro dospělé. Naleznete 
u nás taneční styly z nejrůznějších koutů světa, vedené českými i za
hraničními lektory, takže si každý najde tanec, který bude jeho srdci 
nejblíže. Kompletní nabídka je na webu www.ddmstodulky.cz a zápisy 
jsou už v plném proudu.   Kamila Batista Tabera

První ročník  
Czech Pole Championship 
Nová soutěž v pole sport – akrobacii na vertikální tyči – ještě nezačala 
a už trhá rekordy. Do prvního ročníku se přihlásilo 181 soutěžících 
včetně finalistů mezinárodních soutěží. Půjde bezesporu o největší 

akci v pole sport v ČR. Soutěž 
proběhne 4. – 5. května ve spor
tovní hale Oáza v Praze 4.

Soutěžit mohou děti od 6 let, 
junioři jsou rozděleni dle věku 
a také dle úrovně na amatéry 
a profesionály, stejně tak ženy, 
kde je navíc i kategorie elite. 
V té se představí nejzkušenější 
tanečnice s ambicemi soutěžit 
i na mezinárodní scéně. Na své 
si přijdou také ženy, soutěž na
bídne v sobotu ve večerním 
programu kategorii mužů.

Z Prahy 13, která je jedním 
z hlavních partnerů akce, se 
představí hned několik soutěží
cích – v kategorii dětí obháj
kyně loňského zlata Ester 
 Prokopová a třetí nejmladší 
účastnice soutěže Barbora Ča
loudová. Další soutěžící z tři

náctky se představí v nedělním programu v kategoriích Ženy profe 
sionálky a Ženy Masters 40+ amatérky. Více informací o soutěži 
a o prodeji vstupenek najdete na www.czechpolechampionship.cz. 

Daniela Čaloudová 
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Beseda s historikem
V březnu jsme v rámci projektu 2. světová válka a k 80. výročí Protek
torátu Čechy a Morava pozvali do naší FZŠ Trávníčkova pana To
máše Zouzala, historika Masarykova ústavu, Archivu Akademie věd 
ČR a Ústavu pro výzkum totalitních režimů. Jeho přednáška Jak přežít 
protektorát, výklad, dobové dokumenty i odpovědi na otázky pomohly 
žákům 8. a 9. ročníku snáze pochopit, jak se tehdy žilo. Následná be
seda a celkové hodnocení ukázaly, že většina žáků má zájem o historii, 
zvláště pak o mezníky, které se významně zapsaly do dějin naší země. 
Děkujeme panu Zouzalovi i za jeho knihu Zabráno pro SS, kterou vě
noval do školní knihovny. Marcela Fuglíková

Hejbej.Se
Bydlím na Lužinách a patřím do skupiny lidí, kteří rádi tráví volný čas 
na čerstvém vzduchu. Obyčejné procházky bez cíle mě ale nebavily, 
tak jsem se je rozhodl spojit s poznáváním zajímavostí našeho hlav
ního města. Tím vznikla veřejně přístupná mobilní poznávací hra 
Hejbej.Se, která může dát i vašemu volnému času nový, neotřelý roz
měr.

Pokud se tedy chcete dozvědět něco nového (nejen) o Praze 13, na
vštivte stránku www.hejbej.se, zapněte v telefonu určování polohy, při
hlaste se a vyrazte vstříc novým zážitkům a zajímavostem. Každý 
otazník v mapě představuje otázku nebo hádanku, po jejímž ode
mknutí a zodpovězení se o daném místě dozvíte novou zajímavou in
formaci. Hra je ideální pro zpestření nedělní procházky nebo odbou
rání stresu z práce. Jan Kuptík

Který obor je ten pravý? 
Ve dnech 13. – 17. 5. se konají přijímací 
zkoušky do Fakultní základní umělecké školy 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.
Hudební obor
13. – 16. 5. od 14.00 do 18.00 a 17. 5. od 14.00 do 16.00 v hlavní 
 budově FZUŠ Praha 5, K Brance 72/2
Výtvarný obor a Taneční obor
13. – 16. 5. od 14.00 do 18.00 na detašovaném pracovišti FZUŠ – 
ve FZŠ Trávníčkova 1744
Literárně-dramatický obor
13. a 15. 5. od 14.00 do 18.00 na detašovaném pracovišti FZUŠ – 
v ZŠ Kuncova
Více informací najdete na www.zuspraha5.cz. Veronika Chudobová

Nové komunitní centrum 
V prostorech galerie Czech Photo Centre v Nových Butovicích jsme 
nově otevřeli Komunitní centrum Czech Photo, které přináší široké 
veřejnosti mnoho zajímavých aktivit spojených s fotografií. Pořádáme 
přednášky, motivační semináře, workshopy nebo komentované pro
hlídky. Do našeho centra se snažíme zapojit různorodé skupiny a vy
tvořit tak pestrou komunitu, která bude spojovat cílové skupiny od se
niorů, lidí s handicapem, etnických menšin až po rodiny a děti 
ohrožené sociálním vyloučením.

Nabízíme semestrální kurzy i jednotlivé workshopy a další akce. 
K dispozici máme i profesionální ateliér. Pro kurzy máme k zapůjčení 
kompaktní fotoaparáty a případně stativy. Program Komunitního cen
tra je zdarma. Všechny informace o Czech Photo a Komunitním cen
tru naleznete na www.czechphoto.org. Veronika Valčáková

Párová salsa
Každý čtvrtek v 18.30 probíhá ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, 
výuka kubánské salsy a bachaty. V kurzu jsou různě pokročilé páry, 
nové tanečníky a tanečnice přijímáme v průběhu celého roku. Po do
mluvě je možné přidat se i bez tanečního partnera. Přijďte se k nám 
na lekci podívat. Čeká vás skvělá parta a spousta zábavy na čtvrteční 
večer! Více info www.kamilasalsa.cz, tel. 606 099 571.  Kamila Batista

Poběž s námi a pro nás
Mateřská a základní škola spe
ciální Diakonie ČCE Praha 5 
pořádá v sobotu 25. května při 
příležitosti 30. výročí znovuobnovení Diakonie ČCE charitativní akci 
Běh kolem dokola aneb Poběž s námi a pro nás. Zveme všechny příz
nivce běhu a sportovních aktivit, děti i dospělé, kteří nám svým výko
nem pomohou proměnit uběhnuté metry ve finanční částku, a tak 
podpořit rozvoj školy a zlepšit podmínky vzdělávání žáků. 

Nepůjde o čas, ale o uběhnutá kola kolem Stodůleckého rybníku 
v Centrálním parku Prahy 13. Průběžný start bude zahájen ve 13.00 
a ukončen v 15.30. V 16.00 budou vyhlášeny výsledky, odměněni nej
vytrvalejší běžci a oznámen celkový počet uběhnutých kilometrů. Ne
půjde jen o běh, ale také o společné setkání, pobavení se za doprovodu 
hudby, pro děti budou připraveny výtvarné dílničky, sportovní soutěže, 
malování na obličej, maxi bublifuk a mnoho dalšího.

Diakonie akci pořádá pod záštitou starosty Davida Vodrážky 
a ve spolupráci s Oddílem lehké atletiky TJ Stodůlky Praha. Více 
na www.skolapraha.diakonie.cz. Milan Černý, ředitel
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Pohádka o Budulínkovi
V polovině dubna se ve Spolkovém domě konalo každoroční divadelní 
přestavení pro děti z mateřských a základních škol, která v rámci eko
logické výchovy pořádá odbor životního prostředí. Jsou hrazena z jeho 
rozpočtu a chodí na ně děti už od roku 1997. Smyslem a cílem těchto 
představení je ekologická osvěta a výchova dětí formou vhodnou pro 
nejmenší.

Představení, tentokrát to byla pohádka O Budulínkovi, zahájila mís
tostarostka Marcela Plesníková, která také vyhlásila výtvarnou soutěž. 

Na nejlepší malé malíře a kreslíři čeká hezká odměna. A pokud se 
nám sejde hodně obrázků, uspořádáme z nich výstavu.

Dvou pohádkových představení se letos zúčastnilo asi 400 dětí 
z mateřských a základních škol Prahy 13. Připravili je pro ně herci 
z Divadla Kapsa. Eva Beránková

Do obřadní síně vklouzlo jaro
Druhý dubnový čtvrtek uspořá
dal odbor sociální péče v obřadní 
síni radnice již tradičně jarní flo
ristiku pro seniory. Na setkání 
si účastníci mohli pod vedením 
zkušené floristky připravit veli
konoční výzdobu do svých do
movů. Programu se zúčastnilo 
35 seniorů, které přišel pozdravit 
starosta David Vodrážka spo
lečně s předsedkyní sociálního 
výboru Anetou Ečekovou Mar
šálovou. Všichni si domů odná
šeli nejen své krásné výtvory, ale 
i dobrou náladu. Blanka Vildová 

Pytle plné 
pokladů 
V pátek 5. dubna se žáci 
FZŠ Brdičkova již popáté 
zapojili do akce Ukliďme 
Česko. Všechny děti celou 
hodinu sbíraly odpadky 
na školním pozemku 
a v okolí školy. Jaké „po
klady“ našly, to si ani ne
přejte vědět! Jsou mezi 
námi i lidé, kteří dokáží 
vyhodit krabici s koťaty! 
Toto děti hodně ranilo a vedly dlouhou debatu na téma, jak dokáží 
být někteří spoluobčané necitliví. Určitě je to ale neodradilo a příští 
rok se do úklidu zapojíme znovu. Celou akci zorganizovala paní uči
telka Miluše Dušková a za to jí patří velké poděkování.

Kamila Hubalovská, ředitelka školy

Spojili jsme zábavu a pomoc
V září jsme v Prusíkově ulici otevřeli ScioŠkolu Praha. Vedeme děti 
k občanské zodpovědnosti a k zodpovědnosti celkově. Nejen proto 
jsme se spolu s nimi rozhodli také zapojit do dění na třináctce. A vý
sledek? První dubnovou sobotu jsme v Centrálním parku uspořádali 
charitativní akci Vítání jara.

Do přípravy se zapojili všechny děti ze školy, rodiče, sourozenci, ka
marádi a mnoho dobrovolníků, kterým pomoc, životní prostředí a me
zilidské vztahy nejsou lhostejné. Díky výrazné podpoře městské části 
se nám podařilo uspořádat velkou akci, kam se přišla podívat spousta 
lidí. Pro všechny návštěvníky bylo připravené občerstvení, dílny pro 
děti, sportovní hry, bazárek a mnoho dalšího. Vítání jara zastřešila or
ganizace 1 000 statečných, která dlouhodobě podporuje Dětské onko
logické centrum FN Motol.

Dobrovolné příspěvky z občerstvení a dílen se vyhouply na úcty
hodných 13 019 Kč, kterými podpoříme Dětské onkologické centrum 
FN Motol. Všem moc děkujeme.  Erna Landová

Předvelikonoční odpoledne
Ve středu 17. dubna se v MŠ Ovčí hájek 2177 konaly v rámci projektu 
Evropské unie MAP II Velikonoční dílna a Den otevřených dveří pro 
veřejenost. Rodiče, děti a všichni ti, kdo přišli, si vyrobili spoustu krás
ných velikonočních dekorací. Měli možnost seznámit se s celou ma
teřskou školou, prohlédnout si práce dětí, popovídat si s pedagogy 
školky, paní ředitelkou a v klidu naší školky si dát drobné občerstvení 
a kávu. Všichni odcházeli velikonočně naladěni, protože jsme společně 
strávili příjemné jarní odpoledne.  Hanka Baštová, ředitelka

Zahrada pěkně prokoukla
Jaro se nám pomalu probudilo do krásy, proto i zahrada v naší MŠ 
Rosnička potřebovala přípravu na dětské hry a radovánky. V sobotu 
6. dubna jsme se sešli už brzy ráno a do oběda bylo hotovo! Rodiče, 
prarodiče, paní učitelky i děti spolu vyhrabali zahradu, provedli prořez 
stromů, údržbu „vozového parku“ a opravili obložení mlhoviště. Stihli 
jsme i přípravu vysutých záhonků na bylinky, už se těšíme na sázení. 
Děkujeme hodným maminkám za občerstvení a všem zúčastněným  
za pomoc.   Jitka Machurová 
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Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986 
Praha 5 (vedle ordinace)
Jana Reifová, tel.: 602 228 330
jana.reifova@ceskapojistovna.cz

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

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

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

Stravovací provoz Střediska sociálních  
služeb Prahy 13 přijme na hlavní  

pracovní poměr pomocnou pracovní sílu  
do kuchyně.

Požadujeme:
- trestní bezúhonnost
- praxe v oboru výhodou nikoliv podmínkou
- zkušenosti v potravinářství výhodou
- schopnost samostatného práce

Nabízíme: 
- práce ve stabilní organizaci
- dovolená navíc
- možnost čerpání krátkodobého volna na vyléčení  
nebo čerpání zdravotního volna (sick days).

Informace na tel. 222 543 023 nebo 606 194 062 
– pan Stanislav Koňařík, vedoucí jídelny.

INZERCE

Jarní úklid v Praze 13
Naše městská část se každoročně zapojuje do celostátní akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko a spolupořádá jarní celoplošné úklidy veřejných 
ploch. Dobrovolnické úklidy občanů proběhly převážně v sobotu 
6. dubna. Zúčastnilo se opět více než 200 občanů z Prahy 13, kteří 
utvořili 14 úklidových skupin. Mezi účastníky byli rodiče a děti 
z českoanglické školky Domeček pod Velkou Ohradou, děti z FZŠ 
Brdičkova, pracovníci firem CEMEX a Komerční banka, členové 
spolků i některých politických stran, bytová družstva a jednotlivci, 
kteří uklízeli samostatně nebo složili skupiny z obyvatel v okolí svého 
bydliště. Odbor životního prostředí se přidal celoplošným úklidem 
dalších zanedbaných ploch zeleně, které jsou ve vlastnictví jiných sub
jektů.

Při této akci bylo sebráno asi 90 m³ odpadů všeho druhu. Bylo na
plněno zhruba 1 200 pytlů a sebráno množství dalšího volně loženého 

velkoobjemového odpadu. Je opravdu 
k neuvěření, co všechno lidé dokáží vyho
dit. Lidé sebrali plasty, papíry, textil, ple
chovky, sklo, pneumatiky, rezavé dráty... 
Nejvíce údajně bylo plechovek, skleněných 
lahví od alkoholu a cigaretových nedo
palků. Jedna pisatelka v dopise pochválila 
děti a uvedla, že právě ony patřily mezi 
nejpracovitější. To je skvělé, určitě to pozi
tivně ovlivní naši budoucnost. Na haldě 
Makču Pikču úklidáři zase objevili 3 pou
žité injekční stříkačky, 6 pneumatik, vykra
dené kabelky, vypáčenou pokladničku, dře
věnou postel, několik matrací, radiátor 

nebo držák satelitu. Při úklidu se tam prý dohodli s jedním stanujícím 
bezdomovcem, že si uklidí ve svém okolí. Dali mu pytle, které naplnil 
odpadem z okolí. Nyní má naklizeno!

Uklízelo se na plochách blízko Bucharovy ulice, na cyklostezce 
u Nové Vsi, v okolí Malé a Velké Ohrady, u meandru Prokopského po
toka poblíž ulice K Sopce, v Centrálním parku, částečně podél Jeremiá
šovy ulice u sídliště Stodůlky, v Centrálním parku, ve Stodůlkách smě
rem ke hřbitovu, v Třebonicích, v Motolském údolí. Odbor životního 
prostředí MČ Praha 13 po akci zajistil svoz sebraného odpadu. Opět 

nás moc potěšily milé reakce dobrovolníků, kteří se akce zúčastnili. 
Všem patří obrovské díky! Obří množství sesbíraných odpadků je 
stále jen kapkou v moři odpadů, které se na území naší městské části 
nacházejí. Máme obavy z toho, jak dlouho tento opravdu viditelný po
řádek vydrží. Někteří spoluobčané 
stále pravidelně zaneřáďují okolí, 
které my ostatní chceme mít čisté. 
Odbor životního prostředí bude 
průběžně pokračovat v úklidech 
černých skládek, jejichž likvidace 
je finančně velmi nákladná. A od
padů každoročně přibývá. Nachá
zíme je v zeleni, okolo kontejnerů, 
na hřištích, okolo trafostanic, cest 
a nákupních středisek. Občanům 
přitom pravidelně přistavujeme velkoobjemové kontejnery, kontejnery 
na bioodpad..., jsou jim k dispozici sběrné dvory, kde je možné od
pady uložit zdarma. Systém odpadového hospodářství města umož
ňuje stavět se k nakládání s odpa dy zodpovědně.

Lidé se často snaží přenášet svou odpovědnost na radnici. Odbor 
životního prostředí však zadává úklid ploch zeleně ve své správě 
3x týdně a nás všechny to stojí přes 6 milionů korun ročně. Tuto 
službu posilujeme nárazovými úklidy černých skládek. Za své chování 
i za vzhled okolí je odpovědný každý člověk samostatně. Každý oby
vatel naší městské části má kromě práv také své povinnosti. Černé 
skládky nehromadí jen bezdomovci, na které jsou často sváděny. Při 
svých kontrolách v terénu nacházíme rozkopané odpadkové koše a je
jich obsah rozházený po okolí. Když je koš v opravě, lidé dávají od
pad ky volně na místo, kde jindy stává. Při vysypávání domovního od
pa du do kontejnerů lidé často nekontrolují jejich dovírání a vítr pak 
obsah roznáší po okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí dobrovol
níků i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně 
nepořádek v našem okolí uklízí. Udržování čistoty a pořádku v naší 
městské části ale touto akcí nekončí. Zajišťujeme obsluhu odpadko
vých košů, úklidy ploch i černých skládek průběžně, nárazově i svoz 
odpadů od kontejnerů. V současné době se hlásí další dobrovolníci, 
kteří by rádi uklízeli své okolí i mimo akci Ukliďme Česko. Sebrané 
odpady pak vždy odvezeme. Doufáme, že společnými silami doká
žeme alespoň částečně pořádek udržet. Dana Céová, odbor životního prostředí

ŽivOtní prOstŘedí
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ŽivOtní prOstŘedí
 

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-
matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Nušlova  3. 5. parkovací záliv proti č. 2289/43
K Sopce  6. 5. zpevněná plocha
Trávníčkova  6. 5. rozšířený chodník proti č. 1764

Pod Viaduktem  7. 5. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru (u stanoviště 
na tříděný odpad)

Bašteckého  9. 5. křižovatka s ul. Janského
Böhmova 10. 5. parkoviště u kotelny
Nad Dalejským údolím 10. 5. záliv v komunikaci
Bellušova 13. 5. parkoviště proti č. 1804/7
Ovčí hájek 14. 5. parkoviště proti č. 2159/16
Janského 15. 5. parkovací záliv proti č. 2211/69
Šostakovičovo náměstí 15. 5. křižovatka s ul. Vlachova
K Fialce 16. 5. plocha u č. 1219
Podpěrova 17. 5. před MŠ – u č. 1879
Volutová 17. 5. parkoviště proti č. 2518/6
Janského 20. 5. parkovací záliv proti č. 2437/15
V Hůrkách 21. 5. křižovatka s ul. Seydlerova
Melodická 22. 5. křižovatka s ul. Operetní
Kettnerova 22. 5. proti č. 2059 (u trafostanice)
Janského 23. 5. parkovací záliv u lékárny
5. máje 24. 5. plocha proti č. 325
Sezemínská 27. 5. parkoviště u trafostanice
Pavrovského 27. 5. křižovatka s ul. Přecechtělova
K Opatřilce 28. 5. křižovatka s ul. K Jihu
Lýskova 28. 5. křižovatka s ul. Chalabalova, chodník u č. 1594
Husníkova 29. 5. parkoviště u trafostanice
Janského 30. 5. parkoviště proti č. 2370
Zázvorkova 30. 5. parkovací záliv proti č. 2003/4
Hábova 31. 5. parkoviště před č. 1564/8
Běhounkova  3. 6. parkoviště proti č. 2463
Drimlova  4. 6. parkovací záliv u kontejnerů na tříděný odpad
Chlupova  5. 6. proti č. 1800 (u MŠ)
Amforová  5. 6. proti č. 1895/24
Nušlova  6. 6. rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269
Borovanského  7. 6. křižovatka s ul. Kurzova

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů

 

Michaela Líčková

je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy. 
Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová společnost povinna vést evidenci 
občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat jméno a příjmení, adresu, druh 
a množství odpadu. 

MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde 
mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, suť.

datum ulice čas přistavení
18. 5. Třebonice (u kapličky) 10.00 – 16.00
25. 5. K Hájům (plocha u kontejnerů na tříděný odpad)  8.00 – 14.00
   1. 6. Mládí (parkoviště proti Auto Kelly) 10.00 – 16.00

Mobilní sběrný dvůr (MSD)

Den zahradní a komunální techniky 
Máte chalupu či chatu se zahradou a zajímá vás, jak co nejkvalitněji 
udržovat trávník a zelené plochy? Pak navštivte ve středu 29. května  
v čase od 10.00 do 18.00 výstavu na Slunečním náměstí, kterou pro 
dospělé i děti z Prahy 13 a další zájemce pořádá vydavatelství odbor
ných titulů Profi Press, s.r.o., společně s radnicí třináctky. Akce se 

koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky, který bude v 10.00 příto
men jejímu zahájení. Následovat bude individuální představení žací 
techniky, od 13.15. do 14.00 je na programu předvádění techniky 
na úklid chodníku. V 15.00 se bude u tribuny losovat tombola. Na vý
herce (osobně přítomné) čeká: 1. cena – tablet, 2. cena – vrtačka + 
sada nářadí, 3. cena – soudek piva Plzeň. Každý z výherců získá ještě 
předplatné jednoho z časopisů (Komunální technika, Energie 21, Za
hradnictví, Moderní obec nebo Odpady). Po losování přijde na řadu 
seminář o údržbě zeleně a kompostování, v 15.30 předvádění travních 
sekaček pro veřejnost, které výstavu zakončí. Více na www.dzkt.cz.

-red-............................................................................................................
Slosovatelný návštěvnický kupon do tomboly

odevzdejte u stánku vydavatelství Profi Press (platí pouze originál)

 Jméno a příjmení (firma): .............................................................
 Adresa: ...........................................................    PSČ: .....................
 Tel.: ........................... E-mail: .........................................................



Nové koše u metra Hůrka
Na únorovém jednání Zastupitelstva městské části Praha 13 se na zá
kladě oprávněného podnětu řešil stav úklidu a čistoty v okolí stanice 
metra Hůrka. Tato lokalita sice není přímo ve správě městské části, 
to ale neznamená, že jsme nehledali způsob, jak tento problém řešit 
a minimalizovat 
tak opakované 
stížnosti občanů. 
Z jednání zá
stupců městské 
části a TSK hl. 
m. Prahy vzešel 
příslib instalace 
nových a obje
mově větších 
odpadkových 
košů. V pondělí 
25. března byly 
u metra Hůrka 
čtyři nové koše na odpadky usazeny. Jsme rádi, že spolupráce mezi 
jednotlivými organizacemi funguje a tato exponovaná lokalita má 
šanci vypadat lépe. Samozřejmě, že vše závisí především na ukázně
nosti těch, kteří se v okolí stanice metra pohybují. Věřme, že všechny 
odpadky, a především nedopalky, budou končit tam, kde mají – v no
vých odpadkových koších.  Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí
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hasičské OkénkO

mĚstská pOLiCie

Z deníkU pOLiCie čr

Zadržení nezletilých sprejerů 
Dne 19. března po půl šesté odpoledne 
přijalo naše operační středisko oznámení 
o vandalizmu v ulici Modrá. Na místo 
byla neprodleně vyslána dvoučlenná auto
hlídka, která vlastním šetřením zjistila, že 
došlo k pomalování opěrných zdí pod tu
busem metra v ulici Modrá a u tenisové 
haly v ulici Zázvorkova. Výsledkem inten

zivní prověrky širšího okolí bylo dopadení dvou nezletilých osob 
přímo při tvorbě dalších graffiti. V důsledku rychlého zásahu našich 
strážníků nestačili překvapení mladíci utéci, ani klást účinný odpor. 
Na místě se podařilo zajistit i veškerý důkazní materiál, usvědčující 
podezřelé z pomalování veřejných staveb barvou. Následně byli pa
chatelé společně s malířskými potřebami předáni policistům z míst
ního oddělení, neboť se svým jednáním dopustili přečinu poškozování 
cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku. Tímto příspěvkem 

upozorňujeme 
zejména po
tencionální 
pachatele, že 
pomalování 
nebo pospre
jování staveb 
může být kva
lifikováno 
jako trestný 
čin, proto je 
v případě zá
jmu o tuto 
uměleckou 

činnost nutné využívat jen stanovené legální plochy. Považujeme 
za naprosto zbytečné, aby takto mladí lidé měli z chvilkové nerozváž
nosti konflikt s trestním zákoníkem.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 22. března byl zadržen muž, který se na Velké 
Ohradě vloupal do objektu a vozidla. Ve spolupráci se 
Službou kriminální policie a vyšetřování se vhodně vede-
nými výslechy podařila pachateli prokázat také další 
trestná činnost v obvodu Místního oddělení policie Sto-
důlky. Konkrétně bylo zjištěno, že tento výtečník je vášni-
vým „umělcem“, který sprejem nebo různými barvami vy-
tvářel nápisy na budovách v našem obvodu. Nyní je stíhán 
pro spáchání přečinu krádeže spáchaného vloupáním 
a poškození cizí věci, kterého se dopustil právě vytváře-
ním svých uměleckých děl na zdech domů. Nazývat jeho 
výtvory uměním je podle mého názoru příliš. Pachatel 
je stíhán vazebně. I poté, co byl zmíněný pachatel vzat 
do vazby, byl v našem územním obvodu zjištěn další vý-
skyt graffiti. Proto bych chtěl apelovat na občany, aby 

v případě, že se stanou svědky takového jednání, ihned 
kontaktovali linku 158. 
 V březnu bylo při silniční kontrole zastaveno celkem 5 ři-
dičů, u kterých byla orientační dechovou zkouškou zjištěna 
přítomnost alkoholu v dechu. V takových případech jsou ři-
diči pro spáchání přestupku oznámeni Magistrátu hl. m. 
Prahy Správní orgán jim může uložit pokutu a zákaz řízení. 
Řidič je ze zákona povinen se podrobit orientační dechové 
zkoušce, případně orientační zkoušce na ovlivnění jinou ná-
vykovou látkou. Pokud tak neučiní, tak mu opět hrozí po-
kuta a zákaz řízení. Při zjištěné vyšší míře alkoholu v krvi 
je pak řidiči sděleno podezření ze spáchání trestného činu. 
 Řidič, který usedne za volant pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky je ohrožením nejen pro sebe, ale především 
pro ostatní účastníky silničního provozu. 

 V polovině února došlo v Lounech k úmrtí tříletého 
chlapce, kterého zřejmě utýral jeho otčím, či spíše druh jeho 
matky. Nejhorší na případu je, že je obětí bezbranné dítě, 
které si neumí zavolat pomoc, neví jak situaci čelit a ve věku 
3 let asi ani neví, že se děje něco špatného, něco nenormál-
ního. Pokud máte podezření, že k něčemu takovému do-
chází i ve vašem okolí, u sousedů apod., nebuďte neteční 
a oznamte takovou situaci na Místní oddělení  policie Sto-
důlky. Udržujeme velmi dobrou spolupráci s Oddělením 
 sociálně právní ochrany dětí, ÚMČ Prahy 13. Je mi jasné, 
že máte spoustu práce a starostí, tak jako v dnešní době 
všichni, ale všímejte si svého okolí, protože v tomto kon-
krétním případě se, podle mě, mohlo tomu nejtragičtějšímu 
konci zabránit. 
 Za MOP Stodůlky npor. Lukáš Hošna

Vypalování trávy a pálení zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony 
České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lid
ských životů, zejména starších osob. Zahradní sezona obvykle začíná 
jarním úklidem pozemku. Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednoduché 
a méně namáhavé než hráběmi poctivě celou plochu zbavit starého 
porostu. Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je 
zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení po

žáru na jinou podobnou plochu nebo objekt, a to po povrchu suché 
vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením 
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo 
na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může 
„doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika 

dnech. Jsou známé případy, kdy například po dvou týdnech začal 
 hořet les ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa 
 pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení 
lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém původně 
jen malém kousku vypalované plochy.

Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad je možné
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mo
hou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zá
kony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zá
kon o odpadech a další) a za podmínek stanovených vyhláškami obcí, 
a to na přiměřeně velikých hromadách, za přítomnosti dospělé osoby 
a s připravenými prostředky k možnému hašení.  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Tréninky mohou začít
První dubnovou neděli jsme spolu s okolními sbory uklidili sportovní 
areál, postavili překážky a trénování už opravdu může začít. Týden 
před Velikonocemi jsme s dětmi a rodiči odjeli na víkendovou akci 
mimo Prahu. Všichni jsme si užili spoustu legrace, ale i kvalitních 
sportovních výkonů, a to hlavně od rodičů. Teď nás již čeká trénink 
na jarní kolo hry Plamen.

Pro veřejnost připravujeme spolu s rybáři Rybářské závody, které 
se budou konat 4. května od 7.00 hodin na rybníku v Třebonicích.  
Už 12. května proběhnou na hřišti závody v požárních útocích. Jak 
vše dopadlo, se dočtete v příštím čísle. Ještě tady mám jednu pozvánku 
– hasiči Třebonice zvou všechny děti a rodiče na Hasičskou pouť 
ke dni dětí. Akce se koná 2. června od 15.00 hodin ve sportovním 
 areálu v Třebonicích. Přijďte oslavit spolu s dětmi jejich svátek.

Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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Ve čtvrtek 23. května budou mít svátek nejen Vladimírové, ale i všichni ti, jejichž 
kroky zamíří do Kulturního domu Mlejn. Pozorní čtenáři STOPu už vědí, že tento ve-
čer bude pódium patřit Lubomíru Brabcovi, jednomu z nejbrilantnějších světových 
kytaristů. My jsme si s ním krátce povídali nejen o hře na kytaru, ale také o skle-
něné soše sv. Jana Nepomuckého nebo o více či méně adrenalinových sportech.

Začínal jste jako houslista, proč nakonec zvítězila kytara?
Můj tatínek byl kontrabasistou plzeňského operního orchestru. A já, 
jako každé správné muzikantské dítě, jsem musel chodit do houslí. 
Ve třinácti jsem však dostal dojem, že s houslemi žádnou holku ne
sbalím. A tak jsem uprosil tatínka, abych je mohl vyměnit za kytaru. 
Měl jsem štěstí na pedagoga. Pan profesor Jiří Knobloch mě ukázal 
krásy nejenom kytary, ale i klasické hudby. A já se rozhodl. Budu stu
dovat hudbu!  

Vystudoval jste konzervatoř v Praze, ve studiích jste pokračoval 
na londýnské Royal Academy of Music, získal jste celou řadu ocenění, 
obdržel zlaté i platinové desky... Můžete se dnes ještě něco naučit? 
Potřebujete vůbec ještě cvičit?
Interpret se učí celý život! V mládí je třeba cvičit mnoho hodin, ale 
čím jste starší, musí to cvičení být pravidelnější a nesmíte vynechat. 
Je to jako ve sportu. Když cyklista přestane jezdit na kole, tak se 
do formy dostává čím dál tím hůře. A ve stáří mu to také již nejde. 
Když však trénuje každý den, vydrží mu ježdění až do stáří.
Dříve se říkalo: Co Čech, to muzikant. Platí to ještě?
Samozřejmě. To snad bude platit vždy. Nejenom že máme špičkové 
interprety a skvělé profesionální hudebníky, ale stačí se vydat někam 
na vodu a uvidíte, kolik mladých dovede skvěle doprovázet své pís
ničky na kytaru. 
Co vám hudba přináší?
Hudba je pro mne vším! A speciálně ta „vážná“ je krásný rozměr, 
který dokáže v určitých momentech života neskutečně pomoci. Člo
věk k ní ale musí dospět a pak v ní najde to, co hledá. Začíná tam, kde 
slovo končí, a pokud je pravda, že hranice slova jsou hranice tohoto 
světa, pak hudba nás dostává za tyto hranice. Kamsi do nebeských vý
šin. Které jsou dostupné pouze lidské duši. Mám radost, že na mé 
koncerty chodí čím dál tím více lidí a že většina mých koncertů je vy
prodána. 
Ve hře na kytaru bezesporu patříte mezi světovou špičku. Proto mě 
dost překvapily vaše koníčky. Věnujete se skialpinismu, canyoningu, 
jachtaření, potápění, jezdíte na koni... Nemáte strach ze zranění?
Občas slýchám, že mám nebezpečné koníčky, ale já si to nemyslím. 
Nevěřím, že divoká voda, jachting, potápění, canyoning, létání balo
nem a jízda na koni jsou nebezpečnější než procházka po Václaváku 
v jedenáct večer. Mám rád sporty, které jsou něčím víc. Sporty, které 
neosloví jenom vaši ctižádost, ale také váš smysl pro krásu. Pro dálku. 
Pro něco, co vás teprve čeká. V zimě a na jaře mě nejvíce baví lyžo
vání. Jezdím rád ve volných terénech. Mimo sjezdovky. Připadá mi to 
tam bezpečnější a hlavně o moc krásnější. Nejoblíbenější destinací je 
pro mě francouzské Chamonix. Je to středisko, které bylo postaveno 
ještě před válkou a to znamená, že sjezdovky jsou mnohem, mnohem 
prudší a počítá se tam s volnými sjezdy. V té době se ještě opravdu 
sportovalo srdcem! Každým rokem tam s přáteli strávím týden. 

Hudba je mojí životní láskou
Koncertujete na prestižních pódiích po celém světě, ale tóny vaší kytary 
zazněly i na hodně netradičním místě – v Antarktidě. Jaký vítr vás zavál 
až na šestý světadíl? 
Snad jako každého kluka mě lákaly polární kraje. Kdysi jsem si 
do  rádia Classic zval hosty, kteří mě nějak zaujali. Jaroslav Pavlíček 
mě oslovil svou knížkou „Přežití v drsné přírodě“. Svěřil jsem mu, co 
všechno z jeho drsných rad jak přežít jsem osobně vyzkoušel, protože 
všechny ty nápady se pro mě staly jakousi biblí správného chlapa. 
A tehdy mě tenhle člověk, který bez pomoci státu založil první českou 
polární stanici, nabídl, abych s ním jel hrát – do Antarktidy. Uspořá
dali jsme tam skutečně první koncert na tomto kontinentu. Snímala 
ho dokonce japonská televize. Od té doby jsem tam byl ještě dvakrát. 
Nejdobrodružnější byla návštěva poslední, kdy jsme tam pluli na šest
náctimetrové plachetnici, a navíc jsme se v Antarktidě potápěli. 
Z vaší iniciativy stojí na mostě přes řeku Otavu v Čepicích na Klatovsku 
skleněná plastika svatého Jana Nepomuckého. Proč právě tohoto světce?
Je to jeden s nejslavnějších Čechů, patron České země, patří k našim 
tradicím a ty bychom měli udržovat. Ochraňuje před povodněmi, je 
patronem vodáků, vorařů, mlýnů a mostů – a já jsem měl od malička 
k vodě blízko. Byl naším nejznámějším barokním světcem a barokní 
umění miluju, jeho odraz nacházím tady v naší venkovské krajině 
na každém kroku – nejen v církevních stavbách, jako jsou nádherné 
barokní kapličky a kostelíčky. Lidová architektura na návsích, hudba, 
lidové písničky, kroje – to všechno jsou nesmazatelné stopy toho ob
dobí. A potom – Jan Nepomucký bývá nazýván stavitelem mostů 
mezi lidmi, mezi národy. A to je hodnota, která patří v každé době 
k nejdůležitějším. Jeho sochy stávaly skoro v každé české vesničce, na
jdeme je i v mnoha zemích Evropy, ale i třeba v Číně, v Jižní Ame
rice... Vlastně po celém světě. Svatojánská tradice u nás bývala velmi 
silná, ale byly časy, kdy byl Jan Nepomucký zatracován, a pak zase 
brán na milost. A tak jeho sochy střídavě mizely v depozitářích 
a po čase se zase vracely zpět. A to se opakovalo několikrát. Jsem rád, 
že moderní socha svatého Jana je také u nás v Praze 13. Je důkazem, 
že jeho památka je stále živá a aktuální a architektonicky se uplatňuje 
i v moderní zástavbě. 
Říká se, že muž narozený ve znamení Blíženců je výrazná a nepřehléd-
nutelná osobnost, je výřečný, inteligentní, má smysl pro humor, nemá 
rád nudu a stereotyp, vyznačuje se jistou rozpolceností... Sedí to na vás?
Tak nevím. To byste se musela zeptat někoho z mého okolí. Ale leg
raci mám rád!
Vraťme se ještě k vašemu květnovému koncertu v KD Mlejn. Na co se 
mohou posluchači těšit? Kde vás mohou v nejbližší době vidět a slyšet ti, 
kteří tento koncert prošvihnou?
Mám připravený kytarový recitál, v kterém vás provedu světem kytary 
od renesance, přes baroko, raný romantizmus, impresionizmus až 
po hudbu současnou. Zazní tam i moje skladby a samozřejmě efektní 
španělské a latinskoamerické 
skladby, které ke kytaře náleží. 
Nestihneteli to na koncert 
do Mlejna, mnoho vám již 
toho nezbývá. Snad navštívit 
můj pravidelný koncertní cyk
lus „Pražské hudební večery“, 
který začíná v říjnu a končí 
dubnem. Přestěhoval jsem se 
s ním ze Španělské synagogy 
do nového prostředí Refek
táře Univerzity Karlovy, Ma
tematickofyzikální fakulty 
na Malostranském náměstí. 
A další plány? Chtěl bych 
ještě trochu přispět do našeho kulturního života. Myslím, že hlavní 
snahou muzikantů by měla být snaha o harmonii. Aby vše dobře znělo 
a aby nedocházelo k disonancím. Známe to z hudby i z hudební teo
rie. Každá disonance by měla být rozvedena. Jednáli se o kontra
punkt, hlasy jsou vedeny samostatně, ale v souladu s pravidly, tak aby 
dávaly harmonický celek. A to si myslím by měla být snaha nás všech 
muzikantů, dávat svojí hudbou lidem radost a snažit se jim ukázat, jak 
je svět krásný a harmonický.  Eva Černá
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ABECEDA PENĚZ ANEB HURÁ, MÁME FIRMU! Děti ze 4.B naší 
ZŠ Mohylová se přihlásily do prima projektu finanční gramotnosti, 
který pro čtvrťáky připravila pod názvem Abeceda peněz Česká spoři
telna. Děti založily svoji firmu a jako členové Mohyla Group navštívili 
pobočku spořitelny na Lukách. Zde poznali, jak banka funguje a ředi
telka a finanční ředitel Mohyla Group sepsali s vedením spořitelny 
smlouvu o půjčce. Odnesli si základní vklad pro budoucí investování 
firmy. Jak investovali a jak si poradili, můžete vidět na prodejním jar
marku, který se bude konat ve čtvrtek 6. června u stanice metra Luka. 

Michaela Houšková 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA. V druhé polovině března přijeli do areálu 
FZŠ Trávníčkova strážníci z odboru prevence, psovodi a jízdní hlídka 
městské policie. Předškoláci si procvičili dopravní značky na mobilním 
dopravním hřišti a vyzkoušeli si jízdu na kolech. Společně se žáky prv
ních tříd a dětí ze 4.A zhlédli ukázky dovedností psů a koní. Všichni si 
odnesli cenné zkušenosti a dárek od městské policie. Helena Bumbálková

KOUZELNÁ NOC. Ve čtvrtek 
21. března čekala na děti ze ZŠ 
Janského kouzelná Noc s An
dersenem. Tentokrát se hodně 
dozvěděly o spisovateli Miloši 
Macourkovi a z jeho knížek se 
během večera i předčítalo. Také 
se ale o knížkách povídalo, děti 
soutěžily, vyráběly a společně 
nocovaly v klubovně. Přišel 
za nimi i sám Hans Christian 
Andersen a vyprávěl jim o kni
hách, s kytarou je navštívila ře
ditelka zoo Žofka a na koštěti 
přiletěla Saxana. Hlavní ale 
bylo čtení a poslouchání pohá
dek a příběhů. Ve škole vyroste strom Pohádkovník, který bude dětem 
připomínat, že číst knížky a poslouchat pohádky je důležité, poučné 
a hlavně zábavné.   Jan Havlíček, ředitel školy

KRÁSNÁ TRADICE. V pátek 12. dubna se žáci 6. ročníku Základní 
školy Lužiny již tradičně vypravili za klienty stacionáře Střediska so
ciálních služeb Prahy 13, aby v předvelikonočním čase společně tvořili 
jarní dekorace. Tentokrát vyráběli závěsného ptáčka z plodu stromu 
baobab, vyprávěli babičkám a dědečkům o historii tohoto přírodního 
symbolu Afriky a společně si pochutnali na velikonočních sladkos
tech.  Michaela Huslarová

MLADÝ PROGRAMÁTOR. Dne 3. dubna se sjeli chrabří programá
toři z celé Prahy, aby za branami FZŠ Trávníčkova čelili výzvám, jež 
pro ně přichystalo TIB, z.s. Zúčastnění řešitelé byli žáci základních 
a středních škol. Mobilní telefony, učebnice či internet byly zakázány, 
a tak jediné, co soutěžícím zbývalo, byla jejich fantazie a kreativita. 
Z regionálních kol postoupili ti nejlepší do dalšího kola. Ještě zapekli
tější a promyšlenější úlohy budou k řešení 17. – 19. 5. v rámci celostát
ního kola v ZŠ Bílá cesta v Teplicích. Více na https://soutez.tib.cz. 

 Zuzana Kocíková

OSLAVA JARA. První jarní den je každoročním důvodem k oslavě. 
Malí Bobříci přivolávají písničkami, básničkami a tanečky sluníčko, 
pozadu ale nezůstávají ani pedagogové. Ti pro děti vždy sehrají po
hádku. Letos se paní učitelky proměnily ve zvířátka a pomohly myšá
kovi hledat ztracenou radost. Vedle úsměvu či pohlazení, kterou se ra
dost především krmí, měly děti radost umocněnou stavebnicí Lego 
Duplo – obrovským sponzorským darem. Večer si pak v rámci tvořivé 
dílničky z projektu MAP II užily spolu s rodiči nejen hru, ale i vý
tvarné tvoření. Radost byla veliká, tak ji posíláme i všem čtenářům 
STOPu.      Za MŠ U Bobříka Jana Kafková
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POHÁDKOVÉ PUTOVÁNÍ. Večer 29. 3. proběhla v ZŠ Mohylová již 
tradiční Noc s Andersenem. Děti školní družiny byly opět její součástí, 
letos již osmnáctým rokem. Po zahájení se rozběhly po škole, aby pl
nily úkoly pohádkového putování. Na dobrou noc jsme si ještě přečetli 
pár oblíbených pohádek, které známý dánský spisovatel napsal. Ráno 
na děti čekal pamětní list, záložka, medaile pro čtenáře a pěkná 
knížka.   Lýdia Baráková

POLICIE VE ŠKOLCE. V dubnu k nám do MŠ Mezi Školami 2323 
přišla zaměstnankyně Policie ČR, aby děti z oddělení Kuřátka sezná
mila nejen se svou prací, ale také s tím, jak se v kterých situacích za
chovat. Děti měly možnost seznámit se s různými příběhy, které samy 
pomáhaly dotvořit tak, aby měly šťastný konec a vše dobře dopadlo. 
Seznámily se i s různými pomůckami, které policie používá. Nechy
běly ani hry, hádanky a soutěže.  Andrea Kudličková

TÝDENNÍ TVOŘIVÝ HAPPENING. Velký rozkvetlý maskovník? 
Kreslení křídou na velké černé věže s malovanými okny? Stavění do
mečků z mechu uprostřed sídliště? Malování vodou, na porcelánové 
izolátory, na dřevěná prkna budoucího plotu? Obří komiks? Zvonko
hry? Už jste to někde viděli? Ne? Škoda, že jste nepřišli v týdnu 
od 8. do 12. 4. do DDM Stodůlky, kde probíhal po celý týden netra
diční tvořivý happening. Chcete přesto mít na našem plotě své vlast
noručně namalované prkno? Sledujte termíny workshopů s názvem 
Malba na prkna na www.ddmstodulky.cz a přijďte. Zdenka Hiřmanová

VYKOUMEJ KOMIKS. Jde o celopražskou výtvarnou soutěž, do které 
se může zapojit každý, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Dává prostor 
začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny 
ostatních vrstevníků. Letos se konal již 8. ročník této soutěže, do které 
se naše FZŠ Mezi Školami zapojila již počtvrté. Nutno dodat, že vždy 
úspěšně. Za zvládnutí náročné techniky byl v kategorii žáků 8. – 9. roč  
níků letos oceněn osmák Matěj Litera. To mu předala jedna z našich 
nadějných komiksových autorek Kateřina Čupová. Matěji, gratulu
jeme! Marcela Pískatá, učitelka VV

VÝSTAVA MOJE TĚLO. Jak 
funguje dýchání, jak vypadá 
krevní oběh nebo proces trá
vení? To a spoustu dalších 
zajímavostí o lidském těle 
jsme se dozvěděli na interak
tivní výstavě v Metropoli 
Zličín. Oblečeni jako lékaři 
jsme pod vedením studentky 
Lékařské fakulty prošli vý
stavou, která procesy v lid
ském těle znázorňovala po
chopitelně a poutavě. 
Inzerovaná interaktivní vý
stava sice příliš interaktivní 
nebyla, ale i tak nám přispěla 
k oživení výuky. 

Marie Procházková, ZŠ Mohylová

ZÁZRAČNÝ OBRAZ. Děti z 3.C FZŠ Trávníčkova se vydaly do Vele
tržního paláce na lektorský program k výstavě Zázračný obraz – velko
lepých děl Kathariny Grosse. Nejprve si zkoušely na obrovské prázdné 
zdi animace pomocí svítících baterií, pak na sebe nechaly působit mo
numentální obrazy, které autorka tvořila přímo pro prostory tohoto 
paláce. Děti se dozvěděly o její tvorbě i o technice, jakou pracovala. 
V závěru programu měly možnost si ji vyzkoušet. V ochranných oble
cích a s rouškou vytvořily pomocí sprejů a přírodnin nádherná vlastní 
díla. Lektorům Národní galerie děkujeme za tento nevšední zážitek.  

 Kristína Pekárková 
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Finanční pOradna

Cestovní pojištění
Při sjednání cestovního pojištění je potřeba si uvědomit zdali cestu
jeme do zahraničí pouze jednou nebo vícekrát do roka (lyžování v za
hraničí, pobyt u moře, víkendy v evropských metropolích a další cesty 
nejen po Evropě). Pokud cestujeme pravidelně, je dobré zvážit celo
roční pojištění, které se vám může oproti jednorázově sjednávaným 
pojištěním (které navíc často řešíme den před odletem/odjezdem 
a nevěnujeme výběru dostatečnou pozornost) vyplatit. U celoročních 
pojištění je zpravidla širší pojistné krytí, levné připojištění pro děti 
a příznivá cena za důležité pojištění odpovědnosti za škodu na dosta
tečný limit. Pojištění odpovědnosti vnímám jako velmi důležité. Po
kud někomu způsobíte škodu na zdraví, na majetku – např. při lyžo
vání (náklady na léčbu, převoz do nemocnice) může se jednat 
o milionové částky.

Pro sjednání jednorázového cestovního pojištění je ideální porovnat 
si ceny na internetu. Doporučuji porovnání více webových portálů 
z důvodu větší objektivity. V poslední době se snaží nabídnout konku
renceschopné podmínky také zdravotní pojišťovny (např. OZP, VZP). 
Sjednání je také možné přes internet, aniž byste museli osobně navští
vit pobočku některé pojišťovny. Sjednat lze také doplňková připojiš
tění, např. zavazadel, storna zájezdu, přerušené cesty, veterinární léčby 
či rozšířené asistenční služby. Online cestovní pojištění na poslední 
chvíli zaplatíte platební kartou a smlouvu s kartičkou pojištěnce 
obdržíte emailem. 

Jaké jsou konkrétní ceny vyšších balíčků cestovního pojištění při 
delším pobytu v zahraničí?

Kooperativa:
Pojištění na 7 měsíců po celém světě s pojištěním aktivních sportů 
(lyže, jachting, potápění + všechny základní sporty) v nižší variantě 
Klasik stojí 10 140 Kč, po slevě 20 % = 8 112 Kč. Ve vyšší variantě Plus 

stojí pojištění 15 029 Kč, po slevě 20 % = 12 023 Kč. Mají asistenční 
servis 24/7 v českém jazyce a dalších světových jazycích.

Allianz:
Pro delší pobyt v zahraničí jsou možné varianty:
a)  cestovní pojištění pro celý svět bez USA a ČR na půl roku je 

možné dle denní sazby
b) roční pojištění včetně USA a ČR 
Cestovní pojištění by krylo rizika léčebných výloh v zahraničí, úrazu, 
zavazadla, odpovědnosti a asistenčních služeb. Cena pojistného 
na 6 měsíců je 13 600 Kč. Cena pojistného denní sazbou je 84 Kč/
osoba/den, na dopojištění 1 měsíce by vyšla na 2 520 Kč. Celkem by 
cena pojistného na 7 měsíců byla za 16 120 Kč. Cena za roční pojistné 
je 20 760 Kč.

ERV pojišťovna:
Nabízí několik balíčků dle délky a typu cesty. Na období půl roku na
bízí produkt Sbaleno, kde lze sjednat i dlouhodobé pojištění. Cena 
za 7 měsíců činí 9 220 Kč. Pojištění lze dále prodlužovat vždy o měsíc 
za 1 350 Kč/měsíc. Dlouhodobé pobyty se sjednávají se spoluúčastí 
1 500 Kč na pojistnou událost.
ERV je specialista na cestovní pojištění a samozřejmě zajišťuje asis
tenční servis 24/7 v českém jazyce a poskytuje nadstandardní servis 
v oblasti sjednávání, pomoci i následné likvidace.

ČSOB:
Nabízí roční kartu ve verzi pro dlouhodobé pobyty. Mají dvě varianty: 
Standard vychází na 16 150 Kč, Dominant vychází na 20 910 Kč.

UNIQA:
Nabízí jednorázové pojištění, varianta s nejvyšším limitem vychází 
na 22 032 Kč.               Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

OdpOvídá psyChOLOG
Letní prázdniny se blíží – i pro studenty do 26 let
„Dobrý den, paní doktorko, je mi 16 let a studuji 2. ročník střední školy. 
S rodiči už na prázdniny jet nechci a s partou, se kterou jsem byla zvyklá 
trávit volný čas, být asi nemůžu. Chodila jsem s jedním klukem z té party 
a rozešli jsme se. Neumím si představit, že bych ho vídala s jinou holkou 
a jiné kamarády nemám.“

„Dobrý den, studuji 3. ročník střední školy a letos mi bylo konečně 18 let. 
Je to složité – jsem vlastně dospělý, ale stejně musím doma nějak poslouchat. 
S mámou nebo s babičkou na dovolenou už opravdu nechci, i když je mám 
rád. Chtěl bych jet někam, třeba i do ciziny, zažít nějaké dobrodružství 
a poznat nové lidi. Nemám ale moc peněz a mámě už si říkat nechci.“

Ano, čas letních prázdnin, dovole
ných, výletů, zajímavých akcí, no
vých zážitků a nových seznámení 
se opravdu rychle blíží. O dět
ských táborech pro školáky jsem 
psala již dříve. Ale dvouměsíční 
letní prázdniny mají i ti starší. 
Většina z nich už chce svoje volno 
a letní čas strávit se svými vrstev
níky. Je to pochopitelné. I vývojově 
je to období, kdy názor a společ
nost vrstevníků je prioritní.

Na dětské tábory studenti od 15 
do 26 let můžou jet už jen jako ve
doucí. Některé pobytové akce jsou 
přizpůsobené věkové hranici 15 – 
18, někdy až 26 let a mívají náplň 
velmi atraktivních outdoorových aktivit nebo specializovaných oboro
vých akcí, organizovaných většinou pod záštitou dané vysoké školy sa
motnými vysokoškoláky. Je pravda, že bývají často výběrové a někdy 

finančně docela náročné. Je také možné zvolit program, který spojuje 
letní studentskou pracovní brigádu bez nároku na finanční odměnu 
s následným pobytem a programem zdarma. Daný pobyt i program 
s vrstevníky v přírodě, často i v zahraničí, si tak mladý člověk sám od
pracuje. V zahraničí po přihlášení do pracovních letních pobytů s pro
gramem většinou získá účastník i bonus komunikace v cizím jazyce. 

Ne všichni ale máme rádi organizovanou zábavu. Jinou variantou 
tedy může být jakákoli letní brigáda – v Čechách i v cizině. V květnu 
bude určitě ještě spousta volných pracovních příležitostí, ale také nej
vyšší čas si nějakou domluvit. Vydělané finanční prostředky, za které 
se určitě dá strávit hezký prázdninový čas s kamarády, nebudou vůbec 
jediným přínosem. Mladý člověk se naučí požádat o práci, napsat ži

votopis, absolvovat pracovní po
hovor, vyjednat si vlastní pod
mínky, seznámí se s novým 
prostředím, pozná nové lidi... 
Na letní brigádě možná vznikne 
i případný základ budoucí kvalitní 
pracovní pozice nebo naopak zku
šenost, díky které zjistím, co 
opravdu v budoucnu dělat nechci. 
Můžou vzniknout nová přátelství, 
i nové lásky. Může to být mož
nost, jak získat pocit hrdosti, že si 
nemusím říkat rodičům o peníze 
a určitý díl zodpovědnosti zvládnu 
i sám. Je to mnohem větší důkaz 
dospělosti než datum 18. naroze
nin v občance. A ten je k nezapla
cení J.

Všem čtenářům časopisu STOP přeju, aby sami pro sebe připravili 
včas hezké léto.

Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Projekt na ochranu majetku 
Preventivní projekt Policie ČR Zabezpečte se 
nabízí v nové stejnojmenné mobilní aplikaci 
informace o možnostech zabezpečení bytů, 
domů, chat, garáží i bytových domů. Na jed
nom místě získáte ucelené informace o způsobech účinného zabezpe
čení vybraného objektu prostřednictvím certifikovaných bezpečnost
ních produktů. Nechybí ani důležité technické normy jednotlivých 
bezpečnostních prvků. Aplikace je volně dostupná v App Store nebo 
Google Play. Preventista Policie ČR por. Ladislav Beránek

Sbírka pro Zvíře v nouzi
V pátek 8. března se v prostorách šaten I. stupně naší FZŠ Trávníč
kova konal dobročinný prodej ve prospěch organizace Zvíře v nouzi. 
Ta provozuje pražskou záchranku pro volně žijící zvířata i mnoho zá
chranných stanic po celé republice. Výrobky na prodej zhotovily děti 
ve školní družině. Tentokrát se k nim přidalo i mnoho dalších žáků 
I. stupně. Bylo vybráno neuvěřitelných 6 150 Kč. Děkujeme všem dě
tem, rodičům i pedagogům, kteří si nějaký výrobek koupili nebo jen 
přispěli. Jitka Vašíčková

Už deset let jsme tu pro vás 
Projekt Společná adresa – Praha 13 je již deset 
let zaměřený na integraci cizinců a podporu 
vzájemného soužití občanů Prahy 13. Jeho 
struktura je tvořena z pěti priorit: vzdělávání, 
informovanost, volný čas, regionální spolu
práce a komunitní práce. 

Oblast vzdělávání staví na spolupráci se 
sedmi mateřskými a čtyřmi základními ško
lami, kde probíhá jazyková příprava žákůcizinců a doučování (včetně 
prázdninových kurzů češtiny ve třech ZŠ). Zároveň jsou vzdělávány 
pedagožky z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují META, 
o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů a ÚJOP UK 
v Praze, který nabízí Dvousemestrální zdokonalovací kurz k výuce 
češtiny jako cizího jazyka. Dále probíhají prostřednictvím neziskové 
organizace Centrum pro integrace cizinců, o.p.s., tři typy nízkopraho
vých kurzů češtiny pro dospělé migranty. V Městské knihovně v OC 
Lužiny probíhají dvě aktivity – Interkulturní konverzační setkání 
 organizovaná Integračním centrem Praha, o.p.s., a projekt Společně 
v knihovně, který je zaměřený na nízkoprahovou pomoc se školní pří
pravou. Ten zajišťuje Nová škola, o.p.s. 

Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporo
ván aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky (podzimní akce Letem 
světem) a volnočasovým klubem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. 
Ve spolupráci s pobočkou Integračního centra Praha, o.p.s., je realizo
vána kulturněkomunitní akce Nejsme si cizí..., která se bude konat 
22. června od 14 hodin v Centrálním parku poblíž Kuželkárny.

Informovanost – všechny podstatné informace naleznete v infor
mačním letáku a na pravidelně aktualizovaném webu MČ Praha 13. 

Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pra
covní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13. Po čtyřech letech se 
opět ujmeme celostátního pracovního setkání obcí, které realizují in
tegrační projekty. 

Další novinkou projektu je rozvoj komunitní práce a od května roz
šíření našeho týmu o komunitní pracovnici.  
Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ Pra 
ha 13. Více na www.praha13.cz/Integracecizincu, na emailu 
jakesd@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 452.  Daniel Jakeš, koordinátor projektu

pOmáhají drUhým

Run and Help 
V pátek 14. června v 10.00 
odstartuje ve sportovním 
areálu FZŠ Trávníčkova 
dobročinný běh pro Lukáše. 
Tady ale nikdo nebude zá
vodit, časy se neměří, vítě
zové budou všichni. 
Do projektu Run and Help 
neboli Běhání, které po
máhá (www.runandhelp.cz) 
se každoročně zapojují tisíce 
nadšenců, kterým není lho
stejný osud druhých a chtějí 
drobným finančním obno
sem pomoci svým hendike
povaným spolužákům, ka
marádům, kolegům... 
Přijdete pomoci Lukášovi 
i vy? Tady je jeho příběh:

Ahoj, jmenuji se Lukáš, je mi 19 let a chodím do školy v Jedličkově 
ústavu v Praze. Narodil jsem se s dětskou mozkovou obrnou, nemůžu cho-
dit, mluvit, sám se nenajím a ani nenapiju. Celodenně se o mne musí ně-
kdo starat, komunikuji hlavně přes počítač a snažím se psát. Ve škole mě 
nejvíce baví počítače. Mám mladšího brášku Kubíčka, kterého mám moc 
rád. Aby se moje problémy nezhoršovaly, musím pravidelně cvičit. Reha-
bilitace jsou časově i f inančně náročné, proto vám moc děkuji za pomoc. 
Lukáš -red-

I festival může pomáhat
Mezi ploty je rozsáhlý hudební a divadelní festival. Ale... Je to projekt, 
jehož tématem je duše jako alfa a omega našeho života. Je to prostor 
pro komunikaci, který naplňujeme hodnotami jako tolerance a pomoc 

člověka druhému člo
věku.

Vedle špičkových 
umělců se do akce za
pojuje řada zástupců 
neziskového sektoru 
a především přední 
psychologové, terapeuti 
a další odborníci. Od
borná část s umělec
kým programem dávají 
vzniknout originál
nímu konceptu, který 
jinde nemá obdoby.

Festivalu Mezi ploty 
se pravidelně zúčast
ňuje přes 20 000 ná

vštěvníků. Ve dnech 25. a 26. května vystoupí na 14 scénách více než 
160 divadelních a hudebních souborů a interpretů. Událost bude tvo
řit přes 280 dílčích akcí. Více na www.meziploty.cz. Michaela Šandová
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Autobusem z Hradčanské dojedete do Nového Strašecí na zastávku 
Palackého. Odtud se dáte po červené k vlakovému nádraží, za ním 
 půjdete rovně až k hlavní silnici, kde zahnete doprava přes most. 
Na konci doprava kolem pomníčku a most podejdete. Ukazatel vás 
nasměruje ke kovové rozhledně Mackova hora. Otvírací doba je 
od dubna do září, od úterka do soboty 9.00–16.00. Uvidět lze Říp, 
Milešovku a Klínovec. Vrátíte se k nádraží a odtud po zelené do Rudy 
s kaplí sv. Anděla Strážce až k Pilskému rybníku. Ale až k němu se 

nedostanete. Je součástí přírodní rezervace údolí Klíčavy s mnoha 
chráněnými rostlinami a živočichy – např. kosatcem sibiřským, prst
natcem májovým, rakem říčním, mihulí potoční i čolkem horským. 
Pokračujte po zelené k dalšímu rozcestí a od něj dál 
po žluté. Nádhernými hlubokými lesy a starým stro
mořadím dojdete širokou starou cestou k ukazateli 
U Zeleného průseku. Odtud je to krásnými lesy 
po žluté do Lán něco přes tři kilometry. Vyjdete 
na hlavní u kruhového objezdu. V centru Lán stojí 
kříž a sochy svatého Jana Nepomuckého a svatého 
Antonína Paduánského z 18. století. Obě sem byly 
přemístěny z můstku přes vodní příkop u Lánského 
zámku. Za pomníkem obětem 2. světové války je mu
zeum legend československého hokeje – první veřejně 
přístupná sbírka hokejových trofejí. Vznikla na popud 
bývalého lánského hokejisty Josefa Hoška a českoslo
venského reprezentanta Eduarda Nováka. Hned na
proti stojí dvoupatrové muzeum sportovních vozů 
s asi stovkou závodních a sportovních vozů. Láka
dlem jsou formule od roku 1967 po současnost. 
 Otevřeno je od dubna do září, od úterka do neděle 

Švejcarovo náměstí
Nachází se v jižní nové části Stodůlek. Na východ 
z něj vychází ulice Karla Kryla, východním směrem 
ulice Wonkova a na sever Raichlova. Pojmenováno 
je po českém lékaři, spoluzakladateli moderní čes
koslovenské pediatrie, někdejším nejstarším aktiv
ním pediatrovi světa, Josefu Švejcarovi. Narodil se 
20. května 1897 v Praze. V kočárku ho na Letné 
vozil básník Svatopluk Čech. Jako malý kluk pozo
roval malíře Antonína Slavíčka, když tvořil své ob
razy u stanice lanovky z Letné na nábřeží. Josef se 
zajímal nejen o výtvarné umění, ale také o poezii, 
hudbu a divadlo. V roce 1915 zahájil v Praze stu
dium medicíny, dokončil ho však v roce 1921 
v Bratislavě, kde pak začal působit jako asistent 
na dětské klinice UK. Po deseti letech přešel 
na dětskou kliniku do Prahy. Od roku 1945 do roku 1966 byl již jako 
řádný profesor přednostou I. dětské kliniky, poté se stal vedoucím pe

diatrické katedry Ústavu pro doškolování lékařů 
a farmaceutů v Praze. Získal čestný doktorát lékař
ských věd Univerzity Karlovy a obdržel Medaili 
Za zásluhy I. stupně. Za svého života napsal 
na 320 odborných publikací, ale nesmrtelnost si za
jistil především knihou pro širokou veřejnost Péče 
o dítě, která poprvé vyšla v roce 1945. Stala se do
slova biblí, pořizovala si ji snad každá  nastávající 
maminka, ale v různých dobách vycházela v růz
ných verzích. Pan profesor ji přepracovával a dopl
ňoval tak, jak se vyvíjely a měnily jeho názory. Bořil 
zavedená tabu, např. mezi prvními propagoval po
rod v přítomnosti otce. Ještě ve čtyřiadevadesáti le
tech sám přijel autem za synem do Frankfurtu nad 
Mohanem. Stovka jej minula o pouhé čtyři měsíce. 
Profesor Josef Švejcar zemřel 30. ledna 1997 
v Praze a je pohřben na roztockém hřbitově. „Člo

věk neví, proč žije a kam až má dojít, ale měl by vědět, jak žít dobře.“  
 Dan Novotný

od 10.00 do 17.00. Od října do března pak ve středu, sobotu a neděli 
od 10.00 do 16.00. Zámecká ulice kolem zdi zámeckého parku vás 
dovede k budově muzea T. G. Masaryka. Před ním stojí prezidentova 
jezdecká socha. Ten sedí na svém milovaném koni Hektorovi, čepici 
drží v ruce a kůň se pase. Dílo jaroměřského sochaře Petra Nováka 
bylo odhaleno 6. března 2010 k 160. výročí prezidentova narození. 
Z Hlavního nádraží byl vypraven zvláštní historický vlak i s dochova
ným Masarykovým salónním vozem. Hodnota sochy činí 2,6 milionu 
korun. V muzeu je interaktivní expozice o prvním československém 
prezidentovi, jeho rodině, o československých legiích a o období první 
republiky. Můžete posedět u stolu v jeho pokoji nebo v altánku obklo
peném přírodou. Ulicí U Špýcharu dojdete k domečku s pamětní síní 
Alice Garrigue Masarykové a Českého červeného kříže. Tomáš Garri

gue Masaryk si lánský zámek velmi oblíbil a považo
val Lány za svůj domov. Po abdikaci na úřad prezi
denta se v roce 1935 přestěhoval i se svou rodinou 
do Lán natrvalo. Zámecký park byl založen okolo 
roku 1770. Francouzská květinová zahrada v těsné 
blízkosti zámku plynule přechází v lesopark anglic
kého stylu o rozloze 110 hek tarů s pohodlnými pro
menádami. Dnešní podoba je ovlivněna úpravami 
Joža Plečnika, jehož nejvýraznější stopou je přede
vším zeď na východní straně při hrázi rybníka s im
pozantní kašnou. Tvoří ji pět dórských sloupů zdobe
ných bronzovými lvími hlavami, z nichž vytéká voda 
do kašny a jako jeden mohutný proud padá do ryb
níka. Určitě vás zaujme i opravený Plečnikův litinový 
skleník u vchodu. Při krásném výletu za naší mladou 
historií ujdete asi 12 kilometrů. Zdrávi došli! Pro ori
entaci jsem použila mapu KČT č. 33 Křivoklátsko 
a Rakovnicko. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Do Lán nejen za prezidentem
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tŘináCtka rOk pO rOCe

1989: Nová doba nastává
Rok 1989 byl pro celé Československo zlomový. V pátek 17. listopadu 
proběhl v Praze na Národní třídě policejní zásah proti studentům, 
který odstartoval rozsáhlé změny v politickém a hospodářském uspo
řádání státu. Revoluce samozřejmě zasáhla i Stodůlky, ovšem ne nijak 
dramaticky. „Zde na předměstí velkoměsta probíhalo vše v klidu. Občané 
to spíš pozorovali u svých televizorů,“ 
píše kronikář František Vlasák. 

Na budově zdravotního střediska, 
obchodech i školách bylo mnoho pla
kátů s různými hesly, požadujícími 
svobodné volby. Na pondělí 27. listo
padu byla vyhlášena generální stávka, 
do které se zapojili i žáci místního 
střediska Závodů průmyslové automa
tizace. „Přesně ve 12 hodin vyšli ve spo-
řádaném dvojstupu v čele se státní vlaj-
kou a malými praporky. Zpět se vraceli 
ve dvě hodiny,“ stojí v kronice.

Konec roku zastínil všechny před
chozí události, ve Stodůlkách ale změ
nám dlouho nic nenasvědčovalo. Hned 
v lednu se zde konala ustavující konfe
rence místního výboru Komunistické 
strany za účasti vedoucího tajemníka 
Miroslava Štěpána. „Předsedkyní nově 
zvoleného výboru se stala soudružka 
Marcela Vlčková. V bohaté diskusi pak hovořili delegáti i hosté o problé-
mech obyvatel Stodůlek,“ píše kronikář Vlasák. Některé, jako špatný 
úklid komunikací nebo nedostatečné zásobování, byly dlouhodobé. 
Objevily se ale i nové. „Někteří obyvatelé staré části Stodůlek si například 

staLO se v kvĚtnU

Betlémská kaple  
Byla založena zakládací listinou z 24. května 1391 Hanušem 
z Mühlheimu a kramářem Janem Křížem, konšelem Staroměstské 
radnice. Její název se nevztahuje k městu Betlému, ale k tzv. neviňát
kům betlémským – nevinným dítkám, která nechal král Herodes po
vraždit. Stavba probíhala v letech 1391 až 1394. Oba dárci výslovně 
ustanovili, že kaple má sloužit pro kázání v českém jazyce. Na její vý
stavbu věnoval kramář Jan Kříž 
800 m2 zahrady včetně studny (která 
je až do současnosti využívána) 
s podsklepeným domkem, užívaným 
jako sladovna, pozdějším domem ka
zatele a správce. Přední část domu, 
směřující nyní do ulice Husovy, vě
noval na založení studentské koleje, 
zvané Nazaret. Praha měla koncem 
14. století 30 až 50 tisíc obyvatel. 
Do samotné kaple, snad největší 
v celé Praze, se vešlo až 3 000 lidí. 
Betlémská kaple tehdy nebyla farním 
kostelem a vždy byla označována jen 
jako kaple. Do současnosti je neod
myslitelně spojena s Mistrem Janem 
Husem. Tento malý, tlustý, plešatý, 
bezvousý, populární a oblíbený kaza
tel zde kázal od roku 1402 do roku 
1413. Od roku 1402 byl rektorem 
Karlovy univerzity a tak začala být Betlémská kaple spojována s uni
verzitou. Husův nástupce Jakoubek ze Stříbra roku 1414 zavedl přijí
mání podobojí – nejprve v kostele U Martina ve zdi, a následně pak 
v Betlémské kapli. V pozdním středověku a po celou renesanci již 
sloužila kaple v podstatě jako regulérní farní kostel. V roce 1622 ode
vzdal Ferdinand II. Betlémskou kapli Tovaryšstvu Ježíšovu (jezuitům), 
které tehdy spravovalo celou pražskou univerzitu. Ti zde obnovili ka

tolickou bohoslužbu a když byl jezuitský řád v roce 1773 zrušen, pře
šla Betlémská kaple do majetku státu. Po zrušení řádu fungovala jako 
filiální kostel k nedalekému kostelu svatého Jiljí. Roku 1786 bylo zjiš
těno, že kaple má nebezpečné trhliny, klenba hrozí zřícením a tak byla 
pro svůj špatný stav zbořena. Několik desetiletí sloužila prázdná par
cela jako sklad dřeva. Mezi lety 1836 až 1837 tu byl postaven třípod

lažní činžovní dům, který zde stál 
až do roku 1949. Myšlenka obnovy 
Betlémské kaple se objevila již 
po vzniku I. republiky, ale majitel 
domu s tím nesouhlasil. Ohled 
na práva soukromého majitele domu 
nemusel být brán až po komunistic
kém vyvlastnění a demolici v roce 
1948. Většina návštěvníků netuší, 
že historická kaple, tak pevně spo
jena v podvědomí s Mistrem Janem 
Husem, není ani kopií původního 
stavu, ale jedná se o repliku. Znovu
postavení kaple bylo především poli
tickým rozhodnutím a přáním pová
lečného komunistického ministra 
Zdeňka Nejedlého, který vyzdviho
val roli husitského hnutí. Kaple měla 
vypadat jako v období kázání Mistra 
Jana Husa. Projekt byl svěřen 

prof. ing. architektovi Jaroslavu Fragnerovi, autorovi návrhu zdařilé 
rekonstrukce Karolina. Novostavba železobetonové kaple s poměrně 
velkým rozsahem zachování původního gotického zdiva (a ústředním 
topením pod dlažbou) byla zpřístupněna návštěvníkům 5. července 
1954. Zachovala se i studna, která tu byla už při jejím založení. Kaple 
v současnosti slouží jako slavnostní aula Českého vysokého učení 
technického v Praze. Dan Novotný

stěžovali na problémy s pitnou vodou a s kanalizací. Dosud také není za-
veden plyn,“ přibližuje kronikář.

Jako každý rok zjara se i tentokrát konal jarní úklid. Zapojily se 
všechny složky Národní fronty a v sobotu 22. dubna, přestože bylo po
měrně chladno, dalo 40 členek Českého svazu žen do pořádku i ne

dávno vybudovaný Park přátelství. 
„Nebylo by toho třeba, kdyby dospívající 
mládež a vandalové vše neničili. Pře-
nosné lavice se letos do parku ani nedá-
valy, protože byly hodně poničené a často 
končily v rybníce,“ napsal František 
Vlasák. 

Bezohlednost se projevila i 5. květ
 na, den před vzpomínkovým aktem, 
u památníku padlých, který byl do té 
doby vždy řádně udržován. „Novým 
občanům ale jména padlých v první 
a druhé světové válce už nic neříkají. 
Památník byl opleskán vejci a dalo hodně 
práce ho očistit,“ píše kronikář. 

V prvních měsících roku vázla také 
stavba nové kašny, která měla vznik
nout na místě bývalého stodůleckého 
rybníka. Práce se ale nakonec daly 
do pohybu a koncem května byla 
kašna konečně napuštěna vodou. 

„V červnu, kdy denní teploty vystoupaly na 25 stupňů, toho pak využily 
děti, kterých se sešlo několik set a v kašně se koupaly,“ popisuje František 
Vlasák. „Je jen otázkou, zda bude tato kašna také udržována v pořádku 
a čistotě, aby nebyla od vandalů zbytečně ničena,“ zakončuje.  Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

pitná, druhý nejstarší vodovod přiváděl vodu na Vyšehrad, třetí záso
boval Zbraslavský klášter. První voda na Pražský hrad byla přivedena 
až za vlády Karla IV. Na přelomu 13. – 14. století můžeme mluvit 
o pokusu o veřejném zásobování vodou. Zhruba o dvě století později 
vznikly čtyři vodárenské věže – nejstarší je Staroměstská, dále Šítkov
ská, Petržílkovská, čtvrtá je Novomlýnská. A teď přeskočíme pár sto
letí. Současná spotřeba pitné vody v Praze je asi 4 000 litrů za vteřinu. 

Z toho 1 000 přivádíme z úpravny Kárané a 3 000 z Želivky. 
Na osobu a den to dělá asi 106–7 litrů. Celá expozice zachovává chro
nologické členění historického vývoje vodárenství. Z toho je zřejmé, 
že jsme jen poodkryli jeho pokličku. Ostatně, přijďte se podívat. Pro
hlídka muzea, která je zdarma, vás určitě nezklame.“

Návštěvu muzea je možné objednat na tel. 272 172 345, na emailu 
 muzeum@pvk.cz nebo na jiri.dejmek@pvk.cz.   Eva Černá

Nevšední pohled do historie vodárenství
I když na koupání to ještě tak úplně není, přesto bude mít naše „ví
kendová“ pozvánka s vodou hodně společného. Vlastně všechno. Vy
pravíme se totiž do Muzea pražského vodárenství v Podolí. Expozice 
vás provede obdobím od prehistorie až po dnešek. K vidění je mnoho 
exponátů – čerpadla, pumpy, potrubí, historická zařízení, hlavně čer
pací stroje... A také velká sbírka vodoměrů z celého světa – z různých 
období, z různých konstrukcí. Můžete nahlédnout i do haly pískové 

filtrace, tzv. Engelovy vodní 
katedrály, kde uvidíte část 
technologie. 

„Prohlídku začínáme 
v prehistorii zásobování vo
dou, v období 2 000 let 
před naším letopočtem,“ 
říká nás úžasný průvodce 
pan František Kotek. 

„V té době začaly fungo
vat nadzemní gravitační vo
dovody, které přiváděly 
do osídlení vodu na vzdále
nost několik set metrů až 
několika desítek kilometrů. 
Voda byla uchovávána 

v podzemních nádržích a dál se rozváděla systémem keramického vo
dovodního potrubí. To se v jižní Evropě používalo až do novověku. 
Na rozhraní 12. století se v Čechách začalo potrubí dělat také z boro
vého dřeva. Asi 700 let se používaly dřevěné trubky, které začala 
po roce 1850 nahrazovat litina. Kdybychom chtěli čtenáře seznámit 
s celou historií, popsala byste opravdu hodně stran. Tak jen pro zají
mavost – úplně první vodovod v Praze zásoboval Strahovský klášter. 
Voda byla v roce 1142 přivedena štolou z Petřínského kopce a byla 
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Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 6. 5.  Beseda o EU
13. 5.  Oslavíme svátek matek
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
20. 5.  Život císařovny Sisi
23. 5.  Výlet 
27. 5.  Zhodnocení výletu, káva o čtrnácté
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) 
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 7. 5.   Probereme potraviny, bylinky, koření – co se s čím 

nesnese
14. 5.   Paní Yveta Kvapilová nám podá informaci
          o své činnosti v zastupitelstvu Prahy 13
21. 5.   Videoprojekci o Karlově mostě nám
          promítne pan Jaroslav Šikula
28. 5.   Výlet – navštívíme zámek Lemberk a baziliku minor
          sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 1. 5.   Státní svátek
 8. 5.   Státní svátek
15. 5.   Hrajeme Bingo
22. 5.   Společenské hry dle přání                                  
29. 5.    Video dle přání členů – Luděk Filip
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 

v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
15. 5. Národní divadlo
22. 5. Sraz v 8.00 u radnice – výlet
29. 5. Maroko
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13 do 15 hodin v salonku 
 restaurace Pod radnicí.
 7. 5.    Povídání o kávičce – Jaromír Skácel
14. 5.    Výlet do Průhonického parku
21. 5.    Vycházka Nordic Walking do obory Hvězda
28. 5.    Vycházka do Prokopského údolí
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Na návštěvě u stodůleckých hasičů
Poslední březnový čtvrtek se šel první pochod Nordic Walking z Lu
káše do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky na Velké 
Ohradě. Výletu se zúčastnilo 25 pochodníků. Trasa nebyla nikterak 
dlouhá a ani náročná – od Lukáše do zbrojnice měřila 2 km. Smyslem 
ale nebylo podávat sportovní výkony, ale setkat se a po cestě si i trochu 
popovídat. A při té příležitosti se podívat, co nového je u stodůleckých 
hasičů. Před zbrojnicí všechny přivítali hned dva starostové – David 
Vodrážka a starosta hasičů Vojta Koutek. Starosta třináctky všem po

Vyrazíme do pivovaru a na Budeč
Městská část a Středisko sociálních služeb Prahy 13 zvou seniory 
ve středu 15. května na tradiční výšlap Nordic Walking do Staňkova 
rukodělného pivovárku v Třebonicích na jeho prohlídku a na pivo. 
Od Lukáše se vyráží v 10.00 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě 
pivovaru (45 osob) je nutné předem nahlásit svoji účast, a to do pon
dělí 13. května do 15.00 hodin. Účastnický poplatek je 20 Kč. 

Ve středu 12. června se pak můžete těšit na další pochod s holemi 
Nordic Walking pod názvem Z Okoře na Budeč aneb Ke kořenům 
české státnosti. Další informace o obou pochodech získáte na tel. čís
lech 725 393 061 nebo 222 543 001, na www.sssp13.cz nebo při 
osobní návštěvě v Lukáši.    Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

přál úspěšné vykročení do začátku letošní chodecké sezony v Lukáši. 
Mimo jiné řekl: „Je dobré spojit aktivní pohyb s poznáváním. A tra
diční návštěva u stodůleckých hasičů tento účel bezesporu plní.“ Vojta 
Koutek se potom ujal průvodcovské role a provedl seniory po celém 
objektu, představil požární zbrojnici včetně jejího vybavení požární 
technikou. Ukázal i hasičskou klubovnu s nepřehlédnutelnou sbírkou 
pohárů a ocenění, které sbor za své pracovní a sportovní aktivity zís
kal. Stodůleckých Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 
1890, patří neodmyslitelně k naší městské části a jeho zásahová jed
notka je součástí pražského integrovaného záchranného systému. 

Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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od 1.5. do 31.5.2019
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Má Váš miláček alergii na prach, 
sluníčko, déšť nebo pyl? 

Dopřejte mu úlevu a parkujte u nás.

Napište nám jak moc si přejete tuto výhru.
 

** soutěž není genderově omezena

13. května 2019 vybereme výherce

Pište na info@lukaliving.cz nezapomeňte uvést 
Váš telefonní kontakt, ať parkujete co nejdříve.

* podle pravidel GDPR účastí v soutěži souhlasíte, že jsou vaše data u nás v bezpečí do odvolání

PIVNÍ 
SLAVNOSTI
1.6.2019 od 11:00
Praha 5 - Řeporyje ulice Na Tržišti

Za účasti těchto minipivovarů:
Pivovar Lužiny, Moucha, Na Lochkově, Raven, 

Kutná hora, Cobolis, Padochov, Hangár, Tišnov, 
Počernický pivovar, Potmehúd, Loď Pivovar,

Berounský Medvěd

Program:
Široká nabídka piv
Bohaté občerstvení pro děti i dospělé
Skákací hrad
Zábava pro celou rodinu
Vystoupení ZUŠ PRO RADOST
Vystoupení dramatického kroužku ZŠ Řeporyje

Souteže:
Držení sudu na čas
Pití piva na čas

Hudební produkce:
EARL GRAY

PROJEKT ROCK

Partneři: Pod záštitou:

V průběhu konání akce bude uzavřen celý prostor tržiště. Vstup zdarma.
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KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace – www.mlejn.cz, recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00, pokladna vždy hodinu před představením 
 E-mail: info@mlejn.cz  Grant poskytla Městská část Praha 13 

KONCERTY
23. 5. čt 18.00  ROMANTICKÁ KYTARA LUBOMÍRA BRABCE  

Koncert českého kytarového virtuosa.

DIVADLO
31. 5. pá 19.00  OSCAR WILDE: IDEÁLNÍ MANŽEL 

Premiéra ochotnického divadla D13.

DĚTI
12. 5. ne 15.00  CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE  

Vyzkoušejte si rozličné disciplíny nového cirkusu pod vedením zkušených lektorů. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
27. 5. po 9.00 a 10.00  DIVADLO BUŘT – V KRUHU: AUSTRÁLIE

28. 5. út 9.00 a 10.00  DIVADLO BUŘT – V KRUHU: AUSTRÁLIE 

29. 5. st 10.00  LOUTKY BEZ HRANIC – VÝLET NA ŘÍP

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

RŮZNÉ
 9. 5. čt 19.30  TEMPORALITER

Premiéra multižánrového představení tvořeného ze 3 částí – tanec, taneční a fyzické 
divadlo propojené s fotografií.

11. 5. so 19.30  TEMPORALITER 

14. 5. út 14.00  RETROKAVÁRNA

17. – 18. 5. pá–so  IDEATHON MČ P13

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

Chlupíkovo divadelní léto
Od pondělí 17. do úterý 25. června se ve FZŠ prof. Otokara Chlupa 
bude konat 12. ročník Chlupíkova divadelního léta, nesoutěžní pře
hlídky dětských divadelních představení. Také letos připraví žáci jed
notlivých tříd pro své spolužáky divadelní nebo filmová představení. 

Žánr je volitelný, ale 
dílo nesmí překročit 
45 minut. Na závěr 
mají žáci vždy možnost 
ocenit práci svých ka
marádů. Jak ústně, tak 
i písemně. Dětem se tak 
dostane zpětná vazba, 
co se líbilo a v čem by 
se mohly do příštího 
festivalu zlepšit. 
Uvádění jednotlivých 
představení mají 
na starosti členové 
školního parlamentu, 
dokumentaci zajišťují 

žáci zapojení do činnosti školní televize. Každoročně máme možnost 
vidět až 30 představení, některá z nich v cizích jazycích. Letos chys
táme navíc také workshopy a besedy se známými herci, režiséry a hu
debníky. Na některá představení plánujeme pozvat seniory Prahy 13 
a žáky mateřských škol. Zuzana Majstrová, ředitelka školy

Klíček obhájil zlato
První dubnovou neděli se konalo krajské kolo 29. ročníku soutěže 
školních pěveckých sborů. Sbor Klíček z FZŠ Mezi Školami ani letos 
nechyběl. Pečlivě se celé jaro připravoval a vyplatilo se. Opět si s pře
hledem vyzpíval zlaté pásmo. Tentokrát porota nešetřila chválou 
za krásný a lehký zvuk sboru, jeho pozitivní energii či krásnou výslov
nost. Sbor byl nazván usměvavým a zářícím sborem. Všechny nás to 
moc zahřálo. Jako dárek jsme přítomným věnovali naši Hymnu slože
nou k letošním 20. sborovým narozeninám. Děkuji všem zpěvákům 
za skvělý výkon a rodičům za jejich velkou pomoc i podporu.

Alena Panochová, sbormistryně a Eva Pechoušová, klavíristka

Můžeme hrát spolu
Tak se jmenuje projekt pořádaný FHS UK, který má za cíl multikul
turní poznávání a porozumění prostřednictvím společného muzicíro
vání. Na workshop do ZŠ Janského dorazil romský muzikant Jan 
Dužda. Děti ze 7. a 8. tříd si nejprve vyslechly jeho dosti pohnutý 
a zajímavý životní pří
běh (s dobrým kon
cem) a pak všichni 
společně nacvičili píseň 
s funky rytmem a rom
ským textem. Ve škol
ním klubu zněl neuvě
řitelný trojhlasý zpěv! 
Workshop tak pro
hloubil vzájemnou to
leranci a pochopení 
mezi dětmi z často od
lišných kultur. A také vědomí, že dobré vzdělání bylo, je a bude nej
lepší životní investicí. Jan Havlíček, ředitel školy

Na vlnách přátelství
V sobotu 25. května v 19.00 společně vystoupí v Českém muzeu 
hudby (Karmelitská 388/2, Malá Strana) tři smíšené pěvecké sbory 
z České republiky a Slovenska, které vedle vášnivé záliby v hudbě spo
juje rovněž stejné jméno Carmina Vocum – Praha, Kyjov a Zlaté Mo
ravce. Sbormistry jednotlivých sborů jsou Dragana NovakovićVitas, 
Mario Kudela a Zuzana Molnárová. V posledních pěti letech jsme 
měli příležitost navzájem se navštěvovat a poznávat ve svých domov
ských obcích. Kyjovská Carmina Vocum v roce 2015 do Prahy již za
vítala. Společně jsme tehdy uspořádali koncert v Českém muzeu 
hudby. Jsme rádi, že se letos v květnu podaří ve stejné budově usku
tečnit koncert všech tří sborů. Těšíme se na hojnou účast publika. 

Vstupné 100 Kč na místě před koncertem, rezervace na emailu 
 jarmila.kreckova@seznam.cz. Denis Jerie
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tel. 602 937 117. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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 Seřízení plastových oken a balkonových dveří. 
Montáž klik s dětskou pojistkou. Tel. 733 720 950.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů.
Mžiková Alena, tel. 775 925 581. 

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

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

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

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

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

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

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 22 let v Praze 13

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

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

1

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

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

www.kpkpodlahy.cz

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

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

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

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

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

žaluzií.

inz HAR 58x30_vyrobce_2017.indd   1 24.01.17   12:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

	
	

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

 

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

WWW.PVJ-GROUP.CZ

 
 

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

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

SOS - zedník
stavební a zednické práce

Tel: 739844658

www.honza-hodinovymanzel.cz
604 742 493

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

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

 o Hledáme sběratele, znalce starého porcelánu, 
broušeného skla a obrazů z dědictví. Profesionální 
odhad a i případný odkup. Tel. 607 231 866,  
iva.siebertova@volny.cz.

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

 o English for kids and teens nabízí kurzy pro děti, 
dále kurzy obchodní a právnické aj,  
tel. 603 925 391, www.legalenglishforyou.cz.

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

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

RK nevolat. Tel. 702 815 516.
 o KOUPÍM BYT, ROD., ČINŽOVNÍ DŮM, VILU, pozemek 

jakkoli velký i spoluvlast. podíl s právní vadou, exekucí, 
nežádoucím nájemníkem. Formality vyřídím. I na dožití. 
Tel. 603 420 013.

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 777 615 730. 

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

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

 o Prodám zděnou chatku v zahrádkářské kolonii 
Praha 5-Řeporyje. Tel. 604 376 660.

 o Pronajmeme nebyt. prostor 15 m2 v přízemí byt. 
domu na Velké Ohradě. Samostatný vchod z vnitrobloku, 
možnost WC a internetu, e-mail: bdnetopyr@centrum.cz.

 o Nabízím k pronájmu garážové stání, metro  
Hůrka 50 m, ostraha 24 h., kamerový systém, 1 500 Kč/m. 
Tel. 602 350 095. 

 o Do studia v Praze 13 (u metra) sháníme kolegy na ŽL. 
Prostor na MASÁŽ/PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS/PERMANENTNÍ 
MAKE UP za 4 800 Kč, PEDIKÚRU 3 500 KČ, KADEŘNICI  
4 500 Kč. Více na tel. 777 806 455.

 o Pro malou restauraci v P13 hledám výčepního 
na brigádu. Nejlépe důchodce. Tel. 724 709 918.

 o FZŠ Mezi Školami 2322/1 přijme pomocnou 
kuchařku do školní jídelny v Praze 13. Tel. 733 647 214,  
e-mail: jidelna@fzsmeziskolami.cz.

 o MŠ U Bobříka hledá paní na úklid. HPP na 6 h., 
nástup ihned. Informace na tel. 251 617 565.

 o Mateřská škola Pohádka, Janského 2187 přijme 
paní na úklid. Nástup možný ihned. Tel. 732 446 582,  
Bc. Lenka Soukupová, DiS., e-mail: pohadka.ms@volny.cz.

 o MŠ Píšťalka, Chlupova 1798, Praha 13 hledá paní 
na úklid, dvousměnný provoz, přátelské prostředí. Infor-
mace na tel. 235 513 122.

RŮZNÉ

byty

ZAMĚSTNÁNÍ

 

 

 

 

 

Váš realitní makléř      ... BYDLÍM ZDE S VÁMI ! 

 
 
 

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

RE/MAX  Cool    ... Reality lépe a bez obav ! 

www.aldig.cz

instalace
čištění, servis

KLIMATIZACE
do bytu

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

251 617 740, 736 489 064

prodej-koupě-pronájem

  PRŮŠOVÁ

  

ZAHRADNÍ CENTRUM
Ul. Ořešská, Praha 5 - Řeporyje                   Otevírací doba:
www.gardencentrum.cz                                   Po - Pá: 9.00 - 18.00
info@ibase.cz                                             So: 9.00 - 16.00
tel. 603 466 370, 603 466 368                          Ne: 9.00 - 13.00

   vše pro zahradu
   otevřeno 7 dní v týdnu
   vše na jednom místě
   balkonovky, bylinky, trvalky, konifery, keře  
   stromy, hnojiva, postřiky, květináče...
   substráty vám naložíme, zboží odvezeme

Praktická lékařka  
registruje nové pacienty, 

MUDr. Eva Binková s praxí  
v interní medicíně a nefrologii.

Tel. 212 248 401,  
www.ordinacebinkova.cz, 

registrace i online. 
Poliklinika Hůrka.

pedikúra, manikúra - Viktorie
druhá návštěva s 50% slevou 

Lužiny Böhmova 1976/1               tel. 773 041 716

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

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

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

ČERMÁK A HRACHOVEC

MOBILNÍ TELEFONY 
PŘÍSLUŠENSTVÍ 

PRODEJ / SERVIS 

2. POSCHODÍ Realitní služby,
jaké si přejete

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 16ti letou tradicí

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

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

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

Otevřeno:  Po–Pá 8–17,  So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 
OFSETOVÝ TISK • LAMINOVÁNÍ

PIP_STOP-05-2019.indd   1 17.4.2019   16:30:38
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Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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!

5. narozeniny obchodního centra

ÍTEND ĚD ÍTEND ĚD
29.5.2019 
14:00 – 18:00

 
 

 

Kontakt: personal@bis.cz, 224 235 496
  

Bezpečnostní  
informační  
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU

PRACOVNÍKY ÚKLIDU, 
MALÍŘE A ELEKTRIKÁŘE

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

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz
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Čtvrtek 21. 3. – pátek 31. 5.
Výstava kreseb akademického malíře  
Ladislava Hojného 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Autor sestavil 21 prezentací kreseb – od minutek po složi-
tější koláže až k „cingrlátkům“, kdy kresba má pokračování 
mimo svůj formát. Jde o sestavu pásů kreseb a textů, které 
by chtěly udržet vaši pozornost. Jsou sestaveny z venkov-
ských motivů – špejchary, brány, stodoly, polní i obecní 
cesty... Vstup volný. Provozní doba pobočky: út a pá 9.00 – 
16.00, st a čt 12.00 – 19.00.

Středa 1. – úterý 7. 5. 
Zde nakupuji 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Každý měsíc vždy od 1. do 7. dne vybíráme v různých časech 
náhodně 7 automobilů zákazníků se samolepkou „Zde na-
kupuji“. Tito zákazníci od nás obdrží dárkovou kartu 
na nákup v Globusu v hodnotě 500 Kč.

Středa 8. 5.  • 13.00 – 18.00
Memoriál Alice Masarykové
Centrální park Prahy 13 
Park ožije nejen první pomocí. Memoriál se koná u příleži-
tosti 100. výročí Českého červeného kříže. Cílem je předsta-
vit jeho principy, hodnoty a aktivity. Záštitu převzali 
starosta David Vodrážka a radní Aneta Ečeková Maršálová.

Pátek 10. – sobota 11. 5.  • 9.00 – 16.00 
Best Drive Road Show 2019 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Na parkovišti před hypermarketem Globus si můžete 
zdarma nechat přeměřit geometrii svého vozu, zkontrolovat 
provozní kapaliny, autobaterii...

Neděle 12. 5. 
Den matek
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5

Tento den se může těšit 400 maminek na krásnou kytičku 
k jejich svátku.

Neděle 12. 5.  • 14.00 – 15.30 
Sportovní odpoledne rodičů s dětmi – přípravka 
 basketu 
Tělocvična ZŠ Janského, Velká Ohrada 
SK Velká Ohrada zve děvčata a chlapce z 1. a 2. tříd i s rodiči 
a sourozenci na sportovní nedělní odpoledne. Budeme zdo-
lávat opičí dráhu a budeme hrát míčové hry. S sebou spor-
tovní obuv do tělocvičny a sportovní oblečení. Startovné 
se nehradí. Kontakt: Pavel Toušek, tel. 602 622 540, 
 paveltousek@seznam.cz, www.basket.neco.cz.

Neděle 12. 5.  • 15.30 – 17.30 
Basket 3x3 – turnaj
Tělocvična ZŠ Janského, Velká Ohrada 
SK Velká Ohrada pořádá turnaj 3x3 v basketbale pro nere-
gistrované hráče, děvčata i chlapce, ročník 2002 až 2005. 
Zúčastnit se mohou jednotlivci i celé týmy složené ze 3 až 

5 hráčů. Mohou být jak smíšené, tak i složené jen z dívek 
nebo chlapců. S sebou sportovní obuv do tělocvičny  
a sportovní oblečení. Startovné se nehradí. Přihlášky  
na paveltousek@seznam.cz. Kontakt: Pavel Toušek,  
tel. 602 622 540, paveltousek@seznam.cz,  
www.basket.neco.cz.

Úterý 14. 5.  • 14.00 – 16.00 
Retrokavárna 
Klub Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky
Tentokrát se sejdeme až druhé úterý v měsíci. Počet míst je 
omezen, doporučujeme rezervovat si místo u paní Aleny 
Houškové na tel. 235 011 451. Příště se uvidíme 4. 6.

Úterý 14. 5.  • 15.00 – 17.00
globus z druhé strany
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zveme vás na prohlídku zázemí našich výrob řeznictví, pe-
kárny a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním cen-
tru, na internetových stránkách www.globus.cz nebo 
na zelené lince 800 241 242. 

Středa 15. 5.  • 6.30  
Květinový den
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

Již druhým rokem se naše mateřská škola zapojuje do sbírky  
Český den proti rakovině. Nejen rodiče našich dětí, ale také 
ostatní zájemci si mohou od 6.30 hod. přímo v naší mate-
řince zakoupit kytičku. Těšíme se, že společně podpoříme 
dobrou věc!

Středa 15. 5.  • 10.00 – 19.00
Den rodiny s Prahou 13
Dětské centrum Ptáčkov, V Hůrkách 2143,  
Nové Butovice
Celodenní program pro rodiny s dětmi při příležitosti Mezi-
národního dne rodiny proběhne před budovou radnice, 
v Dětském centru Ptáčkov a Czech Photo Centru. 
Pro děti budou připravena divadélka, čtení pohádek, hry, 
soutěže a mnoho dalšího. Rodiče si budou moct například 
zacvičit nebo společně tvořit se svými ratolestmi v řemesl-
ném kroužku. V přípravě je i výstava výrobků, které rodiny 
společně vytvoří doma.

Středa 15. 5.  • 17.00
Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Děti ze sborů Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ prof. Otokara 
Chlupa vás zvou na slavnostní koncert v rámci projektu 
Český den proti rakovině. Minimální vstupné je 20 Kč (za-
koupení kytičky není vstupným). Sbor chce tradičně podpo-
řit Květinový den, vybrané vstupné bude zasláno na konto 
pořadatele sbírky, kterým je Liga proti rakovině Praha.

Čtvrtek 16. 5.  • 15.00 – 19.00
Divokej Event
Klub JednaTrojka, ulice K Zahrádkám
Proxima Sociale, o.p.s., vás zve na akci Divokej Event. 

Během celého odpoledne budou probíhat workshopy a vy-
stoupení – graffiti workshop – Fogosh, turnaj ve stolním 
fotbálku, Beauty salon, rapový workshop – Mike Febio, Rap 
– yunG saddy, výroba slizu @slimesqueen4, parkour 
workshop – Sahir, workshop žonglování, cosplay workshop. 
Vstup je zdarma. Akce je bez alkoholu, drog a agrese. Akce 
se koná za finanční podpory HMP a MČ Praha 13.

Čtvrtek 16. 5.  • 17.00
Zdravotní prevence karcinomu prsu – přednáška 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4
Srdečně zveme všechny ženy, a nejen je, na přednášku spo-
lečnosti Mamma HELP o výskytu a možnostech prevence 
karcinomu prsu. Dozvíte se, co to je mamární screening, 
jaké jsou metody a možnosti vyšetřování u lékaře, kdo vy-
šetřování hradí, jaké diagnostické centrum si vybrat a proč, 
jak často prohlídky absolvovat, jak se správně provádí sa-
movyšetření... Nácvik samovyšetření na fantomovém mo-
delu, možnost zodpovězení vašich otázek. Vstup zdarma.

Pátek 17. 5.  • 18.00
Trifot Open Mic    
Trifot restaurant, Seydlerova 2835/4, Nové Butovice
Produkční skupina Slávka Maděry vás zve na pátý díl 2. roč-
níku oblíbených akcí Trifot Open Mic, které jsou nejen skvě-
lým zážitkem, ale i významnou formou prezentace 
začínajících i pokročilých hudebníků a jejich hudebních pro-
jektů. Vystoupí Martin Kajaba, baskerské duo Jenmy, skvělý 
Bob Rathan Karel Malcovský, Daniel Koubek, Tereza Jako-
bová, Viktor Šauer, Jan Chalupa, skupina Karamelový kara-
van, hostem pátečního muzicírování bude zpěvák, kytarista 
a frontman kapely Crossband Jarda Kříž. Z koncertu vzejdou 
poslední dva postupující do červnového galaprogramu, 
který bude vyvrcholením 2. ročníku. Opět se uskuteční 
na stálé scéně restaurace Trifot. Vstupné na akci je dobro-
volné, ale vzhledem k vysoké návštěvnosti je nutná rezer-
vace míst na produkce@slavekmadera.cz a tel. 731 817 718.  
Zájemci o vystoupení z řad veřejnosti nás mohou kontakto-
vat na stejných kontaktech.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic.

Sobota 18. 5.  • 9.00                               
Velký sportovní den pro celou rodinu – Halda 2019
Centrální park Prahy 13

Akce je určena široké veřejnosti, především z třináctky 
a okolí a dětem z dětských domovů. Tradičně se můžete 
těšit na individuální dovednostní soutěže a běžecké závody 
pro děti a rodiče, které začínají v 9.30. Od 13.00 do 17.00 je 
na programu Boj o Spartu – týmové hry pro děti v míčových 
sportech (přehazovaná, basketbal, pálkovaná). Samozřejmě 
nebude chybět ani bohatý doprovodný program pro celou 
rodinu. Výtěžek bude prostřednictvím projektu Sport po-
máhá věnován na podporu sociálně a zdravotně hendikepo-
vaných dětí. Online registraci na závody a všechny další 
informace o akci najdete na www.sportpomaha.org/halda. 
Akce se koná pod záštitou místostarosty Petra Zemana.



KVĚTEN 2019 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22734

kaLendáŘ akCí

Neděle 19. 5.  • 10.00 – 17.00
Umisťovací výstava koček
Na Skalce 27, Smíchov

Spolek na ochranu zvířat Dobříšsko, z.s., pořádá také letos 
výstavu, která pomáhá najít nový domov opuštěným koč-
kám. Všechny kočičky jsou očkované, odčervené a ty do-
spělé i kastrované. Umisťovací výstava se koná v prostorech 
smíchovské veterinární kliniky. Vstupné dobrovolné.  
Více na www.kockydobrissko.cz.

Neděle 19. 5.  • 18.30 – 20.30
Směšné maličkosti aneb Tři ve při
Řeporyjské divadlo, Jáchymovská 1, Řeporyje
Představení domácího souboru DiAj, v rámci kterého  
uvede tři jednoaktovky – Slzy které svět nevidí, Námluvy 
a Medvěd. Jedná se o jednoaktovky z díla Antona Pavloviče 
 Čechova.

Středa 22. 5.  • 17.00 
Kocour v botách
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a především děti 
na loutkové divadýlko Kocour v botách. Hraje soubor Toy 
Machine. Vstup volný.

Středa 22. 5.  • 18.00
Jaro s Melodikou
Radnice městské části Praha 13, Sluneční nám. 13
Srdečně zveme velké i malé diváky na vystoupení Lidového 
souboru Melodika z FZUŠ Stodůlky. Na programu budou li-
dové písně z Čech a Moravy a lidové zvyky období jara. Spo-
luúčinkuje taneční a výtvarné oddělení FZUŠ Stodůlky. 
Vstup zdarma. Budeme se na vás těšit.

Čtvrtek 23. 5.  • 19.30
Salsa a latino mix
Spolkový dům, K Vidouli 727
Začíná nový kurz salsa+latino mix s posilováním pro ženy. 
Každý čtvrtek ve stejném čase. Přidejte se i v průběhu 
kurzu! Více info www.kamilasalsa.cz.

Pátek 24. 5.
Noc kostelů
Kostel Stětí sv. Jana Křtitele, Ořech
Úplně poprvé si budete moci prohlédnout věž ořešského 
kostela a především zvon sv. Václava. Prohlídky budou pro-
bíhat od 19.00 do 20.30 a od 21.00 do 21.45 po čtvrthodi-
nách a skupinkách po max. 6 osobách. Jsou zdarma 
a vzhledem k velkému zájmu doporučujeme, abyste si pro-
hlídku předem zarezervovali. Vyberte si čas začátku pro-
hlídky (19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 21.00, 
21.15 a 21.30) a napište ho na glaser@orech.cz. Zároveň 
připište svoje jméno, počet osob a svoje telefonní číslo. 
 Prohlídka není z bezpečnostních důvodů vhodná pro děti 
do 12 let, dále pro osoby, které nemohou chodit po úzkých 
strmých schodech a do stísněných prostor.   
Celý program ořešské Noci kostelů naleznete na webu 
www.nockostelu.cz/kostel/3413.

Sobota 25. 5.  • 9.00
Počítačové workshopy
FZŠ Trávníčkova 1744/4
Zveme děti na tři počítačové workshopy, které pořádá TIB, 
z.s. Vytvoř si svou 3D hru – v prostření Kodu Game Lab 
(od 8 let), Naprogramuj Labyrint – v prostření Scratch 
(od 10 let) a Unity hra na klíč – v prostření Unity (od 12 let). 
Více informací a přihlášky na https://tib.cz.

Sobota 25. 5.  • 10.00
Vyjížď ka na 100 km s Cyklistickým Spolkem Stodůlky
Start je v Jindrově ul. (poblíž zastávky K Fialce)

Cyklistický Spolek Stodůlky pořádá tradiční vyjížďku dlou-
hou 100 km. Trasa xx. ročníku vede po zvlněných silničkách 
jihozápadním směrem od Prahy a je zakončena společným 
občerstvením. Přesná trasa a detailní informace najdete 
na www.csstodulky.cz. Pokud si troufnete a chcete si užít 
příjemnou projížďku v kolektivu přátelských cyklistů, nevá-
hejte a přijeďte i letos v květnu provětrat galusky.

Sobota 25. 5.  • 13.00
Běh kolem dokola aneb Poběž 
s námi a pro nás
Centrální park Prahy 13
Mateřská a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 
pořádá při příležitosti 30. výročí znovuobnovení Diakonie 
ČCE charitativní akci, kde nepůjde o čas, ale o uběhnutá kola 
kolem Stodůleckého rybníku v Centrálním parku Prahy 13. 
Průběžný start bude zahájen ve 13.00 a ukončen v 15.30. 
V 16.00 budou vyhlášeny výsledky. Více na webu  
www.skolapraha.diakonie.cz a na str. 14.

Sobota 25. 5.  • 19.00
Na vlnách přátelství
České muzeum hudby, Karmelitská 388/2,  
Malá Strana 
Společně vystoupí tři smíšené pěvecké sbory z České repub-
liky a Slovenska, které vedle vášnivé záliby v hudbě spojuje 
rovněž stejné jméno Carmina Vocum – Praha, Kyjov a Zlaté 
Moravce. Vstupné 100 Kč na místě před koncertem, rezer-
vace na jarmila.kreckova@seznam.cz. Více na str. 29.

Úterý 28. 5.  • 11.00 – 13.00
Zdobení svíček
Farní zahrada u kostela sv. Jakuba Staršího,  
Kovářova 21/22
Římskokatolická farnost u kostela svatého Jakuba Staršího 
a městská část Praha 13 srdečně zvou seniory Prahy 13 
na tvůrčí dílnu s možností výroby vlastnoručně ozdobené 
svíce a s povídáním o významu svíce v křesťanském pro-
středí. Zájemci se mohou přihlásit na tel. 235 011 451  
nebo 235 011 625.

Středa 29. 5.  • 10.00 – 18.00
Sekačky pro veřejná prostranství i zahrady
Prostranství pod stanicí metra Hůrka
Máte chalupu či chatu se zahradou a zajímá vás, jak co nej-

kvalitněji udržovat trávník a zelené plochy? Chcete, aby ve-
řejná prostranství, městské parky i vaše zahrada vypadaly 
úhledně? Pak navštivte jednodenní výstavu, kterou pro do-
spělé, ale i děti z Prahy 13 a další zájemce pořádá vydava-
telství odborných titulů Profi Press, s.r.o., společně s radnicí 
třináctky. V 15.00 se bude losovat tombola (slosovatelný lís-
tek najdete na str.17). Vyhrát můžete soudek piva, vrtačku 
a sadu nářadí, první cenou je tablet. Výherci získají i před-
platné některého z časopisů vydávaných společností Profi 
Press. V 15.10 začne seminář pro veřejnost Co s trávou? 
Údržba zeleně a komunitní kompostování, v 15.30 je na pro-
gramu předvádění travních sekaček pro veřejnost. Akce je 
pro občany Prahy 13 zdarma.

Čtvrtek 30. 5.  • 10.00
Den dětí Prahy 13 pro MŠ a ZŠ
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. A také pouťové atrakce, 
cukrová vata a pitíčka zdarma. Akce se koná pod záštitou 
starosty Davida Vodrážky.

Pátek 31. 5.  • 16.00 – 19.00
Den dětí plný sportu
Fotbalové hřiště Sokola Stodůlky, Kovářova 1617
Oddíl fotbalu TJ Sokol Stodůlky s podporou MČ Prahy 13 po-
řádá Dětský den spojený s náborem do oddílu fotbalu. 
Zveme všechny děti ročníků narození 2008 – 2015. Vrcho-
lem budou atletické závody. Více na www.sokolstodulky.cz 
a na str. 13.

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

Úterý 4. 6.  • 14.00 – 17.00
Sousedské venkovní odpoledne
Na zahradě Diakonie Praha, Vlachova 1502/20,  
Stodůlky 
Přijďte společně s námi oslavit den dětí, zdraví a utužit ko-
munitu našich příznivců. Program vás určitě zaujme. Připra-
veny jsou soutěže pro děti, vystoupení dětského pěveckého 
sboru Klíček, představení divadla pro děti Creatio, stánek 
Červeného kříže – ukázka první pomoci a práce s defibrilá-
torem, který máme k dispozici veřejnosti na našem pracovi-
šti, dílničky, hudba, občerstvení... a samozřejmě odměny. 
Akce je zdarma. Všichni jste srdečně zváni. Více na  
www.diakonie-praha.cz, fundraising@diakonie-praha.cz.

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

Středa 5. 6.  • 16.00
Odpoledne za školou
Základní škola Mohylová, Lužiny
Program pro zapsané prvňáky.
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Středa 5. – čtvrtek 27. 6.  • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1

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

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

Sobota 8. a neděle 9. 6.
Rybářský víkend na „Nepomuckém“
Nepomucký rybník v Centrálním parku
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jinonice ve spo-
lupráci s ČRS, z.s., MO Hůrka zvou děti i dospělé na jarní ry-
bářské závody. V sobotu bude patřit rybník dětem do 15 let 
(i bez rybářského oprávnění). Prezence soutěžících je 
od 7.00 do 8.00, zahájení soutěže je v 8.00. Vyhodnocení 
a vyhlášení výsledků proběhne mezi 12.00 – 13.00.  
V neděli budou soutěžit dospělí rybáři (startovné je 200 Kč). 
Prezence je od 7.00 do 8.00, zahájení závodů v 8.00, 
 vyhlášení výsledků bude 13.00 – 14.00.  
Více na www.rybarijinonice.cz.

Pátek 14. 6.  • 10.00 
Run and Help 
Sportovní areál FZŠ Trávníčkova
Dobročinný běh pro Lukáše s dětskou mozkovou obrnou. 
Více na www.runandhelp.cz a na str. 23.

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

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00, skleník  
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, vinotéka  
sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so–ne a svátky 11.00–20.00.

Soboty 6. 4. – 14. 9.  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem
Venkovní expozice – sraz u pokladny v ul. K Pazderkám. 
18. 5. – Iveta Bulánková – Kosatce 
Ukážeme si celý sortiment zde pěstovaných rostlin, dozvíte 

se o jejich historii pěstování a vývoji šlechtění. Povíme si 
o jejich nárocích, chorobách a škůdcích a vše potřebné 
k úspěšnému pěstování těchto zajímavých rostlin.

Čtvrtek 11. 4. – neděle 26. 5.  • 9.00 – 19.00  
Motýlí cestovatelé
Fata Morgana (kromě pondělí) – Víte, který motýlí druh 
uletí za život nejvíc kilometrů? A který se téměř nehne 
z místa? To, že také mezi motýly jsou velcí cestovatelé i peci-
válové, vám prozradí letošní výstava tropických motýlů 
ve skleníku Fata Morgana. Přijďte pozorovat tajemný proces 
proměny kukly v dospělého motýla a sledovat jejich první 
vzlétnutí. Pestrobarevní otakárci, babočky i noční martináči 
a mnoho dalších, celkem více než 5 000 kukel 50 druhů mo-
týlů, se objeví v plné kráse na pozadí tropické džungle. 
V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových i venkov-
ních rostlin od firmy Pokojovky.cz. Z důvodu stavebních 
prací se mění přístupové cesty ke skleníku Fata Morgana, 
věnujte prosím pozornost značení.

Středa 15. 5. – neděle 2. 6.  • 9.00 – 19.00
Bonsaje napříč střední Evropou 

Venkovní expozice, Japonská zahrada – Po roce se do troj-
ské botanické zahrady opět vrací bonsaje. Již po čtrnácté si 
můžete prohlédnout jedinečnou výstavu japonského umění 
pod širým nebem. I letos budete mít možnost shlédnout 
v Japonské zahradě přehlídku těch nejlepších bonsají nejen 
z České republiky. O víkendech je připraven bohatý dopro-
vodný program včetně přednášek a večerního provázení 
 výstavou bonsají.

Pátek 24. 5. – neděle 26. 5.  • 9.00 – 19.00 
Muškátová burza a prodej přebytků
Ornamentální zahrada – Již pošesté si návštěvníci mohou 
zakoupit klasické i nevšední pelargonie. Burza bude v pátek 
a sobotu doplněna prodejem přebytků ze sbírek botanické 
zahrady.

Pátek 24. 5.  • 19.00 – 21.00 
Noc kostelů
Kaple sv. Kláry – Navštivte barokní kapličku sv. Kláry a vy-
chutnejte si genia loci tohoto jedinečného místa. Po celou 
dobu bude otevřená také Vinotéka sv. Klára, kde si můžete 
zakoupit víno z naší vinice. Připraven bude pro vás rovněž 
hudební program a komentované prohlídky.

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

CZECH PHOTO CENTRE 
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice

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

Od konce dubna budete mít jedinečnou možnost navštívit 
výstavu těch nejlepších fotografií od českých a slovenských 
fotografů přírody. Kromě snímků české přírody budete moct 
opět zhlédnout i zvířata a krajinu exotických zemí. Všechny 
snímky zachycují jedinečným stylem přírodu kolem nás 
a my jsme rádi, že se s vámi můžeme o tento pohled podě-
lit. Výstavu si můžete prohlédnout každý den.

Pátek 10. – neděle 12. 5. 
Výstava Zlatý fond Národního muzea fotografie
Současně s realizací projektu Národního muzea fotografie 
(NMF) jako jedinou institucí v České republice, která se má 
výhradně zabývat záchranou kulturního dědictví fotografie 
vzniká myšlenka podpory tohoto projektu ze strany součas-
ných českých profesionálních fotografů. Autorem tohoto 
projektu, později nazvaným Zlatý fond NMF (ZF NMF) je  
Ivo Gil. Vstupné je 80/40 Kč.

Úterý 14. 5. – neděle 9. 6.
Výstava #InstaxMyLife – první výstava instax 
 fotografií
Výstavu pořádá společnost Fujifilm. Její veřejná vernisáž 
proběhne 14. května v 18.00. Na výstavě se představí více 
než desítka fotografických projektů českých fotografů a con-
tent creatorů. Zároveň společnost Fujifilm vyhlašuje Open 
Call, ve kterém nabízí třem lidem místo na výstavě pro jejich 
vlastní instax projekty. Otevírací hodiny: út–pá 11–18,  
so–ne 10–18. Vstupné: 80/40 Kč (snížené vstupné). Pro více 
informací a podmínky soutěže navštivte www.instax.cz. 

Více na www.czechphoto.org nebo na Facebooku.

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

Středa 8. 5.  • 18.00 
Slavnostní koncert u příležitosti výročí konce  
2. světové války – kostel sv. Rodiny
Účinkuje Hostivický pěvecký sbor pod vedením Hany Krej-
čové, na programu jsou duchovní skladby a spirituály.

Čtvrtek 16. 5.  • 15.30 
Oslava vzkříšení – Resurrectionis celebratio – refektář
Účinkuje vokální společenství Cantio, na programu je česká 
a latinská středověká a renesanční hudba s doprovodem 
bubnu i a cappella.

Neděle 19. 5.  • 15.30 
Májový koncert Dua Dacapo – refektář
Na programu: Franz Schubert, Philippe Gaubert, George 
Enescu, Josef Bohuslav Foerster a Antonín Dvořák.

Neděle 26. 5.  • 17.00 
Baroko moderním smyčcem v podání houslistky  
Dany Kláskové – kostel sv. Rodiny
Na programu J. S. Bach.
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Středa 29. 5.  • 19.00
Zahajovací koncert nového orchestru – kostel  
sv. Rodiny
Zahajovací koncert nového orchestru Collegium Modern 
Prague Orchestra pod vedením Michala Macourka a Petra 
Jiříkovského. Na programu jsou slavné muzikálové árie 
v podání Michaely Gemrotové, Pavla Vítka, Mariana Vojtka 
a Jakuba Hübnera. 
Koncert se koná za přispění CMP Orchestra, z.s., a jeho pre-
zidenta Michaela Prostějovského.

Čtvrtek 30. 5.  • 15.00 
Krásná je rodná zem i v písni – refektář
Vystoupení Ženského sboru Českého spolku v Košicích, 
na programu jsou slovenské, moravské a české lidové písně.

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

Neděle 2. 6.  • 17.00 
Harfa a violoncello kostel sv. Rodiny
Koncert absolventek Hudební fakulty AMU v Praze. Zazní 
skladby J. S. Bacha, B. Marcella, R. Schumanna, M. Tourniera 
a dalších.

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

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY 
Chlupova 1800 

Středa 1. 5.
El Ritmo 
Začíná zápis do tanečních kroužků nového tanečního studia 
El Ritmo. Na našem webu si můžete prohlédnout širokou 
nabídku tanečních kroužků a přihlásit sebe i své děti 
do kurzů, začínajících v září. Připravili jsme pro vás spoustu 
tanečních novinek, které všechny potěší. Výuku povedou 
skvělí a zkušení lektoři z Čech i ze zahraničí. 

Pátek 3. 5.  • 18.00 – 18.50
Sportujeme v květnu 
Lektorka Zuzka Strnadová si připravila novinku – Kruhový 
trénink. Lekce začíná zahřátím, pak se jednotliví účastníci 
budou pohybovat v kruhu po stanovištích, na kterých se 
budou střídat cviky na posilování s aerobním cvičením, posílí 
problémové partie a lekci ukončíme společným protažením.

Pondělí 6. a úterý 7. 5.                       
Malba na prkna 
V pondělí od 18.00 do 20.00 a v úterý od 16.00 do 19.00. 
Namalujte si své vlastní prkno, rozšiřte náš zajímavý plot 

kolem DDM. Cena jednoho prkna je 50 Kč, rezervujte si pře-
dem místo.

Neděle 12. 5. 
O Stodůlecký pohár
Více informací najdete na našich webových stránkách.

Pátek 17. 5.  • 15.00 – 18.00 
Rodinné sportovní hry 2019 – 9. ročník
Pro děti od 2 let až po školní děti a jejich rodiče či prarodiče 
bude na zahradě DDM 
připraveno několik 
sportovních stanovišť. 
Tradičně si můžete vy-
zkoušet skok do dálky, 
rychlostní skákání 
přes švihadlo, běh, 
hod a mnoho dalších 
sportovních stanovišť. V případě deštivého počasí se pro-
gram přesune do prostor DDM. Přijďte s námi oslavit Mezi-
národní den rodiny ve sportovním duchu. 

Sobota 25. 5.  • 9.15 – 10.45
Sebeobrana pro ženy 
Miloslav Motl opět připravil lekci se zaměřením na praktické 
využití proti útoku silnějšího a většího jedince. Od 11.00 – 
12.30 navazuje lekce Bodystylingu s naší lektorkou Šárkou 
Stehlíkovou. Na sportovní akce doporučujeme kvůli ome-
zené kapacitě přihlášení předem.

Čtvrtek 30. 5.  • 15.00 – 18.00 
Den dětí – Indiánskou stezkou
Akce je pro děti cca do 8 let a je zdarma. Přijďte se k nám 

kaLendáŘ akCí

INZERCE

SUDOVÁ 
VÍNA 

 
za litr

EXTRA VINOTÉKA
nejširší nabídka moravských vín 

EXOTICKÁ SVĚTOVÁ VÍNA
STŘEDOVĚKÁ VÍNA

Prusíkova 2577/16, Praha 13

Dárkové kytice, svatební floristika, 
smuteční vazby, výzdoba interiérů, 

výroba dárkových a sezónních aranžmá.

tel.: 733 710 992, 
www.kvetinyjitka.cz, 
fb: kvetinyjitka



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2019 37

proměnit v indiána a vyzkoušet si činnosti důležité v životě 
indiánů. Budeme sportovat, hrát si a vyrábět. Indiánská 
stezka s překvapením čeká na každého! 

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

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

Herna pro maminky s dětmi, pod patronátem městské části 
Praha 13, probíhá každé úterý a středu od 9.00 do 12.00. 
V herně zpíváme u piana, hrajeme na nástroje, cvičíme, 
tancujeme, kreslíme a malujeme. Herna je zdarma. 

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
 5. 5. Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Martin   
 Matějka 
12. 5. Sůl nad zlato – Eva a Jan
19. 5.  Kašpárek na cestách – Divadlo matky Vackové
26. 5.  O Palečkovi – Malé divadélko Praha
 2. 6. Doktorská pohádka – Divadlo Prima den
 9. 6. O princi z knížky – Dřevěné divadlo
16. 6.   Ham, ham aneb Velký hlad já mám – Divadýlko 

z pytlíčku

RODINNÉ CENTRUM  
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
 
Nabízíme poslední volná místa v Montessori školce. Nové 
ceny! Nové kroužky v našem rodinném centru – tanečky 
pro děti, Montessori pracovna a Mortimer angličtina.  
Volná herna pro děti. 
 
Více informací na www.centrum-hvezdicka.cz,  
info@skolicka-hvezdicka.cz,   
skolka@centrum-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po–čt 9.00–12.00. Přihlášení předem 
není nutné.  

Úterý 28. 5.  • 9.30 – 11.30
Den dětí – pohádková cestička
Centrální park blízko posilovacích strojů 

Několik soutěžních úkolů pro děti od 1 roku, malá odměna 
na závěr. V případě špatného počasí se akce uskuteční 

v herně Rybiček, jinak bude herna tento den zavřená.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce je Rodina – 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka... 

Během dopoledne navíc: 
14. 5. v 10.30 –  Šest nevyhnutelných zákonů dobrého 

vztahu. Zamyšlení kazatele Davida Nováka.
 3. 6. v 10.30 –  Létání s dětmi. Co a jak poví letuška Lucie 

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti, 10.30 – výtvarné tvo-
ření pro děti.

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

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

Neděle 5., 12., 19. a 26. 5.  • 15.00
Májové bohoslužby  15.00
Kostele sv. Jana a Pavla na Krtni  
Také letošní rok se můžete po celý květen připojit k neděl-
ním mariánským pobožnostem.

Sobota 4. 5.  • 9.00 – 13.00
Brigáda u Prokopa a Sportovní odpoledne
Jarní brigáda na úklid a zkrášlení Komunitního centra sv. 
Prokopa. Zejména pro děti od 1. do 9. třídy, jejichž rodiče 
budou na brigádě v KC (ale nejen pro ně) je na stejnou dobu 
připraveno sportovní dopoledne. Děti se mohou se těšit 
na atletické soutěže, závody a hry. Přijďte ve sportovním 
oblečení a s sebou nezapomeňte svačinu a pití. Příspěvek 
na pronájem hřiště je 50 Kč za rodinu. V případě nepřízni-
vého počasí (vytrvalý déšť či tornádo) se akce ruší.

Úterý 14. 5.  • 10.00
S vajíčkem kolem světa 
Společenství maminek na mateřské dovolené pořádá v Ko-
munitním centru sv. Prokopa (vchod z parkoviště KC) tvo-
ření a vaření nejen pro maminky s dětmi. Vyrobíme si 
kolíčkový otvírací obrázek líhnutí mláďátka z vajíčka. Připra-
víme si společný oběd s využitím vajíček pro každý chod.

Sobota 18. 5.  • 9.00 – 13.00 
Brigáda u sv. Jakuba
Úklid kostela a zahrady. 

Pátek 24. 5. 
Noc kostelů

Pro letošní noc kostelů jsme zvolili kostel sv. Jana a Pavla. 
Pouť na Krteň začne u kostela sv. Jakuba v 19 hodin a po-

kračuje společnou procházkou. Od 19.30 hodin možnost 
prohlídky kostela zakončené gregoriánským chorálem, spo-
lečnou modlitbou s požehnáním. 

Sobota 25. 5.  • 9.00
Mše sv. s udílením svátosti nemocných
V kostele sv. Prokopa začne možností přistoupit ke svátosti 
smíření. Od 9.30 hod. pokračuje májová pobožnost 
a od 10.00 mše sv. s udílením Svátosti nemocných.

Úterý 28. 5.  • 11.00
Tvůrčí dílna pro seniorky
Jarní tvůrčí dílna s možností výroby vlastnoručně ozdobené 
svíce a s povídáním o významu svíce v křesťanském pro-
středí se tentokrát uskuteční na farní zahradě u kostela 
sv. Jakuba Staršího. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pátek 24. 5.  • 16.00 – 21.00
Noc kostelů  

V uvedenou dobu budou otevřeny prostory Třináctky, kde 
v týdnu probíhají níže uvedené aktivity a v neděli dvoje 
 bohoslužby Církve bratrské (od 9.00 a od 11.00 – druhá je 
i pro anglicky mluvící). Prohlídky prostor doplní fotografie 
a videa z těchto aktivit. Celý večer bude obohacen o výstavu 
současné tvorby mladých křesťanů, kteří se zde, v Církvi bra-
trské, scházejí. Hrát bude živá instrumentální hudba a pro 
děti bude připravena výtvarná dílnička. Všichni návštěvníci 
se mohou občerstvit v naší kavárně, posedět a popovídat si. 
Po celou dobu bude příležitost k duchovním rozhovorům 
i k modlitbám v modlitební místnosti.

Pondělky  • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let. Pozvánky na akce,  
fotky z tábora a dalších výprav a kontakty na webu  
www.klubsavana.webnode.cz. 

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

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

Pátky  • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10–15 let.  
 
Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

kaLendáŘ akCí
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 
 
V květnu je otevírací doba od 9.00 do 18.00. Pokladny zaví-
rají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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

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

Večerní prohlídky 
s průvodcem 
– zveme vás 
na procházku 
po zoo po zavírací 
hodině každý pátek 
a sobotu od 19.00. 
Na prohlídku je 
nutné se předem 
objednat.

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

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

Výstavy 
• Galerie Gočárovy domy – Štíři v Zoo Praha (do 26. 5.) 
• Jurta – Orlí lovci  

•  Terasa před vzdělávacím centrem – První jízda nového  
Toulavého autobusu

Středa 1. 5. 
První máj, lásky čas
Speciální ranní prohlídka pro páry a rodiny za zvířaty žijí-
cími v páru.

Sobota 4. 5. 
Zooškola pro dospělé
Téma – Pomáháme jim přežít.

Neděle 5., 12. a 19. 5.
Seznámení se štíry 
Doprovodný program k výstavě Štíři na Gočárových domech. 
Seznamte se blíže se štíry a jejich životním cyklem mezi 
10.00 a 17.00.

Středa 8. 5.
May Day
Školní třídy v zoo budou prezentovat projekty a prodávat 
své výrobky na podporu kampaně Pomáháme jim přežít. 

Sobota 11. 5.
Den plný oslav
Oslava Dne matek, Dne rodiny a oslava 1. narozenin gepar-
ďat. Den plný soutěží a her pro celou rodinu. Mezi 10.00 
a 16.00 se každou hodinu můžete těšit na komentované 
 setkání se zaměřením na enrichment.

Neděle 12. 5. 
Zooškola pro dospělé
Téma – Jak se dělá zoo

Sobota 18. 5. 
Tajemství stepí
Čeká na vás vycházka s průvodci na stepní lokality pod 
 Sklenářkou.

Středa 22. 5. 
Setkání strážců pralesa
Další ročník soutěže pro mateřské a základní školy zaměřu-
jící se na sběr a následnou recyklaci mobilních telefonů 
a tabletů ve spolupráci se společností REMA Systém. Den 
plný her, dílny s možností vyrobit zajímavé předměty z recy-
klovaných materiálů.

Pátek 24. 5. 
Noc snů 
Celosvětová akce na podporu handicapovaných dětí. Tra-
diční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí s posti-
žením. Vstup za 1 Kč pro děti s postižením a jejich doprovod.

Sobota 25. 5. 
Den Afriky 
Oslava Dne Afriky. Maskujte se jako africké děti, vyrobte si 
sukýnku z travin, naučte se používat tradiční africké ná-
stroje a hrát na bubny. Přeneste se s námi za zvuků rytmické 
hudby do Afriky. Tematická komentovaná setkání u afric-
kých zvířat.

Neděle 26. 5. 
Den chovatelů želv 
Cyklus přednášek o želvách a chovatelská poradna po celý 
den.

Neděle 26. 5. 
Rozloučení se štíry 
Workshop od 14.00 seznamující návštěvníky blíže se štíry 
a jejich životním cyklem.

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

Muzeum českého granátu v Kar-
lově ulici nabízí jedinečnou expo-
zici, kde najdete ...TAJENKA 
a předměty zdobené výhradně čes-
kými granáty. Výstava v muzeu 
představuje ucelený průřez šper-
kařstvím od raných dob až do po-
čátku dvacátého století. Ukazuje 
nádherné předměty jako šperkov-
nici, kabelku, náramky, náhrdelníky, brože, jehlice nebo dokonce kartáč na vousy, ale také 
Zlatého slavíka 2009 a plaketu pro olympijského vítěze. Tři výherci se mohou těšit na ro-
dinné vstupenky. Muzeum je otevřené každý den od 10.00 do 21.00. Více informací na-
jdete na www.mcgp.cz, Facebooku a Instagramu.
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Registrace: MK ČR E 12088 · IČO: 00241687 · Redakce: Sluneční náměstí 13, 158  00 Praha 13 · Tel. 235  011  227 · E-mail: stop@p13.mepnet.cz · Redakční rada:  
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grafická úprava a  zlom: Prographichouse, s.r.o. · Tisk: Europrint, a.s. · Distribuce: Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603  728  140 · Uzávěrka tohoto čísla:  
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Křížovka pro děti: V Botanické zahradě v Troji bude letošní výstava ...TAJENKA probíhat 
do 26. května. Stojí za to ji vidět, neváhejte.

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@p13.mepnet.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z dubna:
Křížovka – KRÁSNÉ VELIKONOCE

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Adéla Kazáková, Praha 5
v hodnotě 258 Kč – Otík Šenk, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Matěj Velich, Suchý vršek 
Maruška Kekrtová, Stodůlky 
Matylda Hronková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Ivona Benčíková, Praha 5 
Helena Bláhová, Stodůlky
Adam Bílý, Smíchov

Soutěžní otázky na květen:
1) Kde najdete nově otevřené Komunitní centrum Czech Photo?
2) Kdo pořádá charitativní akci Běh kolem dokola aneb Poběž s námi a pro nás?
3) Kdy proběhne pravidelná jarní údržba na Letišti Václava Havla Praha?

Správné odpovědi na dubnové otázky:
1) Sportovní centrum Jeremi oslavilo čtvrtý rok od otevření 16. března.
2)  Přebytky ze zličínského hypermarketu Globus putují do statku U Merlina a pro Lesy  

hl. m. Prahy.
3) Kytarista Vladimír Brabec zahraje v KD Mlejn.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Helena Urbanová, Nové Butovice 

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Dubnová tajenka: KRÁSNÁ VYHLÍDKA A ZVONKOHRA
Výherci: Ctislav Fiala, Praha 5; Václav Bednář, Zličín; Josef Šafránek, Stodůlky

 
 

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Nová ŠKODA SCALA klade důraz na bezpečnost inspirovanou 
vozy vyšší třídy. V automobilu, který je vybaven množstvím 
pokročilých asistenčních systémů, až 9 airbagy a systémem 
tísňového volání, se bude každý cítit opravdu bezpečně.

ŠKODA SCALA snoubí všechny výhody moderních technologií. 
Vyznačuje se nejnovějšími pohonnými jednotkami a špičkovou 
konektivitou nové generace. Pro Virtuální kokpit a systémy 
infotainmentu nabízí největší displej ve své třídě.

Využijte možnost bezplatné testovací jízdy. 
Nechte se obklopit moderními materiály a oslnit 
velkorysým prostorem ve všech směrech.

 

 

 

NOVÁ ŠKODA        
  SCALA

Nová ŠKODA SCALA.
Dostane vás. Dál.

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