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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána dodavatelskou firmou Vcomfort, s.r.o., se sídlem 
 Uhříněveská 2324/42, 100 00 Praha 10, k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem 
Vybavení deseti školských objektů na území MČ Praha 13 výukovými pomůckami   
pomocí projektu Primas Praha 13 
a návrh kupní smlouvy předložený firmou Vcomfort, s.r.o.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané účastníkem Z&D stavební společnost, s.r.o., se 
sídlem K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9-Satalice, k podlimitní veřejné zakázce na sta-
vební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení pod názvem Výstavba 
kuchyně a jídelny v areálu školy ZŠ Kuncova 1580, MHMP-ORG 80382 pod evid. číslem 
P13-03296/2018, neboť nabídka tohoto účastníka byla dle předem zveřejněných 
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a smlouvu o dílo 
s vybraným účastníkem Z&D stavební společnost, s.r.o.  
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické 
 finanční kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených pro rok 2017    
v oblasti sociální
a 
SOUHLASILA
s navrženými opatřeními
SCHVÁLILA
uzavření Smlouvy o spolupráci na provoz centra právní pomoci 
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku následné finanční kontroly přijatých opatření a periodické fi-
nanční namátkové kontroly vyúčtování a využití dotací MČ Praha 13 udělených  
pro rok 2017 v oblasti využití volného času 
a
SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými v protokolu
SCHVÁLILA
zapojení 2 základních škol do projektu financovaného z Operačního programu potravi-
nové a materiální pomoci – ZŠ Mládí a FZŠ PedF UK Praha, Trávníčkova
SOUHLASILA
s poskytnutím dotace v oblasti volného času pro rok 2018 jednotlivým subjektům 
v celkové výši 400 000 Kč s tím, aby nerozdělená částka ve výši 200 000 Kč byla pone-
chána na realizaci akcí pro veřejnost v průběhu roku 2018
a 
SCHVÁLILA
Závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2018
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zprávy Ze Zasedání rady sdĚLení ÚŘadU a mĚstské části  

Zápis do mateřských škol           
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2018/2019 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
  2. května od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
 16. května od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Vyřiďte si cestovní doklady včas
V případě, že potřebujete vyřídit nový cestovní pas, nenechávejte podání žádosti 
až na začátek letní turistické sezony. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadě. 
Doporučujeme využít možnosti rezervace termínu plánované návštěvy úřadu, 
zvláště jedná-li se o návštěvu s malými dětmi.

Rezervovat si vybraný termín pro vyřízení žádosti a vyhnout se tak dlouhému 
čekání ve frontách můžete na www.praha13.cz – Jak si zařídit – Rezervace 
termínů. V tomto rezervovaném termínu budete ve vámi zvoleném čase vyvoláni 
přednostně. Jedna rezervace platí pouze pro jednoho žadatele, včetně dítěte. Tato 
podmínka platí rovněž pro lístek z vyvolávacího systému, bez předchozí rezervace. 
Na jeden lístek tedy nemůže přijít s žádostí o vyřízení dokladů více osob.

Správní poplatek za vydání pasu ve standardní lhůtě 30 dnů činí 600 Kč, u dětí 
mladších 15 let pak 100 Kč. V případě, že jste nestačili podat žádost ve lhůtě 
30 dnů, můžete svou žádost podat ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Počítejte 
však se správním poplatkem 4 000 Kč, u dětí mladších 15 let pak 2 000 Kč. Za tento 
poplatek obdržíte plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a nosičem 
dat s biometrickými údaji. Od 1. července 2018 dojde ke změnám ve lhůtách a výši 
správních poplatků, o kterých vás budeme včas informovat. 

V případě, že cestujete v rámci EU a nestačili jste si vyřídit cestovní pas, postačí 
vám pouze občanský průkaz. Ten lze použít také v případě, že cestujete do těchto 
států: Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Her-
cegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská 
republika. 

Rovněž dítě mladší 15 let může cestovat do těchto států na občanský průkaz. 
 Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde 
si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu 
placení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu 
s logem Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí 
u oční kliniky v následujících termínech:

 9. 5. od 10.30 do 13.30                             20. 6. od 14.30 do 17.00

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:
– zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu
– změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.
– převzetí reklamace
– výměna, kontrola a zaplombování plynoměru
– informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu
– tiskopisy a informační brožury
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší 
 informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202.  
 Simona Lenská, Pražská plynárenská, a.s.

V noci do Prahy pouze s tiššími letadly
Letiště Praha zavedlo významné změny v hlukových poplatcích s cílem přísněji re gulovat 
noční provoz a motivovat dopravce k nasazování tišších letadel. Jedná se o opatření, které 
navazuje na dlouhodobou snahu letiště snižovat hlukovou zátěž v blízkém okolí a reagovat 
na vzrůstající zájem o létání. Pro okolí letiště je zároveň pozitivní, že loňský rekord v počtu 
cestujících neznamenal rekordní počet vzletů a přistání, který z důvodu lepšího plánování 
naplněnosti letadel zdaleka nedosáhl výše leteckých pohybů rekordního roku 2008. 

Nově nastavené hlukové kategorie lépe zohlední velké rozdíly v hlukových vlastnostech 
 letadel. Za ta hlučnější a také za noční provoz zaplatí dopravci významně více. Finanční 
prostředky vybrané tímto způsobem od leteckých společností jsou využívány pouze na  
financování protihlukových opatření v blízkém okolí letiště či na monitoring hluku na sta-
cionárních i mobilních stanicích. Hlukový poplatek je jedním z nástrojů komplexního pří-
stupu k řešení hluku z leteckého provozu, který je na Letišti Praha aplikován. Mezi další 
řešení regulující hluk patří řada provozních opatření, např. pravidla omezující použití re-
verzního tahu motorů při brždění letadel nebo pravidla pro provádění motorových zkoušek.  
Nový ceník byl v souladu s platnou legislativou projednán předem s leteckými společ-
nost mi a je platný od 25. 3. 2018 do 30. 3. 2019. Hana van der Hoeven, Letiště Praha, a.s.
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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
 Česká strana sociálně demokratická.............................................stepan.hosna@email.cz

http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz

http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana................................................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......................... Zuzana Drhová, předsedkyně klubu, tel. 777 230 356

http://zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

SLOVO ŠÉFREDAKTORKy KONTAKTy

Vážení a milí čtenáři, 
těší nás, že jste otevřeli nové číslo našeho zpravodaje a věříme, že v něm každý z vás 
nalezne něco zajímavého. Jen málokdo neslyšel o kauze Key Investments. O výroku 
Vrchního soudu v Praze informuje starosta David Vodrážka v Přímé lince. Květnové Téma 
STOPu je věnováno jarnímu úklidu. Praha 13 se pravidelně aktivně zapojuje do celostátní 
akce Ukliďme svět, ukliďme Česko – této dobrovolnické akce se letos zúčastnilo kolem 
200 lidí, z nichž každý si zaslouží velké poděkování. Nutno podotknout, že ruku k dílu 
nepřiložili jen dospěláci. Jarní počasí láká zkrátka ven, možná se právě vy vydáte 
s rubrikou Toulky na výlet ze Všenor do Řevnic nebo přijmete pozvání na některou akcí 
ve stopáckém kalendáři. Nutno podotknout, že tentokrát mu nestačilo ani pět stran. 
Takže příjemné čtení, my se budeme i nadále snažit, aby pro vás byl STOP co nejširším 
informačním servisem, byl obsahově pestrý a zajímavé čtení si v něm našly všechny 
generace.
A ještě jedno upozornění – v únorovém vydání časopisu STOP jsme na str. 4 uveřejnili 
článek zastupitelky Zuzany Drhové s názvem „Jak bude probíhat humanizace sídlišť nejen 
na Praze 13? Věnujme pozornost přípravě Metropolitního plánu.“ Celé znění článku je 
uvedeno na www.praha13.cz/Zeleni-a-Pirati-pro-13.html.
Za celou redakci vám přeji krásný květen a všem maminkám vše nejlepší k jejich svátku.  
 Eva Černá, šéfredaktorka

Podle informací médií probíhalo 
v posledních měsících soudní řízení 
v kauze Key Investments. Nastal 
v této věci nějaký posun? Je už 
soudní řízení ukončeno?
V pondělí 9. dubna 2018 jednal 
pražský vrchní soud o odvolání 
MČ Praha 13 proti rozsudku 
Městského soudu v Praze ve věci 
určení neúčinnosti právního 
úkonu dlužníka Key Investments, 
a.s. Vrchní soud svým výrokem 
zamítl rozhodnutí soudu první 
instance. Městská část Praha 13 
tedy nebude muset pravomocně 
vracet insolvenčnímu správci 
dlužníka Key Investments 
 předmětnou platbu ve výši 
106 222 709 Kč. 

Společnost Key Invest
ments, která skončila v kon
kurzu, ještě před insolvencí 
vrátila radnici Prahy 13 
všechny investované peníze 
včetně úroků. Celkem tedy 
přes 206 milionů korun. 
Tento právní úkon však na
padl insolvenční správce 
u Městského soudu v Praze. 
Ten pak v kauze rozhodl 
o neúčinnosti právního 
úkonu dlužníka Key In
vestments. Vůči rozhodnutí 
však podalo vedení radnice 
Prahy 13 prostřednictvím 
advokátní kanceláře odvo
lání k Vrchnímu soudu v Praze, 
který původní rozhodnutí pravo
mocně zamítl v plném rozsahu.

Celkem se nám vrátila částka 
převyšující 206 mil. Kč, tedy in
vestovaná suma i s úroky. Peníze 
se podařilo získat díky tomu, že 
Praha 13 použila jinou strategii 
než všichni ostatní neúspěšní vě

řitelé. Jako vždy jsme byli při in
vestování veřejných prostředků 
velmi obezřetní. 

Pravomocný rozsudek praž
ského vrchního soudu ukázal, že 
vyjádření některých opozičních 
zastupitelů a novinářů o tom, 
že Praha 13 přijde o vložené fi
nanční prostředky, kterými tak 
často apelovali na občany, byla 
naprosto lichá. Udělali jsme vše, 
co bylo v našich silách. Na rozdíl 
od ostatních věřitelů, včetně 
městských částí Praha 6, Pra
 ha 10 a Sokolova, se nám poda
řilo dosáhnout navrácení všech 
finančních prostředků i s úroky.

Pane starosto, myslím, že nejsem 
jediný, kdo si musí postěžovat 
na vcelku nebezpečný provoz v kři-
žovatce ulic K Řeporyjím a Ponca-
rova. Má městská část v plánu 
s nepřehlednou dopravní situací 
něco udělat? 
Vzhledem k opakovaným stíž
nostem občanů Třebonic na ne

bezpečný výjezd z ulice K Ře
poryjím do ulice Poncarova 
ve směru do Řeporyj, podala 
naše městská část prostřednic
tvím odboru dopravy návrh 
na úpravu provozu na této kři
žovatce. Návrh byl předložen 
k projednání Výboru pro do
pravu a bezpečnost Zastupitel
stva MČ Praha 13. Výbor návrh 
schválil a doporučil k realizaci. 
Poté bylo znění našeho návrhu 
postoupeno Technické správě 
komunikací hl. města Prahy 
(dále jen TSK), která zpracovala 
projektovou dokumentaci úpra
 vy provozu. Úprava spočívá 

ve vytvoření samostatných od
bočovacích pruhů do Třebonic 
spolu se snížením nejvyšší povo
lené rychlosti na 50 km/hod. 

Celý projekt byl dle zákon
ných předpisů předložen 
ke schválení příslušnému orgánu 
Policie ČR. Po jeho odsouhla
sení byla odborem dopravy 

na úřední desce MČ Praha 13 
vyvěšena veřejná vyhláška 
o oznámení návrhu úpravy pro
vozu na dotčených komunika
cích. Po uplynutí zákonné lhůty, 
kdy nebyly ze strany občanů po
dány žádné námitky ani připo
mínky, vydal náš odbor dopravy 
dokument Opatření obecné po
vahy – stanovení místní úpravy 
provozu na pozemních komuni
kacích, který postoupil TSK – 
oddělení dopravního značení 
k rea lizaci. Vlastní realizaci do
pravního značení provedla 
Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy v úterý 17. dubna.

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: 14. 5. 2018  Distribuce: 1. – 8. 6. 2018
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Jak se bude jmenovat?
Stavba Domova pro seniory v ulici Za Mototechnou, která byla zahá
jena 6. února 2017, pomalu finišuje. Objekt je koncipován jako pěti
podlažní budova s celkem 72 pokoji. K dispozici zde bude 110 lůžek 
v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením. V každém 
patře je umístěna sesterna a úklidová místnost. Počítáno je také se zá
zemím pro lékaře, se společenskými prostory a každé patro má svou 
malou terasu napojenou na společenské jádro. V přízemí jsou situo
vány jak pokoje pro seniory, tak i centrální recepce, kanceláře perso
nálu, prádelna, jídelna a také kuchyně.

Kapacita objektu je standardní a zásadně se neliší svou velikostí 
od obdobných staveb. Budova je řešena jako kompletně bezbariérová, 
v souladu s vyhláškou 398/2009. Před objektem bude vybudována po
bytová zahrada se zelení, mlatovými cestičkami a několika lavičkami. 
Po obvodu pozemku, náležejícímu ke stavbě, bude umístěno 24 par
kovacích stání. 

Termín předání objektu se blíží! Domov pro seniory by měl být 
kompletně dokončen a předán k užívání letos na podzim. Stále však 
nemáme vybrán název. Naše městská část se tedy obrací na vás – ob
čany Prahy 13. Napadáli vás zajímavé pojmenování nového domova 
pro seniory, pošlete svůj tip na email: dps@p13.mepnet.cz.

Eva Libigerová

Jiný parkovací režim
Zastupitelstvo MČ Praha 13 ve středu 18. dubna schválilo žádost 
o svěření do péče pozemek, na kterém se nachází nynější parkoviště 
v ulici Petržílkova. V současné době patří pozemek Magistrátu hl. 
města Prahy, který však vypověděl smlouvu nynějšímu provozovateli 
parkoviště s tím, že chce v budoucnu na tomto místě parkoviště P+R. 
Tato situace není pro naše občany optimální. Do našeho katastru by 
tím byli přilákáni další řidiči z okolních obcí a parkoviště by tak ne
sloužilo primárně obyvatelům Prahy 13, kteří nemají kde zaparkovat 
a potřebovali by si zde na základě trvalého bydliště parkovací místo 
pronajmout dlouhodobě. Rádi bychom s budoucím vlastníkem parko
viště jednali přímo, proto díky schválenému usnesení zastupitelstva 
žádáme magistrát o svěření dotčeného pozemku do péče. Pevně vě
říme, že Magistrát hl. města Prahy naší žádosti vyhoví. Eva Libigerová

Most v havarijním stavu byl 
zbourán
Technická správa komunikací (TSK) zahájila v úterý 3. dubna demo
lici mostu u stanice metra B Nové Butovice. Most byl dle vyjádření 
TSK v nevyhovujícím stavu. Na jeho místě vznikne nový, který bude 
hotov v příštím roce.

Most v Nových Butovicích (přemostění parkoviště), který byl po
staven v roce 1988, spojoval pěším koridorem prostor před Czech 
Photo Centre s Poliklinikou Lípa. Sloužil pěším a cyklistům.

„V rámci stavby došlo k demolici a odstranění stávajícího mostu 
včetně pilířů a k vybudování nového přemostění. Rovněž bude obno
vena plocha pod mostem a část navazujících chodníků“ uvedla mluvčí 
TSK Barbora Lišková. Vybudováno bude také nové veřejné osvětlení 
a odvodnění mostu. Eva Libigerová

Údržba lávky pro pěší
Dopravní podnik hl. města Prahy bude v termínu od 16. dubna 
do 24. června 2018 provádět údržbu pěší lávky, vedoucí přes ulici 
Mukařovského, která spojuje obchodní a kulturní středisko Luka se 
stanicí metra. Ohlášené práce budou prováděny uvnitř pevných zá
borů. V průběhu těchto prací bude podle potřeby docházet za plného 

provozu stanice metra Luka k uzavírkám venkovního pevného scho
diště a venkovní podchozí rampy, která navazuje na uzavřenou lávku. 
Dopravní podnik je povinen vyznačit případnou obchozí trasu a rov
něž musí provést patřičnou ochranu proti nadměrné hlučnosti a praš
nosti. -red-
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Jarní úklid v Praze 13
Naše městská část se každoročně zapojuje do celostátní akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko a pořádá jarní celoplošné úklidy veřejných ploch. 
Tuto dobrovolnickou akci v pátek 6. dubna symbolicky zahájil starosta 
Prahy 13 David Vodrážka, který před radnicí přivítal letošní patrony 
úklidu – plážovou volejbalistku Kristýnu Kolocovou a fotbalistu Jana 
Rajnocha, aby společnými silami uklidili široké okolí radnice. Dobro
volnické úklidy občanů a pracovníků MČ Praha 13 pak proběhly 
v sobotu 7. dubna. Zúčastnilo se jich zhruba 200 občanů z Prahy 13, 
což je oproti loňskému roku dvojnásobný počet. Mezi účastníky byli 
rodiče a děti z českoanglické školky Domeček pod Velkou Ohradou, 
pracovníci firmy CEMEX, členové spolků i politických stran, bytová 
družstva a jednotlivci, kteří uklízeli samostatně nebo složili skupiny 
z obyvatel v okolí svého bydliště.

Společnými silami za čistější Prahu 13
Je opravdu k neuvěření, co všechno lidé dokáží vyhodit. Při této 
akci bylo sebráno asi 20 m3 odpadů všeho druhu a naplněno zhruba 
400 pytlů o objemu 50 l. Vedle pytlů byly sebrány také hromady vel
koobjemového odpadu, zejména pneumatik, textilního odpadu, elek
troodpadu i železného šrotu. Uklízelo se okolo stanice metra Nové 
Butovice, v okolí Malé a Velké Ohrady, v okolí meandru Prokopského 
potoka poblíž ulice K Sopce, v Centrálním parku, v Nových Butovi
cích, na haldě zvané Makču Pikču a částečně podél Jeremiášovy ulice 
u sídliště Stodůlky. Do akce se dokonce zapojili někteří bezdomovci, 
kteří uklidili skládky po jiných lidech z ulice a dali si do pořádku bez
prostřední okolí míst, kde přespávají. Na vyjednání úklidu a kontaktu 
s bezdomovci se podíleli pracovníci terénního programu Naděje.

Odbor životního prostředí MČ Praha 13 po akci zajistil svoz sebra
ného odpadu. Opět nás moc potěšily milé reakce dobrovolníků, kteří 
se akce zúčastnili. Pisatelé nás v nich mimo jiné upozornili na další 
skládky, které nemohli sami uklidit. Z došlých reakcí jsme vybrali tato 
sdělení:

„Jsem nadšená, kolik dobrovolníků se k nám přidalo. Celkem 14 do
spělých a 12 dětí z mateřské školy Domeček. Letos jsme uklízeli 
opravdu velikou plochu. Původně byl plánovaný menší okruh, ale 
když jsme viděli tu strašnou spoušť, neváhali jsme si trasu prodloužit. 
Málem nám ani nestačily pytle, protože se k nám přidali i náhodní 
kolemjdoucí na procházce. To bylo vážně úžasné!“

„Nakonec jsme byli jen dva. Za dopoledne jsme nasbírali tři pytle. 
Největší radost máme z vyčištění okolí zastávky Nušlova, kde bylo od
padků opravdu hodně a rozdíl před a po je znatelný.“
„Ve skupině nás bylo 
asi 45. Přidalo se k nám 
i 5 dětí. Sebrali jsme cel
kem 1 270 kg odpadků, 
z toho jsme vytřídili 
zhruba 400 kg plastu, skla 
a plechovek. Hodně často 
jsme naráželi na pode
zřelé igelitové pytlíky 
s hnědým obsahem.“ 

Všem účastníkům patří 
obrovské díky! Sesbírané 
odpadky jsou jen kapka 
v moři odpadů, které se 
stále nacházejí na území 
naší městské části. Ně
kteří spoluobčané si 
zkrátka neuvědomují, 
že není možné odhodit obal ihned po konzumaci jeho obsahu a pravi
delně zaneřáďují okolí, které chceme mít čisté. Odbor životního pro
středí bude dále pokračovat v úklidech černých skládek. Jejich likvi
dace je finančně velmi nákladná a odpadů každoročně přibývá. 
Nacházíme je v zeleni, okolo kontejnerů, na hřištích, okolo trafostanic, 
cest a nákupních středisek. Občanům přitom pravidelně přistavujeme 
velkoobjemové kontejnery, kontejnery na bioodpad a jsou jim k dispo
zici sběrné dvory, kde je možné odpady zdarma uložit. Systém odpa
dového hospodářství města umožňuje stavět se k nakládání s odpady 
zodpovědně.

Lidé se často snaží přenášet svou odpovědnost na radnici. Odpo
vědný za své chování i za vzhled okolí je však každý člověk samo
statně. Obyvatelé naší městské části mají kromě práv také své povin
nosti. Černé skládky nehromadí jen bezdomovci, na které jsou často 

sváděny. Při cestě domů mne přivítal doslova rozkopaný odpadkový 
koš přímo v sídlišti. Byl odtržený ze stojanu a odpadky rozházené 
po širokém okolí. To je velmi smutný kontrast k úsilí dobrovolníků 
i zástupců úklidových firem, kteří buď nárazově, nebo celoročně uklízí 
nepořádek v našem okolí.

Městská část každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky ze 
svého rozpočtu, aby uklidila nepořádek a černé skládky, které nezod
povědní spoluobčané zakládají. Tyto peníze by se přitom daly vynalo
žit rozhodně lepším způsobem. Mimo jiné uvažujeme, že v budoucnu 
nainstalujeme fotopasti na místa, kde se opakovaně objevují černé 
skládky. Tyto fotopasti zaznamenají každou nežádoucí aktivitu a záro
veň budou sloužit jako odrazující prvek. Dana Céová, odbor životního prostředí
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Modernizace hřišť pokračuje

Zástupci městské části Praha 13 v pondělí 9. dubna uvedli do provozu 
zrekonstruované dětské hřiště, které se nachází ve vnitrobloku ulice 
Bellušova. 

Hřiště je primárně určeno dětem starším šesti let, které zde mohou 
využívat jak nové, tak i zmodernizované herní prvky. K dispozici je 
zde mimo jiné houpací kolotoč, malý skokanský můstek či víceúčelový 
cvičební rám na posílení celého těla. V rámci renovace byla zachována 
tubusová skluzavka a hřiště bylo dovybaveno několika lany, po kterých 
se dá šplhat.

„Jsem rád, že i v letošním roce pokračujeme v sérii revitalizací hřišť 
a sportovišť v naší městské části. V žádostech o dotace na modernizaci 
vnitrobloků jsme velmi úspěšní, což mě těší,“ řekl starosta Prahy 13 
David Vodrážka.

„Vnitrobloky, které jsou součástí rondelů, obyvatelé Prahy 13 velmi 
rádi využívají. Chceme jim poskytnout příjemný prostor, kde mohou 
napříč generacemi trávit svůj volný čas. Postupně jsou modernizována 
hřiště pro menší i větší děti, sportoviště a jsou budovány venkovní po
silovny,“ dodal místostarosta Pavel Jaroš.

Investice do zrekonstruovaného dětského hřiště ve vnitrobloku Bel
lušova činila 1 128 015 Kč včetně DPH. Eva Libigerová 

Farář požehnal automobilům
S příchodem jara odstartovala i motoristická sezóna. V Praze 13 se 
věřícím řidičům a jejich dopravním prostředkům dostalo svatého po
žehnání. V neděli 8. dubna se na Sluneční náměstí sjely desítky auto
mobilů, kterým požehnal farář Římskokatolické farnosti Radek Tichý. 
„Jako křesťané věříme, že Bůh s námi chce být všude, tedy i na ces
tách,“ řekl farář. „Právě žehnání autům je forma prosby, aby nás Bůh 
provázel, chránil a aby řidiči jezdili ohleduplně,“ dodal farář. V rámci 
požehnání se všem motoristům a ostatním přihlížejícím dostalo 

krátké modlitby. Farář nakonec prošel mezi vozidly zaparkovanými 
při této příležitosti na náměstí před centrem Sv. Prokopa a pokropil je 
svěcenou vodou.

Komunitní centrum Sv. Prokopa je zaměřeno na práci s mládeží 
a seniory. Slouží nejen křesťanům, ale všem obyvatelům Prahy 13 
a jeho činnost městská část aktivně podporuje. Farnost Stodůlky zde 
pořádá výuku náboženství, koná se zde příprava dospělých ke křtu či 
biblické kurzy. Probíhají tady také pravidelné přednášky, výstavy, kon
certy, kurzy nebo cvičení pro ženy. Kostel sv. Prokopa, který je součástí 
Komunitního centra, je otevřen po celý rok k soukromé modlitbě kaž dé 
pondělí a středu od 9 do 18 hodin, v úterý od 9.30 do 12 hodin.  
 Eva Libigerová 
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V březnu byla plně zprovozněna mateřská škola Ke Kohinooru, od
loučené pracoviště MŠ Rosnička, která prošla rekonstrukcí. Jedná se 

o školku rodinného typu pro 22 dětí, 
která je provozována v patrové vilce 
ve vilové zástavbě na hranicích mezi 
Prahou 13 a Řepy. Vila byla běžným 
způsobem udržována a opravována, ale 
v současné době potřebovala celkovou 
rekonstrukci. Rada MČ Praha 13 
rozhodla po předchozím projednání 
ve Výboru pro Evropské fondy ZMČ, 
že současně s rekonstrukcí bude bu
dova zateplena, čímž se sníží spotřeba 
energie na vytápění. 

Žádost o dotaci byla úspěšná, a tak 
mohla být v září 2017 rekonstrukce 
zahájena. Práce skončily v prosinci 
2017. Budova dostala kromě zateplení 
i novou fasádu a střechu, byla vymě

něna okna a vstupní dveře. Do heren a ložnic jsme instalovali nový 
systém větrání se zpětným získáváním tepla.               

Další mateřinka v novém kabátě

Projekt ve výši 2,1 mil. Kč byl ze tří čtvrtin financován dotací Magist
rátu hlavního města Prahy a z jedné čtvrtiny Evropskou unií – Fon
dem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí. 

Děti v době rekonstrukce navštěvovaly kmenovou školku v Bě
hounkově ulici. Mnozí rodiče vyšli vstříc tím, že si své děti ponechali 
doma. Rodičům i dětem děkujeme za trpělivost. Jitka Machurová, MŠ Rosnička

Přišli se vyjádřit
Ve středu 11. dubna se v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo další ze 
série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřej
nosti byl prezentován projekt výstavby Agility hřiště u Volcana a ná
vrh revitalizace vnitrobloku Chalabalova. K přítomným občanům pro

Sušicí věž pro hasiče
Ve středu 21. března byla starostou Davidem Vodrážkou a zástupci 
SDH Stodůlky slavnostně uvedena do provozu věž na sušení hadic. 
Tato věž je připojena na stávající zbrojnici dobrovolných hasičů 

mluvil místostarosta Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem 
MA 21 Štěpánem Hošnou. Jednotlivé podněty občanů k představe
ným záměrům byly podrobně diskutovány a poté předány projektan
tům k prověření a k zapracování do jednotlivých projektů. Těší nás, že 
lidé svou možnost vyjádřit se ke změnám v naší městské části využí
vají a veřejná projednání tak plní svůj účel. Hana Zelenková, MA 21

ve Stodůlkách. Její 
konstrukce je řešena 
jako vertikální ša
ch ta vysoká 15,3 m. 
Ve výšce zhruba 
12 metrů je umís
těna plošina pro 
údržbu kladkostroje, 
která je spojena žeb
říkem s přízemím. 
Hadice se tedy zavě
šují v přízemí věže, 
kde je obsluha na
sadí na rošt a vy
táh ne do horní polohy. Ty pak přirozenou cirkulací vzduchu pro
schnou a poté jsou spuštěny a svinuty. V prostorách šachty je hasičům 
k dispozici pohyblivý rošt pro dvanáct hadic, nicméně v případě po
třeby se jich vejde dvojnásobný počet. David Michut, krizové řízení
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INZERCE

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

TĚŠÍTE SE
   NA LÉTO?

Jarní servisní prohlídka
za 199 Kč včetně
kontroly klimatizace

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních pneumatik 
se slevou až 25 %.Samozřejmostí je možnost přezutí 
od 298 Kč nebo uskladnění pneumatik za 605 Kč. V rámci 
jarní servisní prohlídky zkontrolujeme funkčnost vaší 
klimatizace, provedeme diagnostiku, zkontrolujeme 
podvozek, brzdový systém a mnoho dalšího. To vše 
za akční cenu 199 Kč.

Myslíme i na vaši bezpečnost. K nové sadě předních stěračů 
vám jako bonus přibalíme koncentrát náplně do ostřikovačů. 
K sadě 4 kusů akčních hliníkových disků dostanete 
jako bonus bezpečnostní šrouby kol. Na akční sortiment 
příslušenství můžete využít až 15% zvýhodnění.

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 
nebo na www.skoda-auto.cz

Untitled-442   1 7.2.2018   12:33:09

Nově otevřené moderní odběrové místo 
pro váš komfort na Poliklinice Hůrka

Sluneční náměstí 2588/14, Praha 5 – metro Hůrka

Provozní doba odběrového místa PO–PÁ 7:00 až 12:00 hodin, tel.: 703 467 363

 široká nabídka vyšetření  profesionální personál 
 minimální čekací doby  příjemné prostředí 

Laboratoře AeskuLab poskytují svým klientům (z řad ambulantních lékařů, 
zdravotnických zařízení, samoplátců) včasnou a komplexní diagnostickou péči, 
a to jak v rutinních, tak i vysoce specializovaných vyšetřeních. 
AeskuLab je součástí švýcarské zdravotnické skupiny Unilabs, která je s více než 
230 laboratořemi jedním z lídrů na evropském laboratorním trhu. 

Poliklinika Hůrka, jejíž součástí je odběrové místo AeskuLab, 
má ambici stát se unikátním zdravotnickým zařízením, které: 

 sdružuje lékaře s moderním způsobem léčby, 
 šetří pacientům čas, 
 klade důraz na preventivní programy a konzistentní průvod 

léčbou těmi nejlepšími specialisty.

www.aeskulab.cz
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Dobrý den, tuto netradiční fotografii 
 Slunečního náměstí jsem pořídila 8. března 
mobilem při procházce s dcerou. Nijak jsem 
ji neupravovala (jen otočila vzhůru no
hama ), ale myslím, že se docela povedla, 
píše v mailu autorka fotografie Zuzana 
Benešová. Nevím jak vy, ale já osobně si 
myslím, že otočení fotografie byl skvělý 
nápad. Musím přiznat, že v redakci jsme 
si dost lámali hlavy nad tím, na co se to 
vlastně díváme. Přišli byste na to, aniž 
byste využili „nápovědu“ autorky snímku?
Podaříli se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu na  
stop@p13.mepnet.cz, rádi ji zveřejníme.
....................................................................
Mnozí si jistě všimli, že některé ze zasla
ných snímků jsme použili jako fotografie 
ilustrační, 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. Za všechny snímky, 
které jste nám již poslali nebo je teprve 
pošlete, mnohokrát děkujeme.  
 Eva Černá

vaŠím Objektivem

Něco se pochopit dá, něco už ne
Chtěl bych tímto upozornit na nepořádek a odpad, který se hromadí ve sta
rém sadu mezi spodním okrajem parcel v ulici U Albrechtova vrchu a cestou, 
která vede k nádrži Asuán. Před několika lety si tam zřídili hnízdečko bez
domovci a chovali se tam krajně bezohledně (příměr o kálení do vlastního 
hnízda je zcela na místě). 
Dlouho jsme se s manželkou 
snažili to po nich uklízet 
a nosili jsme to do vlastní po
pelnice, abychom nemuseli žít 
v odpadcích, ovšem to, co se 
objevilo loni, přesáhlo nejen 
všechny meze, ale také naše 
možnosti – přikládám foto.  
Asi by bylo třeba to nějak or
ganizovaně uklidit. Jsme 
ochotni přiložit ruku k dílu, ale zároveň si myslím, že by se tomu mělo nějak 
zabránit, že by to měla kontrolovat městská policie nebo tak něco. Každý do
káže pochopit, že bezdomovci jsou bez domova, ale minimálně tahle partička 
ukazuje, že u některých z nich se na tom výrazně podepisuje jejich neochota se 
o něco starat, projevit zájem o svět, ve kterém žijí – nejen že „vybydlí“ kus 
sadu a pak táhnou dál, ale také si přinesou deky a oblečení z nějaké charity 
a pak to tam nechají shnít, protože si příště přinesou nové...  S pozdravem Jan Müller

Poděkování, chvála, vděčnost
Před několika měsíci se od základu obměnil pracovní tým v kuchyni a jí
delně Střediska sociálních služeb Prahy 13. Tuto změnu jsme pocítili i my, 
mnohaletí klienti. Vedení Lukáše mělo při výběru a volbě nového šéfku
chaře a jeho spolupracovníků opravdu šťastnou ruku. Nevíme, jak chutná 
ambrosie a nektar, jimiž se živili a napájeli antičtí bohové na Olympu, ale 
my bychom s nimi neměnili, neboť mistrovské výtvory pana šéfkuchaře by 
nám snad mohl závidět i kuchař na Olympu. Zalistoval jsem po 4 letech 
opět v Knize přání a stížností a zamrazilo mne, že klienti jídelny blaho
dárnou změnu svými zápisy dosud opomenuli. Považují ji nejspíš za sa
mozřejmost. My se však naproti tomu domníváme, že záslužná, svědomitá 
a s úsměvem vykonávaná práce si právem zaslouží ocenění, pochvaly 
a vděčnosti. A právě o toto se tímto dopisem pokoušíme. Všem pracovníkům 
Lukáše „od hlavy až k patě“ upřímně děkujeme.  Miluše a Bohumil Fořtovi

Z vaŠich dOpisů Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Dobrý den, 
příchod jara opět poukázal na problém psích exkrementů v plné kráse. 
 Exkrementy se přes zimu pomaleji rozkládají a jsou v řídké jarní trávě 
lépe vidět. MČ P13 každoročně investuje nemalé částky do rozvoje a revi
talizace zelených ploch, které ale nelze kvůli extrémnímu znečištění psími 
exkrementy vůbec používat k rekreaci. Je smutné, že část majitelů psů není 
schopna exkrementy uklidit, i když jsou sáčky na exkrementy k dispozici 
na každém rohu. Chtěl bych touto cestou apelovat na zastupitele, aby už 
konečně začali problém psích exkrementů účinně řešit. Není možné, aby 
malá skupina nezodpovědných majitelů psů takto „terorizovala“ ostatní 
občany. Pavel Kohout

Úžasný nápad
Moc děkujeme za úžasný nápad zřízení knihovničky ve vestibulu radnice. 
 Martin Halada

Zrušený přechod  
Nejenom naši rodinu zajímá, jak bude dopravní odbor řešit problém se 
zrušeným přechodem pro chodce, který 30 let sloužil obyvatelům Lužin 
přecházejícím od autobusové zastávky Amforová. Určitě lidé v dnešní 
uspěchané době nebudou používat lávku nad silnicí, ani přechod umístěný 
o cca 150 metrů dále.  Už jsme na toto téma podepisovali petici a stále se 
nic nestalo. Bude se čekat na to, až dojde při přecházení mezi autobusy 
k nehodě? Už několikrát jsme viděli velice nebezpečnou situaci. Jak je 
možné, že byl schválen takto nesmyslný projekt při stavbě nového domu, 
i když při jeho vizualizaci přechod zakreslený byl? Manželé Rajmonovi

Záměr vybudovat bytový dům v ulici Mukařovského byl projednán 
v územním řízení a následně ve stavebních řízeních. Příslušná roz
hodnutí nabyla právní moci. Umístění nového komunikačního napo
jení bytového domu, posun autobusové zastávky a tím zrušení úrov
ňového přechodu bylo projednáno v územním řízení. Dotčené orgány 
chránící veřejný zájem vydaly s navrženým záměrem souhlasná stano
viska, tj. i s navrženou úpravou ulice Mukařovského. Účastníci řízení 
souhlasili také. Vizualizace stavby na webových stránkách není sou
částí podkladů předkládaných správním úřadům. Plně za ni zodpovídá 
investor stavby. 
 Tomáš Círus, vedoucí stavebního odboru
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Informační tour IPR Praha
Ve dnech 2. 5. – 28. 6. bude Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
(IPR) podnikat informační tour po nejrůznějších pražských lokalitách 
k příležitosti projednání Metropolitního plánu. Navštíví celkem sedm
náct míst od Anděla přes Palmovku až po Uhříněves. Na každém sta
novišti se zdrží dva dny, během nichž budou pracovníci IPR Praha 
připraveni odpovídat na otázky místních obyvatel – a to ať už se bu
dou týkat Metropolitního plánu, nebo jiných projektů chystaných 
v dané oblasti. Zahájení informační tour bude 2. května na křižovatce 
Anděl. V pondělí 4. 6. od 12.00 do 20.00 a v úterý 5. 6. od 10.00 
do 18.00 budou pracovníci IPR Praha u metra v Nových Butovicích 
(výstup – směr Poliklinika Lípa Centrum).

Jiří Jaroš, pracovník Kanceláře komunikace IPR Praha 

První Ideathon v České republice
Praha 13 pořádá 1. a 2. června v prosto
rách KD Mlejn, Kovářova 1615/4, Sto
důlky, první Ideathon v České republice. Zveme všechny zájemce – 
zúčastnit se můžete jako jednotlivec nebo jako soutěžící v tříčlenném 
týmu. Jde o jedinečnou příležitost, jak ovlivnit chod města. Nejlepší 
nápad vyhraje elektrokolo.

Co je Ideathon? Inovační maraton, který trvá 24 hodin. Studenti, 
profesionálové a občané s nápady spolu s odborníky hledají nová 
řešení problémů, které Prahu 13 trápí. Účastníci budou mít k dispo
zici mentory, kteří budou radit a pomáhat s návrhem řešení problému. 

Tématem prvního Ideathonu bude doprava, parkování, životní pro
středí a technická infrastruktura na území MČ Prahy 13. Pokud máte 
zajímavé nápady a nebojíte se je představit odborné porotě po celo
denní intenzivní práci, Ideathon je přesně pro vás. Vítězný tým získá 
hodnotnou cenu – 3x elektrokolo.

Chceteli se dozvědět víc a zapojit se do projektu, přihlaste se 
na www.idea13.cz. Pozor, registrace bude otevřena jen do 20. května. 
Pořádáno ve spolupráci s Hlavním městem Prahou, ČVUT v Praze 
a CEE Hacks. Projekt je podpořen z Operačního programu 
Zaměstnanost. Libor Hakl

Respektujte dopravní značky
V současnosti probíhají v areálu Základní školy Kuncova rozsáhlé 
a náročné stavební práce. Jedná se o výstavbu sportovního areálu se 
dvěma hřišti, atletickým oválem a řadou dalších sportovišť a o vý
stavbu nové školní jídelny. Příjezd veškeré stavební techniky je reali
zován nejen ulicí Kuncova, ale zároveň i po obecním chodníku před 
vchody do školní budovy. Dovolujeme si vás proto upozornit na zvý
šené bezpečnostní riziko v ulici Kuncova, ve školním areálu a v těsné 
blízkosti školy a na nutnost respektovat dopravní značky, které jsou 
v ulici Kuncova umístěny. I přes upozornění ředitele školy stále do

chází k porušování zákazu 
vjezdu neukázněnými řidiči, 
kteří zajíždějí až k budově 
školy, nebo v zákazu vjezdu 
parkují a zvyšují riziko úrazu 
žáků, zaměstnanců i návštěv
níků školy a komplikují příjezd 
i výjezd vozidel ze stavby. Par
kovat je možné pouze v horní 
části ulice před basketbalovou 
sportovní halou, kde je několik 
volných míst. Níže jsou umís
těny značky se zákazem vjezdu 
kromě dopravní obsluhy. Sta
vební ruch bude probíhat až 
do konce srpna letošního roku. 

Naléhavě proto řidiče žá
dáme, aby do ulice Kuncova vů
bec svými vozy nezajížděli 
a rozhodně v ní neparkovali. 

A to ani po jejích stranách, ani u výměníkové stanice a v zákazu vjezdu 
těsně u školy. Děkujeme vám za pochopení a maximální možnou spolu
práci.  Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Soutěž pro děti Prahy 13 
Pro všechny děti ve věku 3 – 15 let z naší 
městské části vyhlašuje ÚMČ Praha 13 
v rámci aktivit MA 21 soutěž Na kole vždy jen s helmou. Nosit helmu 
při jízdě na kole či koloběžce je nutné, ale bohužel ne všichni tak dě
lají. Nosit cyklistickou helmu není žádná ostuda, ale projev zodpověd
nosti. Prevence a osvěta je jedním z cílů místní Agendy 21. Jak se 
do soutěže zapojit? 

Soutěžící musí vyrobit jakýkoli motiv jezdce na kole s helmou. 
Může jít o výtvarné dílo nebo model z jakéhokoli materiálu, vyšívaný 
motiv, vystřižený model z papíru, 3D model atd. Kreativitě se meze 
nekladou. Dílko (opatřené jménem, věkem soutěžícího, adresou a tel. 
spojením) předejte v informacích v atriu radnice Prahy 13, Sluneční 
nám. 13. Soutěžíme o krásné ceny, tou hlavní je jízdní kolo. 

Bližší informace a pravidla soutěže naleznete na www.praha13.cz 
a na Facebooku Šťastná třináctka.

Partnerem soutěže je Primakolo, s.r.o., Jeremiášova 2722, Stodůlky, 
www.primakolo.cz. Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

V dětském koutku se děti zabaví
Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel touto cestou opětovně 
děkuje všem dárcům, kteří do dětského koutku zřízeného na radnici 
věnovali hračky a knížky. Malé děti, které zde s rodiči čekají na vyří
zení cestovního pasu nebo občanského průkazu, tak mohou čas strá
vený v atriu radnice příjemně využít. 

Prosíme rodiče, aby v koutku udržovali pořádek a nedovolili dětem 
hračky, i když se s nimi mnohdy nechtějí rozloučit, odnášet. Jsou ur
čeny pro zpříjemnění čekání všem dětem.

    Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a EO
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Akce i pro rodiče našich žáků
Na poslední měsíc školního roku připravujeme v ZŠ Klausova 
na Velké Ohradě několik akcí, na které bychom kromě žáků rádi při
zvali i jejich rodiče.

Hned začátek června bude patřit Cyklojízdě – již čtvrtému cyklo
výletu žáků, učitelů a rodičů. Tato celoškolní akce, kterou vždy na Den 
dětí naše škola organizuje, bývá velmi oblíbeným sportovním zpestře
ním konce školního roku. Cyklistická družstva dětí vyráží 1. 6. na kole 
na celé dopoledne do Prokopského údolí. Kromě zážitku z jízdy na ně 
čeká také několik soutěží. Cyklojízda je určena žákům všech ročníků.

Další akcí určenou jen rodičům je vzdělávání v oblasti internetu 
a nových technologií. Proběhne ve středu 13. 6. od 17.30. Seminář 
Děti online aneb Co hrozí dětem na internetu je zajištěn organizací Ná
rodní centrum bezpečnějšího internetu (www.saferinternet.cz). Semi
nář je určen pro rodiče žáků všech věkových skupin, kteří chtějí rozu
mět tomu, s čím se mohou jejich děti na internetu potkat.

Pokud se chcete přidat k naší celoškolní cyklojízdě nebo jí sponzor
sky podpořit, bližší informace naleznete na www.klausovazs.cz. Také 
jste srdečně zváni na seminář. Jana Nuslauerová a všichni pedagogové ZŠ Klausova

Intenzivní příprava na přijímačky
Od 19. do 23. března se formou školy v přírodě uskutečnil ve Strado
nicích u Nižboru pětidenní kurz přípravy deváťáků na přijímací 
zkoušky na střední školy. Šlo o netradiční způsob výuky češtiny a ma
tematiky, která tentokrát nebyla vedena učiteli těchto předmětů, ale 
ředitelem školy Petrem Neuvirtem a učitelem Zdeňkem Hájovským.

Prakticky všichni žáci deváté třídy tak měli možnost posoudit jiné 
vyučující, jiné přístupy k výuce, ale zejména se seznámit a zvládnout 
v časovém limitu testy z příslušných předmětů. Záměrem kurzu bylo 
opakování a prohloubení již získaných znalostí s cílem co nejlépe žáky 
připravit na úspěšné složení přijímacích zkoušek.

Všem žákům ZŠ Klausova přejeme, aby maximálně využili svých 
znalostí a v klidu a pohodě úspěšně složili zkoušky na střední školy.

Zdeněk Hájovský

Který z oborů si vybereš?
Ve dnech 14. – 17. 5. se konají přijímací zkoušky do Fakultní základní 
umělecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.
Hudební obor
14. – 17. 5. od 14.00 do 18.00 a 18. 5. od 14.00 do 16.00 v hlavní bu
dově FZUŠ Praha 5, K Brance 72/2.
Výtvarný obor a Taneční obor
14. – 17. 5. od 14.00 do 18.00 ve FZŠ Trávníčkova 1744.
Literárně-dramatický obor
14. – 16. 5. od 14.00 do 18.00 v ZŠ Kuncova.
Více na www.zuspraha5.cz a na str. 29. Veronika Chudobová

Republikové klání v angličtině
Ve středu 21. března se v ZŠ s RVJ Bronzová konal již 18. ročník 
 Soutěže pro šikovné děti se zájmem o angličtinu. Letos se do ní zapojilo 
97 žáků 5. ročníků z 20 škol celé České republiky. 

Zahájení se ujal starosta David Vodrážka, pod jehož patronací se 
soutěž již tradičně koná. Úspěch žákům popřála i místostarostka Mar
cela Plesníková. Všichni hosté pak zdůraznili význam a důležitost ja
zykových znalostí pro další život. 

Vítězem letošního ročníku se stal Štěpán Linhart ze ZŠ a MŠ Ja
rov, na dalších místech se umístili Jan Kolínský ze ZŠ s RVJ Filosof
ská, David Hynek ze ZŠ a MŠ Jarov, Tereza Bečičková ze ZŠ s RVJ 
Bronzová. Nikolaj Hladík, ředitel školy

Rozšiřujeme jazykové aktivity
S informacemi o zahraničních stážistech a lektorech cizích jazyků 
v ZŠ Mládí se na stránkách tohoto periodika setkáváte často. 
V uplynulých měsících se nám portfolio našich jazykových aktivit 
 podařilo obohatit o dva nové přírůstky. Prvním z nich je již dvouletá 
aktivní spolupráce s italskou školou z města Belluno, která je realizo
vána zejména formou eTwinningových miniprojektů. Ty se zaměřují 
na rozlišnosti i podobnosti (nejen) školního života italských a českých 
náctiletých. Ve školním roce 2017–2018 si navzájem sdělujeme, jaké 
knihy rádi čteme a jak v obou zemích probíhá tzv. povinná četba. 
 Jazykem projektu je francouzština, což tomuto druhému cizímu ja
zyku dává další, obohacující rozměr. Výsledky projektu naleznete 
i na našem školním webu. 

Francouzštiny se týká i druhá událost, kterou se v Mládí podařilo 
 začátkem dubna realizovat. Dvě z žaček deváté třídy otestovaly své 
dovednosti při mezinárodních zkouškách DELF Scolaire et junior. 
Přestože výsledek jejich snažení bude znám až za měsíc, obě adeptky 
se shodly, že šlo o velmi zajímavou a motivující zkušenost. Zkoušky 
tak budeme v budoucnu jistě nabízet i dalším francouzštinářům v naší 
škole.   Tomáš Klinka, učitel FJ 
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Tábor plný dobrodružství, čar a kouzel
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny, z.s., pořádá ve dnech 30. 6. – 
8. 7. letní tábor v RS Svatý Štěpán, Cheznovice (Mýto u Rokycan). 
Děti od 6 do 14 let čeká výuka čar a kouzel, tábornické a rukodělné 
činnosti, koupání, výlet... Účastníci nemusí být členy SK Hala Lužiny, 
po domluvě se mohou přihlásit i děti se zdravotním znevýhodněním. 
Ubytování v pokojích nebo chatkách. Cena – I. stupeň ZŠ 3 700 Kč, 
II. stupeň 3 900 Kč. Přihlaste se co nejdříve! Přihlášky a informace je 
možno získat na www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové 
na tel. 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz.

Pán Prstenů
Spolek Duha Sedliště nabízí dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let 
možnost zúčastnit se v termínu 28. 7. – 11. 8. letního tábora na Sá
zavě. Letošní tábor je již 20. v pořadí, který náš spolek pořádá. Jeho 
náplní je celotáborová hra Pán prstenů. Nabízíme dětem 14 hezkých 
dní v prostředí sázavského lesa vyplněných hrami, sportem a hlavně 
legrací. Děti na táboře vedeme k samostatnosti, poznávání přírody, 
 táboření a hlavně k umění žít v kolektivu. Ubytování je v chatičkách 
uprostřed lesa nedaleko Sázavy, pobyt je pod lékařským dohledem. 
Více na www.sedliste3.cz.

Příměstský tábor pro děti
Včelín Ořech, z.s., pořádá od 10. 7. do 1. 9. pro děti od 1. do 5. třídy 
příměstské tábory v týdenních cyklech – vždy od pondělí do pátku 

od 7.00 do 18.00. V rámci programu jsou pro děti připravovány nejen 
hry, ale další aktivity, které jsou uzpůsobeny jejich věku. Tedy přede
vším procházky po okolí, návštěvy dalších hřišť, poznávání přírody, 
sportování, návštěva včelína, vyzkoušení keramické dílny, výtvarné 
dílny, omezeně i využití vybraných nízkých překážek v lanovém centru 
atd. Všechny aktivity budou vedeny zkušenými vedoucími a tak, aby 
byly pro děti zajímavé, ale zároveň bezpečné.
Díky podpoře z Evropského sociálního fondu je tábor zdarma. Rodiče 
platí pouze stravu a výlety. Na doplnění týmu hledáme táborové in
struktory (učitele, studenty VŠ apod.). Více na www.vcelinorech.cz, 
vcelinorech@gmail.com, tel. 602 614 170. 

Letní příměstské tábory s FasTracKids
Pro děti od 3 do 9 let opět připravujeme oblíbené tematické příměst
ské tábory (po–pá) na celé období letních prázdnin (9 termínů). Děti 
se od 8.00 do 17.30 budou nejen dobře bavit, ale také objevovat na
příklad svět kosmonautů, lékařů, paleontologů, vědců nebo meziná
rodních cestovatelů. Každý den je plný interaktivních a vzrušujících 
aktivit. Cena je 3 950 Kč/týden, půlden 1 950 Kč/týden, 950 Kč/den 
(svačina, oběd, pitný režim, materiály na kreativní činnost, zážitková 
videa, tematické přehledy). Více na www.fastrackids.cz/praha5, 
praha5@fastrackids.cz, tel. 604 815 472.

Summer Basketball Academy
Basketbalová akademie Sparta Praha pořádá již podruhé příměstský 
basketbalový tábor pro děti roč. 2005–10. Tábory proběhnou 16. – 
20. 7. a 23. – 27. 7. – denně od 8.00 do 17.00 ve sportovním areálu ZŠ 
Jana Wericha, Španielova 1111, Řepy. Vítáni jsou jak pokročilí hráči 
basketbalu, tak úplní začátečníci. Děti budou rozděleny do skupin 

Kam o letních prázdninách?
 podle věku, program pro mladší účastníky bude mít všeobecné za
měření na více míčových sportů. Všechny děti se zúčastní atletické 
a všeobecné pohybové průpravy, basketbalových tréninků a turnajů, 
do vednostních soutěží a celotáborové hry. Účastníci budou mít zajiš
těn oběd v restauraci a pitný režim. Více info a online registrace na 
www.basketballacademy.cz.  Registrace končí 30. dubna nebo při 
 naplnění kapacity tábora.

Příměstské tábory na vodě
Yacht Funny Camp pořádá pro 
děti od 4 do 15 let po celé léto 
týdenní příměstské tábory 
na Císařské louce v Orthodocks 
Yacht Clubu. Denně od 8.30 
do 17.00 (příchod do 9.00, od
chod od 16.00) je čeká plach
tění, paddleboardy, výtvarná 
dílna, výuka golfu, beachvolley
ball, výlety lodí... Zajištěna je 
celodenní strava i profesionální 
trenéři. Díky dotaci můžeme 
dětem z 1. – 5. třídy poskytnout 
na červencové termíny výraz
nou slevu. Více na www.oyc.cz, 
petra@oyc.cz, tel. 604 174 739.

Letní tábor s Lučinkou 
Folklorní soubor Lučinka pořádá ve dnech 18. – 25. 8. dětské soustře
dění – letní tábor s pohybovým zaměřením. Vydáme se společně 
do obce Vřesník u Humpolce, kde budeme pořádat dobrodružné vý
pravy do přírody, jezdit na ponících, soutěžit, hrát hry a také se učit 
novým pohybům na tanečních zkouškách. Tento ozdravný pobyt je 
vhodný pro děti ve věku 5–10 let, ať už se tanci věnují či chtějí začít, 
nebo prostě jen mají spoustu energie a chtějí se vydovádět. Malí i velcí 
si přijdou na své, protože program bude přizpůsoben všem věkovým 
kategoriím. Cena je 3 100 Kč. Více informací včetně přihlášky 
na www.fslucinka.wz.cz, fslucinka@seznam.cz.

Léto s tenisem
Tenisová škola Tallent pořádá na několika místech metropole (např.  
9. – 13. 7. a 13. – 17. 8. ve Sportcentru Řepy) příměstské tábory. 
 Během celého léta, vždy od pondělí do pátku, si mohou děti ve věku 
4–15 let vyzkoušet tenis. Dopoledne probíhá dvouhodinový trénink 

a potom program – každý den jiný – plavání, zoo, minigolf... Zvolit mů
žete pouze tenis (9.00–11.00) nebo tenis + program (9.00–16.00). 
Ve dvou termínech (30. 6. – 6. 7. a  27. 7. – 3. 8.) pořádáme také tý
denní prázdninový tábor se zaměřením na intenzivní výuku tenisu 
v Jilemnici. Tenisový camp je pro děti a mládež od 6 do 18 let. Kromě 
tenisu čeká na účastníky i florbal, pingpong, etapová hra... Veškeré 
informace a přihlášky jsou na www.etabory.cz.  
 Připravila Eva Černá
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Finálový turnaj extraligy juniorů
Vážení sportovní fanoušci, dovolte, abychom vás pozvali na vrcholnou 
sportovní mládežnickou akci. Ve dnech 9. – 12. května se uskuteční 
ve Sportovní hale Lužiny, Bellušova 1877, finálový turnaj Mistrovství 
České republiky juniorů ve volejbalu. 

   Můžete vidět špičkový chlapecký volejbal v podání nejlepších 
družstev z ČR. Finálového turnaje se zúčastní kromě domácího týmu 
VolleyTeam ČZU Praha, obhajujícího titul mistra ČR, další družstva, 
a to VK Euro Sitex Příbram, TJ Spartak Velké Meziříčí, Volejbal 
Brno, SK Prosek Praha, VK Ostrava, VK Dukla Liberec a VSC Zlín. 

Přijďte podpořit a povzbudit mladé hráče volejbalu! Miloš Kočka

První závody a první úspěchy
V sobotu dne 10. března se taneční skupina DbK, působící ve FZŠ 
Brdičkova, zúčastnila svých prvních závodů, a to taneční soutěže pro 
různé taneční styly O pohár města Klatov. S choreografií, která nese 
název James Bond, děti obsadily 2. místo a odvezly si tak své první 
medaile. Skupinu vede učitelka základní školy Kateřina Žídková. Ta
neční sezona se pro děti teprve rozjíždí a čeká je mnoho vystoupení 
a závodních přehlídek. Budeme jim všichni držet palce. Kateřina Žídková

Škola na ledě 
Žáci 1.A ze ZŠ Kuncova se v letošní zimě vydali několikrát na zimní stadion, 
aby se zdokonalili v bruslení. Někteří byli již zdatnými bruslaři, jiní měli brusle 
obuté úplně poprvé. Proto jsme zvolili nabídku bruslit s instruktory z projektu 
Škola na ledě.  
   Mladí instruktoři s dětmi velmi rychle navázali kontakt a už během 1. lekce se 
i začátečníci dokázali přesunout přes celý lední prostor. Přestali se bát neúspě
chu a dělali velké pokroky. Proto se také všichni na další lekci plnou různých her, 
rozvíjejících jejich koordinaci pohybu, těšili. Každá lekce měla náboj a přinesla 
něco nového. Na konci této sezony byly všechny děti schopné bruslit a bylo 
zřejmé, že jim toto sportovní vyžití přináší radost. Touto cestou bychom rádi na
šim instruktorům poděkovali. Dana Rážová 

Vyrazili za jarním sluníčkem
Letošní ročník tradičního zahajovacího pochodu pražské oblasti 
Klubu českých turistů Za jarním sluníčkem měl opět cíl v naší radnici. 
Během dne sem po zdolání tras od čtyř do třiadvaceti kilometrů 
 dorazilo 500 účastníků pochodu. V cíli – obřadní síni – tentokráte 
na všechny kromě turistického kvízu, tradičních „razítek“ a občerst
vení čekalo i vystoupení skvělé amatérské kapely. Záštitu nad naším 
podílem na akci tradičně převzal místostarosta Petr Zeman.

Bohdan Pardubický

Vydařené basketbalové jaro
V březnu a dubnu se pravidelně konají vrcholné akce školního basket
balu a ZŠ Kuncova se jich pravidelně účastní. Ve spolupráci s BA 
Sparta a dalšími pražskými kluby bylo letos dosaženo nepopiratelných 
úspěchů. Mezi nejvýznamnější patří vítězství děvčat v kategorii 7. tříd 
i chlapců v kategorii 9. tříd v krajském kole, kdy v celopražském sou

peření nenašli konkurenci 
a právem můžou nést titul 
vítěze POPRASKU (PO
hár PRAžských ŠKol). Da
řilo se i dívkám v 9. třídách 
– v obvodním kole se 
v těžké konkurenci umístily 
na 3. místě. Kluci z 6.–7. 
tříd skončili v krajském kole 
POPRASKU na skvělém 
druhém místě, kde jen 
o bod prohráli finále s naší 
největší basketbalovou kon
kurencí, kterou je Nový 
PORG. V kvalifikaci o re

publikové finále 9. tříd (sportovní liga ministra školství) v basketbale 
postoupila ZŠ Kuncova po zápasech se ZŠ Sokolov (38:23) a ZŠ Ma
sarykova Litoměřice (31:26) mezi šest nejlepších škol v ČR a zúčastní 
se závěrečného zápolení na turnaji (republikové finále), které se bude 
konat 25. a 26. dubna v Děčíně. K těmto úspěchům určitě přispívá 
basketbalový program, kterého se děti v rámci hodin skupiny se spor
tovním zaměřením v ZŠ Kuncova účastní. Pavel Šenk
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Po rekonstrukci prostoru před FZŠ Trávníčkova byla naplánována 
další rekonstrukce prostranství, tentokrát před FZŠ Brdičkova. Pro
jekt byl v květnu roku 2016 v rámci místní Agendy 21 projednán s ve
řejností a byl konzultován i se zástupci školy. Díky dotaci z MHMP je 
možné letos vlastní stavbu uskutečnit. Současný asfaltový povrch bude 
nahrazen probarvenou dlažbou, která bude barevně navazovat na blíz
kou fontánu obloženou skleněnou mozaikou. Vysazeno bude osm ale
jových stromů a jedna solitéra. Ve středovém kruhovém záhonu bude 
zachována jabloň, kterou mají rádi žáci zdejší školy. Vyvýšený záhon 
bude změněn na pobytovou zatravněnou plochu určenou k odpočinku 
žáků ze školy. Samotná zídka, nad kterou se záhon nachází, bude 
opravena a obložena keramikou v barvách fontány. Trávník na záhonu 
bude pod umělou závlahou, aby byla zachována jeho stálá dobrá kon
dice. V ploše budou umístěny také tři ozdobné kameny, které jsou 

Další prostranství projde revitalizací

v současné době na travnaté ploše při ulici Brdičkova. Také bude 
opraveno stávající pítko. Pod stromy bude umístěn nový moderní mo
biliář, který lépe vyhoví nejen potřebám školy, ale i dalších návštěvníků 
prostranství. 

Na konci března bylo v místě zahájeno kácení starých a nemocných 
dřevin, v měsíci dubnu a květnu budou následovat bourací práce. Re
konstrukce plochy by měla být ukončena v průběhu letních měsíců to
hoto roku. Omlouváme se za problémy způsobené staveništěm, ale zá
roveň doufáme, že projekt přispěje ke zkulturnění dalšího frekvento  
vaného veřejného prostranství. Anna Pešatová a Dana Céová, OŽP

Díky kotlíkové dotaci 
můžu v naší obci i já 
lépe dýchat.

Využijte dotaci až 127 500 Kč a pořiďte si do své domácnosti nový
ekologický topný zdroj. Ušetříte peníze, ochráníte zdraví svých dětí
a zlepšíte ovzduší ve svém okolí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě.
Informujte se na Magistrátě hl. m. Prahy, ul. Jungmannova 35/29.

http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace_ii
e-mail: kotlikovedotace@praha.eu

KD_MHMP_inz_187x129_2.kolo.indd   1 29.03.18   14:58
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. 
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště
Husníkova  2. 5. parkoviště u trafostanice
Lýskova x Chalabalova  2. 5. chodník u Grafotechny
Píškova  3. 5. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)
K Sopce  4. 5. zpevněná plocha
Pavrovského  4. 5. křižovatka s ul. Janského (rozšířený chodník)
Kettnerova  7. 5. parkoviště proti č. 2053
Amforová  7. 5. proti č. 1895/24
V Hůrkách  9. 5. křižovatka s ul. Seydlerova
Böhmova 10. 5. parkoviště u kotelny
Janského 11. 5. parkoviště proti č. 2370
Melodická 11. 5. křižovatka s ul. Operetní
Bronzová 14. 5. naproti č. 2016/13
Borovanského 15. 5. křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)
K Fialce 15. 5. plocha u č. 1219
Srnčí 16. 5. u Dobráků (na komunikaci)
Janského 17. 5. parkovací záliv u lékárny
Zázvorkova 17. 5. parkoviště proti č. 2003/14

Nušlova 18. 5. parkovací záliv proti č. 2289/43

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Zpětný odběr pneumatik
Dejte pneumatikám druhý život a odevzdejte je na místo zpětného od
běru. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, totiž stanovuje výrobcům 
pneumatik zřídit místa zpětného odběru. Ta musí být stejně dostupná 
jako místa prodeje pneumatik. Místa zpětného odběru musí být 
viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat zdarma, bez ohledu 
na značku či bez vázanosti na koupi nové pneumatiky. Pneumatika není 
komunální odpad a její odstranění platí již občan v ceně zakoupeného 
produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla vrácena zpět výrobci 
a nekončila jako odpad ve sběrném dvoře (za poplatek) nebo jako černá 
skládka. Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možnosti čisté. 

Seznam míst zpětného odběru pneumatik kolektivního systému 
Eltma naleznete na www.mzp.cz/cz/odber_pneu. V případě, že využi
jete některé z uvedených míst zpětného odběru a budete odmítnuti 
nebo se ze strany provozovatele setkáte s problémy, kontaktujte pra
covníka odboru odpadů (petra.choutkova@mzp.cz) nebo zašlete pod
nět přímo na ředitelství České inspekce životního prostředí. 

V případě, že se jedná o některé místo zpětného odběru zřízené ko
lektivním systémem Eltma, pište na info@eltma.cz. Více informací 
na www.eltma.cz. Michaela Líčková

Jaro a včely jsou neoddělitelné
Jedním z jarních symbolů (pro neznalce zároveň „děsů“) jsou roje včel. 
Včely jsou chráněny mezinárodními evropskými úmluvami, ale bohu

žel ne každý to ví a ne každý na ně bere 
ohled. Roj včel není životu nebezpečný, přesto 
je třeba, aby ho odvezl včelař. Pokud ho někde 
uvidíte viset, zavolejte nejbližšímu včelaři 
nebo na tel. číslo 602 614 170, což je „rojová 
pohotovost“ spolku Včelín Ořech. My roj 
rychle, bezpečně a zdarma odvezeme a ještě 
vám dáme jako poděkování za záchranu ži
vota včel malý dárek. Není nutné volat hasiče, 
ti mají na starosti důležitější věci. Hasiči navíc 
musí všechny včely zabít (v případě včel ne
mají jinou šanci). My se každý rok snažíme 
o to, aby roje nebyly likvidovány. Pomáháme 
s jejich bezpečným sběrem a odvozem. Včelí 
roj je zdravým lidem neškodný, je to vlastně 

začínající život „hledající si nový domov“. 
Více na www.vcelinorech.cz.  Vladimír Glaser, Včelín Ořech, z.s.

V polovině dubna se studenti 1.B, 3.C a 6.B Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
vypravili do Prokopského údolí. Nešli poznávat krásy přírody, ale spíš jí trochu 
pomoci. Zapojili se totiž do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Od organizátorů akce dostali rukavice a pytle (zvlášť na plast, papír a smíšený 
odpad), dovybavili se dvěma zahradními kolečky, kleštěmi na sběr odpadků a vy
razili. Cílem akce bylo Prokopské údolí a Centrální park naší městské části 
Praha 13. Je smutné, že v lokalitách, kam denně chodí stovky lidí, byl takový ne
pořádek. A to i přesto, že o koše na odpadky zde není nouze.

Celkově studenti naplnili za zhruba tři hodiny čtrnáct pytlů různého odpadu. 
Většinu tvořily různé obaly od sladkostí, PET lahve, plechovky od nápojů a ka
pesníky, ale také se podařilo najít například deštník, nárazník, koště a různé oble
čení. Studenti hodnotí proběhlou úklidovou akci velmi pozitivně.   Jakub Koráb

Studenti uklízeli Česko

ulice datum stanoviště
K Řeporyjím 21. 5. křižovatka s ul. V Brůdku
U Kašny 21. 5. odstavná plocha

Drimlova 22. 5. parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný 
odpad

Fantova 22. 5. parkoviště před č. 1742/23
Ovčí hájek 23. 5. parkoviště proti č.2159/16
Vlachova 24. 5. na chodníku proti č. 1511
Volutová 25. 5. parkoviště proti č. 2518/6
Přecechtělova 25. 5. křižovatka s ul. Prusíkova
Běhounkova 28. 5. parkoviště proti č. 2463
K Hájům x Okruhová 29. 5. plocha u kontejnerů na tříděný odpad
Trávníčkova 29. 5. rozšířený chodník proti č. 1764
Janského 30. 5. rozšířený chodník u č. 2437
Bellušova 31. 5. parkoviště proti č. 1804/7
Suchý vršek   1.6. odstavná plocha u oční polikliniky
Bašteckého   4. 6. křižovatka s ul. Janského
náměstí Na Lužinách   4. 6.
Petržílkova   5. 6. parkoviště u č. 2267/12
U Jezera   5. 6. parkoviště proti č. 2039/18
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I   INSTALAČNÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL 
I   KABELY A VODIČE  
I  ELEKTROINSTALAČNÍ ROZVADĚČE  
I  HROMOSVODY A POSPOJENÍ  
I  VYPÍNAČE A ZÁSUVKY  
I  SVÍTIDLA A ZDROJE  
I  LED SORTIMENT 
I   JISTIČE A POJISTKY  
I  ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

SORTIMENT
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Living

OBCHODNÍ CENTRUM

Luka
nabízí poslední volné

obchodní

a administrativní           
prostory

429m2 218m2

383m2 103m2

www.oirdomy.cz

Prodej dvojdomů
v Buštěhradě zahájen!

Informace a prohlídky
na tel.: 777 770 133

Bydlete hezkya ve svém!Již od4 232 870 Kč vč. DPH
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hasičské OkénkO

mĚstská pOLicie

Z deníkU pOLicie čr

Psychicky narušený muž
Dne 3. dubna v dopoledních hodinách zasahovali strážníci na
šeho obvodního ředitelství proti mladému muži z Pardubického 
kraje. Ten se pohyboval mezi stanicemi metra Luka a Lužiny 
s nožem v ruce a nesrozumitelně hovořil sám k sobě. Předběž
ným šetřením bylo na místě zjištěno, že muž chce tímto způsobem „bo
jovat“ proti Vatikánu. Strážníkům se podařilo podezřelého nenásilně 
odzbrojit a předat zdravotníkům z rychlé záchranné služby k prvotnímu 
ošetření. Muž byl za pomoci strážníků městské policie následně převe
zen do Psychiatrické léčebny v Bohnicích k hospitalizaci. 

Podnapilá matka
Dne 17. dubna prověřovala autohlídka městské policie přijaté ozná
mení. To se týkalo osob bez domova, narušujících u stanice metra 

Hůrka veřejný pořádek. A to tím, že v nadměrné míře poží
valy alkoholické nápoje a znečišťovaly veřejné prostranství. 
Po příjezdu na místo se strážníci nestačili divit. Mezi opilci se 
pohybovala asi tříletá holčička požadující od kolemjdoucích 
něco k jídlu. Její čtyřicetiletá matka ležela těžce opilá na při

lehlé lavičce a nebyla schopna komunikovat s okolím. Strážníci zajis
tili, aby dítě nemuselo setrvávat v odpadcích a výkalech, a navíc, aby 
nevstoupilo do vozovky. Policisté následně přivolali na místo pracov
nice odboru sociální péče. Společně s nimi děvčátko předali do péče 
dětského domova a matku do zdravotnického zařízení, neboť jí při 
zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu byly naměřeny téměř čtyři 
promile. Kompletní spisový materiál dokumentující „péči“ o nezleti
lou dceru bude předán k dalšímu opatření orgánům sociální péče. 
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

 Dne 26. 3. dopoledne se v ulici Kettnerova nezjištěný pa-
chatel vloupal do osobního vozidla. Rozbil okno levých před-
ních dveří, poškodil přihrádku u spolujezdce a z vozidla 
následně odcizil řidičský průkaz, kartu pojištění a doklady k vo-
zidlu. Svým jednáním způsobil celkovou škodu ve výši 2 500 Kč. 
 Nezjištěný pachatel v noci z 23. na 24. 3. prořízl dvě 
 pneumatiky u osobního motorového vozidla, zaparkova-
ného v ulici na Malé Ohradě. Majiteli auta tak způsobil 
škodu ve výši 12 000 Kč.
 Dne 24. 3. v době mezi pátou až šestou hodinou ranní využil 
nezjištěný pachatel v soupravě metra rozespalosti a nepozor-

nosti muže a odcizil mu z kapsy bundy peněženku s doklady 
a platebními kartami, čímž mu způsobil škodu 4 500 Kč. 
 Nezjištěný pachatel se v noci z 20. na 21. 3. vloupal 
do osobního motorového vozidla. Po rozbití levého zadního 
okénka z něj odcizil přístrojovou desku a volant, čímž maji-
teli způsobil škodu ve výši 53 000 Kč. 
 Neznámý pachatel v době od listopadu 2017 do února 
2018 odcizil ze společných chodeb domů v ul. Kurzova 
č. 2201, 2202, a poté z ul. Borovanského č. 2203, 2204 
a 2205 hasicí přístroje, vybavení hydrantů a zároveň po-
škodil uzavírání jednotlivých schránek hydrantů. Spole-

čenství vlastníků tak způsobil škodu ve výši 15 000 Kč. 
 Začátkem března se nezjištěný pachatel vloupal 
do sklepní kóje v ulici Neústupného. Vypáčil petlici dveří 
a odcizil vrtačku a brusku. Škoda činí 7 000 Kč.  
 Dne 2. 4. jsme řešili pojistnou událost, ke které došlo 
na benzinové čerpací stanici. Řidič natankoval do svého 
 vozidla pohonné hmoty, zaplatil je, a aniž by si všimnul, 
že zapomněl vyjmout tankovací pistoli z nádrže vozidla, 
od  výdejního stojanu odjel. Pistoli při odjezdu poškodil, 
což nezjistil. Škoda nebyla dosud vyčíslena.  

Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Vypalování trávy je zakázáno
Vzít zápalky a stařinu vypálit je jednoduché a méně namáhavé než 
poctivě hráběmi celou plochu zbavit starého porostu. Koho z nás by 
napadlo, že tato „metoda vypalování“ může vést k nejtragičtějším kon
cům.

Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je záko
nem o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru 
na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu 
suché vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenese
ním 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 něko
lika dnech. Jsou známé případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech 
ve vzdálenosti až sedmdesáti metrů od původního místa pálení. Bohu
žel jsou každoročně zaznamenávány i případy udušení lidí v kouři 
a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém, původně jen malém 
kousku vypalované plochy.

Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba plošné vypalování po
rostů provádět nesmí. I přesto je u nás vypalování trávy neustále oblí
bené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vypla
tit. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může 

zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů 
se dopouští přestupku dle zákona o požární ochraně, za který mu 
hrozí pokuta do 25 000 Kč. 

Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých 
látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě. Ohlášením předejdete 
zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu 
atd. a také přesným udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude 
přesnější a tím i rychlejší. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Čekají nás důležité závody
Začíná jarní sezona a my již trénujeme na hřišti. V květnu nás čeká 
několik závodů. Nejdůležitější, okresní závody ve hře Plamen, se ko
nají koncem května ve Stromovce. Zde budeme bojovat proti ostat
ním družstvům z Prahy. Jak 
dopadneme, se dozvíte v dal
ším vydání STOPu. 

Také letos se náš sbor za
pojuje do sbírkové akce Ligy 
proti rakovině Praha – Čes
kého dne proti rakovině, kdy 
si všichni kupujeme kytičky 
měsíčku lékařského. Jsme ve
lice rádi, že se k nám letos 
přidá i družstvo dětí. To do
kazuje, že ani jim není lho
stejný osud jejich vrstevníků. 

Náš sbor se už nyní připravuje na oslavy 100 let založení Českoslo
venska. O akcích, které jsou s nimi spojené, vás budeme informovat.

A nyní mi dovolte, abych vás pozvala na dvě naše nejbližší akce:
● SDH Třebonice vás zve 12. května od 10.00 hodin do sportovního 
areálu na závody v požárním útoku dospělých. Jde o memoriál Vlasti
mila Nového a Milana Bubníka.  
● Všechny děti a rodiče zveme na Hasičskou pouť ke Dni dětí. Akce 
se koná 3. června od 15.00 hodin ve sportovním areálu v Třebonicích. 
Přijďte se pobavit a odnést si nějakou pěknou cenu. Občerstvení zajiš
těno. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice
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INZERCE

Březen – měsíc knihy
I v tomto školním roce jsme si domlu
vili prohlídku pobočky městské 
knihovny na Lužinách. Tentokrát nám 
paní Jančeková poutavě vyprávěla o zví
řátkách. Velkým překvapením byla pří
tomnost ježka bílého, o kterém jsme se 
dozvěděli spoustu zajímavostí. Ve školce 
pak dětem maminky i tatínkové četli 
pohádky. Někteří byli překvapeni, jak 
obtížné je čtením děti zaujmout. Této 
aktivity si velmi ceníme, nejde jen 
organizační zajištění ze strany učitelek 
a rodičů, ale především o spokojené 
děti. Všem moc děkujeme!   
 Jitka Machurová, ředitelka MŠ Rosnička

Mise Vyšehrad
V úterý 27. 3. se žáci 4. a 5. třídy ZŠ Janského vydali na výlet 
za poznáním Vyšehradu. Nebyl to jen tak obyčejný výlet, žáci se 
na celé dopoledne stali badateli a společně s hlavním průvodcem se 
vydali hledat atributy, které souvisejí s historií tohoto místa. Během 
této interaktivní vycházky navštívili Staré purkrabství, kde ve sta
rých knihách hledali mapy a klíče k tajemným skříňkám s poklady. 
V kostele sv. Petra a Pavla pak skládali přísahu králi Vratislavovi II. 
Na Vyšehradském hřbitově a Slavíně hledali podle mapy hroby 
známých českých osobností, což se ne všem podařilo. A nakonec 
v kasematech „bojovali“ s husitskými, švédskými a francouzskými 
vojsky. V tajemném sále Gorlice, kde jsou umístěny originály soch 
z Karlova mostu, hra skončila sestavením erbu Vyšehradu, jehož 
části děti během celé akce hledaly.  Karla Krištofová

Více vědomostí a dovedností
Lučinkovské děti získávají čím dál širší záběr vědomostí 
a dovedností. Nejen, že se učí tančit, zpívat a někteří i hrát 
na hudební nástroj v Muzičce, na letním soustředění si vy
zkouší různé sporty a hry, dozvědí se, jaké kroje se nosí 
v různých krajích nebo se naučí vše možné o zvycích 
a svátcích včetně důležité historie, ale Lučinka posunula 
folklorní soubor zas o level výš. Jedna dubnová sobota byla 
totiž věnována kurzu šití pro malé i velké zájemce. Dopo
lední začátečníci si po prozkoumání šicího stroje nakonec 
ušili barevnou kapsičku, kterých je před vystoupením vždy 
málo. Odpolední pokročilí se pustili rovnou do vrcholných 
děl, ušili zástěrky a košilky, protože těch také není nikdy 
dost. Možná nově ušité kousky počkají do září zrovna 
na vás, na nové zájemce. 

Více info na www.fslucinka.wz.cz. Michaela Čermáková
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pOmáhají drUhým

Děti pomáhají dětem
Když pomáhají hendikepovaným dětem dospělí, jsme jim vděční. 
Když hendikepovaným dětem pomáhají děti, je opravdová čest, když 
člověk může být u toho, protože snad není dojemnější chvíle, než když 
zdravé děti pomáhají těm nemocným. A právě takové chvíle je možné 
každoročně zažít na vánočním jarmarku v Základní škole Janského, 
jehož výtěžek putuje na neziskovou organizaci Můj nový život, která 
dlouhodobě podporuje onkologicky nemocné děti a jejich rodiny. 

Každoročně se škola na jedno adventní odpoledne promění 
v okouzlující tržiště, kde si každý návštěvník může zakoupit výrobky 
žáků školy. Kompletní výtěžek z prodeje pak putuje na projekt podpo
rující děti po léčbě nádorového onemocnění.     

Výtěžek z jarmarku umožňuje svými prostředky financovat akce, 
kterými se děti po protinádorové léčbě účinněji vracejí do normálního 
života. Pacienti dětské onkologie tráví velikou část svého dětství v ne
mocnici, nemají žádné zajímavé zážitky, ztratili sebedůvěru a v kolek
tivu zdravých vrstevníků si v důsledku dlouhé nemoci případně 
i svého hendikepu příliš nevěří. Projekt Můj nový život jim nabízí 
sportovní, kulturní a zážitkové programy, díky kterým získají ztrace
nou sebedůvěru a úspěšně se integrují zpět mezi své kamarády a spo
lužáky. Vždyť i dítě na vozíku může vyhrát lukostřelecký turnaj! Vždyť 
i pacientka po amputaci nohy dokáže se vší elegancí předvést večerní 
šaty na módní přehlídce…!

ZŠ Janského je naprosto výjimečná tím, jak pečlivě a citlivě připra
vuje žáky na život. Podporovat onkologicky nemocné děti začala škola 
už před lety, jelikož jedna žačka zemřela na diagnózu akutní leukémie. 
Učitelský sbor v čele s paní učitelkou Monikou Linhartovou se roz

Devátým rokem máme  
Společnou adresu 

Projekt Společná adresa – Praha 13 je zaměřený na integraci cizinců 
a podporu vzájemného soužití občanů Prahy 13. Jeho struktura je tvo
řena ze čtyř priorit: vzdělávání, informovanost, volný čas a regionální 
spolupráce. 
●  Vzdělávání staví na spolupráci se sedmi zřizovanými mateřskými 

školami a čtyřmi základními školami, kde probíhá jazyková příprava 
žákůcizinců a doučování (včetně prázdninových kurzů češtiny 
na třech základních školách). Zároveň jsou vzdělávány pedagožky 
z těchto škol. Jejich metodickou podporu zajišťují Národní ústav 
pro další vzdělávání, META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti 
mladých migrantů a ÚJOP UK v Praze, který nabízí Dvousemest
rální zdokonalovací kurz k výuce češtiny jako cizího jazyka. Dále 
probíhají prostřednictvím neziskové organizace Centrum pro inte
grace cizinců, o.p.s., dva typy nízkoprahových kurzů češtiny pro do
spělé migranty. Součástí jazykového vzdělávání pro cizince jsou také 
interkulturní konverzační setkání organizovaná Integračním cent
rem Praha, o.p.s., která probíhají v Městské knihovně v OC Lužiny.

●  Volný čas migrantů a občanů Prahy 13 je v rámci projektu podporo
ván aktivitami v Domě dětí a mládeže Stodůlky, volnočasovým klu
bem Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova. S pobočkou Integrač
ního centra Praha, o.p.s., je realizována kulturněkomunitní akce 
Nejsme si cizí…, která se letos bude konat 23. června od 14 hodin 
v Centrálním parku poblíž Kuželkárny. 

●  Informovanost – jsou publikovány informační letáky v různých ja
zykových mutacích včetně aktualizace webu MČ Praha 13. 

●  Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pra
covní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13, které jsou příleži
tostí pro sdílení zkušeností, výměnu informací a řešení aktuálního 
vývoje. 
Projekt je financován z dotace MV ČR a spolufinancován MČ 

Praha 13. Více na www.praha13.cz/Integracecizincu, na emailu 
jakesd@p13.mepnet.cz, tel. 235 011 452.  Daniel Jakeš, koordinátor projektu

Mamocentrum přijímá klientky
Rakovina prsu patří mezi nejčastější zhoubné nádory u nás, ročně 
touto chorobou onemocnění více než 7 tisíc žen. Potěšitelné je, že pře
devším díky prevenci a včasnému odhalení nemoci úmrtnost výrazně 
klesá (za poslední roky téměř o 30 %).

Začátkem ledna bylo v Jinonicích uvedeno do provozu Mamodia
gnostické centrum Waltrovka. Jde o druhé pracoviště pod vedením 
profesora MUDr. Jana Daneše, CSc. Centrum má smlouvy se všemi 
zdravotními pojišťovnami. Na nejmodernějších digitálních přístrojích 
se zde v krátké objednací době provádí preventivní i diagnostická vy
šetření – všechny nejdůležitější výkony v rámci komplexní diagnostiky 
chorob prsu. Za přímou úhradu je možné provést vyšetření i na vlastní 
žádost klientky, tedy bez doporučení ošetřujícího lékaře. S lékaři VFN 
na Karlově náměstí zajišťuje tým velmi zkušených mamodiagnostiků 
a dalších specializovaných zdravotníků Mamodiagnostického centra 
Waltrovka i následnou péči a operativu.

Centrum je otevřeno: po, st, čt 7.3015.00, út 7.3017.00, pá 7.30
12.00. Telefonní kontakty pro objednání: 226 200 152, 792 316 750, 
792 316 758. Více na www.waltrovka.eu.

Květa Krahulová, provozní ředitelka

hodl, že je potřeba se k takové věci postavit čelem – začít děti s nádo
rovým onemocněním podporovat a především rozšířit mezi žáky po
vědomí o tom, že i děti mohou být vážně nemocné. Od roku 2013 se 
tak ve škole každoročně konají „besedy o dětské onkologii“. Kéž by 
i další školy byly připravené svým studentům ukázat život i s těž
kostmi, které přináší, a přitom je učily, jak se k těžkým věcem postavit 
a jak lidem nemocným a hendikepovaným pomáhat. Dlouhodobé 
spolupráce se Základní školou Janského si nesmírně vážím a děkuji 
za možnost touto cestou škole srdečně poděkovat. 

Více na www.mujnovyzivot.cz.
Lucie Hrdličková, lékařka Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol  

a předsedkyně neziskové organizace Můj nový život 
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PŘIVÍTALI JSME JARO. 
Ve dnech 20. – 23. března pro
běhla v Mohylce již tradiční 
Velikonoční výstava. Slavnostní 
zahájení bylo v režii jak dětí, 
tak i jejich paní učitelky. I když 
bylo počasí téměř mrazivé, 
všichni se snažili svým zpěvem 
přivolat jaro. Následující den 
vystoupil soubor Lučinka 
a ve čtvrtek proběhly třídní ob
chůdky. Celou výstavu prová
zela krásná výzdoba, kavárna 
a výrobky v obchůdku, které si 
všichni návštěvníci mohli za
koupit.  Veronika Pijáková, ZŠ Mohylová

RECYKLOSAUŘI. První dubnový pátek se ve vestibulu ZŠ Trávníč
kova objevili čtyři zvláštní živočichovérecyklosauři a spolu s nimi 
i krátké příběhy s informacemi o tom, kde žijí, čím se živí a kdo jim 
pomohl na svět. Byly to děti z 2.C, které se zúčastnily kreativního 
workshopu v Ateliéru Bubec v Řeporyjích. Nejprve se nechaly 
inspirovat velkými objekty sochaře Čestmíra Sušky a pak se samy 
pustily do tvorby. Na závěr své recyklosaury provětraly na nedaleké 
komunitní zahradě.  Kristína Pekárková

ZA POMOC SPORTOVNÍ VYBAVENÍ. Řada plnoletých studentů 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského se jako členové volebních komisí 
účastnila loňských parlamentních a letošních prezidentských voleb. 
Studenti si nejen vydělali peníze, ale především nasbírali cenné zkuše
nosti. Za jejich pomoc při volbách věnovala městská část gymnáziu 
sedm profesionálních basketbalových míčů a tři žíněnky. Po předání 
starostou Davidem Vodrážkou, které proběhlo 21. března v tělocvičně 
gymnázia, studenti nové vybavení hned vyzkoušeli. Děkujeme studen
tům za občanskou angažovanost a městské části za sportovní vyba
vení. Kuba Koráb

SVÁTEK MĚL ZELENOU. V Domě dětí a mládeže Stodůlky pro  
běhla oslava svátku sv. Patricka, ke kterému neodmyslitelně patří  
irská hud ba, tanec, zelené oblečení a zelené trojlístky. Letos jsme pro 
téměř 80 diváků připravili trochu tajemna. Viděli zajímavé předsta
vení, do kterého se zapojilo taneční, hudební a dramatické oddělení. 
 Výzdobu a doprovodný program pak připravily výtvarné a tvořivé 
kroužky. Tajemné bytosti z irské mytologie se v zeleném vchodu 
 zabydlely na delší čas a tak velké sochy mohou návštěvníci spatřit 
i nyní. Zdenka Hiřmanová

DĚTI A UMĚNÍ. 
Koncem března 
se naši předško
láci vydali do  
galerie Czech 
Photo Centre 
na výstavu foto
grafií z první re
publiky. Děti se 
přímo od autora 
dověděly, v ja
kých autech se 
v této době jez

dilo, jaké šaty, šperky, ale také účesy nosily jejich prababičky a jak to 
slušelo jejich pradědečkům. Bylo to moc hezké a milé povídání a my 
jsme moc rádi, že jsme mohli alespoň trochu poznat atmosféru doby, 
pro nás dávno minulé. A jak by to tenkrát slušelo našim předškolá
kům? Fotografie si můžete prohlédnout na oslavě 25. výročí založení 
naší školky.  Pavla Benešová, ředitelka MŠ Mezi Školami 2323

ČÍST JE ZÁBAVA. Stalo se již tradicí, že naše ZŠ Janského organizuje 
pro děti, které mají rády knížky, Noc s Andersenem. Protože z řad 
dětí je o tuto akci velký zájem, rozdělili jsme je na dvě party. V té 
první četlo pohádky a nocovalo 40 dětí z 1. a 2. třídy. Tentokrát si děti 
připomněly spisovatele Václava Čtvrtka a jeho krásné pohádky, 
z nichž mnohé byly animovány do nám známých Večerníčků. A ně
kolik pohádkových postaviček za dětmi tuto kouzelnou noc přišlo 
a také jim pohádky četlo. Ve druhé skupince četlo a poslouchalo po
hádky 55 dětí z 2., 3., 4. třídy. Tato noc byla ve znamení pohádek 
Hanse Christiana Andersena, který by letos slavil 150 let od napsání 
své pohádky O cínovém vojáčkovi. Pro obě skupinky platí, pokud děti 
tuto „Noc“ usnuly s vědomím, že číst je zábava, knížky mají rády 
a chtějí je číst, zrodilo se tuto „Noc“ velké kouzlo. A o to nám všem 
dospělákům ze ZŠ Janského šlo.  Dana Zunová
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BUDOUCÍ PRVŇÁČCI. Každý rok před zápisem žáků do 1. tříd zaví
tají do naší ZŠ Kuncova předškoláci z okolních mateřinek. Letos nás 
navštívilo 95 dětí z MŠ Šikulka, Večerníček a Vlasákova. Prohlédly si 
školu, seznámily se s průběhem výuky v první třídě, pracovaly u inter
aktivní tabule... Nejvíce se jim líbilo v 5.C, kde si pro ně žáci pod ve
dením paní učitelky Evy Fonferové připravili zpívanou pohádku Šíp
ková Růženka. Jana Faltejsková

CESTOVALI JSME ZA POZNÁNÍM. V polovině března uspořádala 
FZŠ Mezi Školami dvoudenní poznávací zájezd do Malopolska. Žáci 
2. stupně školy navštívili Staré Město v Krakově, světoznámý starý 
solný důl se solnou jeskyní ve Veličce a také koncentrační tábor 
Auschwitz I a II v Osvětimi. Tato exkurze byla pro všechny nezapo
menutelným zážitkem, podnětem k zamyšlení a do života cennou 
zkušeností.  Karel Chladil

MÁME ZLATÉ PÁSMO. Dne 24. 3. proběhlo krajské kolo soutěže 
školních pěveckých sborů za kraj Praha. DPS Klíček z FZŠ Mezi 
Školami zde nemohl chybět a po pečlivé a náročné přípravě získal 
zlaté pásmo. K tomu obdržel i pochvalu poroty za krásný jemný zvuk 
sboru. Klíček bude na podzim slavit 20 let svého založení. Připravuje 
se na velký koncert v závěru roku, kde by se měli potkat všichni jeho 
bývalí členové a společně si zazpívat a zavzpomínat na okamžiky 
dávno uplynulé. Všem zpěváčkům patří velká gratulace a poděkování 
za skvělý výkon.  Alena Panochová, sbormistr 

MÍSTA, KDE JE UČENÍ ZÁBAVA. Počátkem března se 3.B ZŠ Mo
hylová vydala na dvoudenní výjezd do Olomouce. První zastávkou 
byla Pevnost poznání, kde děti čekal program zkoumání vody v labo
ratořích, vědecká výtvarka a pořad v planetáriu. Interaktivních expozic 
a programů je tam spousta, ale my jsme pokračovali v našem putování 
dál. Čekalo nás totiž ekocentrum Sluňákov – báječný prostor s úžas
nými prvky – Rajská zahrada rostlin a živočichů ve tvaru obrovské 
lodě, Sluneční hora, Lesní chrám... Druhý den děti absolvovaly pro
gram o životě bobrů – viděly bobří hrad i bobří skluzavku a nakonec 
si odlily sádrový odlitek bobří stopy. Do Sluňákova se určitě vrátíme.
 Michaela Houšková

NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU. Žáci 8. ročníku FZŠ Trávníč
kova navštívili v rámci projektu Primas prostory Hradu. Paní průvod
kyně nás zavedla na všechna čtyři nádvoří, do chrámu sv. Víta, Vladi
slavského sálu, baziliky sv. Jiří i Zlaté uličky. Díky jejímu zajímavému 
výkladu jsme si nejen zopakovali loňské učivo, ale dozvěděli jsme se 
mnoho dalšího – např. kde bydlí a pracuje prezident, nebo proč se pří
kop jmenuje Jelení. S sebou jsme vzali i své zahraniční spolužáky, aby
chom jim představili naše památky. Ve škole jsme pak vyplnili pra
covní listy a ověřili si, co všechno jsme si zapamatovali.

                      Marcela Fuglíková, Magdalena Capková

(NE)BEZPEČNÝ 
INTERNET. Svět 
je čím dál více 
online a tím při
bývají i různá 
nebezpečí. Víte, 
jaká na vás mo
hou číhat na  
internetu? 
V březnu pro
běhla ve FZŠ 
Trávníčkova akce 
Den bezpečnějšího 

internetu pořádaná organizací TIB, z.s. Větší děti se na vybraných 
workshopech dozvěděly, jak se správně zachovat, když na internetu 
narazí na kybergroomera nebo jak poznat fake účet a čím může být 
nebezpečný. Menší dnes už vědí, jaké informace by neměly online sdí
let a co vše jsou citlivé údaje. Více na https://tib.cz/krouzky/aktuality. 
 Zuzana Kocíková 
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NA POLI V PODBABĚ. Ty budeš orat a já sít, budem sa spolem dobře 
mít, říká lidová píseň a my, z 2.B ZŠ Mohylová, jsme si vyzkoušeli, 
zdali má tato písnička pravdu. Díky občanskému sdružení Ábel, kon
krétně panu Kamilu Vaňkovi, si každý mohl vyorat na poli v Podbabě 
jednu brázdu, zaseli jsme žito a ručně uvláčeli svoje políčko. Takže teď 
už nám zbývá jen čekat, až obilí uzraje, abychom mohli sklízet, mlátit, 
mlít, zadělávat a péct. Pravdivost lidové písně se potvrdila, měli jsme 
se spolu náramně. Marie Procházková

POHÁDKOVÁ SNÍDANĚ. V pátek 23. března se děti netradičně sešly 
ve škole také odpoledne, aby si užily Noc s Andersenem. Žáci z 2.B 
a C FZŠ Trávníčkova tentokrát přespávali s Pejskem a kočičkou, kte
rým v průběhu večera pomohli v temné tělocvičně najít ingredience 
do jejich chutného dortu. Ten nejen namalovali, ale dokonce i upekli. 
Ráno tak měli skvělou snídani. Kristína Pekárková a Jana Laudátová 

POODHALENÉ TAJEMSTVÍ. Boom minipivovarů stále roste a roste 
i touha po informacích. Lidé skupují knížky o vaření piva, zúčastňují 
se řízených degustací a nasávají informace ze všech dostupných 
zdrojů. Pivovar Lužiny proto uspořádal na konci března Den otevře
ných dveří, kde se zájemci mohli při dvou komentovaných prohlíd
kách dozvědět vše o vaření piva, jeho výrobních postupech, technolo
giích a nahlédnout tak trochu pod pokličku hlavnímu lužinskému 
sládkovi Michalu Novotnému. Daniela Gabrielová

VOLBY BYCHOM UŽ ZVLÁDLI. V březnu jsme byli v divadle Minor 
na představení Demokracie. Dozvěděli jsme se, co vlastně demokracie 
je, co je ústava, jak a kdo může volit. Představilo se nám šest stran, 
které se nás snažily všemi způsoby přesvědčit, abychom dali hlas právě 
jí. Vyzkoušeli jsme si volit pomocí hlasovacího zařízení a následně dě
lat vše dle strany, která vyhrála. Bylo to fakt zajímavé a poučné.

Žáci 4. tříd ZŠ Mohylová 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Ve čtvrtek 22. března se uskutečnilo v obřadní 
síni radnice na Slunečním náměstí vítání občánků, na kterém bylo 
přítomno 36 nově narozených dětí naší městské části. Místostarosta 
Pavel Jaroš pozdravil všechny rodiče i jejich děti a popřál jim mnoho 
zdraví a štěstí. Oficiálně noví občánci Prahy 13 se zároveň stali spolu
kmotry stromu, který se jmenuje Liliovník tulipánokvětý a byl vysazen 
na břehu Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Společné setkání 
zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Zahrádka.  Soňa Vítková

ROZLOUČENÍ S BODLINKOU. Je jaro a nám nezbylo nic jiného než 
se s naším ježečkem Bodlinkou rozloučit a vypustit ho do volné pří
rody. Děti dostaly pravou ježčí medaili za to, že se celou zimu o ma
lého pichlavého kamaráda staraly. Těšíme se na společné procházky 
za Bodlinkou do jeho nového domova. Věříme, že se mu bude dobře 
dařit a někdy se na vycházce třeba potkáme. Příští rok se zase rádi po
staráme o jiného ježčího kamaráda. Děti a učitelky z MŠ Mezi Školami 2323

PREMIÉROVÉ ČTENÍ SE VYDAŘILO. Babi, dědo, přijďte nám číst 
do školky. Ano, takto jsme oslovili babičky a dědečky našich dětí. 
Vždyť co může být krásnějšího, než seznámit i ostatní děti s naší mi
lovanou babičkou nebo dědečkem, s jejich životem, hračkami nebo 
oblíbenou knížkou. A pohádky? Ty má přece každý rád. Jako první 
k nám zavítala paní Anička, babička Martínka. Přečetla dětem po
hádku O Zlatovlásce, která děti přímo nadchla. Svým úsměvem 
a vlídností si rázem získala srdíčka všech. Myšlenka organizace Du
hový tandem podporovat mezigenerační vztahy se nám všem velmi lí
bila. I my chceme podpořit vztah a úctu ke všem generacím. A s po
mocí našich babiček a dědečků se nám to jistě podaří. 

Učitelky MŠ Mezi Školami 2323
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tOULky

pO kOm se jmenUje

Ze Smíchovského nádraží dojedete vlakem 
do Všenor. Od nádraží se vydáte po žluté ko
lem zámečku a začnete stoupat lesem. Po ně
kolika metrech odbočte vpravo a pěšinou do
jdete ke kapličce sv. Jana Křtitele. Jednolodní 
stavba s půlkruhovým presbytářem a malou 
vížkou byla postavena koncem 19. století 
v pseudorománském slohu nad hrobkou ro
diny Nolčů. Když byly roku 1862 Všenory 
 napojeny na železniční trať, začaly se měnit 
ve významné pražské letovisko lázeňského 
typu. Nemalou zásluhu na tom měl velkostat
kář a poslanec českého zemského sněmu Jan 
Nolč. Po žluté vystoupáte nádhernými lesy až 
na rozcestí Červená hlína, odkud se vydáte 
po červené přes další rozcestí U Šraňku až 
na známé poutní místo Skalka nad Mníškem. 
Zdejší poustevna se sousoším Piety umístě
ným ve speciální grottě a Máří Magdalénou 
ve svém středu je místem duchovních cvičení 
a modliteb, pomáhajících obnovit klid, mysl a víru. Architektem je 
představitel vrcholného baroka Karel Dientzenhofer. Až do první tře
tiny 19. století zde působili františkáni a benediktini. Těžba železné 
rudy po roce 1945 narušila statiku kláštera a budova začala chátrat. 
V areálu se dnes pořádají výstavy a koncerty. Od kaple sv. Máří Mag
dalény je krásný výhled na Mníšek. Pokračujte dále po červené hřebe

Eberlova ulice
Najdete ji v jižní části Velké Ohrady, nedaleko Ohradského náměstí. 
Vychází jižním směrem z ulice Petrbokovy a vstupuje do ulice Karla 
Kryla. Je pojmenována po českém právníkovi a ekonomovi, který se 
zasloužil o záchranu Prokopského údolí, duchovním otci myšlenky 
zřízení Přírodního parku Prokopské a Da
lejské údolí JUDr. Zdeňku Eberlovi. Zpo
čátku se jeho studijní dráha vyvíjela úplně 
odlišným směrem. Jako gymnazista, narodil 
se 27. ledna 1906, se pod dohledem sólisty 
Národního divadla učil hrát na violoncello 
a později i na klavír. Přesto začal studovat 
právnickou fakultu. Jako koncipient byl za
městnán v Tabákové režii, kde získal zku
šenosti v oboru penzijního pojištění, poz
ději v řízení nemocenské péče a nákupu 
tabáku. Od roku 1936 pracoval jako úřed
ník na ministerstvu financí. Zde se sezná
mil s prasynovcem Františka Palackého, 

Přírodním parkem Hřebeny ze Všenor do Řevnic

o němž napsal studii. Byl také spoluautorem dokumentu Státní hos
podaření za války a po revoluci. V roce 1963 odešel kvůli ztrátě zraku 
do důchodu. Od té doby se intenzivně věnoval propagaci Prokop
ského údolí v médiích a mezi veřejností například besedami v Národ
ním domě. Spolupracoval s předními českými přírodovědci, kteří mu 
pomohli zmapovat celý terén. Výsledkem 20 let trvající práce se stal 

Historický místopis Prokopského údolí 
a okolí s 500 stranami textu, map, fotogra
fií i vlastních kreseb. Zdeněk Eberl vynalo
žil veškeré síly k přeměně tohoto území 
na životaschopný přírodní prostor a oz
dobu Prahy, ve kterém kvete mimo některé 
orchideje a lilie i oman. Pustil se do boje 
s byrokracií, vyhláškami, územními plány, 
lokálními a osobními zájmy i politickými 
silami. Usilovnou a vytrvalou prací se mu 
nakonec 4. května 1993 podařilo prosadit 
uzákonění a vyhlášení Přírodního parku 
Prokopské a Dalejské údolí. Zdeněk Eberl 
zemřel 19. července 2000.  Dan Novotný

novou cestou lesem až k Červenému kříži. 
Váže se k němu legenda o krásné dceři lesníka 
a zamilovaném mysliveckém mládenci. Ten 
seznav, že jeho láska není opětována, zde ji 
přepadl a zneuctil. Dívka se pomátla a za ne
dlouho zemřela. Mládenec uprchl do světa, 
aby se pak jako stařík, hnán špatným svědo
mím, vrátil na místo zločinu, kde se oběsil. 
Odtud se po žluté vydejte k asi 1,5 kilometru 
vzdálenému rozcestí Jezírko až k pomníčku 
hajného Maršálka z nedalekých Haloun. Ten 
zde byl roku 1918 nešťastnou náhodou zastře
len při novoročním honu. Lesem, v němž si 
připadáte jako v pralese, sestoupíte dolů 
a po širší cestě dojdete k vodní nádrži. Podle 
informační tabule naučné stezky nahoře 
na ostrohu se strmými srázy nad údolím Ne
zabudického potoka stávalo hradiště Pišťák. 
Prý si zde lidé vybudovali sídliště už v době 
eneolitu. Na vrcholu Pišťáku roste u cesty pa

mátný dub letní. Po žluté sejdete dolů lesem až k prvním domům 
a lesnímu divadlu v Řev
nicích. Bylo založeno 
roku 1916 továrníkem 
Čekanem s podporou 
řevnického okrašlova
cího spolku. O dva ro ky 
později bylo vystavěno 
hlediště a šatny. Dnešní 
podobu získalo rekon
strukcí počátkem 70. let. 
Každé léto sem na festi
valy a koncerty proudí 
mnoho diváků. Od di
vadla sejdete k rozcestí 
Řevnický les a po zelené 
dojdete až na náměstí 
ke kavárně Modrý do
meček a dále až k ná
draží. A pak už šup do 
Prahy. Celý výlet dělá asi 18 km. Pro orientaci jsem použila mapu 
KČT č. 36 – Okolí Prahy západ. Šťastnou cestu. 

Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan
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1979: Těžký život na staveništi
Hned počátkem roku 1979 docházelo následkem velkých mrazů 
a spousty sněhu k častým výpadkům elektrického proudu. Kalamita 
zasáhla celé území Československa, které tak bylo v řadě činností och
romeno. Uhelná a energetická situace se postupem času spíše zhoršovala, 
na školách se až do 29. ledna nevyučovalo. Československá televize vysílala 
pouze na prvním programu a to jen večer, uvádí v kronice Stodůlek 
František Vlasák.

V městské části byl problém 
zejména s úklidem sněhu, který 
ležel dokonce i před školou, kde 
bydlel školník. Úklid ušlapaného 
sněhu musely začátkem února, 
když nastalo vyučování, provádět 
ženy ze školní kuchyně a uklízečky, 
píše kronikář. Pokračovala také 
výstavba inženýrských sítí pro 
budoucí Jihozápadní Město, 
proto docházelo každou chvíli 
k nějaké poruše. Trvalo vždy ně
kolik dní, ba i týdnů, než se to 
opravilo a dalo opět do provozu, 
líčí nelehkou situaci František 
Vlasák. 

Problémy ovšem neustaly ani 
s příchodem jara. Stavební práce velmi znesnadňovaly dopravu a ulice 
byly plné bláta, které nikdo neuklízel. Jedině když přestaly jezdit auto
busy městské hromadné dopravy, tak vyjely pluhy a cisterny, píše kronikář. 
Ze strany obyvatel se proto logicky množily stížnosti. Jediná reakce 
stavebních podniků ale bylo poukázání na to, že se jedná o staveniště, 
kde je něco takového normální. 

staLO se v kvĚtnU

Chrám ze světla
Kostel svatého Jana Nepomuckého stojí na Moravě na Zelené hoře 
ve Žďáře nad Sázavou. Jeho stavební sloh barokní gotiky, který vznikl 
v Itálii a počátkem 18. století se k nám přes Rakousko přesunul, nemá 
v Evropě obdoby. Patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky ar
chitekta Jana Blažeje SantinihoAichela. Tento jeho vrcholný výtvor 
byl pro svou jedinečnost roku 1994 zařazen na Seznam světových kul
turních a přírodních památek 
UNESCO. Založení kostela sou
viselo s připravovaným blahořeče
ním a svatořečením Jana Nepo
muckého, kdy byl po třech 
staletích, roku 1719, v pražské ka
tedrále sv. Víta otevřen jeho hrob. 
Byl nalezen jeho domnělý zá
zračně neporušený jazyk, když 
z lebky vypadl kus načervenalé 
tkáně. To jen dovršilo víru v nad
přirozené Janovy schopnosti. Jako 
zpovědník královny prý nevyzra
dil její zpovědní tajemství a proto 
musel zemřít. (Záhada byla rozře
šena až roku 1973 – načervenalá 
tkáň není jazyk, nýbrž část mozku 
se sraženou krví.) Rozhodnutím 
opata žďárského cisterciáckého 
kláštera Václava Vejmluvy byla 
stavba zahájena roku 1719, základní kámen byl položen rok nato 
16. května a chrám byl vysvěcen pouhé dva roky poté 27. září 1722.

Kostel i obklopující ambit jsou velmi minimalistické, přesto ne
smírně účinné. Konstrukce kostela vychází z geometrie kruhu s opa
kováním čísla pět jako odkazu na pět hvězd, které se podle legendy 
objevily nad tělem mrtvého Jana Nepomuckého. Santini obvykle kon
struoval své stavby prakticky jen s použitím kružítka pomocí úseků 

kružnic s poloměry násobků modulu stavby. Použité číslice, např. tři, 
pět, sedm či dvanáct mají ikonografický význam. Na Zelené hoře je to 
vedle čísla pět ještě číslo tři s poukazem na Boží Trojici a ve formě 
hvězd číslo šest na mariánský odkaz Jana Nepomuckého. Základem je 
kompozice pěticípé hvězdy – pěticípý půdorys, pět vchodů, pět oltář
ních výklenků, dvakrát pět kaplí kolem, pět hvězd a pět andělů 

na hlavním oltáři. To vše je sym
bol nejen pěti ran Kristových, ale 
také pěti písmen v latinském 
slově „tacui“ (mlčel jsem). Tři 
z pěti andělů na hlavním oltáři 
nesou kouli nebeské klenby, 
na které stojí postava sv. Jana 
 Nepomuckého s pěti hvězdami 
v jeho svatozáři. Ty se podle le
gendy objevily ve Vltavě po jeho 
utonutí. Santini v chrámu použil 
k budování prostoru „sakrální 
světlo“ jako symbol boží přítom
nosti. Světelné poměry tu působí 
zvláštní paradox. Ten, ještě podtr
žený štukaturou působí dojmem, 
že stěna je jen skořápkou a celý 
chrám je vlastně budován a nesen 
světlem. Kostel je obklopen am
bity ve tvaru deseticípé hvězdy, 

chránící poutníky před nepřízní počasí. Tvar deseticípé hvězdy, odkaz 
na desetibokou mariánskou studnici ve žďárském klášteře, a pěticípé 
hvězdy – symbol Panny Marie, symbolizuje žďárskou cisterciáckou 
studnici, v jejíž hladině se odráží uctívaná mariánská hvězda sv. Jana 
Nepomuckého i opata Vejmluvy, který nechal kostel vybudovat. 
K slávě boží stvořen géniem Jana Blažeje SantinihoAichela. 

Dan Novotný

Současně se stavebními pracemi začal na různých místech i archeolo
gický průzkum. Těžké stroje odkryly velké části země, ve kterých se 
nacházely četné stopy po dávných obyvatelích. Archeologové objevili 
přes 320 pozůstatků sídlištních objektů, 30 kosterních hrobů z období úně
tické kultury, úlomky nádob, zbraní a kostí. K zajímavostem patří nálezy 
miniaturních modelů užitkových nádob a chrastítek, které sloužily jako 
hračky dětem pozdní doby kamenné, stojí v kronice.

Zdejší obyvatelé ale více než 
historii řešili aktuální stav. Už 
dlouho volali po znovuotevření 
druhé prodejny potravin u silnice 
do Jinonic. Roku 1979 skutečně 
proběhla její rekonstrukce, bu
dova dostala nové omítky, byla 
u ní zřízena příjezdová rampa 
i krytý přístřešek pro vykládání 
zboží. Týden před Mikulášem 
byla prodejna slavnostně ote
vřena, fungovala ale jen 14 dnů, 
poté byla pro nemoc znovu uza
vřena. Prodavačka si pobyla týden 
v nemocnici, dále byla doma jako 
rekonvalescent a prodejnu nechala 
zavřenou, píše kronikář. V polo

vině prosince se navíc roznemohl i vedoucí samoobsluhy, kde byla ná
sledně omezena pracovní doba. Drogerie a domácí potřeby byly mimo 
provoz celý měsíc. I textil byl otevřený jen zřídka, a když, tak nic neměli. 
Pokud člověk něco potřeboval, bylo lépe zajet do vnitřní Prahy, kde bylo 
obchodů přece jen víc, uzavírá František Vlasák. 

 Robert Šimek
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víkendy beZ nUdy

Autor: Pavel Talaš

Výstava nás zavede do světa dětí
Blíží se 1. červen – Mezinárodní den dětí, a proto bude rubrika Ví
kendy bez nudy tentokrát věnována především jim. Až do konce 
srpna je můžete vzít na výstavu Čt dětem, která je k vidění v nově ote
vřené Galerii České televize v přízemí budovy „Rohlík“ na Kavčích 
horách. Plocha galerie je zhruba 300 m² a patří k ní i prodejna, kde si 
děti mohou koupit například své oblíbené postavičky z pohádek. 
Výstava Čt dětem umožní návštěvníkům připomenout si pořady, které 
pro děti ČT za 65 let své existence vytvořila. Na své si tedy přijdou jak 
ti nejmenší, tak i ti trochu odrostlejší. Z historie dětských televizních 
pořadů jen namátkou vybíráme pár dat – v listopadu 1953 se odvysílal 
první pořad pro děti – pásmo s hlasatelkou Štěpánkou Haničincovou 
a loutkovou postavou medvídka Emánka a také Rozmarýnek (Ště
pánka a čertík Bertík). V lednu 1965 se pravidelný nedělní cyklus po
hádek Stříbrné zrcátko přejmenoval na Večerníček a na televizní ob
razovce se začal objevovat loupežník Rumcajs, Pohádky z mechu 
a kapradí, Krkonošské pohádky, Říkání o víle Amálce, Maxipes Fík, 

O krtkovi, Kosí bratři, Pat a Mat... Večerníčky, které se zapsaly do zla
tého fondu pohádek na dobrou noc. Mezi tvorbu pro děti ale zdaleka 
nepatří jen oblíbené Večerníčky. Jen těžko bychom spočítali pohádky, 
které se v průběhu let na televizní obrazovce objevily. Už pár let si na
víc děti mohou vybírat 
z široké nabídky multi
žánrových programů 
dětské stanice ČT :D  
– Déčka. 

„V roce 2015 byla 
ve Valdštejnské jíz
dárně jedna z nejúspěš
nějších výstav v Praze 
za poslední desetiletí – 
Večerníček slaví 50. let, 
kam se přišlo podívat 
asi 160 tisíc návštěv
níků,“ říká spoluautor  
ka výstavy Čt dětem 
Petra Dostálová.  
„To nás přivedlo na ná
pad otevřít galerii, kde 
budeme pořádat výstavy, které souvisí s televizním vysíláním. Chceme 
se soustředit zejména na rodiny s dětmi. Ta první je jakýmsi průřezem 
dětskou tvorbou České televize za 65 let. Malí návštěvníci zde najdou 
například originály loutek z prvních pohádek z přelomu šedesátých 
a sedmdesátých let, skládačky, kvízy, Časolet, hádanky, prostřednic
tvím klíčovacího pozadí se přenesou do některých dětských pořadů, 
mohou se podívat na pohádku... Budou se zkrátka skvěle bavit. A do
spěláci? Ti mohou nostalgicky vzpomínat. Kousek dítěte zůstal snad 
v každém z nás.“

Vstup do Galerie ČT je bezplatný. Po dobu konání výstavy je oteví
rací doba 7 dní v týdnu od 10 do 18 hodin.  Eva Černá
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Každý symbol jara byl jedinečný
V Komunitním centru svatého Prokopa v Nových Butovicích se kon
cem března konala již tradiční Velikonoční floristika. Seniorky, které 
si nenechaly tuto předvelikonoční akci ujít, si tentokrát mohly vytvořit 
proutěný věneček se symboly Velikonoc a nastávajícího jara. Ačkoli 
každá z přítomných dam měla k dispozici stejný materiál, byl každý 
věneček jedinečný a nesl osobitost své autorky. Na závěr bylo opravdu 
těžké vybrat tři nejzajímavější, jejichž autorky si po zásluze odnesly 
odměnu. Tu jim předal místostarosta Pavel Jaroš, pod jehož záštitou 
se již třetí Velikonoční floristika uskutečnila. Iva Dvořáčková

PiňaKoláda tradičně nezklamala            
Pro velký zájem seniorů se v úterý 27. března uskutečnilo ve Spolko
vém domě další hudební vystoupení populární skupiny PiňaKoláda. 
Již tradičně ho zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místo
starosty Pavla Jaroše, který společně se zastupitelem Milošem Drhou 
vyzval přítomné dámy k tanci. 

Odpoledne plného hudby a příjemné atmosféry se zúčastnilo 164 
seniorů. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl po celou dobu plný 
tanečníků. Jsme rádi, že se odpoledne seniorům líbilo a věříme, že Pi
ňaKoláda nebyla na třináctce naposledy. Akce se uskutečnila pod zá
štitou předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

Hana Zelenková, koordinátorka MA 21

Pojedete také?
Ve čtvrtek 24. května se pro seniory městské části Praha 13, kteří ne
jsou členy klubů seniorů, uskuteční zájezd na zámek Nelahozeves. 
 Zájemci se ve dnech 9. – 11. 5. mohou přihlásit na telefonním čísle 
235 011 271. Počet míst omezen. Zájezd se koná pod záštitou mís
tostarosty Pavla Jaroše. Soňa Vítková
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Retrokavárna tentokrát později
Od dubna 2016 zajišťuje odbor sociální péče v Kulturním domě 
Mlejn, Kovářova 1615/4, pořádání Retrokaváren – prostoru pro přá
telské setkávání se
niorů s kulturním 
programem. V květ  
nu ale toto setkání 
neproběhne první 
úterý v měsíci, kvůli 
svátkům (1. a 8. květ  
na) se uskuteční ne
tradičně až v úterý 
15. května. Co ale 
zůstává tradiční je  
čas – 14.00. V úvodu 
paní Semerádová, 
jedna z návštěvnic 
Retrokavárny, krátce 
zavzpomíná na he
reckou osobnost Saši Rašilova. V červnu se sejdeme již 5. 6. v pravi
delném čase. Případní zájemci, nezapomeňte se přihlásit u paní Aleny 
Houškové na tel. čísle 235 011 451.  Iva Dvořáčková
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prOgram kLUbů seniOrů

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 7. 5. Spirit – zajímavosti z časopisu František Kundrát 
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                              
14. 5. André Rieu František Kundrát 
17. 5.  Klubový výlet   
21. 5.  Zpívající seniorky Viera Mareková    
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát                              
28. 5.  Káva o čtrnácté    
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
15. 5.  Oslava narozenin dvou členek našeho klubu  

(81 a 75 let)       
22. 5.  Zacvičíme si a u kávy si připomeneme osmičky  

v dějinách českých zemí od roku 658
29. 5. Výlet na zámek Blatná a zámek Lnáře
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 2. 5.  O své práci v zastupitelstvu MČ bude vyprávět  

Miloš Drha
 9. 5.  O své práci v zastupitelstvu MČ nás informuje  

Vít Bobysud
16. 5. Mateřská škola Bobříci – děti zazpívají maminkám     
  Lenka Husáková, Táňa Ohlídalová
23. 5. Video – krásy přírody Luděk Filip
30. 5. Příprava na zájezd do ZOO Liberec 
Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
 2. 5. Dějiny Česka 
 9. 5. Karlův most  
16. 5. Volné téma 
23. 5. Stromovka
30. 5. Švýcarsko
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

Přejeme hodně zdraví a štěstí
V roce 1998 vznikl díky podpoře a zájmu vedení městské části Pra 
ha 13 první klub seniorů. Na jeho vzniku se aktivně podílela paní 
Svata Bulířová, která se stala jeho první vedoucí. Z počátku byla pře
svědčená, že Klub seniorů I, který tehdy působil v Běhounkově ulici, 
povede pouze chvíli. Nakonec tato chvíle trvala až do závěru roku 
2016. Paní Svatava se narodila 1. dubna 1928 v Mostě, ale brzy se 
s rodiči přestěhovala do pražských Vršovic. Křtěná Vltavou sice není, 
ale od útlého dětství se v Praze cítila doma. V dubnu oslavila paní 
Svatava Bulířová významné životní jubileum. K 90. narozeninám jí 
do Domova Palata přišli pogratulovat místostarosta Pavel Jaroš, další 
zástupci naší městské části i řada členů jejího bývalého klubu. Eva Černá

Tradiční jízda v Lukáši
Ve středu 28. března, den před zeleným čtvrtkem, proběhla v Lukáši 
Velikonoční jízda. Ta se stala synonymem pro kreativní dílnu, která je 
spojena s výrobou velikonočních dekorací, a připomenutí si lidových 
tradic spojených s vítáním jara. Seniorů se ten den v jídelně Lukáše, 
kde se vše konalo, sešlo kolem čtyřiceti. Pod dohledem dvou odbor
ných lektorek vyráběli velikonoční věnce ze slámy a velikonoční květi
náče. Pro všechny bylo připraveno občerstvení v podobě velikonoč
ního mazance a osvěžujícího čaje. Organizátory již tradičně bylo 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a naše městská část. Za tu vy
stoupil a přítomné přivítal Aleš Mareček, předseda sociálního výboru 
a dále pak radní Zbyněk Pastrňák. Velikonoční jízda se stala již tradicí 
a výroba dekoračních velikonočních předmětů je pak výsledkem sna
žení seniorů udělat sobě nebo druhým radost z vlastní tvůrčí práce.  
 Jiří Mašek, ředitel SSSP13
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KONCERTY
31. 5. čt 19.00  MICHAL PAVLÍČEK a ROBERT KŘESŤAN s Druhou trávou

Kytarový mág Michal Pavlíček a Robert Křesťan s Druhou trávou zahrají společně 
ve čtvrtek 31. května od 19.00 na oslavě třicetin Mlejna! Nenechte si ujít tuto 
 výjimečnou událost.

DIVADLO
 8. 6. pá 19.00  DOKONALÁ SVATBA

Dokonalá svatba je sen každé zamilované dvojice. Dort je již objednán, kostel zamluven 
a hotelové apartmá připraveno. Vše vypadá dokonale, až na jeden „malý“ detail. Budoucí 
ženich Bill se ve svatební ráno probouzí po bouřlivé rozlučce... Nenechte si ujít skvělou 
 komedii z per britského dramatika Roberta Hawdona, která baví hlediště přes 25 let. 

Tentokrát v podání Divadla D13.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
29. 5. út 9.00, 10.30  POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ

Uslyšíte pověsti dávných věků a uvidíte loutky plošné, malované, klackovité, chlupaté, 

 vedené zespodu i shora, prostě všelijaké. Nečekejte obrozenecký patos, ale spíše legraci, 
nadhled a trošku té poezie. Pro 1. stupeň ZŠ.

Hraje: Studio dell´arte

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
15. 5. út 14.00  RETROKAVÁRNA

Posezení u kávy pro seniory Prahy 13.

24. 5. čt 18.00  ZUŠ OPEN
SZUŠ v Řeporyjích se zapojila do celostátního happeningu základních uměleckých škol 
ve veřejném prostoru a připraví program sborů a vybraných sólistů.

26. 5. so  TANEČNÍ ŠKOLA IVY LANgEROVÉ
Tanečníci všech skupin předvedou, co se během 2. pololetí naučili.

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

Japonské dny a Carmina Vocum
V neděli 4. března vystoupil náš sbor Carmina Vocum v Národním 
domě na Vinohradech na Festivalu japonského lidového umění 
v Praze, který se konal u příležitosti oslav 100 let českojaponského 
přátelství. Program byl velmi bohatý. Na hlavním pódiu mohli diváci 
zhlédnout např. tanec gejš, lidové tance z Okinawy, hru na šamisen 
a koto, zatímco v při
lehlých sálech pro 
změnu probíhaly 
různé workshopy – 
např. kaligrafie, oblé
kání kimona, aranžo
vání ikebany, origami, 
ochutnávky jídel apod.

Náš sbor pod vede
ním sbormistryně 
Dragany Novaković
Vitas zazpíval pásmo 
českých a moravských 
lidových písní, které 
tvoří pevnou součást 
našeho repertoáru. 
Zazpívali jsme i japonskou píseň Sakura a nakonec doprovodili pě
vecký a instrumentální výstup českojaponské rodiny Špinglových 
v pásmu japonských písní TórjanseCesta do chrámu a CukiÚplněk. 
Na klavír nás doprovázela Elena Bubenok. Naším vystoupením vyvr
cholil nedělní program a zároveň celý festival.  Denis Jerie

Nabídka uměleckého vzdělání 
FZUŠ Stodůlky poskytuje komplexní základní umělecké vzdělání 
ve čtyřech uměleckých oborech – hudebním, tanečním, výtvarném a li
terárnědramatickém. Díky navýšení kapacity školy se od příštího škol

ního roku naskýtá ojedinělá příležitost poskytnout možnost umělec
kého vzdělání širšímu počtu zájemců než doposud. Věříme, že si tuto 
šanci nenecháte ujít a setkáme se s vámi a vašimi dětmi na příjímacích 
zkouškách 14. – 18. května tohoto roku. V naší škole své uplatnění na
leznou nejen děti, které se chtějí v některém ze zmíněných oborů stát 
profesionály, ale i ty, pro které je umělecká činnost hodnotnou náplní 
volného času. Umění pozitivně ovlivňuje člověka po mnoha stránkách  
– rozvíjí schopnost koncentrace a koncentrovaného úsilí, kreativitu, 
emoční a sociální inteligenci... Nejde jen o zvládnutí hry na nějaký ná

stroj či tanečních nebo výtvarných technik, ale také o poznání praktic
kého využití těchto dovedností, nových kamarádů s podobnými zájmy 
a rodinným zázemím, radost z kolektivní spolupráce, poznání nových 
míst a prostředí. Součástí vzdělávání žáků je i prezentace na veřejnosti. 
Divácky oblíbené jsou například koncerty na různých místech naší 
městské části, výstavy na pražském magistrátě a v naší radnici, taneční 
vystoupení v KD Mlejn atd. Velmi úspěšný je i projekt Pražská hudební 
fúze, ve kterém se představují studenti HAMU, pražské konzervatoře, 
hudebního gymnázia a naší školy v prestižních sálech pražské umělecké 
scény. Nesmíme zapomenout ani na Závěrečný koncert v kostele sv. Ja
kuba st., ve kterém se každoročně představí žáci, kteří v daném roce nej
lépe reprezentovali naši školu. 

Budeme se těšit na vás, váš zájem o aktivity naší školy a vaši účast 
na našich přijímacích zkouškách. Veronika Chudobová
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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 Stěhování MO&HER. Tel. 739 064 100, 
739 004 723. 

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000.
 o Malířské práce, štukování, stěrky, laky +  

návštěva ZDARMA! Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Mytí oken včetně rámů a žaluzií od úklidové firmy. 

Používáme vlastní náčiní a prostředky. Tel. 724 006 275. 
www.pvj-group.cz/okna.

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

 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 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 Vyčistíme Váš koberec, sedačku a křesla přímo u Vás 
strojem na vlhko extrakční metodou. Zbavíme Vás prachu, 
nečistot a roztočů, www.pvj-group.cz/uklid.  
Tel. 724 006 275. 

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

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

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

 o Sekáme trávu, řežeme živé ploty a keře, čistíme  
zarostlé pozemky. Máme vlastní motorovou techniku.  
Tel. 724 006 275. www.pvj-group.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 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 ŘEZ DŘEVIN, RIZIKOVÉ KÁCENÍ, CERTIFIKÁT ETW.  
Ing. Vojtěch Kuchař, tel. 728 217 957.

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

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová evi-
dence, 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 Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu. Mžiková,  
tel. 775 925 581. 

 o Vedení účetnictví – daňová evidence. Zpraco- 
vání účetnictví, mzdy, kontrolní hlášení, jednání s úřady, 
konzultace, rekonstrukce zpětně. Pojištění profesní odpo-
vědnosti. Iva Pacnerová, tel. 603 167 930, 251 626 607.

 o Malířské a lakýrnické práce, štukové a stěrkové 
omítky, nátěry fasád Tel. 606 828 702.

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

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

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, BLÍZKO  
U METRA LUKA. OBJEDNÁVKY NA TEL. 739 029 625.

 o Instalujeme plůtky z dekoračního pletiva pro oddělení 
Vašeho trávníku od veřejných ploch. Zamezte přístupu 
psů, zbavte se exkrementů. Tel. 724 006 275.  
Foto a info na www.pvj-group.cz/pletivo.

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

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

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, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

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

INTERNET
DO VAŠÍ DOMÁCNOSTI

WIFI Vám doma nastavíme. Kabely v bytě rozvedme.

Rádi poradíme, jsme tu pro Vás! Kontaktujte obchodního zástupce:
Stanislav Opluštil: 774 355 335, Ing. Eva Tlapáková: 721 941 240

www.internetpokabelu.cz

TELEFON
1 minuta do všech sítí 

INTERNET
100 mbps

300 Kč
měsíčně

TELEVIZE
40TV programů, HD

0,99 Kč
měsíčně

65 Kč
měsíčně

MOBIL DATA
LTE 3GB FUP

200 Kč
měsíčně

AXONLINE, s.r.o.

Sm
louva bez 

závazku a bez pokut.

Rychlý a levný 

internet v Praze 13. 

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
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AK JUDr. VOSYKA
právní služby:

občanské, rodinné, exekuce, smlouvy aj.
www.akvosyka.cz, tel. 608 212 218

 o SBĚRATEL koupí stará čísla časopisů Čtyřlístek, 
Mladý hlasatel a ABC. Dále knihy „Foglarovky“ a Pragensia. 
Platba v hotovosti, přijedu! Tel. 732 248 449. 

 o CHORVATSKO – přímo u moře (klidná vesnice  
v oblasti Zadaru) pronajmu 2 apartmány po rek.  
Bližší info na tel. 607 753 091.

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

 o VÍNA Z ČECH, MORAVY A IZRAELE 
PEČIVO Z HOŘOVIC 
12 DRUHŮ ČEPOVANÉHO VÍNA 
HOSTINSKÉHO 1538/3, PO – PÁ 6.30 – 16.30

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

 o NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE PŘIJÍMÁ PACIENTY,  
máme smlouvy s pojišťovnami. www.fimodent.cz,  
tel. 734 145 075.

 o Hledáme muže – dobrého řidiče s vozem na nákupy 
v dopoledních hodinách jako doprovod pro starší osobu. 
Oboustranná spokojenost!  Tel. 607 914 526. 

 o Koupím garáž u metra Lužiny. Děkuji za nabídku.  
Tel. 773 540 170, e-mail: dburian@upcmail.cz.

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

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

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

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 20 tisíc Kč. 
Potřebuji: centrum max do 30 min, udržovaný stav,  
pro 2 osoby bez zvířat, balkon výhodou, ale nemusí být.  
RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088. 

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

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

Metronom Business Center, vchod C
Praha 13 - metro N. Butovice, 1. patro 
nad Rossmannem, Bucharova 2817/13

KURZY VÁZÁNÍ KVĚTIN PRO DĚTI  

www.kvetinyubary.cz, tel. 776 235 702

RŮZNÉ

byty

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

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

 HOMEOPATICKÁ PORADNA V ŘEPORYJÍCH
Řešení fyzických, mentálních i emočních potíží,  

akutních i chronických.
hela.holubcova@seznam.cz , tel. 723 163 888  

Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Helena Veselková 
přijímá nové pacienty. Ordinace Luka, s.r.o.,  

Mukařovského 1985/5 - stanice metra Luka. Bezbariérový přístup,  
možnost objednání, ošetření i bez objednání, odběry v ordinaci,  

ošetří vás vždy stejný lékař. Tel. 235 510 662.
    

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

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

žaluzií.
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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 ! 

Vyřešíme vše pro fyzické 
a právnické osoby

www.aldig.cz

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

251 617 740, 736 489 064

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 14ti 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

Buď fit za 20 minut týdně!

www.20minfitness.cz

Nově v 
Butovicích
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INZERCE

SUŠÁKY, ŽALUZIE

www.bydlenijerabek.cz
+420 739 034 488

SÍTĚ PROTI HMYZU
ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ

Přijmu nové distributory na roznos STOPu. Vhodné jako přivýdělek  
pro studenty a šikovné důchodce. Bližší informace na tel. 603 728 140.

 DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

 o Hledám kolegyni středního věku do malého 
zaběhnutého kadeřnictví v Nových Butovicích.  
Tel. 737 820 973.

 o Palata – Domov pro zrakově postižené v Praze 5 přijme 
přijme pomocnou kuchařku, sílu do stravovacího provozu. 
Krátký, dlouhý týden – 12ti hodinové směny. Nástup 
možný ihned. Kontakt: krondakova@palata.cz.  
Tel. 778 766 077 nebo 277 028 425, www.palata.cz.

 o Česká správa sociálního zabezpečení přijme  
pro pracoviště K Zahrádkám 2734/53, Praha 5 – Stodůlky 
referenta/referentku přípravy spisů. Požadujeme střední 
vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s ma- 
turitou. Nabízíme pracovní poměr na dobu neurčitou, 
platové zařazení v 6. platové třídě podle nařízení vlády  
č. 341/2017 Sb., v platném znění, pružnou pracovní dobu, 
25 dní dovolené, 5 dní indispozičního volna (sick days). 
Bližší informace získáte na tel. 251 115 702 nebo  
na www.cssz.cz. 

 o Hledáme zdravotní sestru do plicní ambulance  
v poliklinice Lípa na 0,1 až 1,0 úvazek. Tel. 731 112 145. 

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Hledáme řidiče 

Středisko sociálních služeb Prahy 13 
přijme 

řidiče pro rozvoz obědů a přepravu klientů. 

Práce na dohodu o provedení práce (DPP)  
– jako zástup za nemoc nebo dovolenou. 

Vhodné i pro aktivní seniory . 
 

Podmínkou je bezúhonnost, dobrý zdravotní 
stav a řidičské oprávnění skupiny B  

(řízení dodávky). Nutná praxe řízení  
dodávky o hmotnosti do 3,5 t.  

 
Informace podá paní Hrabětová  

– telefonní číslo 222 543 021.

ZŠ Klausova 2450 přijme od 1. srpna 2018  
hospodářku školy. Nabízíme stabilní, příjem-
nou a pestrou práci, prima kolektiv a výhody 

práce ve školství. Požadujeme základy  
práce na PC, organizační schopnosti.  

Bližší informace: tel. 604 789 072, 235 513 694, 
e-mail: reditel@klausovazs.cz. 

Mateřská škola Balónek,  
Janského 2188, Praha 13,  

přijme od 1. září 2018  
kvalifikovanou učitelku.

Bližší informace získáte na tel. 732 150 132.

gymnázium Jaroslava Heyrovského,  
Mezi Školami 2475, Praha 5, přijme  kuchařku.

Pracovní místo je na dobu určitou za dlouhodobě 
nemocnou pracovnici. Další spolupráce po osvědčení 

je možná. 

Nástup možný ihned. Drahomíra Křepinská, 
vedoucí školní jídelny tel. 251 050 261,  

e-mail: drahomira.krepinska@gymjh.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO  
V PRAZE – ŘEPÍCH

hledá lékaře pro lůžkovou stanici LDN  
(denní služby, 28 lůžek).

Více info na www.domovrepy.cz., tel. 776 257 911, 
prosím o CV na mail konsolata@domovrepy.cz 

nebo na adresu Domova sv. Karla Boromejského,  
K Šancím 50, 163 00 Praha – Řepy. 

Sestra Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká, 
představená Domova.
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Středa 25. 4. – středa 30. 5. 
Faces of Indonesia 2018
Luka Living, Mukařovského 2590/2, Stodůlky 

Mandala Adventures CK a Luka Living pod záštitou Velvysla-
nectví Indonéské republiky vás srdečně zvou na Faces of In-
donesia 2018, výstavu originálních fotografií Natalie Rollko. 
Výstava bude doprovázena speciálními eventy, které budou 
účastníky informovat o kultuře, přírodě a zvycích v Indoné-
sii. Na těchto akcích se budou moci návštěvníci seznámit 
s tradičními řemesly a ochutnat malé občerstvení z indo-
néské kuchyně. Ve dny eventů bude od 15.00 pořádán indo-
néský market. Více na www.lukaliving.cz.

Sobota 28. 4.  • 15.00 – 18.00 
Indiánské vítání jara pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus, Třebonice
V bylinkové zahrádce M. Dobromily přivítáme s dětmi jaro 
tancem, zpěvem, hrou, tvořivou dílnou a pečením placek 
na ohni. Indiánské oděvy a obuv do terénu s sebou.  
Vstupné 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě. Přihlášky (jméno rodiče 
a počet dětí) předem na e-mail majdas@volny.cz nebo SMS 
na tel. 775 690 806. 

Pondělí 30. 4.  • 16.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ v Bronzové ulici
Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní Čaroděj-
nice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale také 
skvělý doprovodný program. Vystoupí David Deyl, Abba Stars, 
uvidíte maskotí show, těšit se můžete také na soutěže o nej 
koště, nos a samozřejmě o nej masku. Přijďte se pobavit.

Pondělí 30. 4.  • 17.00
Pálení čarodějnic
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i do-
spělé na pálení čarodějnic, které bude probíhat pod bedli-
vým dohledem stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou 
připraveny soutěže o ceny, ta hlavní o „nejhezčí“ čarodějnici.

Pondělí 30. 4.  • 19.00
Rej čarodějnic v Třebonicích 
Hráz rybníka v Třebonicích 
SDH Třebonice zve všechny děti a příznivce na tradiční pá-
lení čarodějnic. Oheň vzplane v 19.00. Pak přijde na řadu 
soutěž o nej čarodějnici, samozřejmě o ceny. Každé dítko 
dostane vstupenku, kterou pak výhodně vymění za buřtík 
a drobnost. Neseďte doma a přijďte se bavit mezi sousedy.

Úterý 1. 5.  • 8.00 – 11.00
Seniorské úterky
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Při nákupu nad 299 Kč obdrží senioři (zákazníci nad 60 let), 
kteří se přihlásí se slevovou kartičkou na informačním cen-
tru, dárkový balíček a kupon na slevu -20 % na 1 kus vaku-
ově balených uzenin z řeznictví Globus. O kartičku si můžete 
zažádat v informačním centru.

Pátek 4. 5.  • 9.00
Pietní akt k výročí Pražského povstání
U pomníku obětem válek, Kovářova ul.,  
Stodůlky
Položením věnců k pomníkům ve Stodůlkách, poté 
na  Vidouli a v Třebonicích si připomeneme 73. výročí konce 
2. světové války. 

Sobota 5. 5.  • 18.30 – 20.30
Druhá smrt Johanky z Arku 
Divadlo Na Manoušce, Na Manoušce 862, Řeporyje 
Neplazit se, ale zemřít, nebo se plazit, ale žít? Ochotnický 
divadelní soubor Divadlo A jiné vás zve na svéráznou tragi-
komickou rekonstrukci osudových okamžiků legendární 
 hrdinky ve hře soudobého autora Stefana Caneva, která 
klade až mrazivě současné otázky.  
Více na http://diaj.eu/udalosti/.

Středa 9. 5.  • 18.00 – 23.00 
Noc literatury
Maiselova synagoga, Maiselova 10, Praha 1
Současná literatura, netradiční místa, známé tváře – to je 
Noc literatury. V předvečer zahájení Světa knihy ji již po dva-
nácté organizují Česká centra ve spolupráci se Sdružením 
kulturních institutů zemí EU, zahraničními zastupitelskými 
úřady, Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatel-
stvím Labyrint. Jedním z míst, která se otevřou Noci litera-
tury, je i Maiselova synagoga. Ukázku z knihy vlámského 
autora Jeroena Olyslaegerse Vůle, zachycující prostředí od-
boje, pomoc Židům i antisemitismus v Antverpách za druhé 
světové války, přečte herec Ivan Řezáč. Vstup volný. 

Pátek 11. – sobota 12. 5. 
Best Drive Road Show 2018 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Na parkovišti před hypermarketem Globus si můžete nechat 
zdarma přeměřit geometrii svého vozu, zkontrolovat pro-
vozní kapaliny, autobaterii...

Sobota 12. 5.  • 9.00 – 17.30
Velký sportovní den – Halda 2018
Centrální park

Akce je určena široké veřejnosti. Tradičně se můžete těšit 
na individuální dovednostní soutěže a běžecké závody pro 
děti a rodiče, dětské závody na kolech, odstrkovadlech i ko-
loběžkách a také na Boj o Spartu – týmové hry pro děti 
v míčových sportech (přehazovaná, basketbal, pálkovaná). 
Samozřejmě nebude chybět ani bohatý doprovodný pro-
gram pro celou rodinu. Výtěžek bude prostřednictvím 
 projektu Sport pomáhá věnován na podporu sociálně 
a zdravotně hendikepovaných dětí. Online registraci 
na  závody a všechny další důležité informace o akci najdete 
na www.sportpomaha.org/halda. Akce se koná pod zášti-
tou místostarosty Petra Zemana.

Sobota 12. 5.  • 17.00 – 18.30
Velká doktorská pohádka 
Divadlo Na Manoušce, Na Manoušce 862, Řeporyje
Můžou hejkalové a rusalky stonat? Divadelní soubor Divadlo 

A jiné vás zve na pohádkovou komedii podle předlohy Karla 
Čapka, kde uvidíte, že nemoci a neduhy se nevyhýbají ani 
pohádkovým bytostem. Své o tom ví černokněžník Magiáš, 
jehož případ dá zabrat i slovutným pánům doktorům.  
Více na http://diaj.eu/udalosti.

Neděle 13. 5. 
Svátek matek
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Již tradičně obdarujeme 400 zákaznic krásnou kytičkou 
k svátku matek.

Neděle 13. 5.  • 19.30 
Legendární Oboroh hostem Třináctého na třináctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Zveme vás na další díl koncertního cyklu Třináctého na tři-
náctce, do kterého si východočeský písničkář Slávek Kle-
candr zve rozličné hudebníky. Hostitel si tentokrát, po třech 
letech, pozval svou domovskou skupinu Oboroh, která zde 
představí své nejnovější CD s velikonoční a svatodušní tema-
tikou s názvem Vane, kde chce. Doporučujeme rezervovat si 
místa, a to do 12. 5. na e-mailu 13na13@centrum.cz. 
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večery dlouho-
době podporuje Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 13 a Na-
dace Život umělce.  
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Pondělí 14. 5.  • 14.00
Oslava 25. výročí otevření školky
Mateřská škola Mezi Školami 2323 
Srdečně zveme všechny děti, rodiče, přátele, bývalé zaměst-
nance a absolventy naší mateřské školy na malou oslavu 
25. výročí otevření Mateřské školy Mezi Školami 2323 na za-
hradě mateřské školy. Součástí oslavy je i malá výstava fo-
tografií a výrobků dětí, která je otevřena 9., 10., 11. a 14. 5. 
od 14.30 do 16.30 hodin.

Pondělí 14. 5.  • 17.00
ženy a muži v českých dějinách 2018
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Cyklus historických přednášek má za cíl představit vybrané 
osobnosti našich dějin. Tentokrát na téma: Jan Žižka, vá-
lečná léta neporaženého českého vojevůdce. Vstup zdarma.

Úterý 15. 5.  • 14.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
V květnu proběhne setkání netradičně až 15. 5. Co ale zů-
stává tradiční je čas – 14.00. V úvodu paní Semerádová, 
jedna z návštěvnic Retrokavárny, krátce zavzpomíná na he-
reckou osobnost Saši Rašilova. V červnu se sejdeme již 5. 6. 
v pravidelném čase. Případní zájemci, nezapomeňte se při-
hlásit u paní Aleny Houškové na tel. čísle 235 011 451.

Středa 16. 5.  • 17.30
Květinový den
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám.
Děti ze sborů Noctuella, Kulíšci, Sovičky a flétnová oddělení 
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z FZŠ prof. Otokara Chlupa vás zvou na slavnostní koncert 
v rámci projektu Český den proti rakovině. Minimální 
vstupné je 20 Kč (zakoupení kytičky není vstupným). Vy-
brané vstupné bude zasláno na konto pořadatele sbírky, 
kterým je Liga proti rakovině Praha, z.s.

Čtvrtek 17. 5.  • 17.00
Vzděláváním k zotavení
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Kdo jsou lidé s duševním onemocněním a jak uvažují o ži-
votě? Co jim přináší naději a čím vším mohou společnosti 
prospět? Jsou všichni umělci tak trochu šílenci? Pojďte spo-
lečně s námi hledat odpověď, tentokrát na téma: Duševní 
nemoc jako součást profese Peer konzultant, Peer průvodce, 
Peer lektor... co se pod těmito pojmy skrývá? Vstup zdarma.

Pátek 18. 5.  • 10.00
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1 
Zveme vás na interaktivní pořad pro děti a rodiče. Nabízíme 
hrané pohádky, kreativní aktivity i hravé cvičení. Pořad je 
určen dětem ve věku od 2 do 5 let v doprovodu dospělých. 
Pro účast se objednávejte na martina.jancekova @mlp.cz, 
tel. 235 301 477 nebo osobně v pobočce Lužiny. Tentokrát 
Sedmero pohádek (pohádky z knihy Jiřího Žáčka).  
Vstup zdarma.

Sobota 19. 5.  • 10.00 
Bike Prague 
U Galerie Butovice
Bike Prague, největší závod na horských kolech v okolí 
Prahy, je součástí prestižní mezinárodní série Intersport-
-Marathon Series. Připraveny jsou dvě trasy. Pokud jste se 
zatím nerozhodli, zda si chcete pořádně zasportovat nebo 
se jen tak projet, budete mít možnost vybrat si přímo 
na trati závodu, zda pojedete 35 nebo 65 km. Start i cíl jsou 
u Galerie Butovice, kde se bude konat také celodenní dopro-
vodný program. Mimo jiné také dětský den. Děti se rovněž 
mohou přihlásit na dětské závody.  
Více informací na www.bike-prague.cz.

Sobota 19. 5.  • 18.00
Trifot Open Mic na třináctce
Restaurace Trifot, Nové Butovice   

Zveme vás na již šestý autorský a multižánrový večer písnič-
kářů, folkových hudebníků a bluesmanů. V základním pro-
gramovém bloku uslyšíte další skvělé písničkáře. Pozvání 
přijali Dana Houdková, fenomenální kytarista Adam Pavlí-
ček, Martin Jáchim, účastník pražské Porty Hynek Pálka 
a další. Hostem večera bude vynikající vokální skupina Pět-
ník, držitelka interpretační Porty. Akce se uskuteční ve for-
mátu tzv. otevřené scény, kdy kromě pozvaných umělců 
může přijít kdokoli a předvést jednu autorskou skladbu. 
Vstupné je dobrovolné. Nutná rezervace míst. Už teď se 
 můžete těšit na 16. 6. – letní speciál 2018 pod všeříkajícím 
názvem To nejlepší z Trifotu.  
Více na www.facebook.com/praha13openmic.

Úterý 22. 5.  • 17.30 – 19.00
Bezlepkové odpoledne 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Zajímá vás bezlepková dieta? Víte, co znamená ji dodržovat? 
V restauraci hypermarketu vám poradíme. Kapacita je ome-
zena. Svou účast rezervujte na internetových stránkách 
 Globus Zličín, v informačním centru hypermarketu nebo 
na zákaznické lince 800 241 242.  

Středa 23. 5.  • 14.00 – 18.00
Den dětí
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1645
Zveme všechny děti, rodiče a prarodiče do naší knihovny 
na dětský den. Odpoledne plné her, soutěží, za které dosta-
nete odměnu. V 15.45 vystoupí se svým programem 
folklorní soubor Lučinka. Od 16.00 si budete moci prohléd-
nout bibliobus. Po celou dobu bude k dispozici plackovač 
pro výrobu originálních placek... Vstup zdarma.

Čtvrtek 24. 5.  • 17.00
Vlk je za dveřmi
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1645
Přednáška Heleny Jahelkové, během které se dozvíte, jak 
žijí vlci, jak velký prostor kolem sebe potřebují, koho při-
jmou vlci do smečky či co všechno jedí? Prozradíme také, jak 
spolu vlci rozmlouvají a co mají společného vlk, kojot a pes. 
Vstup zdarma.

Sobota 26. 5.  • 10.00
Vyjížď ka na 100 kilometrů
Start je v Jindrově ulici poblíž zastávky K Fialce 

Cyklistický spolek Stodůlky pořádá další ročník tradiční vy-
jížďky, která není myšlena jako závod. Trasa vede po maleb-
ných zvlněných silničkách jihozápadním směrem od Prahy 
a je zakončena společným občerstvením. Více informací 
včetně mapy vyjížďky získáte na css@csstodulky.cz.

Středa 30. 5.  • 14.00
Den dětí Prahy 13
Centrální park Prahy 13
Také letos mohou děti v Centrálním parku (u objektu Bron-
zová 2572) oslavit svůj svátek. Tradičně na ně čeká spousta 
zábavy a nejrůznější soutěžní klání o báječné dárky. Občers-
tvení je zajištěno. Akce se koná pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky. 

Čtvrtek 31. 5.  • 14.00
Dětský den v Obchodním centru Luka Living
Mukařovského 2590/2, Luka
Zveme vás na dětské odpoledne plné her, soutěží a zábavy. 
Pestrý program bude probíhat v našem novém dětském 
koutku a v prostorách obchodního centra. 

Čtvrtek 31. 5.  • 15.00 – 17.00
Den dětí
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Srdečně vás zveme na oslavu Mezinárodního dne dětí před 
hypermarketem.

Pátek 1. 6.
Dětský koutek čeká na vaše děti
Obchodní centrum Luka Living,  
Mukařovského 2590/2, Luka
Otevíráme hlídaný dětský koutek na dvě hodiny zdarma při 
nákupu v našem obchodním centru.

Sobota 2. a neděle 3. 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 150 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.

Úterý 5. 6.  • 15.00
globus z druhé strany 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
Přijďte na prohlídku zázemí našich výrob řeznictví, pekárny 
a restaurace. Přihlásit se můžete v informačním centru, 
na www.globus.cz nebo na zelené lince 800 241 242.  
Konec podle dotazů v cca 17.00 hodin.

Středa 6. 6.  • 16.00
Odpoledne za školou
Základní škola Mohylová, Lužiny
Vrcholem a slavnostním ukončením Školičky je Odpoledne 
za školou. Akce je určená pro všechny děti, i pro ty, jež 
do kurzu pro budoucí prvňáčky nechodily. Děti mají mož-
nost poznat své budoucí spolužáky, seznámí se i s třídními 
učitelkami a se spolužáky z vyšších ročníků.

Sobota 9. 6.
Muzejní noc s trubcem
Muzeum medu a českých Vánoc, K Ovčínu 313, Ořech
Pro svoji první muzejní noc připravilo muzeum v Ořechu bo-
hatý celodenní hlavní i doprovodný program. Dopoledne se 
zájemci během tříhodinového kurzu dozvědí maximum 
o včelách, vyzkouší si včelaření, ochutnají různé druhy 
medu... Odpoledne budou probíhat tradiční prohlídky uni-
kátního proskleného včelína. Noční program začne v 18.00 
a budete si moci prohlédnout venkovní expozice, vyrobit 
svíčku, keramickou včelku, zapsat se s námi do knihy re-
kordů nebo si jen tak zazpívat u ohně. A samozřejmě si pro-
hlédnout trubce Františka. Dopolední i odpolední program 
je kapacitně omezen a je třeba se na něj předem přihlásit. 
Přihlášení a další informace na www.vcelinorech.cz  
a tel. 602 614 170.

Úterý 26. 6.  • 17.00 
Zahradní slavnost
Základní škola Mohylová, Lužiny
Všichni jste srdečně zváni na akci, která se jako každý rok 
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bude konat v areálu zahrady školy. Uvidíte vystoupení obou 
pátých tříd, šerpování a rozloučení páťáků. 

 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja
 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–20.00, skleník 
Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–18.00, vinotéka 
sv. Kláry po–čt 13.00–21.00, pá-ne a svátky 11.00–21.00.

Úterý 3. 4. – 20. 5. (kromě po)  • 9.00 – 18.00 
Motýli a rostliny 
Od otevření skleníku Fata Morgana je každé jaro možné ob-
divovat živé pestrobarevné exotické motýly volně poletující 
mezi rostlinami, pozorovat tajemný proces proměny kukly 
v dospělého motýla a sledovat jejich první vzlétnutí. 
Otakárci, babočky, bělásci, noční martináči a mnohé další 
druhy z tropické Ameriky, Asie a Afriky se objeví v plné 
kráse. Z motýlí farmy ve Velké Británii dovezeme 5 390 
kukel zhruba 50 druhů. Nechte se překvapit složitostí vzá-
jemných vztahů mezi motýly a rostlinami, které nejsou 
zcela jednoduché. Nejde jen o to, že housenky se živí listy 
a proto škodí rostlinám. Motýli mohou rostlinám v mnohém 
posloužit. V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových 
i venkovních rostlin.

Úterý 1. 5.  • 9.00 – 21.00   
1. máj
Oslavte s námi První máj! Připijte si se svou láskou roman-
tickým perlivým vínem a polibte se pod jedním z rozkvet-
lých stromů v botanické zahradě.  

Neděle 6. 5. – neděle 23. 9.  • 17.00
Hudební toulky – Venkovní expozice
Každou neděli zazní klasická hudba pod širým nebem, 
vstup na koncerty zdarma.

Sobota 12. – neděle 20. 5.  • 9.00 – 20.00 
Bonsaje – Venkovní expozice, Japonská zahrada, 
 výstavní sál

Po roce se do trojské botanické zahrady opět vracejí bon-
saje. Již potřinácté si denně můžete prohlédnout jedinečné 
ukázky japonského umění pod širým nebem. Každoročně 
jsou kromě výtvorů českých pěstitelů vystavovány i rostliny 
zahraničních tvůrců. Po dva víkendy je pro návštěvníky při-
praven bohatý program.

Soboty 12. 5., 30. 6.
Fotografický kurz s Topi Pigulou
Kurz pro fotoamatéry.  
Objednání na www.fotofata.cz nutné.

Uvedené soboty  • 14.00 a 16.00  
Procházky zahradou s odborníkem – Venkovní 
 expozice

12. 5. Iveta Bulánková – Dřevité pivoňky (AS)
16. 6. Eduard Chvosta – Kaktusy a sukulenty (AS)
30. 6. Iveta Bulánková – Denivky, kaly (AS)
(Pozn.: AS – sraz u pokladny z ul. K Pazderkám, AJ  – sraz 
u pokladny z ul. Nádvorní)

Pátek 25. 5.  • 18.00 – 22.00
Noc kostelů – Kaple sv. Kláry, vinice
Navštivte barokní kapličku sv. Kláry a vychutnejte 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 rovněž hudební doprovodný pro-
gram. 

Pátek 25. – neděle 27. 5.  • 9.00 – 18.00
Muškátová burza – Venkovní expozice, Ornamentální 
zahrada
Již popáté uspořádají členové specializované základní orga-
nizace Českého zahrádkářského svazu Pelargonie burzu, 
na které si můžete pořídit klasické i nevšední pelargonie. 
Burza bude v pátek a sobotu doplněna prodejem přebytků 
ze sbírek botanické zahrady. Chybět nebude ani odborné 
poradenství. 
V sobotu od 14.00 do 18.00 předvede v Ornamentální za-
hradě florista Michal Klapka aranžování a ukázku doplní po-
vídáním o rostlinách.

Soboty 26. 5., 9. 6., 14. 7., 11. 8.  • 14.00
Malování s Lucií Crocro – Ornamentální zahrada
Výtvarný seminář pro začátečníky i pokročilé. Rezervace 
na crocrolucie@seznam.cz nutná.

Neděle 27. 5., 10. 6., 15. 7., 12. 8.
Workshop Zahrada vůní – Ornamentální zahrada
Seznamte se s rostlinnými vůněmi a vytvořte si svou osobní 
vonnou kompozici. Rezervace na petra@rafaella.cz nutná.

Úterý 29. 5. – neděle 10. 6.  • 9.00 – 18.00
Africké fialky a jejich příbuzní – Fata Morgana  
Díky spolupráci se SZO ČZS Saintpaulia uvidíte ve skleníku 
Fata Morgana přehlídku variet rodů Saintpaulia a Strepto-
carpus, letos obohacené o další příbuzné rostliny z čeledi 
podpětovitých. Výstavu doplní prodej listů, mladých rostlin 
a poradenská služba.

Sobota 9. 6.  • 19.00 – 1.00
Muzejní noc – Fata Morgana, vinice sv. Kláry
V rámci programu Muzejní noci si můžete zdarma prohléd-
nout skleník Fata Morgana a posedět u sklenky dobrého 
vína ve viničním domku na vinici sv. Kláry (ostatní části ven-
kovní expozice jsou během pořádání akce pro veřejnost uza-
vřené). 

Sobota 9. – neděle 10. 6. 
Pražské vinice
Během celého víkendu budou pro veřejnost probíhat pro-
hlídky expozice výroby vína.  

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

CZECH PHOTO CENTRE
Na Zlatě 2835/1, Nové Butovice 

Čtvrtek 5. 4. – neděle 13. 5.
Výstava Czech Nature Photo 2018 – velká síň galerie
Přijďte si prohlédnout nejúspěšnější snímky letošního roč-
níku. Fotografové v průběhu ledna a února přihlašovali své 

práce do následujících kategorií: Savci, Ptáci, Plazi, Obojži-
velníci a podvodní život, Bezobratlí, Český les, České země-
dělství a venkov, Zvířata v lidské péči, Cena za nejlepší 
fotografii české přírody – speciální kategorie, jejímž partne-
rem je správa Krkonošského národního parku a Příroda 
v Praze – speciální kategorie vypisovaná Magistrátem hlav-
ního města Prahy. 

Čtvrtek 5. 4. – neděle 13. 5.
Výstava Makrofotografie 3x jinak
Milan Blšťák, Pavel Krásenský, Veronika Souralová představí 
v malé síni galerie Czech Photo Centre trojí pohled na svět 
makrofotograie. 

Středa 16. 5. – neděle 10. 6.
Výstava Jiří Šebek – Chrámy nové doby
V dřívějších dobách architektuře Prahy dominovaly kostely, 
chrámy či jen věže. Nyní tyto staré chrámy nahrazují chrámy 
nové doby – administrativní a obchodní budovy. 

Doprovodné akce v galerii 
Čtvrtek 3. 5.  • 18.00
Přednáška fotografa Vladimíra Čecha ml. – fotografické pro-
jekty Tygr a já a Fotopasti.

Čtvrtek 10. 5.  • 18.00
Přednáška Jana Svatoše – jak vznikal film Archa světel 
a stínů.

Pátek 11. 5.  • 18.00 
Komentovaná prohlídka – Czech Nature Photo s fotografem 
Michalem Krause.

Úterý 22. 5.  • 16.00 – 18.00
Workshop EIZO – Faktory ovlivňující barevnou reprodukci 
fotografií na monitorech + praktické ukázky.  
Lektor: Antonín Charvát. Zdarma.

Více na www.czechpressphoto.cz nebo na Facebooku. 
Výstavy jsou k vidění (není-li uvedeno jinak) út–pá 
od 11.00 do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. 
Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme 
na všech ny akce o potvrzení účasti na e-mailu  
cp@czechpressphoto.cz nebo tel. 608 875 556.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
 
Úterý 1. – čtvrtek 31. 5. 
Stáří jako obdarování a další vrcholná fáze života – 
refektář
Výstava výtvarných děl – projekt vznikl ve spolupráci 
 studentů Mensa gymnázia a seniorů v Domově sv. Karla 
 Boromejského.
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Neděle 13. 5.  • 17.00
Koncert – kostel sv. Rodiny
Orchestrální řada Archioni pod vedením Michala Macourka.

Neděle 20. 5.  • 17.00 
Cembalový recitál Evy Tornové – kostel sv. Rodiny
Na programu: J. Kuhnau, J. K. F. Fischer a J. Ph. Rameau.

Sobota 2. 6.  • 14.00 
Dětská pouť – zahrada Domova
Zábavné odpoledne se soutěžemi k Mezinárodnímu dni dětí.

Neděle 3. 6.  • 17.00 
Koncert orchestru Musica Alternativa – kostel  
sv. Rodiny

Varhany: Lukáš Petřvaldský, mezzosoprán: Stanislava Str-
nadová. Na programu: A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, 
P. Warlock, A. Dvořák a F. Míča. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800
 
Pátek 11. 5.  • 15.00 – 18.00
Rodinné sportovní hry 2018
Zveme vás na již 8. ročník oblíbených sportovních her. Pro 
děti od 2 let až po školní děti a jejich rodiče či prarodiče 
bude na zahradě připraveno několik sportovních stanovišť. 
Tradičně si můžete vyzkoušet skok do dálky, rychlostní ská-
kání přes švihadlo, ale i několik netradičních sportovních 
disciplín. V případě deštivého počasí se program přesune 
do prostor DDM. Více informací a podrobný harmonogram 
naleznete na našem webu. 

Soboty 19. 5. a 2. 6.
Seznámení s Nordic Walking
Stále častěji vídáme v parcích, na výletech či na horách cho-
dit lidi s „hůlkami“. Poznáte ty správné na Nordic Walking? 
Máte je doma a zatím jste je nevyzkoušeli? Nebo s nimi ak-
tivně chodíte a tentokrát nechcete jít sami? Pokud budete 
mít jedno sobotní dopoledne 2 hodiny čas, pak jste zváni. 
Cena 1 lekce je 120 Kč. Registrace účastníků (od 18 let) je 
možná na https://ddmstodulky.iddm.cz/, platba osobně 
v recepci DDM. Těší se na vás akreditovaná instruktorka 
Klára Čížková.

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

Klub JEDNATROJKA
Centrální park naproti golfovému  
hřišti v ulici K Zahrádkám 

Klub je otevřený každé pondělí 15.00–19.00 (IK – indivi-
duální konzultace 14.00–15.00), úterý 14.00–18.00  
(IK – 18.00–19.00), středu 14.00 – 17.00 (IK 17.00–19.00) 
a čtvrtek 14.00–18.00 (IK 18.00–19.00). Dětem a mládeži 
ve věku 12–19 let z Prahy 13 nabízí možnost  aktivního trá-
vení volného času. K dispozici je sportovní a výtvarné vyba-
vení, internet i příjemné posezení. Klub  poskytuje bezplatné 
informace, podporu a pomoc v životních tématech dospívají-
cích (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc 
s hledáním brigády a nabídka doučování).  
Měsíční téma: Fenomény hubnutí
Z programu vybíráme: 1. a 8. 5. Zavřeno, 2. 5. Preventivní 
aktivity na měsíční téma, 10. 5. Venkovní hry, 14. 5. Filmový 
klub, 23. 5. Červený stan (dívčí klub), 31. 5. Vohradská divo-
čina – hudebně kulturní odpoledne. Změna programu vy-
hrazena.  

Více na tel. 277 007 284, Facebooku ProximaSociale. 
INZERCE

www.reznictviukvardu.cz

...nejen 
teplá 

sekaná!

každou středu od 8 do 18 hodin
vedle vchodu do Alberta od lékárny

rezervace na tel.: 702 819 450
www.pedikuraohrada.cz

Otevíráme 
2. května

• Dárkové kytice
• Svatební fl oristika
• Smuteční vazby
• Výroba dárkových 

a sezónních 
aranžmá

• Výzdoba interiérů

www.kvetiny-oaza.cz



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2018 37

kaLendáŘ akcí

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746 

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

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

KLUB NA HRANÍ MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          

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

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

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00, vstup 
zdarma.
29. 4. Kluk nebo holka – Divadlo ŠUS
 6. 5. Z pohádky do pohádky – Divadlo na houpačkách
13. 5. Táta, máma a já aneb O Palečkovi – Divadlo Bořivoj
20. 5. Můj medvěd Flóra – Divadelní společnost Kejklíř
27. 5.  Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Divadlo Martin           

Matějka
 3. 6. Princezna na hrášku – Divadlo Dokola
10. 6. O statečné Margitce – Bářino toulavé divadlo

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986 

Herna je otevřena po - čt 9.00 – 12.00. Přihlášení předem 
není nutné. V pondělí a úterý 30. 4., 1.,7. a 8. 5. je zavřeno. 

Pondělí 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: 
29. 5. od 10.30 – O co v rodině skutečně běží? Zamyšlení ka-
zatele Davida Nováka.

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti, 10.30 – kon-
verzační angličtina pro dospělé. Hlídání dětí zajištěno.

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

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

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

Sobota 5. 5. 
Mše sv. s udílením svátosti nemocných
Před mší svatou bude od 9.00 v kostele sv. Prokopa možnost 
přistoupit ke svátosti smíření. Od 9.30 následuje májová po-
božnost a od 10.00 mše sv. s udílením Svátosti nemocných. 
Vše zakončíme posezením s malým pohoštěním.

Úterý 15. 5.  • 19.00
Přednáška doc. Jaroslava Šebka
Přednáška na téma Vznik republiky a církev v Komunitním 
centru sv. Prokopa.

Neděle 13. 5.  • 19.00 
Třináctého na třináctce
V Komunitním centru sv. Prokopa bude pokračovat cyklus 
koncertů Slávka Klecandra a jeho hosta. 

Pátek 25. 5.
Noc kostelů

Na noc kostelů vás zveme do obou našich chrámů. 

Kostel sv. Jakuba
18.00  Mše svatá
18.30  Adorace

19.30  Prostor pro ztišení

Kostel sv. Prokopa
Noc kostelů ve sv. Prokopovi bude probíhat v duchu doby, 
ve které žil patron tohoto kostela. 
 9.30  Program pro mateřské školy Prahy 13
12.00  Poledne v kostele pro pracující v Praze 13
16.00  Výtvarné dílničky pro děti
19.00  Varhanní koncert
20.00  Občerstvení na střeše Komunitního centra
22.30  Závěrečná modlitba

Středa 30. 5.  • 19.30
Přednáška Marka Orko Váchy 
Přednáška v Komunitním centru na téma Křesťan a svět – 
Jaké vztahy ke světu vyplývají z povolání křesťana? Pořádá 
pedagogická sekce ČKA ve spolupráci s KC sv. Prokopa.

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
 
Pátek 25. 5.  • 18.00 – 22.00
Noc kostelů v Křesťanském centru Luka
Budou otevřeny prostory Křesťanského centra, kde v týdnu 
probíhají aktivity Rodinného centra Rybičky, dětské kluby 
Savana a Robinson, cvičení seniorů a v neděli dvoje boho-
služby Církve bratrské (od 9 hod a od 11 hod – druhá je i pro 
anglicky mluvící). Prohlídky prostor bývalého učňovského 
střediska budou doplněny o fotografie a videa z těchto 
 aktivit. Celý večer bude obohacen o výstavu děl sochaře 
Čestmíra Sušky, zakladatele sochařského studia Bubec v Ře-
poryjích. Svá díla ze skla, dřeva a kovu vystavoval například 
v Botanické zahradě v Troji, v Plzni, v Brně, v USA. Čestmír 
Suška je i autorem originálních laviček v Praze 13.

Dále se v každou celou hodinu bude možno za doprovodu 
živé instrumentální hudby zaposlouchat do přednesu krát-
kých biblických textů, které mají co říct do současnosti.

Po celou dobu bude příležitost k duchovním rozhovorům 
a modlitbám. Občerstvení (káva, čaj, dezert) zajištěno.  
Více na www.nockostelu.cz/kostel/2237/.

Pondělky  • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 
 výpravy, letní tábor. Pozvánky na akce, fotky a kontakty 
na www.klubsavana.webnode.cz. 

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

Pátky  • 9.00 – 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. 
Fotky, videa a pozvánka na puťák v květnu a letní tábor 
na www.klubrobinson.cz. 

Více informací najdete na www.13ka.cz. 
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

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.

Hudební vycházky – každou neděli ve 13 hod. v Gočáro-
vých domech.

Večerní prohlídky s průvodcem – Zveme Vás na pro-
cházku po zoo po zavírací hodině každý pátek a sobotu 
od 19.00. Na prohlídku je nutné se předem objednat na 
novakovak@zoopraha.cz.

Krmení velbloudů  
Každý den se můžete setkat s velbloudy a nakrmit je. Vždy 
od 13.30 hod. Na prohlídku je nutné se předem objed-
nat na e-mailu novakovak@zoopraha.cz.

Výstavy 
Galerie Gočárovy domy – Štíři v zoo (do 27. 5.)  
                     – Achatiny (od 2. 6.) 
Jurta – Pomáháme jim přežít: Sajgy mongolské 

Úterý 1. 5.
První máj, lásky čas
Speciální ranní prohlídka pro páry a rodiny za zvířaty 
 žijícími v páru.

Sobota 5. 5.
Zoo je věda 
Po loňské úspěšné premiéře opět představíme výzkumy, 
které v zoo provádějí pracovníci zoo a studenti i profesoři 
univerzit.

Úterý 8. 5.
May Day 
Tradiční akce dětských kolektivů ve prospěch ohrožených 
druhů zvířat. Podpořte děti a jejich prezentace i vy a pomů-
žete in-situ projektům v rámci kampaně Zoo Praha Pomá-
háme jim přežít.

Sobota 12. 5.
Den ptačího tahu
Vydáme se na vycházku po zoo spojenou s pozorováním 
ptáků, naučíte se je poznávat podle hlasů a seznámíte se 
s kvakoši, volavkami a slípkami.

Sobota 12. 5.
Zooškola pro dospělé
Jak se dělá zoo – na tento kurz je nutné se předem objednat.

Neděle 13. 5.
Oslava Dne rodin a Dne matek
Celý den věnujeme rodinám. Mohou 
si vyzkoušet svoje  znalosti a také ši-
kovnost, soutěže budou založené 
na spolupráci celé rodiny.

Sobota 19. 5.
Mezinárodní den Biodiverzity
Co je to biodiverzita, kde je největší 
a proč? Jaká je biodiverzita v zoo?

Úterý 22. 5.
Setkání strážců pralesa

Další ročník soutěže pro mateřské a základní školy zaměřený 
na sběr mobilních telefonů a tabletů vyvrcholí setkáním 
soutěžících. Den plný her a zábavy.

Pátek 25. 5.
Noc snů 
Celosvětová akce na podporu handicapovaných dětí. 
 Tradiční večer plný nevšedních zážitků pro rodiny dětí  
s postižením.

Sobota 26. 5.
Oslava narozenin malých gepardů a lachtana
Popřejeme našim africkým mláďatům k prvním narozeni-
nám a předáme jim dárky.

Pátek 1. 6.
Den dětí s městskou policií
Den plný her a zábavy připravený tradičně s městskou poli-
cií hl. m. Prahy. Chybět nebude řada atrakcí a soutěží o ceny. 
Děti do 15 let jen za 1 Kč!

Sobota 2. 6.
Vernisáž výstavy „Achatiny“

Slavnostní zahájení výstavy obrovitých plžů, jaké jste ještě 
neviděli.

Sobota 9. 6.
Australský den 
Den věnovaný Austrálii a jejím obyvatelům.

Bližší informace o prázdninových programech 
 získáte na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.

                           Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Stodůlecký posel Periodický tisk městské části Praha 13

Na Výstavišti Holešovice si můžete prohlédnout největší 
a nejucelenější sbírku mumií na světě. Výstava přináší fasci-
nující poselství o dávných kulturách a civilizacích. Originální 
mumie a další ...TAJENKA byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých orga-
nizací a soukromých sbírek.  Otevřeno je každý den včetně svátků od 9.00 do 20.00.  
Na výstavu je dobré si rezervovat minimálně 1,5 hodiny. Poslední vstupenky se prodávají 
v 18.00. Více informací je na www.mumiesveta.cz.

STOP – Ročník XXVIII. – květen 2018 · Vychází měsíčně kromě července a srpna · Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13 · Registrace:  
MK ČR E 12088 · IČO: 00241687 · Redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13 · Tel. 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 · E-mail: stop@p13.mepnet.cz · Redakční rada:  
Mgr.  Eva Libigerová, Eva Černá, Alice Hoffmannová, JUDr.  Emese Stluková · Šéfredaktorka: Eva Černá · Redakce a  inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr.  Dan Novotný  
· grafická úprava a  zlom: Prographichouse, s.r.o. · Tisk: Europrint, a.s. · Distribuce: Pavel Sirotek – firma Sabina, tel. 603  728  140 · Uzávěrka tohoto čísla:  
9. 4. 2018 · Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky  
po stylistické stránce. Objednávka inzerce na tel. 235 011 229, inzerce@p13.mepnet.cz. Ceník inzerce a další informace najdete na www.praha13.cz/inzerce.
Toto číslo vyšlo dne 27. 4. 2018 v nákladu 31 500 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

Křížovka pro děti: Den matek se u nás slaví vždy druhou květnovou neděli. V tento den 
máme skvělou příležitost poděkovat ...TAJENKA za to, co všechno pro nás v životě udělaly. 

Dubnová tajenka: PRVNÍ NOVINOVÉ ZNÁMKY
Výherci:  Daniel Drnek, Praha 5; Pavel Tocauer, Velká Ohrada;  

Jiří Krampl, Stodůlky 
 

Připravila Petra Fořtová

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. května na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správná odpověď z dubna:
Křížovka – BEZPEČNÁ TŘINÁCTKA 

Poukázky do McDonald‘s v galerii Butovice získávají:
v hodnotě 387 Kč – Johanka a Prokop Štěchovi, Malá Ohrada
v hodnotě 258 Kč – Karolínka Kaslová, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eliška Malá, Praha 8
Kateřina Brodská, Stodůlky
Antonín Pösl, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Jan Konečný, Velká Ohrada
Marie Lerchová, Lužiny
Věra Krychová, Praha 5

Soutěžní otázky na květen:
1) Kde se otevřelo nové Mamodiagnostické centrum Waltrovka?
2) Jak dlouhou trať si mohou zvolit účastníci závodu Bike Prague? 
3) Kdy se koná zápis do mateřských škol?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Čtvrtá knihobudka byla otevřena v budově polikliniky v ulici Hostinského.
2) SDH Stodůlky pořádalo Den otevřených dveří v sobotu 21. dubna.
3) Nezmaři oslavili 40 let na hudební scéně.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu globus Zličín získává:  
Jana Rožcová, Lužiny   
 Připravila Petra Fořtová

kŘíŽOvka    čtenáŘská sOUtĚŽ    
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ZÁKLADNÍ 
ČÍSLOVKA

HUŤ 
V OSTRAVĚ 

(ZKR.)

OPUCHLINY

HLAVA 
KLÁŠTERA

ODDĚLENÍ 
V NEMOCNICI

VÝCHOD 
(NĚM.)
JEDLÁ  

HOUBA

SOLMIZAČNÍ 
SLABIKA

BOHYNĚ 
ÚRODY

PRIMÁTI

KAP

STAROŘEK

BÝVALÝ 
AMERICKÝ 
PREZIDENT

SLOVENSKÁ 
PŘEDLOŽKA
CITOSL. PO- 
BÍDKY KONĚ

ANDĚL  
PÁNĚ

INICIÁLY 
HEREČKY 

KAČÍRKOVÉ
SKLIZEŇ POMŮCKA: IFA
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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

2 933900 000079


