
červen 2022

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj městské části Praha 13

FO
TO

: P
ET

RA
 FO

ŘT
OV

Á



ČERVEN 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2172

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
přijetí finančního daru ve výši 50 000 Kč od firmy Emil Frey ČR, s.r.o., na náklady 
spojené se stravováním předškolních dětí z Ukrajiny ve školních jídelnách
a přijetí věcného daru od nakladatelství Albatros Media, a.s., jedná se o 125 ks 
knižních publikací 1000 ukrajinských slovíček
a uzavření darovacích smluv

vzala na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky Generel cyklistické dopravy 
městské části Praha 13

a schválila
uzavření smlouvy o zpracování generelu cyklistické dopravy městské části Praha 13  
s uchazečem PUDIS, a.s., Podbabská 1014/20, Praha 6, jehož nabídka byla komisí 
vyhodnocena dle stanovených hodnotících kritérií jako nejúspěšnější a zcela 
vyhovující podmínkám výzvy

souhlasila
s uzavřením smlouvy o dílo na akci Komunitní zahrada u ZŠ Janského  
na části pozemku par. č. 2342/56 k.ú. Stodůlky se společností Gardenline, s.r.o.,  
Na Vinici 948/13, Litoměřice 

souhlasila
s tím, aby odbor životního prostředí MČ Praha 13 na pozemcích parc. č. 291/10,  
parc. č. 334, parc. č. 374/2, parc. č. 375, v k.ú. Třebonice, provedl sadové úpravy  
a umístění drobného mobiliáře a herních prvků – hracích tabulí a fitness prvků  
a obnovu tůňky v rámci obnovy historické Krteňské cesty v lokalitě Třebonic a dále  
na pozemku parc. č. 374/3 v k.ú. Třebonice drobné sadové úpravy

vzala na vědomí
návrh komise na rozdělení dotací v oblasti volného času pro rok 2022 

a schválila
poskytnutí dotací v souhrnné výši 1 188 600 Kč pro sportovní organizace  
a na sportovní akce z finančních prostředků určených na sport získaných 
prostřednictvím výnosů z daně z technických her,  
poskytnutí dotací v souhrnné výši 600 000 Kč pro ostatní žadatele z vlastního 
schváleného rozpočtu, 
závazné pokyny pro správné vyúčtování dotace v oblasti volného času pro rok 2022 
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace v oblasti volného času pro rok 2022 

vzala na vědomí
že dle ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 491/2021 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a změně některých zákonů, tvoří území městské části Praha 13 jeden volební 
obvod

a schválila
návrh počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební období  
2022-2026 na 35 členů zastupitelstva

vzala na vědomí
protokol hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na Celoroční provoz fontán, kašen a pítek MČ Praha 13 

a schválila
smlouvu o dílo s firmou Tomáš Zmatlík, Novodvorská 1098/128, Praha – Braník

schválila
návrh smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání na dobu určitou 5 let o nájmu 
věcí movitých a pronájmu prostor restaurace v 1. podzemním podlaží objektu radnice 
MČ Praha 13

                         Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Tichá linka na radnici pomáhá
Městská část Praha 13 rozšířila své služby o Tichou linku. Občané s vadami sluchu 
nebo řeči mají možnost využít on-line tlumočení do znakové řeči nebo přepis mluvené 
řeči do textu. Úřad, který je plně bezbariérový pro osoby se sníženou pohyblivostí,  
se tak stal bezbariérovým i pro osoby se sluchovým postižením.  
Tablet s on-line překladatelem si mohou občané vyžádat při vstupu do prostor radnice 
na informacích a použít jej při vyřizování svých záležitostí. On-line tlumočení a přepis 
jsou provozovány neziskovou organizací Tichý svět.         -red-

Změna času zahájení svozu komunálního odpadu
V souvislosti se zahájením rekonstrukce Barrandovského mostu dojde k posunu zá-
kladního času zahájení svozu komunálního odpadu z 6 hodiny ranní na dobu dřívější 
o jednu hodinu. Pro zajištění hladkého průběhu svozu komunálního odpadu je posun 
času nezbytný i s ohledem na objízdné trasy. Je předpoklad, že v tomto čase budou 
komunikace ještě průjezdné a svozová vozidla nebudou překážkou v plynulosti do-
pravy v Praze.                      Dana Céová, OŽP

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

Kontejnery na bioodpad až v říjnu
Od července do září nebudou přistavovány kontejnery na bioodpad. Harmonogram  
na říjen bude zveřejněn na webu městské části Praha 13, www.praha13.cz  Životní 
prostředí  Bioodpad a v zářijovém vydání zpravodaje STOP.        Jitka Zámorská, OŽP

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

                           Hana van der Hoeven, Letiště Praha 

Na Velké Ohradě začne výměna veřejného osvětlení
Během letošního léta bude na sídlišti Velká Ohrada zahájena postupná obnova sítě 
veřejného osvětlení. V rámci těchto prací budou na sídlišti během letošního příštího 
roku postupně vyměněny nejen všechny lampy veřejného osvětlení, ale z některých 
vybraných lamp se stanou tzv. „EV ready lampy“.
EV ready lampa je nový prvek, jedná se o lampu veřejného osvětlení se speciální  
paticí, která umožní do lampy veřejného osvětlení integrovat plnohodnotné odběrné 
místo tak, aby bylo možné lampu v budoucnu osadit dobíjecí stanicí pro nabíjení 
elektrických vozidel. Jedná se však pouze o přípravu pro nabíjení, která umožní 
snadné budoucí osazení wallboxem bez dalšího kopání a větších zásahů do veřejného 
prostoru.
Projekt realizuje v rámci spolupráce PREdistribuce (vlastník a správce elektrické  
distribuční sítě na území Hlavního města Prahy a Roztok) a Technologie Hlavního 
města Prahy (správce pražské sítě veřejného osvětlení).  -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  



tel. 235 011 217 • www.praha13.cz • ČERVEN 2022 3

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@praha13.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@praha13.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

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

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

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

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

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

SLOVO REDAKCE KONTAKTY
Vážení a milí čtenáři,
rok se s rokem sešel a náš STOP, stejně jako děti, čekají dvouměsíční prázdniny.  
Než vám popřejeme hezké léto, dovolte malou ochutnávku toho, co červnové vydání 
měsíčníku nabízí. Tématem STOPu je tentokrát komunitní zahrada, která bude u Základní 
školy Janského na Velké Ohradě sloužit k aktivnímu odpočinku. Více se o tomto projektu 
dozvíte na straně pět. V informacích z radnice najdete pozvánku na veletrh sociálních 
služeb, který proběhne před radnicí souběžně se Dnem zdraví 15. června. Budoucí 
prvňáčci se už teď mohou těšit na Pohádkový les, který pro ně v Centrálním parku otevře 
své brány prvního září. Kulturní dům Mlejn vám nabídne premiéru dvou velmi zajímavých 
představení. Naposledy se v tomto čísle setkáte s rubrikou Třináctka rok po roce, neboť 
jsme v ní společně doputovali až do loňského roku. Současně máte na stránkách šestnáct 
a sedmnáct poslední možnost načerpat inspiraci, jak naložit s volným časem vašich dětí 
během prázdnin. Kromě výše uvedeného se dočtete o rozličných akcích, které pro vás 
připravila městská část. Nezahálely ani školy a školky, jež různými způsoby vítaly jaro, 
pálily čarodějnice, anebo třeba pořádaly jarmarky. Nabídka článků a rubrik je jako 
pokaždé pestrá a jistě si v ní každý najde něco svého. Přejeme vám, milí čtenáři, aby 
čekání na prázdniny nad stránkami našeho magazínu příjemně ubíhalo a hlavně aby  
se letní měsíce nesly ve znamení klidu, pohody, hezkého počasí a setkávání s přáteli.  
V září se těšíme na shledanou.  -red-

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

Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2022  Distribuce: 2. – 9. 9. 2022

Pane starosto, končí školní rok  
a rád bych věděl, jak jsou na tom 
kapacitně školky a školy v Praze 13, 
chceme se nastěhovat, plánujeme 
rodinu a informace o vzdělávacích 
kapacitách pro děti jsou jistě ne-
jen pro nás velmi zásadní.
Kapacita školních zařízení v celé 
městské části samozřejmě má naši 
plnou pozornost a věnujeme se jí 
neustále. Končí další školní rok  
a z výsledků zápisů do mateřských 
a základních škol je jasně vidět, že 
v současné době jsou kapacity do-
statečné a všechny děti s trvalým 
pobytem v Praze 13 byly i letos 
umístěny. I přes krize, které škol-
ský systém musel zvládnout, jsme 
všechny požadavky pokryli. Naše 
děti jsou samozřejmě prioritou 
a důsledně se staráme o to, aby 
mohly do škol i školek chodit tady, 
na třináctce. 

Vedle aktuálních potřeb mateř-
ských a základních škol se věnu-
jeme také budoucnosti. Naše 
městská část se neustále rozvíjí 
a již teď je třeba myslet na další 
generace dětí. Důrazně trváme na 
tom, aby při plánování nové vý-

stavby byla zajištěna i kapacita 
školních zařízení. Aktuálně tuto 
otázku řešíme v Západním městě, 
v lokalitě určené pro bydlení. Je to 
jeden příklad, jak lze zajistit dosta-
tečný rozvoj nových čtvrtí, včetně 
potřebné infrastruktury a služeb.  
S investorem je již podepsaná 
smlouva o spolupráci, která zajiš-
ťuje výstavbu mateřské školy a její 
předání městské části investorem. 
V současné době je navíc před 
podpisem dodatek k této smlouvě, 
který zajistí zvětšení mateřské 
školy a tím i její kapacity. Další 
připravovaná smlouva o spolupráci 
zajistí výstavbu druhé mateřské 
školy a její předání městské části 
investorem a pozemek pro vý-
stavbu základní školy včetně archi-
tektonické studie, projektové do-
kumentace a povolení k výstavbě. 

Investor tak na své náklady za-
jistí výstavbu nové mateřské školky 
s kapacitou šesti tříd, včetně dět-
ského hřiště, venkovního sportovi-
ště a dopravní infrastruktury  
minimálně pro celkem 150 dětí 
předškolního věku. Toto není 
hudba daleké budoucnosti,  

na stole máme již připravený  
reálný projekt. Po jeho schválení 
investor začíná hned stavět. Násle-
dovat bude další mateřská škola, 
podle toho, jak se Západní město 
bude rozrůstat. Ve stejném režimu 
pracujeme také na výstavbě nové 
základní školy. K rozvoji je nutné 
přistupovat systematicky a připra-
vovat budoucí kapacity vzděláva-
cích zařízení již teď. Věnujeme se 
samozřejmě také volnočasovým 
aktivitám pro děti a mládež. Pod-
porujeme sportovní kluby i kul-
turní spolky s cílem zajistit širokou 
škálu možností zájmových aktivit 
pro děti přímo v naší městské 
části. Právě teď připravujeme roz-
šíření prostor Domu dětí a mlá-
deže, na které se nám podařilo zís-
kat částečnou finanční podporu 
soukromého investora. Cestu,  
jak lze nové školky a školy zajistit 
jsme našli, myslíme také na souvi-
sející kapacity volnočasových akti-
vit a děkuji všem, kteří se této pro-
blematice věnují. Velké poděko- 
vání patří paní místostarostce 
Marcele Plesníkové, která má 
školství ve své gesci, a nejen v kri-
zových situacích se vzdělávání  
věnuje s maximální pozorností. 
Městská část se rozrůstá a rozvíjí, 
což je pro mě signál, že se zde  
lidem žije dobře a věřím, že i na-
dále bude. 

Krátce se ještě vrátím k rozvoji 
Západního města. Opět po do-
hodě s investorem zde bude se  
začátkem nového školního roku 
2022/23 otevřeno víceúčelové 
sportovní hřiště a zároveň tu nově 
začaly práce na první části nového 
parku. Mezi stromy, rostlinami 

a luční květenou povede naučná 
stezka. Ta bude i pro školáky šířit 
povědomí o místní fauně a flóře. 
Mobiliář parku bude jen z přírod-
ních materiálů, těšit se tak můžete 
např. na plazník, tedy velký rou-
bený truhlík pro drobné živočichy, 
broukoviště, hmyzí hotel nebo 
budky pro ptactvo. Součástí parku 
bude i smyslový chodník sesklá-
daný z více druhů přírodních po-
vrchů. Věřím, že tento vznikající 
park, stejně tak i multifunkční hři-
ště, budou v dalších letech využívat 
i žáci mateřské i základní školy, 
kteří tuto městskou infrastrukturu 
budou mít přímo ve svém okolí.

 

ILUSTRATIVNÍ VIZUALIZACE BUDOUCÍ BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY V BRITSKÉ ČTVRTI
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INFORMACE Z RADNICE

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

Den zdraví se uskuteční ve středu 15. června od 13 do 17 hodin  
na travnaté ploše před radnicí Prahy 13. Celý program bude doplněn 
soutěžemi pro děti o zajímavé ceny. Ústředním tématem letošního 
ročníku je Sportem ke zdraví. 

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

Podzimní komunální volby –
informace pro voliče
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 13. 4. 2022 byly vyhlášeny 
volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 23. 9. a 24. 9. 
2022. Ve volebním obvodu MČ Praha 13 budeme volit nejen Zastupi-
telstvo městské části Praha 13, ale rovněž Zastupitelstvo hl. m. Prahy. 

Upozorňujeme, že při splnění zákonných podmínek je voličem ne-
jen státní občan České republiky, ale i státní občan jiného členského 
státu EU, u kterého je jednou z podmínek zapsání do dodatku stálého 
seznamu voličů. Stálý seznam voličů a dodatek stálého seznamu vede 
odbor osobních dokladů a evidence obyvatel, kde si může každý volič 
osobně v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu  
či jeho dodatku. 

V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 voleb-
ních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových 
stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které Vám budou  
doručovány hlasovací lístky.  
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději do 20. 9. 2022. 

Upozorňujeme, že v těchto volbách nelze hlasovat na voličský  
průkaz, rovněž nelze hlasovat v zahraničí. 

Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební  
komise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových 
stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře 
Úřadu MČ Praha 13 – dveře č. 433 nebo 434. 

Veškeré důležité informace o volbách jsou postupně zveřejňovány 
na webových stránkách Úřadu MČ Praha 13 – www.praha13.cz  
v sekci Volby nebo na úřední desce. 

Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v záři-
jovém vydání našeho časopisu STOP.  Šárka Mašková

Volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 
– informace pro volební strany
Kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Pra- 
ha 13 ve volebním obvodu Městská část Praha 13 přijímá odbor  
občansko-správní Úřadu MČ Praha 13 (dále jen „registrační úřad“).
Kontaktními osobami k přijetí kandidátní listiny jsou:
 Šárka Mašková, tel. 235 011 313, e-mail: maskovas@praha13.cz,  
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5-Stodůlky, 3. patro,  
kancelář č. 434
 Martina Koloušková, tel. 235 011 316, e-mail: kolouskovam@praha13.cz, 
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5-Stodůlky, 3. patro,  
kancelář č. 426
Osobní podání kandidátní listiny bez předchozího objednání je možné  
v tomto časovém rozmezí:
Pondělí 8.30 – 17.30, úterý 8.30 – 15.30, středa 8.30 – 17.30,  
čtvrtek 8.30 – 15.30, pátek  8.30 – 13.00

V rozsahu uvedených hodin si lze termín pro podání kandidátní  
listiny i telefonicky zarezervovat na tel. 235 011 313 nebo e-mailem  
– maskovas@praha13.cz.

Lhůta pro podání kandidátních listin končí dne 19. 7. 2022 v 16.00. 
V této lhůtě musí být kandidátní listina registračnímu úřadu prokaza-
telně doručena (nestačí předání k poštovní přepravě), a to včetně 
všech příloh (prohlášení jednotlivých kandidátů) a petice (v případě 
sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta). Lhůtu 
nelze prodloužit, ani prominout její zmeškání. 

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávis-
lých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici  
podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Potřebný počet 
podpisů bude zveřejněn v zákonných termínech na webových strán-
kách www.praha13.cz. 

Kandidátní listiny registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 19. 7.  
do 25. 7. 2022.

Ve lhůtě do 1. 8. 2022 lze na základě výzvy registračního úřadu  
odstranit případné nedostatky. 

Rozhodnutí o registraci vydá registrační úřad ve lhůtě do 6. 8. 2022.
Volební strany mohou delegovat do okrskových volebních komisí 
členy resp. náhradníky ve lhůtě do 24. 8. 2022. 

Další podrobné informace ohledně kandidatury resp. delegování 
členů do okrskových volebních komisí jsou uveřejněny na webových 
stránkách www.praha13.cz. Šárka Mašková

Skřítkové a víly potěší děti  
v Centrálním parku
Máte rádi pohádky? Chcete si hrát a dobře se pobavit? Vstupte ales-
poň na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných rusalek, vodníků  
a skřítků. 

Městská část Praha 13 a společnost Velká dobrodružství pro vás 
připravila na čtvrtek 1. září od 12 do 17 hodin Pohádkový les – Skřít-
kové a víly. Na dvoukilometrové trase Centrálním parkem Prahy 13  
na Vás i Vaše děti budou čekat pohádkové postavy a zvířátka ze zača-
rovaného lesa. Děti budou u každého z nich muset plnit úkoly. Po je-
jich splnění dostanou malí poutníci dárek z truhly u Stromu splně- 
ných přání. 

Akce se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a místosta-
rostky Marcely Plesníkové. Trasa pohádkového lesa začíná u vstupu 
do Centrálního parku (křížení ulic Pod Hranicí a V Hůrkách)  
a vstupné je zdarma.

Budeme dodržovat aktuální hygienická opatření. Pokud chcete vy-
razit na cestu v čase, který vám vyhovuje, zaregistrujte se POVINNĚ 
týden před akcí na www.velkadobrodruzstvi.cz do formuláře v rubrice 
Pohádkový les. Přijďte v jakémkoli počasí. Budete se dobře bavit! -red-

Veletrh sociálních služeb
Naše městská část od roku 2007 pravidelně pořádá Veletrh sociálních 
služeb Prahy 13. Letos se uskuteční ve středu 15. června od 13.00 do 
17.00 na travnaté ploše před radnicí na Slunečním náměstí. Na vele-
trhu představí své služby dvacet pět organizací, které pro klienty zajiš-
ťují například pečovatelskou službu, terénní programy, osobní asistenci 
apod. Chybět nebudou ani organizace, které se specializují na služby 
pro migranty, včetně nově příchozích uprchlíků z Ukrajiny. Vystavo-
vatelé prostřednictvím infostánků ochotně představí své služby a záro-
veň budete mít možnost zakoupit výrobky z chráněných dílen. 

Akce se uskuteční souběžně s Dnem zdraví Prahy 13. Petr Syrový 
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Radnice Prahy 13 připravuje komunitní zahradu na Velké Ohradě
Městská část Praha 13 připravuje komunitní zahradu na Velké 
Ohradě, poblíž základní školy Janského. Komunitní zahrada bude 
sloužit k aktivnímu odpočinku. Pozemek o rozměru 5 tisíc m2  
je součástí pozemku Základní školy Janského v ulici Herčíkova v blíz-
kosti Prokopského údolí.

„Komunitní zahradu jsme 
připravovali již delší dobu,  
ale jako každá městská část  
v Praze řešíme komplikované 
majetkové vztahy. V první řadě 
pozemek musí být v majetku 
městské části a dostupný do-
statečnému počtu obyvatel, 
kteří by se mohli do komunitní 
zahrady zapojit. Řešili jsme 
dochozí vzdálenost pro místní 
obyvatele, přívod vody a způ-
sob, jak pozemek zabezpečit, 
ochránit před vandaly a mnoho 
dalších podmínek, které komu-
nitní zahrada ke kvalitnímu 
provozu potřebuje,“ řekl  
starosta Prahy 13 David  
Vodrážka. 

V současné době není tento 
pozemek využitý a vzhledem  
k velikosti tohoto prostoru při-
náší možnost velkorysého ře-
šení. Komunitní zahrada  
poskytne zapojené skupině 
obyvatel prostor pro společné 
pěstování především ovoce,  
zeleniny, bylinek a vytvoří zde funkční místo pro odpočinek a soused-
ské setkávání. Primárně je prostor určený lidem se zájmem o samo-
zásobení ovocem, zeleninou a místo pro zahraničení, setkávání se  
u společných zájmů a sdílení informací a zkušeností během pěstování. 
Výhodou zvoleného pozemku je možnost tak velkou plochu uzam-
knout a zajistit tak bezpečnost proti případnému vandalismu. 

Radnice celý pozemek vyčistila od starých keřů a zahajuje práce  
na samotném budování prostor zahrady. Budou zde vyvýšené záhony 
pro pěstování ovoce a zeleniny, přibudou stromy, které poskytnou za-
stínění a dotváří ráz zahrady. Plánuje se také dosadba několika ovoc-
ných stromů, navazující na koncept celého záměru. Po obvodu bude 
vysazené keřové a trvalkové patro, tvořící jednak zvukovou clonu,  
ale také poskytující možnost dalšího využití daných rostlin.

Na pozemek městská část umístí také potřebné zázemí. Uživatelé  
zahrady budou mít k dospozici sklad nářadí i kompostér. Většinu  
pozemku bude pokrývat travnatá plocha a pouze část bude zpevněna  
v podobě cesty a prostoru k posezení. 
Komunita bude rozhodovat o dalších krocích
Kam přesně budou umístěny lavičky, posezení, nebo ohniště či písko-
viště nebo houpačky pro děti bude už na rozhodnutí těch, kteří se  

na užívání a provozu komunitní zahrady budou podílet.
„Pozemek pro komunitní zahradu jsme již začali upravovat podle 

zpracované projektové dokumentace a postupně budou instalovány 
základní prvky, jako vyvýšené záhony, stromy a upraven celý pozemek. 
Další rozvoj již bude na komunitě a právě pro tento velmi zásadní 

krok jsme oslovili odborníky, kteří pomohou obyvatele Velké Ohrady 
oslovit již ve fázi stavebních úprav pozemku,“ dodává starosta.

Zajímá Vás komunitní zahrada?
Chcete se zapojit do dění v nově vzni-
kající komunitní zahradě? Chtěli byste 
zde pěstovat bylinky či rajčata, mít  
možnost kam odnést svůj bioodpad  
do kompostéru, kde z něj vznikne  
poklad, který využijete pro své pěsto-
vání? Nebo hledáte místo na setkávání 
se sousedy, pro odpočinek i zábavu? 
Stačí, když vyplníte krátký dotazník, 
který najdete na tomto bit.ly/KZPraha13, nebo prostřednictvím  
QR kódu.

Následně se na vás těšíme na prvním sousedském setkání, které 
proběhne v místě plánované komunitní zahrady ve středu 22. června 
od 18 hodin.

S nastartováním projektu pomáhá společensky prospěšný podnik 
Kokoza.  Lucie Steinerová

SOUČASNÝ STAV
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Servisní cyklostanice 
Městská část Praha 13 zřídila na třech místech unikátní cyklostanice, 
které jsou k dispozici nejen cyklistům nebo koloběžkářům, ale mohou 
je samozřejmě využít i maminky a tatínkové s kočárky. Tyto stojany 
jsou plně vybaveny pro běžné opravy a jsou zdarma k dispozici široké 
veřejnosti.

„Nové stanice jsou unikát-
ním zařízením, kde mají oby-
vatelé k dispozici nářadí na 
běžnou opravu ať už kol,  
koloběžek nebo i kočárků. 
Všichni víme, jak jsou drobné 
nehody při běžných činnos-
tech nepříjemné, a proto jsme 
se rozhodli tímto způsobem 
lidem nabídnout servisní 
místa,“ řekl starosta David 
Vodrážka.

Stanice jsou vybaveny kva-
litním nářadím a díly reno-
movaných německých 
a amerických značek opatře-
ných otočnými čepy pro 
snadnější manipulaci, hustil-
kou s vyztuženou ocelovou 
hadicí a integrovaným stoja-
nem na kolo. Navíc je na ka-
ždé z nich k dispozici QR kód s odkazy na návod na opravu nebo 
seřízení kola.

„Jedna stanice je umístěna u frekventované cyklotrasy před radnicí 
Prahy 13, zatímco druhá se nachází u občerstvení v Centrálním parku. 
Další stanici u venkovní posilovny v Britské čtvrti věnovala naší měst-
ské části společnost Finep,“ uvedla místostarostka Marcela Plesníková.   
 Lucie Steinerová

Sportovní hřiště Mezi Školami  
po rekonstrukci
Sportovní hřiště v areálu Fakultní základní školy Mezi Školami prošlo 
rozsáhlou rekonstrukcí za více než sedm milionů korun. Položena byla 
nová běžecká dráha, na bývalé asfaltové ploše vzniklo multifunkční 
hřiště pro míčové hry a nechybí ani velkorysý prostor pro všestranné 
posilování – workout. Upraven je také umělý trávník. Celý prostor 
školního sportoviště bude k dispozici škole, ve vyhrazených hodinách 

i veřejnosti.
„Rekonstrukci 

sportovního hřiště 
v areálu základní školy 
jsme zahájili na jaře, 
hned jak to počasí do-
volilo. Původní běžec-
kou dráhu totiž 
nadzvedávaly kořeny 
okolních stromů 
a přestala tak plnit 
svou funkci. Nemělo 
smysl opravovat 
pouze běžeckou 

dráhu, a tak jsme i díky získaným dotacím přikročili ke kompletní  
rekonstrukci místního sportoviště. Celý areál se tak proměnil ve více-
účelové hřiště pro všechny věkové kategorie, kde si svou disciplínu  
najde každý,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Školní sportovní areál touto rekonstrukcí získá kvalitní sportovní 
zázemí nejen pro hodiny tělesné výchovy, ale také pro volný čas. Děti 
mají teď k dispozici špičkové sportoviště, kde budou moci trávit volný 
čas a užívat si pohyb na čerstvém vzduchu. Veřejnosti bude sportoviště 
přístupné dle provozního řádu, stačí kontaktovat školu a dohodnout se  
se správcem areálu,“ dodala místostarostka Marcela Plesníková.

 Lucie Steinerová

Starosta přivítal nové občánky 
V obřadní síni radnice přivítal starosta David Vodrážka nové občánky 
Prahy 13. Slavnostního setkání se sešlo více než třicet rodin s novými 
občánky naší městské části.

„Vítání občánků je pro mne velmi slavnostní obřad a jsem rád, že se 
konečně vrátil do běžné agendy radnice. Minulé roky jsme bohužel 
museli tato setkání rušit, a o to víc jsme si dnešní vítání užili. V naší 
městské části žijí tisíce rodin s dětmi a děláme vše proto, aby se jim 
zde žilo dobře. Přeji všem především pevné zdraví, radost a štěstí do 
života. Na památku je tradičně vysazen strom, jehož kmotry jsou 
právě dnes přivítané děti,“ řekl starosta David Vodrážka.

Tradici zasazování stromů při vítání nových občánku Prahy 13 rad-
nice udržuje již desítky let a na území městské části tak pravidelně 
přibývají nové stromy. Občánci, které oficiálně přivítal starosta 5. květ- 
na již také mají „svůj strom“, stali kmotry nově zasazeného javoru 
v Dalejském parku na Velké Ohradě.  Lucie Steinerová



tel. 235 011 217 • www.praha13.cz • ČERVEN 2022 7

KALEIDOSKOP

Nové dětské hřiště na Lužinách
Radnice Prahy 13 dokončila rekonstrukci dalšího dětského hřiště, 
tentokrát v ulici Amforová na Lužinách. Slavnostního otevření se  
zúčastnily také děti z Fakultní základní školy Brdičkova. Na hřišti  
přibyly nové herní prvky, lavičky a došlo i na kompletní výměnu  
dopadové plochy.

„Obnova dětských hřišť v naší městské části probíhá neustále a jsem 
rád, že se nám vše daří podle plánu. Toto hřiště prošlo úpravami za té-
měř dva miliony korun a věřím, že nabídne bezpečný a kvalitní pro-
stor pro volný čas dětí na Lužinách,“ řekl starosta David Vodrážka.

Původní, již 
nevyhovující 
prvky byly  
demontovány  
a nahradily je 
nové. Děti mají 
nyní k dispozici 
dvě lezecké se-
stavy pro různé 
věkové i výkon-
nostní kategorie. 
Využít mohou  
i protahovací  
a balanční zaří-
zení, pro děvčata 
a chlapce škol-
ního věku je určeno větší točidlo. Zároveň bylo kompletně obnoveno 
i dětské pískoviště, výměnu si zasloužily i některé  
lavičky stejně jako celá dopadová plocha.

„Dětská i sportovní hřiště musejí být především bezpečná a umož-
ňovat dětem rozumně a zdravě strávit volný čas. Z mého pohledu se 
rekonstrukce vydařila na výbornou,“ zdůraznila místostarostka Mar-
cela Plesníková. Lucie Steinerová

Den proti rakovině v Praze 13
Naše městská část se 11. května zapojila do dvacátého šestého ročníku 
Českého dne proti rakovině. Před radnicí měli místní obyvatelé možnost 
podpořit projekt zakoupením žlutého kvítku měsíčku lékařského, letos 
s fialovou stužkou a podpořit tak boj proti této obávané nemoci.

„Den proti rakovině a prodej žlutých kvítků se stal tradicí a já si ve-
lice vážím toho, že se i letos přímo před radnicí povedlo projekt pod-
pořit. Všechny žluté kytičky, které jsou symbolickým darem pro 
každého, kdo dvaceti korunami přispěl, našly své majitele. Nejdůleži-
tějším posláním je preventivní osvěta a děkuji všem, kteří se již čtvrt 
století do této veřejné sbírky zapojují. Šíření informací o možnostech 
včasné prevence onkologických nemocí může zachránit mnoho ži-
votů,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Letošní ročník je zamě-
řen na prevenci onemoc-
nění děložního čípku  
a varlat. Liga proti rako-
vině letošními tématy 
sbírky cílí na mladou ge-
neraci. Ke každé kytičce 
dárce dostane i letáček  
s informacemi, jak se 
chránit před nádory dě-
ložního hrdla a varlat.  
Sbírka je určena také  

na zlepšování života onkologickým pacientům a samozřejmě podpo-
ruje i vědecký výzkum,“ dodala radní Aneta Maršálová Ečeková.  
Každý, kdo si před radnicí Prahy 13 kytičku zakoupil, dostal vedle  
informačních materiálů i malý dárek. 

Ligu proti rakovině je možné podpořit i posláním dárcovské SMS 
ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 
na číslo 87 777 anebo příspěvkem na sbírkový účet 65 000 65/0300.

Děkujeme všem, kteří spolu s námi pomáhají.  Lucie Steinerová

Psí den se opět vydařil
V sobotu 21. května se v Centrálním parku konal již šestý ročník Psího 
dne s Prahou 13. Akce, která věnuje velkou část svého programu útul-
kům a opuštěným pejskům letos představila nabitý program. V minu-
lých ročnících se jednou z nejoblíbenějších částí programu stala psí 
olympiáda a letos tomu bylo nejinak. Skoku do výšky, který se pořádá 
ve dvou kategoriích, se účastnil i komisař české knihy rekordů, který 
mohl zapsat nový rekord 137 cm, který vytvořil Rocky majitelky Mar-
cely Tvrdíkové. Hlavní ceny předal starosta David Vodrážka spolu 
s olympionikem Lukášem Krpálkem. Jedním z pilířů akce je i pomoc 
útulkům. Čtyři z nich přivezli na ukázku pejsky, kteří jsou aktuálně 
k odběru. Potencionální adoptivní rodiče se okolo pejsků jen houfo-
vali. Nezapomnělo se ani na ty psy, kteří přijet nemohli. Pro ty byly 
připraveny sběrné boxy, do kterých návštěvníci mohli přinést zásoby, 
hračky či pamlsky. Pomoc zvířatům je velmi důležitá. Novinkou letoš-
ního ročníku bylo představení pejsků celní správy. Ti jsou speciálně 
vycvičení na detekování nelegálních substancí, ale i tabákových 

výrobků, nebo například rostlin nebo zvířat, které je z některých států 
zakázáno odvážet. Lucie Steinerová
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Bezpečná 13 podevatenácté
Ve středu 27. dubna proběhl devatenáctý ročník akce Bezpečná 13 aneb 
Bezpečnost zajištěna. Na Slunečním náměstí se představily složky Inte-
grovaného záchranného systému v rekordním zastoupení.
Vedle unikátních vozů Záchranné služby návštěvníci viděli i technické 
vybavení letiště Praha, Vojenské policie, seznámili se s prací Hradní 
stráže. Děti i dospělí si mohli prohlédnout a vyzkoušet policejní mo-
torky a zásahová vozidla, ukázky práce předvedl také pyrotechnický 
robot. Městská policie se zapojila se svými čtyřnohými kolegy a se 
služebními psy a koňmi předvedli ukázku klasických zásahových  

situací. Během odpoledne  
na Slunečním náměstí přistál 
policejní vrtulník a na obloze 
ukázal své umění i pilot vo-
jenského vrtulníku.

„Bezpečná 13 je akcí, kte-
rou pořádáme pro obyvatele 
naší městské části již téměř 
dvacet let. Dva poslední roč-
níky jsme bohužel museli vy-
nechat, ale o to víc se vydařil 
ten letošní se zastoupením 
desítek vozů, sborů i samot-

ných členů IZS. Děkuji všem nejen za dnešní přehlídku, ale přede-
vším za jejich každodenní náročnou a velmi užitečnou práci.“ řekl sta-
rosta David Vodrážka.  Lucie Steinerová

Čarodějnice v Centrálním parku
Poslední květnový večer patřil tradičně čarodějnicím, které se sešly 
v Centrálním parku.  Pro všechny byl připraven doprovodný program, 
soutěže pro děti 
i kultura pro do-
spělé. Klasická ča-
rodějnická show 
byla doprovázena 
soutěžemi o nej 
koště, nos nebo 
masku. Letošní re-
kordní účast do-
provodila i bohatá 
hudební produkce. 
Vystoupili Ready 
Kirken, Bořek Sle-
záček s Petrou Pe-
terou a Marta 
Vančová. Oheň 
v odpoledních hodinách zapálil starosta David Vodrážka a za přítom-
nosti hasičů si všichni užili příjemný den i večer.  Lucie Steinerová

Prohlídka Muzea pražského 
vodárenství
Členové klubů seniorů Prahy 13 se ve středu 12. května, v rámci akti-
vit místní Agendy 21, zúčastnili prohlídky Muzea pražského vodáren-
ství v Podolí, kterou pro ně zprostředkovala radní Prahy 13 pro oblast 
sociální a odpovědný politik místní Agendy 21, paní Aneta Ečeková 

Maršálová. Unikátní muzeum bylo poprvé zpřístupněno veřejnosti již 
v roce 1952. Expozice se nachází v objektu staré filtrace úpravny vody 
Podolí v Praze 4. Součástí hodinové prohlídky byl mimo jiné i výhled 
do Engelovy „katedrály s filtry“. Pro velký zájem plánujeme podobné 
prohlídky realizovat i v nadcházejících měsících.

Seniory na prohlídku doprovodil, kromě již zmíněné paní radní,  
i předseda výboru MA 21 Vít Bobysud. Hanka Zelenková

Butovický zvoneček
Dvacátý druhý ročník tradiční soutěže v sólovém zpěvu pro děti ze 
základních škol Prahy 13, Butovický zvoneček, se uskutečnil ve dnech 
9. a 10. května v obřadní síni radnice. Soutěže, kterou pořádá městská 
část Praha 13 spolu s KD Mlejn se účastnilo celkem padesát pět sou-
těžících z osmi základních škol Prahy 13. Nejsilněji byly obsazeny ka-
tegorie od 2. do 5. ročníku, nejslabší nominace byly ze 7. až 9. ročníků. 
Odborná porota udělila celkem 15 prvních míst, zejména v nejnižších 
věkových kategoriích, dále 13 druhých a 10 třetích míst. Všichni vítě-
zové a dvě zajímavá dueta byli pozváni na koncert vítězů ve čtvrtek 
19. května v 18 hodinu opět do obřadní síně radnice. Dvacátý druhý 
ročník soutěže, který se uskutečnil po dvouleté přestávce zaviněné 
protiepidemickými opatřeními, se opět tradičně vydařil a určitě všem 
přinesl spoustu radosti. Bohdan Pardubický
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Ideathon Prahy 13 
Radnice Prahy 13 v pátek 13. května odstartovala 5. ročník Ideathonu 
a osm přihlášených týmů během 24 hodin navrhlo nové projekty pro 
městskou část. Ideathon je „inkubátor nápadů“, do kterého se mohou 
hlásit nejen obyvatelé Prahy 13 a přispět tak svými návrhy ke kvalitě 
života v městské části.
„Ideathon je jednou  
z aktivit, kterou se sna-
žíme zapojit obyvatele 
naší městské části do 
dění a pokaždé se těším 
na návrhy, které účastníci 
během jednoho dne při-
praví. Mohou navrhnout 
inovaci z oblasti bydlení, 
dopravy, životního pro-
středí nebo volnočaso-
vých aktivit, které vyhod-
notí odborná porota. Pokud bude projekt uskutečnitelný a přínosný, 
rádi jej zrealizujeme“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. 
Účastníkům byli k dispozici odborní mentoři, kteří pomohli jednotli-
vým týmům s praktickými otázkami.

Letošní ročník vyhrál tým ROBOMEOW s projektem, který kom-
binuje geohru, turistickou atrakci a umělecké instalace. Vítězové si 
převzali poukázku v hodnotě 50 tisíc korun. Lucie Steinerová

Uctění památky padlých
Ve čtvrtek 5. května jsme si připomněli 77. výročí Pražského po-
vstání proti německé okupaci. U pomníků obětem světových válek  
ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebonicích uctili položením věnců  
památku padlých starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s mís-
tostarostkou Marcelou Plesníkovou. -red-

Třináct let integrace
Projekt Společná adresa – Praha 13 se již třináct let zaměřuje na inte-
graci cizinců a podporu vzájemného soužití obyvatel Prahy 13. Akti-
vity projektu jsou rozděleny do pěti priorit: vzdělávání, volný čas,  
komunitní práce, informovanost a regionální spolupráce.

Oblast vzdělávání staví na spolupráci se sedmi mateřskými a třemi 
základními školami, kde probíhá jazyková příprava žáků-cizinců a do-
učování. Dále probíhají prostřednictvím neziskové organizace Cent-
rum pro integraci cizinců, o.p.s., čtyři typy on-line nízkoprahových 
kurzů češtiny pro dospělé migranty. V Městské knihovně v OC Lu-
žiny je pořádána aktivita Společně v knihovně, která je zaměřená na 
nízkoprahovou pomoc se školní přípravou. Tu zajišťuje Nová škola,  
o.p.s. Další aktivitou v knihovně bude od září Interkulturní konver-
zační setkání organizované Integračním centrem Praha, o.p.s. Volný 
čas migrantů a obyvatel Prahy 13 je v rámci projektu podporován ak-
tivitami v mateřských školách, v Domě dětí a mládeže Stodůlky a při-
pojením se k akci Zažít Butovice jinak, která se bude konat 17. září.

Informovanost – všechny podstatné informace naleznete v infor-
mačním letáku a na pravidelně aktualizovaném webu MČ Praha 13. 
Podobně jako v loňském roce je součástí projektu i aktivita zaměřená 
na komunitní práci.

Regionální spolupráce probíhá prostřednictvím dvou setkání Pra-
covní skupiny Integrace cizinců v MČ Praha 13. Aktuální situaci v re-
alizaci jednotlivých aktivit je potřeba si pro jistotu ověřit na níže uve-
dených kontaktech. Projekt je financován z dotace MV ČR a spolu- 
financován městskou částí Praha 13 a hlavním městem Prahou. 

Více na www.praha13.cz/Integrace-cizincu, nebo syrovyp@praha13.cz, 
tel. 235 011 453.  Petr Syrový, koordinátor projektu

Otevírání střech
V sobotu 14. května se dopoledne na Slunečním náměstí uskutečnila 
motoristická akce Otevírání střech. Krásné slunečné počasí přilákalo 
třicet jedna majitelů kabrioletů – vozidel s otevírací střechou. Podí-
vaná to byla opravdu pestrá, neboť se sešla vozidla celkem osmnácti 
továrních značek s věkovým rozdílem 80 let mezi nejstarším Praga 
Lady 5 a nejmladším kabrioletem Mercedes E220 4M. Rovněž velmi 
rozdílné byly motory pod kapotami vozů, nejmenší obsah motoru měl 
SMART Roadster 700 ccm a nejsilnější motor měl Chevrolet Cor-
vette obsah 5 600 ccm. Všichni majitelé své miláčky na přehlídku na-
leštili, aby při „spanilé jízdě“ ulicemi Prahy 13 sklízeli obdiv přihlížejí-
cích diváků. Trasa vedla přes Stodůlky, Lužiny, Třebonice a Řeporyje 
ke sportovnímu centru Jeremi na společný oběd, kde byly předány 

ceny vítězům vědomostního 
kvízu a majitelům nejstaršího 
a nejmladšího vozidla. Část 
účastníků se následně vydala 
přes Prahu do Krkonoš do 
penzionu Kozel. Trasa vedla 
přes Nymburk, zámky Lou-
čeň, Mcely, Dětenice, Staré 
Hrady a pivovar Nová Paka, 
kde do pamětního listu získaly 
posádky vozidel turistická ra-
zítka o potvrzení průjezdu. 

Účastníci pak v penzionu ukončili úspěšný den společnou zábavou, 
sportovními aktivitami a grilováním. V neděli za krásného počasí ab-
solvovali krátkou pěší túru po hřebenech hor, aby se následně se svými 
vozidly přes Janské Lázně, přehradu Les Království a hrad Pecka vrá-
tili domů. Pořadatelé akce děkují všem účastníkům za skvělou atmo-
sféru. Jaroslav Matýsek



ČERVEN 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 21710

Čtvrťáci poznávají přírodu
Děti ze čtvrté třídy Anglofonní základní školy se učily poznávat rost-
liny a živočichy. Několik teoretických hodin, ve kterých si žáci ukazo-
vali obrázky, četli popisy 
a povídali si o nich, za-
končili procházkou s po-
znáváním rostlin. Pro 
učitele není těžké výuku 
přizpůsobit pobytu v pří-
rodě, protože naše škola 
leží těsně vedle nádher-
ného Prokopského údolí. 
Po návratu do třídy ještě 
vyseli žáci semínka hra-
chu. Další dny poctivě zalévali a pozorovali, jak se jim daří růst. Prak-
tická hodina přírodovědy měla tentokrát takový úspěch, že si ji na 
přání žáků budeme muset brzy zopakovat.  Lenka Staňková

Přehlídka kroužků DDM Stodůlky
V pátek 6. května se ve sportovní hale SK Lužiny konala přehlídka ta-
nečních a sportovních kroužků DDM Stodůlky. Vystoupily děti všech 
věkových kategorií, ale i dospělí účastníci. Celkem diváci shlédli dva-
cet pět vystoupení různých tanečních stylů, které DDM nabízí. Vy-
stoupilo přes dvě stě dětí, a protože nabídka byla opravdu pestrá, na 
své si přišel každý. Celou akci moderovala Lucie Hejná a herec Petr 
Vacek, kteří byli zárukou, že se diváci bavili od začátku až do konce.  
V závěru proběhlo poděkování lektorům za celoroční práci s dětmi. 
Večer se opravdu vydařil a budeme na něj určitě ještě dlouho vzpomí-
nat.                                           Kamila Batista, koordinátorka tanečních aktivit DDM Stodůlky

Domácí úkoly zvládáme v družině
Žáky v Anglofonní základní škole vedeme k tomu, aby si své domácí 
úkoly dělali ve školní družině. Často na nich navíc pracují společně, 
takže se učí týmové práci a sami od sebe se i něčemu přiučí. Když si 
neví rady, pomůže jim některý z našich učitelů. Ve škole kombinujeme 
výuku v českém i anglickém jazyce a v obou jazycích také dostávají 
domácí úkoly. Cizincům, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk,  
nabízíme speciální výuku českého jazyka. Lukáš Šonský

Malý programátor
O víkendu 14. a 15. května jsme jako organizace TIB ve spolupráci  
s FZŠ Trávníčkova uspořádali celostátní kolo soutěže Mladý 
programátor. Sešlo se šedesát tři nejlepších mladých programátorů  
z celé republiky a bojovali o titul Mladého programátora v prog-
ramech Baltík a Scratch. V kategorii A a B vyhrály děti z TIB  
a v kategorii C studenti z Gymnázia Ch. Dopplera. Více informací  
na https://soutez.tib.cz.  Zuzana Kocíková

Rodinné sportovní hry
Pátek 13. května byl pro DDM Stodůlky tentokrát šťastný, neboť
tradiční Rodinné sportovní hry zde probíhaly již podesáté. Akce se ko-
nala u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, a tak účastníci soutěžili 
v rodinných týmech, které tvořila vždy minimálně jedna dospělá 

osoba a minimálně 
jedno nezletilé dítě. 
Slavnostní zahájení her 
proběhlo za účasti sta-
rosty Davida Vodrážky, 
vedoucí odboru sociální 
péče Blanky Vildové 
a vedoucího oddělení 
prevence a sociálních 
služeb Petra Syrového. 
Úvodní slavnostní cere-
moniál provázela také 

dvě taneční vystoupení dětí z kroužku Taneční mix a taneční skupiny 
Dance Friends a jejich vystoupení street dance.

Za podpory MČ Praha 13 jsme připravili pro rodinné týmy rozma-
nitá sportovní stanoviště v zahradě DDM Stodůlky i v přilehlém 
rondelu Bellušova.  Vzhledem k tomu, že týmy měly rezervaci na dané 
časy, na stanovištích nebylo nutné čekat a všichni si tak užili rozto-
divné disciplíny v pohodě a s radostí.
  Helena Farabauerová, vedoucí oddělení pohybu a tance DDM Stodůlky
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Vladimír Váchal navštívil ZŠ Kuncova
Vladimír Váchal je cestovatel a překladatel z perštiny. O svých zážit-
cích z Íránu přišel vyprávět na začátku května žákům sedmých a os-
mých ročníků ZŠ Kuncova. Děti se dozvěděly, co je teokracie, či jak 
mohou být médii zkresleny představy o této zemi Blízkého východu. 
Zájemci si mohli vyzkoušet napsat pár slov v perštině a zjistili, proč 
má perština pro všechna písmena v abecedě čtyři znaky. Díky výzvě na 
Šablonu III. byla celá přednáška hrazena z dotačních financí a děti tak 
měly celý zážitek zdarma. Petr Vaněk, zástupce ředitele ZŠ Kuncova

Jak jsme potkali sovy
Díky projektu Šablony III. jsme v Základní škole Mládí mohli 
realizovat dva environmentálně zaměřené projektové dny se 
zapojením externího odborníka. Tím byl Ing. Jan Andreska, Ph.D. – 
český zoolog, ekolog, ornitolog a vysokoškolský pedagog. Kromě své 
pedagogické profese píše články pro přírodovědná vědecká i popu-
lárně-naučná periodika, další tvorbu zaměřuje na témata biologie pro-
pojená s historií a environmentalistikou Sanquis, Živa, Vesmír a další. 
Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, se stanicemi Dvojka, 
kde bývá hostem pořadu Meteor a stanicí Leonardo, kam pravidelně 
přispívá vlastními relacemi.

Tématem projektového dne byl život sov, pobyt v přírodě a pocho-
pení její ochrany. Projektový den byl rozdělen na dvě části. První část 
se konala během dopolední výuky a zahrnovala přednášku, diskuzi, 
laboratorní cvičení (analýzu sovích vývržků) a vyvozování závěrů  
a souvislostí s důrazem na životní prostředí a jeho ochranu. Na dru-
hou část projektového dne bylo nutné se přesunout do terénu, a to ve 
večerním čase z důvodu specifického životního rytmu sov. Pro přímé 
pozorování v přírodě jsme využili Prokopské údolí, což je lokalita 
škole a jejím žákům blízká nejen vzdáleností. V této lokalitě se proka-
zatelně vyskytují dva druhy sov – výr velký a puštík obecný. Prvního 
jmenovaného se nám podařilo identifikovat díky jeho hlasovému pro-
jevu. Ten je sice výrazný, ale v okolním ruchu velkoměsta obtížně za-
znamenatelný. V tomto směru se jako nezastupitelná ukázala role od-
borníka a jeho dlouhodobá zkušenost s etologií zvířat, znalostí lokality 
a tím pádem výběrem jediného vhodného místa, odkud bylo možné 
hlasový projev zaznamenat. To v případě puštíka bylo pozorování bo-
hatší. Puštík je totiž značně teritoriální a reaguje na hlas imitovaný 
pomocí vábničky. Na imitaci svého hlasu ochotně odpovídal, což pan 
Andreska dokázal názorným způsobem žákům „přeložit do lidské 
řeči“. A nejen to, žákům také ukázal, jak na přítomnost puštíka reagují 
ostatní zvířata.

Život sov byl jednoznačně pro žáky nejvíce atraktivní. V neposlední 
řadě je však třeba zmínit, že i samotný fakt, že se žáci mohli pohybo-
vat v přírodě za tmy (samozřejmě s dodržením všech bezpečnostních 
pravidel a minimalizace možných rizik), byl pro ně atraktivní a sám 
o sobě zážitkem. Tím byl završen záměr budování a posílení celého 
spektra žákovských kompetencí a učení s prožitkem. 
  Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

ScioŠkola přijme prvňáčky
Základní devítiletá ScioŠkola na Velké Ohradě nabízí pro školní rok 
2022/23 pro prvňáčky dvě volná místa. Na děti se těší průvodci, kteří 
podporují vnitřní motivaci dětí, vytváří pro děti bezpečné a nefor-
mální prostředí a místo známek dávají zpětnou vazbu.

ScioŠkola respektuje individualitu dětí a vede je k zodpovědnosti za 
svá rozhodnutí. Sebejistota a zdravé sebevědomí patří k předpokla-
dům, které jsou důležité nejen pro školu, ale pro život vůbec. Pokud 
sdílíte stejné hodnoty, pak se můžete každé pondělí od 17.00 do 18.30 
spolu s dětmi přijít podívat do prostor školy v OC Velká Ohrada 
a popovídat si s vedením školy o možnostech nástupu. Více informací 
se dozvíte na webu: https://praha13.scioskola.cz/.
 Jaroslava Tykalová, ředitelka školy

Rozplavali jsme každého
Konec dubna byl v Anglofonní základní škole ve znamení týdenního 
výletu do Pece pod Sněžkou, kde se děti zúčastnily plaveckého kurzu. 
Pod vedením kvalifikovaných lektorů a také učitelů ze školy zvládly 
„odplavat“ celkem dvanáct hodin a nejlepší zprávou bylo, že se plavec-
kým základům naučily úplně všechny – dokonce i ti žáci, kteří měli 
předtím z vody strach a do bazénu se jim zprvu moc nechtělo. Kromě 
plavání jsme vyrazili také na objevování krásného okolí Krkonoš 
včetně rozhledny Hnědý vrch, kde jsme se kochali báječným výhle-
dem. Příští rok se těšíme znovu, jen plavky vyměníme za lyže. 
 Nick Doyon
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Velikonoce mezinárodně
S příchozím jarem se žáci 3.C a 3.D z FZŠ Mezi Školami zapojili  
do mezinárodního projektu v rámci programu eTwinning. Partner-
skou školou byla slovenská ZŠ Kozárovce. Souběžně s jejími žáky naši 
třeťáci během března a dubna pracovali na různorodých činnostech 
týkajících se jara a Velikonoc. Děti si rozšířily vědomosti, a především 
budovaly mezilidské vztahy. Hlavní myšlenkou projektu bylo vzá-
jemně představit sebe, školu a město. Jelikož spolupráce probíhala  
nejen v českém, ale i v anglickém jazyce, došlo k důležitému posílení 
mezipředmětových vztahů. S dětmi se těšíme na budoucí spolupráci  
s dalšími zahraničními školami.  Tereza Orolin, Ivana Bilá

Hudba sbližuje a pomáhá 
Počátkem května třída 2.B ze ZŠ Mohylová uzavřela návštěvou  
v Rudolfinu celoroční projekt Hudbou k sobě s Ondrou Tichým  
a Českou filharmonií. Celý  
rok jsme se naživo s hudeb-
níky ČF několikrát sešli  
a učili se naslouchat hudbě, 
sobě navzájem, poznávali 
jsme zajímavé hudební 
nástroje a společně hudbu  
i tvořili. Ale nejen to! 
Během roku jsme si spolu  
s dalšími jedenácti třídami 
posílali hudební hádanky, 
pozdravy a fotografie z našeho muzicírování. A tak jsme se na dálku 
stali kamarády! Společně jsme se také naučili ukrajinskou písničku  
a bylo nám spolu tak dobře, že jsme se při posledním setkání ani 
nechtěli rozejít. Z čeho jsme měli velkou radost, je fakt, že v Rudol-
finu zazněla písnička Šicí stroje na text našeho páťáka Garika Míkovce. 
A to je vážně něco!     Míša Houšková

Dobročinný velikonoční jarmark
Děkujeme všem rodičům, hostům a přátelům školy, kteří se zúčastnili 
našeho velikonočního jarmarku ve FZŠ Brdičkova. Díky vašim fi-
nančním darům jsme získali pro Dobrovolnické centrum FN Motol 
51 400 Kč, čímž jste nám pomohli přispět na dobrou věc. Společně 
jsme zároveň měli možnost strávit v prostorách školy příjemný podve-
čer, obdivovat nejrůznější velikonoční výrobky našich žáků a touto de-
korací si pak zkrášlit své domovy. Je krásný pocit, když se radost z díla 
násobí dobrým skutkem.  Martina Hanslíková

Kniha je náš kamarád
Pohádková Noc s Andersenem, která proběhla z 1. na 2. dubna, pomy-
slně uzavřela naše projektové dny věnované knihám a četbě. Třicet 
spáčů a také především čtenářů 
ze školní družiny v ZŠ Mohy-
lová bylo opět její součástí, letos 
již po jednadvacáté. Po zahájení 
večera se děti rozeběhly po 
škole, aby plnily úkoly pohád-
kového putování. A protože 
před námi byl opravdu dlouhý 
večer, bylo třeba v průběhu pu-
tování doplnit přísun energie. 
O to se postarala naše školní  
jídelna a rodiče dětí formou 
teplé večeře a dalších dobrot. 
Po splnění všech úkolů měly 
děti radost z objevení pokladu 
pana H. Ch. Andersena. Na dobrou noc jsme si ještě přečetli pár oblí-
bených pohádek, které známý dánský spisovatel napsal. Ráno na děti 
čekal pamětní list, záložka, medaile pro čtenáře a pěkná knížka. Ze 
školy jsme všichni odcházeli se vzpomínkou na hezky prožité chvilky 
se známým pohádkářem. Lýdia Baráková

Bronzovka je v němčině „zlatá“
Ve středu 4. května se konal již 10. ročník zábavně-motivační soutěže 
Deutsch macht mir Spaß – Němčina mě baví, kterou pořádá Gymná-
zium mezinárodních a veřejných vztahů ve spolupráci s nakladatel-
stvím Hueber Verlag.

Žáci z Bronzovky nezklamali a obsadili 1. místo z čtyřiadvaceti zú-
častněných škol, a to i ve velké konkurenci gymnázií. Naši školu re-
prezentoval čtyřčlenný tým složený ze žáků 9.B a 9.A – Vojtěcha  
Zachara, Jana Kubovice, Terezie Dittrichové a Šimona Kadlece. 
Všichni prokázali výborné znalosti jak němčiny, tak i reálií německy 
mluvících zemí. 

Moc gratulujeme k úžasnému výkonu a děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy! Jsme rádi, že němčina žáky naší školy opravdu baví.
 Dagmar Lópezová, vyučující a metodik NJ, ZŠ s RVJ Bronzová

Pozdrav z Pekingu podruhé
Ve čtvrtek 28. dubna jsme v jazyko-
vém projektu Study English and tra-
vel přivítali dalšího milého hosta – 
rozhlasového sportovního reportéra 
a bývalého žáka naší školy Adama 
Weidenthalera. O jeho velkém pro-
fesním úspěchu, kdy komentoval 
přenosy z olympijských her včetně 
finálového zápasu hokejového tur-
naje, jsme informovali v dubnovém 
čísle STOPu. Adam připravil pro 
žáky 8. a 9. tříd prezentaci Olympics 
through the lenses of sports journa-
list (Olympiáda očima sportovního novináře). Prostřednictvím foto-
grafií, videí a poutavého vyprávění se žáci přenesli o několik měsíců 
zpět do dějiště olympijských her, a kromě informací o sportovním 
dění se dozvěděli i mnoho zajímavostí ze zákulisí této světové udá-
losti. Po prezentaci Adam odpovídal na zvídavé dotazy a byl odměněn 
dlouhým potleskem. Věříme, že kromě hezkých zážitků si naši žáci 
odnesli také chuť zdokonalovat svoje jazykové schopnosti, aby jim,  
tak jako Adamovi, pomohly budovat úspěšný profesní život.  
 Vladislava Šváchová, Veronika Kurková, ZŠ s RVJ Bronzová
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Kam se kutálí peníze
Za druháčky na Klausovku přijeli lektoři z České spořitelny, aby si 
společně s dětmi posvítili na rodinný rozpočet.

Děti na začátek dostaly za úkol nakreslit své největší přání, na které 
by si chtěly ušetřit. Následně si lektoři rozdělili děti do skupin a každá 
skupina se vypravila „nakupovat“. Musela otevřít trezor a odhadem 
zjistit, kolik je tam peněz a pak spočítat skutečný stav. Děti zkoušely 
přiřazovat ceny ke zboží a určovaly, co je nezbytné pro chod rodiny  
a co si jednotliví členové rodiny dopřávají jen jako nadstandard. Jed-
ním z úkolů bylo také určit, za jak dlouho si ušetří rodina na dovole-
nou. Dětské peníze, které dětem z nákupu zbyly, si ve skupině spra-
vedlivě rozdělily a šly do banky, kde je směnily za skutečnou měnu. 
Každý měl 10 Kč a měl se rozhodnout, zda si skutečné peníze ušetří, 
anebo si raději koupí nabízené předměty. Bylo úžasné pozorovat, jak 
děti zjistily, že vlastně nabízené maličkosti nepotřebují a raději si pe-
níze ušetří a vloží do darovaných pokladniček. V závěru byl vyhodno-
cen obrázek nejlepšího a nejpotřebnějšího přání a autor byl odměněn. 
Mimořádnou bonusovou odměnu získal ten, který správně odhadl 
množství peněz v trezoru. Žáci dostali pracovní sešity a ve třídě pak 
plnili úkoly z finanční gramotnosti. Děti získaly množství cenných  
informací, které určitě zužitkují. Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Sbírka v ZŠ Klausova
I žáci naší školy sledují aktuální situaci u východních sousedů, a tak 
ještě před tím, než i k nám na školu nastoupili noví kamarádi z Ukra-
jiny, napadlo žákyni 8.A Aničku Podráskou uspořádat pro ně sbírku 
školních potřeb. K iniciativě se přidala spolužačka Aničky, Melek  
Suvxanova a jako učitelský dozor projektu Lucie Heřmanská. Vedení 
školy nápad podpořilo a ihned poskytlo prostory na skladování vybra-
ných potřeb. Rodiče Aničky pomohli s grafikou letáku sbírky a tabul-
kou pro soupis vybraných věcí. Stejně tak jsou autory tištěného podě-
kování pro každého dárce. Sbírka se setkala s velkým zájmem ze 
strany dětí i rodičů hned od prvního dne. Obratem se školní potřeby 
rozdávaly novým žákům z Ukrajiny, protože s sebou neměli v naprosté 
většině vůbec nic. Velmi si vážíme pomoci a povzbudivých slov.  
Obrovské poděkování patří zejména Aničce, jejím rodičům, Melek  
a Ladě z 8.A.                                        Anička Podráská a Lucie Heřmanská, ZŠ Klausova

Skvělé úspěchy žáků ZŠ Kuncova
Nejčastěji ze všech škol v Praze 13 stanuli na pomyslných stupních  
vítězů žáci ZŠ Kuncova. Doposud to bylo celkem sedmnáct krát.  
V obvodních kolech vědomostních soutěží obsadili 8 prvních, 7 dru-
hých a 2 třetí místa, především v matematické olympiádě a Pythago-
riádě, ale i v zeměpisu, německém jazyce a v angličtině. Potvrdili tím 
tradici nejúspěšnější základní školy nejen v Praze 13, ale i v Praze 5  
a směle tak konkurují víceletým gymnáziím. Všem úspěšným žákům 
srdečně blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci naší školy.

 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Výborná recitátorka
Mimořádného úspěchu dosáhla žá-
kyně 5. ročníku ZŠ Kuncova Johanka 
Diabelková, když ve II. kategorii reci-
tační soutěže Pražské poetické setkání 
nejdříve z obvodního kola postoupila 
mezi nejlepší recitátory v Praze  
a z krajského kola nakonec až na  
celostátní přehlídku. Blahopřejeme  
jí k úžasnému úspěchu, děkujeme  
za skvělou reprezentaci školy a drží- 
me palce do republikového finále.
                     Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Vynášení Morany 
Pro děti z 2.B a 3.B ZŠ Janského 
už byla zima dlouhá, a proto 
uskutečnili projektový den zamě-
řený na rozloučení se zimou a ví-
tání jara. V rámci projektu si děti 
připomněly zvyky a tradice spo-
jené s koncem zimy, začátkem jara 
a Velikonocemi. V týmech vyro-
bily Moranu, kterou pak vynesly 
k potoku a rozloučily se tak se zi-
mou. Zpátky do školy se vracely 
s větvičkami ozdobenými barev-
nými pentlemi, jakožto symbolem 
jara.   Jan Havlíček

FZŠ Trávníčkova má svou první  
knihu pohádek 
Velkoformátová knížka plná originálních pohádek a barevných ilu-
strací je výsledkem celoroční práce dětí napříč všemi ročníky. Nové 
příběhy paní Láryfáry vymýšleli žáci 2. stupně. Prvostupňové děti  
pohádky doplnily ilustracemi a nejstarší žáci pak dali knize konečnou 
podobu, která je dechberoucí. Příběhy z knížky si budou moci rodiče  
a přátelé školy poslechnout koncem školního roku na autorském 
čtení.  Markéta Vignerová
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Demačky opět soutěží 
Tanečnice z Taneční skupiny DEMO si po dvou letech bez soutěží 
opět naplno užívají soutěžního adrenalinu na parketu. Po nucené  
covidové pauze jsou soutěže v plném proudu a naše týmy se již mo-
hou pyšnit postupy z regionálních kol, ze kterých si odnesly medai-
lová umístění, přes Mistrovství Čech až po Mistrovství České repub-
liky. Naše nejstarší tanečnice z Prahy 13 se mohou pochlubit titulem 
Vicemistra Čech v hlavní věkové kategorii disco dance základní ligy 
od Taneční skupiny roku a titulem II. Vicemistra Čech v hlavní vě-
kové kategorii profi disco dance od Czech dance tour. Postupy na ce-
lorepubliková mistrovská klání si vytančily i naše juniorky, a to hned 
ve dvou kategoriích disca a art dance. První úspěchy za sebou mají 
také naši začátečníci. Na všechny jsme pyšní, s jakou vervou po dlouhé 
době stojí na tanečním parketu! Držte jim s námi palce a přijďte se 
podívat na představení v KD Mlejn 17. června od 18.00. Jste srdečně 
zváni. Více informací na www.tanecniskupinademo.cz nebo na našem 
Instagramu a Facebooku.  Jitka Žaloudková

Memoriál hokejbalisty Libora 
Topolánka
Jak se již stalo před začátkem nové sezony zvykem, na Lužinách na 
hřišti HC Kert Praha proběhne Memoriál Libora Topolánka, letos 
hraný v kategorii dorostu. Účastníky dvoudenního turnaje ve dnech 
27. 8. – 28. 8. budou domácí HC Kert Praha, HBC Plzeň, HBC Par-
dubice, HBK Kyjov, HBK MEDOKÝŠ Martin (SV) a hokejisté  
HC Benešov. Turnaj proběhne pod záštitou městské části Praha 13  
a velkého množství partnerů, kteří pomohou nejen finančně, ale i věc-
nými cenami. Dvoudenní klání berou všechny týmy jako velké zpest-
ření letní přípravy na nadcházející sezonu 2022/2023. Tým se bude  
na sezonu připravovat na soustředění v Hořovicích a tento turnaj 
bude vrcholem letní přípravy, kde se již bude krystalizovat sestava  
pro první mistrovské utkání v září. Přijďte naše dorostence podpořit.  
Pokud by vaše ratolesti měli chuť si hokejbal vyzkoušet, na turnaji 
bude mobilní nafukovací hřiště. Stejně tak můžete dorazit na nábo-
rové tréninky našeho klubu, každé úterý a čtvrtek, hřiště Lužiny v čase 
od 16.45 do 18.00, bližší informace na https://kert-park.cz/nabor/. 
 Za HC Kert Praha Praha, trenéři dorostu Josef Chán, Petr Nahodil

Mohylka na stupních vítězů
Ve čtvrtek 21. dubna proběhlo v Praze 13 obecní kolo v největším 
školním fotbalovém turnaji s názvem McDonald´s Cup. Každoročně 
se do tohoto turnaje zapojí téměř čtyři tisíce základních škol a účastní 
se ho desítky tisíc dětí po celé republice. Turnaje se mohou zúčastnit 
holky a kluci z prvního stupně základních škol. Do výše zmíněného 

čtvrtečního obecního kola 
se přihlásilo šest týmů, 
které celé dopoledne po-
měřovaly své síly na škol-
ním hřišti ZŠ Klausova. 
Hráči ze ZŠ Mohylová se 
letos zapojili v kategorii B, 
která je určena pro žáky  
4. – 5. tříd. Všichni čle-
nové našeho školního 
týmu bojovali jako lvi  
a my jsme hrdí na to,  
že můžeme mohyláckým 

fotbalistům blahopřát k nádhernému třetímu místu, za které získali 
bronzové medaile, diplomy a pro školu také krásný pohár. Martina Šípová

Jóga pro děti v Centrálním parku
Centrální park Prahy 13 nabízí nádherné prostředí k odpočinku  
i sportovním aktivitám. YogaLu ve spolupráci s MČ Praha 13 letos 
nově uspořádá lekce jógy pro děti zdarma. Naváže tak na úspěšné 
lekce jógy v parku pro dospělé v uplynulých letních sezonách. Lekce 
jsou určené pro děti od šesti do dvanácti let. Dětská jóga vychází  
z jógy pro dospělé, ale je přizpůsobena dětem a jejich schopnostem,  
je to spíš jóga hrou. Působí pozitivně na psycho-motorický vývoj dětí, 
soustředí se na správné a bezpečné postavení páteře a celého těla, zvy-
šuje fyzickou zdatnost, flexibilitu a rovnováhu dítěte. Pomáhá udržo-
vat dětské tělo zdravé, silné a pružné, což působí hlavně jako prevence 
před různými zraněními pohybového aparátu. Na cvičení si musí při-
nést každé dítě svoji jógomatku, doporučujeme lehké sportovní oble-
čení a pití. Cvičíme od 31. května celé léto, každé úterý vždy od 17 do 
18 hod., sraz je v 16.55 u Kuželkárny. Své dítě přihlaste prosím e-mailem  
na luciepolakova@gmail.com. Nezapomeňte uvést zkušenosti dítěte  
se sportem, lektorce tím pomůžete připravit lekci s ohledem na růz-
nou fyzickou úroveň dětí. Lektor dětské jógy: Lucie Kral, více infor-
mací na: Instagram: _yoga_lu, Facebook: Yoga/Lu. Lucie Kral

Jarní dětská olympiáda
V neděli 24. dubna se ve sportovním centru Jeremi ve Stodůlkách ko-
nala první Jarní dětská olympiáda zaměřená na děti ve věku 3–14 let.
Úkolem dětí bylo splnit úkoly na šestnácti stanovištích a získat ra-
zítko do své 
karty, kterou na 
začátku každý 
obdržel. Aktivity 
rozmístěné po 
celém sportov-
ním centru byly 
opravdu pestré  
a různorodé.  
Po splnění všech 
úkolů dostal  
každý sportovec 
medaili a dárkový 
balíček. Cílem akce bylo především šíření tělesné výchovy a sportu do 
povědomí dětí a mládeže. Jeremi sport nabízí kromě celoročních spor-
tovních škol i letní příměstské tábory s tématikou sportovní i dobro-
družnou. Tábory probíhají celé léto a od září mohou děti volně pokra-
čovat navštěvováním sportovní školy squashe, badmintonu, stolního 
tenisu, MMA nebo jógy.  Magdaléna Janečková
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Hledáme nové gymnastické naděje
Máte doma malou šikovnou 
slečnu, která chvilku neposedí? 
Přiveďte ji k nám do kroužku 
sportovní gymnastiky. Trénu-
jeme v pondělí od 16.30 do  
18 hodin a ve středu od 17  
do 18.30 hodin v tělocvičně  
ZŠ Klausova. Do družstva pří-
pravky budeme přijímat děti  
narozené v roce 2017, v případě 
splnění podmínek i ročník 2018.

Dále budeme doplňovat jedno 
družstvo ročníku 2015-2016, 
dívkami, které již prošly alespoň 
základní pohybovou přípravou. 
V případě zájmu mne neváhejte 
kontaktovat na tel. 773 963 651. 
Více o našem kroužku na FB stránkách Andrejčiny gymnastky.  
 Andrea Kudličková

Úspěch sportovců ze ZŠ Mládí 
Naši žáci 1. stupně poměřili v úterý 26.dubna své síly se sportovci dal-
ších škol v okresním kole Štafetového poháru pořádaného Českým  
atletickým svazem. V obou štafetách, které byly určené pro třetí a páté 
ročníky, ale i v posledním, ročníkově smíšeném, štafetovém závodě si 
žáci vedli skvěle. V konkurenci zúčastněných škol se po sečtení všech 
časů umístili na fantastickém prvním místě a zajistili si tak postup do 
krajského kola. Všem patří velké díky za plné nasazení a podání skvě-
lých výkonů. Jen tak dál! Michael Štěpánek, vyučující Tv v ZŠ Mládí

Bronz pro Bronzovku
Žákyně ZŠ s RVJ Bronzová ze čtvrtých a pátých tříd se zúčast-
nily okresního kola ve vybíjené. Díky jejich skvělým výkonům se 
umístily na krásném třetím místě a do naší „Bronzovky“ přinesly 
bronzovou medaili. Mockrát děkujeme za skvělou reprezentaci  
naší školy.  Ondřej Filip, ZŠ s RVJ Bronzová

Cross cup v Radotíně
Finále závodu v přespolním 
běhu, známém jako Cross cup  
se konalo 10. května v Radotíně 
v areálu koupaliště Biotop. 
Soutěžilo se na trasách v délce 
od jednoho do dvou a půl kilo-
metru. Na děti navíc čekalo 
překvapení v podobě setkání 
s olympionikem Lukášem  
Krpálkem a hercem Ondřejem 
Vetchým. Oba pánové se zá-
jemcům ochotně podepisovali, 
sportovce povzbuzovali a Lukáš 
Krpálek na závěr předával ceny. 
Závodu se účastnilo sto osmdesát dětí z osmi škol, přičemž naši žáci 
vybojovali krásné čtvrté místo.  Míša Pařízková, ZŠ Trávníčkova 1743

Run&Help v Mohylce
Na konci května se celá naše škola Mohylová rozeběhla v rámci chari-
tativní akce Run&Help. Běhali malí, velcí, tlustí, tencí, a nakonec se 
rozeběhl i jeden krásný 
bílý pejsek. A proč to 
všechno? Běhali jsme  
pro podporu překladatelek 
do českého znakového ja-
zyka! Na výběr byly tři 
trasy, z nichž každá měla 
svou barvu a stanovenou 
částku startovného ve výši 
od deseti do třiceti korun. 
Modrá trasa měřila 400 
metrů, zelená 800 metrů  
a červená trasa 1500 me-
trů. Fandili jsme všichni všem a na pořádek dohlížel zkušený hráč 
amerického fotbalu, který celé akci dodal ten správný náboj.  Petr Váchal

FitStation.cz míří na Mistrovství 
Evropy v aerobiku!
Od vzniku sportovního klubu FitStation.cz uplynulo teprve šest let  
a již dnes klub sklízí úspěchy. Důkazem jsou oficiálně potvrzené no-

minace na Mistrovství Evropy 
2022 Českým svazem aerobiku  
a fitness Fisaf.cz, které se bude 
konat v Bruselu 4. - 5. června.
Naše závodnice od března tohoto 
roku bojují na nominačních závo-
dech hned v několika kategoriích. 
Absolutní prvenství získala teprve 
dvanáctiletá Veronika Sehedi, 
která potvrdila svoji suverenitu 
hned ve třech závodech a zajistila 
si tím nominaci na ME z 1. místa 
v kategorii Cadet ženy. Další no-
minovanou závodnicí klubu je 
Dita Šlegrová, která v nominač-
ním závodě v Lounech získala 
bronzovou medaili v kategorii  
Junior ženy. Třetí nominaci získala 

sestava kategorie Youth dua s názvem Fast Girls ve složení Natálie 
Jabůrková a Kristýna Fryšáková, které postupují z celkového 2. místa. 
Všem upřímně gratulujeme a držíme palce na šampionát. Gabriela Rytířová
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Kam o letních prázdninách
Léto už je skoro tady a vy ještě nejste rozhodnuti, jak zpříjemnit dětem 
prázdniny? Možná se ještě rozhodnete pro některý z příměstských nebo 
pobytových táborů, které vám již tradičně na stránkách STOPu přinášíme. 

Letní kemp Panthers Praha
Panthers camp je ideální volbou pro skloubení celodenního programu 
se zaměřením nejen na florbal, ale pohyb celkově a na získávání no-
vých zkušeností a dovedností pomocí příjemně stráveného času v ko-
lektivu. Termín letního všesportovního kempu je od 18. 7. do 29. 7. 
(pouze v pracovní dny od 8.00 do 17.00), cena 600 Kč/den. V ceně je 
oběd, 2x svačina, pitný režim, trenéři, nájem haly, zdravotní služba 
a doprava. O loňský ročník byl zájem i proto, že bylo možné se přihla-
šovat i pouze na jednotlivé dny, což samozřejmě zachováme také pro 
letošní ročník. Děti vyzvedáváme na metru Zličín (případně lze do-
mluvit i jinou stanici na trase B). Kemp se koná v moderním sportov-
ním areálu v Rudné u Prahy. Více na www.panthers.cz, v případě 
dalších dotazů nám napište na klubový e-mail info@panthers.cz. 

Letní tábory s programováním a robotikou
V době letních prázdnin pořádáme několik příměstských táborů 
v Praze 13 a letní pobytový tábor v Loutí na Slapech. Děti se na nich 
mohou seznámit s různými roboty a programováním. Také budeme 
hrát hry a chodit na výlety.
• 25. – 29. 7. Objevujeme s roboty
Příměstský tábor je určen dětem od 7 do 10 let. Pronikneme do tajů, 
které obklopují základy robotiky, a ukážeme si, jak se roboti angažují 
v našich každodenních životech – to všechno formou her a za pomoci 
robotů, které sami dokážeme zkonstruovat. Vše proložíme venkovními 
aktivitami a robotickými hrami.
• 25. – 29. 7. Legoroboti na prázdninách 
Příměstský tábor je určen dětem od 11 do 15 let, které mají rády lego, 
počítače a rády rozhýbávají věci. Postavíme mnoho zajímavých robotů, 
se kterými budeme závodit, kreslit či je povedeme do boje. Zdokona-
líme své konstruktérské schopnosti a potrénujeme logické myšlení bě-
hem programování. Vše proložíme aktivitami venku – výlety a hry.
• 22. – 26. 8. Prázdniny s Baltíkem
Tradiční příměstský tábor pro děti od 7 do 10 let. Ukážeme si progra-
mování v různých programovacích jazycích a představíme si roboty, 
s kterými pracujeme v kroužcích. Vše proložíme venkovními aktivi-
tami – výlety, hry venku.
• 22. – 26. 8. Prázdninová robotika a programování
Příměstský tábor pro děti od 11 do 15 let. Ukážeme si programování, 
představíme si roboty a rozšíříme tak své znalosti programování a ro-
botiky. Čekají nás i výlety a hry venku.
Více informací na https://tib.cz/tabory. 

Nejlepší prázdninové zážitky 
Folklorní soubor Lučinka nabídne od 11. do 15. 7. příměstský tábor 
plný výletů, sportovních a tanečních her. Ve volných chvílích se děti 
hravou formou dozví zajímavosti o českém folkloru. Předškoláky 
a mladší školáky zve Lučinka také na týdenní letní tábor ve Vřesníku 
a to v termínu 12. – 20. 8. Kromě pohybové průpravy v podobě taneč-
ních her na děti čekají vycházky do krásné přírody v okolí kláštera  

Želiv, celodenní pohádková hra a jízda na ponících. Více informací 
o letních táborech najdete na mlejn.webooker.eu a www.fslucinka.cz. 
Máte doma malého cirkusáka, muzikanta nebo tanečníka? Přihlaste  
ho na prázdninový tábor. Naši zkušení lektoři připravili na oba letní 
měsíce zábavný program, který nadchne malé i větší zájemce o netra-
diční zážitky. Na mlejnském cirkusovém příměšťáku v termínech  
25. – 29. 7. a 1. – 5. 8. si děti vyzkouší žonglování, jízdu na jednokolce, 
akrobacii na šálách a hrazdách nebo klauniádu. Další oblíbený pří-
městský tábor s názvem Hudba&Cirkus se v týdnu 22. – 26. 8. zaměří 
na rozvoj hudebního talentu, základy nového cirkusu a jednoduché ta-
neční choreografie.

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

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

Léto s Krav Maga
Jak lépe využít letní období než na táboře! S pořádáním táborů máme 
dlouholetou zkušenost, proto věříme, že to bude stát za to! Čekají na 
Vás příměstské tábory na Hostivařské přehradě v termínech 11.  – 15. 7.; 
18. – 22. 7.; 8. – 12. 8.; 5. – 19. 8. Program tábora je připraven tak, aby 
bavil holky i kluky od 6 do 12 let. Co všechno na děti čeká? Každý den 
trénink Krav Maga, příjemné prostředí Hostivařské přehrady, spousta 
vodních aktivit, zážitky, hry a zábava s kamarády. 
Dále pořádáme pobytový tábor v Kamenici u Humpolce (Herálec) 
v týdenních turnusech 13. – 20. 8., 20. – 27. 8. nebo čtrnáctidenním 
turnusu 13. – 27. 8.  Na děti čeká táborová hra inspirovaná filmem Ava-
tar. Táborové tréninky Krav maga, v reálném prostředí naučí děti sebe-
obraně a zásadám bezpečného chování. Tábor je určen pro děti od 6 do 
17 let a mohou se ho zúčastnit též děti, které nenavštěvují pravidelné 
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tréninky Krav Maga. Na táboře si děti během etapové hry vyzkouší 
rozdělávání a vaření na otevřeném ohni, přespání v přírodě. Čeká je  
výlet na zříceninu hradu Orlík s překvapením a mnoho dalšího. 
V případě, že by nebylo možné tábor uskutečnit, je vrácení celé částky 
samozřejmostí.
Více na www.krav-maga.cz nebo u instruktora Michala Friedricha  
na e-mailu: michal@krav-maga.cz, tel. 777 017 688.

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

Léto s Rondelem 
Oddíl Rondel nabízí několik posledních míst na letním táboře, který 
se koná 1. – 10. 7. 2022 na Žumberku (obec Žár, okr. Č. Budějovice). 
Tábor je určen pro děti ve věku 9-16 let. Základní cena za účastníka  
je 3 900 Kč.
Letošní celotáborová hra je inspirována expedicí do amazonských pra-
lesů. Část programu bude realizována mimo základnu (přespání pod 
širákem). Jízdní kolo, batoh a spacák pro starší účastníky je podmín-
kou. V programu je pamatováno i na koupání, táboráky, deskové hry  
a další doplňkové aktivity. Ve hře zůstává i sjezd části řeky Vltavy, zá-
leží na aktuální sjízdnosti řeky. V plánu je také návštěva divadelního 
představení otáčivého hlediště v Českém Krumlově.
Účastnický poplatek zahrnuje dopravu z Prahy tam i zpět, ubytování, 

stravování a program. Ubytování je na táborové základně Žumberk. 
Stravování je zajištěno 5x denně z vlastní kuchyně s možností druhé 
večeře, pitný režim po celý den. Tábor splňuje kritéria projektu 
Opravdu dobrý tábor. Všichni účastníci jsou navíc úrazově pojištěni. 
Na tábor je možné čerpat příspěvek z FKSP nebo příspěvek některých 
zdravotních pojišťoven či městských úřadů. Více informací o táboře  
a přihlášky na vyžádání.

Sportovní školička Jeremíček
Protože ne každá školka funguje přes léto, rozhodli jsme se otevřít  
ve sportovním centru Jeremi Sportovní školičku Jeremíček. Jedná  
se vlastně o příměstský tábor pro nejmenší, který ale funguje na bázi 
školky. Termíny jsou od 4. 7. do 26. 8. Školička probíhá vždy od pon-
dělí do pátku a je určena pro samostatné děti ve věku 3-6 let, které 
zvládnou být bez rodičů a jsou schopné základní sebeobsluhy. Nad 
dětmi vždy dohlíží pedagogický sportovní dozor. Minimální kapacita 
pro konání turnusu je alespoň pět dětí. Děti se mohou těšit třeba  
na sportovní a balanční hry či vycházky. Cena za týden je 3 600 Kč, za 
dva a více týdnů 3 000 Kč/týden. Částka zahrnuje stravování 3x denně 
a pitný režim. Díky mnohaletým zkušenostem s pořádáním příměst-
ských táborů a kempů zajišťuje vyváženou stravu přímo restaurace  
našeho centra. Vycházíme vstříc i různým dietním požadavkům. Při-
hláška je ke stažení na www.jeremi.cz nebo k vyzvednutí osobně na  
recepci Jeremi sport, Jeremiášova 2581/2.V případě jakýchkoli dotazů 
se obracejte na Magdalénu Janečkovou, e-mail: janeckova@jeremi.cz.

Prázdniny v Jeremi
Sportovním centru Jeremi pořádá také sportovní příměstské tábory 
pro děti od 6-15 let v termínech od 11. 7. do 26. 8. vždy od pondělí do 
pátku. Připraven je například badmintonový kemp, squashový kemp, 
kemp stolního tenis, MMA kemp a Beach kemp. Více o přesných ter-
mínech jednotlivých kempů se dozvíte na www.jeremi.cz – letní 
kempy. Připravila Petra Fořtová

Sportovní příměstský tábor 
                      11. – 15. 7. 2022 • Pozdrav z mléčné dráhy 
                      18. – 22. 7. 2022 • Úsvit konce světa 
                      25. – 29. 7. 2022 • Pozdrav z mléčné dráhy 
                        1. –   5. 8. 2022 • Úsvit konce světa 
                        8. – 12. 8. 2022 • Pozdrav z mléčné dráhy 
                      15. – 19. 8. 2022 • Úsvit konce světa 
                      22. – 26. 8. 2022 • Pozdrav z mléčné dráhy 
 
Badmintonový kemp 
                      18. – 22.  7. 2022  
                      25. – 29.  7. 2022  
                        1. –  5.  8. 2022  
                        8. – 12. 8. 2022  
                      15. – 19. 8. 2022  
                      22. – 26. 8. 2022  
 
Squashový kemp 
                      25. – 29. 7. 2022 
                      22. – 26. 8. 2022 
 
 
 
Stolní tenis kemp 
                      25. – 29. 7. 2022 
                      22. – 26. 8. 2022 
 
 
 
MMA kemp pro děti 7-14 let 
                     18. – 22. 7. 2022 
                      15. – 19. 8. 2022 
 
 
 
Beach kemp 
                      18. – 22. 7. 2022 

LETNÍ SPORTOVNÍ  
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY  

pro děti od 6-15 let

CENA  

3 890 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

CENA  

4 490 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

CENA  

4 490 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

CENA  

4 490 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

CENA  

4 490 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

CENA  

4 490 Kč 
(v ceně kempu je zahrnuto 

stravování 3× denně 

a pitný režim)

PŘIHLÁŠENÍ 
přihláška ke stažení na www.jeremi.cz 

osobně na recepci JEREMI 
na info@jeremi.cz

INZERCE
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Úklid černé skládky v ulici 
Šafránkova
V Praze 13 se stále častěji objevují černé skládky. Nepovolená skládka 
je zakládána spoluobčany, kteří záměrně ignorují pravidla pro odklá-
dání odpadů ve městě. Systém nakládání s odpady v Praze je přitom 
dobře propracován a na jejich likvidaci je obecně vynakládána pod-
statná část finančních prostředků z veřejných rozpočtů. Každý občan 
má možnost použít nádoby na separovaný odpad v dochozí vzdále-
nosti od bydliště. Na velkoobjemové odpady lze použít přistavované 
kontejnery dle harmonogramu na webu nebo v časopisu STOP.  
Pokud však nechcete čekat na kontejner, je vždy možné odvézt starý 
nábytek, bioodpad z řezů dřevin, stavební odpad, staré elektrospotře-
biče, textil, koberce a jiné odpady do nejbližšího sběrného dvora  
nebo si na to objednat službu. Sběrný dvůr je v ulici Puchmajerova, 
tel. 731 142 348. Více na https://www.psas.cz/sberne-dvory. V pří-
padě produkce malého množství bioodpadu má každý Pražan mož-
nost objednat si hnědý kontejner s bezplatným vývozem. Stačí jen 
kontaktovat call centrum Pražských služeb na https://www.psas.cz/
kontakt, tel. 284 091 888 a nádobu i svoz lze vyřídit na dálku. Zaklá-
dání černých skládek se zdá jednoduché, ale je nezákonné. V případě 
dopadení hrozí „zakladateli černé skládky“ pokuta vyměřená ve správ-
ním řízení. Přesto se stále potýkáme s tím, že někdo svůj odpad drze 
odkládá na veřejné prostranství. Toto se děje opakovaně například  
i v ulici Šafránkova na ploše ve správě odboru životního prostředí.  
Zástupci městské části se rozhodli zde nepovolenou skládku ukli- 
dit a označit prostor cedulkou „skládka zakázána“. Celá akce stála  
110 tisíc korun, pracovalo zde deset lidí po tři pracovní dny. Pracov-
níci odborné úklidové firmy odpady roztřídili a následně zlikvidovali 
dle zákona o odpadech. Pevně doufáme, že novou skládku zde již ni-
kdo zakládat nebude. Dana Céová

Jarní Den Země v Centrálním parku
Ve čtvrtek 5. května jsme v Centrálním parku oslavili Den Země pro-
gramem, který byl v Praze 13 cíleně zaměřený na nejmladší děti ze 
školek a prvního stupně základních škol, případně na rodiny s men-
šími dětmi. Jednalo se o tradiční vzdělávací akci odboru životního 
prostředí v oblasti ekologické výchovy a vzdělávání se zaměřením na 
ochranu přírody a péči o životní prostředí. Kampaň se konala v rámci 
místní Agendy 21. I přes aprílové počasí nás potěšila opravdu velká 
účast. Dle prezenční listiny jsme odhadli okolo šesti set příchozích.  
Po zahájení zasadily děti společně s místostarostkou Marcelou Plesní-
kovou strom – dub zimní. U stánku odboru životního prostředí si děti 
zahrály dvě terénní hry, při kterých mohly otestovat své znalosti ze ži-
vota zvířat, rostlin a stromů. Další stanoviště bylo zaměřené na recyk-

laci odpadů. Nej- 
oblíbenější hrou se 
stala Záchod není 
černá díra, kde děti 
v praxi zjistily, co 
mají a nemají spla-
chovat do toalety. 
Na názorných  
fotografiích se pak 
dozvěděly, jak to 
dopadá v kanalizaci, 
když se splachují 
oleje nebo toaletní 

ubrousky. Sekce ekologické výchovy v organizaci Lesy hl. m. Prahy si 
připravila stánky plné poznání a her, praktické ukázky potřeb pro po-
volání jako jsou rybáři, lesníci, myslivci a včelaři. Stánky lesů doplnilo 
stanoviště s ukázkami ze záchranné stanice ohrožených zvířat K akci 
se se svými stanovišti přidala i pobočka Městské knihovny ve Stodůl-
kách a bibliobus Oskar s ukázkami krásných knih. Akce se zúčastnily 
i pracovnice místního Domu dětí a mládeže, které si připravily hru 
Voda a šetření s ní. Akci ke Dni Země podpořila svozová společnost 
Pražské služby, a.s., která nám věnovala spoustu krásných dárků do 
soutěží. Moc nás potěšily dobré znalosti dětí, které byly za splněné 
úkoly hojně odměněny. Dle slov dospělých i samotných dětí si všichni 
akci náležitě užili. Eva Beránková
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu 
a potravinářských tuků a olejů  
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru 
odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými 
vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující  
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). 
Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách!  
Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: tel. 739 412 393, 
604 705 036.                 Jitka Zámorská, OŽP 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum stanoviště čas přistavení

 11. 6. – so

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

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101)    9.30  –  9.50
Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 10.00 – 10.20
Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 10.40 – 11.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 11.10 – 11.30

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

30. 6. – čt

křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům (u kapličky) 15.00 – 15.20
Kuchařova (parc. č. 160/468) 15.30 – 15.50

křižovatka ul. V Pískovně x Do Blatin 16.00 – 16.20 16.00 – 16.20

Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50 16.30 – 16.50

křižovatka ul. Sazovická x Tulešická 17.00 – 17.20 17.00 – 17.20

Křivatcová (u pošty) 17.30 – 17.50 17.30 – 17.50

křižovatka ul. U Lípy x Hrozenkovská 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20

Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr) 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50

Hostivická (před č. 7) – Sobín 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20
křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce 
autobusu) 19.30 – 19.50

 14. 7. – čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u restaurace Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.40 – 18.00
Fantova (plocha před objektem č. 1742/23) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00

Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý 
nábytek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla,  
WC mísy. Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební 
odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče,televizory, PC monitory, počítače, lednice, 
mrazáky, sporáky.     Jitka Zámorská, OŽP

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

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

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

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

Fotosoutěž Praha 13 plná květin
Také v letošním roce vyhlašuje předseda výboru 
místní Agendy 21 Vít Bobysud již tradiční foto-
soutěž Praha 13 plná květin. Máte 
krásně rozkvetlou předzahrádku 
nebo zahrádku? Je váš balkon 
samý květ? Pak neváhejte,  
fotografujte a soutěžní snímky  
zasílejte do 10. září na e-mail 
bobysudv@praha13.cz. Pokud  
budete mít fotografie v tištěné  
podobě, můžete je zaslat poštou 
nebo osobně doručit na adresu: 
Vít Bobysud, ÚMČ Praha 13, 
Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 
Praha 13. Nezapomeňte uvést 
kontaktní údaje. Podrobnější in-
formace najdete na www.praha13.cz. 
                                        Petra Fořtová

Bronzovka uklízí 
Také my, žáci druhého stupně ZŠ s RVJ Bronzová jsme se ve středu 
27. dubna zapojili do celorepublikového úklidového projektu Ukliďme 
Česko. Po jednotlivých třídách jsme si rozdělili rajóny okolo školy 
a vyrazili jsme. 

Přes 250 žáků a jejich učitelů, se s nadšením zapojilo a uklízelo,  
co jim síly stačily. Nebylo toho totiž málo, co bylo potřeba posbírat  
a vytřídit! Celkově jsme nasbírali neuvěřitelných 41 pytlů směsného 
odpadu, dále 30 pytlů plastu, 10 pytlů papíru, 5 pytlů skla a 1,5 pytle 
kovového odpadu. Pocit z dobře vykonané práce nás všechny zahřál  
na duši. 

Velké poděkování patří městské části Praha 13, která nás v akci 
podpořila, darovala nám pomůcky na úklid a sebraný odpad odvezla.    
 Marie Psotová a Lucie Kotlínová, realizační tým akce Ukliďme Česko
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STŘÍPKY

ČAROVNÁ ŠKOLA KOUZEL A MAGIE. V úterý 26. dubna proběhla 
na zahradě mateřské školy Šikulka velká slavnost – slet všech čaroděj-
nic a kouzelníků. Děti i mnozí rodiče dorazili v čarodějnických kostý-
mech a všichni si společně užili čas plný zábavy, tance, hudby a smí-
chu. Samozřejmě nechyběl ani tradiční oheň, na kterém se opékaly 
buřtíky. Díky příznivému počasí a skvělému doprovodnému programu 
se celá akce protáhla až do pozdního odpoledne.     Lenka Moravcová, MŠ ŠikulkaETIKETA V POHÁDCE. Děti ze třetí a čtvrté třídy MŠ Pohádka na-

vštívily 20. dubna Městskou knihovnu Lužiny, kde pro ně byla připra-
vena beseda na téma Etiketa pro děti. Její součástí byla prezentace 
knihy MISTR E od Jiřího Chalupy a Ladislava Špačka. Knížka je 
plná veselých obrázků a seznamuje děti se základními pravidly sluš-
ného chování. Děti si formou modelových situací také samy vyzkou-
šely, jak se správně chovat při rozličných příležitostech. Jménem na-
šich žáčků děkujeme zaměstnancům knihovny za skvěle připravený 
program. Kolektiv MŠ Pohádka

PEČENÍ JIDÁŠŮ. Před Velikonocemi si děti z 1. ročníku ZŠ Jan-
ského připomněly lidové zvyky a tradice. Dohodly se, že budou péci 
tradiční jidáše, které mají připomínat Jidášovu zradu. Děti se s chutí 
pustily do společného díla. Hotové jidáše pak zdobily rozinkami  
a mandlemi, potíraly vajíčkem a po upečení medem. Všem moc chut-
nalo. Poděkování patří paní Lence Korejtkové, která s pečením pomá-
hala. Jan Havlíček

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH. Rádi jsme opět využili možnosti zúčastnit 
se akce pořádané římsko-katolickou farností v kostele sv. Jakuba Star-
šího ve Stodůlkách. Již Vánoční příběh byl pro nás velmi inspirativní  
a poučný, proto jsme neváhali a vyslechli jsme si další, který se tento-
krát vztahoval k Velikonocům. Zajímavou a zábavnou formou zís-
kali žáci spoustu informací o symbolech těchto svátků i o příběhu  
samotném.  Pavlína Konkolská, ZŠ s RVJ Bronzová 

VESELÉ VELIKONOCE 
V POHÁDCE. Velikonoční 
týden byl v Pohádce plný 
zábavy, her, hudby a tvoření. 
Společně s dětmi jsme  
sázeli osení, povídali si o ve-
likonočních zvycích, četli  
si velikonoční pohádky a také 
vyráběli přáníčka, ovečky  
a zapichovačky do květináče. 
Děti si tyto chvíle v mateřské 
škole moc užily a už teď se těší 
na další prima akce. 
                          Sofie Velčovská, MŠ Pohádka

Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Zápis do nultých a prvních ročníků  
na ZŠ Janského se letos nesl v pohádkovém duchu. Naši budoucí 
předškoláci a budoucí školáci putovali z jedné pohádky do druhé.  
Na stanovištích plnili nejrůznější úkoly a sbírali trofeje do svého  
pohádkového kufříku. Všichni úspěšně prošli až do cíle, kde je čekala 
sladká odměna. Moc děkujeme všem za účast a těšíme se v září znovu 
na viděnou!  Jan Havlíček
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ČARODĚJNICE V POHÁDCE. Ve čtvrtek 28. dubna v naší školce 
proběhl Čarodějnický den. Paní učitelky v každé třídě připravily vlastní 
program. Děti se naučily písničky, básničky, soutěžily, dokonce si  
vyrobily své čarodějnice, které se později pálily na zahradě. Tam  
se třídy po dopoledním programu sešly a zpívaly písničky s kytarou. 
Pálení proběhlo ve velkém hrnci, kam každé dítě vyhodilo papírovou 
čarodějnici. Všichni jsme si čarodějnický den užili a těšíme se na 
příště.  Kolektiv MŠ Pohádka

ČARODĚJNICKÝ DEN NA VELKÉ OHRADĚ. Děti z 1.B a 3.A ze 
ZŠ Janského si letošní čarodějnice náramně užily. Nejdříve společně 
splétaly pavučinu velkou přes půl třídy, a přitom si představovaly, co  
by mohly vyčarovat. Ve smíšených týmech absolvovaly Čarodějnickou 
stezku plnou symbolů, dále je čekal Čarodějnický kvíz se zapeklitými 
otázkami. Ke svačině si tentokrát na ohništi upekly špekáčky. Nako-
nec, po návratu do třídy, byla po přehlídce kostýmů vyhlášena Miss 
čarodějnice a Nej čaroděj.  Jan Havlíček

DEN POKRÝVKY HLAVY. Naše ZŠ s RVJ Bronzová pravidelně po-
řádá projektové dny, které jsou vždy příjemným a užitečným zpestře-
ním běžné výuky. Jedním z nich byl 28. dubna Den pokrývky hlavy. 
Děti se předvedly nejen v nejrůznějších čepicích a kloboucích, které 
našly doma v šatníku, ale dokonce i ve vlastnoručně vyrobených kous-
cích. Mnohé z nich byly opravdu netradiční, zato líbivé, a děti za ně 
sklízely jen samé pochvaly.  Jana Francová

HUDEBNÍ POŘAD V MUZEU BEDŘICHA SMETANY. Žáci 5.C  
z „Bronzovky„ navštívili 3. května pořad o životě a díle Bedřicha Sme-
tany. Vyslechli poutavé vyprávění o rodině skladatele a o jeho putování 
Evropou. Prohlédli si exponáty, poslouchali Smetanovu hudbu a také 
si zatančili polku. Bonusem byl krásný výhled na Hradčany a Karlův 
most.  Zdeňka Došelová, ZŠ s RVJ Bronzová 

NA BRONZOVCE TO ŽIJE! 
Děti z předškolního kurzu 
angličtiny ze ZŠ s RVJ 
Bronzová oslavily Veliko-
noce, jak se na správné před-
školáky patří! Vytvořily 
krásné zajíčky s vajíčky  
a potěšily jimi svoje rodiče. 
Na všechno tvoření samo-
zřejmě dohlížela naše straka 
Maggie, která dětem taky 
představila velikonoční 
slovní zásobu. To byste se 
divili, kolik toho už děti umí 
a kolik zábavy v hodinách 
s naší Maggie mají!      
             Lucia Birková

VÝSTAVA MOTÝLŮ.  
Se třídou jsme se tentokrát 
vydali na výstavu motýlů 
ve skleníku Fata Morgana 
v botanické zahradě. Ujala 
se nás milá průvodkyně,  
od které jsme se dozvěděli 
mnoho zajímavých věcí. 
Viděli jsem tam kytky, je-
zírko, vodopád, dokonce 
tam byla i velikánská akvá-
ria s rybami. Nejvíc jsme 
se ale všichni těšili samo-
zřejmě na motýly. Těch 
tam létalo spoustu všech 
možných barev a velikostí. 
Moc se nám tam líbilo  
a těšíme se na další výlety. 
            Nela Juricová 3.A, ZŠ Janského 
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MĚSTSKÁ POLICIE

Hasičské slavnosti Litoměřice 2022
Letošní VIII. ročník Hasičských slavností Litoměřice 2022 proběhne  
ve dnech 10. a 11. června.

Jde o celorepublikový sraz hasičstva s nejrozsáhlejší výstavou hasičské 
techniky a pořádá se jedenkrát za tři roky. K vidění je technika od té 
nejstarší, ze sbírek sborů dobrovolných hasičů, až po tu nejmodernější  
a speciální, kterou disponuje Hasičský záchranný sbor České republiky. 
Zároveň je to také největší a nejvýznamnější akce svého druhu v Česku. 

Minulý ročník přivítal dvacet sedm tisíc návštěvníků. Na litoměřickém 
náměstí bylo k vidění na tři sta kusů historické hasičské techniky, kte-
rou přivezlo přes dvě stě padesát hasičských sborů. Výstaviště tak zdo-
bily staré zápřahové stříkačky, parní stříkačky i historické hasičské 
automobily. Sobotní dopoledne vždy patří slavnostnímu nástupu. Na 
Mírovém náměstí defiluje přes tři sta sborů a k vidění jsou také histo-
rické prapory, kterých se pravidelně sejde přes sto dvacet. Vrcholem ce-
lých slavností je Hasičská hudební fontána, již tradiční vodní a světelná 
show stříkaná hasičskými proudnicemi, které mají dostřik až sto dvacet 
metrů, výška fontány je přes šedesát sedm metrů. Členové našeho sboru 
dobrovolných hasičů se zúčastnili již čtyř ročníků, letos to bude popáté.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jaro ve znamení akcí
Měsíce duben a květen byly plné zajímavých akcí. Začali jsme rybář-
skými závody na rybníce v Třebonicích a o týden později se na tom 
samém místě rozhořel čarodějnický oheň. V květnu jsme se přesunuli 
na sportoviště, kde se děti připravovaly na hru Plamen a muži ze zása-
hové jednotky týrali svá těla na trénincích. Děti mají za sebou první 
závody na domácí půdě a 6. místo ve starších a 9. v mladších je velmi 
pěkné. Muže teprve závody čekají, tak jim budeme držet palce.  
V červnu budeme závodit, oslavíme Den dětí a uspořádáme letní 
zábavu u rybníka. Takže je na co se těšit.

Přejeme všem čtenářům krásné léto a v září o sobě zase dáme vědět.                    
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Neoprávněné použití hasicího přístroje
Dne 3. dubna v odpoledních hodinách přijalo naše operační středisko 
oznámení o zneužití hasicího přístroje v obchodním centru Luka  
Living v ulici Mukařovského. Po příjezdu na místo naši strážníci zjistili, 
že teprve třináctiletá dívka z Prahy 5 neodborně manipulovala s hasicím 
přístrojem umístěným ve vestibulu obchodního centra. 

Během této manipulace došlo k odjištění přístroje a následnému ne-
kontrolovanému použití. Kromě znečištění vnitřních prostor centra 
vznikla i škoda na požárním hasicím zařízení. Mladou slečnu si od 
strážníků převzala její babička, která bude muset mimo jiné uhradit 
vzniklou škodu pohybující se podle předběžných odhadů v jednotkách 
tisíců korun. 

S ohledem na věk dívky a okolnosti případu nebyla věc projednána 
jako přestupek proti veřejnému pořádku. 

Součinnost se záchranáři
Dne 17. dubna před sedmou hodinou ráno byla autohlídka městské po-
licie přivolána k ležícímu muži v bezvědomí, kterého nemohli řádně 
ošetřit pracovníci rychlé záchranné služby, neboť ho bránil pes. Muž le-
žel na zemi na chodníku uprostřed vnitrobloku ulice Bellušova a abso-
lutně nereagoval na žádné vnější podněty, přičemž opodál stojící pes 
štěkal na zasahující záchranáře a odmítal je k němu pustit. Strážníkům 
se podařilo psa po chvilce zklidnit pomocí vlídného slova a vlastní sva-
činy. Jednalo se o vystresovanou fenu střední velikosti neurčité rasy, 
která se nakonec nechala dobrovolně odvést. Záchranáři konstatovali  
u ležícího muže těžkou opilost, bez známek vnějšího zranění, a proto 
byl neprodleně odvezen do protialkoholní záchytné stanice. Psa si pře-
vzali naši kolegové z útulku v Tróji, kde o něj bude dobře postaráno.   
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

Dobrý den, díky vašemu tipu na výlet 
v květnovém časopisu STOP, jsme 
včerejší svátek oslavily s kamarádkou 
výšlapem na zámek Radím. Perfektní 
popis nás skvěle vedl jarní přírodou, 
napsala paní Eva Doležalová a my 
jsme velice rádi, že díky naší rubrice 
Toulky vyrazila na výlet. 

Blíží se doba dovolených a prázd-
nin a my už se těšíme na zajímavé 
snímky, které nejen v Praze 13 poří-
díte. Podaří-li se i vám udělat zají-
mavou fotografii, (v rozlišení ales-
poň 300 dpi), zašlete nám ji na 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. 
Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, 
vám mnohokrát děkujeme.          

                                        Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Za poslední dva roky se o pomoci potřebným a solidaritě mluví více než 
kdy dříve. To je samozřejmě pozitivní informace a je třeba si připomí-
nat, že tato pomoc je nekončící práce a v naší městské části ji Farní cha-
rita Stodůlky neúnavně vykonává již desítky let. „Dva roky covidu a teď 
uprchlická krize z našeho pohledu zaktivizovali lokální pomoc. Dlouhé 
roky pomáháme sociálně slabým, seniorům, samoživitelkám, lidem 
v nouzi i lidem bez domova. Od února máme sice novou cílovou sku-
pinu ukrajinských uprchlíků, ale naše práce je stále cílená obecně na 
všechny, co naši pomoc potřebují,“ řekla Dana Ryklová, ředitelka Farní 
charity Stodůlky. V Charitě pracuje patnáct stálých zaměstnanců 
a spolu s dobrovolníky se do pomoci zapojuje dnes už stovka místních 
lidí. Bez dobrovolníků a bez dárců by to nešlo, všechny činnosti jsou  
koordinovány s vírou, že klientům pomohou k nastavení standardních 
životních návyků a samostatné existence. Jedním z místních obyvatel, 
který spolupráci s Charitou zařadil do své pracovní rutiny je Aleš Pe-
terka, majitel řeznictví Masology v Nových Butovicích. S Farní charitou 
spolupracuje několik let a podle situace daruje maso, mléčné výrobky 
a další produkty ze svého obchodu k přímé distribuci. „Pomáhat mi při-
jde normální, s Charitou spolupracujeme několik let a z mého pohledu 
je to přirozené a efektivní spojení. Žiji zde, podnikám a když mohu po-
moci okolí, tak hledám cesty, jak pomáhat tady, kde jsem doma. Dřív 
jsme se snažili pomáhat přímo, například místním bezdomovcům za 
úklid kolem popelnic nabídnout nějaké potraviny, ale nebylo to dlou-
hodobě efektivní. Spoluprací s Charitou má naše pomoc systematický 

dopad,“ říká Aleš Peterka. Jeho obchod se stal místem, kam Charita 
pravidelně umisťuje například informace a kasičku v rámci Tříkrálové 
sbírky, ta je jedním z hlavních zdrojů financí pro práci místních koor-
dinátorů. V současné době zde mohou zákazníci pomoci ukrajinským 
uprchlíkům. 
„Pomáhat lidem 
není lehká práce  
a také to není ná-
roková složka ži-
vota pro žádného 
člověka. Naším cí-
lem je podat klien-
tům pomocnou 
ruku v krizové si-
tuaci a podpořit  
je ve snaze svůj  
život změnit.  
Nechceme, aby si 
zvykli na pravidelnou pomoc a vzdali vůli postavit se na vlastní nohy,“ 
doplnila Kristýna Vyskočilová, koordinátorka Charity a dodává: „Maso 
a ostatní výrobky od pana Peterky distribuujeme ihned, žijí zde rodiny, 
které maso nemají na pravidelném jídelníčku a je pro ně velkým svát-
kem. Podobných dárců, kteří pomáhají nezištně a opravdu srdcem, je 
zde opravdu třeba. Když pomáhají místní místním, komunita roste, zís-
kává na kvalitě a samostatnosti.“ Lucie Steinerová 

„Dobrý den, paní doktorko. Každý rok bych rád jel s rodinou na dovolenou 
k moři. Většinou vše organizujeme, že žena letí s dětmi letadlem a já jedu 
autem. Loni jsem chtěl jet s nimi, ale těsně před odjezdem na letišti se mi 
udělalo špatně, začal jsem se potit, motala se mi hlava…skoro jsem měl 
strach, že mám infarkt. Zavolal jsem si RZ. Žena odletěla s dětmi sama, já 
zůstal doma. Asi za hodinku se mi udělalo dobře. V nemocnici mi vše zkon-
trolovali a řekli, že je to jen psychické.“

„Dobrý den, udělalo se mi špatně cestou do práce. Motala se mi hlava, 
potil jsem se, chtělo se mi zvracet. Odjel jsem domů. Praktická lékařka mi 
napsala pracovní neschopnost a léky proti úzkosti. Po měsíci doma bych teď 
měl nastoupit znovu do práce a docela se bojím.“

„Ve škole jsme měli před velkou písemkou. Najednou jsem se začala třást, 
klepaly se mi ruce, dostal jsem průjem a vůbec jsem nevěděl, co se děje. Za-
volal jsem mámě a ta mi napsala omluvenku. Jel jsem domů. Dnes jsem 
celý den doma. Nevím jak dál.“

Úzkosti se často projevují nepříjemnými tělesnými stavy, když vybo-
číme z toho, na co jsme zvyklí a něco je najednou jiné, mimořádné. 
Společným jmenovatelem potíží jsou většinou úzkosti, které vystoupají 
na úroveň, která už se těžko zvládá. Pracovní neschopnost, omluvenka 
ze školy nebo odstoupení od společné rodinné dovolené celou situaci 
bohužel jen zhoršují. Pro daný moment uleví, ale příště, při téže situaci, 
je stav mnohem horší. Naše hlava si pamatuje, že jsme před zátěžovou 
situací prostě „utekli“. Velmi dobře s podobnými stavy pracuje KBT – 
kognitivně behaviorální psychoterapie. Je možné jí podpořit i antide-
presivy, na ty závislost nevzniká, na rozdíl od léků na úzkost. 

Hlavní zásadou KBT je nevyhýbání se úzkostné situaci. To ale nezna-
mená, že se po hlavě budeme vrhat do nejnáročnějších úkolů. Hezky 
pomalinku, ideálně tréninkově nacvičujeme nejsnazší možné zátěže, 
nejlépe s nějakým pro nás bezpečným prvkem – kamarádem, telefoná-
tem někoho blízkého, znalostí technik, které potíže zmírní. Bojíme-li  
se například létat letadlem, tak nebude vhodné naplánovat si hned let 
do Austrálie. Stačí zvládnout nejprve krátký let třeba do Vídně, Berlína 
a ideálně s někým blízkým. Je to stejné jako s otužováním. Také z nás 
nebude otužilec, když najednou skočíme do ledové vody. Je potřeba 
pomalinku ubírat teplotu, až nám bude vlastně příjemná, zvykneme si, 
až pak můžeme zvýšit úroveň.

Tento princip se jmenuje systematická desenzibilizace a velmi dobře 
pomáhá s úzkostmi, které se mohou klidně projevovat jako infarkt nebo 
třeba epileptický záchvat. Určitě není dobře podceňovat lékařské vyšet-
ření.  Ale pamatujme, že hlavní zásada, jak dostaneme úzkostné situace 
pod kontrolu není, že se jim vyhneme, ale po krůčcích nacvičovat zvlá-
dání zátěže se zajištěním bezpečného zázemí. 

A ještě jedna důležitá poznámka – každý jsme jiný. Pokud jsou pro 
nás nové náročné zážitky adrenalinovou výzvou, zkusme být tolerantní  
a pomozme, a především se nevysmívejme těm, pro které je to náročná 
situace. Každý člověk má svoji hodnotu a každý umí něco jiného. 

Všem čtenářům časopisu STOP přeji krásné letní dovolenkové i pra-
covní dny, lety a cesty do dálek, ale i klid a pohodu třeba jen na lavičce 
před domem .
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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CENTRUM VELKÁ OHRADA  
– Váš dobrý soused!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obchody   Supermarket 
 Albert    Pepco   Papírnictví 

 Optika Vyskočilová  Květiny  
Jitka   Vinotéka    smíšené 
zboží David  drogerie Teta 
Služby   salon Miamor 

 cestovní kancelář Toprague 
  Generali  Česká pojišťovna 
 zámečnická  pohotovost 

Restaurace a  občerstvení 
  YumiTime   Tankovna
  Terasy restaurant   bar 

 Fantazie  Gyros  Delu Cake 
 Opočenská zmrzlina
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Znakujte s Tamtamem 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, které pomáhá 
rodinám s dětmi se sluchovým postižením v České republice,  
se mimo jiné věnuje také tvorbě didaktických pomůcek a mobilních 
aplikací pro výuku znakového jazyka. Nyní přichází s jejich rozšíře-
ním. Aplikace mohou využít nejen rodiče neslyšících dětí, ale i ti, kteří 
se rozhodli komunikovat se svými slyšícími batolaty skrze znaky ještě 
před vývojem mluvené řeči. Hravé aplikace z cyklu Znakujte s Tamta-
mem jsou zdarma dostupné ke stažení v nové verzi – s rozšířenou 
slovní zásobou a celky s vyšší obtížností. Rozvoj jakékoli formy jazyka 
je pro dítě velmi důležitý. Skrze jazyk se utváří celé naše já, naše myš-
lení i emocionální vztahy v rodině i se světem. I když dítě ještě ne-
mluví, chce už komunikovat. Tuto skutečnost již objevila spousta 
rodičů z celého světa a také to, že znakový jazyk je pro komunikaci 
s miminky jako stvořený, ať už jsou slyšící, nebo neslyšící. Vyzkoušet si 
ho může opravdu každý. Centrum pro dětský sluch Tamtam v posled-
ních letech vymyslelo, připravilo a vyrobilo už tři mobilní aplikace: 

Aplikace Znakujte s Tamtamem vznikla jako první a je určena zejména 
rodičům dětí ve věku 0-4 roky. Vhodná je ale pro všechny, které zna-
kový jazyk zajímá a kteří by se jeho základy chtěli zábavnou formou 
naučit. Funguje v off-line režimu, takže po nainstalování ji můžete 
používat kdekoliv. Je velmi intuitivní a přehledná. Pro mladší děti jsou 
určené aplikace Pexeso – Znakujte s Tamtamem a Medvěd – Znakujte 
s Tamtamem. Aplikace Pexeso se snaží představit základní znaky čes-
kého znakového jazyka tou nejjednodušší formou. Pexeso je ideální 
způsob, jak si mohou děti samy osvojit základní znaky, případně, jak si 
je mohou zábavně opakovat. Aplikací Medvěd, která je jako jediná  
určena pouze pro tablety, provází děti medvídek. Mohou s ním nejen 
znakovat a naučit se díky němu pojmy z oblasti domácnosti, dopravy 
nebo školky, ale také se mohou o něj starat. Právě tato část udrží dět-
skou pozornost a děti se tak samy od sebe chtějí k aplikaci vracet. 
Všechny tři didaktické pomůcky jsou určeny pro operační systémy iOS 
i Android a najdete je zdarma ke stažení v App Store i v Google Play. 
Jejich vývoj podpořil pražský Globus na Zličíně. 

Lucie Křesťanová, Centrum pro dětský sluch Tamtam, www.tamtam.cz
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2020: V zajetí koronaviru
Rok 2020 začal celkem poklidně. V Praze 13 probíhala například 
speciální akce zaměřená na neukázněné pejskaře. „Součástí zvýšeného 
počtu kontrol bude i prověrka řádného označení a přihlášení zvířat,“  
napsal vrchní komisař městské policie Tomáš Navrátil. Připravenost 
hasičských jednotek pak prověřila vichřice Sabina, která se prohnala 
Českem 10. února. „Drželi jsme pohotovost a několikrát jsme museli  
vyjet, abychom likvidovali následky,“ uvedla starostka SDH Třebonice 
Marta Horáková.

Už o necelý měsíc později se ale vše změnilo. V neděli 1. března 
byly v Česku potvrzeny první tři případy nákazy koronavirem  
a s narůstajícím počtem nakažených přišlo i množství tvrdých opat-
ření a vládních nařízení. „Městská část Praha 13 se v návaznosti na za-
sedání bezpečnostní rady rozhodla od středy 11. března uzavřít základní 
školy a stejně zásadní bylo uzavření mateřských škol,“ informoval sta-
rosta David Vodrážka. Úřad městské části omezil úřední hodiny  
a změnil se i chod Domu sociálních služeb Lukáš. „Vstup do objektu 
byl zakázán, přestaly fungovat veškeré služby pro seniorskou veřejnost  
a komunikace s klienty začala probíhat pouze po telefonu,“ vzpomíná  

Kdyby zašlo Podskalí, Čechové by plakali
Slova písničky Karla Hašlera jsme si vypůjčili, neboť k Podskalí se 
váže dnešní vzpomínka. Právě zde byl 11. června 1871 založen spolek 
Vltavan. Původně sdružoval lidi pracující na Vltavě při plavení dřeva  
a jeho zpracování, dále ledaře, plavčíky a zaměstnance nákladní  
a osobní paroplavby, která se zde rozvíjela. Nejednalo se o spolek 
sportovní, jeho hlavním úkolem 
bylo z vybraných příspěvků posky-
tovat v případě nouze, nemoci či 
úmrtí materiální podporu členům 
a jejich rodinám. Jedním ze zaklá-
dajících členů byl pražský primá-
tor František Dittrich a čestnými 
členy se později stali i někteří jeho 
nástupci. Život spolku byl ale 
poměrně záhy ovlivněný asanací 
pražského Podskalí spojenou  
s výstavbou nábřeží a dále pak 
zánikem voroplavby po výstavbě 
vltavské kaskády. Spolek si však 
dal za cíl uchovávat a sbírat pa-
mátky na staré Podskalí a život 
na Vltavě a svoji činnost změnil na vlastivědnou. Přetrval až do dneš-
ních dní a je tak nejstarším existujícím profesním spolkem. Stalo se 
tak díky obětavosti, vlastenectví a úctě jeho členů k dlouholetým tra-
dicím. Členové žijí bohatým kulturním a společenským životem. Re-
prezentují se oblíbenými plesy a ve spolupráci s Pražskou paropla-

vební společností organizují různé společensko-kulturní akce. Jako 
příklad uveďme Podskalská setkání s veřejností. Ta jsou spojená s pro-
hlídkou exponátů Podskalského muzea na Výtoni, kde se veřejnost 
může seznámit s historií a dovedností podskalských vorařů, jakož i se 
vznikem a vývojem paroplavby na řece Vltavě. Význam spolku spočívá 

také v součinnosti a podpoře společ-
nosti S tebou mě baví svět, která  
se věnuje hendikepovaným občanům. 
Z lingvistického hlediska je zajímavý 
jazyk vorařů. Poněvadž  byli ode-
dávna při práci v neustálém styku  
a jejich bezpečnost vyžadovala doko-
nalou souhru, záhy si vytvořili vlastní 
slang, který byl ovlivněn zejména 
němčinou. Centrem plaveckého  
života bylo již od patnáctého století 
právě pražské Podskalí, a tak se ně-
kdy hovoří dokonce o podskalském 
podřečí pražské češtiny, o „podskal-
štině“. Vorařství představuje tradiční 
dovednosti spojené se stavbou voru, 

znalosti spojené s jeho navigací po řece a v neposlední řadě specific-
kou kulturu, osobité zvyky a slovesnost. Z tohoto důvodu podepsal  
na jaře loňského roku ministr kultury dokumentaci pro nominaci  
vorařství na Vltavě na seznam nemateriálního kulturního dědictví 
UNESCO. Andrea Říčková

ředitel centra Jiří Mašek. 
Dubnové číslo magazínu 
STOP z rozhodnutí 
Rady městské části nevy-
šlo, to květnové mělo pak 
v logu STOP koronaviru. 
Situace se zlepšila 
v květnu, kdy se pro děti 
znovu otevřely školy 
a školky. Na Sluneční ná-
městí se ve stejné době 
vrátily oblíbené trhy, 
koncem léta ale začalo 
opět přituhovat. Poprvé 
se totiž neuskutečnily dvě 
akce spojené s koncem 
prázdnin a začátkem  
nového školního roku – 
Koncert pro park a Tři-
náctka prvňáčkům. „Z rozhodnutí zrušit obě tyto tradiční akce opravdu 
nemám radost. Bohužel epidemiologická situace není natolik příznivá, 
abychom pořádání těchto akcí považovali za rozumné,“ uvedl starosta 
Vodrážka. 

V září se ještě uskutečnila oslava Sboru dobrovolných hasičů  
ve Stodůlkách, kteří si připomínali 130 let od svého založení.  
V sobotu 12. září pak na Slunečním náměstí odstartoval také 22. roč-
ník Emilovy jízdy veteránů. O měsíc později ovšem covid podruhé 
uzavřel školy a veškeré akce skončily. „V červnu to opravdu vypadalo 
velmi nadějně a všichni jsme věřili, že se nám podaří koronavirus co  
nejdříve porazit. Nyní je ale všem jasné, že zatím není důvod ani  
k mírnému optimizmu,“ napsala šéfredaktorka STOPu Eva Černá.  
Do konce roku ke zlepšení nedošlo, i rozsvěcení vánočního stromu 
proto proběhlo bez doprovodných akcí. Výzdoba na obvyklých mís-
tech ale byla. „Tradiční betlém v Centrálním parku u Kuželkárny je sa-
mozřejmě opět na svém místě a navíc se dočkal zcela nového ztvárnění, 
za což patří velké poděkování Domu dětí a mládeže Stodůlky,“ dodal sta-
rosta Vodrážka. Robert Šimek

STALO SE V ČERVNU
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TOULKY

Za památnými stromy a skřítky  
na druhý konec Prahy
Metrem linky B dojedeme do stanice Háje, kde přesedneme na auto-
bus číslo 213, kterým dojedeme do Pitkovic na zastávku Hříbková. 
Ze zastávky Hříbková se dáme vlevo dolů na první křižovatku, kde 
zabočíme doleva do ulice Žampionová, na další křižovatce přejdeme 
a pokračujeme protější uličkou. Orientační bod je šedý plot po levé 
ruce. Uličkou dojdeme ke stodole, kde je první památný strom, dub 
letní. Jde o hraniční strom stojící za bývalou kovárnou. Na konci 
uličky míříme doprava na křižovatku. Na ní sejdeme vlevo dolů  
k mostu přes Pitkovický potok, který přejdeme. Za ním je turistický 
ukazatel. Od něho jdeme vlevo po zelené přes Pitkovickou stráň. Jde 
o ostroh nad bývalým lomem. Nejlepší je sem zajít na jaře, když tady 
kvetou nádherně koniklece luční. Vytvářejí zde asi nejpočetnější po-
pulaci v Praze. Také tu roste vzácný, žlutě kvetoucí, křivatec český.
Jdeme dále po zelené až k přístřešku, u něj opustíme zelenou a pře-
jdeme lávku přes potok. Jdeme nahoru polní cestou posléze stále 
rovně ulicí mezi domy, přejdeme křižovatku s ulicí Pod Ovčínem  
a jdeme stále rovně ulicí K Brůdku. Jsme v Křeslicích. Na hlavní sil-
nici přejdeme přechod, za ním se hned dáme doprava k hospodě  
U Dvou dubů. Opravdu zde rostou dva památné duby letní. Jeden 
byl v roce 2005 zasažen bleskem, proto jeho koruna není tak košatá 
jako dříve. To nic neubírá na jejich majestátnosti. Můžete posedět  
a občerstvit se na zahrádce v příjemné prostředí. Poté pokračujeme 

po levé straně hlavní silnice dolů na křižovatku a zde doleva ulicí  
Ke Kovárně. Projdeme kolem opravené kapličky s výhledem na 
Prahu. Kolem je vše krásně osázené. Na jaře budete obdivovat pestrý 
koberec z květů rododendronů různých barev. V ulici se napojíme  
na červenou. Po ní jdeme vlevo až k přístřešku, kde červenou opus-
tíme a jdeme doprava po lávce přes Botič. U silnice půjdeme vlevo  
po pěšině podél ní. Na jejím konci přejdeme a jdeme na kraj lesa.  

V Milíčovském lese hned na prvním rozcestí míříme lesní cestou do-
prava, nejdeme po zelené. Na „lesním kruháči“ jdeme stále stejným 
směrem rovně. Na dalším lesním rozcestí stále stejným směrem /ne 
pravou pěšinou/. Dojdeme k oplocené školce. Naproti ní téměř zkraje 
na pařezu najdete ležet Apolenku s tygříkem. Je to jeden ze skřítků 
pro radost. Na pařezu najdete i QR kód, který si můžete stáhnout, 
jestliže máte v mobilu aplikaci a dovíte se mnohé o Apolence a dal-
ších skřítcích. Jejich autorkou je maminka tří dětí, paní Romana,  

jež pochází z rodiny výtvarníků. Od dětství ji baví práce s hlínou, 
ale živí se jako socioložka. Vše začalo díky covidu 19. Všechno bylo 
zavřené, a tak kam jít jinam než do přírody. Protože paní Romana  
je tvůrčí člověk, tak si vymyslela nádherné skřítky pro potěšení. Puto-
vání po skřítcích je na samostatný výlet. My pokračujeme pěšinou 
podél školky na větší rozcestí, kde se dáme doprava a vyjdeme na 
zpevněné cestě. Zde jdeme doprava a asi po 20 metrech doleva za  
ceduli Přírodní památka Milíčovský les až dojdeme na hráz rybníku 
Homolka. Projdeme mezi dvanácti památnými duby letními. Jsou 
mohutné, bohužel mezi nimi jsou už i suché stromy. Je příjemné se 
posadit a pozorovat život na rybníku. Po vyjití z lesa pokračujeme 
rovně mezi ohradami koní, které patří policii. 

Na křižovatce se dáme doleva po panelové cestě. Vpravo je zoo 
park a stáje policejních koní. V zoo parku jsou hospodářská zvířata, 
z exotických zvířat například surikaty, mary stepní, nandu pampový,  
z vodní říše pak nutrie a z lesních lišák obecný. Najdeme zde i občer-
stvení. Na dalším rozcestí jdeme stále rovně po naučné stezce. A na 
dalším rozcestí pokračujeme doleva za ceduli Přírodní památka, přes 
brod, za ním doprava po naučné stezce a cyklostezce. Na rozcestí  
u lesíka jdeme stále spodní cestou. U tabule číslo 2 – Vliv člověka od-
bočíme doprava mezi nové domy a míříme pořád rovně až ke spor-
tovnímu hřišti. Před ním se dáme doleva a podél něj dojdeme k hos-
podě Šenkýrna. Od ní jdeme stále rovně ke kruhovému objezdu, kde 
zabočíme doprava a dojdeme tak až k metru Háje.
 KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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KONCERTY
15. 6.  st    19.30    BLUEGRASS CHANNEL … Duel Bluegrass Band  
    + Hulán a Hulán&Hromčík  
    Spolkový dům, K Vidouli 727
Pražská bluegrassová kapela hrající tradiční až moderní bluegrass s vlastními texty 
psanými na americké originály.

16. 6.  čt    18.00    BA-TO-CU hudba a tanec západní Afriky 
Tato hudební a taneční skupina se inspiruje hudbou a tancem západní Afriky. Na jejich 
koncertě uslyšíte rytmy hrané na západoafrické bubny djembe, dundun, sangban, 
kenkeni, krin a sabar. Uvidíte české i exotické tanečníky a hudebníky v originálních 
afrických kostýmech.

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
18. 6.   so    19.30    Diverzario: V tobě nalézám pokoj 
24. 6.   pá   19.30       Divadlo D13: Marc Camoletti: Na správné adrese 

DĚTI
   5. 6.   ne     15.00       Cirkusový workshop pro děti a rodiče

Workshop je příležitostí vyzkoušet si závěsnou akrobacii na šále, žonglování s nejrůz-
nějšími žonglovátky jako jsou například kruhy, míčky a kuželky nebo balanc na kouli, 
válci či rola-bolu. Všemi disciplínami provedou zkušení lektoři.

RŮZNÉ
   7. 6.  út    14.00       Retrokavárna pro seniory 
13. 6.    po    18.00       Večer cirkusových kurzů I
14. 6.  út    18.00    Večer cirkusových kurzů II
15. 6.  st    18.00     Večer cirkusových kurzů III 

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

PROGRAM KLUBU MLEJN

KD Mlejn v červnu uvede  
dvě premiéry 
V sobotu 18. června mohou diváci poprvé zhlédnout představení  
V tobě nalézám pokoj v režii Kristy Nebeské. Scénická báseň zavede  
diváky do uzavřené zahrady představující skleník světa, ráj stvořený  
v čase. Panuje zde harmonie a klid, ale také únava, smrt a pochybo-
vání. Zahradnice provede diváky mystikou všedního dne i všudypří-
tomného cyklu roku a života samotného. Jedinečnou výtvarnou insta-
laci Kláry Pavlíčkové a Hany Kessnerové, v níž diváci budou moci 
nahlížet do zavěšených skleníků s různorodými zahradami, doplní  
taneční a divadelní prvky v podání Romany Widenkové a Barbory 
Váchové. Součástí performance je také hudební experiment, během 
nějž budou snímány elektrické impulzy rostlin rozmístěných na scéně. 
Projekt vzniká v rámci tvůrčího rezidenčního programu KD Mlejn. 
Do druhého kola otevřené výzvy, které KD Mlejn vyhlásí v červnu,  
se mohou hlásit umělci z oblasti činohry, nového cirkusu a pohybo-
vého divadla.

Druhou z červnových premiér je představení Na správné adrese  

v nastudování ochotnického divadla D13. Úspěšná hra známého  
autora komedií Marka Camolettiho pobaví 24. června diváky sérií  
zásadních nedorozumění, která vyústí v nečekaný konec. 
 Eva Roškaňuková

Ekodivadélko pro děti 
Ve středu 11. května se konala ve Spolkovém domě dvě divadelní 
přestavení pro děti z mateřských a základních škol. Představení s náz-
vem Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla pořádal v rámci ekolo-
gické výchovy Odbor životního prostředí MČ Prahy 13.

Tato představení pořádáme v naší městské části již od roku 1997  
a jsou hrazena z rozpočtu OŽP MČ Praha 13. Smyslem představení 

je ekologická osvěta a výchova dětí zajímavou formou. Po dvouleté 
pauze, vynucené pandemií covid-19, jsme rádi tuto tradici obnovili.
Představení zahájila místostarostka Marcela Plesníková, která také vy-
hlásila výtvarnou soutěž pro děti. Nejlepší malíři a kreslíři dostanou 
drobnou odměnu v podobě výtvarných potřeb. Dvou představení se 
zúčastnilo 400 dětí z mateřských a základních škol Prahy 13. Předsta-
vení pro nás připravili herci z Divadla Kapsa. Eva Beránková
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Mgr. Vojtěch Šimek, advokát
 

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

 
• právo nemovitostí

• právo obchodních společností
• rodinné právo

• zastupování před soudy a úřady
• advokátní úschova

 
tel.: 606 654 974

 

e-mail: vojtech.simek@aksimek.cz
 

adresa: Červeňanského 2824/15, 155 00 Praha 13

ADVOKÁT VE STODŮLKÁCH

INZERCE

Rybářské závody 
V sobotu 23. května proběhly u Třebonického rybníka, po dvouleté 
pauze vynucené pandemií, tradiční rybářské závody. Pořadateli  
závodů jsou tradičně členové SDH Třebonice a MČ Praha 13.  
Za městskou část přišel ráno povzbudit závodníky místostarosta 
Petr Zeman. Účastníci závodu si nejprve vylosovali místo k chytání 
ryb. Klání začalo úderem sedmé hodiny a trvalo až do druhé hodiny 
odpoledne, kdy byl vyhlášen vítěz závodu, pan Stanislav Dobiáš. 
Letos bylo chyceno celkem šest kaprů, dva karasi a jeden lín. Rybník 
byl před závody díky městské části Praha 13 dostatečně zarybněn, 
avšak díky nízké teplotě vody a dlouhodobě chladnějšímu počasí 
bylo letos vyloveno o poznání méně ryb než na závodech posledních. 
Atraktivita rybářského zápolení vyvolala velký zájem veřejnosti, 
která se u rybníka začala scházet kolem poledne. Třeboničtí hasiči 
se po celou dobu vzorně starali o občerstvení závodníků, organizá-
torů i všech příchozích návštěvníků.  Jiří Mašek, rybář a člen SDH Třebonice 

Na pivo do Třebonic 
Ve středu 18. května zamířili senioři s holemi Nordic Walking do 
rukodělného pivovárku pana Staňka v Třebonicích. Tradiční pochod 
je, s výjimkou dvouleté pandemické přestávky, pořádán nepřetržitě 
od roku 2013 Střediskem sociálních služeb a MČ Praha 13. Letos  
se tak uskutečnil 8. ročník této oblíbené sportovně společenské akce. 
Pochod odstartoval krátce po desáté hodině od Domu sociálních 
služeb Lukáš. Sešlo se rekordních padesát dva účastníků, které ještě 
doplnila psí seniorka, patnáctiletá fenka Viky. Jménem městské části 
přítomné pozdravila radní Aneta Ečeková Maršálová a předseda vý-
boru pro místní Agendu 21 Vít Bobysud následně pochod symbo-
licky odstartoval. Senioři prošli přes stanici metra B Stodůlky do 
Britské čtvrti a odtud přes Chaby dorazili ke kostelu sv. Jana a Pavla 
v Krtni. Řada z nich nešetřila slovy chvály na obnovenou historickou 
krteňskou cestu. U třebonického pivovaru příchozí přivítal pan  
Staněk, majitel a sládek pivovaru v jedné osobě. Účastníci pochodu  
si mohli vybrat z několika druhů piv a hlad zahnat třeba buřty na  
pivu nebo nakládaným hermelínem. Do pivovárku zavítal a všechny 

přítomné pozdravil 
i starosta David  
Vodrážka. Ten mimo 
jiné ocenil rekordní 
počet účastníků a vy-
zdvihl atraktivnost 
a unikátnost pivovaru 
na území městské 
části. A dodal: „Mys-
lím, že k zajímavosti 
pochodu přispěla 
i nově obnovená historická krteňská cesta, kterou vedla trasa dnešního 
pochodu a dle legendy ji pravidelně využíval i císař Karel IV., při 
svých cestách na Karlštejn“. Tak příští rok opět na shledanou na pivu 
v Třebonicích. Stojí to za to.  Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13 

VŠE PRO MODERNÍ
ELEKTROINSTALACI

ELKOV elektro a.s.
K Hájům 1068/4  |  155 00 Praha 13 - Stodůlky

Po–Čt: 700–1600  |  Pá: 700–1500

FOTOVOLTAIKA

NÁŘADÍELEKTROMATERIÁL

OSVĚTLENÍ

elkov.cz  |  eshop.elkov.cz
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  6. 6.  Beseda o životě ve Stodůlkách
13. 6.  Navštíví nás Pavel Jaroš
20. 6.  Posezení před prázdninami
27. 6.  Káva o čtrnácté
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  7. 6.  U kávy zhodnotíme klubový výlet 
14. 6.  Lidové odívání od 16. do 19. století nám přiblíží  
 Filomena Jičínská
21. 6.  Procvičíme si paměť u vědomostních testů
28. 6.  U kávy ukončíme první pololetí
Přeji všem příjemné prožití prázdnin. Těším se na opětovné 
setkání 6. září.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Scházíme se pravidelně v klubovně v přízemí - pravý vchod 
Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčková 1746. O čem si 
budeme povídat při kávě nebo čaji se zákuskem a na jaké téma, 
se vždy domlouváme na předchozí schůzce klubu. Do klubu 
přibíráme nové členy.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  1. 6.     Austrálie
  8. 6.     Naše houby

15. 6.     František Palacký
22. 6.     Rýmované pranostiky
29. 6.     Příprava na léto
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
  6. 6.   Výlet do Divoké Šárky
13. 6.   Procházka po Starém Městě
20. 6.   Bowling OC Zličín
27. 6.   Posezení u kávičky v klubovně v Heranově ul.
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule
Scházíme 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 

Mezigenerační hry 
Ve středu 20. dubna proběhlo ve spolupráci Městské knihovny  
a městské části Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 velice  
oblíbené odpoledne plné deskových her určené všem věkovým  
skupinám. Přátelské klání nazvané jako Mezigenerační hry dětí  
a seniorů svedlo dohromady účastníky z řad dětí ze základních škol 
Prahy 13 a členy klubů seniorů Prahy 13. 

Mottem těchto her bylo: „Není důležité vyhrát, důležité je strávit 
společně příjemné odpoledne a pobavit se.“ Pěkně strávený čas za-
končilo rozdávání diplomů a dárků od místní Agendy 21 a také her 
a upomínkových předmětů od Ligy proti rakovině.  

Velmi děkujeme za perfektní spolupráci všem zaměstnancům  
pobočky Městské knihovny v Kovářově ulici pod vedením paní  
vedoucí Marty Kravčíkové. Hanka Zelenková, místní Agenda 21

Beseda pro seniory
Městská část Praha 13 v rámci aktivit místní Agendy 21 ve spolu-
práci s 3. Lékařskou fakultou UK a Českou stomatologickou komo-
rou uspořádala ve dnech 16. a 17. května v obřadní místnosti radnice 
na Slunečním náměstí 13 osvětovou akci - besedu se seniory na téma 
Dentální hygiena.

Účastníky čekalo seznámení s trochou teorie a především prak-
tické ukázky na modelech chrupu a individuální poradenství. To vše 
zajišťovali studenti oboru Dentální hygieny 3. LF UK pod odbor-
ným vedením vyučujících.

Tento vzdělávací program byl realizován pod záštitou starosty 
Davida Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové.  

 Aneta Ečeková Maršálová
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OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

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

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13

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

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

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

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

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

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

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

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stro-

pů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Pedikúra Ivana - Píškova 1957/34, Lužiny.  
Mokrá pedikúra, zarostlé nehty, lakování, tel. 732 806 504.

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

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova – tel. 603 910 026 .
 o Návrhy a realizace interiérů – 3D vizualizace, 

dispozice, výběr nábytku, materiálů a barev, odborná 
pomoc při realizaci. Tel. 777 023 023,  
interiery@michaelakopecka.cz. 

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

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

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

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278
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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

RŮZNÉ

BYTY

Realitní služby,
jaké si přejete

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

www. .cz

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

 o Prof. chůva nabízí od září 2022 hlídání dětí od 0 do  
3 let. Jsem časově flexibilní – Praha 13. Tel. 607 283 360.

 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 
KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou. 
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. e-mail: 
radostnahudba@seznam.cz. Tel. 602 646 628.

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

 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o Kurz – Základy účetnictví pro začínající účetní  

a podnikatele. Kontakt: tel. 607 035 002.
 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. Tel. 721 442 860.
 o Chybí vám pomoc rodiny? Pomůžeme, uděláme, 

zařídíme téměř cokoli. Pestrá nabídka pravidel-
ných služeb, auto, bezbariér, bydlení, po dohodě  
i zdarma. Tel. 704 616 188.

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

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

 o Pronájem garáže Nušlova 2515/4, Praha 13-Sto-
důlky, 5 minut pěšky od metra Nové Butovice. Zásuvka 
230V, plechová vrata na 3 visací zámky. Centrální  
vjezd na magnetickou kartu. Volné od 6/2022.  
Nájemné 2 800 Kč/měs. Tel. 603 411 329.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě. Tel. 606 093 111.
 o Nabízím podnájem garáže k parkování osobního 

automobilu na adrese Nušlova 2515/4, Praha 5 - Stodůlky. 
Informace na tel. 773 688 399. 

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

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

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

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

 o Prodám byt 3+kk, Stodůlky, po kompletní 
rekonstrukci, přímo od majitele, tel. 603 944 059,  
RK nevolat!

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

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

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

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

STUDIO JITKA NAGYOVÁ  
NA NOVÉ ADRESE: BELLUŠOVA 1855, PRAHA 13

PŘIJĎTE SI ODPOČINOUT A NECHAT O SEBE PEČOVAT

Nabízíme: kosmetické ošetření pleti, lash lifting,
laminace obočí, orientální depilace, masáž celého těla, pedikúra, 

kosmetické a masérské kurzy

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE VOLEJTE NEBO PIŠTE:  
tel. 603 775 119, 603 174 142 

Možnost i víkendových termínů

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

Vracíme penězům hodnotu
Ochraňte své úspory nákupem 
fyzického zlata a stříbra

Navštivte naši pobočku: V Olšinách 75, Praha 10
Regionální kancelář: Eliška Sadílková, tel.: 602 322 302
eliska.sadilkova@goldengate.cz

Bezpečnostní
informační
služba 
Hledá do pracovního poměru:
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, POMOCNÉHO  
KUCHAŘE A MALÍŘE 

Do služebního poměru dle zákona č. 361/2003 Sb.:  
OSTRAHA OBJEKTŮ A PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO 
CENTRA

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, 
v případě služenbího poměru 30 dní dovolené,  
příspěvek na stravování a rekreaci, stabilní pracovní 
dobu, možnost ubytování

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

Máte už batoh a boty na léto?
   www.obuvgrubin.cz

           Rondo Lužiny 
             Bronzová 24/2

Středisko soc. služeb Prahy 13 - Lukáš - přijme  
ŘIDIČE DODÁVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Hlavní pracovní náplní je rozvoz klientů k lékařům  
a na úřad především v Praze 13, dále rozvoz obědů  

a příležitostná dopomoc s nákupy pro klienty  
pečovatelské služby.Pro výkon této profese  

je dostačující řidičský průkaz sk. B
V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail  

socialnimc@sssp13.cz, tel. 222 543 021, 602 248 570. 
SSSP13, Trávníčkova 1746/37, Praha 13, www.sssp13.cz 

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

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

TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTI PRO VÁS PŘIPRAVÍM ZDARMA.

602 100 722WWW.MILANSAMAL.CZ
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směnárna
exchange
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ZASKLENÍ BALKONŮ

ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY

+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE ČERVNA 2022

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 let  

na trhu!

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

Otevřeno: Po–Čt 8–12 13–18, Pá 8–12 13–17, So 9–13 hod.
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 

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

 o Přijmu kadeřnici na živ. list. Tel. 728 995 661. 
 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 

proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle počtu 
zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako přivý-
dělek. Jednoduché montáže, zapra-cujeme. Kontakt 
písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

 o Přijmeme ZÁMEČNÍKA (nebo podobné zaměření 
- černé řemeslo). Práce v areálu FN Motol. Volejte 
tel. 602 654 313, 602 871 315.

 o Hledá se KADEŘNICE do zavedeného studia M, 
Praha 13. Tel. 605 825 294.

 o MŠ Šikulka, Hostinského 1534, hledá od 1. 9. 2022 
učitelku MŠ (i nekvalifikovanou) na 1/2 úvazek. Životopis 
zasílejte na: reditelka@skolka-sikulka.cz. Tel. 235 519 268.

 o ZŠ s RVJ Bronzová hledá učitele fyziky a českého  
jazyka na plný/částečný úvazek. Může být i student.  
Nabízíme výborné pracovní podmínky (benefit MultiSport 
karta, dotované obědy) a přátelský kolektiv. Bližší infor-
mace u zástupkyně II. stupně, kurkova@zs-bronzova.cz.

ZAMĚSTNÁNÍ ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 19 letou tradicí
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Úterý 3. 5. – pondělí 15. 10.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních  
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem Přírodní zahrada. 
Všechny zájemce prosíme o objednání předem u M. D. Staň-
kové na tel. 775 690 806. Ve vašem okolí je také možnost  
domluvit botanickou poznávací a ochutnávací vycházku  
na přání. Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Středy 1., 8., 15., 22. a 29. 6. • 16.00 – 18.30
Hra scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615  
Každou středu zveme všechny do naší knihovny na scrabble 
– hru pro všechny generace. Můžete přijít kdykoli v daném 
časovém rozpětí. Vítáme začátečníky i pokročilé. Těšíme se 
na vás. Vstup je volný.

Čtvrtky 2., 9., 16., 23. a 30. 6. • 14.00 – 16.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtky 2., 9., 16., 23. a 30. 6. • 16.00 – 18.00
Pojďte dohnat učení do knihovny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Plavete ve škole? Tak přijďte do knihovny, společně to zvlád-
neme. Bezplatná první pomoc se školou pro žáky ZŠ s dobro-
volníky z Nová škola, o.p.s. Nemusíte se registrovat, stačí přijít. 
Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Sobota 4. 6. • 11.00, 14.00 
Barvám neutečeš
Centrální park Prahy 13
Chcete si užít netradiční den s přáteli, rodinou nebo jen sám 
pro sebe? Pak se zaregistrujte na jedinečný běh Barvám ne-
utečeš. Při závodě, kterého se účastní nejen dospělí běžci, 
ale i děti, senioři nebo celé rodiny, nejde o čas, ale přede-
vším o zábavu. Účastnit se může opravdu každý! Trasa je 
dlouhá 5 km a lze ji zdolat během či chůzí. Cílem je proběh-
nout pět barevných zón, v nichž se účastníci nechají zasypat 
barvami. Součástí akce je i bohatý doprovodný program  
a tombola. Tak neváhejte a zaregistrujte se ještě teď  
na stránkách: https://www.barvamneuteces.cz/registrace.

Neděle 5. 6. • 10.00
Urban Challenge Praha – Sportovní den 
Centrální park Prahy 13 
Součástí dne bude Urban Challenge workout určený pro  
rodiny s dětmi, dále se poběží dětský závod s překážkami 
a samozřejmě na vás čeká bohatý doprovodný program  
plný her a soutěží pro děti a dospělé. Registrace na workout 
je zdarma, tak se registrujte na: https://urbanchallenge.cz/
workouty/workout-praha-5-6-2022/  
Registrace na dětský překážkový běh bude na místě. 

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

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

Pondělí 6. 6. • 13.00 – 19.00
Knižní swap – Ulovte si knihu na léto
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
V průběhu celé provozní doby knihovny můžete přijít  
a v akváriu vyměnit své přečtené knihy za jiné, přinesené 
ostatními čtenáři. Knihy musí být v dobrém stavu. Ulovit si 
knihu na léto můžete, i když sami žádnou na výměnu nedo-
nesete . Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Úterky 7., 14., 21. a 28. 6. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup volný, změna programu vyhrazena. 

Úterý 7. 6. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Tradiční posezení u kávy pro seniory z Prahy 13, doplněné 
vždy o zajímavou přednášku či téma, nad kterým se disku-
tuje. Zájemci z řad seniorů se mohou přihlásit na telefonním 
čísle 235 011 451 nebo 235 011 625. 

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

Středy 8. a 22. 6. • 14.30 – 16.00
Deskové hry
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615
Přijďte si zahrát deskové či karetní hry. Můžete si vybrat  
z naší nabídky, ale také si můžete přinést své vlastní oblí-
bené hry. Přiveďte s sebou i kamarády. Vstup je volný.

Středa 8. a 22. 6. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků koláží
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
I v červnu srdečně zveme všechny zájemce ve věku 15-99 let 
na pokračování workshopu koláže. Vítáni jsou i nováčci.  
Sejdeme se nad kolážovou tvorbou a postupně si ukážeme 
různé techniky, přístupy a nebude chybět ani náhled do histo-
rie. Materiály i pomůcky jsou zajištěny a tak je třeba si sebou 
donést jen chuť tvořit. Pokud byste ale doma měli vhodný 
materiál, donést ho můžete. Pro účast doporučujeme zarezer-

vovat si místo prostřednictvím e-mailu: eliska.sukova@mlp.cz, 
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný, 
změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 9. 6. • 15.30 – 18.00 
Tvořivé hraní – Ptáček roku
Knihovna Stodůlky, Kovářova 4/1615  
Zveme všechny tvořivé děti, prarodiče i rodiče na dílničku. 
Materiál je zajištěn. Můžete přijít kdykoli v daném časovém 
rozpětí. Pro radost si vyrobíte ptáčka technikou koláže a zá-
pichu. Těšíme se na vás. Vstup je volný.

Čtvrtek 9. 6. • 16.30 – 18.00
Létající sen 
KD Mlejn, Kovářova 1615
Závěrečné představení studia AnYo, vstupenky ve studiu 
AnYo, Máchova 2, Praha 2. Více na www.studioanyo.cz.

Pátek 10. 6. • 20.00
Bratři Ebenové v Ořechu
Farní zahrada Ořech 
Ve farním dvoře (venku – u kostela) vystoupí skupina Bratří 
Ebenů. Rezervace vstupenek na tel. 603 265 553. Ceny vstu-
penek 350 Kč v předprodeji (na místě 400 Kč). Prodej vstu-
penek v trafice nebo květinářství (v areálu mateřské školy). 
Koncert se koná u příležitosti Noci kostelů.

Sobota 11. a neděle 12. 6. 
Víkend otevřených zahrad
Zahradní dvůr Listen u Nymburka 
Víkend otevřených zahrad v krásné zahradě v Polabí s ko-
mentovanými prohlídkami, hudebním programem a tvoře-
ním pro děti s autorkou knih o bylinkách Magdalénou 
Dobromilou a skřítky. Jubilejní zahradní slavnost k 20. vý-
ročí založení zahrady bude letos v sobotu 25. 6., více info  
na webových stránkách www.listen.cz.

Úterý 14. 6. • 17.00 – 19.00
Pochod podél Prokopského potoka
Stanice metra Stodůlky
Klub českých turistů vás zve na 9. pochod kolem Prokop-
ského potoka. Start je u stanice metra B Stodůlky, vestibul 
směr Západní město a Britská čtvrť, pochod se uskuteční za 
jakéhokoli počasí a bude trvat asi 2 hodiny. Startovné: děti 
do 15 let – 10 Kč, člen KČT s platným průkazem 20 Kč, 
ostatní 40 Kč. Trasa je dlouhá asi 9 km: Metro Stodůlky – 
pramen Prokopského potoka – Nepomucký rybník –  
meandry potoka – Asuán – Prokopské údolí – jezírko  
v zatopeném lomu – Hlubočepy. Kontakt: Miroslav Juráň, 
tel. 776 186 161, e-mail: juran@centrum.cz.

Středa 15. 6. • 13.00 – 17.00  
Veletrh sociálních služeb 
Travnatá plocha před radnicí Prahy 13, 
Sluneční nám. 
Na veletrhu představí své služby dvacet pět organizací, 
které zajišťují například pečovatelskou službu, terénní pro-
gramy, osobní asistenci apod. Chybět nebudou ani organi-
zace, které se specializují na služby pro migranty, včetně 
nově příchozích uprchlíků z Ukrajiny.  Vystavovatelé pro-
střednictvím infostánků představí své služby a zároveň  
budete mít možnost zakoupit výrobky z chráněných dílen.

Středa 15. 6. • 13.00 – 17.00
Den zdraví již posedmé
Travnatá plocha před radnicí Prahy 13, 
Sluneční nám.
Městská část Praha 13 si vás dovoluje prostřednictvím 
místní Agendy 21 opět po roce pozvat na Den zdraví Prahy 13 

KALENDÁŘ AKCÍ
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– jednodenní festival zdravého životního stylu. Těšit se mů-
žete na bohatý program partnerů akce a informace ze světa 
zdraví, sportu a prevence. Celý program bude doplněn sou-
těžemi pro děti o zajímavé ceny. Ústředním tématem letoš-
ního ročníku je „Sportem ke zdraví“. Akce je vhodná pro 
všechny věkové skupiny a vstup je zdarma.

Středa 15. 6. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče,  
tentokrát na téma Sedmero pohádek. Doporučujeme  
registrovat se předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz,  
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.  
Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Středy 15. a 29. 6. • 16.00 – 18.30
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Ať máte jehlice nebo háček, rádi Vás přivítáme jednou za  
14 dní na setkání, kde můžete nabrat inspiraci, naučit se zá-
klady, ale také si navzájem dát tipy na nejrůznější techniky 
a vzory. Na místě bude k dispozici několik jehlic a háčků. 
Vlnu si, prosím, doneste svou. Vstup volný, změna programu 
vyhrazena.

Pátek 17. 6. • 10.00 – 11.00
Literární hrátky 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče na téma 
Sedmero pohádek. Doporučujeme registrovat se předem přes 
e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v pobočce Lužiny. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Sobota 18. 6. • 10.00 – 18.00
Ořešský anděl a Medobraní 
Muzea medu a českých Vánoc v Ořechu, ul. K Ovčínu 352 
Nejsladší den pro celou rodinu a ukázky vyřezávání betlémů 
v jeden den a na jednom místě si můžete užít pouze v Oře-
chu. Můžete se podívat na ukázky včelaření, vytáčení medu, 
prohlédnout si unikátní prosklený Včelín Ořech a prosklené 
úly a ochutnávat na medovém jarmarku.  
Více a aktuálně na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Sobota 18. 6. • 11.00 – 17.00
Cars in Time
Sluneční náměstí, před radnicí MČ Praha 13 
Přehlídka automobilových skvostů, soutěže o ceny, rozho-
vory se zajímavými hosty...  
Program: 9.00 – 11.00 Příjezd účastníků, 11.00 Oficiální 
začátek akce, 11.30 – 13.00 Rozhovory a vyhlášení soutěže 
Auto s příběhem, 13.00 Orientační závod, 16.00 Vyhlášení 
výsledků, 17.00 Ukončení akce.

Sobota 18. 6. • 13.00 – 21.00
Dětský den – SK Motorlet
Butovická 35, Praha 5
Přijďte se pobavit na Dětský den spojený s oslavou 110 let  
od založení klubu SK Motorlet. Připraven je bohatý pro-

gram. Těšit se můžete na Amforu, fotbalisty AC Sparta 
Praha, hudební program, prezentace IZS, program pro děti, 
občerstvení. Od 13.00 je připravena Dětská džungle (skákací 
hrad, rychlostní soutěže o ceny, soutěže na dětskou moto-
riku). Od 16.00 vystoupí Michal David.     
Vstupné 100 Kč, děti zdarma.

Pondělí 20. a středa 22. 6. • 8.00 – 18.00
Testování paměti
Radnice MČ Praha 13, Sluneční  
náměstí 2580/13
Akci pořádá městská část v rámci aktivit místní Agendy 21. 
Měření paměti osob nad 40 let se bude realizovat vždy od 
8.00 do 18.00 v budově radnice MČ Praha 13. Jednotlivá 
měření začínají v každou celou hodinu. Rezervace termínu 
předem na e-mailu marsalovaa@praha13.cz je nutná.  
Do zprávy, prosíme, uveďte jméno, preferované datum, čas, 
název zdravotní pojišťovny, telefonní kontakt. Akce se koná 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky a radní Anety Eče-
kové Maršálové.

Pondělí 20. 6. • 17.00
Vystoupení Tanečního studio Mirabel 
KD Mlejn, Kovářova 1615/4
Srdečně vás zveme na závěrečné vystoupení kurzů irského 
tance. Těšit se můžete na krásné choreografie v celovečer-
ním příběhu Rok v kouzelné zahradě, které je volně inspiro-
váno básněmi a ilustracemi výtvarnice Markéty Kotkové. 
Taneční studio Mirabel působí na FZŠ Trávníčkova a přípravě 
představení se intenzivně s dětmi věnujeme během celého 
roku. Přijďte se podívat, jak se nám to daří, třeba pro vás 
bude naše představení natolik inspirativní, že se v září po-
tkáme v našich kurzech.

Středa 22. 6. • 15.00 – 18.00
Exkurze do bylinkové zahrádky 
Kemp Drusus Třebonice
Poznávání bylinek a vůní všemi smysly i hmatem, čichem  
i chutí. S Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou knih  
o bylinkách. Akce je ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR  
na Smíchově (www.sons.cz), je vhodná i pro nevidomé  
a slabozraké i s pejsky. Vstupné je 350 Kč (pro členy SONS 
zdarma) – s malým občerstvením a nápoji v ceně.  
Prosíme o potvrzení účasti SMS na tel. 775 690 806,  
e-mail: majdas@volny.cz. 

Středa 22. 6. • 18.00 – 19.00
Komunitní zahrada – první sousedské setkání
Poblíž základní školy Janského, Herčíkova ul. 
Chcete se zapojit do dění v nově vznikající komunitní za-
hradě? Chtěli byste zde pěstovat bylinky či rajčata, mít  
možnost kam odnést svůj bioodpad do kompostéru,  
kde z něj vznikne poklad, který využijete pro své pěstování? 
Nebo hledáte místo na setkávání se sousedy, pro odpočinek 
i zábavu? Stačí, když vyplníte krátký dotazník, který najdete 
na www.bit.ly/KZPraha13. Více na straně 5. 

Pátek 24. 6. • 16.00 – 19.00 
Svatojánské byliny s Magdalénou Dobromilou  
Nenačovice u Berouna 
Na vycházce kolem Nenačovic budeme s Magdalénou Dob-
romilou objevovat kouzlo svatojánských bylinek podle jejích 
dvou knih o bylinkách. Vycházka je vhodná i pro rodiče  
s dětmi. Sraz je v 16 hodin u obchodu s potravinami pod 
sklárnou v Nenačovicích. S sebou podložku na sezení  
v trávě, vlastní pití a svačinu, plátěné tašky na bylinky, 
sukně či šátky na tanec. Vstupné 200 Kč dospělý a 100 Kč 
dítě. Prosíme o potvrzení účasti SMS na tel. 775 690 806,  
e-mail: majdas@volny.cz.

Sobota 25. 6. • 19.00 
10. výročí jediného českého wrestlingu VcV
Butovická 100, Praha 5, sokolovna Jinonice
Srdečně vás všechny zveme na oslavu 10. výročí českého 
wrestlingu VcV, kde se uskuteční spousta skvělých zápasů 
(začátek od 19.00, cstup možný již od 18.00). Přijedou  
zápasit i hosté ze zahraničí. Akce, napětí a zábava –  
to je wrestling. Bude to největší akce v historii českého 
wrestlingu! Určeno pro širokou veřejnost. Více informací  
a nákup vstupenek na www.vcv.sokoljinonice.cz,  
(na místě budou k zakoupení už jen vstupenky na stání).

Pondělí 15. 8. – pátek 26. 8.
Prázdninové kurzy českého jazyka
FZŠ Brdičkova, Brdičkova 1878/2 
Kurz probíhá vždy od pondělí do pátku od 8.00 do 11.40 
hodin. Kurz je určen dětem – cizincům z celé Prahy 13,  
které v září nastupují do školy nebo již do české školy  
chodí.Připraven je pestrý výukový program i výlet  
na radnici Prahy 13.  
S sebou: přezůvky, penál s perem, tužkou, pastelkami,  
nůžkami a lepidlem, svačinu a pití.  
Kontakt: Miroslava Blahutová, mblahutova@fzsbrdickova.cz. 
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

Pondělí 22. 8. – pátek 2. 9.
Prázdninové kurzy českého jazyka
FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322/1  
Kurz probíhá od 8.30 do 11.30 hod. ve dvou rovinách:  
základní komunikační dovednosti v českém jazyce a doučo-
vání a procvičování české gramatiky. Kurz je určen žákům – 
cizincům od 6 do 14 let. Má za cíl zlepšit komunikaci  
a porozumění žáků v českém jazyce a umožnit úspěšné 
zvládnutí školní docházky.  
S sebou: přezůvky, psací potřeby, pastelky, linkovaný sešit, 
svačinu a pití. 
Kontakt: Anna Vaculíková, vaculikova@fzsmeziskolami.cz. 
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol.

Čtvrtek 25. 8. – středa 31. 8.
Prázdninové kurzy českého jazyka 
FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1774  
Kurz pro žáky a předškoláky ze škol Prahy 13 probíhá  
od 8.00 do 12.00 (sraz v 8.00 před školou). Čeká je opako-
vání učiva, sport, výlety, malování, seznámení se s českými 
pohádkami a literaturou.  
S sebou: psací potřeby, linkovaný sešit, blok na kreslení, 
přezutí a svačinu. 
Kontakt: Helena Bumbálková, bumbalkovah@seznam.cz.
Více na www.praha13.cz a na webu pořádajících škol. 

Sobota 27. 8. • 13.00
Třebonické letní hry
Rybník v Třebonicích 
Všechny sportovní fanoušky zveme na skvělé sportovní zá-
polení. Již 22. ročník tradičních her nabídne soutěžní klání 
tříčlenných družstev v pěti netradičních disciplínách, které 
se zatím na mistrovství světa ani olympiádu nedostaly, ale 
kdo ví . Přijďte si zasportovat nebo jen fandit. Pro diváky 
je vstup zdarma. Občerstvení, doprovodný program a hu-
dební vystoupení jsou zajištěny. Hry pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů Třebonice ve spolupráci s městskou částí  
Praha 13 a Kulturním domem Mlejn. 

Sobota 27. a neděle 28. 8.
Memoriál Libora Topolánka
Hřiště HC Kert Park Praha, Kolovečská ul., Lužiny
HC Kert Praha vás zve na dvoudenní hokejbalový turnaj do-
rostu. Přijďte naše dorostence podpořit a pobavit se hokej-
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balovými výkony všech mužstev. Na turnaji bude mobilní 
nafukovací hřiště, kde bude k dispozici vybavení k zapůjčení 
a budete si moci tento sport vyzkoušet. Více na straně 14.

Středa 31. 8. • 13.00 – 21.30
Koncert pro park
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Koncert pro park bude opět kulturním zážitkem, 
který potěší všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

Čvrtek 1. 9. • 10.00 – 12.00 
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ulici)
Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 
všechny prvňáčky Prahy 13. Připraven je bohatý program. 
Pan starosta opět přiveze spoustu dárků.

Čvrtek 1. 9. • 12.00 – 17.00 
Pohádkový les – Skřítkové a víly
Centrální park (start v ul. Pod Hranicí)
Přijďte si zpříjemnit první školní den. Městská část Praha 13 
ve spolupráci s agenturou Velká dobrodružství zvou všechny 
děti i jejich rodiče do pohádkového lesa plného skřítků a víl. 
Na trase v délce 2 km (kolem rybníka) na ně čekají origi-
nální hry, herci v krásných kostýmech a v cíli i dárky. Akce  
se koná pod záštitou starosty Davida Vodrážky a místosta-
rostky Marcely Plesníkové. Vstup zdarma.

Sobota 10. 9. • 10.00
Beachvolejbalový turnaj 100+
Areál beachvolejbalových kurtů,  
ul. Ovčí hájek, Nové Butovice
Městská část Praha 13 pořádá ve sportovním areálu v No-
vých Butovicích 9. ročník beachvolejbalového turnaje 100+. 
Turnaj je určen pro smíšené sportovní dvojice, kdy součet 
věku obou hráčů musí letos dosáhnout minimálně 100 let. 
Na turnaji může nastoupit maximálně 20 dvojic.  
Bližší informace a přihlášky na tel. 607 613 652 nebo  
na e-mailu matysekj@praha13.cz.  

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

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

Čtvrtek 14. 4. – čtvrtek 29. 9.
Kurátorské provázení – Komentované prohlídky 
V rámci této procházky nahlédnete v doprovodu těch nejpo-
volanějších pod pokličku pěstování rostlin z celého světa. 
Prohlídka je v ceně standardních vstupenek do botanické 
zahrady. Probíhají vždy 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 17.00, 
data najdete také na našem webu. Místo setkání a začátek 
prohlídky je u pokladny, která je nejblíže dané expozici.  
Registrace předem nutná.

Neděle 15. 5. – neděle 25. 9.  •  17.00
Hudební procházky 
Vychutnejte si krásné chvíle a zaposlouchejte se do klasické 
hudby pod širým nebem, obklopeni zelení a pestrobarev-
nými květy a ponořte se do tónů skladeb známých klasiků. 
Letošní cyklus se přesouvá do oázy Pivoňkové louky v Horní 
zahradě. Doporučujeme vstup hlavní pokladnou z Bohnic 
(areál Sever).  
   5. 6. – Pražské saxofonové kvarteto (G. Miller, G. Gerschwin) 
12. 6. – Trio Boema (F. X. Dušek, W. A. Mozart)  
19. 6. – Hudba Kalich (G. Verdi, B. Smetana)  
26. 6. – Amis de la musique (W. A. Mozart, A. Dvořák)  
Další termíny najdete na webových stránkách bot. zahrady.

Neděle 5. 6. • 8.00 – 14.00
Prostě běž
Proběhněte se unikátní a nejhezčí trasou v pražské Troji. 
Nebo se jen projděte. Vychutnejte si skvělou atmosféru do-
plněnou bohatým doprovodným programem. Trasa měří  
7,5 km, zvládnou ji i děti a rodiny.  
Více informací a registrace www.bez.cz.

Pátek 10. – neděle 19. 6. 
Festival bonsají a japonské kultury 
Letošní výstava bonsají ukáže to nejlepší od pěstitelů  

z České republiky a nejen od nich. Můžete se těšit na vysta-
vené lokální dřeviny, ale i na zajímavé exotické dřeviny.  
Návštěvníci spatří více než sto let staré stromky ze sbírek 
trojské zahrady. Výstavu i v tomto roce doprovází bohatý 
program, který přiblíží jak asijské umění tvarování stromů, 
tak i japonské kulturní tradice a připraven je také prodej 
bonsají a doplňkových rostlin. Výstavu můžete navštívit  
od pondělí do neděle 9.00 – 19.00 (skleník Fata Morgana  
je v pondělí uzavřen). Vstupné odpovídá standardnímu  
ceníku botanické zahrady. 
        
Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 4. 5. – neděle 4. 9. 
Czech Nature Photo 2022
Výstava obsahuje oceněné a další vybrané fotografie přírody 
od českých a slovenských fotografů. K výstavě je připravený 
doprovodný program s názvem Měsíc přírody. Nebudou chy-
bět komentované prohlídky a autorské prezentace. Osobně se 
bude možné setkat s loňským vítězem titulu Fotografie roku 
Igorem Mikulou a také s přírodovědci a fotografy Zuzanou  
a Matejem Dolinayovými. Otevírací doba: úterý až pátek vždy 
od 11 do 18 hodin, o víkend od 10 do 18 hodin. Základní 
vstupné činí 100 a snížené 50 korun.  
 
Doprovodný program: 
Středa 18. 6. • 18.00 
Igor Mikula – Te amo, Colombia!

Pátek 20. 5. – neděle 4. 9. 
Olympijské okamžiky
Venkovní výstava, tentokrát na téma Olympiády.  
Jde už o čtvrtou rozsáhlou fotografickou expozici ČTK.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY 
Chlupova 1800 
 
Pondělí 30. 5. – neděle 31. 7.  
Výstava Mapy pocitů 
Galerie Butovice, Radlická 520/117, 158 00 Praha 5 
Výstava představuje tajemné země a ostrovy různých lid-
ských pocitů a emocí. Své neobvyklé mapy vystavují děti  
z Ateliéru DDM Stodůlky. Ve výtvarných dílnách jim při 
kresbě, malbě a kolážích byla inspirací kniha Mapy mých 
pocitů italské ilustrátorky Bimby Landmann. 

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

Úterý 7. 6. a čtvrtek 9. 6. • 17.00
Nábor do TS Dance Friends
Taneční skupina Dance Friends, která se specializuje na street 
dance, pořádá zápis nových členů. Noví zájemci si budou moci 
vyzkoušet daný taneční styl a zatrénovat si s ostatními členy 
skupiny. Účast je zdarma, ale je nutné se předem na akci při-
hlásit. Nábor je pro začátečníky a mírně pokročilé tanečníky  
a proběhne v DDM Stodůlky. 
7. 6. od 17.00 děti 6 – 12 let, 9. 6. od 17.00 junoři 9 – 15 let. 

Středa 8. 6. • 18.00
Letní koncert pěveckých kroužků
Kostel sv. Martina ve zdi (Martinská 8, Praha 1)
Pěvecké kroužky DDM Stodůlky předvedou na závěr škol-
ního roku vše, co se v průběhu roku naučily. Rádi bychom 
divákům i dětem ukázali, co se mohou ještě naučit, v čem 
se zdokonalit, a také že zpívat se dá v každém věku. Jako 
host vystoupí studentský sbor Besharmonie pod vedením 
Libora Sládka.

Pátek 10. 6. • 18.30
Letní orientální show 
KD Mlejn, Kovářova 1615/4
Srdečně vás zveme na závěrečnou přehlídku tanečních skupin 
Belly Habibi, Belly Amira a kroužky orientálního tance DDM 
Stodůlky. Těšit se můžete na vítězné choreografie z Mistrov-
ství ČR, bubenické vystoupení, tanec se šavlí, orientální po-
pelky, latino orient, bojový tanec s holí a mnoho dalšího.

Pondělí 13. 6. • 18.00 
Zápisy do kroužků DDM Stodůlky
V pondělí 13. června v 18.00 odstartují on-line zápisy  
do kroužků DDM Stodůlky. Přehled kroužků naleznete  
na www.ddmstodulky.cz už od pondělí 6. června. Vybírejte 
z pestré nabídky kroužků pro všechny generace. Nabízíme 
tradiční kroužky, ale také některé novinky pro všechny  
věkové kategorie (0 – 99 let).

Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM  
RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po –  čt  9 – 12 hod. Přihlášení předem 
není nutné. Cena vstupu je 80 Kč za rodinu. 
Během letních prázdnin bude herna zavřená.

Pondělky – tématem měsíce je Léto a cestování – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 

Úterky – V červnu za příznivého počasí budeme trávit 
úterní programy venku (Pohádková cestička, výlety s hra-
vými úkoly v okolí Prahy 13, návštěva přírodovědné sta-
nice..., více informací bude vždy na rybicky.13ka.cz) 
7. 6. nás čeká Pohádková cestička v Centrálním parku,  
nedaleko posilovacích strojů.

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

Čtvrtky – 9.30 – angličtina pro děti se Stacy a Mirkou, 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti 
 
Přejeme všem pěkné léto a těšíme se na viděnou opět  
v září. Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Středa 1. 6. • 10.00
Beta 
Komunitním centru sv. Prokopa
Letošní kurzy Beta zakončíme deklarací 2. vatikánského 
koncilu Nostra aetate, o poměru církve k nekřesťanským  
náboženstvím. 

Pátek 10. 6. 
Noc kostelů 
Po večerní mši sv. v kostele sv. Jakuba St. od 18.30 možnost 
rozhovoru s knězem a od 19 do 20 hodin prohlídka interiéru 
opravené věže kostela.

Neděle 26. 6. 
Poutní mše sv. na Krtni 
Při příležitosti svátku Jana a Pavla, kterým je zasvěcen  
kostel na Krtni, bude v 16 hodin sloužena poutní mše sv. 

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

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

Pátek 10. 6. • 16.00 – 21.00 
Noc kostelů 
Již potřetí připojujeme k celorepublikové akci Noc kostelů. 
Hlavní částí programu budou 4 půlhodinové proslovy  
na témata běžného života i víry.  
Program:  
16.30 – jak si mateřství užít a nejen přežít 
17.30 – zdravý jídelníček – lepší život 
18.30 – potřeby člověka, které se samy nenaplní 
19.30 – hledání Boha 
 
Mezi proslovy se budou moci hosté občerstvit v kavárně 

sboru, diskutovat s přednášejícími nebo zhlédnout výstavu  
nazvanou Křesťanský FB. O děti bude postaráno v dětské 
herně, kde si budou moci něco pěkného vyrobit. 

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

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

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

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

Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby 
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Součástí bohoslužeb  
je i program pro děti.

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

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

Komentovaná krmení a setkání – probíhají každý den. 
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější a odhalte zají-
mavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná 
poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí si jen vy-
brat! Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí.

Hudební procházky 
Každou neděli v Galerii Gočárovy domy od 13.00 
•    5. 6. – Amis de la musique (W. A. Mozart, A. Dvořák) 
• 12. 6. – Trio Boema (F. X. Dušek, W. A. Mozart) 
• 19. 6. – Pražské saxofonové kvarteto (G.Miller,  
                  G. Gerschwin) 
• 26. 6. – Wichterle trio (J. Haydn, D. Milhaud)

Neděle 5. 6. 
Symbolické loučení se starým pavilonem goril
Gorilí skupina v čele s gorilím samcem Richardem se v brzké 
době přestěhuje do zbrusu nového pavilonu goril. Popřejme 
jí hodně štěstí a připomeňme si dlouhou historii chovu goril 
v Zoo Praha. 
 
• 10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 komentovaná setkání u goril 
• 15.00 předání enrichmentového prvku gorilí skupině  
za doprovodu odborného komentáře 
• 10.00 – 16.00 doprovodný program zaměřený na historii 
chovu goril. Podrobnosti na webu Zoo Praha.

KALENDÁŘ AKCÍ



tel. 235 011 217 • www.praha13.cz • ČERVEN 2022 37

Sobota 11. 6 .
Nezapomenutelný den s vombaty v Zoo Praha
Seznamte se hravou formou s životem vombatů. Připravili 
jsme si pro Vás zábavné aktivity inspirované výzkumem 
„vombatího chlapce“ Petera Johna Nicholsona. 
• 10.00 – 16.00 interaktivním programem na Veselovského 
louce bude veškeré zájemce provázet Deník badatele: 
např. hrabání nor, komunikace vombatů, poklady v norách...

Neděle 12. 6.
Lachtan Meloun slaví 20 let
Oslavte s námi 20. narozeniny lachtaního samce Melouna  
a zjistěte zajímavosti o životě lachtanů v rámci komentova-
ného tréninku ve 13.30.

Sobota 18. 6. 
Křest knihy Gorilí pohádky
Křest nového vydání oblíbené knihy plné příběhů nejen  
o Moje, prvním mláděti gorily narozeném v zoologických 
zahradách v Česku, ale i dalších gorilách, z nichž mnohé  
budete moci již brzy pozorovat v novém pavilonu goril.

Neděle 19. 6. • 12.30
Workshop na výrobu enrichmentových prvků
Workshop určený pro širší návštěvnickou veřejnost ve Vzdě-
lávacím centru. Tvoření (cca. 1,5 hod.). Přihlášní na e-mailu:  
lavicka@zoopraha.cz.

Čtvrtek 23. 6. 
Vernisáž výstavy Na pomoc Austrálii
Snímky zachycující aktivity Zoo Praha na pomoc australské 
fauně si budete moci prohlédnout před Vzdělávacím centrem.

Neděle 26. 6. • 13.00
Vernisáž výstavy Sklípkani v galerii Gočárovy domy
Za účasti autorů a vzácných hostů pro vás slavnostně ote-
vřeme výstavu sklípkanů. Chybět nebude ani hudební do-
provod. Těšit se můžete na: prezentaci přírodnin a preparátů  
ze života sklípkanů a jejich pozorování, vědomostní kvíz  
o drobné odměny, kreativní dílnu.

Neděle 26. 6.  
Zooškola pro dospělé na téma Jak se dělá zoo 
Zooškola pro dospělé je zážitkový program pro všechny, kteří 
již odrostli školním lavicím, ale chtějí v Zoo Praha zažít něco 
nového. Jednodenní kurzy na různá témata vás zavedou 
nejen do zákulisí zoo, ale především zprostředkují nové zku-
šenosti a poznatky atraktivní pro každého bez ohledu na věk.

Čtvrtek 30. 6. • 12.00, 13.00 a 14.00 
Prázdniny začínají, aneb Pozorujte a poznávejte  
zvířata kolem nás 
Prázdniny začínají a s jejich začátkem se vydáváme stále 
více do přírody a máme možnost pozorovat volně žijící živo-
čichy z těsné blízkosti. Jak se to ale dělá a co k tomu potře-
bujeme? To vše se dozvíte během speciálních prohlídek 
vedených odbornými průvodci. Během prohlídek budeme 
pátrat po volně žijících ptácích, savcích, plazech, obojživel-
nících ale i hmyzu v areálu zoologické zahrady. 
•10.00 – 16.00 doprovodný program u Vzdělávacího centra: 
Poznejte ikonické zástupce fauny České republiky, zjistěte, 
jakou nezastupitelnou úlohu hraje v ekosystémech hmyz,  
objevte způsoby, jak podpořit ochranu ohrožených druhů 
živočichů ČR, anketa o nejoblíbenější zvíře ČR, kreativní 
dílna pro nejmenší.

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Petra Fořtová
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Chystáte se na prázdniny nebo dovolenou a ještě nevíte, 
jakou knihu byste si mohli v létě přečíst? Máme pro Vás jeden 
tip. Petr Fejk, bývalý ředitel Zoo Praha, napsal ... TAJENKA 
vzpomínkovou knihu Jak se dělá zoo. Jedná se výjimečné čtení 
psané srdcem se spoustou zajímavých zvířecích i lidských 
osudů. Není k dostání v knihkupectvích, dá se sehnat pouze  
na jeho osobním e-shopu www.petrfejk.cz, ale pro úspěšné 
luštitele naší křížovky nám pan Petr Fejk tři knihy poskytl.

Křížovka pro děti: Za celou redakci vám všem přejeme krásné prázdniny a na všechny 
prvňáčky se těšíme 1. září na akci ...TAJENKA. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. července na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z května:
Křížovka – KVĚTNOVÁ VOŘÍŠKIÁDA 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Daniel Vitha, Praha 13
v hodnotě 340 Kč – Agáta Málková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Eliška Škvarová, Velká Ohrada
Kuba Jiruš, Stodůlky
Laura Briatková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Irma Friedlová, Luka
Martina Cukrová, Velká Ohrada
Marie Syrová, Luka

Soutěžní otázky na červen:
1) Kde můžete najít nové cyklostanice?
2) Kdy se uskuteční Memoriál hokejbalisty Libora Topolánka? 
3) Jak se jmenuje premiéra představení ochotnického divadla D13?

Správné odpovědi na květnové otázky:
1) Akce Barvám neutečeš se bude konat 4. června. 
2) První Čech, který stanul na vrcholku Mount Everestu byl Leopold Sulovský. 
3) Výstava exotických motýlů v botanické zahradě Praha se konala do pátku 22. května.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Pavel Štěrba, Praha 5; Mirka Brožková, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Květnová tajenka: JESKYNĚ VYHLOUBENÉ VE SKÁLE 
Výherci: Oldřich Barták, Praha 5; Pavel Horák, Lužiny; Michal Štelmák, Praha 5 
 

Připravila Petra Fořtová
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení 
modelu KAROQ. K fi nancování CHYTŘE navíc zdarma získáte 
předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých 
kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při fi nancování 
se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 191 670 Kč (30 %), výše úvěru 
447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby 
za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná 
splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková 
sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) 
s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 
10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou 
ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností 
ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

S měsíční splátkou 
již od

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


