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Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu 
a využití volného času pro r. 2016
a
JMENOVALA komisi pro rozdělení těchto dotací ve složení:
předseda: Petr Zeman
členové komise: Ing. David Vodrážka, RNDr. Marcela Plesníková, Ing. Pavel Jaroš
tajemník komise: Bohdan Pardubický
SCHVÁLILA
ideový záměr přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 v rámci přípravy žádosti 
o dotaci z fondů EU (OP Praha –  Pól růstu ČR)
SCHVÁLILA
oznámení předběžných informací k nadlimitní veřejné zakázce na služby s názvem 
Zimní služba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13, včetně odůvodnění účelnosti 
veřejné zakázky ve smyslu § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, ve znění pozdějších předpisů
VZALA NA VĚDOMÍ
finanční kontroly provedené v 2. pololetí roku 2015 včetně nedostatků zjištěných 
odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich dodržo-
vání u hlavních zjištění
SOUHLASILA
s finančním krytím žádosti o finanční podporu na rozvoj dlouhodobě organizované 
sportovní výchovy mládeže registrované v nestátním a neziskovém sektoru, a to 
za podmínky, že žadatel o dotaci, Sportovní klub Hala Lužiny, předloží potvrzení 
o získání finančních prostředků z dotačního programu MHMP a MŠMT tak, jak je 
avizováno v jeho žádosti o poskytnutí dotace
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na Kompletní výrobu regionálního časo-
pisu STOP městské části Praha 13
a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávací dokumen-
tace s přílohami k podlimitní veřejné zakázce na služby –  Kompletní výrobu regionál-
ního časopisu STOP městské části Praha 13
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
vztahující se k veřejné zakázce na dodávky vyhlášené formou jednacího řízení bez 
uveřejnění s názvem Dodávka tepla pro radnici městské části Praha 13 pod evidenč-
ním č. 629997
a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Pražská teplárenská LPZ, 
a.s., IČ: 036 69 564, se sídlem Partyzánská 1/7, Praha 7, neboť nabídka této společ-
nosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele,
a návrh kupní smlouvy na dodávku tepla pro radnici městské části Praha 13
SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o spolupráci na zajištění konání farmářských trhů mezi městskou 
částí Praha 13 a agenturou Václav Třasák –  Shaker production
SOUHLASILA
s předložením návrhu kandidátky paní Jany Zaoralové na funkci přísedící Obvodního 
soudu pro Prahu 5 na funkční volební období let 2016 – 2020 k provedení volby pří-
sedící Zastupitelstvu městské části Praha 13 na jeho 9. zasedání dne 20. 4. 2016
 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 byl v regionu Prahy 13 
stanoven takto: 
•  7. dubna od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek 
• 21. dubna od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Máte zájem o vítání občánků?
Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území měst-
ské části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. Kvůli 
dosud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů nemůžeme 
totiž využívat evidenci obyvatel pro tyto účely.
Narození dítěte můžete oznámit pracovnici odboru Nikol Porazilové, a to buď osobně 
v kanceláři č. 433 ve 3. patře radnice nebo e-mailem s elektronickým podpisem 
na adresu PorazilovaN@p13.mepnet.cz.

Při osobním oznámení vyplníte předepsaný formulář a předložíte občanský průkaz 
k ověření totožnosti. Při oznámení písemnou formou je potřeba uvést jméno a pří-
jmení dítěte, datum narození, adresu trvalého pobytu a doručovací adresu (je-li jiná 
než adresa trvalého pobytu). 
Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase koná   - 
ní jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu 
trvalého pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. Případné dotazy 
na tel. 235 011 325.  Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního

Farmářské trhy jsou zpět
Na Slunečním náměstí v Nových Butovicích bude v pondělí 4. dubna po zimní pře-
stávce opět uvedeno do provozu farmářské tržiště. Každé pondělí od 8.00 do 18.00 
pro vás budou připraveny stánky s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými 
a masnými výrobky, uzeninami, sladkostmi a nápoji. Přijďte si nakoupit!

Radnice zve na Bezpečnou třináctku
Pravidelná přehlídka složek integrovaného záchranného sys-
tému, kterou městská část pod záštitou starosty Davida Vodrážky 
pořádá vždy v dubnu, se letos koná ve čtvrtek 14. 4. od 13.00 
do 17.00 opět na Slunečním náměstí v Nových Butovicích. Přijďte a uvidíte hasič-
skou, záchranářskou, armádní a policejní techniku, možná včetně vrtulníku. Součástí 
akce, která se koná v rámci aktivit Místní Agendy 21, jsou atraktivní ukázky první po-
moci, sebeobrany a výcviku služebních psů a koní, které zaujmou především děti. 

Sběrný dvůr v Klikaté byl zrušen
Nejbližší sběrný dvůr je v Puchmajerově ulici v Jinonicích. Provozní doba je po – pá 
8.30 – 18.00, so 8.30 – 15.00. V neděli a ve svátky je zavřeno. Kontakt na obsluhu 
sběrného dvora – tel. 731 142 348. Michaela Líčková, odbor životního prostředí

Registr vozidel na Jeremiášově ulici skončil
Magistrát hl. m. Prahy ukončil k 10. březnu provoz odloučeného pracoviště registru 
vozidel odboru dopravně-správních činností v Jeremiášově ulici ve Stodůlkách. 
Všechny agendy tohoto pracoviště byly přesunuty do Škodova paláce, Jungmannova  
ulice 35/29 (hlavní vchod), Praha 1, odbavovací hala v přízemí, přepážky č. 30 – 44, 
k registraci a schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezených vozidel ze za-
hraničí slouží přepážky č. 58 – 60. Úřední hodiny jsou pondělí a středa 7.45 – 12.15 
a 12.45 – 17.00, úterý a čtvrtek 7.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30, v pátek je zavřeno.
Důvodem k ukončení provozu pracoviště ve Stodůlkách je výpověď z pronajatých pro-
stor soukromého objektu. Magistrát údajně hledá jiné vhodné prostory na území 
Prahy 13 a okolních městských částí, zatím asi bezvýsledně.  -red-

Sdělení úřaduZprávy ze zasedání rady

Starosta městské části David Vodrážka vás zve
na 9. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná  
ve středu 20. dubna 2016 od 10.00 
v zasedacím sále radnice Prahy 13  

na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Milí čtenáři,
vítám vás u čtení dubnového čísla zpravodaje STOP. Na tomto místě je dobré připome-
nout, že vůbec první Stodůlecký posel spatřil světlo světa v dubnu 1991. Je tomu tedy 
právě 25 let, kdy si obyvatelé Jihozápadního Města, později Prahy 13 mohli přečíst svůj 
místní zpravodaj. S hrdostí mohu říci, že více než polovinu té doby mám tu čest být jeho 
šéfredaktorem. První STOP byl tenčí, černobílý a vycházel v minimálním nákladu. Jak 
vypadal v různých letech, vidíte i na obálce. Jsme rádi, že STOP vychází i dnes a že se 
mohl rozvinout do současné podoby. Snad se tak líbí i vám. Ohlédnutí za jeho čtvrtsto-
letou historií jsme tentokrát věnovali Téma STOPu.
Přímá linka starosty se zabývá mimo jiné aktuální otázkou možné změny trasy auto-
busu 142. Přinášíme také novinky z odboru sociální péče a zprávu o úpravě provozu 
v okolí náměstí Na Lužinách. Se začátkem jara se rozmnožily informace a pozvánky z ob-
lasti sportu. Dokonce celá polovina Kaleidoskopu je věnována volejbalovému turnaji ve-
teránů. Na dalších stránkách najdete harmonogramy úklidu komunikací a svozu různých 
druhů odpadu. A samozřejmě také kalendář s pozvánkami na nejrůznější akce v našich 
končinách. Kolegyně Eva Černá tentokrát místo rozhovoru vyplnila celou stránku zajíma-
vým příběhem vzácných ibisů, kteří se rozlétli ze zoo a jeden z nich skončil až u nás. Pře-
jeme vám krásné jaro a zachovejte STOPu přízeň.
 Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 11. 4. 2016 Distribuce: 29. 4. – 6. 5. 2016

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Dočetl jsem se v březnovém radničním 
zpravodaji STOP o záměru vést autobu-
sovou linku č. 142 ulicí Raichlova a zří-
dit zde novou autobusovou zastávku. 
S uvedeným záměrem kategoricky ne-
souhlasíme. Na stávající zastávku MHD 
Raichlova je to nedaleko a zvýšenou 
dopravou by se popřel rezidenční 
a klidný charakter celé této části Sto-
důlek. Jak se rozhodnete vy, pane 
starosto? 
Už jsme se rozhodli a návrh 
na změnu vedení autobusové 
linky č. 142 ulicí Raichlova přes 
Švejcarovo náměstí do ulice Karla 
Kryla jsme odmítli. Návrh vzešel 
od společnosti ROPID a Doprav
ního podniku hl. m. Prahy. Navr
hovatelé byli vedeni snahou zlep
šit dopravní obslužnost v oblasti 
tzv. Nových Stodůlek, protože 
zaznamenali stížnosti obyvatel, 
že se v zastávce Raichlova často 
nedostanou do autobusu, neboť 
příměstské autobusy 352 a 301 

přijíždějí přeplněné. Současně 
chtěli změnou vyřešit zmatky při 
nastupování v zastávce Velká 
Ohrada, kde odjíždějí autobusy 
č. 142 z jednoho stanoviště jak 
do Stodůlek, tak do Nových Bu
tovic. Bylo nám jasné, že návrh 
vzbudí protichůdné reakce, ze
jména zřízení nové zastávky 
v Raichlově ulici. Smyslem člán
ku předsedy výboru pro dopravu 
a bezpečnost Josefa Zobala 
v břez novém STOPu bylo infor
movat občany Prahy 13 o tomto 
návrhu a vyvolat diskuzi nejen 
obyvatel Švejcarova náměstí 
a Raichlovy ulice, ale i obyvatel 
Velké Ohrady. Nutno říci, že za
reagovali především obyvatelé 
Raichlovy ulice a to v poměrně 
velkém počtu. Nejvíce negativní 
reakce přišly od obyvatel úseku 
ulice, kde Dopravní podnik 
předpokládal zřízení autobusové 
zastávky. Pozitivní reakce byly 

zcela ojedinělé. S ohledem 
na převládající názor veřejnosti 
jsme se s mým zástupcem Pavlem 
Jarošem dohodli, že vedení měst
ské části změnu trasy autobusu 
č. 142 nepodpoří. Místostarosta 
Jaroš sdělil tuto skutečnost RO
PIDu s tím, aby byl návrh stažen. 
ROPID vzal tento požadavek 
na vědomí a nebude na změně 
trasy trvat. Obyvatelé Raichlovy 
ulice se tedy nemusí obávat, že 
by jejich klidnou oblastí začal 
projíždět autobus.

Všimla jsem si, že se Praha 13 zapojila 
do soutěže o Rákosníčkovo hřiště. Prý 
to dopadlo dobře. Dostaneme tedy 
hřiště?
Do hlasovací soutěže o získání 
tzv. Rákosníčkova hřiště, kterou 
vyhlašuje společnost Lidl Česká 
republika, se zapojujeme pravi
delně. V minulém roce nám hřiš
tě uniklo o vlásek, úspěšnější byla 

Praha 21 na druhém 
konci hlavního města. 
Letos bude společ
nost Lidl v Praze 
stavět dvě dětská hři
ště. Tentokrát byli 
obyvatelé Prahy 13 
aktivnější. Zřejmě 
také díky opakova
ným výzvám na našem 
Facebooku Šťastná 
třináctka se zapojili 
do hlasování pro hři
ště v okolí prodejny 
Lidl v Nárožní ulici 
s velkou vervou. Díky 
tomu dostalo hřiště 
krásných 4 296 hlasů 
a obsadilo druhé 

místo za hřištěm v Praze 11, 
které obdrželo 4 740 hlasů, a da
leko před hřištěm v Ostravě – 
Svinově s 2 410 hlasy. Společnost 
Lidl už nám oficiálně blahopřála 
a hřiště za 1,5 milionu korun 
na území Prahy 13 postaví. 
V současné době odbor životního 
prostředí jedná s Lidlem o kon
krétním umístění hřiště. Ve hře 
je několik pozemků. O výsledku 
jednání budeme ve STOPu 
infor movat. Stavba by se měla 
uskutečnit v polovině září. Děku
ji všem, kdo se zapojili a poslali 
svůj hlas.

Starosta Prahy 13  

Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 

tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 

e–mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz, 

internet: www.praha13.cz

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

KONTAKTY

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................drabekm@p13.mepnet.cz, praha13@anobudelip.cz
http://praha13.anobudelip.cz

Česká strana sociálně demokratická...........................................stepan.hosna@email.cz
http://praha13.cssd.cz 

Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha5.kscm.cz
Občanská demokratická strana.....................tel. 728 815 349, 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.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz
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Informace z radnice

Novinky z odboru sociální péče 
V lednu 2016 proběhla reorganizace odboru sociální péče (dříve so
ciální péče a zdravotnictví). Tato reorganizace umožnila vznik nově 
koncipovaného oddělení sociální péče, které se plně věnuje sociální 
problematice dospělých. Na oddělení sociální péče je možné se obrátit 
o radu, řešit svou tíživou sociální situaci, vyřídit vystavení parkovacího 
průkazu pro osoby těžce zdravotně postižené (držitele průkazu ZTP 
nebo ZTP/P), zvláštního příjemce důchodu, zprostředkovat sociální 
služby nebo například zajistit krátkodobý pobyt na zdravotním lůžku 
Domova sv. Karla Boromejského, se kterým oddělení sociální péče 
spolupracuje. 

Občané se mohou obrátit na vedoucí oddělení Ivu Dvořáčkovou, 
tel. 235 011 443, sociální pracovnice Jaroslavu Benešovou, 
tel. 235 011 459 a Simonu Rakoušovou, tel. 235 011 289. Kurátorkou 
pro dospělé je Alena Baďurová, tel. 235 011 455, veřejnými opatrov
níky jsou Veronika Císařová, tel. 235 011 491 a Magda Suchopárová, 
tel. 235 011 532. 

Vedle své běžné sociální práce připravuje oddělení sociální péče 
i různé aktivity pro seniory naší městské části. Původních 7 klubů se
niorů se rozrostlo na již 12 klubů, jejich činnost finančně i materiálně 
podporuje Městská část Praha 13 ze svého rozpočtu. Ani tento počet 
klubů však nemůže zajistit kulturní, společenské, sportovní a zájmo
vé aktivity seniorů, proto se Praha 13 snaží zajistit programy i pro 
seniory, kteří nejsou organizováni ve stávajících klubech. Od roku 
2014 ve spolupráci s KD Mlejn pořádá kulturní představení se 
zvýhodněným vstupným pro seniory. Každoročně tak mohou senioři 
navštívit 8 představení. Prvními vlaštovkami aktivit pro seniory, kteří 

nejsou členy klubů, se stalo vázání adventních věnců v listopadu 2015 
a velikonoční dílna v březnu 2016. Další příležitostí i pro neorgani
zované seniory bude Retrokavárna v prostorách KD Mlejn, která by 
měla zahájit provoz koncem dubna 2016. Přesný termín slavnostního 
zahájení zveřejníme na www.praha13.cz.

Oblíbenými aktivitami se staly výlety seniorů za pamětihodnostmi 
a krásami naší vlasti, které každoročně pořádá starosta MČ Praha 13. 
K těmto výletům se v letošním roce připojí i další výlety nejen pro 
kluby seniorů, ale i pro ostatní seniory z Prahy 13, které budou pořá
dány pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Bližší informace opět 
zveřejníme aktuálně ve STOPu nebo na webových stránkách.

Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Náměstí Na Lužinách bude bezpečnější
Dopravní opatření v ulici Mládí, na náměstí Na Lužinách a v jeho okolí 
byla v listopadu 2015 předmětem veřejného projednání v rámci Místní 
Agendy 21. Občanům Prahy 13 bylo tehdy představeno 6 variant řeše
ní. Na základě připomínek z tohoto projednání byl zpracován další 

návrh, který byl uveřejněn v časopise STOP 
a na webových stránkách. Připomínky k tomuto 
návrhu byly podkladem pro vypracování defini
tivního návrhu, který je v tuto chvíli k nahlédnutí na www.praha13.cz. 

Tento návrh zahrnuje úpravu vodorovného i svislého dopravního 
značení v ulici Mládí a úpravu režimu parkování v této ulici. Na trase 
od autobusové zastávky v ulici Armády budou zřízeny dva přecho
dy. Na náměstí Na Lužinách bude vykreslen oválný ostrůvek, jehož 
hranice bude osazena zelenými sloupky, tzv. balisety. Tento ostrůvek 
přispěje k lepší orientaci řidičů při průjezdu náměstím a přitom 
neomezí průjezd vozidel svážejících odpad. Návrh zahrnuje i instalaci 
dvou zrcadel na křižovatkách ulice Za Lužinami s ulicí Před Rybní
kem a s ulicí U Cikánky. Do ulice U Cikánky je navržen zákaz vjezdu, 
mimo dopravní obsluhu. V řešené oblasti přibyla místa pro přechá
zení, přechody pro chodce i vyznačená parkovací místa. Navržená 
dopravní opatření přispějí ke zvýšení bezpečnosti dětí při jejich cestě 
do školy.

Na tato dopravní opatření by v průběhu roku měla navázat realizace 
zóny 30 km/h, která byla schválena zastupitelstvem městské části 
v předchozím období. Josef Zobal, předseda výboru pro dopravu a bezpečnost

Petržílkova bude na jeden měsíc 
částečně uzavřena
Od středy 6. 4. do pátku 6. 5. 2016 proběhne plánovaná uzavírka 
části ulice Petržílkova (v rozsahu mezi poliklinikou Lípa a křižovat
kou s ulicí Na Zlatě) a ulice Na Zlatě. Důvodem je provádění úprav 
kanalizačních šachet, pokládka nového povrchu vozovky a oprava 
chodníků. Rekonstrukce souvisí s přilehlou výstavbou, investorem 
akce je společnost Trigema. Objízdná trasa (včetně trasy MHD) je 
vedena z ulice Bucharova do ulice Seydlerova a dále ulicí V Hůrkách 
zpět na ulici Petržílkova. Zastávky autobusové linky 168 Poliklinika 
Lípa v Petržílkově ulici budou po dobu uzavírky přesunuty směrem 
k ulici Pod Hranicí – zastávka ve směru Hůrka přibližně o 80 metrů, 
zastávka ve směru Nové Butovice o 100 metrů. Zastávka autobusu 
168 Nové Butovice ve směru Hůrka v Bucharově ulici bude po dobu 
uzavírky zrušena. -red- 
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FO
TO

: D
AN

 N
OV

OT
NÝ



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2016 5

Téma STOPu

Čtvrtstoletí Stodůleckého posla – vašeho zpravodaje
Je to téměř k nevíře, že od vydání prvního STOPu uplynulo v těchto 
dnech již celých 25 let. Ale je to opravdu tak, první STOP neboli Sto
důlecký posel, s podtitulem Zpravodaj Jihozápadního Města, byl vy
tištěn v dubnu 1991. Velkou zásluhu na tom měl tehdejší starosta 
městské části Petr Bratský, který vytvoření místního periodika pro 
obyvatele Stodůlek a okolí intenzivně prosazoval a podporoval. Podíl 
na vzniku prvního časopisu měla také vedoucí kanceláře zastupitelstva 
Ivana Svobodová, mimo jiné autorka názvu a zkratky, a několik dal
ších nadšených pracovníků úřadu, první šéfredaktorkou byla Mirosla
va Šafránková. Byl to tehdy skutečně průkopnický čin, před rokem 
1989 nebyly lokální časopisy straně a vládě po chuti, protože režim 
chtěl mít veškeré sdělovací prostředky centrálně pod kontrolou. Dnes 
má svůj zpravodaj 
pomalu každá vesnič
ka, ale na počátku de
vadesátých let byl 
regio nální tisk teprve 
v plenkách. První os
mistránkový STOP 
vznikl skutečně 
na koleně, přesněji 
na černobílé kopírce 
úřadu, skládaly ho 
úřednice a prodával se 
v samo obsluhách 
za dvě koruny, později 
za korunu. 

Díky velkému zá
jmu obyvatel městské 
části bylo ale brzy 
rozhodnuto o výraz
ném zvýšení nákladu 
a změně technolo
gie výroby. V září 
1992 zastupitelstvo 
schválilo projekt 
Jiřího Černého, podle 
kterého měl STOP vycházet 10x ročně v nákladu 12 000 výtisků a být 
rozdáván občanům Jihozápadního Města zdarma. Od ledna 1993 
měl STOP 12 stran, od května náklad 17 000 kusů a začala se v něm 
objevovat placená inzerce, která pomohla s jeho financováním. 

Postupně se začal měnit také vzhled časopisu. Zlepšila se kvalita 
papíru, černobílý tisk postupně nahrazovala barva a od září 2001 je 
STOP celobarevný. Rozsah se postupem času ustálil na 40 stránkách, 
s výjimkou ledna a února, kdy má stran jen 32. Vyvíjela se i grafická 
úprava časopisu, o kterou se řadu let starali Martin a Hana Buškovi. 
Současnou grafickou úpravu navrhl k 20. výročí STOPu v roce 2011 
Prokop Mencl. Poslední čtyři roky má grafiku na starosti studio Art edit 
a tisk společnost Moraviapress. S novou výstavbou a rostoucím počtem 
obyvatel Prahy 13 se zvyšoval také náklad STOPu, aby ho dostala 
do schránky pokud možno každá rodina. Zatímco v roce 1996 se 
časopis tiskl v počtu 21 000, v dalších letech náklad postupně stoupal 
o 500 nebo 1 000 kusů, až v roce 2013 dosáhl počtu 30 000 kusů. 
V současné době kvůli nejnovější výstavbě už ale počet výtisků opět 
nestačí, takže od září zvyšujeme náklad na 31 000 kusů.    

To podstatné, kvůli čemu vyndaváte STOP ze schránek a listujete 
v něm, je ale samozřejmě obsah. Na jeho tvorbě se za těch 25 let 
podílely desítky, možná stovky lidí, pokud bychom počítali jednotlivé 
autory příspěvků. V prvních letech patřil k nejdůležitějším protago
nistům STOPu tajemník úřadu Tomáš Šťastný, který byl současně 
odpovědným redaktorem. Významně přispěli také vedoucí redakce 
Pavel Baudyš, odpovědný redaktor a pozdější tajemník Jiří Mašek 
nebo již zmíněná vedoucí kanceláře zastupitelstva Ivana Svobodová.

K výraznému zvýšení kvality a pestrosti zpravodaje došlo díky Petru 
Krajánkovi, tiskovému mluvčímu a od května 1999 do ledna 2003 šéf
redaktorovi STOPu. Za jeho působení vznikly některé rubriky, které 
najdete ve STOPu dodnes – třeba Přímá linka starosty, Kaleidoskop 

nebo oblíbená křížovka. Dal také prostor rozhovorům se zajímavými 
osobnostmi, článkům o rozvoji městské části a programům akcí.

 Největší část práce na přípravě obsahu leží samozřejmě na redakci. 
V té se už vystřídala hezká řádka lidí, ale měla a má také své stálice. 
Celých 18 let (od května 1994 do května 2012) se o inzerci a inze
renty vzorně starala Hanka Valíková, kterou jsme jen neradi pouštěli 
do důchodu. Žezlo po ní převzala Petra Fořtová, která inzerci zvládá 
neméně kvalitně.   

V roce 1999 naskočila do rozjetého vlaku Eva Černá a velmi brzy 
se zapracovala. Na své začátky vzpomíná: „Do redakce STOPu, která 
tenkrát sídlila v Hostinského ulici, jsem nastoupila v lednu 1999. 
Když si na tu dobu vzpomínám, stále se divím, že STOP každý měsíc 

vůbec vyšel. O po
čítačích jsme si 
mohli nechat jenom 
zdát. Obrovskou 
výhrou bylo, když 
Hanka Valíková 
mohla vyměnit 
mechanický psací 
stroj za elektrický. 
Všechny podklady 
včetně fotografií 
jsme grafikům 
posílali v papírové 
podobě. Prostřední
kem mezi redakcí, 
grafiky a tiskárnou 
byla tehdy Hanka 
Novotná. Ta každý 
den přijížděla 
do redakce, aby 
od nás převzala 
další a další papíry. 
První počítač, který 
redakce dostala, byl 

doslova převratnou 
změnou. Podklady jsme ukládali na diskety a později na cédéčka. Te
prve když jsme se přestěhovali do nově otevřené Informační kanceláře 
na Ovčím hájku, získali jsme postupně další vymoženosti – kopírku, 
skener, digitální fotoaparát...“ 

Eva Černá je i dnes duší a hlavní oporou redakce. Nejenže píše 
skvělé rozhovory a reportáže, ale na jejích bedrech leží tíha titěrné 
mravenčí práce se zpracováním rozsáhlého kalendáře akcí, s jazyko
vou úpravou a krácením většiny externích příspěvků, ale především 
permanentní náročná komunikace s grafičkou o opravách a korektu
rách všech stránek. Lze bez nadsázky říci, že bez Evy Černé, jejího 
nasazení a bohužel i jejích přesčasů by STOP asi nevycházel.  

Poděkování zaslouží také kolegové Dan Novotný a Bohdan Pardu
bický, kteří obstarávají největší část fotografování na akcích. Pracov
nice informací Hanka Bělková a Hanka Houdková zase pomáhají 
s korekturami, shromažďováním informací do kalendáře a s rozesí
láním časopisu okolním radnicím, do knihoven a dalším institucím. 
Distribuci největší části nákladu do vašich schránek zajišťuje Pavel 
Sirotek a jeho roznašeči. 

Děkujeme všem, kdo do STOPu ať už pravidelně nebo občas 
přispívají svými články, fotografiemi i náměty. Díky vám máme STOP 
stále plný a také pestrý, protože nám posíláte zprávičky z různých ob
lastí života. Budeme je doplňovat rozhovory s osobnostmi, aktualitami 
z úřadu, reportážemi i soutěžemi. Chceme přinášet aktuální informa
ce, praktické rady, odpovědi na vaše otázky, přehledy pořádaných akcí 
a také zábavu. Byli bychom rádi, kdyby každý mohl najít ve STOPu 
aspoň něco, co ho opravdu zaujme. Jestli se vám STOP líbí, napište 
nám to, pokud vám něco chybí, dejte nám vědět. Budeme vám vděčni 
za vaše návrhy, postřehy a připomínky, které můžete zasílat na email 
stop@p13.mepnet.cz. Díky za vaši přízeň!

 Samuel Truschka s přispěním Evy Černé

Současná redakce STOPu (zleva): Petra Fořtová, Samuel Truschka, Dan Novotný a Eva Černá
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Kaleidoskop

Na radnici zněly verše
Ve čtvrtek 25. února byla v obřadní síni radnice slavnostně pokřtěna 
nová kniha. Hobojista, pedagog a básník Pavel Tylšar se svými příz
nivci křtil svoji sbírku poezie Requiem za cvoky s ilustracemi akade
mického malíře Václava Benedikta. Za městskou část přítomné přiví

tal zastupitel Prahy 13 Vít Bobysud. Křtu se ujal básník Jaroslav 
Holoubek, který přečetl také něco ze své tvorby. O hudební doprovod 
se postaralo dechové Ars Antiqua Trio, které hrálo v obsazení 
K. Trumpešová – hoboj, A. Tvrdík – klarinet a A. Plšek – fagot. 
Ukázky básní z pokřtěné novinky, které přejeme hodně čtenářů, před
nesl Martin Pášma. Samuel Truschka

Nové rehabilitační oddělení v Lípě
V pondělí 14. března zahájilo provoz nové rehabilitační a fyziotera
peutické centrum Balneo Lípa v Poliklinice Lípa Centrum Nové 
Butovice. Vchod je na rohu ze Seydlerovy ulice. 

„Chtěli jsme využít uvolněné kancelářské prostory v přízemí poli
kliniky pro medicínské účely a především pro potřeby občanů městské 
části,“ řekl na slavnostním otevření starosta David Vodrážka. „Z před
ložených návrhů jsme vybrali přestavbu prostor na rehabilitační 
a fyzioterapeutické centrum, protože stávající rehabilitace v poliklinice 
již kapacitně nevyhovuje.“ Rekonstrukce prostor trvala přibližně rok.

„Nové centrum by mohlo výrazně zkrátit objednací termíny na reha
bilitaci a fyzioterapii,“ říká provozovatel centra Vladimír Dvořák, 

který v Lípě vede také stomatologii. „Termíny na stávající rehabilitaci 
jsou přes veškerou snahu velmi dlouhé a mnozí pacienti potřebnou 
léčbu nezahájí včas nebo hledají pomoc jinde.“

Na zahájení provozu přišel také spoluautor projektu centra a vedoucí 
lékař chirurgie v Lípě Josef Doležal. Rehabilitace bude spolupracovat 
právě s chirurgy a ortopedy při doléčování a rehabilitaci po úrazech, 
ale také s neurology, např. při léčení bolestí zad a hlavy nebo zabloková
ní páteře. Balneo Lípa bude provádět masáže a lymfodrenáže, magne
toterapii, laserovou terapii, elektroléčbu, oxygenoterapii, ozonoterapii, 
inhalace, ale i léčebný tělocvik a rekondiční cvičení. Ordinační hodiny 
jsou od pondělí do pátku od 8.00 do 17.30. Objednávky a informace 
na tel. 296 113 290, 731 443 511 nebo na emailu recepce@balneolipa.cz.
 Samuel Truschka
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Hladina zrcadlem fantazie
Od 7. do 18. března si mohli návštěvníci radnice v atriu prohlédnout 
výstavu Malba na vodě. Vystaveny byly vybrané práce dvacítky žen, 
účastnic večerních dílen pro dospělé, které v Domě dětí a mládeže 
Stodůlky pravidelně pořádá Zdeňka Hiřmanová. Obrazy vznikají tak, 
že se barva kape na gelovou vodní hladinu, kde vytváří fantastické ob
razce, které se přenesou na papír položený na vodu. Výsledný tvar se 
pak doplňuje kreslením nebo koláží. Autorky připojily k dílům své 
postřehy, zkušenosti a také důvody, proč je výtvarka baví a povznáší. 
Dílna v DDM je zážitková, dává prostor k otevření vlastní fantazie. 
Cílem není dokonalý výsledek, nýbrž mnohotvárná výtvarná prezen
tace subjektivně vnímané reality.

Na slavnostní vernisáži 8. března kromě nadšených výtvarnic před
vedli své umění také členové některých hudebních kroužků DDM 
Stodůlky. Samuel Truschka 2X
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Velký svátek volejbalu
Pátý ročník turnaje Veterán volejbal Cup Stodůlky se uskutečnil v so
botu 20. února. V tělocvičnách Základní školy Bronzová se sešlo cel
kem sedm týmů složených převážně z hráčů místních nebo z blízkého 
okolí. Slavnostního zaháje
ní turnaje se zúčastnili za
kládající členové volejbalo
vého oddílu Sokola 
Stodůlky Jarmila Kubrová, 
Slávka Tlamichová, Franti
šek Kejha, Eduard Uhlíř, 
Josef Tlamicha a Oldřich 
Broj. Zástupce starosty 
Prahy 13 Petr Zeman jim 
vyslovil poděkování za roz
voj sportu ve Stodůlkách 
a celoživotní sportovní ak
tivitu. Společně se zástup
cem Sokola Stodůlky 
Janem Součkem, ředitelem 
školy Nikolou Hladíkem 
a ředitelem střediska sociál
ních služeb Jiřím Maškem 
jim předali pamětní listy, 
upomínkové předměty, ky
tičky a trička s logem turnaje. Květiny a pamětní list poslali pořadatelé 
i další volejbalové veteránce, paní Haně Herčíkové, která se ze zdra
votních důvodů nemohla zúčastnit.

Poté následovaly gratulace k narozeninám – paní Tlamichová slaví 
letos 80. narozeniny, pan Tlamicha 85. narozeniny a pan Oldřich Broj 

dokonce 90. narozeniny. Od pořadatelů dostal dva dorty s celkem 
90 svíčkami, které hravě sfoukl, zatímco ostatní účastníci zpívali 
„hodně štěstí, zdraví“. 

Každý z veteránů si vylosoval jedno družstvo, kterému v průběhu 
turnaje dělal patrona a prozrazoval svým svěřencům své herní taktiky. 

Utkal se každý s každým, 
hrálo se současně ve dvou 
tělocvičnách. Po krásných 
bojích zvítězili Pšoukaři 
před Sokolem Jinonice 
a Rokyťáky. Následovaly 
týmy Sokola Stodůlky, 
Pepro, MČ Praha 13 a Staří 
Chodové. 

Na závěr byly předá
vány ceny jednotlivcům. 
Ocenění Nejzkušenější hráč 
získali Pavel Raboch (70, 
Staří Chodové) a Jaroslav 
Hruška (68, MČ Praha 13). 
Nejzkušenějšími hráčkami se 
staly Jitka Freislerová (63, 
MČ Praha 13) a Alexandra 
Hoidlerová (63, Rokyťáci).

Jarmila Kudrnová, která 
v den konání turnaje osla

vila kulaté životní jubileum, získala titul „nejmladší XXL veteránka“ 
Sokola Stodůlky. Od svých spoluhráčů obdržela kytici 60 růží. 

Děkujeme organizátorům ze Sokola Stodůlky, Praze 13, ZŠ Bron
zová, partnerům turnaje a všem, kteří se podíleli na jeho přípravě 
a organizaci. Jaroslav Matýsek
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Vážený STOPe
Děláš mi radost od samého svého narození tím, že máme informace 
o našem okolí, a to informace čím dál lepší, jaký jsi ty sám. Čím dál kvalit-
nější a působivější – nový kabátek, kvalitní tisk, zajímavá fota a hlavně 
aktuální informace (mohu srovnat např. s Hobuletem P7).
Naše sídliště je pohodlné a hezké a až na pár nepříjemností s parkovacími 
místy, které jsou všude v Praze, se v něm prima bydlí. Nedávno jsem za-
znamenala maličkost, která některé „cizí“ návštěvníky trápí už déle. Pro 
lepší orientaci by se mohlo zlepšit označení ulic. Asi k tomu přispívá 
i mnoho nových fasád, na které se už tabulky se jmény neupevní. Ale 
možná, že by to šlo jednoduše napravit.
Děkuji za pozornost a přeji STOPu a jeho redakci stále tolik zajímavých, 
informujících a prostě dobrých dalších let. Zdenka Buriánová, Fantova ulice

Kontrola označení ulic příslušnými tabulemi se průběžně provádí. Při 
zjištění chybějících uličních tabulí zasíláme požadavek na jejich zajiš
tění a instalaci na živnostenský a občanskosprávní odbor pražského 
magistrátu. Nyní ale probíhá na dodavatele smaltovaných uličních 
tabulí výběrové řízení. Našemu požadavku bude vyhověno po jeho 
uzavření. Liběna Škrabalová, občansko-správní odbor

Rychlá pomoc
V pátek 4. března v 8 hodin odešla manželka na stanici metra Lužiny pro 
noviny. Ještě v 10 hodin ale nebyla doma. Začal jsem ji hledat, po nějaké 
době jsem usoudil, že bude lepší požádat o pomoc policii. Sdělil jsem jim své 
obavy a popsal manželčino oblečení. Už ve 12 hodin před domem zastavilo 
policejní auto a k mému úžasu z něj manželka vystoupila. Byla nalezena 
až na stanici metra Černý most. Tímto bych chtěl poděkovat policistům ze 
Stodůlek za jejich rychlé jednání, pomoc, ochotu a vstřícnost.
 Josef B., důchodce

Je to chyba ve výchově
Vážený pane Jaroši, přečetla jsem si Váš článek ve STOPu o dětských hřiš-
tích v Praze 13. V rondelu mezi Brdičkovou a Amforovou je moc hezké zá-
koutí pro malé děti, které soustavně ničí a znečišťují partičky velkých dětí, 
většinou ze školy v Brdičkově ulici. Vždy se tam sejdou, přinesou si pití, 
kouření a začnou demolovat. Loni dokonce vyvrátily a zničily pergolu nad 

lavičkami. Někde musí být chyba při výchově. Letos už jsou zase poničené 
a počmárané lavičky. Když se jim cokoli vytkne, jsou drzí, neurvalí a vy-
hrožují svými rodiči. Zůstává po nich neskutečný nepořádek a zkáza. Ne-
jenže ignorují nedaleký koš na odpadky, ale dokonce jej demolují. Také jsme 
byli mladí a měli party kamarádů, ale nic jsme neničili a nedevastovali. 
Rodiče byli pro nás autority, které nám celý život jasně vymezovali manti-
nely a učili nás vážit si věcí a práce jiných lidí. Chtělo by to větší kontrolu 
toho, co jejich děti dělají po večerech a mnohdy i nocích. Jak to, že to rodiče 
nezajímá a ještě se dětí páchajících tyto neurvalosti zastávají. To nechápou, 
že se to jednou obrátí proti nim? Viděla jsme tyto děti pokřikovat neurvale 
na ženu a byla jsem v šoku, když jsem zjistila, že je to jejich učitelka. Jejich 
drzé a vulgární chování ukazuje, že jsou překročeny všechny meze. Poraďte, 
co s tím.
Další nešvar je neuklízení po psích mazlíčcích. Mám také pejska a bez pro-
blémů po něm uklízím. V trávě si hrají děti, a tak vůbec nechápu, jak to 
tam lidé můžou nechat. Je to můj pes a mám za něj odpovědnost. Ráda 
bych se zeptala lidí, kteří to neuklízí, za kolik peněz by byli ochotni uklízet 
po cizím psovi. Jejich výmluva je, že za psa platí. To ale nejsou peníze 
za úklid exkrementů. Kupodivu jsou to většinou dost nóbl lidé a většinou 
mají velké psy. Jana Kalvodová

Vážená paní Kalvodová,
možná Vás to překvapí, ale i mě toto chování mládeže znepokojuje 
a dávám Vám plně za pravdu. Jako člen školské rady FZŠ Brdičkova 
budu tuto záležitost chtít řešit na jednání školské rady této školy. Váš 
email jsem předal řediteli FZŠ Brdičkova s žádostí, aby spolu s peda
gogickými pracovníky školy zajistil nápravu nevhodného chování žáků 
v okolí školy. Dále jsem požádal ředitele Městské policie o zvýšenou 
kontrolu této lokality v době po skončení vyučování i ve večerních ho
dinách. Budeteli svědkem nějakého vandalizmu nebo rušení veřejné
ho pořádku, neváhejte sama zavolat na linku 156. Budu rád, když mi 
po určité době dáte zprávu, zda tato opatření vedla k nápravě. Pravdou 
ale je, že příčina tohoto smutného stavu je ve výchově. Rodiče nemají 
na děti čas, neučí je úctě k autoritám ani k veřejnému majetku. Děti 
hned dostanou všechno, na co si vzpomenou, a ničeho si neváží. 
Dokud rodiče nezačnou své děti vychovávat k zodpovědnosti, může
me o zlepšení jenom snít. Pavel Jaroš, zástupce starosty Prahy 13

Z VAŠICH DOPISŮ Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce.

Mnozí z vás v minulém vydání 
STOPu zaznamenali, že jsme rub
rice Vaším objektivem dali trochu 
větší prostor a zároveň jsme ji 
umístili na jinou stránku. Podaříli 
se i vám udělat zajímavou fotogra
fii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu 
(stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zve
řejníme. Za všechny snímky, které 
jste nám již zaslali, mnohokrát 
děkujeme.
.......................................................
Sněhovou nadílku posledního 
únorového dne se řada z vás roz
hodla zvěčnit na svých fotografiích. 
Není divu, letošní zima je opravdu 
vrtkavá. Focení zasněžených míst 
se střídá s pořizováním snímků 
rozkvetlých sněženek a dalších 
poslů jara. A protože by tato sně
hová peřina mohla být letos po
slední, vybrali jsme snímek paní 
Milady Trojanové, abychom si sníh 
alespoň na fotografii ještě užili. -če-

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Třináct dnů na útěku
První březnový den s čerstvou sněhovou nadílkou vypadal opravdu 
idylicky. Pro pracovníky pražské zoologické zahrady ale idyla záhy 
skončila. Nánosy těžkého mokrého sněhu nevydržela ochranná síť 
voliéry a na svobodu se tak dostalo osmnáct vzácných ibisů skalních. 
Ředitel zahrady Miroslav Bobek o této události bezprostředně infor
moval na Facebooku i Twitteru a uvedl také telefonní číslo, na které 
mohli lidé informace o spatřených ibi
sech volat. Zpráva o uprchlících se ne
uvěřitelnou rychlostí šířila po sociál
ních sítích i v médiích. Výzvu, aby 
lidé, kteří ibise uvidí, volali do zoo, 
jsme zveřejnili i my  na webu 
Prahy 13 a Facebooku Šťastná třináct
ka. Reakce široké veřejnosti na výzvy 
médií byla téměr okamžitá. Pátrání se 
rozjelo na plné obrátky a do terénu se 
vydaly čtyři odchytové týmy. 

První úspěchy se dostavily hned 
1. března, kdy pro dva ibisy nepláno
vaný výlet skončil. Jeden byl odchycen 
přímo v zoologické zahradě, druhý 
v Holešovicích. Následující den byl 
v Zápech u Brandýsa odchycen další 
opeřenec. Tomu se za jediný den podařilo urazit více než 20 kilome
trů. Ještě o pět kilometrů dál se vydal ibis, kterého se jako patnáctého 
v pořadí podařilo odchytit 7. března v Letech u Dobřichovic. K jeho 
odchytu pracovníci zoo poprvé použili vystřelovací síť. Ornitologové 
pro odchyt ptáků běžně využívají sítě nárazové, ale při této akci bylo 
nutné využít i jiné způsoby. Například při odchytu ibisů sedících 
na střeše nebo na zemi byl použit podběrák, v prostorách ruzyňského 

letiště pomohl dokonce sokolnický dravec. Stejně jako se 
střídaly způsoby odchytu, měnila se i místa, kde k odchy
cení ptáků došlo. Jednoho například chytil mladý muž 
holýma rukama poté, co si sedl na okenní římsu, pro jiné
ho musel strážník vyšplhat na desetimetrové lešení, výlet 
dalšího skončil na balkoně v Michli... Uprchlí ptáci byli 
odchyceni v různých částech Prahy a Středočeského kraje. 
Například poblíž Václavského náměstí, v Podolí, Ruzyni, 
na Žižkově, u nádrže Džbán, v Kralupech nad Vltavou, 
v Říčanech nebo nedaleko Brandýsa nad Labem. 

Jeden z posledních ibisů na útěku se objevil v pátek 
11. března na volné ploše mezi zahradami v Třebonicích. 
Když se tato informace dostala na radnici, popadl kolega 
z redakce STOPu Dan Novotný fotoaparát a vyrazil 
na lov hezkých snímků. Ty se mu podařily, ale ibisovi se 
čekání na odchytový tým zdálo dlouhé, tak se rozhodl, že 
změní lokalitu a odletěl směrem na Krteň. 

Třináctidenní „lov beze zbraní“ byl zakončen v neděli 
13. března na hřišti v Řeporyjích. Odchyt nejvytrvalejšího 
uprchlíka ale nebyl vůbec jednoduchý. Jednoho z pracov

níků zoologické zahrady dokonce donutil dělat ze sebe keř, pomohla 
i návnada s tlumící látkou. 

Nemožné se stalo skutečností a všichni ibisové se vrátili do zoo. 
Jeden z nich bohužel uhynul, na útěku totiž spolykal mimo jiné 
i kousky skla. 

Na odchytu ibisů se podílely desítky pracovníků Zoo Praha, kte
rým vydatně pomohla veřejnost a média. Jen za první týden pátrání 

do zoologické zahrady volalo 
na 800 lidí, kteří tak pomáhali 
při lokalizování ptáků. Všichni 
si zaslouží velké poděkování. 

Ve volné přírodě patří ibis 
skalní mezi kriticky ohrožené 
druhy. Pražská zoo jej chová 
od roku 1985. Ibisové skalní 
mají v trojském areálu zázemí 
ve voliéře nazvané Africké ská
ly, která se opírá o skalní masiv. 
Ten jim poskytuje přirozený 
prostor k hnízdění. Oprava 
voliéry poškozené sněhem 
potrvá delší dobu a náklady se 
odhadují na statisíce korun, 
uvádí web zahrady. Ibisy ale 

vidět můžete, jsou umístěni v náhradní voliéře proti expozici tapírů 
čabrakových. Od poloviny dubna se ibisové objeví také v Gočárových 
domech. Tam se uskuteční, jako poděkování všem, kdo se na návratu 
ibisů do zoo podíleli, výstava Ibis do zoo, mapující jejich dobro
družnou cestu. A závěrem ještě výzva vedení Zoo Praha: Pokud jste 
vyfotografovali či natočili některého z uprchlých ibisů, uvítáme, když 
nám své záběry zašlete na ibis@zoopraha.cz.  Eva Černá
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Když se tento opeřenec procházel v Třebonicích, netušil, že se jeho výlet blíží ke konci.

Aneta Kratochvílová a Helena Vaidlová s posledním uprchlíkem na sportovním hřišti v Řeporyjích.
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Kam o letních prázdninách?
Letní prázdniny s Domem dětí a mládeže Stodůlky

Poslední volná místa na táborech: 
 Letní tábor Lubenec – 23. 7. – 1. 8. 
Výlety do okolí, koupání, sportovní a deskové hry, sportovní soutěže 
na přilehlých hřištích, tvoření z různých materiálů, večerní ohně a hry, 
poznávání přírody, výběrové programy – vše motivované celotáborovou 
hrou. Tábor je určen pro cca 40 dětí ve věku 7 – 18 let. Spí se v chatkách 
uprostřed krásné přírody. 
 Letní tábor BIT – 14. – 27. 8. 
Dopoledne pohybové a sportovní aktivity, hry a soutěže, tvoření z růz
ných materiálů. Odpoledne běžný táborový program, výlety, poznávání 
přírody, celotáborová etapová hra. Tábor je určen pro cca 40 dětí 
ve věku 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 
 Příměstské tábory
Poslední volná místa máme na hudebním příměstském táboře, který 
se koná od 1. do 5. srpna a je určen pro děti z 1. – 5. třídy. Cena 
týden ního tábora činí 750 Kč. 

Podrobnější informace o letních i příměstských táborech a zájemku 
najdete na webových stránkách www.ddmstodulky.cz.

Strážce ohně
Klub Robinson nabízí všem klukům a holkám ve věku 10 – 14 let 
(5. – 8. třída ZŠ) možnost užít si ve dnech 4. – 15. 7. letního tábora 
v obci Myslív u Klatov. Na všechny čeká táboření v přírodě, spaní 
ve stanech, soutěže a klání, výroba dobových oděvů, sporty, koupání, 
zamyšlení z Bible, poznávání přírody, trocha pořádné dřiny. Tábor po
řádá Dorostová unie, o.s., 39. skupina. Cena je 2 650 Kč, sourozenec 
sleva 200 Kč.
Více informací na http://klubrobinson.webnode.cz/ nebo  
u Daniela Jokla na tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Prázdniny s Motýlkem

Dětský sportovní klub Motýlek pořádá již 27. ročník dětského letního 
tábora na Soumarském mostě, v krásném šumavském prostředí 
na břehu Teplé Vltavy, a to ve 2 termínech. I. turnus je 16. – 30. 7., 
II. turnus 30. 7. – 13. 8. Tábor je určen pro děti ve věku 7 – 15 let 
(po dohodě i dítě mladší nebo starší). Více informací a přihláška 
na www.dskmotylek.info, tel. 606 369 717 – Münzberger Robert.

Anglický sportovní kemp
Církev bratrská v Praze 13 pořádá od 30. 7. do 6. 8. anglický sportovní 
kemp. Na účastníky ve věku 15 – 25 let čeká spousta zábavy a sportů, 
a to včetně lezení na skalách. Kemp, který se bude konat v Chatě 
Doubravce na Vysočině, připravuje Mládež CB Praha 13 s partner
ským sborem na Floridě, odkud přijede skupina Američanů. Ti budou 
na kempu nejen učit angličtinu. Více na www.ec.mladez13ka.cz.

Ve jménu krále
PO Rondel nabízí 
dětem ve věku 
6 – 15 let několik 
posledních míst 
na letním táboře, 
který se ponese 
v duchu vlády 
krále Karla IV. 
(www.otecvlasti.eu) 
a celotáborové hry 
Ve jménu krále. Tábor 
proběhne od 6. – 20. 8. 
v přírodním parku 
Horní Berounka neda
leko obce Liblín. Je 
možná účast dítěte 
v doprovodu rodiče 
(platí zejména pro 
mladší děti) nebo zkrácení pobytu na jeden týden. Zároveň nabízíme 
možnost účastnit se tábora jednomu šikovnému kuchaři. Tábor splňu
je doporučení projektu www.opravdudobrytabor.cz.  
Více na pionyrluziny@gmail.com, hlavní vedoucí Petr Kubů.

Noemova archa
 SK Hala Lužiny pořádá ve dnech 1. – 10. 7. letní tábor v RS Svatý 
Štěpán, CheznoviceMýto u Rokycan. Děti od 6 do 14 let čekají 
dobrodružná etapová hra, sportovní hry a soutěže, výlet s přespáním 
na hradě Točník. Účastníci nemusí být členy SK Hala Lužiny.
 SK Hala Lužiny pořádá pro děti od 6 do 14 let také příměstský 
tábor, a to od 22. do 31. 8. Pro děti jsou připraveny výlety do okolí 
Prahy, aquapark, sportovní hry a soutěže. Přihlášky a informace o let
ním i příměstském táboru je možno získat na webové stránce 
www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové na tel. 723 060 323, 
kolandovadagmar@seznam.cz.

Sportovní příměstské kempy
Hledáte vhodný program, jak zabavit svoje děti o prázdninách?
Tak neváhejte a přihlaste je na naše sportovní příměstské kempy! Náš 
profesionální tým zajistí celodenní péči, plno sportu, zábavy, her a ra
dosti z pohybu. Hlavním cílem Sportjoy kempů je nalezení způsobu, 
jak dětem a mladistvým ukázat, že volný čas se dá strávit pohybem 
a že je mnoho sportů, ve kterých mohou vynikat a mohou je bavit. 
Termíny, program a přihlášku naleznete na www.sportjoy.cz.  
Kontakt: Adéla Jaucová, info@sportjoy.cz, tel. 776 761 301.

Příměstský tábor s FasTracKids
Hledáte příměstský tábor pro děti od 3 do 8 let, který je poutavý a zá
bavný? To a ještě mnohem více nabízí dětem FasTrack Camps. Letem 
světem, vesmír, mladí vědci, lidské tělo. Každý kemp jiné téma. Kempy 
budou každý všední červencový a srpnový den od 8.00 do 17.30 v Cen
tru rozvoje FasTracKids, V Hůrkách 2145/1 (mezi stanicemi metra B 
Nové Butovice a Hůrka).
A cena? 950 Kč/den, 3 900 Kč/týden, půlden 1 950 Kč/týden. V ceně 
jsou zdravé svačiny, oběd, pitný režim, materiály na kreativní činnost, 
zážitková videa, tematické přehledy. Více na www.fastrackids.cz, 
praha5@fastrackids.cz, tel. 604 815 472.

Tábory s Jeremi
 Sportovní centrum Jeremi ( Jeremiášova 2581/2, Praha 13) pořádá 
pro děti od 8 do 15 let prázdninové příměstské tábory a sportovní 
kempy. Termíny sportovních příměstských táborů jsou: 18. – 22. 7., 
1. – 5. 8. a 15. – 19. 8., vždy od 9.00 do 16.00. Každý den je nabitý 
sportovními aktivitami, hrami a soutěžemi. Děti si pod dohledem 
zkušených vedoucích a trenérů vyzkouší beach volejbal, badminton, 
squash, stolní tenis, sálová cvičení. Kvalitní stravování během dne je 
zajištěno ve vlastní jídelně. 
 Badmintonové campy. Děti od 8 do 15 let si prohloubí badminto
nové znalosti, naučí se techniku základních úderů a základy pohybu 
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Fandící diváci jsou dvanáctým hráčem na hřišti 
V loňské sezoně 2014–15 postoupil fotbalový tým mužů Sokola Sto
důlky do nejvyšší pražské soutěže – Pražská teplárenská přebor Prahy. 
Po podzimní části sezony 2015–16 je Sokol Stodůlky sice poslední, 
ale ještě není nic ztraceno. 

Jak říká trenér Vít Horešovský: „Všichni se chceme pokusit o záchra
nu, aby naše zkušenost v přeboru nebyla tak krátká, jak by se při po
hledu na současnou tabulku mohlo zdát. Situace vypadá beznadějně, 
ale my se to na jaře pokusíme změnit! Čeká nás ještě patnáct kol!“ 

Pozvánka na nedělní domácí utkání Amužů Sokola Stodůlky – 
Pražská teplárenská přebor Prahy, která se hrají v krásném areálu 
Sokola Stodůlky na travnatém hřišti za kostelem. Všichni diváci jsou 
srdečně zváni, přijďte nás povzbudit.

10. 4.  16.30 Sokol Stodůlky – Přední Kopanina 
24. 4.  17.00 Sokol Stodůlky – FC Zličín 
 1. 5.  17.00 Sokol Stodůlky – Motorlet Praha 
15. 5.  17.00 Sokol Stodůlky – Uhelné sklady Praha 
29. 5.  17.00 Sokol Stodůlky – SK Zbraslav 
12. 6.  17.00 Sokol Stodůlky – ČAFC Praha

Přestože je hřiště přetíženo mistrovskými utkáními a tréninky 11 sto
důleckých týmů, již neplatí rčení o nejhorším drnovišti v Praze. A to 
i díky grantům Prahy 13, za které fotbalisté velmi děkují. Především 
odpoledne je hodně vytížené i hřiště s umělou trávou (dopoledne je 
možné ho pronajmout). Silně tedy narůstá potřeba hřiště nového, nej
lépe s umělou trávou a poblíž stávajícího areálu.

Fotbal TJ Sokol Stodůlky má hřiště v dlouhodobém pronájmu 
na základě smlouvy o výpůjčce a platí pouze energie, opravy a úpravy 
areálu. V tom nám prostřednictvím grantů a dotací hodně pomáhá 
radnice. Z dotací bylo vybudováno hřiště s umělým trávníkem, oplo
cení celého areálu, byla provedena oprava klubovny, sociálního zaříze
ní i bytu správce, částečně i střechy tělocvičny. Letos jsme od městské 
části získali dotaci na opravu střechy na objektu správce a skladu, 

která je v havarijním stavu, na samostatný přívod vody, elektřiny 
i plynu, vybudování nové studny a na regeneraci travnatého povrchu. 
Dotace se naše TJ snaží použít nejen ke zkvalitnění krásného, ale 
nyní již malého areálu. Důležité je i zajištění kvalitní práce trenérů, 
vedoucích a funkcionářů, díky které máme dosti velkou mládežnickou 
základnu. Tu stále rozšiřujeme a naše oddíly patří mezi přední oddíly 
Pražského fotbalového svazu. 

Za tyto finanční částky, které nejsou malé, výbor TJ Sokol děkuje 
starostovi, radě i zastupitelstvu Prahy 13.

Domácí utkání Bmužů, kteří suverénně vedou tabulku II. třídy 
a bojují o postup do vyšší soutěže – I.B třídy:

 9. 4.  16.30 sobota  Sokol Stodůlky B – Sokol Lysolaje
23. 4.  17.00 sobota  Sokol Stodůlky B – Slovan Bohnice
 8. 5.  17.00 neděle  Sokol Stodůlky B – TJ Sokol Řepy 
21. 5.  17.00 sobota  Sokol Stodůlky B – Slavoj Suchdol
 4. 6.  17.00 sobota  Sokol Stodůlky B – FK Zlíchov 1914 
11. 6.  17.00 sobota  Sokol Stodůlky B – Sokol Písnice

Sokol Stodůlky přibírá stále nové členy nejen z řad mládeže. Spojení 
na trenéry nejmladších fotbalistů: Pavel Hartman, tel. 721 521 016, 
Vladimír Forejt, tel. 777 247 255.

V neděli 17. 4. se od 14.00 do 17.00 na hřišti Sokola Stodůlky 
za kostelem koná zábavná akce s odměnami pro děti spojená s nábo
rem malých fotbalistů ročníků 2007 – 2011. 

Bližší informace o dění ve fotbale Sokola Stodůlky i rozpis všech 
zápasů najdete na www.sokolstodulky.cz, informace o Pražská teplá
renská přeboru Prahy na www.fotbalpraha.cz, informace o nejmenších 
fotbalistech Sokola Stodůlky na www.sokolstodulkymp.estranky.cz.
 Václav Sailer, předseda TJ 

po kurtu. Termíny: 11. – 15. 7., 25. – 29. 7., 8. – 12. 8. a 22. – 26. 8., 
každý den 9.00 – 16.00.
 Squashové campy. Děti od 8 do 15 let si prohloubí squashové zna
losti, techniku úderů, nácvik herních situací, hlavně zažijí spoustu 
zábavy. Termíny: 11. – 15. 7. a 8. – 12. 8., každý den 9.00 – 16.00.
Cena tábora i campů je 2 990 Kč/týden a zahrnuje oběd, dopolední 
a odpolední svačinu, pití, pronájem sportovišť a půjčovné sportovního 
náčiní, odborný dozor a trenéry. Kontakt a bližší informace na  
info@jeremi.cz.

Fotbalový a míčový kemp se Special One Academy
V Úhonicích u Prahy pořádáme prázdninový kemp určený klukům 
i dívkám ve věku 7 – 15 let (po dohodě mladší či starší).
Termíny: 4. – 8. 7. (fotbalový) a 22. – 26. 8. (míčový).
Fotbalový kemp se zaměřuje především na zkvalitnění technické 
i herní průpravy pod dohledem licencovaných trenérů.

Cena jednoho kempu je 3 300 Kč. Kapacita je 40 dětí, určitý počet 
dětí lze předat u metra Nové Butovice, my zajistíme odvoz na kemp 
a také návrat. Více na www.specialone.cz, kempsoa@email.cz, 
tel. 737 773 918 ( Jan Bůžek).

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 6. – 20. 8. klasický letní tábor 
pro holky a kluky ve věku 1. až 9. třídy ZŠ. Děti zažijí mnohá dobro
družství v napínavé celotáborové hře, naučí se tábornickým dovednos
tem, podniknou výlety do okolí pěšky či na koni, čekají je táboráky, 
diskotéky, soutěže, koupání v Lužnici... Rekreační středisko se nachází 
v katastru obce Nuzice mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Ubytová
ní ve čtyřšestilůžkových chatkách, jídelna a sociální zařízení se na
chází ve zděné budově. Cena tábora je 5 250 Kč.  
Více na www.tsmirabel.cz, pekarkova.k@tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.
 Připravila Eva Černá
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Badmintonové turnaje pokračují
Školní turnaje žáků ZŠ Kuncova, kteří docházejí do badmintonových 
kroužků, se díky vstřícnosti pana Jiřího Vtípila konaly po mnoho let 
ve Sportovním centru v Nových Butovicích. Letos poprvé se klání 
odehrálo na kurtech nové sportovní haly Jeremi sport centrum ve Sto
důlkách, které pan Vtípil vybudoval a úspěšně ho provozuje. Z 22 žáků 
a žákyň, kteří se věnují badmintonu ve škole, se únorového turnaje zú
častnilo 18 hráčů. Během necelých čtyř hodin každý účastník turnaje 
odehrál 10 zápasů a dostatečně prověřil svoje herní a fyzické možnos
ti. Vítězem se stal Martin Randa před Martinem Zimou a Adamem 
Antušákem. Důležitější než umístění byl ale pocit spokojenosti a ra
dosti všech zúčastněných z badmintonu, který má v Praze 13 maximál
ní podporu a kvalitní zázemí.
 Pavel Petrnoušek, ředitel školy a trenér badmintonu 

Hendikepem život neskončil
Máte rádi sport a myslíte, že sport je pro všechny? Rád bych vám 
představil spolek nazývající se Černí koně. Nejsme bílí koně, lidé 
útrpně snášející svůj osud, naopak. Černý kůň je jezdec, závodník se 
srdcem bojovníka, který má na první pohled v poli jezdců malou na
ději na úspěch. První dojem nemusí být vždy správný. Celá idea Čer
ných koní je o chuti a vůli sportovat i přesto, že mezi našimi členy 
jsou lidé napříč spektrem hendikepu – vozíčkáři, lidé po amputaci, 

s poruchou zraku, sluchu či řeči. Organizujeme závody v horské i sil
niční cyklistice a máme za sebou již několik českých rekordů. Naše 
závody nejsou schované někde v ústraní, naopak. Jezdíme pěkně spo
lečně se zdravou populací. Jen ať je nás pěkně vidět, nemáme se za co 
stydět. Za zmínku stojí také kategorie dětských handbike a dětských 
hendikepovaných sportovců. Pro tuto kategorii jsme v letošní sezoně 

vyrobili kola v dětských velikostech. Dále organizujeme přednášky 
a besedy ve školách na téma: Jak se nestát hendikepovaným vlastní 
lehkovážností – nutnost nošení přilby, ochranných pomůcek apod.

Proč píši tento článek? Rád bych, aby lidé, kteří mají nějaký 
hendikep, přestali prožívat svůj život u televize. Život hendikepem 
neskončil, jen se změnil a je třeba krůček po krůčku hledat cestu 
k naplnění času, který nám zbývá.

Máte vlastní kolo a chuť se hýbat? Hledáme dobrovolníky na do
provod našich hendikepovaných závodníků. Co obnáší taková pomoc? 

Přijedete na závod, na starost dostanete závodníka a když na trati 
něco nezvládne vlastní silou, pomůžete mu. 

A na závěr jeden citát: Přišel jsem, abych pomohl, ale netušil jsem, 
že nejvíce pomůžu sobě. 
Více na www.cernikone.cz, jirka@cernikone.cz, tel. 725 887 340.
 Jirka Bajer

Školy na lyžích
Většina škol v zimě pořádá pro své žáky lyžařské kurzy. Například 
žáci 8. a 9. ročníků ZŠ Kuncova se vydali do pohádkově zasněžených 
Alp, konkrétně do Zettersfeldu. Každý den si naplno užili se skvělými 
učitelkami Franicovou a Volkovou, spolužáky i kamarády a samozřej
mě s lyžemi a snowboardy. 

To jedenačtyřicet žáků FZŠ Trávníčkova prožilo týden na lyžařském 
kurzu v rekreačním zařízení Prahy 13 – Penzionu Kozel ve Vrchlabí. 
Sjezdovky na Bubákově i v Herlíkovicích byly pro ně každé ráno per  
fektně připraveny a začátečníci se do konce kurzu stali zdatnými lyža 
 ři. Bezplatná doprava pravidelnými skibusy na sjezdovky, výborná 
kuchyně a ochotný personál jim pobyt jen zpříjemnily. -red-                                                              
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Haldu opět ovládnou cyklisté
Druhou květnovou sobotu se na haldě Makču Pikču v Centrálním 
parku ve Stodůlkách uskuteční 2. ročník sportovního dne Halda 2016 
pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana. Akce je součástí projektu 
Praha hlavní evropské město sportu 2016, je určena široké veřejnosti 
a bude oslavou sportu a volnočasových aktivit všeobecně. Tradičně se 
můžete těšit na atraktivní závody na horských kolech a v krosovém 

běhu všech věkových kategorií, pro ty nejmenší bude připraven oblí
bený závod odrážedel. Samozřejmě nebude chybět ani bohatý dopro
vodný program pro celou rodinu a dokonce i pro vašeho čtyřnohého 
mazlíčka. V letošním roce pořadatelé společně s partnery akce při
pravují pro účastníky hned několik novinek a zážitků, které opravdu 
stojí za to. Proto si 14. května udělejte čas a přijďte si užít příjemný 
den do Centrálního parku Prahy 13. Více informací naleznete 
na webu akce www.sportpomaha.org/halda. Ludmila Zachová

Nejlepší lezení v Praze
Sportovní centrum Jeremi na rohu ulic Jeremiášovy a Mukařovského 
za rok své existence už stačilo proniknout do povědomí obyvatel jako 
místo, kde se dá hrát badminton, squash, stolní tenis, využít posilovna 
a zkusit sauna, jóga nebo spinning. V neposlední řadě můžete zajít také 
na jídlo do restaurace, nebo navštívit některý ze specializovaných ob
chodů se sportovním vybavením nebo značkový servis lyží a kol. 

Nyní byla v Jeremi  slavnostně otevřena nejmodernější lezecká stěna 
v Praze. Nabízí návštěvníkům bezmála 1 000 m2 plochy pro lezení 
s lanem. Naleznete zde více než 100 lezeckých cest v obtížnosti od 4a 
po 8b. S výškou 17 metrů se stěna řadí k těm nejvyšším v Praze. 
Boulderingová stěna má 650 m2 a je tak největší stěnou tohoto druhu 
nejen v Praze, ale i v celé republice. Nabízí zhruba 250 boulderových 
cest v obtížnostech V1 až V11 a vybavení pro speciální lezecký trénink.

V Jeremi  si zaleze opravdu každý, pro začátečníky tu jsou k dispozici 
vyškolení instruktoři. Pro nejmladší lezce od 4 let jsou připraveny 
jedno i vícedenní kurzy a lezecké kroužky. Samozřejmostí je půjčovna 
a obchod s lezeckým vybavením pro dospělé i děti.  Martin Šmíd
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Evakuace na kole  
aneb cesta pro zdraví
V sobotu 23. dubna se opět koná tradiční 
Evakuace na kole. Zveme všechny příznivce 
cyklistiky a sportu, včetně těch sportovců, 
kterým se ráno nechce z postele, protože letošní start jarní cyklistické 
vyjížďky se posouvá na 10.30 hodin. Startuje se od radnice na Sluneční 
náměstí. Vyjížďka je určena pro všechny věkové kategorie, náročnost 
na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý obdrží mapu s vyznače
nou trasou a stručným textem k zajímavostem na celé trase. Ta povede 
převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších silnicích 
o celkové délce do 30 km. Účastníky, kteří se prokáží jménem Jaroslav, 
čeká v cíli překvapení. Sraz a informace pro účastníky je od 10.00, 
hromadný start je v 10.30 hodin. Akci pořádá referát krizového řízení 
Odboru kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 13 v rámci aktivit 
Místní Agendy 21. Tak zkontrolujte bicykly a přijeďte! David Michut

Hodina pohybu navíc 

V tomto školním roce využila ZŠ Mládí možnost zapojení do progra
mu pokusného ověřování s názvem Hodina pohybu navíc, vyhlášeného 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho smyslem bylo na
bídnout žákům 1. až 3. ročníků ZŠ v rámci jejich pobytu ve školní 
družině jednu hodinu pohybu týdně navíc. V těchto hodinách s dětmi 
učitelé tělesné výchovy Pavla Fialová a Zdeněk Poláček rozvíjí základ
ní pohybové dovednosti ve fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, ragby 
a bruslení s cílem získat jejich zájem o pohyb a nasměrovat je do spor
tovních oddílů. V projektu budeme pokračovat i v příštím školním 
roce. Více na www.zsmladi.cz. Pavla Fialová 

Bez talentu to (ne)jde
V Praze 13 působí ve dvou školách sportovní akademie Special One 
Academy, jejímž patronem je přední český fotbalový brankář Milan 
Švenger. Zaměřuje se na základy sportovní gymnastiky, fotbalu, silové 
a atletické průpravy. Ve FZŠ Mezi Školami můžete přihlásit své dítě 
na fotbal, v ZŠ Bronzová na gymnastiku. Special One Academy nabízí 
šanci i méně talentovaným dětem. Několikanásobný mistr České repub
liky ve sportovní gymnastice a zakladatel akademie Jan Bůžek se 
i s ostatními trenéry snaží docílit toho, aby dosáhly stejných výsledků 
jako jejich talentovanější vrstevníci. Zaměřují se na kvalitu výuky 
a hledají skrytý potenciál dětí. U všech rozvíjejí sportovní schopnosti 
a přibližují k úspěchu ty, které mají nějaký sportovní cíl. Akademii 
mohou navštěvovat věkové kategorie chlapců i dívek okolo 5 až 16 let. 
Členové akademie, ale i ostatní děti ve věku 7 až 11 let a 12 až 16 let 
se mohou zúčastnit prázdninového sportovního kempu v areálu 
TJ Sokol Úhonice (více na str. 11). Více se o Special One Academy 
dozvíte na tel. 737 773 918, www.specialone.cz nebo na Facebooku 
Special One Academy. -red-

Přijďte si zahrát badminton
Praha se stává v pořadí již 
16. metropolí, která je nosite
lem titulu Evrop ské hlavní 
město sportu a řadí se tak k předním evropským velkoměstům, jako 
jsou Rotterdam, Dublin nebo Stockholm. 

Ve dnech 23. – 24. dubna pořádá Městská část Praha 13 s podporou 
Magistrátu hl. m. Prahy turnaj Začínáme s badmintonem. Na tuto spor
tovní akci, konající se v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město 
sportu 2016, vás zveme do Sportcentra Jeremi. 

Pro úplné začátečníky jsou připraveny seznamovací lekce, pro ostat
ní pak veřejné turnaje. Vstupné ani startovné se neplatí, pro účastníky 
je připraveno zdarma i základní občerstvení. Na vítěze turnaje jednot
livců čekají věcné ceny, medaile a diplomy. Účast a umístění v soutěži 
jednotlivců budou zohledněny při vyhlášení soutěže O nejaktivnější 
školu Prahy 13.
• sobota 23. 4. – od 9.00 seznamovací a výukové lekce pro děti (úplné 
začátečníky a laické zájemce), prezence účastníků turnaje jednotlivců 
ve věku 6 – 15 let. V 10.30 rozlosování a zahájení turnaje, v 17.00 vy
hlášení výsledků. 
• neděle 24. 4. – od 10.00 prezence účastníků turnaje dvojic (čtyřhry) 
v kategorii 15 a více let, v 10.30 zahájení, v 17.00 vyhlášení vítězů turnaje.

Zájemci o účast v turnajích se mohou přihlásit nejpozději do 20. 4. 
na sport@p13.mepnet.cz. Více na www.praha13.cz.

Všichni, kdo hrajete badminton nebo byste ho chtěli začít hrát, 
budete srdečně vítáni.  Bohdan Pardubický,  odbor kancelář starosty
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Pro pomoc s úkoly zajdi do knihovny
Potřebuješ pomoct s úkolem? Nestíháš to, co jste probírali ve škole? 
Chceš si něco zopakovat a nemáš s kým? Tak přijď do knihovny. Kaž
dou středu od 16.00 do 18.00 najdeš v pobočce Městské knihovny 
Lužiny dobrovolníky, kteří ti pomůžou se vším, co budeš potřebovat. 
Nemusíš chodit pravidelně. Doraž, jen když to potřebuješ nebo se ti 
to hodí. Nemusíš stíhat začátek ani zůstat do konce. Prostě přijď a ze
ptej se. Záleží na tobě.

Tak zní nabídka, kterou mohou žáci základních škol začít v knihov
ně využívat. Nezisková společnost Nová škola ve spolupráci s Městskou 
knihovnou v Praze totiž rozšiřuje program pomoci se školní přípravou 
nazvaný Společně v knihovně i na Prahu 13, konkrétně do pobočky 
Lužiny. 

Pravidelně jednou týdně ve stanovený čas zde děti, které budou mít 
zájem, najdou dobrovolníky připravené pomoci jim s tím, co aktuálně 
do školy potřebují. Služba je určena všem dětem bez jakéhokoli ome
zení. Není potřeba vyplňovat žádnou přihlášku, stačí pouze přijít a ze
ptat se. 

Cílem programu Společně v knihovně, který běží od roku 2014, je 
vytvořit z knihovny otevřené místo pro všechny děti, které potřebují 
pomoci (nejen) s přípravou do školy. Program je založen na propo
jení prostředí knihovny, žáků okolních základních škol a lidí, kteří 
jim chtějí pomáhat. Více informací získáte v knihovně, na webových 
stránkách www.novaskolaops.cz/spolecnevknihovne nebo přímo 
u koordinátora programu na michal.kryl@novaskolaops.cz.
 Michal Kryl, koordinátor programu

S policejním muzeem proti šikaně 
Žáci Základní školy Mohylová se během každého školního roku 
účastní řady zajímavých a poučných akcí. Jednou z nich je tradiční 
návštěva Muzea Policie České Republiky na Karlově. Čtvrťáci tam 
letos zhlédli velmi zajímavé divadelní představení o šikaně, ve kterém 
se sami mohli na chvíli stát herci. Zopakovali si, jak by se měl člověk 
zachovat, pokud se někdy se šikanou setká. Zároveň jsme si všichni 
připomněli telefonní číslo na Linku bezpečí. Jestlipak ho znáte také 
vy? Děti z Mohylky vědí, že když je něco trápí, stačí zdarma vytočit 
telefonní číslo 116 111. 
 Pavlína Pohanková

Skvěle obsazená hudební soutěž 
V únoru proběhl v naší městské části další ročník již tradiční amatér
ské hudební soutěže Doremifa, kde se potkalo mnoho skvělých hu
debníků. Naše FZŠ Mezi Školami měla v soutěži hojné zastoupení 
a odnesla si i řadu ocenění. Sbor Klíček získal stříbrné pásmo a má 
ještě co nacvičovat na hlavní celopražskou soutěž v dubnu. V katego
riích jednotlivců se nejlépe umístili David Joza z 2.B a Sofie Halilovič 
ze 4.C, kteří si vyzpívali 1. místo. Ve hře na flétnu si nejlépe vedl Ta
deáš Máca z 3.A, který obsadil 2. místo. Všem dětem gratuluji a děku
ji za skvělou hudební reprezentaci naší školy.
 Alena Panochová, sbormistryně a učitelka hudební výchovy

Kam v Praze zdarma na koncerty?
Koncertní klub společnosti The Prague Concert Co. pořádá v Praze 
v průběhu celého roku koncerty zahraničních hudebníků. Vystupující
mi jsou většinou amatérské, školní či poloprofesionální soubory z řad 
pěveckých sborů, jazzových bandů i orchestrů s různým repertoárem. 
Tím, co je spojuje, je energie a nadšení pro hudbu. Koncerty probíhají 
v menších sálech a v atraktivních prostorách kostelů v Praze. Zmiňme 
třeba České muzeum hudby, sál Pražského hlaholu, refektář emauz
ského opatství nebo Kostel sv. Martina ve zdi. Koncerty jsou zcela 
zdarma a mají benefiční charakter. Návštěvníci mají možnost přispět 
formou dobrovolného příspěvku na předem vybrané charitativní účely. 
Tímto způsobem bylo v minulém roce podpořeno například dětské 
centrum Cestička či Domácí hospic Vysočina. Co můžete udělat pro 
to, abyste se mohli zúčastnit příštího koncertu? Stačí se zaregistrovat 
na www.koncertniklub.cz a už si můžete vybírat z nadcházejících kon
certů. Registrace i členství v klubu jsou samozřejmě zcela zdarma 
a slouží pouze pro rezervaci míst na koncertech, jelikož kapacita bývá 
omezená. Členové Koncertního klubu získávají pravidelné informace 
o plánovaných koncertech a navíc mají možnost využívat dalších výhod 
jako je zlevněné vstupné na vybrané akce jiných pořadatelů či slevy 
na koncerty cyklu Musica Orbis v sálech Rudolfina a Obecního domu. 
Více na www.koncertniklub.cz, tel. 222 524 388. Radka Vavroušková
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INZERCE

Komplexní údržba komunikací v roce 2016

Datum Seznam ulic
12.  4.  Flöglova
23.  9.  Hábova (plus parkoviště 

a odbočka k jeslím), Heranova, 
Hostinského (plus parkoviště 
a odbočka k mateř. škole), 
Kálikova, Klukovická, Líšnická 
(Vlachova – hřbitov), NN 3448, 
Šostakovičovo náměstí, Vackova 
(plus 3 parkoviště), Vlachova

13.  4.  Chalabalova
26.  9.  Kociánova (část), Kovářova, 

Kuncova, Lýskova (Chalabalova – 
Jeremiášova), Mládí (Kovářova – 
nám. Na Lužinách), NN 3444 (část)

14.  4.  Fantova
27.  9.  Horákova (bez slepého úseku + 

parkoviště), Kettnerova, NN 1798, 
Trávníčkova

15.   4.  Bellušova (bez parkoviště 
u Chlupova – Archeologická)

29.  9.  Holýšovská, Chlupova, 
Neustupného, NN 3452 (přední 
část parkoviště)

18.  4.  Archeologická  (Mukařovského – 
NN 3454, Zázvorkova – konec) 

30.  9.  Bronzová (Bronzová – konec), 
NN 3453 (parkoviště u metra), 

Sezemínská, U Jezera (plus 
2 parkoviště), Zázvorkova, 

19.  4.  Amforová
 3. 10.  Brdičkova (bez parkoviště), 

Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 
2 parkovišť u Mukařovského), 
Podpěrova

20.  4.  Archeologická (Zázvorkova – 
Jeremiášova), 

 4. 10.  Böhmova, Modrá, Mohylová, 
NN 3091, Píškova, Zvoncovitá

21.  4.  Husníkova (včetně otočky –
parkoviště)

 5. 10.  NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, 
Suchý vršek, V Hůrkách, 

22.  4.  Fingerova
 6. 10.  Na Zlatě, Petržílkova (bez 

křižovatky s ul. Pod Hranicí), 
Seydlerova, Volutová (plus 
parkoviště)

25.  4.  Běhounkova
 7. 10.  Blattného, Dominova, Kodymova 

(bez spojky do ul. Pod Hranicí), 
Mezi Školami, NN 4541 (plus 
poslední oddíl parkoviště), 
Nušlova

 7.  4.  Drimlova (Janského – slepý úsek)
20.  9.  Herčíkova, Janského 

(Červeňanského – Kurzova), 
NN 3456 (2 parkoviště)

 8.  4.  Borovanského
21.  9.  Janského (Kurzova – Prusíkova), 

Klausova, Kurzova, Netouškova 
(pouze rameno do ul. Klausova), 
Přecechtělova (Kurzova – 
Janského)

11.  4.  Bašteckého (bez úseku kolem 
parku)

22.  9.  Janského (Červeňanského – 
Prusíkova), Pavrovského (plus 
2 parkoviště), Prusíkova, 
Přecechtělova (Kurzova – 
Pavrovského)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči 
nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné 
dopravní značky používané při blokovém čištění, bu- 
dou pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla 
odtažena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19a, 19b. 

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatrav-
ňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. 
Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komu-
nikací.

Změna leteckého provozu  
kvůli rekonstrukci
Letiště Praha, a.s., upozorňuje, že z důvodu nutné rekonstrukce po
jezdové dráhy TWY F bude v termínu od 15. 3. do 10. 6. 2016 mimo 
provoz hlavní dráha na Letišti Václava Havla Praha ve směru na Před
ní Kopaninu. Ve směru na Jeneč bude hlavní dráha v tomto období 
standardně v provozu, ale v případě nevyhovujících povětrnostních 
podmínek bude nutné letecký provoz převést na vedlejší dráhu RWY 
12/30. Podle dlouhodobé statistiky proudění větru lze odhadovat pro
voz na vedlejší dráze na přibližně 37 dní, nikoli však nepřetržitě, ale 
jako součet více kratších termínů. 

Stávající pojezdová dráha TWY F, která slouží k pojíždění letadel 
na hlavní dráhu 06/24, funguje od 80. let minulého století a je za hra
nicí své životnosti. Rekonstrukce je nutná a neexistuje jiná možnost 
organizace leteckého provozu. Situaci by kompletně vyřešila výstavba 
paralelní dráhy, která v podobných případech dráhový provoz převez
me. Letiště Praha se omlouvá za změnu v hlukové situaci a děkuje 
za pochopení. -red-
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Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.  
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

ulice datum stanoviště

Běhounkova  1. 4. křižovatka s ul. Dominova –  
parkoviště proti č. 2463

Bronzová  1. 4. naproti č. 2016/13 – chodník u trafostanice 

Kodymova  4. 4. mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
Fantova  5. 4. parkoviště před č. 1742/23
Bellušova  6. 4. parkoviště proti č. 1804/7

Hábova  7. 4. parkoviště proti č. 1564/8

5. máje  8. 4. proti č. 325/55

Husníkova  8. 4. parkoviště u trafostanice

Kettnerova 11. 4. parkoviště u trafostanice proti č. 2053

Nušlova 12. 4. parkovací záliv proti č. 2289/43

K Fialce 13. 4. plocha u č. 1219
Janského 14. 4. parkovací záliv proti č. 2211/69
Petržílkova 15. 4. parkoviště u 2267/12
Píškova 15. 4. parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Červeňanského 18. 4. křižovatka s ul. Janského  
(nástupní ostrůvek BUS)

Sezemínská 19. 4. parkoviště u trafostanice

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

ulice datum stanoviště

Janského 20. 4. rozšířený chodník u č. 2437

Volutová 21. 4. parkoviště proti č. 2518/8

Amforová 22. 4. proti č. 1895

Suchý vršek 22. 4. křižovatka s ul. V Hůrkách  
(odstavná plocha u oční kliniky)

Vstavačová 25. 4. u retenční nádrže
Přecechtělova 26. 4. křižovatka s ul. Prusíkova

Trávníčkova 27. 4. rozšířený chodník proti č. 1764

Jaroslava Foglara 28. 4. parkovací záliv u č. 1333/8

Lýskova x Chalabalova 29. 4. chodník u Grafotechny

Pod Viaduktem 29. 4. křižovatka s ul. Ke Koh-i-nooru 
(u stanoviště na tříděný odpad)

Nad Dalejským údolím  2. 5. záliv v komunikaci
Podpěrova  3. 5. před MŠ u č. 1879
Böhmova  4. 5. parkoviště u kotelny
Klausova  5. 5. parkoviště proti č. 1361/13a
Janského  6. 5. parkoviště proti č. 2370/15
Vlachova  6. 5. na chodníku proti č. 1511/8

Mobilní sběrný dvůr
Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude 
svozová společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude 
požadovat jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. MSD bude umístěn 
na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde mohou zdarma 
odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a suť.

ulice stanoviště datum hodina přistavení

K Sopce zpevněná plocha   2. 4.
 20. 5.

 8.00 – 14.00
13.00 – 19.00

Mládí parkoviště proti prodejně  
Auto Kelly

30. 4.
 6. 5.

 8.00 – 14.00
13.00 – 19.00

Harmonogram sběru biologického odpadu 
Odkládat můžete listí, trávu, větve, neznečistěnou zeminu, příp. kuchyňský bioodpad 
rostlinného původu. NE živočišné zbytky!
Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další!

ulice stanoviště datum hodina přistavení

K Hájům křižovatka 
s ul. Okruhová  2. 4.  9.00 – 12.00

K Fialce plocha u č. 1219  3. 4. 13.00 – 16.00

Vstavačová u retenční nádrže  9. 4.  9.00 – 12.00

Chalabalova parkoviště u č. 1611 10. 4. 13.00 – 16.00

nám. Na Lužinách 16. 4.  9.00 – 12.00

K Sopce zpevněná plocha 17. 4. 13.00 – 16.00

5. máje proti č. 325 30. 4. 13.00 – 16.00

Vstavačová u retenční nádrže  7. 5.  9.00 – 12.00

K Sopce zpevněná plocha  7. 5. 13.00 – 16.00

K Opatřilce křižovatka s ul. K Jihu 15. 5.  9.00 – 12.00

K Hájům křižovatka s ul. 
Okruhová 15. 5. 13.00 – 16.00

Chalabalova parkoviště u č. 1611 21. 5.  9.00 – 12.00

K Řeporyjím x 
K Chabům u kapličky 21. 5.  9.00 – 12.00

5. máje plocha proti č. 325 22. 5.  9.00 – 12.00

K Fialce plocha u č. 1219  5. 6.  9.00 – 12.00

Sáčky jsou nadstandardní službou 
Často si lidé stěžují na chybějící sáčky na psí exkrementy v držácích 
u odpadkových košů. Je třeba zdůraznit, že poskytování papírových 
sáčků je nadstandardní službou radnice, nikoli povinností. Mnozí 
berou tuto službu jako samozřejmost, ale názor, že zaplacení poplat
ku za psa znamená nárok na sáčky v jakoukoli dobu, je mylný. 
Odbor životního prostředí přesto nechává třikrát týdně doplňovat 
sáčky do držáků na 150 koších. Mnohdy se ale bohužel stává, že děti 
nebo vandalové sáčky vytrhají a rozházejí, což vede ke stížnostem 
na jejich nedostatek. Nákup sáčků na psí exkrementy ročně stojí 
500 až 600 tisíc korun. Jeden sáček stojí korunu, tudíž je potřeba 
minimálně půl milionu sáčků na rok. Častější doplňování již nepři
padá v úvahu. Není možné spoléhat na to, že sáčky budou kdykoli 
k dispozici. Povinnost uklidit po svém psovi má majitel v každém 
případě. Když jdete pejska vyvenčit, je vždy lepší s sebou pro jistotu 
mít mikrotenový sáček. Exkrementy můžete vyhodit do kteréhokoli 
koše či nádoby na směsný odpad.
 Jan Malsa, odbor životního prostředí

Michaela Líčková
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Novinky v oblasti nákladů na bydlení v roce 2016
Daň při převodu nemovitostí
Podle navrhované novely zákona o dani z nabytí nemovitosti má být 
poplatníkem daně kupující, zatímco dosud je jím prodávající. Dojde 
k zrušení ručení za úhradu daně, finanční úřad tak nebude moci vy
máhat úhradu daně za kupujícího po prodávajícím. Novela obsahuje 
i další změny, např. že stávající osvobození novostaveb od daně by se 
nadále netýkalo nedokončených (rozestavěných) nemovitostí. Novela 
zatím není schválena! Je teprve v počátečním stadiu schvalování, 
účinnost je tedy zatím nejasná. 

Půjčky a hypotéky
Od léta má platit nový zákon, který zpřísňuje pravidla pro poskytovatele 
spotřebitelských půjček. Zavádí například strop pro sankce za pozdní 
splátky, rozšiřuje možnosti předčasného splacení hypotéky bez sankcí 
a přináší přísnější podmínky pro poskytovatele nebankovních úvěrů.

Hlavní změny u hypoték budou následující:
• Regulace distribuce hypoték. Zprostředkovávat spotřebitelské 
úvěry a hypotéky budou moci pouze ti, kteří budou zapsáni do regist
ru zprostředkovatelů ČNB, čímž má být dosaženo postupného zkva
litnění úrovně zprostředkovatelů hypoték.

Informační povinnosti budou u hypoték obdobné jako u spotře
bitelského úvěru, to znamená např. povinné uvádění RPSN (roční 
procentní sazby nákladů) nebo možnost odstoupení od smlouvy.
• Informování klienta při refixaci hypotéky (před výročím fixace) 
U hypotečních úvěrů se často nesjednává úroková sazba na celou dobu 
splácení hypotéky, ale pouze na určité období, po kterém následuje 
refixace – stanovuje se nová úroková sazba. Změna k lepšímu čeká 
i na klienty, které refixace hypotéky čeká. Návrh nové úrokové sazby 
při refixaci pro další fixační období jim bude muset banka poslat 
nejpozději tři měsíce před koncem fixace.
• Omezení 100% hypotéky
V měsíci březnu se již u první hypoteční banky projevilo doporučení 
ČNB omezovat tzv. 100% hypotéky. mBank oznámila, že u nově 

podaných žádosti o 100% hypotéku nebude možné čerpat 100% 
hypotéku v březnu, ale až následující měsíc. 

Z hypotečního trhu jsou znát signály, že s ohledem na příchozí 
regulaci se bude více zpřísňovat poskytování hypotéky. V praxi nás 
v příštích měsících čeká:
– Obezřetný přístup k refinancovaným úvěrům s navýšením zůstat
kové hodnoty jistiny. Dnešní praxe navýšení hypoték při refinancování 
bude omezena.
– Zpřísňování podmínek hypoték na pronájem.
– Splatnost by neměla překročit 30 let u hypotéky a 8 let u nezajiště
ného spotřebitelského úvěru k hypotéce – pravidlo 8 let se netýká 
úvěrů ze stavebního spoření.

Z těchto informací vyplývá, že pokud plánujete hypotéku, není 
na co čekat. Nejen s ohledem na velmi nízké sazby.

Návrh zákona o realitním zprostředkování
V tomto roce bychom se také měli dočkat návrhu zákona o realitním 
zprostředkování. Zákon by měl zavést pravidla a regulaci realitních 
kanceláří. Návrh zákona projednala vláda, dosud však nebylo zpraco
váno paragrafové znění a nebyl poslán sněmovně. Schválení není 
v tomto roce reálné. Oblast realit osobně vnímám jako jednu z oblastí, 
které potřebují regulaci delší dobu. 

Topení v bytovém domě
Rozúčtování nákladů na centrální vytápění v bytových domech má 
být počínaje rokem 2016 odlišné oproti předchozím rokům. Nová 
pravidla pomohou domácnostem, které své byty vytápějí průměrně. 
Dosud platilo, že domácnosti s nízkou spotřebou tepla mohou ušetřit 
až 40 pro cent nákladů oproti průměru celého domu. Podle nových 
pravidel půjde nyní uspořit maximálně 20 procent oproti průměru 
ostatních domácností. I kdyby se v bytě vůbec netopilo, bude muset 
jeho majitel (nájemník) v zásadě zaplatit čtyři pětiny průměrné spo
třeby ostatních obyvatel domu.

Ondřej Marek, majetkový poradce, ondrej.marek@sbelter.cz

Finanční poradna

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Jak moc dávat a jak moc brát ?
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem zdravotní sestra na lůžkovém oddělení. 
Jsem zvyklá pečovat o lidi, když jim není dobře, když mě potřebují, když 
sami nemohou. Dělám to ráda, mám dobrý pocit ze své práce a sama ze 
sebe. Jen, když pak přijdu do autobusu, do obchodu, do společnosti, je mi 
smutno z toho, jak se každý snaží urvat pro sebe maximum bez ohledu 
na druhé. Už pak vlastně ani nevím, kde mám brát energii a sílu pokra-
čovat v pomoci druhým.“

Altruismus, nezištné pomáhání druhým, je šlechetná vlastnost. Po
máháme ostatním ve svém okolí, ale současně dostáváme i zpět 
dobrý pocit sami ze sebe. Tato vlastnost se u každého vyvíjí podle 
toho, jak jsme se naučili přistupovat k ostatním lidem v dětství. Co 
se nám v dětství osvědčilo, používáme častěji, upřednostňujeme 
a rozvíjíme. Jestliže jsme jako děti zažili dobrý pocit při pomoci 
druhým, budeme tento přístup opakovat a používat. Pokud se nám 
v dětství pomoc okolí nevrátila v dobrém, nevyplatila nebo byla zne
užita, budeme si „žít na vlastním písečku“. Podle toho budeme budo
vat bohatou a stabilní nebo formální a nejistou síť vztahů s lidmi 
ve svém okolí.

Při pomoci okolí nesmíme ale zapomínat ani na sebe samotné. Jen 
pokud my sami budeme jistí a spokojení, dáme dostatečnou pozor
nost, péči a zájem i sami sobě, budeme mít stabilní výchozí bod pro 
kontakty a vazby s ostatními lidmi. A oni nám to budou moci vracet.

Klientka v úvodu dnešního článku sama na sebe a svoje potřeby, 
přání a pomoc sobě zapomíná. Věnuje svoji energii a sílu jenom 
lidem ve svém okolí. Je sama potom nespokojená, bez energie, bez 

dalšího „motoru“. Ztrácí pak i sílu a smysl v dalších altruistických 
aktivitách druhým. U pomáhajících povolání všechno tohle platí 
dvojnásobně!

Je třeba mít rovnováhu mezi braním a dáváním, sami sobě i lidem 
kolem nás.

Všem čtenářům časopisu STOP přeju, aby našli svoji rovnováhu 
nejen mezi braním a dáváním.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www. jencova.cz
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a výzbrojí používanými našimi předchůdci. Přítomné děti si můžou 
zastříkat ze džberové stříkačky. Navštívit hasiče a dozvědět se o jejich 
práci můžete i vy. Jste srdečně zváni!
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třebonické děti už zase soutěží  
Ani v zimních měsících kolektiv mladých hasičů SDH Třebonice ne
zahálel. V tělocvičně, kde již trénujeme na jaro, jsme se připravovali 
na zimní pohár v uzlování. V sobotu 20. února jsme odjeli do školy 
na Barrandov poměřit síly s dalšími kolektivy z Prahy. Obsadili jsme 
všechny kategorie – přípravku, mladší i starší děti. Děti statečně 
uzlovaly a výsledkem bylo vítězství přípravky, mladší děti obsadily 
ve své kategorii 7. místo a starší 12. místo. Zároveň jsme si odvezli 
i 1. místo Jiříka Zlocha v kategorii jednotlivců přípravky a současně 
mistra v této kategorii, skvělým úspěchem bylo i druhé místo Kris
týnky Jiříkové. Zkrátka se nám dařilo a doufáme, že podobně nám 
to půjde i na jaře. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Z policejního deníku

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zmatená výtržnice
Dne 6. března kolem páté hodiny odpoledne 
přijalo operační středisko Obvodního ředi
telství městské policie Praha 13 oznámení 
o agresivní ženě, která ve sjezdovém paláci 
svědků Jehovových úmyslně poškozuje ma
jetek a působí výtržnosti. Po příjezdu auto
hlídky městské policie na místo, bylo zjiště
no, že žena sjezdový areál již opustila 
a utekla směrem do ulice Melodická. Na zá
kladě předaného popisu však byla výtržnice 
již po několika minutách dostižena v ulici 
Nárožní. Dopadená třiatřicetiletá žena cizí 
státní příslušnosti se před zasahujícími 
strážníky začala svlékat, poté si roztrhala 

oděv a zvolala: „Poslal mě Bůh a nemám 
žádnou zbraň.“ Výtržnice byla po provedení 
nezbytných úkonů převezena ve spolupráci 
se zdravotníky Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy do Fakultní nemocnice 
v Motole k dalšímu vyšetření. S ohledem 
na její duševní stav nebylo možné celou věc 
uzavřít na místě.

Noční akce odhalily přestupky
V době od 10. února do 9. března provedli 
strážníci obvodního ředitelství v nočních 
hodinách několik mimořádných akcí zamě
řených na místa se zvýšeným výskytem kri
minálně závadových osob a osob bez domo

va. Kontrolní činnost byla soustředěna 
zejména na provozovny s nonstop provozem, 
povrchové části stanic metra a okolí koneč
ných zastávek MHD. Během akcí bylo 
zkontrolováno 65 osob a odhaleno 54 pře
stupků proti veřejnému pořádku a na úseku 
ochrany před alkoholismem a jinými toxiko
mániemi. U většiny kontrolovaných osob 
pak strážníci navíc prověřili, zda po nich ne
pátrá Policie ČR. Nedílnou součástí tako
vých akcí jsou i cílené kontroly parkovišť se 
zaměřením na preventivní ochranu motoro
vých vozidel před pachateli majetkové trest
né činnosti.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Přijďte na Den otevřených dveří! 
Na sobotu 23. dubna od 10 do 14 hodin připravil Sbor dobrovolných 
hasičů Stodůlky pro širokou veřejnost Den otevřených dveří v hasič
ské zbrojnici v Tlumačovské ulici na Velké Ohradě. Akce se koná 
u příležitosti blížícího se svátku svatého Floriána, patrona všech ha 
 sičů. Před budovou bude vystavena technika, kterou sbor využívá. Zá
jemci se mohou seznámit s vybavením zásahových vozidel a s ochran
nými pomůckami, které hasiči používají při zásahu. Budou vystaveny 
zásahové oděvy, přilby, dýchací přístroje a další vybavení jednotky. 
Zpřístupněny budou i vnitřní prostory zbrojnice. Členové jednotky 
seznámí přítomné s její činností a proběhnou také ukázky kolektivu 
mladých hasičů. Bude možné se seznámit s historií sboru, výstrojí 

 Nezjištěný pachatel v noci ze 6. na 7. 3. odcizil 
po násilném překonání zámku dodávkové vozidlo se 
stavebním nářadím, zaparkované ve Vackově ulici, 
čímž způsobil majiteli škodu 210 tisíc korun.
 Opravdu lehkovážně si počínal muž, který 4. 3. 
kolem půlnoci ponechal v baru svou peněženku 
s doklady, platebními kartami a finanční hotovostí 
bez dozoru na stole a odešel na taneční parket. 
Pachatel využil jeho nepřítomnosti a ze stolu mu 
jeho věci odcizil. 

 Dne 3. 3. před půlnocí objevila policejní hlídka 
podnapilou čtrnáctiletou dívku, která uvedla, že vy-
pila asi 9 panáků rumu a je jí zle. Při orientační de-
chové zkoušce nadýchala 1,37 promile alkoholu. 
Proto musela být přivolána záchranná služba, která 
podnapilou dívku odvezla do nemocnice. Tam lékař 
konstatoval, že je mimo ohrožení života. S ohledem 
na zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně 
dětí, byl informován odbor sociální péče místního 
úřadu a policie šetří, jak se dívka k alkoholu dostala. 

 Stačila pouhá čtvrthodina parkování v podzemním 
parkovišti jednoho z obchodních domů. Během ní ne-
známý pachatel rozbil zadní okno pátých dveří vozidla 
a odcizil ze zavazadlového prostoru kabelku s peněžen-
kou, doklady, finanční hotovostí, platební kartou a kos-
metikou. Majiteli způsobil škodu přes 20 tisíc korun.
 Dne 2. 3. přijali policisté oznámení o krádeži jízd-
ních kol z kolárny v suterénu bytového domu. Dojít k ní 
mohlo v době od října roku 2015. Pachatel bez poško-
zení dveří odcizil čtyři jízdní kola za celkem 43 000 Kč. 

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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DO PRAŽSKÉ ZOO PŘIŠLO JARO. První opravdové známky jara 
mohou nyní vidět návštěvníci pražské zoo. V unikátní pouštní expo
zici plazů středoasijských pouští, jinak také zvané Kattakum, skončilo 
zimování, klimatizace byla vypnuta, rozsvítila se všechna světla a do ex
pozice tak vtrhlo jaro plné bouřlivých námluv, prohánění soků a bojů 
o samičky. Námluvy v Kattakumu probíhají také u agam stepních.  -red-

DOMEČKOVÝ KARNEVAL. V únoru proběhla v DDM Stodůlky 
oslava masopustu tradičním dětským karnevalem. Tentokrát jsme 
zvolili námořnické téma a společně s celou karnevalovou posádkou se 
plavili za pirátským pokladem. Všichni si užili promenády masek, pl
nění zábavných úkolů, plavecký výcvik posádky i třídění mořských ži
vočichů. Děti se mohly pobavit i na stanovištích zaměřených na spor
tovní, tvořivou i interaktivní didaktickou činnost. Všem účastníkům 
děkujeme. Dagmar Eckhardtová, lektorka DDM 

MASKOVANÉ BYLY I UČITELKY. V pátek 12. února si děti 1. stupně 
FZŠ Trávníčkova užily tancování i soutěží. Probíhal totiž tradiční 
maškarní bál. Masky byly nápadité, veselé, vtipné, něžné i strašidelné. 
V převlecích přišly i paní učitelky. A některé byly opravdu k nepoznání. 

 Dagmar Říhová

NESLÝCHANÁ BYZANTSKÁ POLYFONIE. Sestry Sofie a Marie 
Prusali spolu s Ladou Gižovou tvoří vokální trio Chorodia Agiu 
Georgiu. Zpívají byzantské hymny i tradiční řecké písně, především 
ze severořecké oblasti Ipiros. Působí též jako liturgický sbor při kapli 
svatého Jiřího na zámku v Ostravě – Porubě. Návštěvníky březnového 
koncertu cyklu Třináctého na třináctce v Komunitním centru sv. Pro
kopa nadchly uchem Středoevropana běžně neslýchané harmonické 
postupy i rytmické struktury starých řeckých písní. Trio je podalo 
vskutku excelentně. Hostitel Slávek Klecandr koncert uvedl řadou 
písní a žalmů, vztahujících se k období Velikonoc. Petr Linhart

TO BYL ALE TANEC. Únor je měsíc spojený s masopustem, karnevaly 
a plesy. I družina ZŠ Mohylová připravila koncem měsíce pro děti 
karneval. Ty si ve škole vyrobily masky, oblékly kostýmy a pak už vy
pukl maškarní rej spojený s představením masek, hraním her a soutě
žemi. Nechyběl ani tolik očekávaný tanec, na kterém se všechny 
masky pořádně vydováděly. Zdenka Davidová a Zdenka Biačková

FO
TO

: P
ET

R H
AM

ER
NÍ

K

O STODŮLECKOU RŮŽI. V SK Hala Lužiny proběhl další ročník 
pohárové taneční soutěže O Stodůleckou růži. Opět se zde setkala 
konkurence z celé České republiky. Sjelo se 33 tanečních skupin a přes 
540 tanečníků bojovalo o umístění na prvních příčkách. Nejmladšímu 
z nich bylo 6, nejstaršímu 30 let. Fotografie z celé akce najdete 
na www.tanecni skupinadar.cz nebo na Facebooku. Michaela Gaydošová
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ANGLIČTINU ZVLÁDAJÍ PERFEKTNĚ. Základní škola Mládí je 
certifikovaným centrem, které připravuje a registruje kandidáty cam
bridgeských zkoušek z angličtiny. Žáci této školy skládají pravidelně 
zkoušky, na jejichž základě získávají celoživotně platný certifikát 
osvědčující jejich znalosti z angličtiny dle Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky. Letos se k těmto zkouškám přihlásilo 
celkem 21 žáků, z toho tři ke zkoušce FCE for Schools, kterou stu
denti zpravidla skládají na středních školách. Ministerstvo školství 
vydalo v září vyhlášku umožňující školám uznat mezinárodní zkoušky 
na úrovni B1 a B2 jako náhradu profilové části maturitní zkoušky 
z angličtiny. Matulová Doubravka, ZŠ Mládí

DEMO JEDE NAPLNO. Soutěžní taneční sezona sól v disco 
dance je u konce a tanečnice TS DEMO se mohou pochlubit velkými 
úspěchy. Anička Kvietková a Kristýnka Immerová se protančily z vý
konnostní třídy B do áčka a nominovaly se na MČR. Děvčata postup
ně porazila přes 40 konkurentek a z jednotlivých soutěží si odnesla 
i finálová umístění. Kristýnka zároveň zakončila svou sólovou taneční 
sezonu 4. místem z 31 tanečnic celé republiky na únorové pohárové 
soutěži v Praze. Této soutěže se účastnily také naše nejmladší tane č
nice Natálka Vokatá a Zuzanka Serafínová, které si vytančily účast 
v semifinále. Skvělých výsledků dosahovaly i Majda Táborská a Eliška 
Oprchalová. Více na www.tanecniskupinademo.cz. Jitka Žaloudková 

RADNICE ZBLÍZKA. Výchova k občanství je jedním ze základních 
kamenů vzdělávacího systému. Aby si studenti dokázali k nabytým 
znalostem týkajících se samosprávy představit i konkrétní práci 
na úřadě, navštívila 1.C Gymnázia J. Heyrovského radnici Prahy 13. 
Studenty čekala beseda s místostarostkou Marcelou Plesníkovou 
a tajemnicí úřadu Kateřinou Černou, ale také prohlídka radnice 
s vedou cím hospodářské správy Jaroslavem Matýskem. Studenti měli 
možnost nahlédnout do běžně nepřístupných míst radnice, vychutnat 
si výhled z její zatravněné střechy, projet se elektromobilem a hlouběji 
poznat práci živnostenského odboru. Kuba Koráb

SVÁTKY JARA VE STARÝCH CHALUPÁCH. Jak se žilo dříve ve sta
rých chalupách mohli vidět žáci 3.A a 5.A FZŠ Brdičkova ve skanze
nu v Přerově nad Labem. Prohlédli si interiéry, které neznají už ani 
u svých babiček. Všude na nás dýchala atmosféra přicházejících Veli
konoc. Zavoněly nám bochníky chleba i mazance s beránky, které 
právě k této příležitosti ve skanzenu upekli. Nechybělo ani poutavé 
vyprávění paní průvodkyně o době, která už je dávno pryč, ale přesto 
po ní zbylo mnoho pěkného a poučného. Miroslava Blahutová

PĚTADVACET CENNÝCH KOVŮ. Taneční skupina Belly Habibi 
z DDM Stodůlky a taneční skupiny juniorek – Belly Waves a dětí – 
Belly Amiras v zimě tančily jako o život. Leden byl ve znamení úspě
chu na pražské přehlídce Orientální princezny tančí, kde naše tanečni
ce vyhrály jak v sólových, tak ve skupinových kategoriích 10 zlatých, 
2 stříbrné a 1 bronz. V únoru na soutěži Hvězda Orientu v Náchodě 
děvčata vytančila 4 zlaté, 3 stříbrné a 3 bronzové a na závěr zimní se
zony si výběr ze skupiny Belly Habibi přivezl zlato a bronz z meziná
rodní soutěže v Budapešti. Jen tak dál! Michaela Gaydošová
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Široký výběr letních pneumatik za skvělé ceny! 1. 3. – 31. 5. 2016
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INZERCE

Prvňáčci na návštěvě ve speciální škole

Ve čtvrtek 25. února navštívili žáci 1.A Základní školy Kuncova s paní 
učitelkou Hanou Gallerovou nedalekou MŠ a ZŠ speciální Diakonie 
ČCE. Cílem bylo seznámit prvňáčky s handicapovanými žáky, s jejich 
problémy i s tím, jak a co se učí. Ve škole jsem je přivítala a seznámila 
je s chodem školy. Děti se seznámily s invalidním vozíkem, na kterém 
se také povozily, s bílou slepeckou holí, s knihou v Braillově písmu, čí
tankou globálního čtení a se základními znaky – označení zvířat, do
pravních prostředků nebo členů rodiny. Při prohlídce školy měly děti 
možnost nakouknout do koupelny s perličkovou vanou. Lito valy, že 
není v provozu, chtěly ji také vyzkoušet. Ověřily si funkčnost zvedací
ho systému, který usnadňuje přesun nepohyblivých žáků, a zavěšeny 
v síti se povozily po celé třídě.

Také poznaly malé děti s poruchami sluchu, které se zrovna učily 
znakovat předměty na obrázcích, a společně si s dalšími žáky zazpí
valy písničku s doprovodem kytary. Měly také možnost seznámit se 

s pomůckami pro nevidomé – s hmatovými válečky, kde porovnávaly 
a přiřazovaly jednotlivé povrchy a materiály, prohlédly si reliéfní obráz
ky a také si je mohly obkreslit. Úspěch měly tablety, na kterých si děti 
vybíraly jednotlivé aplikace, plnily úkoly a hrály zábavné hry. Na inter
aktivní tabuli si pohrály s programem na nácvik tahu prstem po ploše 
a pak předvedly, jak už umí počítat.

Největší zážitek si však odnesly z multismyslové místnosti zvané 
snoezelen. Užívaly si relaxaci na vodní posteli, pozorovaly míčky 
ve vodním sloupci, světla ve světelné kouli, světelné efekty na stropě, 
prohlížely se v zrcadlech a pohrály si se zvukovými hračkami a tera
peutickým pískem.

Škoda, že se čas naplnil a prvňáci se museli vrátit zpět do školy. 
Rozdali všem novým kamarádům dárečky – krásné papírové žirafy – 
a odcházeli plni dojmů s příslibem, že přijdou zase.
 Věra Růžičková, www.skola-stodulky.diakonie.cz
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Pomáhají druhým

Klub JednaTrojka  
v dubnu
Klub se nachází 
v Centrálním parku 
naproti golfovému hřišti v ulici K Zahrádkám. 
Je otevřený každé pondělí 14.00 – 19.00, 
úterý 14.00 – 18.00 (IK – individuální kon-
zultace 18.00 – 19.00), středu 14.00 – 18.00 
(IK 13.00 – 14.00) a čtvrtek 15.00 – 19.00 
(IK 14.00 – 15.00). Dětem a mládeži ve věku 
12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktiv
ního trávení volného času. K dispozici je 
sportovní a výtvarné vybavení, internet i pří
jemné posezení. Klub poskytuje bezplatné 
informace, podporu a pomoc v životních téma
tech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, 
drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním bri
gády a nabídka doučování). Projekt nízkopra
hových programů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

Téma měsíce: 
Jarní imunita – zdravý životní styl

Program:
po  4. 4.  Preventivní blok o zdravém 

životním stylu 
út  5. 4. Klub s Petrou a Martinem
st  6. 4. Klub s Katkou a Honzou
čt  7. 4. Klub + schůzka klubové rady
po 11. 4.  Filmový klub – zdravé 

stravování
út 12. 4. Klub s Petrou a Martinem
st 13. 4. Klub s Katkou a Honzou
čt 14. 4. Vaříme zdravě
po 18. 4. Soutěžní kvíz
út 19. 4. Klub s Petrou a Martinem
st 20. 4. Klub s Katkou a Honzou
po 25. 4.  Výlet do Prokopáku 

s opékáním buřtů
út 26. 4. Klub s Petrou a Martinem
st 27. 4. Klub s Katkou a Honzou
čt 28. 4. Výroba a pálení čarodějnic

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 277 007 284, Facebook: ProximaSociale.
 Těší se na vás Katka a Martin

Bez vás bychom pomáhat nemohli

Díky projektu Potex se vloni podařilo získat 
1 679 250 kg použitého textilu. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat všem občanům, 
kteří se do projektu zapojili. Určitě vás zají
má, co se s tímto sesbíraným textilem násled
ně děje. Z kontejnerů je oblečení převezeno 
do skladu, kde se dále zpracovává.

Každý týden připravujeme oblečení 
„na míru“ pro tyto čtyři organizace – Naděje 
a Centrum sociálních služeb Praha, které se 
starají o osamělé a lidi bez domova, Progre
ssive, o.p.s., ta pracuje s drogově závislými 

a zabývá se prevencí, a organizaci Společnou 
cestou. Ta poskytuje služby a ubytování mat
kám a rodinám s dětmi, které se ocitly v tíživé 
životní situaci. Celkově jsme těmto organiza
cím poskytli 3 000 kg vytříděného textilu. 

Týdně vytřídíme cca 750 kg oblečení. Tuto 
práci zvládáme ve 3 lidech, ve svém volném 
čase a bez nároku na odměnu. Zbylé oblečení, 
které u nás už nelze využít, dodáváme zpra
covatelům, kteří umí zrecyklovat téměř vše, 
co se do kontejnerů dostane. Je důležité mít 
partnery na zpracování opravdu všech složek 
textilního odpadu. Jen tak nic neskončí 
na skládkách. Z prodeje tohoto zbytkového 
textilu dlouhodobě podporujeme další orga
nizace, které ke své činnosti více potřebují 
peníze než použité oblečení. 

Patří mezi ně například Klokánek Chaba
řovická pečující o děti a mladistvé, ProCon
tact podporující vzdělávání dětí v Africe, 
organizace Pomocné Tlapky, která se věnuje 
výcviku asistenčních psů pro nevidomé nebo 
tělesně postižené, Linka bezpečí, Kapka 
Naděje a další. V loňském roce jsme našim 
partnerským organizacím přispěli částkou 
460 000 Kč.

Ještě jednou děkujeme, bez vás bychom 
v tomto projektu nemohli pokračovat.
 Veronika Knoblochová

Jak se zbavit trápení
Každý z nás zažívá nějaká trápení nebo by 
aspoň v některé oblasti svého života chtěl 
něco zlepšit. Vnímáme problémy ve vztazích 
s ostatními lidmi, v práci, ve finanční sféře, 
řešíme fyzické potíže, či jednoduše prožíváme 
nějaké nepříjemno, třeba různé strachy, pocity 
nelásky, samoty, smutku, bezmoci, viny, 
zloby... Zajímají vás nové netradiční metody, 
jak se zbavit nepříjemných emocí a případně 
i nepříjemných fyzických pocitů? Možná vás 
zaujme tzv. Terapie Mysli, kterou uplatňuje 
a také učí Ing. Hana Růžičková z Velké 
Ohrady. Všechny podrobnosti o této metodě 
najdete na www.TerapieMysli.cz.

Kontakt: Ing. Hana Růžičková, 

tel. 777 599 950, 

terapiemysli@terapiemysli.cz.

Zažijte svět neslyšících
To byl název konference, kterou v his
torických sálech pražské Staroměstské 
radnice uspořádala 23. února společ
nost Tichý svět. Šest desítek hostů, 
většinou pracovníků úřadů práce, škol, 
ministerstev nebo sociálních odborů 
krajských úřadů získalo představu 
o tom, jak vypadá běžný den neslyšící 
maminky s malými dětmi, jaké pocity 
prožívají neslyšící obklopeni kolekti
vem slyšících a poznali příběh české 
neslyšící dívky, která se stala moderá
torkou švédské televize pro neslyšící.
 Lucie Křesťanová, Tichý svět

Děti pomáhají dětem
Bez počítače a internetu je dnes pro mnohé 
jen těžko představitelná jejich práce, komuni
kace s rodinou a přáteli či zábava. To ovšem 
není taková samozřejmost pro lidi, kteří mají 
jen velmi omezenou možnost pohybu. Proto 

mladí čtenáři, kteří se zapojili do projektu 
Čtení pomáhá, darují 108 550 korun na nákup 
moderních technologií, které umožní dětem 
s těžkým hendikepem ovládat počítač očima. 
Díky zařízení budou moci někteří žáci škol 
pražského Jedličkova ústavu ovládat kurzor, 
otevírat aplikace i psát pouhým pohledem 

a mrkáním. 
 Do charitativního projektu je 

zapojeno přes 200 000 dětí a dospí
vajících z České republiky a v rámci 
České školy bez hranic také ze zahra
ničí. Mladí čtenáři za každou přečte
nou knihu z daného seznamu četby 
získávají kredit 50 korun. Peníze si 
však nenechávají pro sebe, ale věnují 
je na některý z charitativních projektů. 
Každý rok se tak různým nadacím 
rozdělí až 10 milionů korun. Více 
na www.ctenipomaha.cz. Tereza Skácalová
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Co s koupelnou 
v paneláku?

RYCHLÁ REKONSTRUKCE
JÁDRA BEZ BOURÁNÍ !!
Obkladové desky 122 x 244 cm 
v provedení jako obkladačky

- vhodnější než keramika. 

spol. s r.o.

V Olšinách 61 
Praha 10 
“M” Strašnická

pondělí 14.00 - 18.00
úterý 10.00 - 14.00 
středa 14.00 - 18.00 
čtvrtek a pátek po předchozí domluvě

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848
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INZERCE

Základní informace o bakterii Legionella
Od loňského zjištění výskytu bakterie Legionella pneumophila v teplé 
vodě na Proseku zaznamenává Hygienická stanice hlavního města 
Prahy (dále jen HSHMP) zvýšený zájem o informace o této bakterii. 
Bakterie může být přítomna v rozvodech teplé vody a za určitých 
okolností představovat pro uživatele jednotlivých bytů zdravotní riziko.
Proto jsme se z preventivních důvodů rozhodli poskytnout obyvate
lům hlavního města Prahy a zájemcům o tuto problematiku základní 
informace.
Co je Legionella? 
Bakterie rodu Legionella se přirozeně vyskytuje ve vodním prostředí. 
Optimální rozvoj Legionelly je při teplotě vody mezi 35 – 45°C, pro
kazatelně přežívá i teplotu 60°C. To umožňuje bakterii množit se 
ve špatně konstruovaných nebo neudržovaných rozvodech teplé vody, 
kde dochází k tvorbě usazenin nebo stagnaci vody. Jako rizikové se 
jeví staré, neošetřované sprchové hlavice, perlátory a podobně, které 
bývají velmi často zanesené vodním kamenem.
Jak může dojít k nákaze? 
K nákaze může dojít vdechnutím vodního aerosolu obsahujícího 
Legionelly. Aerosol vzniká dopadem, vířením nebo rozstřikováním 
vody. Zdravotní riziko spočívá zejména ve vdechnutí kontaminované 
vody (např. při sprchování) u osob s výrazně oslabeným imunitním 
systémem (např. HIV, onkologické onemocnění, chronické nemoci) 
nebo např. u osob s dýchacími problémy (bronchitida, astma), u kte
rých může při masivním výskytu této bakterie dojít k rozvoji zápalu 
plic.
Jak je možné se bránit?
Prevence proti výskytu a množení bakterií Legionella v rozvodech 
teplé vody spočívá zejména v technických úpravách distribučního sys
tému, v čištění resp. ve výměně starých a zanesených rozvodů a v kon
trole dostatečné teploty vody, která by měla mít v koncovém rozvodu 
u uživatele bytu alespoň 50°C. 

Každý majitel nebo uživatel 
bytu může ve svém bytě 
provést opatření ke snížení 
výskytu této bakterie a to od
táčením teplé vody před jejím použitím. Vhodné je nechat pravidelně 
(alespoň 1x denně) odtéci vodu minimálně po dobu 1 minuty. Další 
z možných opatření je pravidelné proplachováním sprchových růžic, 
výtokových kohoutků a perlátorů s pravidelným odstraňováním v nich 
přítomných usazenin. Jako velmi účinné se tak v neposlední řadě jeví 
také možnost kompletní výměny staré sprchové hlavice, používané 
mnoho let, případně její dezinfekce chlorovými preparáty, např. Savem 
či jinými účinnými biocidními přípravky. Vyšší pozornost by měly 
uvedenému problému věnovat osoby s rizikovými faktory z hlediska 
vzniku infekce, tj. osoby s oslabenou imunitou nebo osoby v remisi 
základního onemocnění.

Dalšími opatřeními, která je však vhodné předem konzultovat 
s odborníky, je provádění termodezinfekce, kdy se opakovaně přehřívá 
dodávaná teplá voda na minimálně 70°C nebo speciální ochranná 
dezinfekce např. chlorovými preparáty či biocidními přípravky, které 
jsou schopny proniknout hluboko do biofilmu a zničit tak podstatné 
množství Legionelly. 

Protože se na území h. m. Prahy v poslední době bakterie Legionelly 
již několikrát vyskytly, doporučujeme obyvatelům a majitelům bytů 
pravidelně sledovat webové stránky HSHMP (www.hygpraha.cz), kde 
jsou umisťovány aktuální informace k případným lokálním výskytům 
bakterie včetně doporučení našich odborných zaměstnanců. Úkolem 
HSHMP, jakožto orgánu ochrany veřejného zdraví, je mimo jiné 
sledovat kvalitu vody na území hlavního města Prahy.

V případě dotazů se můžete obrátit na HSHMP na tel. 296 336 720, 
296 336 718 nebo na podatelna@hygpraha.cz.

Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hl. města Prahy



Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 4. 4.  Dietní sestra pohovoří o stravování seniorů Jana Dvořáková
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
11. 4. Hudební odpoledne František Kundrát
18. 4.  Další otázky a odpovědi z knihy Pravda nebo lež
 Ilona Bednářová
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
25. 4. Dokončení cestování po Austrálii manželé Marekovi

Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 5. 4. Přednáška, IKEM – vedoucí farmaceutický asistent
 Pavla Petříková Holasová
12. 4. Vzpomínka na pěvkyni Jarmilu Novotnou Eva Abrahamová
19. 4. Na klávesy nám zahraje Miloš Procházka
26. 4. Zacvičíme si, zahrajeme si společenské hry

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III (středa 13 – 16 hod.)
 6. 4. Přednáška vedoucí lékárny o potravinách pro zdraví
 Monika Vernerová
13. 4. Beseda s předsedou svazu důchodů Oldřichem Pospíšilem
20. 4. Beseda nad časopisem Doba seniorů Helena Hrdoušková
27. 4. Video – Perly Jižní Moravy Petr Novák

Helena Hrdoušková, vedoucí klubu, tel. 777 755 740 

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

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

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

Senior klub X 
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00  
do 17.00 hod. v klubovně v Heranově ul. 1547/7.  
 6. 4. Ovocné stromy 
13. 4. Praha – správní rozdělení 
20. 4. Ptáci kolem nás 
27. 4. Titanic – trocha historie 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311 

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 13 hodin v klubu seniorů v Heranově 
ulici 1547/7 ve Stodůlkách. Plán na první čtvrtletí roku 2016 jsme 
si sestavili takto – schůzky budeme zahajovat ochutnávkou čajů, bu
deme probírat přírodní antibiotika a bylinky – kolostrum, aloe, 
švédské kapky. Připomeneme se recepty našich babiček na čaje, 
tinktury, masti a léčivé oleje. Samozřejmě se budeme dále zabývat 
astrologií a numerologií, které byly hlavními tématy minulého čtvrt
letí a měly velký úspěch.
Pokud cítíte, že se naše témata líbí i vám, srdečně vás zveme mezi nás!
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813; 
Vlasta Alexanderová, členka klubu, tel. 728 052 031

Program klubů seniorů duben 2016

Fotosoutěž pro seniory 
Úřad MČ Praha 13 vyhlašuje fotografickou soutěž pro zdejší seniory 
nazvanou Praha 13 očima našich seniorů, která proběhne pod záštitou 
zástupce starosty Pavla Jaroše. Zájemci o účast v soutěži mohou 
v termínu od 15. 4. do 15. 9. 2016 zaslat maximálně dvě fotografie. 
Soutěžní snímky je možné doručit těmito způsoby:
–  mailem na adresu ZelenkovaH@p13.mepnet.cz ve formátu jpg. 

nebo png. s uvedením jména a kontaktu
–   donést osobně do kanceláře č. 510 ve 4. patře paní Zelenkové, 

tel. 235 011 615
–   zaslat poštou na adresu ÚMČ Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 

158 00 Praha 13  Stodůlky (na obálku napište „fotosoutěž“)

Fotografie by měly být v uzavřené obálce s uvedením vašeho jména, 
příjmení a kontaktu. K fotografii je možné připojit stručný text, jak 
vznikala. Všechny soutěžní fotky budou představeny na výstavě v atriu 
radnice. Nejzdařilejší budou vyhodnoceny porotou a jejich autoři ob
drží krásné ceny. Vyhlášení nejlepší fotografie proběhne na slavnostní 
vernisáži v polovině října. Helena Volechová, vedoucí odboru sociální péče

Vycházka na stolovou horu
Středisko sociálních služeb Prahy 13 ve spolupráci s městskou částí 
a organizací Senior Help zve na první letošní pochod s holemi Nordic 
Walking. Uskuteční se ve středu 13. dubna a půjde se na stolovou 
horu Vidoule. Sraz účastníků je v 10 hodin před budovou České 
pošty – pobočka Jinonice, v ulici Pod Vidoulí. Dostanete se tam 
od stanice Metra B Nové Butovice autobusem č. 137 (odjezd 9.50, 
příjezd do zastávky Vidoule 9.56), nebo autobusem č. 149 (odjezd 9.32, 
příjezd do zastávky Vidoule 9.40).

Délka pěší trasy je přibližně 4,5 km. Cíl vycházky je v Restauraci 
Staré kino ve Stodůlkách, kde se výletníci mohou občerstvit.

Bližší informace najdete na www.sssp13.cz nebo se dozvíte u paní 
Aleny Hrabětové, tel. 725 393 061, u které se také můžete zaregistro
vat. Těšíme se na pochod s vámi. Jiří Mašek, ředitel střediska
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Každou neděli 3. patro

  Zdarma

pro děti

11:00 hod.

divadélko

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

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

duben
3.4.2016 Divadlo ŠUS

Barbucha
10.4.2016 Divadlo Martin Matejka

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi
17.4.2016 Divadlo Kapsa

Putování za štěstím
24.4.2016 Romaneto

Pejsek a kočička jdou na koncert

květen
01.05.2016 Bářino toulavé divadlo

Pasáček vepřů
08.05.2016 Dřevěné divadlo

Princezna na hrášku
15.05.2016 Divadýlko z pytlíčku

Prasečí slečinky
22.05.2016 Divadlo Eva a Jan

Čert a Káča
29.05.2016 Malé divadélko Praha

O kohoutkovi a slepičce

červen
05.06.2016 Dřevěné divadlo

Aladinova kouzelná lampa
12.06.2016 Divadelní společnost Matěje 

Kopeckého
Nápad myšky Terezky

19.06.2016 Romaneto
Vodnická pohádka

26.06.2016 Divadlo na houpačkách 
O rybáři a zlaté rybce

16-03-01-inzerce-divadlo-187x129-02.indd   1 3/3/2016   3:39:27 PM

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku 
letních pneumatik se slevou až 25 %. 
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého 
vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový
systém a mnoho dalšího. Myslíme
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě 
předních stěračů, které si po zimě 
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus 
přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. 

Servisní prohlídka
za 199 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

Untitled-1003   1 3.3.2016   15:50:05

Inzerce
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TOULKY

PO KOM SE JMENUJE?

Ulice Karla Kryla
Předčasně zesnulý písničkář, básník a výtvarník má svou ulici v nové 
zástavbě na Velké Ohradě nad Dalejským údolím. Ulice vychází západ
ním směrem z ulice Červeňanského a vstupuje do ulice Pařízkovy. 
Hlavní představitel československého protikomunistického protest
songu se narodil 12. dubna 1944 v Kroměříži v rodině knihtiskařů. 
Absolvent Keramické školy v Bechyni skládá už od počátku 60. let 
písničky, které se od r. 1966 hrají v rozhlase. Na jaře 1969 mu vychází 
první a nadlouho poslední česká deska Bratříčku, zavírej vrátka, jejíž 
titulní snímek vznikl údajně v noci 22. srpna 1968 jako spontánní 
reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V září 
1969 emigruje do Spolkové republiky Německo. Koncertuje, pracuje 
jako redaktor Rádia Svobodná Evropa. Domů se vrací až v prosinci 
1989, triumfálně vystupuje, ve vlasti mu vycházejí poprvé všechny 
jeho desky. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce uveřejňuje 

první kritické písně, dává veřejně najevo 
své rozčarování z polistopadového poli
tického i společenského vývoje a roz
hodne se doma již nijak neangažovat. 
Umírá nečekaně v Mnichově na infarkt 
3. března 1994 ve věku nedožitých 50 let. 
Je držitelem významných státních řádů, 
medailí, ale i ceny České Grammy. Jeho 
tvorbu reprezentuje na 134 písní, 32 alb, 
27 publikací veršů a prózy, ale i linoryty, 
grafiky, kreslené vtipy, oleje a koláže. A písničkářská nesmrtelnost – 
z těch, co kdy hráli na kytaru, neznám snad nikoho, v jehož zpěvníku 
by chyběly písničky Karla Kryla. Jeho nedožité dvaasedmdesátiny si 
připomeneme 12. dubna. Na jeho počest jsou pojmenovány ulice 
ve Varnsdorfu, Příbrami, Novém Jičíně a Zelenči. Ulice v Praze 13 
byla slavnostně pojmenována před deseti lety.  Dan Novotný

K romantickým lomům na Americe

Tentokráte se vydáme z nádraží Karlštejn po mostě přes Berounku 
a do kopce podél Budňanského potoka až k samotnému hradu 
Karla IV., jehož 700. výročí narození letos slavíme. Cestou vás zaujme 
mašinka s nápisem Dej si pivo a klobásu, kterou vám opečou hned 
naproti v další mašince coby grilu. Před vstupem do slavného hradu 
odbočíme doprava a po červené dojdeme stále podél potoka k Dubu 
sedmi bratří. Není v nejlepším stavu, neboť ho ničí dřevokazné houby. 
Stár je asi 350 let a prý se u něj dělilo o kořist sedm bratří loupežníků. 
Od dubu pokračujeme 1,5 kilometru po žluté smíšenými lesy k první
mu lomu zvanému Malá Amerika. Je zde vedle naučné tabule i odpo
čívadlo, takže se můžeme posilnit a kochat se nádhernými pohledy 
do lomu. Jsme uprostřed národní přírodní rezervace Karlštejn, v pro
storu zvaném Amerika. Toto jméno původně patřilo nedaleké used
losti, zvané též Kopanina, a na počátku 20. století se rozšířilo na celou 
zalesněnou plošinu. V této době se zde také začal těžit vápenec, který 
se používal hlavně jako činidlo při výrobě železa a oceli. V roce 1900 
byla do lomů Mořina vybudována železniční vlečka, tzv. Kladensko
nučická dráha, zajišťující dovoz surovin do kladenských hutí. Těžilo 
se v pěti patrech. Po ukončení těžby v roce 1958 zde vzniklo lomové 
jezírko. O 40 let později definitivně skončilo těžební období a začalo 
období ochrany přírody. Před zimou se zde ukrývají různé druhy ne
topýrů. V jezírku žijí raci bahenní a několik druhů ryb. Dále po žluté 
půjdeme lesem a loukou se zajímavým pohledem na Karlštejn. Za dal

ším lomem vidíme budovy závodu, Lomy Mořina a obec Mořina. Pře
jdeme silnici před vjezdem do závodu a stále po žluté obejdeme lesem 

další rozsáhlý lom zvaný Mexiko nebo Lom politických 
vězňů. Najdeme zde i pomník věnovaný vězňům, kteří 
sem byli posíláni v letech 1949 – 53. Nedaleko je nejz
námější z lomů – Velká Amerika. Kdysi se sem někteří 
z nás jezdívali i přes zákaz koupat do lomového jezera 
s průzračnou ledovou vodou. Lom obejdeme a užijeme si 
krásný celkový pohled na něj z vyhlídky. Odsud se vydá
me po silnici po modré značce do Mořiny. Dojdeme 
na náves s gotickým kostelem sv. Stanislava, založeným 
Karlem IV. v roce 1353, před kterým stojí prastaré památ
né lípy. Při západním okraji obce najdeme kulturní pa
mátku – zbytky dobře přístupného židovského hřbitova. 
Nejstarší, ještě čitelný náhrobek je z roku 1741. Pohřbíva
lo se zde do 30. let 20. století. Na márnici je latinskoheb
rejská pamětní deska. U kostela opustíme modrou a po
kračujeme stále rovně na konec obce, kde zahneme 
a jdeme krajem silnice směr Mořinka. Na křižovatce 
s křížem a závorou odbočíme doleva po červené a okolo 
zvoničky dojdeme do Mořinky na náves s mnoha statky. 
Některé jsou opravené, jiné se rozpadají. Všimněte si zde 
i další figurky bílého pěšáka ze hry Karlštejnská šachovni
ce a kapličky. Po čer vené značce půjdeme lesem a pak 
po silnici na kraj obce Karlík, kde červenou opustíme 

a pokračujeme kolem další 
figurky hry Karlštejnské 
šachy ke kostelu sv. Marti
na a Prokopa se hřbitovem. 
Na místě dnešního kostela, 
který je kulturní památkou, 
stála původně rotunda sva
tého Martina. Od kostela 
jdeme po cestě podél silni
ce mezi poli do Dobřicho
vic. Cestu zdobí sochy 
zhotovené účastníky So
chařského sympózia Cesta 
mramoru z roku 2014. 
V Dobřichovicích naše pu
tování končí. Do Prahy se 
dostaneme autobusem 
nebo lépe vlakem. Na ná
draží to je ještě asi 1,5 ki
lometru. Mnoho zážitků 
a pěkných fotografií!
 Marta Kravčíková, Klub českých turistů, 

 Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Dětský areál Karlov
»Nutnost dětských nemocnic všeobecně je známa a pociťuje se po
třeba jich hlavně v době nemocí nakažlivých,« píše Český svět – 
ilustrovaný čtrnáctidenník v roce 1906, tedy před sto deseti lety.
»Praha sama neměla až do r. 1891. než jedinou nemocnici dět

skou, která byla v rukou německých.
V roce 1891. zařízena byla malá nemocnice dětská česká o 35 lůž

kách, jež sloužiti měla účelům vyučovacím.
Počátek a myšlénka o založení české nemocnice dětské v Praze 

spadá do r. 1887., kdy na popud zesnulého prof. Dra. Neureuttera 
sestavil se Spolek ku zřízení a vydržování dětské nemocnice 
a chorobince v Praze. Týž spravoval nemocnici ve Viničné ulici 
až do r. 1892, kdy převezeny byly zbylé tam dítky dnem 7. února 
do nového ústavu »u Karlova«.  – Nový ústav ten postaven společně 

obcí Pražskou, 
městskou spoři
telnou pražskou 
a spolkem na osla
vu 50tiletého pa
nování J. V. císaře 
a krále Františka 
Josefa I.

Nemocnice 
stojí na pozem
ku, ohraničeném 
ul. Táborskou 
od strany 
Vinohradské, 
Sokolskou tř. 
proti Karlovu, ulicí 
Boženy Němcové 
a hradbami smě
rem k Nuselskému 
údolí. Stavěna jest 
moderně ve slohu 
pavillonovém, má 

šest samostatných, od sebe oddělených budov. Průčelím do ulice 
Boženy Němcové, s věžičkou z dálí patrnou, stojí budova hlavní pro 
nemoci nakažlivé.« Připravila Eva Černá

Stalo se v dubnu
Nejznámější zničeno, nejlepší žijí dál
Podivuhodný osud připravil 
život dílu sochaře Otakara 
Švece. Narodil se v Praze 23. lis
topadu 1892. Studoval nejdříve 
u J. Drahoňovského na Umělec
koprůmyslové škole v Praze, 
odkud přešel na figurální sochař
ství v ateliéru Josefa Václava 
Myslbeka na Akademii výtvar
ných umění. Školu zakončil 
v ateliéru Jana Štursy, u něhož 
také delší dobu pracoval jako 
pomocník v dílně a poté až 
do r. 1927 jako asistent na aka
demii. Patřil k významným so
chařům 1. poloviny 20. století, 
byl členem Spolku výtvarných 
umělců Mánes, vytvořil několik pomníků a figurálních soch pro 
architekturu a vystavoval na reprezentačních výstavách v Benát
kách, Paříži a Filadelfii. Ve svých skoro 60 letech se v roce 1949 
přihlásil, stejně jako dalších 54 sochařů, do sochařské soutěže 
dotované 950 000 korunami na největší pomník J. V. Stalina 
na světě. Soutěž vyhrál a žulový pomník v Praze na Letné, který 
vytvořil spolu s architektem Jiřím Štursou, synovcem Jana Štursy, 
byl dlouhý 22,5 metrů, vysoký 15,5 metrů a vážil 15 tisíc tun. 
Finanční náklady dosáhly 140 milionů korun. Největší skupinové 
sousoší, protože po obou stranách za Stalinem stálo ještě osm 
budovatelských postav, překřtil český národ na „frontu na maso“. 
Slavnostně ji odhalili 1. května 1955. Bez tvůrce, protože Otakar 
Švec spáchal 4. dubna z osobních i politických důvodů sebevraž
du. Pomník byl pak na podzim roku 1962 pomocí 2 tun trhavin 
natřikrát odstřelen za 4,5 milionu korun. Na jeho místě byl v roce 
1991 vztyčen 25 metrů vysoký metronom. Otakar Švec přesto vy
tvořil několik významných a originálních děl. Jako nejlepší příkla
dy uveďme slavného Motocyklistu – Sunbeam a dvojbustu slože
nou ze dvou prostupujících se polovin hlav Voskovce a Wericha.
 Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Soupis zeleně (1975)
Byl proveden soupis zeleně 
na katastru obce Stodůlek. 
Celkem bylo zapsáno 45 stromů, 
které by měly být chráněny. Stáří 
odhaduje se od 70 let výše. I když 
stromy nejsou v udržovaném 
parkovém prostředí, přece jen 
potěší každého, kdo dovede oce
nit krásu stromů a vážit si příro
dy. Do seznamu byl zapsán jeden 
jasan na dvoře čp. 6 u Klímů, tři 
akáty u kříže při cestě k Vidouli, 
jedna hrušeň pláně při silnici 
na Vidoulích proti hostinci u Petrů. Tři vrby při cestě z Vidoulí 
ke trati, dvě u hostince u Bílého beránka, jedna u rybníčku v bý
valé Panské zahradě. Jedna olše u hostince u Bílého beránka. 
Jeden dub u dvora v Hájích, jeden na zádušní mezi ve višňovce. 
Tři lípy malolisté u cesty ke hřbitovu, jedna u hostince u Bílého 
beránka, jedna u farní budovy, jedna na dvoře čp. 7 u Štěpánů 
(Prchalů), dvanáct lip podél silnice od náměstí Lužiny k samo
obsluze. A dodatečně jedna vrba bílá v lukách u Mráčka. V obci 
jest málo zeleně a je třeba, aby se aspoň toto zachovalo.
 Vybral Dan Novotný

VÝLET DO MINULOSTI
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Historie i současnost českého hokeje 
Protože se blíží 
80. mist rovství světa 
v ledním hokeji, 
které se bude hrát 
od 6. do 22. května 
v Rusku, rozhodli 
jsme se hokeji věno
vat dubnovou rubriku 
Víkendy bez nudy. 
Nebojte se, nepo
zveme vás na ledovou 
plochu, ale do Síně 
slávy českého hokeje 
v Galerii Harfa 

v Praze 9. Už v roce 2008, u příležitosti 100. výročí založení Českého 
svazu ledního hokeje, vznikla virtuální Síň slávy. Napoprvé do ní bylo 
uvedeno přes 40 osobností československého hokeje. Nicméně úcta 
k osobnostem, které se o český hokej významně zasloužily, si žádala síň 

„kamennou“. Její vybudování měl Český svaz ledního hokeje v plánu 
několik let, ale podařilo se to až před loňským pražským hokejovým 
šampionátem. A co zajímavého zde můžete vidět? To nám v krátkosti 
řekl Otakar Černý, manažer Síně slávy českého hokeje. „Více než stoletá 
historie našeho ledního hokeje se nedá shrnout do několika vět. Každý, 
kdo má hokej rád, by si měl udělat čas, přijít a trochu víc se s ní sezná
mit. Máme fanouškynadšence, kteří jsou schopni tady strávit šest 
i sedm hodin. Nejdůležitější je samozřejmě 122 členů síně slávy a s kaž

dým z nich se můžete podrobně sezná
mit. Představujeme zde i všechna světová 
mistrovství v Praze – nejslavnější rok 
1947 s první zlatou medailí, období 70. let, 
máme tady zmapovaný zlatý hattrick 
z doby kolem přelomu tisíciletí, je tady 
vitrína věnovaná Naganu, ale i jedna, 
která se jmenuje Tragédie. Ta patří nejen 
Ivanu Hlinkovi nebo trojici hráčů ( Josef 
Vašíček, Jan Marek, Karel Rachůnek), 
kteří zahynuli při leteckém neštěstí, ale 
také hokejistům, kteří byli perzekvováni 
v 50. letech. Návštěvníci se seznámí i s li
govými dynastiemi – kluby, které ve své 
historii vyhrály v nejvyšší hokejové sou
těži šest a více titulů. K vidění jsou origi
nální dresy, medaile, historická výzbroj, poháry. Zajímavý je například 
první pohár, který jsme vyhráli v roce 1911. Velikostí není nic moc, o to 
více znamenal pro hokejisty, kteří ho získali. Je tady zhruba 560 cen
ných artefaktů, takže je hodně těžké vybírat to nej. A pak je tady herní 
část, která nabízí zábavu pro celou rodinu. Stolní hokeje, různé zna
lostní kvízy, interaktivní hokejové hřiště, hokejové trenažery na střelbu, 
přesnost přihrávky, na ovládání hole... Chceme ukázat, že i když hokej 
není jednoduchý sport, je to určitě sport krásný. A Síň slávy českého 
hokeje, plná vzácných trofejí i skvělých zážitků, je jeho historie i součas
nost „v kostce“. Otevřeno máme denně od 10.00 do 21.00 hodin.“ 
Více na www.sinslavycslh.cz.  Eva Černá

Autor: Pavel Talaš

VÍKENDY BEZ NUDY
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Inzerce

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

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

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování,  
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 – Seher. 

 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  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER,  
tel. 222 961 238 večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 
739 004 723. 

 o Nabízím malířské práce, štuky, stěrky, laky, 
doprava + návštěva ZDARMA. Tel. 606 227 390,  
jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN: SVĚTLA, ZÁSUVKY, 
vypínače, jističe, opravy, kontroly, dotažení elektři-
ny. Elektřina v lištách i zasekání do zdiva a začiště-
ní. www.elektrikarerben.cz, tel. 604 516 344.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě  
i u klienta.Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz. 

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

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

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

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

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe,  
tel. 602 937 117.

 o Vedení účetnictví, daňové evidence, daňová přiznání. 
Pro firmy, OSVČ i jednotlivce. Účetnictví a správa domu pro 
SVJ a bytová družstva. Tel. 603 189 826, www.extrade.cz, 
ceny příznivé.

 o Hodinový manžel – elektro, zednické, malířské, 
truhlářské práce. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 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, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Opravy praček, myček a sušiček v bytech  
zákazníků. Práce dle dohody – večer i víkendy. Macourek 
– tel. 728 137 314, e-mail: pavel.macourek@seznam.cz.

 o Voda, kanalizace, topení, rekonstrukce,  
realizace. Tel. 605 391 772, info@ms-profi.cz.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
mirsmit@volny.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 REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, zkušený tým 
řemeslníků, zednické práce, jakub.vanek@alsta.cz.  
Tel. 731 337 711.

 o STŘÍHÁNÍ PSŮ všech plemen, blízko metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRA-
VY, MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ.  
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

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

 o Pedikúra, manikúra – nabízím služby domů. 
Lakování CND laky bez broušení nehtu. Mžiková,  
tel. 775 925 581.

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

 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 PŘEVODY BYTŮ do vlastnictví, prohlášení  
nemovité věci, zaměřování bytů, zakládání SVJ.  
Tel. 724 304 603. 

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

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské.  
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké  
vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

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

 o Kuchyňské linky a vest.skříně, dvířka skřínky a pracovní 
desky na míru. VRBA – tel. 603 438 707.

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

 o Daňová přiznání, účetnictví, daňová evidence, 
dph, mzdy, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, 
přijatelné ceny. Tel. 737 669 687, Karla Vyhnánková,  
mail: uctokv@seznam.cz.

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

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

Služby Hodinový manžel DAVID Praha 
vám pomůže vyřešit problém s veškerými  

opravami vašeho bytu či domu. Malířské, zednické, 
instalatérské práce, montáž nábytku a jiné.

Jsme pro vás k dispozici na tel. 774 111 999
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 o Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko a ať 
ti ještě dlouho svítí sluníčko... Dne 17. 12. 2012 
oslavila 65. narozeniny paní Marie Šulcová. Vše 
nejlepší přejí Renata, Martin, Dan a kočičáci.

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

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

 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, 
mirsmit@volny.cz.

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

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

 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, mail: veny.super@seznam.cz.

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

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 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 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky na 
míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707.

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-
čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, tope-
ní. Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré 
instalatérské 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 mož-
ností. Volejte 774 901 193.

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

 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. 
Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpra-
cování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD 
A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

 o Přístrojová pedikúra, vhodná pro lidi s onemoc-
něním dolních končetin, diabetiky. P. Švástková, 
Neústupného 1830/26 Studio Moneka. 
Tel. 733 192 553, www.pristrojova-pedikura.cz.

 o Chůva a hospodyně nabízí pomoc s péčí o děti 
od 1 měsíce i s domácností.Vzdělání,praxe,čas.fl ex., ŘP, 
vl. auto, doporučení k disp. Tel. 775 296 647.

 o I vy si můžete dopřát krásné vlasy! 50 % sleva na 
střih a foukanou platí každé úterý mezi 9 - 15 hod. Objed-
návky na tel. 777 870 586, www.kadernictvimatrix.cz. 
Čtvrtky 14 - 20 hod jsou u nás i bez objednání! Máme 
otevřenou i každou lichou sobotu. Těšíme se na vás. 
Trávníčkova 7, Praha 13, 4 minuty  do metra Luka.

 o Certif. účetní expert s 20letou praxí nabízí vedení 
účetnictví (zkušenosti i s bytovými družstvy a SVJ) 
a služby v oblasti finančního řízení (plánování, rozbory 
nákladů, kalkulace, řízení Cash flow atd.) Tel. 602 193 513.

 o Kácení a řez stromů stromolezeckou technikou. 
Tel. 606 527 091.

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

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Služby

Blahopřání STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

OPRAVY TELEVIZORŮ  
dílna, byt, opravy elektroniky 

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

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

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

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

tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    
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2
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 KPK  Podlahy     Zděnek Veselý
kladení podlah, PVC, plovoucí podlahy, parkety, dřevěné podlahy

Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  
www.kpkpodlahy.cz OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ

ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485
PŮJČKA STROJŮ na praní koberců
   20 let na Praze 13      www.uklidiz.cz

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

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

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

AU T O D O P R AVA
Dodávkami (místní i dálková)

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

Fa Kaše

VAKCINACE psů, koček a fretek proti  
vzteklině i dalším nákazám proběhne  
ve čtvrtek 14. 4. 2016 od 17 do 18 hodin  
ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053
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 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu  
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových mož-
ností. Volejte 774 901 193.

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

 o Textil v interiéru – záclony, závěsy, doplňky, 
návrhy, šití, prodej dekoračních látek a záclon  růz-
ných cenových kategorií. Tel. 605 232 618, e-mail: 
marketa@textilscitem.cz.

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 
metodou profi stroji v domácnostech i firmách. Ručně čis-
tíme kožený nábytek, myjeme okna a podlahy. Zbavíme 
vás špíny, prachu, roztočů, alergenu a skvrn různých pů-
vodů. Rychle, kvalitně a levně. Doprava Praha – ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz. 

 o Advokát, JUDr. Jan Svatopluk Bílý, tímto ozna-
muje, že přemístil svoji advokátní kancelář  
na adresu, Praha 5, Lužiny, Fantova 1761/1.  
Advokátní kancelář poskytuje právní porady  
a právní zastoupení v oblastech práva, občanské-
ho, rodinného, správního, pracovního a environ-
mentálního.  
Tel. 606 444 168, e-mail: bily@pravni-pomoc.cz.

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

 o Hledáme paní na úklid rodinného domu  
v Praze 13 - Stodůlky. 1x týdně na 6 hodin.  
Tel. 602 468 338.

 o Angličtina pro váš život a vaše sny. Konzultace, 
výuka i doučování. Tel. 606 881 162,  
www.bronaprusakova.cz. 

 o Doučování dětí, i cizinci. Tel. 607 510 795.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o., od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.

 o Hlídací teta – zajistím hlídání dítěte, odvedu 
na kroužky. Tel. 607 510 795.

 o DIPLOMKY, BAKALÁŘKY: KOREKTURY – JAZYK, 
STYLISTIKA. Zodpovědně, rychle, výhodně – Lužiny,  
Praha 13. Vysokoškolský pedagog. Tel. 736 727 887.

 SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE – MUDR. DANA 
HANOUSKOVÁ, POLIKLINIKA HOSTINSKÉHO 1533 ozna-
muje změnu telefonního čísla: 606 168 692 a rozšíření 
nabízené péče o DENTÁLNÍ HYGIENU. Objednání je možné 
telefonicky nebo v ordinaci. 

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny.  
Tel. 733 363 404.

Byty

Různé

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

Tenis centrum Stodůlky
K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

www.tenisstodulky.cz             Rezervace hracích hodin - tel. 606 270 999

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 
ZDARMA

www. .cz

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

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM

UŽÍVÁNÍ LÉKŮ ZABIJE KAŽDÝ ROK  
2 % PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH

Jak jste na tom s léky Vy?
Ověřte svou léčbu v lékové poradě.  

Objednávky na tel. 608 371 225, www.lekovaporadna.cz

dětská a těhotenská móda
Oblečení pro děti 0 -15 let

4. - 9. 4. 2016 sleva 15% na vše!
Nevztahuje se na již zlevněné zboží 

little & Cool | Bronzová 24/2
 metro B Lužiny (vedle Zdravé výživy)

Po-Pá 9-18, So 9-12 | www.littlecool.cz

OS
LA

VTE S NÁM
I

N
AROZENIN

Y1.
PERSONALISTIKA

poradenství, semináře, koučing, mentoring
personální činnosti, kariérní poradenství

www.rozvoj-poradenstvi.cz 

info@rozvoj-poradentvi.cz      Tel. 724 270 939

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 13ti letou tradicí

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

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

KVĚTEN 2012 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22930

Inzerce

ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální � vertikální � venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu � venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií, � opravy žaluzií

� výroba kuch. linek a vest. skříní
Atestované bezpečnostní dveře.

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140

STOP_kveten12:STOP  22.4.2012  22:04  Stránka 30

BYLINKÁŘSKÁ PORADNA
prodej bylin a koření, bába Havlínová,  

tel. 777 068 141,  
Suchý vršek 2120/4, Nové Butovice
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Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
Atestované bezpečnostní dveře  

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

  

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
Zdravotnickém zařízení Zličín

(dříve lékárna) prostory  
o výměře 120 m2 včetně

sociálního zázemí, možné  
i pro komerční využití.  

Dva samostatné vchody z ulice  
a bezbariérový přístup.  

Informace na tel. 732 974 943.

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13,  

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na  

telefonním čísle 732 150 132.
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Program klubu Mlejn duben 2016

DIVADLO
 1. – 3. 4. pá – ne  FUN FATALE

Festival nového cirkusu v podání žen. Fun Fatale 2016 – 5. ročník v Klubu Mlejn. 
Více na: www.funfatale.cz.
PROGRAM FUN FATALE:

 1. 4. pá 10.00  Diskuze o cirkusové umělecké tvorbě

 1. 4. pá 19.30  Lucie N‘Duhirahe: Mud – A Chromatic Research
 Eliška Brtnická: Enola
Dvě sólová představení během jednoho večera.

 2. 4. so 19.00  FFIC 2016 – Fun Fatale International Cabaret
Performerky z Čech, Kanady, Německa, Švýcarska, Švédska a Ruska předvedou své 
výkony v různých disciplínách na zemi i ve vzduchu.

 3. 4. ne 15.00  HoopStep
Originální show s obručemi Hula Hoop. 

 3. 4. ne 19.00  Husí krky, Image – Selfie with eggs
Dvě představení v podání české skupiny Cirkus Tety a Natalie Reckert z Německa.

16. 4 so 19.00  DVA Z DEVÍTI
Tentokrát si pro vás divadelní soubor D13 připravil detektivní hru s nečekaným závěrem.

21. 4. čt 18.00  TONKA ŠIBENICE
Divadelní představení nejen pro seniory. Legendární příběh známé pražské 
prostitutky Antonie Havlové, na motivy hry Miloše Macourka.

KONCERTY
14. 4. čt 18.00  PORTA 2016

Pražské finále jubilejního 50. ročníku slavné soutěže Porta.
15. 4. pá 19.30  SPOLEKTIV A HOST

Českobudějovická kapela se po delší pauze představí s vlastní tvorbou a skvělou muzikou.
17. 4. ne 19.30  BESHARMONIE

Jazzová mše v podání oblíbeného sboru s dirigentem Liborem Sládkem. Křest CD.
28. 4. čt 19.30  TRABAND

Jaroslavení se skupinou Traband.

DĚTI 
10. 4. ne 15.00  KOCOUR V BOTÁCH

Když jeden bratr dostane mlýn a druhý osla, zdá se, že dostat kocoura je smůla. Veselý 
příběh na motivy známé pohádky bratří Grimů. Pohádka divadla Toy Machine.

17. 4. ne 15.00  PES A DRAK
Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. Nezdálo se totiž, že by při tom jak 
vypadal, byl normální. A také že nebyl. Byl totiž kouzelný, což nikdo netušil. Hraje 
divadlo 100 opic.

24. 4. ne 15.00  RYTÍŘI
Hra o zlých a dobrých rytířích, drakovi a krásné princezně.
Pohádka divadla Toy Machine.

 8. 5. ne 15.00  KVAK A ŽBLUŇK
Pohádka je vhodná ro děti od tří let. Hraje Bilbo Compagnie.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
 7. 4. čt 9.00, 10.30  O BODŘÍKOVI

Příběh o moudrosti, přátelství a o tom, že i ten, kdo je starý, má na světě svoje místo. 
Pro předškoláky, MŠ a 1. stupeň ZŠ. Rezervace: Martina Balážová – rezervace@artway.cz, 
tel. 775 488 998. 

13. 4.  st 9.00, 10.30  DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ
Loutková pohádka pro děti, co se nebojí. Pro děti od 3 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ.

20. 4. st 9.00, 10.30  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutková pohádka pro jednu herečku a muzikanta. Pro děti od 3 let – MŠ, 1. stupeň ZŠ.

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

RŮZNÉ
23. 4. so 16.00  TALENT AWARDS

9. ročník mezinárodní a celorepublikové soutěže pro talenty z oblasti kultury, sportu 
a umění. Více na www.talentawards.eu. 
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete 
na www.mlejn.cz nebo na Facebooku.

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 14.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  E–mail: info@mlejn.cz.  Grant poskytla Městská část Praha 13

PORTA 2016 ve Mlejně
Ve dnech 10. – 11. března se v KD Mlejn konala pražská předkola 
jubilejního 50. ročníku festivalu PORTA 2016. Zúčastnilo se 34 sou
těžících – sólistů, duet a kapel. Všichni se snažili o co nejlepší výkony, 

aby zapůsobili na odbornou porotu a vybojovali si postup do pražského 
finále. To se bude konat rovněž v KD Mlejn, a to ve čtvrtek 14. dubna 
od 18 hodin. Porota rozhodla o čtrnácti postupujících a shoda nastala 
i s diváckým hlasováním. Postupují: Flender a spol., Hořký kafe, 
Veronika Wildová, O.k.mžik, Potichu, Jolly Buskers, Fregata, Ve čtvr
tek v pět, Z hecu, Z. Barták a M. Kramarovič, Honza Jícha, David 
Kozák, Jan Vitásek a Nové struny – vítěz diváckého hlasování.

Zveme proto všechny příznivce dobré muziky – přijďte 14. dubna 
od 18 hodin podpořit začínající muzikanty!

 Marie-Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha
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Lužiny, ul. Jeremiášova                                             
Prodej bytu 3+kk s lodžií a garáž. 
stáním v rezidenci Prokopský vrch. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Hůrka, ul. V Hůrkách               
Panelový byt od 70-80m2. Patro 
nerozhoduje. Cena od 3 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT 
HŮRKA, 

N. BUTOVICE

N.Butovice, ul. Nušlova              
Panelový byt 2+kk. Na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.

Zadejte parametry svého 
bytu a hned zjístíte kolik 
zájemců na něj máme.

KUPCE
NA SVŮJ BYT 
NAJDETE NA 
www.CHIRS.cz

Luka, ul. Neustupného              
Panelový byt 40-50m2 na patře ani 
stavu nezáleží. Cena od 2 mln Kč.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT         
V OKOLÍ 

CENTRÁL. PARKU

Lužiny, ul. Zázvorkova             
Byt 3+kk v panel. domě v OV 
nebo DV. Cena od 3 mln Kč.

Denně 900-2000 

v NC Galerie Butovice.
Příjďte se poradit 

u dobré kávy.

Stodůlky, ul. Bronzová              
Byt 4+kk, před rekonstrukcí výho-
dou, ne přízemí. Cena od 4mln Kč.       
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

KOUPÍME BYT        
VE STODŮLKÁCH

Stodůlky                              
Novější byt s balkonem nebo zahrád-
kou a garáž. stáním. Cena dle velikosti.

Velká Ohrada, ul. Přecechtělova                                             
Prodej bytu 3+1 s lodžií v původ-
ním udržovaném stavu.  
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

PRODÁNO

Praha západ, Zbuzany                                           
Prodej ŘRD 4+1, 180m2, s terasou 
a garáží, pozemek 318m2. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Řeporyje, ul. Neffova                                             
Prodej bytů 3+kk a 4+kk v moder-
ní novostavbě rodinných viladomů. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                              
Prodej bytu 1+kk/B, 49m2, hned u 
metra Hůrka. Vhodný na investici. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Nová Kolonie                                        
Prodej prostorného bytu 4+kk/L, 
132m2, velký obývák s kuch. koutem.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Hůrka, ul. Petržílkova                                             
Prodej prostorného bytu 4+kk/2xB, 178m2, 
v 19.NP s panoramatickým výhledem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Stodůlky, ul. Bellušova                                        
Prodej dobře dispozičně řešeného 
bytu 4+1/L, 98m2, původní stav. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Velká Ohrada, ul. Borovanského                                       
Prodej bytu 3+1 s lodžií, v domě s 
bezbariérovým přístupem. 
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Zličín, ul. Prušánecká                                             
Prodej prostorného bytu 3+kk, 96m2, 
se 2 lodžiemi, v atraktivní lokalitě.
Pob. N.Butovice  Tel. 224 326 768

Právní a finanční jistota
Maximální průhlednost transakce a odškodnění každého z účastníků při 
případném porušení podmínek protistranou.

Maximální informovanost o postupu prodeje
V Klientské zóně na www.CHIRS.cz on-line sledujete veškerou činnost 
svého poradce a zpětnou vazbu od zájemců. A to kdykoliv a odkudko-
liv!

Záruka spokojenosti
Žijeme na Stodůlkách, naše děti chodí do stejných škol jako Vaše, naku-
pujeme ve stejných obchodech jako Vy. Záleží nám na vztazích s našimi 
sousedy. Proto se hodně snažíme.

Svěřte nám prodej svého bytu! 
Napište, zavolejte nebo se rovnou zastavte u nás v kanceláři. 
Převezmeme Vaše starosti s prodejem bytu na sebe. 

Přemyšlíte-li o prodeji bytu na Stodůlkách - jsme Vaši lidé!
Jsme Vaši sousedé
Bydlíme a pracujeme na Stodůlkách, známe tady každý kout. Díky 
našim letitým zkušenostem Vám dokážeme poradit jak docílit nejlepší 
možné ceny za Váš byt. Záleží nám na našich sousedech.

Účinná reklama Vaší nemovitosti
Investujeme ne do reklamy firmy, ale do reklamy nemovitosti našich 
klientů. Především v blízkém okolí. V záplavě nabídek je více vidět 
nabídky našich klientů.

CHIRŠ má nejkratší dobu prodeje
Připravíme Váš byt tak, aby zájemce zaujal na první pohled. Čím víc 
se kupci bude byt líbit, tím lepší nabídku učiní a rychleji se rozhodne 
o koupi.

Zastupujeme zájmy prodávajícího
Prodáváme nejvýhodnější nabídce. Využíváme nejmodernější postupy a  
při každé příležitosti prosazujeme zájmy prodávajícího.
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Kalendář akcí duben

Pondělí 21. 3 – pátek 8. 4.   
Velikonoční výstava 
Atrium radnice, Sluneční nám.  
Výstava se uskuteční ve spolupráci s Komunitním centrem 
sv. Prokopa. 

Úterý 22. 3. – pátek 8. 4.
Křížová cesta –  výstava  
Atrium radnice, Sluneční náměstí  
Výstava vyřezávaných zastavení křížové cesty a dalších děl 
od pana Miroslava Hniličky.

Pátek 1. – neděle 3. 4. 
Fun Fatale 2016
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Nenechte si ujít už pátý ročník festivalu nového cirkusu 
v podání žen Fun Fatale 2016. Více na www.funfatale.cz.

Sobota 2. 4. • 9.30
Retro turnaj ve čtyřhrách badmintonu
Hala TC Lužiny v Zázvorkově ulici 
Turnaj neregistrovaných hráčů. Bude se hrát dle starých pra-
videl (ztráty, druhé podání). Info na marcel@tenis-luziny.cz, 
tel. 776 574 644.

Úterý 5. 4. – neděle 8. 5.
Tropičtí motýli budou poletovat skleníkem Fata 
Morgana 
Botanická zahrada hl. m. Prahy, Trojská 196, 
Praha 7 – Troja

Jako každý rok přiletí do skleníku Fata Morgana motýli. Těšit 
se můžete na opravdu zajímavé tropické krasavce. Více 
na www.botanicka.cz.

Úterý 5. 4. • 19.00 – 22.00
Charitativní galakoncert
Stavovské divadlo, roh Železné ulice a Ovocného trhu, 
Praha 1
Nadační fond Mathilda (www.mathilda.cz) pořádá charita-
tivní galakoncert, kde budou vystupovat nevidomí hudeb-
níci. Těšit se můžete i např. na Daschu, Jana Smigmatora 
a další. Vstupenky je možné zakoupit po předchozí telefo-
nické domluvě v NF Mathilda, Krakovská 22, Praha 1. Výtě-
žek z této charitativní akce bude použit na podporu výcviku 
vodicích psů pro nevidomé.

Středa 6. 4. • 13.00 – 16.00
Den otevřených dveří v Šikulce
Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534, Stodůlky
Od 13 hodin můžete s vašimi dětmi navštívit školku a zažít 
odpoledne plné her a výtvarného čarování.  
Více na www.skolka-sikulka.cz, tel. 235 519 268.  

Středa 6. 4. • 14.00 – 18.00 
Den otevřených dveří
Základní umělecká škola Praha 5 – Stodůlky,  
K Brance 72/2
 Vždy v půl proběhne v sále hlavní budovy školy malý  
koncert. 

 Detašované pracoviště pro hudební a literárně dramatický 
obor, ZŠ Kuncova (Kuncova 1580/1) –  u vchodu do školy 
bude čekat průvodce, se kterým můžete nahlédnout 
do hodin hudebního a literárně-dramatického oboru. 
 Detašované pracoviště pro výtvarný a taneční obor, 
FZŠ Trávníčkova 1744 (metro B Luka) –  přijďte se podí vat 
na hodinu baletu, můžete také vidět, jak vypadá výuka vý-
tvarného oboru.

Středa 6. 4. • 15.00
S úsměvem do „Úsměvu“
Mateřská škola Úsměv, Herčíkova 2190, Velká Ohrada

Srdečně zveme rodiče a děti, kteří hledají vhodnou mateř-
skou školu na den otevřených dveří v MŠ Úsměv u Prokop-
ského údolí. Od 15.00 hod. vás pobaví klaun Pepíno 
s cvičenými pejsky a balonkovou show. Později si můžete 
prohlédnout třídy a pohrát si. Pro malé děti tradičně pořá-
dáme každou 1. středu v měsíci hravé odpoledne, kdy si 
mohou hrát a postupně zvykat na prostředí školky. Těší se 
kolektiv MŠ Úsměv, tel. 235 515 821.

Sobota 9. 4. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice
Soubor Divadla Glans vás zve na představení Tři výlety 
do pohádek. Jednotné vstupné 70 Kč, pokladna je otevřena 
hodinu před začátkem představení. Na místě bude možno 
zakoupit malé občerstvení.  
Bližší informace na www.divadloglans.cz.

Sobota 9. 4. • 10.00 – 16.00
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Červeňanského ulice, Velká Ohrada 

Dovolujeme si vás pozvat na den otevřených dveří v novém 
Centrálním depozitáři muzea. Zájemci se budou moci podí-
vat i do prostor, které v budoucnu už nikdy nebudou veřej-
nosti přístupné. Naplánované jsou prohlídky celého objektu 
s výkladem. Hovořit se bude nejen o muzeu, rekonstrukci 
hlavní budovy, stávajících expozicích muzea, ale také o způ-
sobu ukládání jednotlivých předmětů.

Sobota 9. 4. • 11.00 
Dětský den s rugby
Chrášťany u Prahy
Akce se koná při příležitosti 60 let ARC Iiridica. V rámci dětské-
ho dne se můžete těšit na sportovní soutěže o ceny, ukázku 
hry, zápasy, tombolu...  Více na www.arc-rugby.cz. 

Neděle 10. 4. – středa 11. 5.
Obrázky s duší
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Karly Kůlové.  
Více na www.karlakulova.cz.

Středa 13. 4. • 10.00
První letošní Nordic Walking
Sraz u České pošty –  pobočka Jinonice, 
ul. Pod Vidoulí 500/20 
Pochod se uskuteční ve spolupráci Střediska sociálních slu-
žeb Prahy 13, Městské části Praha 13 a organizace Senior 
Help. Společně vyrazíme na stolovou horu Vidoule. Délka 
pochodu je zhruba 4,5 km, cíl je v Restauraci Staré kino 
ve Stodůlkách. Info na www.sssp13.cz nebo u paní Aleny 
Hrabětové, tel. 725 393 061. Více na str. 25.

Čtvrtek 14. 4. • 13.00
Bezpečná třináctka aneb 
Bezpečnost zajištěna 2016
Sluneční náměstí, Nové Butovice 

Během odpoledne budou prezentovány ukázky činností 
bezpečnostních a záchranných složek. Akce je pořádána 
v rámci Místní Agendy 21.

Čtvrtek 14. 4. • 14.00
Odpolední posezení s tancem a hudbou
Spolkový dům, K Vidouli 727 
Představí se hudební duo PiňaKoláda. Vstup je zdarma 
po předchozí rezervaci na tel. 235 011 615.

Pátek 15. 4. • 16.00 – 19.00
Vycházka za moudrostí starých stromů 
Obora Hvězda
Na vycházce s Magdalénou Dobromilou a Radkem Košťálem 
se seznámíme se stromy v oboře, s jejich léčivým působením, 
s historií místa a zajímavé architektury i s působením člově-
ka ve spolupráci s přírodou. S sebou podložky na sezení. 
Vstupné 150 Kč s možností slevy. Sraz v 16.00 před hlavním 
vchodem do obory u Vypichu. Přihlášky předem –  SMS 
na tel. 775 690 806.

Pátek 15. 4. • 18.00 – 23.30
Benefiční koncert pro Sofii
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21, Praha 1
Přijďte se podívat na super akci pro Sofii. Sofie je usměvavá 
slečna na mechanickém vozíku, která zdolala 270 km dlou-
hou pouť do Santiaga. Aby mohla samostatně žít, potřebuje 
15 hodin asistence denně. Pomozme ji splnit tento sen, 
který je pro nás ostatní samozřejmostí! Lístky v předprodeji 
na místě a v síti Ticketstream.

Pátek 15. 4. • 19.00
František Nedvěd mladší s kapelou Hot Dog Band
Restaurace Staré kino, K Vidouli 727, Stodůlky
Přijďte si užít příjemný páteční večer s kapelou Františka 
Nedvěda ml., která vám zahraje k poslechu i k tanci.
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Od soboty 16. 4. 
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice
Možnost školních i individuálních exkurzí s výkladem –  
po předchozí dohodě pro všechny zájemce o pěstování byli-
nek. Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Neděle 17. 4. • 14.00 – 17.00 
Akce pro děti spojená s náborem
Hřiště Sokola Stodůlky (za kostelem) 
Zveme vás na zábavnou akci s odměnami pro děti spojenou 
s náborem malých fotbalistů ročníků 2007 – 2011.  
Více na www.sokolstodulky.cz.

Úterý 19. 4. • 10.00 – 17.00
Kampaň ke Dni Země
Prostranství u metra Lužiny 

Přijměte srdečné pozvání na informační kampaň pro veřej-
nost konanou u příležitosti Dne Země na známém místě 
u metra Lužiny. V informačních stanech budou zdarma při-
praveny materiály k environmentálním tématům pro veřej-
nost, školy a školky. Hlavním tématem je „Okno do lesa“. 
Připravené jsou rovněž soutěže a hry pro děti. Nad akcí, kte-
rou pořádá Městská část Praha 13 ve spolupráci s Lesy hl. m. 
Prahy, převzal záštitu zástupce starosty Pavel Jaroš.

Úterý 19. 4. • 19.00 
Koncert Davida Kollera pro Acorus
Pražská křižovatka, Zlatá 240/10, Praha 1 
Zveme vás na charitativní koncert Davida Kollera. Tradiční 
benefici pořádá Acorus, centrum pro osoby ohrožené domá-
cím násilím. Výtěžek z prodeje vstupenek bude použit na za-
chování kontinuity poskytování odborných služeb v azylovém 
domě pro oběti domácího násilí. Více na www.acorus.cz.

Sobota 23. a neděle 24. 4.  
Začínáme s badmintonem
Sportcentrum Jeremi 
Městská část Praha 13 s podporou MHMP, poskytovanou 
v rámci projektu Praha - Evropské hlavní město sportu 2016, 
pořádá badmintonové turnaje jednotlivců i dvojic (čtyřhra). 
Více na str. 14 a na www.praha13.cz.

Sobota 23. 4. • 8.30
6. kolo Lužinské ligy mládeže 
Hala TC Lužiny v Zázvorkově ulici 
Badmintonový turnaj singlů dětí a mládeže.  
Info na marcel@tenis-luziny.cz, tel. 776 574 644.

Sobota 23. 4. • 10.00 – 14.00
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici
Tlumačovská ulice, Velká Ohrada 
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky připravil pro širokou ve-
řejnost u příležitosti blížícího se svátku svatého Floriána, 
patrona všech hasičů, den otevřených dveří. Nenechte si ujít 
příležitost dovědět se o nelehké práci hasičů více.

Sobota 23. 4. • 10.30
Evakuace na kole aneb cesta pro zdraví
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13 

Vyjížďka je určena pro všechny věkové kategorie, náročnost 
na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý obdrží mapu 
s vyznačenou trasou a stručným textem k zajímavostem 
na celé třicetikilometrové trase. Sraz a informace pro účastní-
ky – 10.00 – 10.30 hodin, hromadný start je v 10.30 hodin.

Sobota 23. 4. • 11.00 – 18.00
Umísťovací výstava opuštěných koček 
Kavárna U Chlupatýho ducha, Konviktská 6, Praha 1
Spolek na ochranu zvířat Chlupáči v nouzi ve spolupráci 
s OS Podbrdsko pořádá další umísťovací výstavu. Všechny 
kočky v naší péči jsou plně očkované, odčervené a dospělá 
zvířata jsou kastrovaná. Před zahájením výstavy je příto-
men veterinární lékař a kočky jsou prohlédnuty.  
Více na www.kockypodbrdsko.cz, podbrdsko@centrum.cz.

Sobota 23. 4. • 18.00
Turnaj jednotlivců v klasických šipkách
Hospůdka Nostalgie, Na Hvížďalce 25, Malá Ohrada  
Akce se koná v rámci projektu Praha - Evropské hlavní město 
sportu 2016, pořádá DC Renegades s podporou hl. města 
Prahy a Městské části Praha 13. Zváni jsou příznivci steelo-
vých šipek. Zaregistrujte se předem na tel. 776 764 412, 
počet účastníků je omezen. Na turnaji se neplatí startovné, 
pro účastníky je zajištěno drobné občerstvení, pro vítěze 
poháry a drobné šipkařské věcné ceny. Na místě budou 
k zapůjčení steelové hroty. Více na www.praha13.cz.

Sobota 23. 4. 
Slavnostní otevření Zahrady Bubec v Řeporyjích 
Bubec, Tělovýchovná 748, Praha –  Řeporyje
Slavnostní akce k otevření zrenovovaného prostoru v okolí 
sochařského ateliéru Čestmíra Sušky. Zdejší Zahradu Bubec 
budou moci využívat jak místní, tak i přírodymilovní obyva-
telé z celé Prahy. Součástí celoročního programu budou 
pravidelné akce pro všechny generace a školy či kutilské 
workshopy. Více na www.bubec.cz nebo Facebook BUBEC.

Neděle 24. 4. • 15.00 – 18.00 
Vítání jara pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus Třebonice
V bylinkové zahrádce M. Dobromily přivítáme s dětmi jaro 
poznáváním jarních bylinek a skřítků. Čeká vás maňáskové 
divadélko se skřítkem Jitrocílkem, výroba vlastního maňás-
ka a květináčků, vysévání semínek i pečení placek na ohni. 
Vstupné 100 Kč dospělí a 50 Kč dítě. Přihlášky předem – 
SMS na tel. 775 690 806 (jméno rodiče a počet dětí). 

Úterý 26. 4. 
Maminky sobě –  bazárek v Zahradě Bubec v Řeporyjích 
Bubec, Tělovýchovná 748, Praha –  Řeporyje
První z pravidelných dopoledních setkání maminek s dětmi, 

kde si budou moci vyměnit obnošené oblečení i předměty. 
Více na www.bubec.cz nebo Facebook BUBEC.

Čtvrtky 28. 4. a 19. 5. • 15.00
Kreativní dílničky
Mateřská škola Mezi Školami 2323
Srdečně zveme všechny nově přijaté děti s jejich rodiči 
i děti, které k nám do školky už chodí, na kreativní dílničky 
a 20. června od 16.30 na zahradní slavnost. Využijte mož-
nost seznámit se s personálem a prostředím naší školky. 
Budeme se na vás moc těšit.

Pátek 29. 4. • 10.00
Běháme pro dobrou věc aneb Run and Help
Start u ZŠ Mohylová, Lužiny
ZŠ Mohylová se připojí k charitativní sbírce akcí Běhání, 
které pomáhá. Pokud budete mít čas a náladu, přijďte mezi 
nás a podpořte tak dobrou věc. Běhat se bude v rondelu 
na Lužinách.  
Více na www.runandhelp.cz, www.zsmohylova.cz.

Sobota 30. 4. • 16.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park před MŠ v Bronzové ulici 

Starosta David Vodrážka vás srdečně zve na letošní Čaroděj-
nice Prahy 13. Připravena je nejen řada bezva soutěží, ale 
také skvělý doprovodný program. Vystoupí Michal Šindelář 
s bandem, Stanislav Hložek nebo Olga Lounová s bandem. 
Těšit se můžete také na šermířskou a maskotí show a soutě-
že o nej koště, nos a samozřejmě o nej čarodějnici. Přijďte se 
pobavit.

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

Sobota 30. 4. • 19.00
Čarodějnice opět na hrázi rybníka
Hráz rybníka v Třebonicích 
SDH Třebonice zve všechny děti a příznivce na tradiční pále-
ní čarodějnic se soutěží o ceny. Špekáčky zajištěny. Přijďte se 
pobavit.

Středa 4. – sobota 7. 5.
Pojďte stavět z Lega aneb Co s půl tunou kostiček
Křesťanké centrum Luka, Mukařovského 1986 
(metro Luka, z druhé strany prodejny Albert)
Pokud mají vaše děti ve věku 6 –  12 let rády stavění z Lega, 
tak je zveme na Legoprojekt. Na začátku budeme mít spous-
tu stavebnic a kostiček a výsledkem by mělo být postavení 
městečka zhruba 8 x 3,5 metru. A když už vše postavíme, 
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tak se tím pochlubíme! Společné stavění bude probíhat 
vždy od 15.00 do 18.00, v sobotu od 10.00. Potom proběh-
ne slavnostní odhalení hotového městečka. Každého stavě-
ní se může zúčastnit pouze 32 stavitelů, proto je potřeba se 
dopředu přihlásit na www.13ka.cz.

Čtvrtek 5. 5. • 15.00
Butovický zajíček 2016
Hřiště FZŠ Mezi Školami 2322
Jako každým rokem pořádá Mateřská škola Pohádka 
za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha atle-
tické závody družstev (5 chlapců a 5 dívek) mateřských škol. 
Přihlášky a informace na tel. 774 675 652,  
katerinajindrichova@centrum.cz.

Sobota 7. 5. • 15.00
Sezona soutěží začíná
Sportovní areál v Třebonicích
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve své příznivce 
na první letošní hasičské soutěže po zimě v Praze. Jde 
o Memoriál Vl. Nového a M. Bubníka v požárních útocích 
pro dospělé.

Sobota 14. 5.
Halda 2016
Centrální park Prahy 13
Druhou květnovou sobotu se v Centrálním parku uskuteční 
pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana 2. ročník spor-
tovního dne Halda 2016. Akce je součástí Praha - hlavní 
evropské město sportu 2016, je určena široké veřejnosti 
a bude oslavou nejen sportu ale i volnočasových aktivit. 
Tradičně se můžete těšit na atraktivní závody na horských 
kolech a v krosovém běhu všech věkových kategorií, pro ty 
nejmenší bude připraven oblíbený závod odrážedel. Samo-
zřejmě nebude chybět ani bohatý doprovodný program pro 
celou rodinu a dokonce i pro vašeho čtyřnohého mazlíčka. 
Pořadatelé společně s partnery akce připravují i několik 
novinek a zážitků, které opravdu stojí za to. Více informací 
naleznete na webu akce www.sportpomaha.org/halda.

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

Neděle 3. 4. • 17.00 
Let's Go! –  kostel sv. Rodiny

Koncert mezinárodní akapelové skupiny. Na programu jsou 
afro-americké spirituály.

Čtvrtek 7. 4. • 16.00 
Saxofonové kvarteto ze Zličína –  refektář
Kvarteto vystoupí pod vedením Romana Krásy. Na programu 
jsou skladby od baroka po jazz.

Neděle 10. 4. • 17.00 
Koncert holandského pěveckého sboru –  
kostel sv. Rodiny
Nenechte si ujít koncert holandského ženského pěveckého 
sboru.

Čtvrtek 14. 4. • 15.30 
S radostí do jara s písní na rtech –  refektář
Koncert studentů Gymnázia a Hudební školy hl. města 
Prahy z pěvecké třídy profesorky a operní pěvkyně Virginie 
Walterové.

Neděle 17. 4. • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus –  kostel sv. Rodiny
Na programu B. Bartók, C. Debussy a M. P. Musorgskij.

Čtvrtek 21. 4. • 15.30 
Violoncello a klavír –  refektář
Účinkují Vladimír a Marek Sůvovi –  violoncello, Martin Plas 
– klavír. Na programu D. Popper, L. Janáček, K. Davydov 
a J. S. Bach. Koncert se uskuteční s finanční podporou 
Nadace Leoše Janáčka.

Neděle 24. 4. • 17.00 
Duo Dacapo –  kostel sv. Rodiny
Účinkují Kateřina Macourková Hlaváčová –  flétna, Michal 
Macourek –  klavír, Ondřej Kvita – housle. Na programu 
J. Suk, J. Ibert, C. Debussy, Ch. M. Widor.

Sobota 30. 4. • 10.00 
Koncert lotyšského sboru –  kostel sv. Rodiny

Představí se komorní smíšený sbor Vidus z Lotyšska pod ve-
dením Kalvise Ozoliņše, hostující na pozvání Pražského smí-
šeného sboru. Na programu duchovní hudba lotyšských 
a zahraničních autorů. 
Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova, 
který slouží nemocným seniorům.

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

DŮM DĚTÍ A  
MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800 

Sobota 30. 4.
O Stodůlecký pohár 2016
V SK Hala Lužiny se bude konat druhý ročník celorepublikové 
soutěže. Formace se sjedou z celé republiky a budou bojovat 
o první tři místa v kategoriích pro začátečníky i pokročilé, 
ve formacích Disco Dance, Hip Hop a Show Dance. Přijďte se 
podívat na tanečníky v kategoriích mini, děti, junioři i do-
spělí. Vstupné pro veřejnost je 50 Kč. Více informací 
na www.tanecniskupinadar.cz a na Facebooku.

Skládáme střípky historie
Dům dětí a mládeže Stodůlky skládá střípky své čtvrtstoletí 
dlouhé historie. Pokud máte zdokumentované vzpomínky 
(fotografie činnosti i prostor, diplomy apod.) na počátky 
činnosti Domu dětí a mládeže ve Stodůlkách, rádi je vysta-
víme při květnových oslavách 25. výročí vzniku DDM Sto-
důlky. Na Domečkovém happeningu 28. května vylosujeme 
25 vystavovatelů, kteří získají drobnou odměnu. Děkujeme 

všem za podporu této akce. Pro komunikaci a zasílání pod-
kladů využijte e-mail z.hirmanova@seznam.cz.

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

FASTRACKIDS –  CENTRUM  
ROZVOJE VAŠICH DĚTÍ
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice 

My ve FasTracKids věříme, že lidský život lze nejvíce ovlivnit 
v předškolním věku, kdy dětský mozek pracuje na plné obrát-
ky. Děti u nás rozvinou potenciál a výrazně zlepší komuni-
kační schopnosti, kreativitu, koncentraci, kritické myšlení 
a sebevědomí. FasTracKids učební programy jsou určeny 
po děti od 6 měsíců do 8 let. Využijte ukázkové lekce zdarma.

Připravujeme letní prázdninové kempy pro děti  
od 3 do 8 let (více na str. 10).

Více informací o našich programech, letních  
příměstských táborech a rezervace termínů 
ukázkových hodin na www.fastrackids.cz,  
tel. 604 815 472.

KLUB KULIČKA 
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

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

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

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

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

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

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Neděle 10. 4. – středa 11. 5.
Obrázky s duší
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Karly Kůlové.  
Více na www.karlakulova.cz.
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Úterý 19. 4. • 18.30
Karel IV. – jeho dětství a vzdělání 
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. vás zve 
na další přednášku z cyklu Prokopská zastavení, tentokrát 
historika Libora Gottfrieda. 

Více informací na www.centrumbutovice.cz

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

Divadélka pro děti
Zveme děti na nedělní pohádky, začátek v 11.00,  
vstup zdarma. 
 3. 4. Barbucha – Divadlo ŠUS 
10. 4. Kvak a Žbluňk jsou kamarádi –  
 Divadlo Martina Matejka 
17. 4. Putování za štěstím – Divadlo Kapsa 
24. 4. Pejsek a kočička jdou na koncert – Romaneto

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka –  křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

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

Pondělky a úterky –  tématem měsíce je tělo –  říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka...  
Během dopoledne navíc:  
11. 4. od 10.30 –  Jak nepřijít s dětmi o záda prozradí fyzio-
terapeutka Agniezka Dudová. 
19. 4. od 10.30 bude kazatel David Novák hovořit na téma 
Pravé a falešné zdroje identity (toho, kdo jsem). 

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

Čtvrtky –  9.30 –  angličtina pro děti s papouškem Petem, 
10.30 –  výtvarné tvoření pro děti

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE –  
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště 

Všechny opět zveme do našeho rodinného centra, kde bude 
pro vás a vaše děti připraven bohatý program. 

Pondělky – Orientální tance pro maminky s dětmi, cvičení       
s miminky, volná herna 
Úterky – Volná herna, cvičení rodičů s dětmi, cvičení  
školkových dětí, bodystyling 
Středy – Volná herna, cvičení pro těhotné 
Čtvrtky – Volná herna s výtvarnou chvilkou 
Pátky – Volná herna

Pátek 1. 4. • 16.00
Se Skřítkem do začarovaného zámku – tentokrát 
o Pampe a Šince  

Pátek 29. 4. • 16.00
Se Skřítkem do začarovaného zámku – tentokrát 
o Kohoutkovi a slepičce

Více informací, podrobný program s daty,  
časy i přihlášky (na všechny programy předem) 
na skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz, 
723 607 070 (K. Šrámková).

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7 

Otevírací doba je od 25. března prodloužena. Zoologická 
zahrada je otevřena denně od 9.00 do 18.00. 

Komentovaná krmení a setkání –  v dubnu každý 
víkend na více než 20 místech v zoo. Aktuální přehled 
na webu zoo.

Výstavy 
• Gočárovy domy – první polovina dubna – Radegast v zoo 
• Gočárovy domy – od druhé poloviny dubna – Ibisi do zoo 
• Jurta – 5. výročí projektu Návrat divokých koní 
• Prostory a okolí pavilonu kočkovitých šelem – Lev indický

Pátek 1. 4. 
Pan Hroch opět zasahuje 
Na jeden den v roce opět spouštíme aprílovou telefonní 
linku pana Hrocha.

Sobota 2. 4. 
Koncert v zoo
Vystoupení orchestru z University of Exeter (Velká Británie).

Sobota 9. 4. 
Běh dvojic Zakázankou 
Tradiční běh dvojic do vrchu opět ověří fyzickou připrave-
nost všech účastníků.

Soboty 9. a 30. 4. 
Námluvy v říši zvířat 

Jak probíhají námluvy v říši zvířat, obhajoby teritorií, páře-
ní, proč některá zvířata žijí samotářsky a jiná ve skupinách.

Sobota 16. 4. 
Setkání na vyhlídce 
Seznamte se s divoce žijícími zvířaty v zoo. Tentokrát při po-
hledu z výšky.

Sobota 23. 4. 
Světový Den Země (Earth Day) 
Co žije pod povrchem země a v jeho blízkosti? Vypravte se 
s námi na návštěvu do světa hmyzu a dalších volně žijících 
zvířat v zoo.

Pondělí 25. 4. 
Běh pro zoo 
Studentský spolek Drosophila při Pedagogické fakultě UK 
pořádá 2. ročník dobročinného běhu, jehož výtěžek půjde 
na konto Pomáháme jim přežít. Více na www.behprozoo.cz.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Dubnová křížovka Čtenářská soutěž

V obchodním centru Galerie Butovice najdete první indoorový minigolf v Praze a první 
UV minigolf v ČR. Připraveno je zde pro vás 18 certifikovaných soutěžních eternitových 
drah. K výběru mají mnoho výhodných druhů vstupného s možnostmi slev. Můžete 
zde uspořádat i originální narozeninovou oslavu. Minigolf je... TAJENKA. 
Minigolf Butovice najdete v 1. patře OC Galerie Butovice, Radlická 117, Praha 5.  
Otevřeno je každý den od 10.00 do 22.00 hodin. Více informací získáte na telefonním 
čísle 777 891 610, nebo na www.minigolfbutovice.cz, e-mail: info@minigolfbutovice.cz. 
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Křížovka: Na sobotu 2. dubna je letos stanoven jeden významný den.  
Jedná se o mezinárodní den...

Březnová tajenka: PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
Výherci: Pavla Štampachová, Lužiny; Lenka Radová, Stodůlky; 
Blanka Váchová, Nové Butovice
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Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce:  
ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, fax: 251 619 236, 235 011 465 nebo na e-mail: soutez@p13.mepnet.cz.

Správné odpovědi z března:
Křížovka – SVÁTKY JARA
Rébus – TATAR = 7  1  7  1  2

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 357 Kč – Karolína Čížková, Stodůlky
v hodnotě 238 Kč – Vladimír Sýkora, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Lenka Sosvorová, Velká Ohrada
Martin Paleček, Plzeň
Jana Kuberová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben:
1) Kdy se uskuteční 2. ročník sportovního dne Halda 2016?
2) Do kdy bude na radnici možné navštívit výstavu vyřezávaných zastavení křížové 
cesty od pana Miroslava Hniličky?
3) Uveďte alespoň tři organizace, kterým pomáhá projekt Potex.

Správné odpovědi na březnové otázky: 
1) Kdy a jak zahajuje Cyklistický spolek Stodůlky letošní cyklistickou sezonu?
Cyklistický spolek zahajuje sezonu 2. dubna hromadnou vyjížď kou.
2) Kdo je provozovatelem Linky pomoci obětem trestných činů?
Provozovatelem Linky pomoci obětem trestných činů je Bílý kruh bezpečí.
3) Kde najdete Muzeum kávy?
Muzeum kávy najdete na adrese Jana Zajíce 7, Praha 7. 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Jitka Voldřichová, Velká Ohrada

 Připravila Petra Fořtová



271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

Naše firma se specializuje na výstavbu a projektování zdrojů tepla

Zdarma Vám vypracujeme studii ekonomického porovnání výstavby vlastní plynové 
kotelny ve srovnání s náklady za teplo ze stávající výměníkové stanice. V ceně kotelny 
budou zahrnuty veškeré náklady na výstavbu, provoz a servis.

Dále vytvoříme prováděcí projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení.
Nové zdroje tepla vyrábíme z kvalitních komponentů s dlouholetou životností.  
Zajistíme provozování kotelny, včetně provádění ročních servisů.

Nabízíme Vám možnost splatit investici do plynové kotelny formou splátkového kalendáře. 

Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu včetně vyřízení stavebního povolení.

www.trend-technologie.cz/reference

SMART byty patří do konceptu Trigema Chytré bydlení. Více informací naleznete na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.

Bydlete chytře, bydlete SMART 
www.smart-byty.cz 

Nové byty vznikají jen pár metrů  
od metra Nové Butovice, jsou  
v nízkoenergetickém standardu  
budovy sk. B a uspokojí všechny,  
kteří mají rádi chytrá řešení. 

Nejvýraznější novinkou projektu  
SMART byty je příprava systému  
chytrého ovládání bytu, díky kterému  
lze pohodlně ovládat vybavení bytu 
prostřednictvím mobilního telefonu.  
Již zaběhlou samozřejmostí bytů 
společnosti Trigema je rekuperace VZT.

K dispozici zůstává posledních 
5 dostupných bytů s cenou  
od 6 162 868 Kč s DPH.

Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších 
podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.

DOPORUČUJEME byt č. 136 
rozlehlý byt 4+kk, 104,8 m2, cena: 8 197 790 Kč

DOPORUČUJEME byt č. 223 
rodinný byt 4+kk, 105,5 m2, cena: 6 303 495 Kč
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