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30. dubna na Sletu čarodějnic Prahy 13
STOP slaví dvacetinySTOP slaví dvacetiny

30. dubna na Sletu čarodějnic Prahy 13



Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol v regi-
onu Prahy 13 byl stanoven takto:
� 7. dubna 2011 od 13 do 17 hodin vydá-

vání přihlášek
� 28. dubna 2011 od 13 do 17 hodin pří-

jem vyplněných přihlášek
Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Přísnější postup proti neplatičům
poplatku za psa
V minulých týdnech přistoupila MČ Pra-
ha 13 prostřednictvím městské policie
k provádění rozsáhlých kontrol„pejskařů“.
Dochází při nich k postihům za znečišťo-
vání životního prostředí, ale jsou porovná-
vány i údaje v evidenci psů z hlediska
placení poplatku za psa. V zájmu důra-
znějšího vymáhání poplatků za psy roz-
hodlo vedení MČ o přísnějším postupu
vůči neplatičům. Zákon č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, dává správci místního poplatku
(ÚMČ Praha 13) pravomoc navýšit dluh
místního poplatku až na trojnásobek. Tato
sankce bude od měsíce dubna 2011 uplat-
ňována následovně:
� při prvním vzniku nedoplatku bude
dlužníkovi zaslána urgence s poučením
a vyplněnou složenkou. Pokud dlužník
do 5 pracovních dnů dluh neuhradí, bude
mu zaslán platební výměr, v němž bude
dluh navýšen na dvojnásobek.
� při nezaplacení dvou a více po sobě
jdoucích období bude dlužníkovi zaslána

urgence s poučením a vyplněná složenka.
Pokud dlužník do 5 pracovních dnů dluh
neuhradí, bude mu zaslán platební výměr,
v němž bude opakovaný dluh navýšen na
trojnásobek.

Včas neuhrazené platební výměry se
budou exekučně vymáhat. Exekuční vy-
máhání provádí přímo úřad, včetně exe-
kučních nákladů. Exekuci lze provést na
bankovní účet dlužníka, spoření, mzdu,
důchod, některé sociální dávky, v krajním
případě i např. dražbou movitých věcí. Do-
poručujeme proto chovatelům psů, aby
své platební povinnosti plnili včas!
Podrobnější informace naleznete na
www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit -
Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Pozor na změny přednosti v jízdě!
Znovu upozorňujeme na změnu doprav-
ního značení na řadě komunikací na síd-
lištích Lužiny, Nové Butovice a ve
Stodůlkách – Hájích a Vidouli. Jednot-
livé oblasti jsou nyní v zájmu zpomalení
dopravy nově řešeny jako zóny s doprav-
ním omezením a na křižovatkách zpra-
vidla platí přednost zprava. Sledujte
proto pozorně dopravní značení a na kři-
žovatkách, kde není upravena přednost
v jízdě, dávejte vždy přednost vozidlům
přijíždějícím zprava.

Miroslav Jíra,

pověřený vedením odboru dopravy

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části
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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.

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z otevírání obálek a jednání
hodnotící komise a zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek vztahující se k podli-
mitní veřejné zakázce na dodávku Nákup
osobních automobilů, vyhlášené ve zjed-
nodušeném podlimitním řízení pod znač-
kou P13-05106/2011
a
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podaná uchaze-
čem spol. AUTO STYL, a.s.

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční
namátkové kontroly vyúčtování a využití
grantů MČ Praha 13 udělených pro rok
2010 v oblasti využití volného času
a
SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými
v protokolu o výsledku kontroly

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční
namátkové kontroly vyúčtování a využití
grantů MČ Praha 13 udělených pro rok
2010 v oblasti sociální
a
SOUHLASILA
s navrženým doporučením uvedeným
v protokolu o výsledku kontroly

SOUHLASILA
s konáním tří sloučených závodů horských
kol – Českého poháru ve Fourcrossu,
České Fourcrossové Ligy a Českého poháru
v Trialu, které se uskuteční ve dnech
16. a 17. dubna 2011 na fourcrossové trati
v areálu při ul. Pod Hranicí, za předpo-
kladu souhlasu všech dotčených odborů
ÚMČ Praha 13, majitelů pozemků a do-
držení jejich podmínek

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
SCHVÁLILO
jednací řád ZMČ Praha 13 včetně dodatku
č. 6 v úplném znění

SCHVÁLILO
rozpočet MČ Praha 13 na rok 2011
v těchto základních ukazatelích:
Příjmy včetně financování:
326 463 000 Kč
Výdaje včetně financování:
326 463 000 Kč
a
ZRUŠILO
provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok
2011 schválené ZMČ usnesením č. 13
ze dne 20.12. 2010

VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3.
čtvrtletí 2010 (rozbor hlavní činnosti, Stře-
diska sociálních služeb a zdaňované činnosti
MČ Praha 13 včetně správcovských firem)
a
předložený materiál týkající se rozboru
hospodaření školských subjektů MČ Pra-
ha 13 za 1. – 3. čtvrtletí roku 2010

VZALO NA VĚDOMÍ
- předloženou zprávu o plnění usnesení
ZMČ Praha 13 za uplynulé období k ter-
mínu 1. 3. 2011 včetně zápisu z jednání
Kontrolního výboru ZMČ ze dne 9. 2. 2011

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti
škol a školských zařízení v působnosti
správního obvodu Praha 13 za školní rok
2009/2010

SCHVÁLILO
odkoupení objektu hasičské zbrojnice
v ul. Tlumačovská na pozemku parc.
č. 2342/752 v k.ú. Stodůlky, za kupní cenu
4 000 000 Kč bez DPH, od společnosti Lidl
Česká republika v.o.s.

SCHVÁLILO
uzavření smlouvy mezi Úřadem pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových ČR
a Městskou částí Praha 13 o bezúplatném
převodu nemovitosti Husníkova č. p. 2075,
na pozemku parc. č. 2990 v k.ú. Stodůlky,

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Veřejné projednání Strategie rozvoje městské části
Vážení spoluobčané, v souvislosti se soustavným zkvalitňováním veřejné správy, za-
pojováním veřejnosti do správy věcí veřejných a zahájením akcí spojených se zavádě-
ním Místní Agendy 21 vás srdečně zveme na veřejné projednání Strategie rozvoje
městské části Praha 13, které se bude konat dne 27. dubna od 17.00 hodin v ob-
řadní síni radnice Prahy 13.

Návrh strategie je umístěn na www.praha13.cz včetně připomínkového formuláře.
Vytištěné připomínkové formuláře jsou k dispozici na informacích na radnici, kde je rov-
něž můžete vyplněné odevzdat.

Podatelna pracoviště státní sociální podpory se přestěhovala
V souvislosti se zřízením třetí přepážky Czech Point v 1. patře radnice bylo
nutno přestěhovat podatelnu pracoviště státní sociální podpory. Posunula
se o jedny dveře doleva a je k dispozici na zazvonění.

Aktuality z radnice
Televizní magazín Třináctka se vrací na internet
Od 2. dubna můžete opět sledovat zpravodajský týdeník
Třináctka regionální televize TV13 na internetu. Aktuální vydání
pořadu bude přístupné z webových stránek www.praha13.cz.

Současně ke konci března ukončila Praha 13 vysílání tohoto pořadu na kabelové tele-
vizi UPC Express kvůli prudkému zvýšení ceny za vysílání. Kromě internetu je tedy vysílání
TV13 nyní dostupné obyvatelům Prahy 13 ještě z mikrovlnného vysílače díky uzpůsobe-
ným společným anténám na bytových domech nebo s využitím satelitních přijímačů.

Aktuality z radnice

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz
Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz,
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz
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Chtěl jsem koupit obecní byt, v němž
bydlím, ale nedostal jsem úvěr. Zpro-
středkovatel úvěru mě ale přesvědčuje,
že zajistí fyzickou osobu, která za mě
byt koupí, a já v něm budu moci nadále
bydlet, ale nájem budu platil novému
majiteli. Pokud prý byt nekoupím jako
nájemník, radnice nabídne ve druhém
kole neprodané byty ke koupi na trhu
i s nájemníky a nový majitel mně určí
nájem, který nezvládnu a o byt stejně
přijdu. Je tato informace pravdivá
a musím ke koupi bytu přistoupit?
Tato informace je naprosto ne-
pravdivá. Zprostředkovatel úvěru
vám lhal a zřejmě ve svém osob-
ním zájmu či v zájmu třetí osoby
se snažil obcházet zákon a stano-
vená pravidla. Usnesením zastu-
pitelstva ze dne 9. 12. 2009 byl
schválen prodej bytového fondu
po bytových jednotkách a byly
stanoveny podmínky prodeje.
Pravidla pro prodej bytů byla na-

žáky s trvalým pobytem ve Zbu-
zanech, kteří navštěvovali zá-
kladní školy v Praze 13. Obec
Zbuzany od samého počátku
zpochybňovala výši nákladů a na-
vrhovala výrazně nižší částku.
Krajský soud na jaře 2009 roz-
hodl, že Zbuzany jsou povinny
uhradit Praze 13 tyto náklady za
školní roky 2003 - 2004 a 2004 -
2005 v plné výši. Na základě to-
hoto rozsudku Zbuzany žalova-
nou částku ve výši bezmála
360 tisíc korun v červnu 2009
uhradily. Krátce nato zaplatily
i 200 tisíc za dojíždějící žáky
v letech 2005 - 2006 a 2006 -
2007, takže další žalobu jsme
vzali zpět. Zbuzany se ale s roz-

stavena tak, aby ochránila ty
nájemce, kteří se rozhodnou,
že byt z nějakých důvodů ne-
odkoupí. Předpokladem sa-
mozřejmě je, že řádně platí
nájem. Městská část rozhodně
nebude prodávat byty, které
neodkoupí oprávnění nájemci,
nikomu jinému. Proto platí,
že pokud bytovou jednotku
neodkoupíte, nadále zůstáváte
nájemcem bytu v majetku
městské části Praha 13 na zá-
kladě uzavřené nájemní
smlouvy k bytu. Navíc vám,
jako oprávněnému nájemci
vzniká roční předkupní právo
na prodej bytu, ale pak již za
tržní cenu.

V roce 2008 se ve STOPu psalo, že Zbu-
zany dluží Praze 13 peníze za žáky,
kteří chodí do našich škol. V říjnu 2009
jste v Přímé lince psal, že už zaplatily.
Nedávno jsem v novinách četl, že
o tom zase rozhodoval soud. Jak je to
tedy doopravdy?
Nejvyšší soud začátkem letoš-
ního roku zamítl dovolání obce
Zbuzany proti rozhodnutí
Okresního soudu Praha - západ
a Krajského soudu v Praze, které
v roce 2008 a 2009 v prvoinstan-
čním a odvolacím řízení roz-
hodly, že obec Zbuzany je
povinna zaplatit Městské části
Praha 13 dlužnou částku za ne-
investiční výdaje připadající na

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Slovo šéfredaktora

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

Květnovým vydáním vstoupí STOP do třetího desetiletí, takže jed-
nou z akcí, které si společně připomeneme, bude oslava jeho dvacetin v Centrálním
parku. Určitě bude stát zato, protože bývalé i současné„stopaře“ vystřídá rej čarodějnic
s bohatým doprovodným programem. Přiblížíme vám také průběh akce pořádané měst-
skou částí ve spolupráci se Zemskou nevládní organizací ČR Bezpečná třináctka aneb
Bezpečnost zajištěna. Také letos bude na Slunečním náměstí k vidění to nejlepší, čím se
mohou složky integrovaného záchranného systému pochlubit. Nenecháme si ujít ani
Jarní pohár Sokola Jinonice, Ořešská lana nebo soutěž O starostovy šle. Eva Černá

Milí čtenáři,
vítáme vás při čtení dubnového STOPu.
Přesně před dvaceti lety – v dubnu 1991 -
vyšel poprvé zpravodaj tehdejšího Jihozá-
padního Města s názvem Stodůlecký posel
(zkráceně STOP). Z tenkého věstníku mno-
ženého na kopírce se za 20 let proměnil ve
40stránkový celobarevný magazín. Rádi by-
chom vás srdečně pozvali na oslavu tohoto
výročí, která se uskuteční v sobotu 30. 4.
od 17.00 v rámci Čarodějnic Prahy 13 na
pódiu u mateřské školy v Bronzové ulici

(bývalý dům dětí) na kraji Centrálního
parku. Zde mimo jiné představíme nový
kabát, do něhož se STOP převlékne od květ-
nového čísla, pro které chystáme změnu
grafiky a upravenou strukturu.

V tomto zpravodaji přinášíme článek
o schváleném rozpočtu Prahy 13 na rok 2011,
text z programového prohlášení rady, rozho-
vor se zástupcem starosty Davidem Zeleným
a mnoho dalších informací. Za celou redakci
vám přeji radostné velikonoční svátky
a krásné jaro. Samuel Truschka, šéfredaktor

hodnutím soudu nesmířily a po-
daly dovolání k Nejvyššímu
soudu. Ten 24. ledna tohoto roku
definitivně rozhodl v plném roz-
sahu ve prospěch Prahy 13.

Do základních škol v Praze 13
chodí v současné době 78 dětí
z 11 obcí, které náklady na své
žáky hradí. Nejvíce žáků dojíždí
z Jinočan a Ořecha.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka textu
– 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná inzerce:
1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá strana – 27 500 Kč. Počet
vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník a pod-
mínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 11. 4. 2011 Distribuce: 29. 4. – 6. 5. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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zvířecími páry v zoo. Vstup do zoo pro páry, sezdané
v roce 2011, za korunu! Happy Mondays - každé pon-
dělí v dubnu mají vstup do zoo za korunu adoptivní ro-
diče šelem.

pátek 1. 4.– pátek 29. 4.
Zveme vás do Školičky Berkana
Školička Berkana, Žilovská 886
Zveme rodiče s dětmi, kteří mají zájem prohlédnout si pro-
story naší školky ještě před zápisem. Během dubna je možné
se telefonicky domluvit na konkrétním termínu. Více infor-
mací o školce na www.skolicka-berkana.cz nebo Facebook
bioskolka Berkana, telefon 725 701 311.

pátek 1. 4.• 15.00–18.00
Velikonoční pečení jidášků s M. Dobromilou
a Vítem Syrovým
Kemp Drusus Třebonice
Přijeďte k nám s dětmi na venkovský statek do Třebonic. Při
společném pečení jidášů a ptáčků z kynutého těsta venku
na ohni si budeme povídat o velikonočních tradicích netra-
dičně. Pan Vít Syrový nám poví o působení živlů vody, ohně,
země i vzduchu na naše zdraví. Akce se koná za každého po-
časí. Program pro děti. Prosíme o nahlášení předem, sms
M. Dobromile na tel. 775 690 806, vstupné s občerstvením
180 Kč za rodinu. Mapu najdete na www.drusus.com.

sobota 2. 4.• 9.30–11.40
Flowin®core a jóga ve dvojicích
Face Czech Fitness, Nárožní 9a, Stodůlky
Přijďte na netradiční víkendové cvičení zaměřené na posilo-
vací systém Flowin®core a jógu ve dvojicích. Nezapomeňte si
s sebou vzít sportovní obuv a ručník. Cena 220 – 260 Kč.
Rezervace nutná. Více na tel. 251 613 088, 723 454 959,
www.faceczechfitness.cz, info@faceczechfitness.cz.

sobota 2. 4.• 13.30
Zahájení cyklistické sezony 2011
Start – náměstí v Dobříči

Cyklistický spolek Stodůlky si vás dovoluje pozvat na cyklis-
tickou vyjížďku Zahájení sezony 2011. Nejde o cyklistický
závod, trasa není náročná, jede se společně v jedné skupině.
Více informací na www.csstodulky.cz.

neděle 3. 4.• 10.00–13.00
Zdravé jarní vaření pro děti a maminky
Školička Berkana, Žilovská 886
Budeme si povídat o tom, jak se stravovat na jaře, aby nám
bylo dobře a byli jsme plní energie. Přijďte si osahat a
ochutnat potraviny, které možná ještě ani neznáte. Z dů-
vodů malé kapacity je potřeba si předem rezervovat místo
na www.jimejinak.cz nebo telefonu 737 213 525. Více na
www.skolicka-berkana.cz, Facebook bioskolka Berkana,
tel. 725 701 311.

úterý 5. – pátek 8. 4.
Velikonoční trhy
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Přijďte se podívat na staročeská řemesla a vybrat si hezký
dárek mezi perníčky, krajkami, keramikou...

úterý 5. 4.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – velikonoční zajíček
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Nůžky, papír, barvičky a mašličky. Pracovní oblečení, přezutí
a svačiny s sebou. Více na www.mcprokupek.cz.

úterý 5. a pátek 8. 4.
Jarní trhy
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Přijďte se seznámit se staročeskými i současnými řemesly.

úterky a čtvrtky 5. – 28. 4. • 10.00–11.00
Cvičení dětí a rodičů
Hala basketbalové akademie, Kovářova 1617,
Stodůlky
Mateřské centrum Rybičky pořádá hodiny cvičení pro děti
(od cca 18 měsíců do 3 let) s doprovodem cvičícího dospě-
lého. Cena 40 Kč za rodinu. 19. dubna proběhne speciální
velikonočně laděné cvičení. Více na www.mc-
rybicky.webnode.cz.

úterý 5. 4.• 18.30
Sv. Prokop – legenda a skutečnost
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení. Přednášet bude PhDr. Petr Kubín, Ph.D. na téma
sv. Prokop – legenda a skutečnost. Vstup je bezbariérový,
vstupné dobrovolné.

středa 6. 4.
Obvodní kolo matematické olympiády
Základní škola Kuncova
Obvodní kolo matematické olympiády pro žáky 6., 7. a 8. tříd
základních škol Prahy 13 a Prahy 5 a studenty odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií.

středa 6. 4.• 10.00 a 16.00
Babymasáže a závody pro předškoláky
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
V 10 hod. začnou babymasáže se zkušenou lektorkou. Cena
lekce 250 Kč, celý cyklus 3 lekcí 600 Kč. V 16 hodin se usku-
teční závody na motorkách, odrážedlech, koloběžkách, tříkol-
kách, kolech, prostě všem, na čem umí jezdit předškoláci.
Poplatek 50 Kč/dítě. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz,
tel. 731 475 481 nebo 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 3. 3.– pátek 29. 4.
Výstava obrazů s názvem Krása a tajemno
Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., Karlštejn-
ská 30, Praha 5
Své obrazy představí Radka Kuželová a Rostislav Osička.Vý-
stava je přístupná v pracovní dny od 9 do 16 hod., po tel. do-
mluvě je možný i jiný termín. Více na www.pyramidasro.cz,
tel. 251 612 282.

čtvrtek 24. 3.– neděle 17. 4.
Výstava Něco dávno, něco teď
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Uvidíte obrazy, obrázky a kresby autorů dvou generací jedné
rodiny - Ing. arch. Ivo Obersteina a jeho dcery Ing.arch. Pavly
Hroudové. Vznikaly v průběhu několika desítek let, jak již na-
povídá i název výstavy. Ke studiu architektury, kterou oba
vystudovali, nerozlučně patřilo a snad stále patří i studium
vizuálních technik – kreslení, malování, modelování. Tvůrčí
architekt se neobejde bez kresby pro zachycení myšlenek
a nápadů na začátku i v průběhu své práce na projektu. Od
profesní schopnosti architekta je už jen malý krok k touze za-
chytit kresbou nebo malbou motivy života kolem sebe. Vý-
stava je přístupná každou neděli od 9.30 do 12 hodin nebo
po předchozí dohodě na tel. 251 610 850 i ve všední dny.

čtvrtky od 31. 3.• 16.00–17.00
Zumba
Tělocvična ZŠ Janského 2189, Velká Ohrada
Zumba kombinuje jedinečnou latinsko-americkou hudbu
s nenáročnými tanečními a aerobními pohyby. Nerozhoduje
věk ani taneční úroveň. Cvičení vede Nikola Rozehnalová.
Cena je 100 Kč za hodinu (dívky do 18 let a zájemci ze ZŠ
Janského 50 Kč). Uvítáte případný program i pro své dítě?
Více na tel. 724 249 283.

pátek 1. – sobota 30. 4.
Duben v zoo
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
1. 4. - Volejte Hrochovi – zavolejte „panu
Hrochovi“ na zvláštní aprílovou linku 296 112 300, zod-
poví jakýkoli dotaz, 2. 4. - Za ptačím voláním – ornitolo-
gická procházka pod vedením odborníka ze zoo, 9. 4. -
Den želv, 16. 4. - Šumné Gočáry – projděte si Gočárovy
domy v doprovodu architekta Davida Vávry. Komento-
vaná prohlídka u příležitosti Mezinárodního dne pamá-
tek, 25. 4. - Velikonoční pondělí – výtvarná dílna
a povídání o tom, zda a jak slaví Velikonoce zvířata v zoo,
30. 4. - Den zvířecích párů – seznamte se se slavnými
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středy 6. a 20. 4., 4. 5.• 12.00–16.00
Paličkování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. S sebou: herduli, paličky, špend-
líky, nůžky, perlovku světlých barev. Kurzovné za hodinu
50 Kč. Přihlášky u paní Jarošové, tel. 257 325 439.

středy 6., 13., 20., 27. 4.• 15.30–17.30
Herní klub Magic
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Zájemci o tuto karetní hru mohou přijít každou středu. Karty
zapůjčíme. Čím více hráčů, tím zajímavější hra.

středy 6. a 20. 4.• 18.00–20.00
Seminář v solné jeskyni
Nádražní 82, Praha 5 – Smíchov (vchod z ulice
Pivovarská)
Zveme vás na seminář v solné jeskyni relaxačního centra
Namakdan. Téma: Jak se správně stravovat na jaře, abychom
byli zdraví a shodili zimní kila. V ceně 300 Kč je hodina před-
nášky o základech jarní stravy a hodina v solné jeskyni
s možností diskuse. Připraveno bude malé občerstvení,
samozřejmě zdravé a tematické. Přezutí s sebou. Pro účast je
nutná rezervace na www.jimejinak.cz nebo na
tel. 257 220 062 a 775 906 322.

čtvrtek 7. 4.• 17.00
Povídání o Velikonocích
Prosaz, Kodymova 2526
Velikonoce jsou významným svátkem zejména pro křesťany.
Váže se k nim zároveň i řada tradic a lidových zvyklostí.
V klubu si proto budeme povídat jak o křesťanských,
tak i o lidových podobách a důrazech tohoto svátku. Vstupné
je dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč). Více na po-
radna@prosaz.cz, www.prosaz.cz, tel. 777 701 802 - Hana
Karasová.

čtvrtek 7. 4.• 18.00
Kurz pro dospělé - tvorba kapsičkového minialba
SANANIM, Ovčí hájek 2549/64A
(za školou ve Fingerově ul.)
S sebou si můžete vzít 2 - 3 fotografie, není nutné. Doba tr-
vání min. 2 hod., k dispozici veškerý materiál a pomůcky,
cena 200 Kč. Více na www.fler.cz/lucy65, tel. 607 186 282.

pátek 8. a neděle 10. 4.
Školička Berkana zve na veletrhy Evolution
a Esoterika
Výstaviště Praha, Holešovice

Školička Berkana bude prezentovat svůj
vzdělávací program na veletrhu Evolution
a bude zajišťovat hernu pro děti v rámci
veletrhu Esoterika. Více na www.sko-
licka-berkana.cz nebo Facebook bio-
skolka Berkana, telefon 725 701 311.

sobota 9. 4.•9.00–15.00
Velikonoční jarmark na Havaji
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,
Nové Butovice
Můžete vidět i nakoupit ručně dělané výrobky prodejců
a ochutnat naše domácí dobrůtky.

sobota 9. a neděle 10. 4.• 9.00
Mezinárodní turnaj žáků v odbíjené
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877
Volleyball.cz ČZU Praha zve všechny příznivce
na 1. ročník Mezinárodního turnaje žáků v odbí-
jené. Své síly změří osm družstev starších žáků (nar. 1995 a
mladší) z Polska, ze Slovenska a z České republiky. Po oba
dny začínají první utkání v 9.00 hod. Vstup na celý turnaj je
volný.Více na viktor.turok@post.cz, 723 853 143.

sobota 9. 4.• 10.00
Hokejbalový turnaj O starostovy šle
Hokejbalové hřiště u FZŠ Brdičkova
Zúčastnit se mohou pěti až osmičlenná družstva hráčů roč-
níku narození 1997 a mladších. Propozice a přihlášku na tur-
naj najdete na www.kert-park.cz. Více na str. 17.

sobota 9. 4.• 13.00
Jarní pohár Sokola Jinonice
Sokolovna TJ Sokol Jinonice, Butovická 100/33
Zveme vás na soutěž tanečních formací a pódiových skladeb.

sobota 9. 4.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186
V 15 hodin zahájíme odpoledne vystoupením Divadla
Glans, které si pro děti od 3 let připravilo pohádku
O chytré princezně. Vstupné jednotné 55 Kč. Prosíme
o včasný příchod do divadla! Od 16 hodin bude veliko-
noční tvořivá dílna. Přineste si vyfouknutá vajíčka. Popla-
tek 10 až 25 Kč podle toho, co budete dělat. Na místě
bude možno zakoupit malé občerstvení. Další informace
na www.fzs-chlupa.cz.

pondělí 11. – sobota 16. 4.
Jarní dobročinný bazar
SANANIM, Ovčí hájek 2594
Vítáno bude zejména oblečení, hračky, sportovní potřeby
a jiné spotřební zboží. Pochopitelně vše čisté a funkční. Pří-
jem věcí: 11. - 13. 4. od 10.00 do 19.00, prodej:13. - 15. 4.
od 10.00 do 19.00, 16. 4. od 10.00 do 13.00. Celý výtěžek
z prodeje bude věnován doléčovacímu centru pro matky
s dětmi o.s. SANANIM.
Případné dotazy na tel. 607 186 282, 284 822 872.

pondělí 11. 4.• 16.00
Ribston Hall High School, Anglie
Domov sv. Karla Boromejského – refektář, Řepy
V provedení studentského smíšeného pěveckého sboru ve
věku 11-18 let s několika instrumentalisty zazní populární
a klasická hudba. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek podporuje
činnost Domova sv. Karla Boromejského. Více na www.do-
movrepy.cz.

pondělí 11. 4.• 18.00
Základy sebeobrany
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Víte, jak se chránit příp. bránit? Probereme to s Irenou Šmat-
lákovou. Součástí je praktická výuka základních sebeobran-
ných hmatů a chvatů. Vstupné 200 Kč. Hlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na
www.andelky.cz.

úterý 12. 4.• 9.30–12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – kopřivy proti jarní
únavě
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Připravíme si polévku„kopřivačku“ a vitamínový salát, po-
víme si, které další jarní bylinky pomáhají při léčení anémie
(nedostatku železa) nejen u dětí. Dostanete i recepty.
Prosíme o nahlášení den předem M. Dobromile - sms na tel.
775 690 806.

úterý 12. 4.• 17.00
Bachova květová terapie
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Zveme vás na pokračování cyklu besed, tentokrát s Ing. Ná-
vesníkovou.

středa 13. 4.• 17.00
Předvelikonoční koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Zveme vás na koncert Pěveckého sboru seniorek Života 90.

středa 13. 4.• 17.00
Velikonoční kouzlení
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Děti z mateřských škol, žáky 1. stupně a jejich rodiče zveme
na tvůrčí velikonoční dílnu. Na programu je malování vajíček
a výroba velikonočních ozdob. Předvelikonoční atmosféra
bude umocněna příjemnou hudbou. Na závěr akce je pro
dětské účastníky připraveno malé překvapení. Více na
www.zs-janskeho.cz.
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středa 13. 4.• 17.00
Židovské zvyky a svátky
Revoluční 5, Praha 1 (pravé schodiště)
Blanka Rozkošná z Židovského muzea v Praze vám přiblíží
židovské zvyky a svátky. Posluchači se dozví o svátcích a zvy-
cích dodržovaných Židy v minulosti i v současnosti. Pravi-
delné středeční přednášky připravuje Česká genealogická
a heraldická společnost v Praze. Více na www.genealogie.cz.

středa 13. 4.• 17.30
Velikonoční aranžování
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Tentokrát budeme připravovat speciální velikonoční vazby.
Vstupné 300 Kč. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz,
tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 14. 4.• 14.00
Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna 2011
Sluneční náměstí v Nových Butovicích
Také letos se uskuteční ukázková akce bezpečnostních slo-
žek. Dorazí zdravotnická, policejní a hasičská technika, pro-
běhnou zajímavé ukázky z činnosti městské i republikové
policie, profesionálních i dobrovolných hasičů a Armády
České republiky. Akci pořádá Městská část Praha 13 ve spolu-
práci se Zemskou nevládní organizací České republiky.

čtvrtek 14. 4.• 17.00
Velikonoční výtvarná dílna
Prosaz, Kodymova 2526
Protože se blíží Velikonoce, budeme se ve výtvarné dílně učit
zajímavou techniku barvení vajec – batikování pomocí kre-
pového papíru. Potřebný materiál bude v klubu pro všechny
k dispozici, s sebou si přineste pouze vejce (syrová nebo va-
řená), pokud možno bílá. Více na poradna@prosaz.cz,
www.prosaz.cz, tel. 777 701 802 - Hana Karasová.

sobota 16. 4.• 8.30
Butovický rohlík 2011
Hráz horní retenční nádrže v Centrálním parku
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha pořádají
další ročník akce Butovický rohlík, kterou bude opět symbo-
licky otevřena Greenways Praha – Vídeň. Sraz cyklistů
a běžců všech věkových kategorií bude v 8.30 hodin. Sou-
částí akce bude opět společné zasazení nového stromu
v Centrálním parku, poté bude odstartován cyklistický a bě-
žecký závod. Na posilněnou nebudou chybět ani pravé buto-
vické rohlíky od Odkolka a koláče se symbolem Greenways
a Prahy 13.

sobota 16. 4.• 10.00–16.00
Den otevřených dveří České genealogické a heral-
dické společnosti v Praze
Fantova 1784, Stodůlky
V tento den bude pro členy i veřejnost otevřena spolková
knihovna a kancelář. Již 10. rokem nabízíme ve Stodůlkách
návštěvníkům bezplatné poradenství a konzultace v oblasti
rodopisu a heraldiky, prodej publikací a časopisů, studium
v knihovně, možnost využití kopírky a internetu. Přijďte mezi

nás a začněte pátrat po svých předcích. Více na www.gene-
alogie.cz.

sobota 16. 4.• 9.30–12.30
Ořešská lana
Areál Lanového centra v Ořechu, K Ovčínu 313
V pořadí již 5. závody hasičských týmů v hodně netradičních
a veselých disciplínách pořádá CTP club Ořech ve spolupráci
s MČ Praha 13. Pro diváky bude připravena i přehlídka hasič-
ské techniky. Více na www.lanovecentrumorech.cz.

sobota 16. 4.• 10.00–14.00
Vyšívaná přáníčka
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Hana Bašusová. S sebou: bílou čtvrtku, filcovou
podložku (nemusí být), vyšívací mulinky, špendlíky. Kur-
zovné 120 Kč. Přihlášky u paní Jarošové, tel. 257 325 439.

sobota 16. a neděle 17. 4.
Závody horských kol
Ulice Pod Hranicí (kousek od stanice metra Hůrka)
Zveme vás na trojici sloučených závodů horských kol - Čes-
kého poháru ve fourcrossu, České fourcrossové ligy a Českého
poháru v trialu, jehož trať tvoří uměle vytvořené překážky.
Po oba dny dopoledne můžete sledovat tréninky a kvalifi-
kace, odpoledne pak samotné závody (v sobotu od 14.00,
v neděli od 13.00 hod.). Vstup je zdarma. Více na
www.praha13.cz.

úterý 19. 4.• 9.45
Babysigns
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Navštivte úterní kurzy pro děti a rodiče, při kterých se vaše
děti naučí komunikovat pomocí znaků při hře a veselých pís-
ničkách. Kurzy jsou vhodné pro děti cca od 6 měsíců do 3 let.
Kurzovné 720 Kč, nutné zakoupit i výukové materiály. Přihlá-
sit se můžete na tel. 728 003 280, irena.smatlak@gmail.com.

úterý 19. 4.• 18.00
Jak učinit své dítě šťatsnějším
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Beseda s psycholožkou Václavou Jančovou probíhá v rámci
projektu Českého helsinského výboru Posilování rodičov-
ských kompetencí, který podporuje Ministerstvo práce a so-
ciálních věcí. Cílem projektu je především osvěta a výchova
k rodičovství a partnerství, které by umožnilo zdravý psycho-
sociální vývoj dítěte. Východiskem projektu je zachování
a skutečné respektování práv dítěte vyplývající z Úmluvy
o právech dítěte. Náplní besedy Jak učinit své dítě šťastněj-

ším je porozumění potřebám a vývojovým úkolům našich
dětí od narození po nástup do školy. Přihlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481.

úterý 19. 4.– pátek 22. 4.
Zdobení perníčků
Knihovna Lužiny,
Archeologická 2256
Přijďte si vyzkoušet zdobení perníčků
pod vedením perníkářky paní Jeřábkové.

středa 20. 4.• 15.00–17.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Více informací získáte na tel. 235 514 523.

středa 20. 4.• 16.30
Velikonoční výtvarná dílna pro rodiče s dětmi
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Připravena je výroba velikonočních ozdob, vajíček, výzdob
atd. Vstup 200 Kč.

čtvrtek 21. 4.• 10.00
Kampaň ke Dni Země
Prostranství u metra Lužiny
Chceme vás letos opět pozvat na informační kampaň pro ve-
řejnost konanou u příležitosti Dne Země. Více na str. 33.

čtvrtek 21. 4.• 16.00–17.30
Pravidelné čtení
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Zveme vás na pravidelné čtení v naší knihovně pro děti či rodi-
če s dětmi. Budeme si povídat, hrát, číst z knih od P. Braunové.

čtvrtek 21. 4.• 17.00–19.00
Vakcinace psů, koček a fretek
Před KD Mlejn
Vakcinace psů, koček a fretek proti vzteklině a dalším náka-
zám bude na stejném místě, jako tomu bylo v minulých le-
tech. Více na tel. 603 332 053.

čtvrtek 21. a pátek 22. 4.
Zooškola
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Jednodenní kurz pro malé zoology. Na zooškolu
je třeba se objednat předem na www.zoopraha.cz/cs/pro-
gram-v-zoo/zooskola.

neděle 24. 4.
Kiburi slaví 1. narozeniny
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Navštivte rodinu goril, užijte si gorilí den a za-
hajte se Zoo Praha celoevropskou kampaň EAZA na zá-
chranu lidoopů.

pondělí 25. 4.• 18.00
Velikonoční koncert duchovní hudby
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny
Představí se Břevnovský chrámový sbor se sbormistrem
Adolfem Melicharem. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek pod-
poruje činnost Domova sv. Karla Boromejského. Více na
www.domovrepy.cz.

úterý 26. 4.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – sluníčko a panáček
z těsta

Kalendář akcí dubenKalendář akcí
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MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Pracovní oblečení, přezůvky a svačiny s sebou. Více info na
www.mcprokupek.cz.

středa 27. 4.• 9.50
Správný psychomotorický vývoj miminka
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Seminář rozdělený na 2 části po cca 45 minutách povede fy-
zioterapeutka Mária Šabíková. Je vhodný pro rodiče kojenců
do 8 měsíců i pro budoucí rodiče. Vstupné je 150 Kč na kaž-
dou část. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz,
tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

středa 27. 4.– pondělí 2. 5.
Jarní a letní dětská burza
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Přijďte na burzu prodat nebo nakoupit oblečení, hračky
a sportovní potřeby. Na naší burze nemusíte u svého zboží
během prodeje stát, o vše se postaráme za vás. Podrobné
informace najdete na www.modrasek.tk.

středa 27. 4.• 16.30
Skupinové bubnování
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Skupinové bubnování je rytmicky založená aktivita, hudba,
pohyb, zpěv a jiné společné vyjádření ve skupině. Vede Eva
Markesová. Vstupné je 200 Kč. Hlásit se můžete na an-
delky@andelky.cz, tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na
www.andelky.cz.

středa 27. 4.• 17.00
Prezentace výsledků projektu Genetika a příjmení
Revoluční 5, Praha 1 (pravé schodiště)
Genetik a pracovník Kriminalistického ústavu
Praha Vlastimil Stenzl seznámí zájemce s vý-
sledky prvního vědeckého projektu, který zkou-
mal příbuznost nositelů stejných mužských příjmení české
populace pomocí moderních genetických metod. Pravidelné
středeční přednášky připravuje Česká genealogická a heral-
dická společnost v Praze. Více na www.genealogie.cz.

čtvrtek 28. 4.• 16.00–17.30
Výtvarná dílna U Mumínků
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Máte rádi zvířátka? Tentokráte si přijďte vyrobit k Mumín-
kům krokodýla z korálků. Korálky s sebou.

Čtvrtek 28. 4.• 16.30
Pro vodu údolím Motolského potoka
Konečná stanice tramvají č. 9 a 10 v Řepích
Klub českých turistů Praha Karlov, oddíl TURBAN vás sr-
dečně zve na podvečerní pochod Údolím Motolského po-
toka z cyklu EURORANDO 2011 - Voda ze střechy Evropy.
Pochod s trasou o délce 8 km má start od 16.30 do 18.00 na
konečné tramvají č. 9 a 10 (bus č. 180) na sídlišti Řepy. Cíl
bude na zahrádce restaurace U Petrů (Vidoule) od 18.00 do
20.00. Vrcholným momentem pochodu bude v 17.30 sym-

bolický odběr vzorku vody z Motolského potoka (na hrázi
potoka nedaleko ulice Vstavačová pod Baumaxem). Akce
proběhne pod záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky,
vystoupí na něm i soubor Lučinka. Více na str. 34.

čtvrtek 28. 4.• 17.00
Hudebně-relaxační podvečer
Prosaz, Kodymova 2526
Hudba, jak víme, má blahodárné účinky na naše tělo i duši.
Poslech hudby nás zklidňuje, napomáhá relaxaci, pozvedá ná-
ladu. Pokud si můžeme i my aktivně zazpívat, pozitivní účinek
hudby se ještě násobí. V klubu si vyzkoušíme, jak na nás působí
různé druhy hudby, budeme relaxovat při jejím poslechu
a spolu s odvážnějšími zkusíme i zpívat. Více na poradna@pro-
saz.cz, www.prosaz.cz, tel. 777 701 802 - Hana Karasová.

čtvrtek 28. 4.• 18.00
Koncert vítězů Butovického zvonečku
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Nenechte si ujít tradiční koncert vítězů. Jste srdečně zváni!

čtvrtek 28. 4.• 18.00
Tvorba a zdobení ozdobných dárkových krabiček
SANANIM, Ovčí hájek 2549/64A (za školou ve Fin-
gerově ul.)
Kurz pro dospělé - doba trvání min. 2 hodiny, k dispozici
veškerý materiál a pomůcky, cena 200 Kč. Více na
www.fler.cz/lucy65 , dotazy na tel.č. 607 186 282.

pátek 29. 4.• 9.30–11.30
Hranice, pravidla a rituály v rodině
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Přednáškový cyklus – lektorka Jana Mrázková. Co si přináší
rodiče z primární rodiny, jak komunikovat s prarodiči a vy-
hnout se protahovaným konfliktům, přežitky i rady našich
babiček a další. Hlídání dětí s programem zajištěno. Rezer-
vace předem na ovc@post.cz nebo sms na tel. 602 146 987.
Více na www.mcprokupek.cz, vstupné 80 Kč.

sobota 30. 4.• 9.00
Evakuace na kole - cíl neznámý
Šostakovičovo nám. (před stanicí metra Stodůlky
– u pošty)
Odbor kanceláře tajemníka, referát krizového řízení ÚMČ
Praha 13 zve všechny příznivce cyklistiky a sportu vůbec
k jarní cyklistické vyjížďce s názvem Evakuace na kole. Mís-
tem startu, kde od 9.00 do 9.30 každý získá potřebné infor-
mace, je Šostakovičovo náměstí. Hromadný start bude v 9.30
hodin. Více na str. 19.

sobota 30. 4.• 10.00–14.00
Čarodějnice ze šustí a látky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Marta Landová. S sebou: březové větvičky na koště,
pevné nitě, papírový kapesník, černý fix, Herkules, kousky
bavlněných hadříků, koudel nebo bavlnky na vlasy, drát 0,6.
Kurzovné 120 Kč. Přihlášky u paní Jarošové, tel. 257 325 439.

sobota 30. 4.• 16.00
Čarodějnice Prahy 13 a 20. narozeniny STOPu
Centrální park (před bývalým MDDM)
K měsíci dubnu neoddělitelně patří pálení čarodějnic. To le-
tošní si určitě nenechte ujít. Pestrý program odstartuje
v 16 hodin. V 17.00 začne oslava 20. výročí STOPu, poté při-
jde na řadu soutěž o nej čarodějnici se spoustou krásných
cen. Chybět nebude ani skvělý doprovodný program.

sobota 30. 4.• 17.00
Čarodějnice
U Spolkového domu, K Vidouli 727
SDH Stodůlky srdečně zve všechny děti i jejich rodiče na pá-
lení čarodějnic, které proběhne pod bedlivým dohledem
stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou připraveny
soutěže o ceny, ta hlavní o„nejhezčí čarodějnici“.

neděle1. 5. – sobota 15. 10.
Výstava 300 let historie statku č. 4 v Třebonicích
Galerie Ludmila, kemp Drusus, Třebonice
Výstava M. D. Staňkové bude veřejnosti přístupná po před-
chozí dohodě v recepci kempu, tel. 235 514 391 nebo
s autorkou výstavy – tel. 775 690 806. Návštěvu výstavy mů-
žete spojit s procházkou na blízkou Krteň, kde bude každou
květnovou neděli od 15 hod. májová pobožnost. Do Třebonic
jezdí bus č. 249 ze stanice metra Luka. Více na
www.drusus.com, www.pivovartrebonice.com.

úterý 3. 5.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – maminka
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Barevné křídy a hadříky, pracovní oblečení, přezutí a svačiny
s sebou. Více na www.mcprokupek.cz.

čtvrtek 5. 5.• 15.00
Butovický zajíček 2011
Školní hřiště FZŠ Mezi Školami 2322
Za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha po-
řádá Mateřská škola Pohádka atletické závody družstev ma-
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teřských škol. Družstva ve složení 5 chlapců a 5 dívek změří
své síly v běhu na 30 a 250 metrů, ve skoku do dálky z místa
a v hodu míčkem. Srdečně zveme všechny MŠ Prahy 13!
Vítězné družstvo bude reprezentovat naši městskou část na
celopražských Sportovních hrách mateřských škol 2011.
Přihlášky a informace na tel. 774 675 652.

neděle 8. 5.• 10.00
Výstava pro kočku
Chvalská tvrz, Praha 9 - Horní Počernice
Zveme vás na v pořadí již 13. jarní umisťovací výstavu opuš-
těných koček. Cílem je najít domov zhruba 150 kočkám a ko-
ťatům z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé
neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro
kočky, kterou je možné koupit i na místě. Pro děti je přichys-
tán tradiční vý-
tvarný program.
Tvrz se nachází
jednu zastávku
autobusem od
konečné metra
B Černý most.
Použít můžete

autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304, 353 nebo 398.
Více na vystava@kocky-online.cz, tel. 603 705 072,
www.kocky-online.cz/akce.

čtvrtek 19. 5.
Albert Triatlon Tour – blíž ke svému snu
Před Galerií Nové Butovice
Nadační fond Albert pořádá ve spolupráci s triatlonistou To-
mášem Slavatou 1. ročník celorepublikové série triatlono-
vých závodů pro děti z dětských domovů i úplných rodin
s názvem Albert Triatlon Tour. Dopoledne proběhnou závody
pro děti z pražských škol, odpoledne pro děti z dětských do-
movů. Albert Triatlon Tour se mohou účastnit dívky i chlapci
ve věku od 7 do 18 let. Více informací o projektu Albert Triat-
lon Tour naleznete na www.alberttriatlontour.cz, www.to-
masslavata.cz.

INZERCE
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Co vašemu pracovnímu tempu říká rodina a přede-
vším dcera?
Od minulého rozhovoru jsem se stačil oženit
a založit rodinu. Renátka, které budou tři
roky, moji častou nepřítomnost doma dost
těžce nese. Když ráno odcházím, tak se ptá,
jestli jdu do práce pro korunky. „Jdu pro ko-
runky, abych ti mohl něco koupit,“ říkám.
A pak mě pokaždé dostane. Z prasátka mi
přinese třeba desetikorunu, dá mi ji a řekne:
„Tati, nechoď.“ Tak to jsem úplně vedle. Vě-
nuji jí všechen volný čas, chodíme na hřiště, do
Centrálního parku na procházky, do Mlejna na
pohádky ... Je to ale málo. O to víc si každou
chvilku, kterou mohu být s dcerou, užívám.
Víc času na sebe máme jenom o dovolené.

Před nějakým časem jste konečně zkolaudoval chatu,
na které jste se snažil udělat si všechno sám. Dosta-
nete se tam vůbec?
Chatička stojí, jezdí tam převážně rodina, já se
tam dostanu opravdu zřídka. Moje práce ob-
náší i víkendy, takže je to trochu složitější. Do-
volenou vnímám jako možnost trávit
s nimi více času, ale i tak, a to už jsem říkal

i minule, zůstávám „jednou nohou“ v práci.
Několikrát týdně alespoň zavolám, zda je
všechno v pořádku.

Neměl byste také někdy vypnout?
Od té doby, co jsem ve funkci zástupce sta-
rosty, tak jsem vlastně snad ani větší volno
neměl. Navíc i na dovolené se mi neustále
honí hlavou, jak to či ono nejlépe udělat nebo
vyřešit. No a když se ještě dostanete do kon-
taktu s lidmi, kteří mají podobné zaměstnání,
tak to je konec. Diskutujeme o tom, jak urči-
tou věc dělají a řeší jinde, abychom se pokud
možno vyvarovali chyb, nebo naopak sbíráme
informace o věcech, které se podařily. Takže já
si práci nosím nejen domů, já ji i vozím
s sebou. Tomu se člověk neubrání. Je to stejné,
jako když se sejdou dva kuchaři, ti hovoří
o receptech, řezníci si vyměňují zkušenosti
s bouráním masa a přípravou jitrniček... Takže
nějaké „vypínání“ zatím nehrozí. Ale nemys-
lím, že bych byl v tomto směru výjimka, moji
kolegové jsou na tom stejně. Eva Černá

Toto je druhé volební období ve funkci zástupce sta-
rosty. To už jste asi poznal, co dobrého i méně dob-
rého tato práce přináší.
Poznal jsem v obou směrech hodně, ale zda-
leka ne všechno. Tato práce je nesmírně růz-
norodá, takže poznat vše snad ani není možné.
A navíc, já se raději zabývám tím dobrým.
A za dobré považuji to, co se pro lepší a spo-
kojenější život na třináctce podařilo udělat.
Myslím, že toho nebylo málo. Když se pro-
jdete po naší městské části, nemůžete si toho
nevšimnout. Nové, barevné fasády obytných
domů i školských zařízení, novou tvář dostaly
vnitrobloky, skončila rekonstrukce Kultur-
ního domu Mlejn, pokračují úpravy Centrál-
ního parku, řešíme problémy s parkováním ...
Ostatně mnohé už zmínili kolegové. Za velký
úspěch považuji, že v rámci projektu Bez-
pečná třináctka uvedeme v život kamerový
systém kolem škol. Ten by měl zajistit větší
bezpečí našich dětí. V poslední době si
možná lidé všimli, že kamery přibývají i na
panelových domech. Například na parkovišti,
kde bydlím, bylo snad každý týden vykradené
některé auto. Díky kamerovému systému se
situace výrazně zlepšila.

Nová parkovací místa na Velké Ohradě, to je dost
velký posun k lepšímu. Co na to lidé říkají?
Asi byste chtěla slyšet, že to oceňují. Snad
ano. To ale nic nemění na tom, že na stůl do-
stávám spíš stížnosti. Pozitivních dopisů nebo
mailů je jako šafránu. Než jsem nastoupil na
radnici, tak jsem si také myslel, že všechno se
dá vyřešit jednoduše, pokud možno ihned, že
nic nemůže být problém. Dnes vím, že každá
mince má svůj líc, ale také rub, že nic není
tak snadné, jak to na první pohled vypadá.
Asi právě proto mě všechno, co se daří, dělá
radost. Já jsem původně bydlel na Vinohra-
dech a když jsem se dozvěděl, že se budu stě-
hovat do Stodůlek, tak jsem šel hledat do
mapy, kde vůbec „nějaké“ Stodůlky jsou.
Dnes bych odtud neodešel, myslím si, že
Praha 13 je dobré místo pro život, je to dobrá
adresa.

Působíte jako kliďas, jste opravdu takový?
Domnívám se, že jsem hodně klidný člověk,
jak se říká, na mně se dá štípat dříví. Každý
pohár ale někdy přeteče. Například hloupost
lidí, tak ta mě vytáčí spolehlivě. Když ně-
komu hodinu něco vysvětluji a pak zjistím, že
moje tříletá dcera by to pochopila, ale ten
člověk ne, to mě nadzvedne.

Co vás do klidu vrátí?
Na prvním místě každopádně dcera a pak
práce. Ta mě uspokojuje, má smysl a vidím
výsledky.

Do vaší kompetence spadají také správcovské firmy.
Nyní se dokončuje prodej bytů a městské časti jich
mnoho nezbude. Co budou tyto firmy spravovat?
Práce v tomto ohledu zdaleka nekončí. Pro-
dej bytů ještě probíhá, i nadále bude nutné
řídit běžný chod domů, zajišťovat drobné
opravy, dělat pravidelné revize... Té mravenčí
práce okolo je ještě dost. Časem asi nebu-
deme potřebovat tolik správcovských firem,
ale o byty, které zůstanou v majetku městské
části, musí být postaráno. Budou to byty
hlavně lidí, kteří zatím nemají na jejich
odkoupení. Standardním způsobem
uvolněné byty budeme moci poskyt-nout
například rodinám s dětmi. V současné
době je v seznamu zájemců o obecní byt
zhruba 400 žádostí. Já nejsem přesvěd-
čený o tom, že by někteří žadatelé ne-
našli jiné řešení. Jsou ale lidé, kteří
opravdu na jinou možnost finančně ne-
dosáhnou. Všichni si ale musí uvědomit,
že byty se přidělují výhradně lidem, pro
které je jiné řešení z ekonomického hle-
diska nemožné. O přidělení bytu jedná
bytová komise, která si vyžádá i stano-
visko sociálního odboru.

Nyní jako pražský zastupitel spolurozhodujete o dění
v celé metropoli. Nadržujete třináctce?
Srdcem patřím sem, takže s tím, že Praze 13
nadržuji, se netajím. Pokud je možné sehnat
jakékoli finanční prostředky pro naši měst-
skou část, dělám pro to maximum. Předtím
byl v pražském zastupitelstvu pan starosta,
podařilo se mu pro naši městskou část sehnat
nemalé částky, takže pomyslnou laťku nasta-
vil hodně vysoko. My jsme ale na to dva.
Spolu se mnou nadržuje třináctce ještě za-
stupitelka Gabriela Kloudová a vypadá to, že
budeme dobrý tandem.

Tak to vám budeme držet palce. Obzvlášť dnes, kdy
finančních prostředků není nikde nazbyt.
Nyní budou na magistrátu uvolňovány nějaké
finance pro oblast školství, takže se samo-
zřejmě budu snažit, aby naše školy nevyšly
naprázdno. V současné době máme krásné
školy, ale zvenku. Je nejvyšší čas investovat do
interiérů a vybavení. Například šatny nebo
tělocvičny by si renovaci už zasloužily.

Zeptali jsme se za vásZeptali jsme se za vás

Každá mince má svůj rub a líc
Seriál, ve kterém si povídáme s představiteli Prahy 13, pokračuje již třetí částí.
O rozhovor jsme tentokrát požádali zástupce starosty Davida Zeleného, do jehož
kompetencí spadají oblasti bytové politiky, správcovských firem, informatiky
a oblast školství.
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Letošní rozpočet počítá s výdaji ve výši
326 463 000 Kč, v této částce je také za-
hrnuto financování splátky jistiny úvěru ve
výši 11 612 900 Kč.

Příjmovou stránku rozpočtu tvoří jednak
dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu hl.
města Prahy a prostředky z převodů z vlastní
hospodářské činnosti (např. z nájmů bytů) –
celkem bezmála 261 miliónů korun. Další
část tvoří předpokládané daňové a nedaňové
příjmy ve výši 65,6 miliónu (např. správní po-
platky, místní poplatky apod.). Ve výdajové
stránce rozpočtu na rok 2011 se počítá s při-
bližně 301 milióny neinvestičních výdajů
a 1,4 miliónu na investice.

Tradičně nejvyšší částka z rozpočtu, při-
bližně 77 miliónů, půjde do oblasti školství.
Z toho přibližně 60 miliónů tvoří neinves-
tiční příspěvky na běžný provoz všech základ-
ních a mateřských škol. Přibližně 6 miliónů je
vyčleněno na opravy a údržbu budov škol,
školek a Domu dětí a mládeže, na obnovu je-
jich vybavení, revize plynu a nezbytné opravy
ve školních jídelnách. Necelý milión korun
směřuje na granty a do zájmové činnosti mlá-
deže. Téměř 40 miliónů korun je vyčleněno
na údržbu zeleně, chodníků a vodních ploch.
Na údržbu komunikací a na dopravní značení
bude vydáno 8,2 miliónu korun, pro odvětví
zdravotnictví a sociálních věcí je rozpočto-

váno téměř 7,4 miliónů korun.
Schválený rozpočet však obsahuje pouze

část předpokládaných investičních výdajů.
Prostředky z prodeje bytových domů nejsou
součástí rozpočtu na rok 2011 a budou do něj
schvalovány a zapojovány postupně v prů-
běhu roku, stejně jako očekávané dotace
z fondů EU.

V plánu investic je například výstavba no-
vých parkovacích ploch na sídlišti Velká
Ohrada, konkrétně terasové parkoviště ve
svahu mezi ulicemi Janského a Klausova nebo
zateplení budov poliklinik Lípa Centrum
Nové Butovice, Hostinského a Janského (tam
je přislíbena dotace z fondů EU). Kromě toho
bude nadále probíhat zateplení základních
a mateřských škol, které začalo v minulém
roce. Připravujeme realizaci vnějšího kamero-
vého systému na všech školních budovách,
jehož cílem je zvýšení bezpečnosti okolí škol.
Zahrnuje celkem přes 300 kamer, které by se
v budoucnu měly stát součástí městského ka-
merového systému. Kromě toho se chystá na-
příklad dostavba rekeračního objektu Kozel ve
Vrchlabí, který bude moci být využíván pro or-
ganizaci škol v přírodě a lyžařských výcviků
dětí z Prahy 13. Dále proběhne rekonstrukce
sociálního zařízení ve třech školách, obměna
některých zařízení školních jídelen a rekon-
strukce některých školních hřišť, zejména
v mateřských školách. V rámci investic v oblasti
životního prostředí budou dokončeny rekon-
strukce dětských hřišť a nové sadové úpravy na
sídlišti Lužiny, hlavně ve vnitrobloku Mohy-
lová. Bude také dokončena fontána v Panské
zahradě. O průběhu našich investičních akcí
vás budeme ve STOPu pravidelně informovat.

Podrobněji je možné si schválený rozpočet
prohlédnout na webové stránce
www.praha13.cz v oblasti Městská část –
Důležité dokumenty. David Vodrážka, starosta Prahy 13

Městská část má schválený rozpočet na rok 2011

Společně pro Prahu 13
Členové Rady vyjadřují tímto programovým
prohlášením svůj společný záměr zajistit vše-
stranný rozvoj a napomoci růstu kvality ži-
vota obyvatel Městské části Praha 13 při
plném respektu k životnímu prostředí. Pro-
gramové prohlášení Rady Městské části
Praha 13 je v souladu s Koncepcí rozvoje
Městské části Praha 13, s principy Agendy 21
i s principy strategického řízení. Vychází ze
zásad odpovědnosti, otevřenosti a spolupráce.
Veškeré aktivity a rozhodnutí bude Rada při-
jímat a vykonávat svědomitě a v souladu se
zájmy a potřebami občanů. Cílem je vytvořit
moderní město, ve kterém by chtěl žít každý.

Programové prohlášení Rady MČ Praha 13

Téma StopuTéma Stopu

Zásady činnosti rady
� efektivní a transparentní výkon veřejné

správy
� zapojení široké veřejnosti do života města
� ochrana zdraví, života a majetku obyvatel
� ochrana a podpora životního prostředí
� propagace a rozvoj městské části
� podpora podnikání
� rozvoj spolupráce s neziskovým sektorem

PROGRAMOVÉ CÍLE RADY

Životní prostředí
� udržení a rozvoj stávajících ploch zeleně

a související údržby

Na svém druhém letošním zasedání schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 13
rozpočet na rok 2011. Rozpočet nemohl být schválen dříve z důvodu schválení
rozpočtu hl. města Prahy v měsíci únoru 2011. V období ledna až února jsme
hospodařili v rámci tzv. rozpočtového provizoria, což znamenalo, že nemohly být
výdaje v daném měsíci vyšší než 1/12 schváleného rozpočtu z roku 2010.
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Téma StopuTéma Stopu
� důsledný úklid veřejných prostranství
� nezahušťování současné zástavby
� podpora snižování energetické náročnosti

objektů svěřených městské části
� podpora revitalizace sídlištních vnitro-

bloků, veřejné zeleně a hřišť a sportovišť
� důsledné postihování znečišťovatelů veřej-

ných prostranství včetně neukázněných
majitelů psů

Bezpečnost
� vybudování dohledového kamerového sy-

stému
� vytipovat a zaměřit zvýšenou pozornost na

problémové lokality
� zajištění podmínek pro vytvoření dalších

služeben Policie ČR a Městské policie
� podpora zvýšení počtu městských strážníků

„v ulicích“
� spolupráce s Magistrátem hlavního města

Prahy na řešení situace sociálně nepřizpů-
sobivých jedinců

� aktivní podpora snížení počtu kasin a heren

Bydlení
� vytvoření podmínek pro vznik startovacích

bytů
� využití bytů ve vlastnictví městské části pro

sociálně odpovědnou bytovou politiku
� dokončení prodeje bytového fondu

Doprava a parkování
� vytvoření nových parkovacích míst
� podpora hromadné dopravy ve spolupráci

s ROPID a DPP
� udržení a zlepšování kvality silnic a chod-

níků

� zvýšení bezpečnosti dětí na přechodech
a komunikacích v okolí škol

Kultura a sport
� podpora vybudování tréninkového areálu

pro fotbalový klub TJ Sokol Stodůlky
� podpora kultury a sportu prostřednictvím

grantového systému
� zajištění širšího využití zimního stadionu
� dobudování sítě cyklostezek, tras pro inline

bruslení a stezek pro pěší
� podpora výstavby různých volnočasových

sportovišť, včetně minoritních sportů
(streetball, skate, inline, hokejbal)

� dovybavení Centrálního parku

Vzdělávání a volný čas
� zvyšování kvality základních škol, podporo-

vat třídy se specializací
� udržení optimálního počtu školních

a předškolních zařízení
� umožnění cenově přiměřených škol v pří-

rodě a ozdravných pobytů seniorů v rekre-
ačním zařízení Kozel

� podpora vzdělávání a aktivního trávení vol-
ného času seniorů

Sociální oblast
� podpora výstavby domu pro seniory

v Praze 13

� grantová podpora neziskových organizací-
protidrogové prevence, začleňování menšin

� grantová podpora nízkoprahových a dalších
zařízení pro mládež

� úzká spolupráce radnice s poskytovateli so-
ciálních služeb, se školami a školskými za-
řízeními

� podpora realizace emergentního projektu
Integrace cizinců

� nastavení systému zjišťování sociálních po-
třeb pro jednotlivé sociální skupiny

� rozšiřování nabídky a zvyšování kvality slu-
žeb sociální péče

Spolupráce s veřejností
� posílení zpětné vazby od občanů
� veřejná projednávání klíčových témat roz-

voje městské části
� další zvýšení transparentnosti zadávání

veřejných zakázek zavedením tzv. pasu
veřejné zakázky (vše v jednom odkazu)

� rozšiřování a zvyšování dostupnosti služeb
radnice, rozšiřování moderních technologií

� vzdělaní, informovaní a vstřícní úředníci,
pravidelný průzkum spokojenosti veřejnosti

Rozpočet a ekonomika
� vyrovnané hospodaření městské části
� efektivní a hospodárné využívání zdrojů
� usilování o získání dalších zdrojů (dotací,

grantů)
� zhodnocování a udržování nemovitostí

Podpora podnikání
� podpora malého a středního podnikání
� podpora snižování byrokratické zátěže

podnikatelů
� podpora inovativních řešení pro zjednodu-

šení podnikatelského prostředí
� podpora veškerých aktivit, které povedou

k rozvoji incomingu (budování infrastruk-
tury, ubytovacích kapacit, ...)

� vytvoření nástroje pro získání informací
(zpětné vazby) o podnikatelském prostředí
v městské části

Programové prohlášení pro volební období
2010 - 2014 přijala Rada MČ Praha 13 svým
usnesením č. 78 ze dne 14. 2. 2011.

Je to společné prohlášení tří koaličních
partnerů zastoupených v Radě MČ Praha 13
- Občanské demokratické strany, České
strany sociálně demokratické a Občanské
koalice Prahy 13.
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VVeelliikkoonnooččnníí  bboohhoosslluužžbbyy
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

Zelený čtvrtek (21. 4.) 18.00 hod. - mše sv. na památku
ustanovení Eucharistie 

Velký pátek (22. 4.) 17.15 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - velkopáteční obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 23. 4.) 21.00 hod. 
katechumeni přijímají iniciační svátosti

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 24. 4.) 
8.00 hod. - mše sv. 

18.00 hod. - mše sv. 
Velikonoční pondělí (25. 4.) 8.00 hod. - mše sv.

Komunitní centrum sv. Prokopa

Zelený čtvrtek (21. 4.) 17.00 hod. - mše sv. na památku  
ustanovení Eucharistie

Velký pátek (22. 4.) 17.00 hod. - velkopáteční obřady
Bílá sobota (23. 4.) 8.30 hod. - modlitba se čtením

a katechumenátní obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 23. 4.) 19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 24. 4.)

9.30 - mše sv.
11.00 - mše sv.

Velikonoční pondělí (25. 4.) 11.00 - mše sv.

Velikonoce – snad nejnepochopenější
křesťanský svátek
Velikonoce jsou snad nejnepo-
chopenějším křesťanským svát-
kem v  současné společnosti.
Záměrně píši ´křesťanským´,
protože Velikonoce naší společ-
nosti dalo právě křesťanství 
a nikdo jiný. Ano, křesťanství
„předestilovalo“ krásný židovský
svátek Paschu (pro křesťany pře-
dobraz) a obléklo ho do hávu
spásy pro každého člověka, dalo
mu nové vyústění a smysl, který
se stal naplněním židovských
svátků. Podobně jako židovství
„předestilovalo“ původní pohan-
ské, zemědělské a pastevecké tra-
dice a dalo jim pod „tíží“
neoddiskutovatelného Božího
jednání v Egyptě (kolem roku asi
1300 před naším letopočtem)
smysl opravdu duchovní na
místo magického.

Prostě a jednoduše: Kdo je
křesťan, slaví Velikonoce jako
slavnost smrti a vzkříšení Krista,
kdo je žid, nechť slaví Paschu
jako slavnost vyvedení z Egypta
a kdo je pohan, slaví pohanské
svátky jara či přírody a nebo ne-
slaví nic, protože nemá co slavit.
Ale nebuďme ukřivdění, že tomu
tak je. Ano, rád bych pozval kaž-
dého člověka k zakoušení
hloubky a krásy Velikonoc, pro-
tože jsou plné  opravdové naděje

nikoli laciných hesel, protože se
netváří, že neexistují těžkosti 
a utrpení, ale provádí člověka 
k životu přes všechna tato úskalí
a nesníží se k agresi, zlu a zákonu
vendety. Před zlem dávají před-
nost lásce, která dá i svůj život,
protože jsou svátkem vzkříšení
Ježíše Krista, jehož jediným
„prohřeškem“ bylo, že miloval.
Není nic beznadějnějšího, než
vidět lidský život bez lásky, který
by neměl vyústění do věčnosti,
který nedovedl dát sám sebe
všanc pro druhé a strávil by se
jen v sobecké starosti o sebe. 

Z lidského a pozemského hle-
diska by se asi dalo říci, že posel-
ství Velikonoc je pozvání 
k hrdinství i za cenu krve, ale to
bychom je hodně zploštili. Po-
zvání Velikonoc je mnohem
hlubší: Vezmi, člověče, vážně, že
jsi byl milován tak, že se sám
Tvůrce stal člověkem a dal v lid-
ském těle svůj život za tvůj. Člo-
věče, jsi zván k životu v lásce a
svobodě navzdory všemu útlaku.
Ať to stojí, co to stojí, odmítni
zlo a změň srdce!

Kdo se chce dozvědět více 
o Velikonocích, nechť navštíví
internetové stránky: http://veli-
konoce.vira.cz/

P. Michael Špilar

Další koncert cyklu Třináctého
na třináctce v Komunitním cen-
tru sv. Prokopa proběhl v neděli
13. března, tedy v době předveli-
konoční. Předvelikonočně byl
také sestaven repertoár hojně
navštíveného večera. Tradiční
hostitel písničkář Slávek Kle-
candr zaměnil songy a žalmy za
výběr svých úprav pašijových
písní od doby středověké po sou-
časnost, takže vedle gotického
textu určeného pro gregoriánský

chorál zazněla v logickém propo-
jení třeba současná písnička od
Sváti Karáska. Na závěr přišel
zazpívat píseň Vítr klávesista 
a zpěvák Klecandrova „rodného“
Oborohu Roman Dostál.

Druhá polovina večera patřila
legendě české rockové hudební
scény – vokálnímu souboru C&K
Vocal, který v letošním roce slaví
čtyřicátý rok své existence. Kdo
by z dnešní generace čtyřiceti- 
a padesátiletých posluchačů ne-
znal tak zásadní alba jako byla je-
jich Generace, Balada o zemi
nebo Causa Krysař? Krom ve-
doucího souboru Jiřího Cerhy
uvítali diváci také Helenu Arne-
tovou, Zuzanu Hanzlovou, Hanu
Horkou a Michala Pleskota.
C&K Vocal vystoupil v dopro-
vodu tříčlenného instrumentál-
ního tělesa (klavír, violoncello 

a flétna) a naživo předvedl písně
z nedávno vydaného alba Písně
pašijové, které obsahuje evange-
lijní texty a texty Barbory Ježkové
i dalších básníků, zhudebněné
Jiřím Cerhou. Mimořádný a stále
mladě znějící souzvuk hlasů, tah
a naléhavost hudby C&K Vocalu
diváky nadchl k podobně mimo-
řádné odezvě dlouhým a nadše-
ným aplausem mezi písněmi i po
skončení hlavního bloku, takže
došlo na několik přídavků, napří-

klad z rockové 
legendy o sv. Vojtě-
chovi Veslo a růže. 

Koncert C&K
Vocalu byl pro
všechny nebývalým
a intenzivním zážit-
kem a opět potvrdil
opravdu šťastnou
ruku dramaturgyně
a hlavní pořadatelky
cyklu Třináctého na
třináctce Lucie
Haschkové. Příští

koncert připadá na pondělí
13. června, kdy Slávek Klecandr
uvítá klavíristu, zpěváka, herce,
dramatika a vlastně také svým
způsobem „osamělého písnič-
káře“ Přemysla Ruta.
Více informací najdete na
www.trinactnatrinact.blog.cz.

Petr Linhart

Pašije s legendárním C&K Vocalem
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Kaleidoskop

Svatební festival na Malé Ohradě

Praktický program ušetří čas stavebníkům

V pátek 11. a v sobotu 12. břez-
na se v Restaurantu Svatý Pro-
kop na Malé Ohradě konal první
Svatební festival. Službou nebo
produktem souvisejícím se sva-
tebním dnem se zde prezento-
valo třináct firem z naší lokality.
Zhruba 200 návštěvníků mohlo
obdivovat svatební šaty, slav-
nostně prostřené tabule, květi-
nové dekorace, svatební výzdobu
a doplňky nebo svatební ozná-
mení. Budoucí nevěsty v dopro-
vodu svých partnerů, rodičů
nebo kamarádek měly jedineč-

nou příležitost seznámit se 
s různými formami svatebního
pohoštění, navíc získaly kontakt
na cukrárny, pe-
kárny, firmu ko-
ordinující
svatební 
přípravy, dekora-
térské studio
nebo půjčovnu
historických
automobilů.
Zkrátka neschá-
zelo nic, co 
k takto význam-

nému dnu patří. „Restaurant
Svatý Prokop poskytl předváděcí
prostory restaurace i nového pa-

vilonku, který je pro konání sva-
tebních hostin přímo ideální,“
řekla Yveta Sadílková. „V za-
hradě bylo připraveno posezení,
na malé návštěvníky čekal v dět-
ském koutku skákací hrad.
Musím přiznat, že dobrý pocit
znásobilo i počasí, které po
dlouhé zimě ukázalo přívětivou
tvář. Protože festival vzbudil
opravdu velký zájem, tak se
všichni zúčastnění vystavovatelé
shodli na tom, že ho budeme
pořádat i v příštím roce“.

Eva Černá

V krásných prostorách rezidence
primátora na Mariánském ná-
městí proběhlo ve středu 23.
března slavnostní předávání cen
vítězům pražského kola soutěže
Zlatý erb, tedy soutěže webových
stránek jednotlivých městských
částí. Praha 13 obsadila 2. místo
v kategorii elektronická služba za
aplikaci e-Utility Report – vyja-
dřování k existenci podzemních
sítí. Cenu z rukou 1. náměstka

primátora hl. města
Prahy Karla Březiny
převzala tajemnice
úřadu Prahy 13 Ka-
teřina Černá spo-
lečně s Davidem
Budínským ze sta-
vebního odboru,
který má na radnici
využívání aplikace na
starosti a také ji
téhož dne představil
na odborné konfe-
renci ePraha, pořá-
dané Magistrátem
hl. města Prahy.

„Tento program
pomůže stavební-

kům před zahájením stavby
snadněji získat vyjádření správců
kanalizace, vodovodu, plynu, te-
lefonních kabelů atd. a pomůže
při prověření existence sítí na
konkrétním pozemku staveb-
níka,“ vysvětluje David Budín-
ský. „Systém bezplatně
vygeneruje a rozešle žádosti 
o vyjádření správcům technické
infrastruktury, kteří jsou v sy-
stému zapojeni a kterých se pro-

jekt na dané parcele dotýká. 
Nejvhodnější doba pro využití
služby e-Utility Report je před
nebo v průběhu vypracování pro-
jektové dokumentace stavby, kdy
ušetří stavebníkovi až 1/3 času
na získání potřebných povolení.
Od zprovoznění služby vloni na
jaře bylo zatím vytvořeno něko-
lik set žádostí o vyjádření.
Služba se pozvolna dostává do
praxe a povědomí o její existenci
mezi odbornou i laickou veřej-
ností roste.“

Službu e-Utility Report 
provozuje na základě dohody 
o spolupráci firma Hrdlička,
spol. s r. o., na svém serveru. 
Přístup do aplikace je možný
prostřednictvím stavebního od-
boru nebo přímo z webu
www.praha13.cz v oblasti Jak 
si zařídit – Stavba. Zavedení
služby v Praze bylo podpořeno 
z fondů EU, konkrétně z Ope-
račního programu Praha – Kon-
kurenceschopnost.  

Samuel Truschka    

Kaleidoskop
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V sobotu 19. března zahájila již
podesáté celodenní turistická
akce Za jarním sluníčkem, jejímž
pořadatelem je Klub českých tu-
ristů, jarní sezónu v Praze a seri-
ály Prahou turistickou a Prahou
cykloturistickou. Startovalo se 
z různých míst v Praze, cíl s do-
provodným programem byl pro
všechny trasy v atriu radnice na
Slunečním náměstí. Pěší i cyklo
trasy byly určeny nejen zdatným
turistům, ale i rodinám s dětmi.
Cyklisté mohli volit mezi trasami
9, 30 a 41 kilometrů, pěší pak
mezi 23, 17 a 6 kilometrů dlou-
hou trasou. Nejkratší trasa pro
pěší, která vedla Centrálním par-
kem ke Klubu Mlejn, okolo sto-
důleckého kostela a Spolkového
domu zpět na Sluneční náměstí,

měla na radnici naší městské
části také start. Do startovní lis-
tiny se zde zapsala téměř šede-
sátka turistů. Záštitu nad celou
akcí převzali zástupci starosty
David Zelený a Petr Zeman,
který také letošní turistickou se-
zonu „odstartoval“. „Toto je jedna
z nejkrásnějších
akcí, která se 
s příchodem jara
pojí,“ řekl Petr
Zeman. „Rád
bych Klubu čes-
kých turistů za
pořádání tako-
véto akce podě-
koval. Jsme rádi,
že můžeme po-
skytnout pro-
story radnice,

aby její účastníci měli co nejlepší
zázemí. Věřím, že i když nám
dnešní počasí příliš nepřeje, účast
bude tradičně velká.“ 

Předpokládáme, že by se nás
tedy mohlo sejít zhruba sedm set
až tisícovka,“ dodal místopřed-
seda KČT Praha Jaroslav Krejz-

lík. „Dnešek zároveň odstartoval
desátý ročník Podvečerních po-
chodů Prahou, které pořádáme
každý čtvrtek až do konce října.
Na trasách od osmi do dvanácti
kilometrů se účastníci seznámí
například s pražskými parky.
Více informací naleznou na
www.praha.kct.cz.“

Odhad Jaroslava Krejzlíka se
sice nepotvrdil, cílem prošlo 467
většinou pěších turistů, nicméně
zájem o turistiku rok od roku
stoupá. Podle jeho slov se napří-
klad Podvečerních pochodů Pra-
hou pokaždé účastní 200 až 300
lidí. Zajímavé je i složení.

Jsou to rodiny s dětmi, senioři,
třetí nejpočetnější skupinu tvoří
lidé z kanceláří. Přidáte se také?

Eva Černá

Pěšky nebo na kole za jarním sluníčkem

Soutěž s jedenáctiletou tradicí
Ve středu 9. března se v Základní
škole s rozšířenou výukou jazyků
Bronzová konal již 11. ročník
Soutěže pro šikovné děti se zá-
jmem o angličtinu, která je ur-
čena žákům 5. tříd. 

Zatímco prvního ročníku se
účastnily pouze pražské školy, do
druhého desetiletí vstoupila tato
soutěž jako celorepubliková.
Zájem je obrovský a také letos
musely být některé školy z kapa-
citních důvodů odmítnuty. Zá-
štitu nad soutěží převzal starosta

David Vodrážka a ÚMČ Pra-
ha 13 za podpory redakcí časo-
pisů Bridge, R&R Rainbow 
a firmy United Bakeries.

Krátce po deváté hodině pro-
běhlo ve školním kinosále zahá-
jení soutěže, kterému byli
přítomni ředitel Nikolaj Hladík,
tradičně oblečený do skotského
kiltu, další zástupci školy, ale také
pánové Vít Nejedlo z Eurocentra
Praha a Alexandre Fedorovski,
prezident Pacific International
Academy of Advanced Know-

ledge. Pak už se 160 páťáků vy-
dalo plnit soutěžní úkoly.

„Žáci si budou moci vyzkoušet
své znalosti angličtiny v hádan-
kách, zábavných jazykových tes-
tech, doplňovačkách, křížovkách
i na počítači, ústně pak i předve-
dou svoji pohotovost ve volné
disciplíně, kterou může být na-
příklad písnička nebo básnička,“
řekla zástupkyně ředitele pro
druhý stupeň Svatava Čočková 
a dodala: „Na všechny soutěžící
čeká kromě drobných dárků také

certifikát o absolvování soutěže,
ti nejlepší navíc získají slovníky 
a anglické knihy.“
S úskalími letošní soutěže si nej-
lépe poradili:
1. místo - Žofie Pimperová, 
ZŠ Drtinova, Praha 5
2. místo – Marek Kadlec, 
ZŠ V Zahrádkách, Praha 3
3. místo – Aleksander Bryk, 
ZŠ  s RVJ Bronzová, Praha 13
3. místo – Lucie Vokálová, 
ZŠ Hostivice

Eva Černá
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Spadnou starostovi kalhoty nebo
nespadnou? Tuhle otázku si
kladli diváci vždy na závěr hokej-
balového turnaje O starostovy
šle, když je starosta odepínal 
a předával kapitánovi vítězného
mužstva. Nutno podotknout, že
za čtrnáct let konání turnaje
nikdy nespadly. Místní hokejba-
lový klub chce po několika letech
oprášit slávu tohoto turnaje 
a uspořádat další ročník. Buď 
u toho, domluv se se svými ka-
marády, vymyslete název mužstva

a přijďte si zahrát hokejbalový
turnaj, který má dlouhou tradici
a skvělou atmosféru. Zúčastnit se
mohou pěti až osmičlenná druž-
stva hráčů ročníku narození 1997
a mladšími. Brankářskou výstroj
nebo její součásti zapůjčíme.
Turnaj se uskuteční 9. dubna od
10 hodin na hokejbalovém hřišti
u FZŠ Brdičkova.

Propozice a přihlášku na turnaj
najdete na internetových strán-
kách klubu www.kert-park.cz.

David Kuna, místopředseda HC KERT Park Praha

Hokejbalisté obnovují legendární turnaj 

Te7 zve rodiče nebo prarodiče 
s dětmi od 4 let na tradiční 
a oblíbený zájezd do bavorského
Legolandu nedaleko Mnichova.
Součástí zájezdu, který se koná
od 20. do 21. května, je přeno-
cování v hotelu, vstupné do Le-
golandu a zajištění snídaně 
a oběda. Čeká vás příjemná zá-
bava v bavorském parku, a to
jak pro děti, tak i pro jejich do-
provod.

Více informací na www.te7.cz,
tomas.egyhazi@te7.cz.

Tomáš Egyházi, Te7 

Zájezd do Legolandu

Hokejbalový klub HC Kert Park
Praha pořádá nábor nových hráčů.
Baví tě hra s hokejkou a chtěl bys
to zkusit závodně? Pojď mezi nás!
Hledáme nové hráče do kategorií:
starší žáci (ročníky 1996-1997),

mladší žáci (ročníky 1998-1999),
přípravka (ročníky 2000-2005).

Více informací na www.kert-
park.cz.

Kontaktní osoba: Milan Kubí-
ček, tel. 722 580 669.

Ukaž, že na to máš!

INZERCE
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Nadační fond Albert pořádá ve
spolupráci s triatlonistou Tomá-
šem Slavatou 1. ročník celorepu-
blikové série triatlonových závodů
pro děti z dětských domovů i úpl-
ných rodin s názvem Albert Tria-
tlon Tour. Cílem projektu je
nejenom přivést děti ke sportu,
ale také v nich probudit soutěži-
vost, zdravé sebevědomí, motivo-
vat je k výkonům a pobavit.

Série závodů začne 19. května
před pražskou prodejnou Albert
v Galerii Butovice. Dopoledne
proběhnou závody pro děti 
z pražských škol, odpoledne pro
děti z dětských domovů. Po-
stupně budou navazovat závody
ve všech krajích republiky a vy-

vrcholí finálovou exhibicí 10. září
opět v Nových Butovicích. Al-
bert Triatlon Tour se mohou
účastnit dívky i chlapci ve věku
od 7 do 18 let. Soutěžící budou
rozděleni do pěti kategorií dle
věku a utkají se v disciplínách
„kachny“, jízda na kole a běh. 

Projekt Albert Triatlon Tour je
podpořen částkou 1 358 000
korun z charitativního projektu 
S Bertíkem za dětským úsměvem
a svým nákupem na něj přispěli
zákazníci prodejen Albert v celé
republice. Více informací o pro-
jektu Albert Triatlon Tour nalez-
nete na www.alberttriatlon
-tour.cz, www.tomasslavata.cz. 

Eva Nepokojová

Odbor kanceláře tajemníka, refe-
rát krizového řízení ÚMČ Pra-
ha 13 zve v sobotu 30. dubna
všechny příznivce cyklistiky 
a sportu vůbec k jarní cyklistické
vyjížďce s názvem Evakuace na
kole. Místem startu je Šostakovi-
čovo nám. (před stanicí metra

Stodůlky – u pošty), kde od 9.00
do 9.30 každý získá potřebné in-
formace. Hromadný start bude 
v 9.30 hodin. Vyjížďka je určená
pro všechny věkové kategorie,
náročnost na fyzickou kondici je
mírná. Trasa o celkové délce cca
35 km povede převážně rovina-
tým terénem po vedlejších silni-
cích. Na trase bude možnost
občerstvení s obědem. Na účast-
níky, kteří se dle OP prokáží
jménem Jaroslav, čeká na trase
překvapení. Na startu obdrží
každý účastník mapu se struč-
ným textem k zajímavostem na
celé trase. Jaroslav Matýsek

Albert Triatlon Tour – blíž ke svému snu

Družstvo druháčků
ZŠ Janského se ve
složení Tomáš Glaes-
ner, Patrik Kejla, Da-
vídek Demeter,
Martin Tirscher,
Ondra  Zamrzla,
Vojta a Honza Žáč-
kovi zúčastnilo ve
čtvrtek 17. 2.  Praž-
ského fotbalového
turnaje na Petřinách. Soutěžilo
mezi sebou 8 družstev. Naši kluci
se moc snažili a dali do soubojů
vše, co bylo v jejich silách. Na ví-

tězství to tentokrát sice nestačilo,
ale i tak to určitě stálo za to. Za
vzornou reprezentaci naší školy
jim patří velký dík. Andrea Verešová

BA Sparta Praha, která působí 
v hale Kovářova ve Stodůlkách 
a věnuje se výchově basketbalistů
a basketbalistek všech věkových
kategorií, je letos mimořádně
úspěšná v minižákovských kate-
goriích. Starší minižáci pravdě-

podobně zopakují stříbrnou po-
zici a začínající mladší minižáci
překvapivě vybojovali v těžké
skupině 3. místo. Nejúspěšnější
družstvo napříč všemi kategori-
emi jsou zatím mladší minižáci,
kteří si ještě před posledním zá-
pasem pojistili titul Přeborníka
Prahy, kdy z 15 zápasů jenom
dvakrát zaváhali.  Toto družstvo
tvoří žáci škol Prahy 13 a blíz-
kého okolí. Podporou pro něj
jsou i sportovní třídy ZŠ Kun-
cova, kde někteří hráči už působí. 

I další družstva mužské složky
jsou úspěšná. U14 postoupilo do
play-off žákovské ligy a bude
hrát o účast na mistrovství repu-
bliky. U16 v dorostenecké lize
skončilo na 3. místě a bude bojo-
vat v baráži o postup do extra-
ligy. Nejstarší dorostenecká
kategorie U18 je v extralize
schopna uspět proti nejlepším
družstvům republiky. Pavel Šenk 

Malé sportovní gymnastky SK
Velká Ohrada mají za sebou svůj
první závod v TeamGymu. V so-
botu 5. března se konal první roč-
ník Bohemians Cupu, kterého se
ve čtyřech věkových kategoriích
zúčastnilo celkem 21
družstev. V našem
družstvu závodily nej-
mladší holčičky, teprve
3-5leté, a nevedly si
vůbec špatně. Diváci
jejich výkon ocenily
největším potleskem 
a rozhodčí druhým
místem. Užily si skvělý
závod a při předávání
medailí jim oči jen sví-

tily. Tak hlavně ať naše malé be-
rušky gymnastika ještě dlouho
baví. Ukázku ze závodů můžete
vidět na www.gymnastikarepo-
ryje.cz.

za oddíl sportovní gymnastiky Andrea Verešová 

Evakuace na kole - cíl neznámý

Fotbalový turnaj druhých tříd

Mladší minižáci Sparty jsou přeborníky 

Našim nejmenším se daří

Tenisová školička
Školní sportovní klub Luka
Praha - Centrum sportu pro děti
a mládež, Kuncova 1580, otevírá
od 15. dubna nový ročník Teni-
sové školičky. Tréninky probíhají
na antukovém tenisovém kurtu
v areálu Gymnazia J. Heyrov-
ského na Hůrce. Nabízíme i zdo-
konalovací i sparingové hodiny.

Tenisová raketa k zapůjčení.
V případě více zájemců z jedné
školy (místa) možnost dopro-
vodu trenérem na výuku a zpět.
Trénink zajišťují Jakub Souček
a Dominik Suč. Kontakt: Blanka
Klabíková, tel. 603 236 640, kla-
bikovab@volny.cz.

Blanka Klabíková
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Úspěch ve florbale
Velkého úspěchu
dosáhli florbalisté
FZŠ Mezi Ško-
lami. Chlapci ze
6. a 7. a z 8.a 9.
třídy vyhráli sou-
těž Orion Cup
v Praze 13 a po-
stoupili do celo-
pražského kola,
kde ve velké kon-
kurenci již do fi-
nále nepostoupili.

Clapci 4. a 5.
tříd dosáhli nejvyššího úspěchu,
když vyhráli soutěž pro Prahu 13
a v celopražském kole obsadili fi-
nálovou pozici. V ní se utkali
s družstvy ZŠ Dlouhý Lán, ZŠ
Weberova a  ZŠ Na Líše. Celé
družstvo se radovalo z poháru
i z vyhlášení našeho Jana Kobzy
nejlepším brankářem turnaje. Na

úspěchu se podíleli Jan Kobza,
Matyáš Koška, Filip Ranš,
Ondřej Kucharovič, Niki Gurič,
Adam Weikert, Adam Chvosta,
Jakub Flašar, Filip Pískatý, Bar-
bora Vaculíková, Ondřej Vileta,
Vojtěch Novák, Adam Antonín,
Daniel Šilha a Tomáš Kumhera.

Ivana Hamplová

Pionýrská skupina Omega, Kett-
nerova 2057, nabízí volná místa na
letních stanových táborech plných
her v přírodě, her pro pobavení,
popřemýšlení i zasoutěžení, vý-
tvarných činností, sportů a výletů.
Humberlot, 16. - 30. července

Na motivy legend starobylé
Anglie, s mocným kouzelníkem
a spoustou dobrodružství. Pro
děti od 8 do 16 let. 

Rok v Bullerbynu, 30. července -
13. srpna. 

Podle knihy Astrid Lindgrenové
prožijeme celý rok v osadě Buller-
byn se spoustou legrace i překva-
pení. Pro děti od 6 do 12 let.

Více na www.psomega.cz,
tel. 776 821 097; případně se po
domluvě můžete přijít podívat do
naší klubovny v Kettnerově ulici.

Jiří Benc

Filip Pískatý, žák FZŠ Mezi Ško-
lami, je od září 2008 aktivním
členem Klubu sportovního brus-
lení Modřany Praha - oddílu ko-
lečkového rychlobruslení. Tento
oddíl sdružuje cca 40 členů od

4 do 18 let, kteří pravidelně tré-
nují 3-4x týdně. Pro srovnání sil
jezdí bruslaři do zemí, kde mají
závody v hale velkou tradici.
U mládeže nejde o vytrvalost
a hrubou sílu, ale hlavně tříbení
techniky a bravurní zvládání zatá-
ček, které se na krátkých oválech
musí uplatnit.

Začátkem ledna se bruslaři
zúčastnili halového mezinárod-
ního mistrovství Švýcarska
v Embrachu u Zürichu. Zde
Filip obsadil vynikající 2. místo.
Víceboj se skládal z několika díl-

čích závodů – 100 m, 300 m
a 500 m. Dokázal ho porazit jen
francouzský závodník.

V únoru byli mladí závodníci 
v Bernhausenu, což je část Stutt-
gartu, kde Filip obsadil 3. místo

(víceboj – 25 m, 500 m,
slalom, 500 m v proti-
směru, 700 m) za skvě-
lými německými
závodníky.

Vrcholem halové se-
zóny bylo mezinárodní
halové mistrovství ČR 
v kolečkovém inline
rychlobruslení v hale 
v Letňanech. Zde si Filip
suverénním způsobem
poradil se všemi soupeři 
a prvním místem na
všech tratích (500 m,
300 m, 700 m) nenechal
nikoho na pochybách,
komu právem patří le-
tošní titul mistra ČR 

v kategorii junioři D (10-11 let).
Dokonale tak využil domácího
prostředí v hale na opačném
konci Prahy.

Možná, že časem dá na tři-
náctce šanci bruslařům třeba
nová hala nebo v letních měsí-
cích zimní stadion.

Filipovi držíme palce i na letní
sezonu a doufáme, že se přidají
další děti z našeho okolí. Koleč-
kové bruslení je zdravý sport
plný adrenalinu, který je pro
mladé stejně atraktivní jako po-
čítačové hry. Ivana Hamplová

Třináctka má mistra ČR v inline bruslení

Tenisová škola Tallent připravuje
jarní trimestr tenisových kurzů,
který začíná 18. dubna. Pro
všechny předškoláky, školáky 
i dorost jsme již nyní připravili
zdarma ukázkovou hodinu (ter-
mín vám rádi sdělíme na níže
uvedených kontaktech).

S výukou dětí máme bohaté
zkušenosti, jde nám především 
o zapojení všech svěřenců do cvi-
čení a her po celou dobu
tréninku. Děti se při tré-
ninku a vzájemných
utkáních učí umění fair-
play, vytrvalosti a sou-
středěnosti. Tenis
podporuje rozvoj dítěte,
jeho pohybové, ale i psy-
chické schopnosti. Tím
nejlepším, co můžeme
našim dětem dát, je

pohyb. Kromě tenisových kurzů
jsme pro všechny holky a kluky
bez ohledu na věk, ale i rodiny
připravili na celé léto program
v podobě příměstských táborů,
tenisových táborů a campů. Např.
tenis a moře, tenis a horská kola
a další. Informace získáte na
www.tallent.cz, www.e-tabory.cz,
tel. 224 815 871, 603 527 172.

Marcela Turoňová

Pohyb pro děti i celé rodiny

Nedávno skončená halová sezóna
nás přesvědčila, že ve Stodůlkách
vyrůstají výborní atleti. Na halo-
vém přeboru Prahy vyválčili
mladší žáci a žákyně celkem 7 me-
dailí (1 zlatá, 2 stříbrné a 4 bron-
zové). Medailová pozice navíc
zaručovala účast na prestižním
utkání Praha-Brno. Ani tam se
stodůlečtí žáci a žačky neztratili,
když v tvrdé konkurenci obsadili
ve svých disciplínách Karolína
Jirmanová 2. a Jan Cvrček
3. místo. Stodůlecké mladší ža-
ctvo už vloni patřilo mezi nej-
lepší týmy v Praze a výsledky
v hale dokázaly, že naše družstvo
bude i letos bojovat v městském
přeboru o příčky nejvyšší.
Mezi dospělými Petr Hnízdil
přesvědčil, že stále zůstává nej-
lepším českým trojskokanem,
když na halovém mistrovství ČR
získal další titul do své sbírky

a má našlápnuto k reprezentaci
na mistrovství Evropy družstev,
které bude v červnu hostit švéd-
ský Stockholm.

Michal Němec, TJ Stodůlky Praha

Úspěšná halová sezóna

Pojeďte s námi na letní tábor
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OKAMŽIK V KNIHOVNĚ. V únoru proběhla v knihovně Stodůlky be-
seda o životě lidí se zrakovým postižením. S dětmi ze 7. třídy Zá-
kladní školy  Kuncova si přišel povídat pan Petr Vojtíšek, zástupce
společnosti Okamžik, sdružení pro podporu nejen nevidomých. Děti
si se zakrytýma očima vyzkoušely chůzi se slepeckou holí, snažily se
nalít vodu do sklenice nebo vejít do dveří. Pan Vojtíšek pak dětem
ukázal nejrůznější pomůcky, které nevidomým pomáhají v běžném ži-
votě - indikátory hladiny vody, indikátory barvy... Pak se rozproudila
diskuse o tom, jak a kde může běžný občan nevidomému pomoci. Na
závěr měly děti možnost něco si přečíst i v Braillově písmu. Beseda
byla nejen velmi zajímavá, ale i přínosná. Marta Kravčíková

O STODŮLECKOU RŮŽI. V Klubu
Mlejn se 12. února konal první ročník
taneční soutěže O Stodůleckou růži,
kterou uspořádaly Dům dětí a mlá-
deže Stodůlky, Klub Mlejn a Taneční
skupina D.A.R. Tanečníci, kterých se
sešlo více než 150, se mohli zúčastnit
v kategoriích disco dance a hip hop.
Svoji minutovou choreografii si mohli
připravit ve dvojici, trojici nebo jako
sólové vystoupení. Fotografie a další
informace naleznete na dar-
dance.unas.cz.

Michaela Gaydošová

MASOPUST VE STODŮLECKÉ KNIHOVNĚ. Ve středu 2. března od-
poledne se ve stodůlecké knihovně sešli účastníci masopustu – děti s ro-
diči nebo prarodiči, dorazili i vozíčkáři ze stacionáře ve Vlachově ulici 
a účinkující ze ZUŠ Na Popelce, převlečeni za tradiční masopustní
maškary. Rychtář zavelel a průvod masek se vydal na krátkou cestu mezi
okolními domy a také okolo KD Mlejn. Bylo veselo, jak to o správném
masopustu má být. Nejvíc zlobil neposedný medvěd, který se nakonec
medvědáři utrhl. Myslivec ho zastřelil a kňučící šelma vběhla do kni-
hovny, kde pokračoval vtipný program s písničkami, tancem, scénkami 
a povídáním o masopustních tradicích. Mezitím selka rozdávala ko-
blížky, děti tancovaly a zpívaly. Masopust se vydařil, všechny koblihy se
snědly, však také přišlo na sto lidí. Marta Kravčíková

HUDEBNÍ ÚSPĚCHY JEDNOTLIVCŮ, SBORŮ I KAPEL. V šestém
ročníku hudební soutěže Doremifa si opět skvěle vedla FZŠ Mezi
Školami. V části jednotlivců získala tři první a čtyři druhá místa. Ve
druhé části soutěžily sbory a kapely. Notečka ve složení Vojta Marek
1.B, Alenka Doubková 4.A, Maruška Kühnová 4.C, Natálka Nájem-
níková 5.A a Anička Kumpoštová 5.A (altová flétna) vybojovala
skvělé 1. místo. Pěvecký sbor Klíček se nemohl nechat zahanbit a rov-
něž obsadil příčku nejvyšší. V kytarových kapelách získal Matěj Žilina
z 5.B se svojí skupinou 3. místo. Gratulujeme. Alena Panochová, sbormistr, dirigent
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ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ SOUTĚŽNÍ SEZONY. Taneční skupina D.A.R.
se 12. března zúčastnila soutěže Ulita4Dance a umístila se na krás-
ných medailových místech. Choreografie Jaro, léto, podzim, zima 
v kategorii děti Street Show získala pomyslné stříbro. V této choreo-
grafii  vystupovaly děti od 8 do 11 let a pro některé to bylo úplně
první vystoupení. V kategorii junioři Street Show obsadila choreogra-
fie Všechno nejlepší 3. místo, v kategorii dospělí se choreografie s ná-
zvem 112 - Ohrožení života umístila na 3. příčce. Taneční skupinu
D.A.R. letos čeká několik pohárových soutěží, ale také postupy na
Mistrovství ČR. Fotografie z akcí a soutěží naleznete na dar-
dance.unas.cz. Michaela Gaydošová

HOBLINKOVA DÍLNIČKA. Na
čtvrtek 10. února se obzvlášť tě-
šili žáci z prvního stupně FZŠ
Trávníčkova. Opět totiž za nimi
přijela Lada Cejnohová a při-
vezla s sebou truhlářskou díl-
ničku. Děti nadšeně vrtaly,
řezaly, pilovaly, smirkovaly, le-
pily a zdobily. Odměnou jim
byla vlastnoručně vyrobená
hračka. Dagmar Říhová
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UŽ JE TO TADY. Školní jídelna FZŠ Mezi Školami 2322 se může
pochlubit horkou novinkou - stravovacím systémem, který umožňuje
objednávání stravy na internetu. Je bezplatný a přináší rodičům
mnoho důležitých informací a možností. Například výběr jídel na
nový týden z domova, od-
hlášení oběda, možnost
přesvědčit se, zda byl oběd
vyzvednut nebo možnost
zkontrolovat, zda má dítě
na kontě dostatek financí
na nákup obědů. Obsluha je
snadná a zabere sotva pár
sekund.

Pavlína Krátká, vedoucí školní jídelny

ZNOVU ZA KORMORÁNY. Zimní exkurze sedmáků do Trojské kot-
liny se již v ZŠ Mládí stala samozřejmou rozšiřující aktivitou vzdělá-
vacího programu. I letos jsme se v době, kdy většina vodních ploch
zamrzá, vydali k nezamrzlé Vltavě v oblasti Trojské kotliny. Řeka zde

poskytuje úto-
čiště řadě zi-
mujících ptáků
i vzácných
zimních hostů.
Díky své neza-
měnitelnosti 
a chování je
dominujícím
druhem kor-
morán velký,
který kdysi ze
střední Evropy

prakticky vymizel. Dalšími pozorovanými druhy byly hohol severní,
morčák velký, morčák bílý, potápka malá, volavka popelavá, racci, po-
láci a mnoho dalších. Kdo ví, jak na to, může vidět mnoho živočiš-
ných druhů přímo v hlavním městě. 

Jaroslav Vodička, ZŠ Mládí

Střípky StřípkyStřípky

OPĚT NA ALPSKÝCH SVAZÍCH.           
K Základní škole Kuncova beze-
sporu patří tradice lyžařských 
a snowboardových kurzů. I letos
vyjel rekordní počet žáků nejen
do Čech, ale i do Rakouska. 
V lednu se zúčastnilo základního
kurzu na Šumavě 32 žáků 7. roč-
níku, na přelomu února a března
výběrového kurzu v Rakousku 
43 žáků 8. a 9. tříd. Ti se opět
zdokonalovali ve svých dovednostech získaných v 7. ročníku. Užili si
alpské svahy, sluníčko i krásně upravené běžecké stopy. Stmelili se, na-
učili se pomáhat jeden druhému a v praxi si vyzkoušeli jazykové zna-
losti. Děkuji vedení školy za podporu při organizování zimních kurzů.
Bez nadšených učitelů, vstřícného vedení a chápajících rodičů bychom
totiž těžko netradiční akce organizovali.  Marie Franicová

VALENTÝNSKÉ ZPÍVÁNÍ PRO SENIORY. Valentýnský svátek si při-
pomněli také pacienti v Léčebně dlouhodobě nemocných v motolské
nemocnici. V pondělí 14. února je navštívili mladí medici a zazpívali
jim známé evergreeny o lásce. Senioři se k nim odvážně přidali. Na
všechny pak čekalo perníkové srdce, které si pro ně studenti připravili.
Příjemnou tečkou celého hudebního odpoledne byly písničky na přání
pacientů, které jim mladí muzikanti bravurně zahráli. Ukázalo se, že
svátek sv. Valentýna není jen o lásce, ale také o umění potěšit někoho,
kdo to obzvlášť potřebuje. Více na www.dcmotol.cz.  Renata Dohnalová

MASKY SE SKVĚLE POVEDLY. První březnový pátek probíhal na 
1. stupni FZŠ Trávníčkova již tradiční karneval. Celé dopoledne se
tancovalo a zpívalo. Nechyběly pochopitelně ani soutěže. Opět se po-
tvrdilo, jaké máme mezi sebou přeborníky. Všechny masky se úžasně
povedly, mnohé si vytvořili chlapci a dívky sami. Vybrat ty nejorigi-
nálnější nebylo vůbec jednoduché.  Dagmar Říhová
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NÁVRATY DO HISTORIE. Koncem února proběhla v tělocvičně FZŠ
Mezi Školami netradiční hodina dějepisu. Žáci 6. a 7. ročníku si
mohli vyzkoušet, jak se žilo a válčilo v dobách starověkých Římanů.
Společně s námi sledovali program i žáci z FZŠ prof. Otokara
Chlupa. Cílem projektu Návraty do historie – Řím - legionáři, gla-
diatoři a Césarové je rozšířit a doplnit výuku dějepisu, vzbudit
hlubší zájem o historii a odstranit některé omyly, vžité sledováním
komerčních filmů. Vystoupení proběhlo formou hraných scének, ve
kterých byly představeny výzbroj legionáře,  některé prvky jeho vý-
cviku a taktika legií, kterou si děti v praxi vyzkoušely. Děti se do-
zvěděly i spoustu zajímavostí o životě význačných osobností tohoto
období. Ivana Hamplová
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Duben se stal pro Lučinku velmi
rušným měsícem. Přišlo jaro 
a před námi jsou jedny z nejvý-
znamnějších svátků v roce – Veli-
konoce. Není proto divu, že se
s vystoupeními roztrhl pytel. Nej-
prve tanečníci v sobotu 9. 4. vy-
stoupí v Řeporyjích na
Velikonočních trzích. Pak se spo-
lečně 16. 4. vydají do vesničky
Hryzely (u Zásmuk), kde oslaví

Květnou na mlýně – nejprve vyne-
sou smrt ze vsi a poté se vrátí 
s lítem, příslibem jara a nového ži-
vota. V programu na Staroměst-
ském náměstí v Praze se Lučinka
představí 20. 4. ve večerních hodi-
nách. Na závěr se s Lučinkou bu-
dete moci setkat 28. 4. v Motole 
u pramene při slavnostním odebí-
rání vzorku vody. Více na
www.fslucinka.wz.cz. Šárka Adamová

Ve středu 16. února se v Domě
dětí a mládeže Stodůlky konal již
tradiční karneval. Po představení
masek, které byly opravdu pove-
dené, následovalo několik vese-
lých tanečků a písniček se

soutěžemi a pohádkový kvíz, kde
děti poznávaly různé pohádkové
bytosti. Pak se všechny vrhly na
soutěžení v osmi disciplínách,
např. v hodu míčkem do koše,
kroketu, slalomu s pingpongo-

vým míčkem na lžíci
přes překážky nebo 
v poznávání předmětů
schovaných pod šát-
kem. Za splněné
úkoly děti sbíraly ra-
zítka, která v závěru
znamenala sladkou
odměnu.

Michaela Gaydošová

Lučinka oslaví příchod jara

Ve dnech 8. a 10. března uspořá-
dal Dům dětí a mládeže Sto-
důlky již 6. ročník hudební
soutěže Doremifa. Účastníků do-
razilo téměř 300 a soutěžili v 19
různých kategoriích.  Novinkou
letošního roku bylo rozdělení
soutěže do 2 dnů a zařazení kate-
gorie amatérských hudebních
skupin. Jednotlivci a menší sku-

piny dětí předvedli své výkony ve
společenské místnosti FZŠ Br-
dičkova, sbory a kapely vystou-
pily v kulturním domě Mlejn.
Velký dík patří porotě - Martě
Ševčíkové, Egli Prifti, Miloslavě
Fouskové, Markétě Kůtkové
a Ireně Vojtové, bez jejichž od-
borného hodnocení by se soutěž
neobešla. Michaela Gaydošová

Hudební soutěž Doremifa nově i ve Mlejně

Karneval v domě dětí

Začátkem února zhlédli
žáci ZŠ Mládí pantomi-
mické představení v KD
Mlejn, které se většinou
odehrávalo ve vzduchu -
na francouzských šálách
a hrazdách. Největším zá-
žitkem byla akrobacie na
barevných šálách.

Následující týden se ho-
diny tělesné výchovy dru-
hých až devátých tříd
přesunuly z tělocvičny do
Kulturního domu Mlejn. Dvě
akrobatky a jedna žonglérka zde
připravily našim dětem divadelně
cirkusovou lekci zaměřenou na
pohyb všeho druhu. Žáci si pro-
věřili své akrobatické schopnosti
na barevných šálách, pokusili se
žonglovat s několika míčky záro-
veň, udržet balanc na kouli i na
závěsných hrazdách. Workshopy
měly obrovský úspěch jak u dětí,

tak i učitelů.
Tyto atypické hodiny tělesné

výchovy mohly proběhnout také
proto, že v době rekonstrukce
KD Mlejn poskytla naše škola
tělocvičnu akrobatům a žonglé-
rům pro jejich aktivity.

Děkujeme organizátorům celé
akce, paní Brtnické a Navráti-
lové, za nevšední prožitek.

Eva Šislerová, ZŠ Mládí

Mládí žongluje a cvičí na hrazdách

Knihovna je centrem vzdělanosti,
zábavy, poučení, setkávání, pro
někoho místem pro krátké zasta-
vení v každodenním shonu, pro
dalšího azylem… Najděte si
chvilku a nahlédněte do světa
knih, kulturních besed, soutěží
nebo dílen. Stačí zajít do po-
bočky Městské knihovny v Praze
na Lužinách. V dubnu vás čeká
jarní jarmark, který všechny

osloví staročeskými i moderněj-
šími řemesly, děti se mohou těšit
na pravidelné dílničky pro kluky
a holčičky a senioři uvítají besedu
o Bachově květové terapii.

Inspirujte se Kalendářem akcí
ve STOPu, přijďte se informovat
přímo k nám, podívejte se na
www.mlp.cz nebo telefonujte
na 235 514 523.

Martina Jančeková 

Podle dětí ze ZŠ Janského se vy-
plnila předpověď Zataženo, občas
trakaře. Co se skrývá pod tímto
názvem? Vyrábění hot-dogů,
kroucení cukrové vaty, seskládání
lákavě vybarvených dílků pizzy,
chytání ryb a jiné aktivity. Součástí
odpoledne byla soutěž o hambur-
ger vyrobený nejnápaditější tech-

nikou, avšak z jiných materiálů
než z jídla. Tři nejlepší výtvory vy-
brané porotou byly oceněny věc-
nými cenami. Malí předškoláčci,
kteří nás navštívili, odcházeli navíc
s cenou z tomboly. Vyvrcholením
odpoledne se stalo promítání
filmu Zataženo, občas trakaře. 

Táňa Kubánková

Nebojte se rozhlédnout

Zataženo, občas trakaře

Koncem února proběhlo ve FZŠ
Mezi Školami školní kolo reci-
tační soutěže Pražské poetické
setkání. Opět jsme zaznamenali
výrazný zájem zejména mezi
mladšími recitátory. Tomuto dni
předcházela řada tříd-
ních kol. Mezi nejlepší
recitátory patří Martin
Havel z 3.B a Lenka
Trojanová z 3.C, hned
za nimi se umístili
Jakub Filip a Eliška
Bártová, oba z 3.B. 
V kategorii starších dětí
byly nejlepší Jasmin
Abdelová ze 4.B a Te-
reza Jakubová z 5.A,
těsně za nimi chlapci
Alexandar Ristič

a Roman Dušek ze 4.B. Martin 
s Lenkou a Jasmin s Terezou po-
stoupili do obvodního kola, kde
před jarními prázdninami repre-
zentovali naši školu.  

Ivana Hamplová

Pražské poetické setkání
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

K založení stránky www.budupomahat.cz
dali impulz lidé, kteří mají potřebu někomu
pomoci, někomu něco věnovat ... Je řada ve-
řejně prospěšných organizací s vlastními účty
určenými pro finanční pomoc. Ale jsou také
lidé, kteří nemají finančních prostředků naz-
byt a přesto mají potřebu být prospěšní
jiným. Prací, podporou, věcí ...

Na stránce Komu můžete pomáhat 
naleznete informace o sedmi různých orga-
nizacích a uvidíte jejich krátké videoprezen-
tace. V té získáte základní informace,

podíváte se jim pod pokličku a také se do-
zvíte, jak můžete pomoci právě vy. Podrob-
nější informace se pak dozvíte přímo u dané
organizace. Zkrácenou verzi, která obsahuje
základní informace a kontakt, přináší odkaz
Burza pomoci. Svou pomoc můžete poskyt-
nout občanským sdružením Prosaz, Múzy
dětem, Formika, sdružení na pomoc dětem
s handicapy Motýlek, Farní charitě Beroun,
Domovu sociální péče Skalice nebo Dět-
skému domovu ve Strančicích.

-red-

Chcete také pomáhat?

Město pro děti.cz je web zaměřený na kom-
pletní pražskou kulturní scénu pro děti. Byl
zřízen za účelem co nejkomplexnějšího
zmapování kultury, aktivit a zábavy pro děti
od 3 do 15 let. Denně přináší nejnovější
zprávy o chystaných či aktuálních kultur-
ních akcích v Praze, ale informuje také 
o dětských festivalech, které se konají v celé
České republice. Jednotlivé rubriky webu
Město pro děti.cz představují ucelený
přehled sestávající z filmových premiér, no-
vinek na DVD a CD, divadelních předsta-
vení, výstav v galeriích a muzeích, knižních
a herních aktualit. Zároveň jsou doplněny

o nezávislé recenze a články, které vám po-
mohou lépe se zorientovat v nepřeberném
množství akcí a titulů. V neposlední řadě
tu najdete i poutavé rozhovory a témata
spadající do dětského světa.

Většinu návštěvníků webového portálu
Město pro děti.cz tvoří matky s dětmi
z Prahy a blízkého okolí, které hledají tipy
na aktivní trávení volného času s dětmi či
celou rodinou a zajímají se o nákupní tipy
zaměřené na dětské produkty kulturně vzdě-
lávacího charakteru. Více informací na
www.mestoprodeti.cz.

Klára Stuchlá Libertová, ředitelka projektu

Město pro děti 

Klub se nachází v Centrálním parku naproti
golfovému hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko
zastávky BUS Kovářova). Je otevřen každé
pondělí a středu od 14 do 20 hodin. Klub
JednaTrojka je určen dětem a mládeži ve
věku od 13 do 19 let. Přijď si k nám zahrát
fotbálek nebo jiné hry!

Program:
po 4.4. – filmový klub
st 6.4. – pěší výlet do Prokopského údolí
st 13.4. – výtvarná dílna - batikování
po 18.4. – turnaj v košíkové
st 20.4. – hudební dílna
po 25.4. – Velikonoce - zavřeno
st 27.4. – grilovačka a výroba čarodějnice
Změna programu vyhrazena!
Tel. 775 610 002, adresa facebooku: klub jed-
natrojka, www.proximasociale.cz.

Projekt nízkoprahových programů v Pra-
ze 13 spolufinancuje MČ Praha 13. Eva Kopečná

Klub JednaTrojka v dubnu

INZERCE
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ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

� sítě proti hmyzu
Objednávky pro Prahu 5,6 na tel:

222 938 896, 603 305 211
SLEVA NA MONTÁŽ 20%

Vakcinace psů, koček 
a fretek proti vzteklině 
i dalším nákazám proběhne 
ve čtvrtek 21. 4. 2011
od 17 do 19 hodin ve Mlejně.
Kontakt: 603 332 053 

Ředitel Fakultní ZŠ PedF UK,
Praha 13, Trávníčkova 1744 
155 00 Praha 5 - Stodůlky 
vypisuje výběrové řízení 

na pracovní místo:

eKonomKa
Požadavky: 

Vzdělání�-�ÚSO�ekonomického�směru.
Zkušenosti�s�vedením�personální�

a�ekonomické�agendy.
Žádosti�se�strukturovaným�životopisem

odevzdávejte�hospodářce�školy
do�15.4.2011.

Nástup�od�1.5.�2011.

Kontakt: 251091650, 603420513
hanzal@zstravnickova.cz

BYLINÁŘSKÁ
PORADNA

prodej bylin a koření
bába Havlínová tel.: 777 068 141

Prodejna: Suchý vršek 2120/4
158 00 Nové Butovice, 

Pro veřejnost: po–čt 16–19 hodin
pá 10–14 hodin

neděle 17–20 hodin 

INKA ŠPERKY
PERUÁNSKÉ ŠPERKY

A BIŽUTERIE
Nušlova 2270/5, Praha 13

www.inkasperky.cz
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Městská policieMěstská policie

� V úterý 8. března v podvečerních hodi-
nách zasahovala autohlídka policistů našeho
oddělení společně s jednotkou hasičů u po-
žáru vzniklého u vodní nádrže v Prokopském
údolí, kde hořela travnatá plocha. Požár
zpozorovali a ohlásili dva občané. Přesto
mělo při příjezdu hasičů ohnisko požáru roz-
měr 30x30 metrů a hořelo už na dvou mís-
tech. Příčinou požáru byla nedbalost. Jen

díky rychlému oznámení a zásahu hasičů
nevznikla další škoda na majetku ani zdraví.
� Krádeže airbagů z volantů osobních aut
se nevyhýbají ani našemu sídlišti. Zloději si
nejvíce vybírají vozidla Škoda všech typů,
která jsou tímto bezpečnostním prvkem vy-
bavena. Například 8. března jsme na našem
oddělení přijali tři taková oznámení. Na
dvou vozidlech vznikla škoda 23 000 Kč, na

třetím 19 000 Kč. Takto vyčíslená škoda za-
hrnuje i poškození vozidla, neboť pachatel
většinou rozbije boční sklo dveří řidiče. Pro-
to žádáme čtenáře, aby si všímali lidí pro-
cházejících se kolem zaparkovaných vozidel
a jejich podezřelé chování oznamovali na
linku 158.
� Poslední případ je příkladem trestného
činu, ke kterému vůbec nemuselo dojít. Ne-

známý pachatel totiž využil ke krádeži ne-
pozornosti muže, který si v restauraci odlo-
žil peněženku na stůl a odešel. Poškozený
měl v peněžence osobní doklady, platební
karty a finanční hotovost a zatím vyčíslil
škodu na 12 500 Kč. Ta se ale může zvýšit
neoprávněným výběrem z jeho karty nebo
zneužitím dokladů.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

V provozovně se prodávaly drogy
V sobotu 19. 2. v podvečerních hodinách provedli strážníci z Prahy 13
rozsáhlou kontrolu restauračních zařízení a dalších vybraných provo-
zoven tohoto typu. Během zásahu v obchodním centru Lužiny zajis-
tili strážníci městské policie v jedné z provozoven krabičku s větším
množstvím marihuany, kapesní digitální váhu, misku na odvažování
materiálu, ubalenou cigaretu obsahující konopí a igelitový sáček s ně-
kolika gramy přesně nezjištěné drogy. Podle charakteru nalezených
věcí bylo zcela zřejmé, že v provozovně docházelo k prodeji omam-
ných a psychotropních látek. Po zadokumentování místa nálezu a zto-

tožnění osob
zdržujících se v pro-
vozovně byla celá
věc předána policis-
tům z místního od-
dělení Stodůlky pro
podezření ze spá-
chání trestného
činu.

Kdo házel láhve na auta?
V poslední únorový den zasahovala hlídka městské policie v ulici
Suchý vršek kvůli neznámé osobě, která úmyslně poškozovala za-
parkovaná auta tím, že na ně z balkonu panelového bytu házela
pivní lahve, skleněné popelníky a jiné těžké předměty. Šetřením
vyšlo najevo, že výtržník poškodil vozidla továrních značek Škoda
Octavia a Volvo. Hlídce se ve spolupráci se svědky události podařilo
kontaktovat majitele bytu, který byl mimo bydliště. Po příjezdu si
majitel bytu vyhozené předměty poznal a v doprovodu strážníků
otevřel svůj byt. K velkému překvapení všech účastníků se v bytě
nacházela pouze jedna osoba, a to jedenáctileté dítě. Věc si na místě
převzala Policie ČR.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Hasičské okénko
Mladí hasiči - mistři v uzlování
Už brzy ráno 19. února na nás čekala vedoucí před hasičárnou, odkud
jsme vyráželi do Kbel na 1. kolo Poháru v uzlování. Podařilo se a

družstvo „A“ 
v mladší kategorii
zvítězilo a postou-
pilo. V pátek 
4. března nás če-
kala cesta do Mě-
cholup a všichni
jsme ještě nervó-
znější, odpověd-
nost je veliká. Při
závodu nervozita
odpadá a uzlování
jde samo. Čas je

ještě lepší než minule, a protože jsme byli lepší než ostatní, jsme
mistři a pohár je náš. Hurá! Mládež SDH Stodůlky

Zbrojnice se představila odborné veřejnosti
Po několikaměsíční práci na zařízení nové zbrojnice jsme v sobotu 
4. března pozvali na návštěvu zástupce Hasičského záchranného sboru
hl. m. Prahy, Úřadu MČ Praha 13, okolních sborů, dlouholeté členy
sboru a členy výjezdové
jednotky. Všem příchozím
jsme se pochlubili nově za-
řízeným interiérem hasič-
ské zbrojnice, garážovými
stáními a sociálním záze-
mím. Po prohlídce všech
prostor jsme hosty pozvali
ke štědře prostřenému
stolu.      Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Hasičské okénko

Pracovníci služby kriminální policie a vyšetřování Praha II provádí
šetření v případu loupežného přepadení pobočky České pošty
v Hábově ulici ve Stodůlkách, ke kterému došlo dne 17. 2. 2011
kolem 13. hodiny. Zatím neznámá žena přistoupila k přepážce a po
dotazu na služby České pošty vyzvala
obsluhu přepážky k vydání peněz 
s tím, že má pistoli, kterou krátce na
to vyndala z vesty a položila na pult
přepážky. Zbraň byla zabalena v mi-
kroténové tašce. Obsluha přepážky pa-
chatelce vydala finanční částku 
a neznámá žena poté z pobočky odešla
neznámo kam. 

Pachatelce loupežného přepadení bylo

okolo 30ti let, byla silnější postavy, měla dlouhé černé vlasy stažené do
culíku, kulatý obličej, výrazné modré oči, byla decentně nalíčena. Na
sobě měla fialovou mikinu na zip s kapucí, na které měla oblečenou
tmavou vestu, dále modré jeansy, tmavé boty a na hlavě světlou čepici 

s kšiltem. Přiložené fotografie jsou z ka-
merového systému pošty. Hovořila česky
bez přízvuku nebo vady řeči. 

V případě, že máte jakékoli poznatky
k případu nebo osobě pachatelky, zavo-
lejte prosím na operační středisko
Obvodního ředitelství policie Praha II, 
tel. 974 852 101 nebo na linku 158. 
Předem děkujeme za spolupráci.

nprap. Dušan Čech, kriminalista OŘP Praha II

Neznáte pachatelku přepadení?
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� Stavební práce na klíč. Fa Kytír - rekonstrukce bytů, bytová
jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost. Tel.:
604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt 602 245 428.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Stříhání, trimování a úprava psů všech plemen - Štěpánka
Kindlová, Nušlova 45, Nové Butovice, tel.: 737 274 172. Pracovní doba:
Po 14-21 hod., Út, St, Čt, Pá 9-14 hod., So, Ne dohodou. Ceník: york
350 Kč, pudl, bišon 390 Kč, kokr, střední pudl 450 Kč, trimování 550 Kč.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč,  pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.

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: 251818196, 602 305 195, 602 305 215

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn. 251 612 464, technik 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�
Služby

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,  lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Zámečnictví Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979  NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.

� Stavební práce Smítka (dříve S+S): rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Masáže u vás doma - večer, víkendy - klasická masáž ce-
lého těla, Breussova, indická - 1. masáž zdarma! Informace
na www.masaze-honza.wz.cz nebo 721 961 134.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky  na tel.: 739 029 625.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.

� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu, tel.:
773 239 652.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 5
tel./fax: 235 520 521

Ž A L U Z I E
všEch typů

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu
A U t O D O p R A v A

Dodávkami (místní i dálková)
tel.: 251 619 721, 602 282 053

pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� INSTALATÉR - FRÖHLICH - 603 239 568, 235 513 645
rozvody vody, plynu, montáže baterií, 5 let servis.
� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže vodo-
vodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁV-
KOVÁ AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.

� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
�Hodinový manžel - práce v  bytě i zahradě. Tel.: 724 995 383.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanali-
zace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.
� Relaxační masáže, manuální lymfodrenáž - novinka kosme-
tického studia Chrisis, Sluneční nám. 2588, tel.: 737 111 758.
� Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou profi
stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme
se vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 5 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.
� www.psacistroje.cz, kalkulačky, skartovače servis, pro-
dej, tel.: 241 412 507.
� Malování, lakování, úklid - P. Sus. Tel.: 603 505 927.
� Krejčová i dekorační šití. Tel.: 604 430 170.
� Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek či spotřebiče a ne-
máte jak? Nabízíme tuto velmi levnou službu s dodávkou nebo pick-
upem a jedním řidičem. Díky vaší pomoci při nakládce a vykládce se
ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 717 818. 
� Bezpečně s námi prodejte vaši nemovitost. Pomůžeme
vám stanovit prodejní cenu, vyplatíme dluhy, odstraníme
exekuce, vyřešíme prodej nemovitosti s hypotékou, advo-
kátní zastoupení při jednání s úřady. Vaše spokojenost je
naše vizitka již 16 let. Volejte: 725 090 613.

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, bojlery. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné
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Byty
� Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, garsonka - 2+1
dle velikosti do 11.000 Kč včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci
bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 806
245, 605 845 088.
� Nabízím k prodeji pěkný družst. byt 3+1/2L, komora, 100 m2, 7.p.
panel. domu v pův. udrž. stavu k rekonstrukci dle vlastních představ,
s výhl. na Řeporyje. Tel.: 774 524 407.
� Nabízíme pronájem dvou bytů v Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč
a 2+K.K. za 10.000 Kč. Ceny včetně všech poplatků a energií. Pane-
lový dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 777 260 333 sl. Krajňáková.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Vyměním byt 2+K.K. - 43 m2 (Magistrátní vlastnictví) Praha 13 -
Velká Ohrada za byt 3+1 (s doplatkem, s dluhem i v původním
stavu) na Praze 13 (Velká Ohrada, Lužiny) těsně před privatizací.
Formality a stěhování zajistím. Pište nebo volejte kdykoliv: dream-
livesvseznam.cz, +420 606 90 40 90.

Různé

Zaměstnání

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13 provádí bezplatné konzultace pro nastávající ma-
minky, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Info tel.: 251 623
889, www.smetanova-eva.wz.cz.
� Hotel Elma Srbsko-Karlštejn. Školení, kurzy, svatby,
promoce. Salonky-terasa-restaurace-gril. TEl.: 775 100 569.
� Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Vhodné jako sklad. Jen
dlouhodobě, 1.200 Kč/měsíc. Tel.: 603 522 472.

� Restaurace Nová Vyhlídka, Suchý vršek 2122, Praha 13,
Nové Butovice přijme na zkrácený úvazek Po-Pá pomocnou sílu do
kuchyně. Informace na tel.: 777 871 672.
� Odměna 5 - 15 tis. Kč za tip na majitele nemovitosti,
který se chystá prodat. Peníze vyplácíme ihned po dokon-
čení obchodního případu. Uvítáme dlouhodobou spolu-
práci. Volejte 725 090 613.

�Pronajmu garáž - Běhounkova ulice, levně. Mobil: 720 660 072.
� Pronajmu dlouhodobě garážové stání v Praze - Stodůlky, Velká
Ohrada. Cena 1.400 Kč/měs. Sleva možná. Tel.: 725 178 180.
� Pronajmu garáž u st. metra Luka. Tel.: 737 521 085.
� Prodám garáž v DV, Nušlova ul. u metra Nové Butovice. Cena
299.000 Kč. Tel.: 602 229 152.
� Koupím garáž v Běhounkově ul., Praha 5, 280 tis. 604 779 340.
� Pronajmu nebo prodám garáž na V. Ohradě. T: 602 876 539.
� Pronajmu 2 park. místa v ul. K. Kryla, P-13. T: 606 827 833.
�Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u stanice metra
Nové Butovice. Cena 1.600 Kč měs. Tel.: 737 219 454.
� Nabízím garážové stání k pronájmu v byt. projektu Britská čtvrť -
Stodůlky (1. pp) vjezd z ul. Laurinova, P-5. Volné ihned. Informace
na tel.: 724 601 036.
� Pronajmu dlouhodobě garážové stání u metra Hůrka.
Vjezd na čip. kartu. Cena dohodou. Tel.: 734 491 218.
� Pronajmu garážové stání na Velké Ohradě, Bašteckého ul.
Tel.: 602 658 682, 732 676 221.
� Pronajmu nebo prodám garáž v Běhounkově ulici. Tel.: 737 321
396, 737 318 824.

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

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
www.opravujeme.cz

� Elektronika: televizory, videa, DVD a CD přehrávače atd.

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

ELEKTROSLUŽBY 
P–13 Sluneční nám. 14 - červený výškový dům

Tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro „B“ Hůrka

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

www.zamrsky.wbs.cz

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

Prodej – koupě – pronájem

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

Parking Ovčí hájek, Praha13
Stodůlky/Nové Butovice

5 min. od Slunečního nám., metro Hůrka “B”

RESTAURACE
výčep + jídelna, kapacita 80 osob

2x LCD - kabel TV, free WiFi

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,

pódium - možnost hudby a tance, uzavřený pro-
stor pro soukromé akce, kapacita 80 osob

NABÍZÍME VÁM
tradiční kuchyň - 2x denní menu (zvýhodněná

cena), speciality - minutky - italská jídla, točené
pivo: Prazdroj, Gambrinus, Kozel a nealko Birell!

MOŽNOSTI PRO VÁS
Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner

- po jídle káva ZDARMA
- při soukromých akcích (rauty, oslavy, svatba,

smuteční setkání aj.) individuelní sleva
- vysokoškoláci („INDEX“ k nahlédnutí)

10% sleva u všech jídel
- bezplatný vstup při hudební produkci
- oddělený kuřácký/nekuřácký prostor

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930

vedoucí provozu pan Minařík: 777 871 672
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

tEL.: 603 117 059, 311 670 198

� Koupím byt s dluhy, vybydlený, s nebezpečím výpov. před
privatizací, slušné jednání, hotovost. TSVO9@seznam.cz,
tel.: 737 794 039.
� Vyměním menší byt v osobním vlastnictví za obecní byt
před privatizací, případně i hotovost bez bytu. E-mail: mil-
vlasti@yahoo.com. Tel.: 737 792 392.
� Nový luxusní byt v OV ve velmi vysokém standardu - 2+K.K./B,
70 m2 + garážové stání, který se nachází v rezidenčním projektu
Akademia Zličín na P5. Cena 3.430,000 Kč vč. DPH. Kolaudace září
2011. Tel.: 603 27 07 17, reality@akropolisreality.cz.
� Vyměním byt 2+1 OV v Chomutově za menší na Praze 13.
Tel.: 608 477 891.
� Pronajmu nový 1+K.K., balkon, zařízený, Praha 13, Stodůlky.
Nájem 8.000 Kč. Tel.: 606 827 833, 257 830 150.
� Pronajmu nezařízený byt 4+1, 116 m2 u stanice „M“ Nové Buto-
vice. Každý pokoj má samostatný vchod. Nájem 10 tis. + služby
6.200 Kč. Tel.: 774 116 006.
� Nový luxusní byt 3+K.K./B, 73,9 m2 + garážové stání, který se
nachází v rezidenčním projektu Akademia Zličín na P5. Cena
3.600.000 Kč vč. DPH. Kolaudace září 2011. Tel.: 603 27 07 17, rea-
lity@akropolisreality.cz.
� Prodám udržovaný patrový RD 10 km od Strakonic, 7+1, 150 m2,
centrální topení elektro a tuhá paliva, 2x sklep, vodovod, kanalizace,
studna, 2x garáž, zahrada 1800 m2, tel.: 732 702 649.

� Maminka s 5 letým synem hl. kamarádku také s 4-6 letým
chlapečkem na hřiště a společné akce. Tel.: 732 842 605.
� Využití volného času rekr. a víkend. Pobyty v JČ na Lužnici. Tel.: 721
209 160, www.volny.cz/stetina.ta.
� Nabízím výuku NJ pro začátečníky a mírně pokročilé. Místo
dle dohody, 150 Kč/vyuč. hodina. TEl.: 732 777 835.
� Do nově otevřené dětské ordinace v Praze Stodůlkách přijímám
nové pacienty 0-19 let. Možnost objednání, návštěva u pacienta doma,
CRP, STREPTEST, mobil 773 667 100, www.stanova.pediatripraha.cz. 

Alergologie a klinická imunologie
Pod kulturním domem 932/1,  Praha 13

Zastávka autobusu č. 174, 130 – 
„Nová kolonie“

přímo před domem, zastávka metra B „Luka“
7 minut pěšky přes centrální park.

MUDr. Jindřich Lahovský
Objednání možné – telefonicky:

235 313 367 
e-mailem: alergo5@volny.cz

www.alergo.cz
Rádi Vás uvítáme v našich nových prostorách,
krátké objednací lhůty, žádné čekání, smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí,
vstřícný personál.

Hovoříme anglicky, německy a rusky.
Nabízíme očkování proti klíšťové encefalitidě,

chřipce a další.

ZAHRADNICTVÍ KRÁL
vás srdečně zve na výstavu

VELIKONOCE 
PO ZAHRADNICKU

ve dnech 15. - 23. dubna
www.zahradnictvikral.cz
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AAUUTTOO··KKOO AA  BBOOHHOOUU··
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 16 – 19 hod. 
v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, HÛrka.
V˘uka probíhá v úter˘ od 17 – 19 hodin
Cena kurzu sk. B – 88..660000  KKãã.
Provádíme – kondiãní jízdy,
‰kolení fiidiãÛ - profesionálÛ vã.
dopravnû psychologického vy‰etfiení

TTeell..::  777755  777711  229944 wwwwww..aauuttoosskkoollaabboohhoouuss..cczz

L

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

Tel.: 602 212 040, www.araneuss.cz

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.

+ rekonstrukce bytových 
jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

155 00 Praha 5, Janského 2369, Tel.: 235 520 573, 
Mob.: 736 752 666

E-mail: starmont@seznam.cz, www.starmont.cz

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12
„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 

Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 

„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

www.koberce-nejlevneji.cz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

� lamelové dveře � garnýže a záclonové pojezdy
� výsuvné markýzy � zastínění balkonů a teras

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

602 742 781, 251 623 003
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
www.kovosluzba-plus.cz

777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

�
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Dne 16. února proběhlo obvodní
kolo olympiády v anglickém ja-
zyce. Ani letos se soutěžící ze ZŠ
Janského v konkurenci škol, mezi
nimiž jsou i školy s rozšířenou
výukou jazyků, neztratili. Danny
Mourad, žák 7. třídy, již podruhé
obhájil 3. místo.

Výuce cizích jazyků věnujeme
velkou pozornost. V 1. a 2. třídě
se v kroužcích žáci seznamují
hravou formou s angličtinou. Ve
3. a 4. třídě si mohou procvičit
nově získané vědomosti s lekto-
rem, který dlouhodobě pobýval
v zahraničí. Pro velký zájem dětí

a rodičů budeme v příštím škol-
ním roce vyučovat anglický jazyk
již od 1. třídy. Na 2. stupni mají
žáci k povinným hodinám an-
gličtiny přidanou 1 hodinu kon-
verzace. Od příštího školního
roku otevíráme 6. třídu s výukou
anglického a německého jazyka.
V 1. a 6. třídách jsou ještě volná
místa, v případě zájmu kontak-
tujte vedení školy.

Zveme všechny předškoláky 
i jejich rodiče na ukázkovou ho-
dinu angličtiny, která se bude
konat 24. května od 17 hodin.

Karla Krištofová

Folklorní soubor Lučinka pořádá
6. - 13. 8. dětské soustředění -
letní tábor s pohybovým zaměře-
ním. Vydáme se společně do obce
Vřesník u Humpolce, kde bu-
deme pořádat dobrodružné vý-
pravy do přírody, jezdit na
ponících, soutěžit, hrát hry a také
se učit novým pohybům na taneč-
ních zkouškách. Tento ozdravný

pobyt je vhodný pro děti ve věku
5 - 10 let, ať už se tanci věnují či
chtějí začít, nebo prostě jen mají
spoustu energie a chtějí se vydo-
vádět. Neváhejte a přihlaste své
děti, dokud jsou ještě volná místa.
Cena soustředění je 2 600 Kč.
Více na www.fslucinka.wz.cz, 
tel. 775 333 264, fslucinka@se-
znam.cz. Šárka Adamová

Výuce jazyků věnujeme velkou pozornost

Letní tábor s Lučinkou

Pro školní rok 2011/2012 nabízí
ZŠ Mládí žákům vstup do vzdě-
lávacího programu Co se v Mládí
naučíš od šesté třídy, který vychází
ze vzdělávacího programu rozší-
řené výuky jazyků s dlouholetou
tradicí na naší škole.  Žáci si
k prvnímu cizímu jazyku - anglič-
tině - volí druhý jazyk mezi fran-
couzštinou a němčinou. Nabízíme
jim zajímavý program, který je
nejen srovnatelný s osnovami ví-
celetých gymnázií, ale kde navíc
rozvinou své znalosti angličtiny na
vysokou úroveň a naučí se dob-
rým základům druhého jazyka.
Žáci vyšších ročníků pravidelně
vyjíždějí na jazykový pobyt do

Velké Británie a Francie. Každo-
ročně se konají zahraniční zájezdy
do Německa a Rakouska. Spolu-
pracujeme se zahraničními part-
nery, např. s British Council,
partnerskou školou v Rakousku
nebo univerzitou ve Francii. Or-
ganizujeme zajímavé projektové
dny, ve kterých žáci rozvíjejí nejen
své jazykové znalosti, ale také si
ověřují a získávají poznatky z ji-
ných předmětů. V přijímacím ří-
zení na střední školy obsazují žáci
našich devátých tříd přední místa.
Bližší informace získáte u vedení
školy na tel. 235 515 464 a na
www.zsmladi.cz. 

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Přijímáme přihlášky do 6. ročníku
školního roku 2011/12. Nabízíme
třídy s rozšířenou výukou němec-
kého jazyka a informatiky v nově

zrekonstruované budově u stanice
metra Luka. Bližší informace na
www.zstravnickova.cz.

Zuzana Nováková

Co se v Mládí naučíš

FZŠ Trávníčkova nabízí

V druhém týdnu měsíce dubna
proběhnou přijímací zkoušky do
Základní umělecké školy Sto-
důlky, K Brance 72. Se svými
dětmi se můžete hlásit v těchto
termínech:
� Hudební obor

11. – 15. 4. od 14 do 18 hodin
v koncertním sále ZUŠ

� Literárně-dramatický obor
13. 4. od 14 do 18 hodin

v koncertním sále ZUŠ
� Výtvarný obor

11. - 13. 4. od 14 do 18 hodin
ve FZŠ Trávníčkova

� Taneční obor
11. - 14. 4. od 14 do 18 hodin
ve společenském sále ZŠ Kun-
cova.
Na vaše děti se těší učitelé

školy.
Vladimír Světlík 

Přihlaste se do Základní umělecké školy

FZŠ Trávníčkova vyhlašuje pro
mateřské a základní školy Pra-
hy 13 soutěž o nejkrásnějšího ve-
likonočního beránka z jakéhokoli
materiálu, v libovolné velikosti!
Vítáme jednotlivce i kolektivy.
Bližší informace na www.zstrav-
nickova.cz. Zuzana Nováková

O nejhezčího velikonočního beránka

Fakultní základní škola Mezi
Školami připravuje do příštího
školního roku pro žáky 6. tříd, je-
jichž rodiče o to budou mít zájem,
posílení matematiky o 1 hodinu 
a češtiny o 1 hodinu týdně. Re-
aguje tak na současnou diskusi ve-
denou Ministerstvem školství
jako reakci na výsledky českých
žáků v celosvětových srovnáních.
Ministerstvo připravilo nové
učební osnovy jako alternativu ke
školním vzdělávacím programům,
které zvyšují objem hodin mate-
matiky o jednu hodinu v 7. a 8.
ročníku a českého jazyka o jednu
hodinu v 6. a 9. ročníku. Žáci,
které rodiče přihlásí do programu

posílení matematiky a češtiny ve
FZŠ Mezi Školami, budou mít 
v každém ročníku po 5 hodinách
matematiky a češtiny.

Vedle toho FZŠ Mezi Školami
nabízí standardně od 6. ročníku
rozšíření základního učebního
plánu o jeden z předmětů:
� Německý jazyk
� Informatika a výpočetní technika
� Přírodopis
� Matematika
� Sportovní příprava

Přihlášky do 6. ročníku FZŠ
Mezi Školami jsou k dispozici na
sekretariátu školy, nebo na webu:
www.fzsmeziskolami.cz.

Petr Vodsloň, ředitel školy

Podpora matematiky a češtiny
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Znovu o psech a lidech
I v letošním roce se opakovala si-
tuace, kdy poté, co slezl sníh,
byly chodníky i trávníky plné
psích výkalů. Opět nebylo kam
šlápnout a všichni jsme si nosili
svá štěstí domů na podrážkách.
Životní prostředí je od konce
loňského roku v mojí kompe-
tenci, a proto jsem okamžitě ini-
cioval zvýšený dozor strážníků
městské policie na dodržování
povinností chovatelů psů. Stráž-
níci kontrolovali zejména povin-
nost odstraňování psích
exkrementů z veřejných pro-
stranství a také povinnost nechat
psy trvale označit a přihlásit do
evidence. Kontroly probíhaly na
celém území Prahy 13. Bylo na-
sazeno více než 60 strážníků,
kteří zkontrolovali téměř 500
majitelů psů. Ve více než třiceti
případech bylo zjištěno nečitelné
označení psa, nebo pes nebyl
vůbec správně evidován. Všechny
záznamy z kontrol byly předány
oddělení daní a poplatků, které
má na starosti evidenci psů 
v rámci Úřadu MČ Praha 13. Při
ponechání exkrementu na chod-
níku byli přistiženi pouze čtyři
obyvatelé městské části. Tyto pří-
pady strážníci řešili přímo na
místě uložením blokové pokuty.
Je možné, že v přítomnosti 
strážníků lidé dbali více svých
povinností. Je však důležité po-
dotknout, že přítomnost stráž-
níka v uniformě v terénu působí
ve všech směrech jako pozitivní
prevence. Zvýšený dozor městské
policie bude pokračovat i nadále
v rámci hlídkové činnosti stráž-
níků. Další iniciativou je zvýšený
úklid psích exkrementů pomocí
motorové čtyřkolky, která pro-
jíždí průběžně všechny lokality 
a pracovník sklízí psí exkrementy
z chodníků i přilehlých trávníků
speciálním vysavačem. Z chod-
níků, které má ve správě odbor
životního prostředí (OŽP), byly
psí exkrementy společně s dalším

odpadem odklizeny do konce
března, kdy byl odklízen zimní
posypový materiál. Těmito inicia-
tivami ale nelze zajistit trvalý 
a dokonalý pořádek. Za své psí
miláčky jsme zodpovědní sami,
jako majitelé. Velké množství psů
na sídlišti vyvolává více různých
konfliktů. Nad hloupým chová-
ním některých majitelů nevin-
ných pejsků občas zůstává rozum
stát. Na podzim byla poničena
kůra asi u 50 okrasných stromů
na veřejných prostranstvích 
v Nových Butovicích. Byl to
jeden z případů, kdy majitel cvičí
psa, nutí ho skákat na stromy 
a trhat. Stromy s potrhanou
kůrou jsou často odsouzené 
k smrti. Tento případ vyšetřuje
Policie ČR. Bohužel se vyskytují 
i případy konfliktů psů a malých
dětí. Při pořizování psa je velmi
důležité zvážit, zda na něj máme
dostatek času, zda jeho velikost
odpovídá rozloze bytu a počítat 
s velkou zodpovědností za čistotu
veřejného prostranství. Je nutné
vést také venčící děti ke sběru ex-
krementů a hlídání pejska, aby
nedocházelo k ničení majetku či
ohrožování bezpečnosti obyvatel.
V roce 2011 vydala městská část
460 tisíc korun za sáčky na psí
exkrementy, ale celá služba 
i s obsluhou košů je v hodnotě
1 milionu korun. Pracovníci
OŽP bohužel zaznamenali pří-
pady, kdy děti utrhnou celý balí-
ček sáčků a jako večerníček je
rozhazují po plochách zeleně.
V poslední době se také množí
dotazy občanů, zda může OŽP
dodat koše a sáčky na soukromé
pozemky. Většinou se jedná
o nově vybudované bytové kom-
plexy v oblastech při Velké
Ohradě nebo starých Stodůl-
kách. Odpověď zní: NE. Ve
správě OŽP, oddělení správy ži-
votního prostředí, je pouze ob-
sluha košů na pozemcích
městské části či hl. města Prahy
v rámci komplexní péče 
o veřejnou zeleň. Mapy i další
informace lze nalézt na webu
Prahy 13, v oblasti Městská část
- životní prostředí, v odkazu
„městská zeleň“. Psi versus lidé,
to je stálé a nekonečné téma,
které je staré jako lidstvo samo.
Ale slovy Karla Čapka: „Když se
my, lidé, budeme chovat lépe 
k pejskům, budeme hodnější 
i sami k sobě“.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Poznávej a chraň přírodní a kulturní
bohatství Prahy 13
Ne každý se chce vydávat za pří-
rodními i kulturními památkami
někam do daleka. Do následují-
cích čtyř čísel STOPu připravu-
jeme seriál nabízející cíle, které
máte takřka za humny. V roce
2005 radnice vydala knihu Pra-
ha 13, město uprostřed zeleně,
která představila městskou část
a její přírodní a kulturní pa-
mátky. Knihu asi každý ve své
knihovně nemá, ale STOP zavítá
do každé schránky.

Praha 13 leží v povodí Dalej-
ského a Motolského potoka. Síd-
lištní zástavba se zde prolíná 
s původními zemědělskými osa-
dami a dvory. Jižní hranici tvoří
Přírodní rezervace Prokopské 
a Dalejské údolí. Na severu se
rozkládá přírodní pás Háje a Vi-
doule. Na západě Praha 13 pře-
chází do zemědělsky obdělávané
oblasti. Na východě pak navazuje
na hustě osídlenou oblast Radlic
a Jinonic v Praze 5. Pomyslnou
zelenou páteř městské části tvoří
soustava souvislých zelených

ploch - Údolí s prameništěm
Motolského potoka, Panská za-
hrada, Centrální park, který přes
Arboretum Albrechtův vrch
volně navazuje na Prokopské 
a Dalejské údolí. Přírodní oblasti
zahrnují několik zajímavých pří-
rodních památek pod státní
ochranou a jednu přírodní rezer-
vaci. Kromě přírodního bohatství
je zde několik zajímavých církev-
ních staveb.

Seriál bude mít čtyři pokračo-

vání: Povodí Motolského a Da-
lejského potoka, Příroda ve
městě - zelená páteř Prahy 13,
Přírodní památky a Usedlosti,
dvory, kostely a kapličky.

Seriál zařazujeme u příležitosti
třetího ročníku velmi zajímavé
turistické akce pro veřejnost Po-
znávat a chránit kulturní a pří-
rodní bohatství Prahy 13, která se
bude konat 21. května. Seriál
bude zveřejněn i na webových
stránkách městské části. První
kapitola vás čeká v květnovém
STOPu. Dana Céová
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Kampaň ke Dni Země
V letošním roce bychom vás opět chtěli po-
zvat na informační kampaň pro veřejnost
konanou u příležitosti Dne Země. Uskuteční
se 21. dubna od 10.00 na prostranství 
u metra Lužiny. Na místě budou přistaveny
informační stany, kde budou pro veřejnost,
školy a školky zdarma k dispozici různé in-
formační materiály a letáky k environmen-
tálním tématům, připravené jsou rovněž

soutěže a hry pro děti. Tuto akci pořádá 
Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Praž-
skými službami, a.s., a  dalšími organiza-
cemi, za podpory Městské části Praha 13.
Jelikož je rok 2011 vyhlášen Mezinárodním
rokem lesů, bude letos akce zaměřená
nejen na tradiční téma - odpady, ale také
na ochranu lesů.

Eva Beránková

Rodiče je zřejmě zapomněli vychovat
Někdy zůstává až rozum stát nad tím,
jakým způsobem se někteří lidé bez uzar-
dění zbaví nepotřebných věcí a jaký ne-

pořádek dokážou bez-
ohlední jedinci udělat. 

Některý z obyvatel domu ve Volutové
ulici byl líný odnést po Vánocích stromeček
ke kontejnerům, tak ho prostě vyhodil z bal-
konu do koruny platanu, odkud ho musel
vyprostit až pracovník zahradnické firmy. 

Odbor životního prostředí zajistil 10.
února jednorázový úklid prostoru okolo
stanice metra Hůrka. Psalo se o tom 
v březnovém STOPu. Značný nepořádek
hyzdil okolí všech laviček i keře u pro-
dejny Albert. Na celé uklízené ploše byly
vysbírány tři kubíky odpadků a pěší zóna
na chvíli prokoukla. Ne nadlouho. Po mě-
síci musíme bohužel konstatovat, že na
mnoha místech už se opět rozmohly 
odpadky. Některým lidem zřejmě rodiče
zapomněli vysvětlit, že na chodník od-
padky nepatří.

Vladimíra Rottrová a Samuel Truschka 

Archeologická (Mukařovského-Bron-
zová)

5 3.5. U Jezera +parkoviště, Sezemínská, Bron-
zová+parkoviště, Amfórová +spojka

4.10. +parkoviště, Mukařovského–parkoviště 
u metra, Podpěrova, Brdičkova , 
Kolovečská + spojka Mukařovského 
+  parkoviště

6 10.5. Archeologická (Zázvorkova-Jeremiášova),
Zázvorkova+parkoviště, Modrá + parko-

5.10. viště,Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá 
+ spojka Archeologická + parkoviště, 
Mohylová + parkoviště, Píškova 

KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V ROCE 2011 V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13
+ parkoviště

7A 11.5. V Hůrkách (Petržílkova-Suchý vršek),
Ovčí hájek + parkoviště, 

10.10. Seydlerova, Fingerova
7B 12.5. V Hůrkách (Pod Hranicí-Suchý vršek),

Husníkova, Suchý vršek
11.10.

8A 16.5. Běhounkova (Bucharova-Blattného),
Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě,

13.10. Volutova + parkoviště  
8B 17.5. Běhounkova ( Blattného-Pod Hranicí)

+ parkoviště, Kodymova, 
14.10. Dominova, Mezi Školami, Blattného

V 1 26.4. Janského (Červeňanského – Kurzova),
NN 3456 – 2 x  parkoviště Herčíkova,
Drimlova

V 2 27.4. Kurzova, Borovanského, Přecechtělova
(Kurzova-Janského), Netouškova, Klau-
sova, Janského (Kurzova-Prusíkova)

V 3 28.4. Bašteckého, Prusíkova, Pavrovského-
plus 2x parkoviště, Janského (Červe-
ňanského – Prusíkova), Přecechtělova
(Kurzova-Pavrovského

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy
osazeny 7 dnů před zahájením čištění. Žádáme řidiče,
aby toto dopravní značení respektovali.

Čís. Termín Seznam
bloku čistění ulic
1 13.4. Vackova + tři menší parkoviště, Kálikova,

Heranova,
18.10. Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím,

Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická,
Flöglova, Hostinského + parkoviště + 
odbočka  k mateřské škole, Klukovická

2 12.4. Lýskova (od Chalabalova po Jeremiášovu)
+ parkoviště, Kociánova, 

19.10. Chalabalova + parkoviště, Kovářova,
Kuncova, Mládí + parkoviště + spojka 
Armády, Na Vlku – celá  

3 11.4. Fantova + spojka
Oistrachova +
parkoviště, Tráv-
níčkova +parko-
viště + spojky

20.10. Mukařovského,
Kettnerova , 
Horákova

4 2.5. Neústupného +
parkoviště, Chlu-
pova, Bellušova +
spojky Mukařov-

3.10. ského +parko-
viště, Holýšovská
+parkoviště, 

PranýřPranýř

Datum Stanoviště Hodina  
23. 4. K Řeporyjím x V Brůdku 9 - 12  
23. 4. K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha 9 - 12
23. 4. K Fialce -  odstavná plocha u bývalých potravin 9 - 12
23. 4. K Opatřilce x K Jihu 9 - 12
23. 4. K Sopce - proti restauraci u Šimáčků 13 - 16
23. 4. Nám. Na Lužinách 13 - 16
23. 4. Pod Zličínem - u retenční nádrže 13 - 16
23. 4. 5. máje - proti domu č.p. 325 13 - 16
23. 4. U Kašny - odstavná plocha 13 - 16

7. 5. Chalabalova  - proti č.p. 1611 9 - 12
Harmonogram sběru biologického odpadu (listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina,
příp. kuchyňský  bioodpad rostlinného původu, NE živočišné zbytky)
Projekt je financován z prostředků hl. m. Prahy.

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Praha 13 plná květin 
Redakce STOPu a Výbor pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 13 ve spolupráci se Zahradnictvím Král,
Kolovečská 1938, vyhlašují soutěž O nejhezčí bal-
kon a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin. Fotografie svých 
rozkvetlých balkonů nebo předzahrádek odevzdejte nebo zašlete do 
redakce STOPu, a to do 30. 8. 2011. Adresa redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice nebo stop@p13.mepnet.cz. 
Majitel nejhezčího balkonu a obyvatelé domu s nejhezčí předzahrádkou (ti, kdo se o
předzahrádku starají) získají od sponzora soutěže Zahradnictví Král hezké ceny, které
jim umožní, aby byl jejich balkon nebo předzahrádka v příštím roce ještě hezčí.

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ
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Sčítání lidu (1910)
Dne 31. prosince 1910 bylo nařízeno provésti sčítání lidu. Při
tomto sčítání byl zjištěn tento stav obyvatelstva. V samotné obci
Stodůlkách bylo napočítáno v 79 domech 765 obyvatel, z toho
mužů 369, žen 396, na Lužinách v 52 domech 359 obyvatel, 174
mužů, 185 žen, v Háji v 7 domech 139 obyvatel, 74 mužů, 65 žen,
u Bílého beránka ve 3 domech 37 obyvatel, 15 mužů, 22 žen. Sto-
důlky měly v té době celkem 141 domů s 1304 obyvateli, z toho
bylo 636 mužů, 668 žen.  Národnostní rozvrstvení bylo toto: 

1 299 Čechů, 1 Němec, 1 Maďar, 
3 Poláci. Samostatných držitelů bytů
bylo 258, rodin však bylo více, neboť
na mnohých místech bydleli rodiče
jako majitelé bytu a s nimi provdaná
dcera nebo ženatý syn.

1. 4. 1929 se narodil prozaik a dramatik Milan Kundera.  
2. 4. 1805 se narodil Hans Christian Andersen. Tento den byl vyhlášen Mezinárod-

ním dnem dětské knihy.
10. 4. 1928 se narodil filmový scenárista a spisovatel, autor knih pro děti Ota Hof-

man.
14. 4. 1929 se jel poprvé automobilový závod o Velkou cenu Monaka.
23. 4. je považován za Světový den knihy a autorského   práva, a symbolickým

datem světové literatury s výročími W. Shakespeara, M. Cervantese, 
V. Nabokova a dalších významných spisovatelů.

25. 4. 1918 se narodila americká jazzová zpěvačka Ella Fitzgeraldová. 

A v Praze 13?
Před dvaceti lety vyšlo první číslo STOdůleckého Posla – zpravodaje STOP.
Měl tehdy 8 stran a prodával se v sídlištních samoobsluhách.

Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v dubnuKalendárium aneb událo se v dubnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Fakulta architektury se stěhuje
do nového 
Nová budova byla vystavěna
během osmnácti měsíců na po-
zemku v dejvickém kampusu
ČVUT v návaznosti na Fa-
kultu stavební, Student-
ský dům a Národní
technickou knihovnu.
Budova ve tvaru L má
osm nadzemních a tři
podzemní podlaží 
(s parkovací kapacitou
316 stání). V přízemí
jsou 4 velké audiovizu-
ální sály pro 660 poslu-
chačů. Umístění volně
navazuje na návrh architektů
Čermáka a Paula z přelomu 
50. a 60. let a zastavovací plán
Dejvic profesora Engela ze 20.
let. Architektonický návrh pro-
fesorky Aleny Šrámkové vzešel
ze soutěže 35 týmů a vybrala jej
komise složená z významných

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu
architektů. V novém objektu
bude sídlit Fakulta architektury
a děkanát Fakulty informačních
technologií. Budova je navr-
žena jako univerzální, s výuko-
vými prostory pro technické

obory. Charakteristickým
rysem je transparentnost. Pro-
sklenými příčkami je vidět do
učeben, ateliérů i pracoven vy-
učujících. Náklady 1 160 mil.
Kč pokryly státní dotace ve výši
999 mil. Kč a vlastní zdroje
částkou 161 mil. Kč. –dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� V Horních Počernicích byla
slavnostně otevřena nově zre-
konstruovaná (částkou 73 mil.
Kč) Střední odborná škola pro
administrativu Evropské unie.
Největší zájem je o studium
právní administrativy, provoz
diplomatických služeb a letos 
i o nejnovější řízení lidských
zdrojů. 
� Městská rada jednala o celo-
městsky významných změnách
Územního plánu. Týkaly se do-
pravní a technické infrastruktury,
např. aktualizace záplavových
území, hranic zastavěného úze-
mí, nového vodovodu do Uhří-
něvse, retenčních nádrží, tunelu
SJ magistrály ale i nové lanovky
na Praze 5. Nesouhlas vyslovila
rada k návrhu na upřesnění regu-
lativu letiště v Praze 19. 
� Děti na Klinice dětské chirur-
gie motolské nemocnice vymy-
slely jména pro dva nové razící
štíty. Ty budou použity při pro-

dloužení metra A z Dejvic právě
do Motola. Vítězná jména jsou
Tonda a Adéla. K nim připojily
děti i obrázky, jak si takový razící
štít představují.
� Hlavní město Praha přistoupí
k pilotnímu projektu nákupu slu-
žeb a komodit způsobem veřejné
elektronické aukce. Díky ní může
zadavatel získat od uchazečů
mnohem výhodnější nabídku,
než pouze na základě klasického
hodnocení nabídek. Stále více se
používá i tzv. reverzní elektronic-
ká aukce, kdy je položkou objed-
návka nakupujícího. On-line
uchazeči jsou tlačeni dále jít se
svoji cenou dolů, vylepšit své na-
bídky tzv. „podhozy“, a tak vyhrát
zakázku. Pro zadavatele to před-
stavuje snížení ceny, nebo vylep-
šení podmínek. Metoda je maxi-
málně transparentní a eliminuje
korupční prostředí. Více najdete
na www.magistrat.praha-
mesto.cz. –dn-

TOULKY
Klub českých turistů Praha Kar-
lov, oddíl TURBAN vás srdečně
zve na podvečerní pochod Údo-
lím Motolského potoka z cyklu
EURORANDO 2011 - Voda ze
střechy Evropy, který se koná ve
čtvrtek 28. dubna. Pochod s tra-
sou o délce 8 km má start od
16.30 do 18.00 na konečné tram-
vají č. 9 a 10 (bus č. 180) na síd-
lišti Řepy. Cíl bude na zahrádce
restaurace U Petrů (Vidoule) od
18.00 do 20.00. Vrcholným mo-
mentem pochodu bude v 17.30
symbolický odběr vzorku vody 
z Motolského potoka (na hrázi

potoka nedaleko ulice Vstavačová
pod Baumaxem). Akce proběhne
pod záštitou starosty Prahy 13
Davida Vodrážky, vystoupí na
ní i soubor Lučinka.

Celoevropské setkání turistů
EURORANDO se koná jednou
za pět let. První ročník se usku-
tečnil v roce 2001 ve francouz-
ském Štrasburku, druhý v roce
2006 v Českých Budějovicích 
a letos organizují Španělé v An-
dalusii třetí ročník, který bude
mít slavnostní vyvrcholení v říjnu
v Granadě.

Tématem nadcházejícího EU-

RORANDA 2011 je voda jako
životadárná tekutina, jako stále
vzácnější zdroj, který by se lidé
měli učit využívat hospodárně 
a ekologicky. V rámci EURO-
RANDA 2011 bude odebírána
voda z mnoha evropských toků 
a postupně slévána podle jedno-
tlivých regionů a povodí a při 
závěrečném ceremoniálu slita do
kašny ve španělské Granadě.

Do projektu Eurorando 2011 se
významnou měrou zapojuje i Klub
českých turistů. V Praze budou
odebrány vzorky vody z říček 
a potoků v rámci pravidelných

podvečerních pochodů Prahou 
od 19. 3. do 28. 5. Vzorky vody 
z Motolského potoka a dalších
pražských toků budou slity v so-
botu 28. 5. v Praze-Radotíně 
a odtud poputují až do Španělska.

Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan

Pro vodu údolím Motolského potoka
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V únorovém STOPu vyšel člá-
nek Věry Opatrné se vzpomín-
kami pamětníků na skauting ve
30. a 40. letech minulého století.
V letošním roce český skauting
slaví 100. výročí svého vzniku.
Proto bychom chtěli navázat na
tyto vzpomínky a ukázat, že 
i dnes skautské ideály a zásady
žijí a předávají se z generace na
generaci jako cenná štafeta. Vět-
šinu dnešních vedoucích oslovila
přátelská a činorodá atmosféra
skautského oddílu již jako malé
děti, s oddílem vyrostli a rozhodli
se předávat své znalosti a zkuše-
nosti těm mladším, stejně jako
aktér následujícího příběhu.     

Bylo mi tehdy pět, když jsem při-
šel na první schůzku. Před klubov-
nou pobíhala spousta holek a kluků,
dohromady nás mohlo být tak osm-
náct. Rozpačitě jsem stál opodál 
a všechno pozoroval. Nikdo mi ne-
věnoval pozornost, jen občas po
mně někdo zvědavě pokukoval.
Kostelní hodiny odbíjely půl páté.
Zpoza rohu se vynořila slečna, ně-
které děti se za ní nadšeně rozběhly.
Hopkaly kolem a štěbetaly jedno
přes druhé. Mířily přímo ke mně,
slečna vypadala sympaticky, ale
stejně jsem byl nervózní. Co když
budeme běhat a já budu nejhorší?
Co když se mi budou smát? Budou
se se mnou ostatní bavit? ...
Všechny moje obavy se ale ukázaly
jako zbytečné. Představila se mi
jako Smíšek, že je to její přezdívka 
a že jí tak mám říkat. Pak mě
představila všem dětem, že jsem prý
nováček a ať jsou na mě hodní. 
A tak to všechno začalo...

Skautský oddíl je pro děti
hlavně partou dobrých kamarádů,
kteří spolu mohou zažít něco zají-
mavého. Mimo školní třídu si tak
při pestrých aktivitách vyzkoušejí

spolupráci se svými vrstevníky, ale
i se staršími dětmi, což pro ně je
často nová zkušenost. 

První schůzka byla moc fajn.
Bylo to zvláštní, neseděli jsme 
v lavici, nebyla tam učitelka, ne-
museli jsme se hlásit a i tak to
všechno fungovalo. Když jsme bě-
hali po stanovištích a sbírali indicie
k vyluštění tajného kódu, nikdo se
mi neposmíval, že běhám pomalu.
Sestavovali jsme zprávu všichni
společně, vůbec jsem se necítil od-
strčeně. Skvěle jsme se pobavili 
u pantomimy, Šmudla totiž před-
váděl pštrosa. Uhodl jsem to a zís-
kal pro svou družinku bod. Při
pátrání s GPSkou jsme se sice pěkně
zamotali, ale určitě se to jednou 
naučím, stejně jako uvařit si jídlo
na ohni. Nakonec jsme se rozloučili
společným pokřikem a já už věděl,
že příští čtvrtek přijdu zas.

Během roku kombinujeme
schůzky v klubovně a výlety do
přírody s kulturními zážitky, letní
tábory doplňujeme o zahraniční
akce a mezinárodní setkání, např.
v Maďarsku nebo Belgii. Vedoucí
jezdí na vzdělávací i zážitkové

Skauting v jednadvacátém století

kurzy. Zařazujeme do programu
akční outdoorové aktivity, třeba
lanové překážky, jezdíme na
vodu, v zimě spolu běžkujeme 
a bobujeme. Ve spolupráci s Člo-
věkem v tísni pomáháme při
sbírce Postavme školu v Africe,
chceme se zapojit do projektu 
s názvem Skautské století, 
v jehož rámci se budeme snažit 
o zachycení životních osudů star-
ších členů Junáka, natáčet jejich
vyprávění, sepisovat příběhy...

Výpravy byly super. Jednou jsme
spali na hradě a večer měli večírek 
s Bílou paní. Pouštěli jsme lampi-
óny a pak zpívali u ohně s kytarou.
Rád vzpomínám i na letní tábor
ve stanech. Jak jsem na sebe byl
hrdý, když jsem sám bez pomoci
rozštípal sekerkou poleno! Vařilo se
na kamnech, museli jsme si sami
mýt ešusy, ale když jsme jednou
nasbírali spoustu borůvek, měli
jsme ovocné knedlíky! Celotáborová
hra vyvrcholila pokladovou. Bylo to
náročné, ale poklad stál za to! 

Skauti sledují při svých aktivi-
tách výchovné cíle. Děti se stále
něco učí. Nejde jen o praktické
dovednosti, které jim pomohou 
v každodenním životě i pobytu 
v přírodě, jde o celkový rozvoj je-
jich osobnosti. Nováčci - malé
světlušky a vlčata - jsou ještě
děti, chtějí si hrát. Proto vznikají
nové stezky - soubory úkolů 
a zkoušek, které děti plní - se
symbolickým pohádkovým fan-
tasy rámcem, který jim je bližší.
Aktivity se postupně zaměřují 
i na spolupráci ve skupině, rozvoj
charakteru a vnímání světa okolo
nás tak, aby se z nich stali lidé,
schopní zapojit se do života 
v dnešní společnosti.

Skauting letos završí sto let své
existence a dodnes se ke svým tra-

dicím hlásí. Nicméně stále pro-
chází modernizací tak, aby byl 
i pro současné děti nadále aktu-
ální. Na počátku nového tisíciletí
prošel český skauting modernizací,
která přinesla různé změny. Máme
nové rozdělení věkových kategorií
členů, které lépe odpovídá jejich
psychické i fyzické vyspělosti.
Současně došlo ke zlepšení sy-
stému vzdělávání vedoucích. Sna-
žíme se do programu zahrnovat
moderní technologie, jako třeba
GPS, vysílačky, počítače.

Středisko Hiawatha má 
v Praze 13 tři dětské oddíly. Nej-
menší děti od pěti do deseti let
chodí do koedukovaného oddílu
Letorost (www.letorost.hiawa-
tha.cz), starší pak do oddílu 
Paráda a Vlčáci (www.pav.hiawa-
tha.cz), který sdružuje děti od 
jedenácti let výše. Dalším oddí-
lem je dívčí oddíl Minnehaha
(www.minnehaha.hiawatha.cz) 
s dívkami od šesti do čtrnácti let.
V Praze 13 dále působí středisko
Vatra a Dvojka – další informace
o nich naleznete na interneto-
vých stránkách skautského
okresu Praha 5:
http://orjpha5.laddobar.cz/.

Kostelní hodiny odbily půl páté.
A já se vynořil zpoza rohu. Před
klubovnou skotačily děti jako dravá
zvěř. Když si mě všimly, vrhly se
na mě jako vosy na bonbon.
Drobná holčička stála vykuleně
opodál a já si vzpomněl, jak jsem
před lety stál úplně na tom samém
místě. Teď byla řada na mě. A já se
rozhodl ten štafetový kolík nést dál.
Protože vím, že to má smysl. 

vedoucí oddílů Pavla Sýkorová, Tereza Vrabcová,

Anna Daňková, Zbyněk Kocman 

a Bohumila Sedlačíková 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, 

Středisko Hiawatha Praha
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Slunce na svém náměstí hřejivě podpořilo letošní setkání
V sobotu 5. března se v Komu-
nitním centru sv. Prokopa v No-
vých Butovicích konalo již
XXXII. Setkání nemocných 
a starších obyvatel, které dvakrát
ročně organizuje Farní charita
Stodůlky a Římskokatolická far-
nost u kostela sv. Jakuba Star-
šího. Program už tradičně začíná
v 9 hodin církevní částí.
Po tradiční bohoslužbě Michaela
Špilara s udílením svátosti ne-
mocným, následovala část spole-
čenská s kulturním programem
a občerstvením. Zde přivítal
všechny přítomné, kterých se

letos sešlo přes šest desítek, ředi-
tel a spoluzakladatel Farní cha-
rity Stodůlky Jiří Pecha. Protože
setkání úzce souvisí s činností so-
ciální a zdravotní oblasti, byl při-
praven poradit i podat informace
přítomným seniorům a senior-
kám ředitel Střediska sociálních
služeb Prahy 13 Petr Weber.
Březnovým sluníčkem proteple-
nou atmosféru dokreslovali svou
hudbou a písničkami manželé
Leiblovi z Řevnic. 
A nejen potlesk, ale hlavně spo-
lečný zpěv, ke kterému dokázali
mnohé účastníky zlákat, jim byl

Program klubu seniorů duben 2011Program klubu seniorů duben 2011
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

4. 4. Káva o čtrnácté - studio nápadů Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

11. 4. Zážitky z cest po poutních místech
- La Salete, Lurdy Růženka Kučerová

18. 4. Velikonoce se blíží. Pánové, připravte si pomlázky,
dámy vajíčka
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

25. 4. Kantorské vzpomínání členové klubu

Informace pro členy všech klubů seniorů v Praze 13

● Pondělí 11. 4. od 11 do 12 hodin bude poradna pro 
zahrádkáře (chemie na našich zahrádkách, dotazy přítom-
ných, výměna osiva, sazenic apod.)

● Prosím o sdělení, zúčastníte-li se výstavy fotografii.

Přeji všem příjemné prožití velikonočních svátků.
Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

5. 4. Vzpomínka na Františka Hrubína     Iluše Cejpková

12. 4. Léčivé přípravky Biomediky                  Emílie Říhová

19. 4. Zazpívají nám žáci z MŠ U Bobříka J. Havránková

26.4. Video na přání – společenské hry

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

6. 4. Branické divadlo (el. varhany a zpěv)
Michal Kotaz 

13. 4. Činnost klubu zdravého stravování    Lucie Prošková

20. 4. Duo – kytara, zpěv manželé Leiblovi

27. 4. Sparťanka zahraje k tanci i poslechu
Miloš Procházka

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

V dubnu navštívíme výstavu malíře Karla Škréty ve Vald-
štejnské jízdárně a její druhou část v jízdárně Pražského hradu.

Další vycházka bude k pramenu Motolského potoka zvaném

Pražský ordovik, kde už se probouzí jarní příroda.
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci

ve 14.30 hodin.
Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho

klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna
na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

13. 4. Dieta diabetika

20. 4. Promítání videa

27. 4. Nabídka rehabilitace

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba,
a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací
ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od
15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit z naší
knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán prostor do-
tazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

tou nejlepší společnou odměnou. Přátel-
skou pohodu doplnili jako vždy svou po-
zorností dobrovolní spolupracovníci
farní charity, kteří zároveň  zajišťují do-
pravu pro účastníky s omezenou pohyb-
livostí. Setkání starších a nemocných
patří v naší městské části k dlouholeté
tradici. První se konalo už v roce 1995.
Úspěch byl takový, že se setkání nyní ko-
nají dvakrát ročně.  A protože na tom
březnovém jste byli právě teď skoro pří-
tomni, můžete si naplánovat i druhé le-
tošní setkání, které se uskuteční v čase
před adventem, okolo 20. listopadu opět
v Komunitním centru sv. Prokopa na
Slunečním náměstí. Dan Novotný
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Duben ve znamení festivalůPoslední turné Jarmily Šulákové 
Divadelní přehlídka studentských a experi-
mentujících divadel Stodůlecký Píseček, kterou
založila ve Mlejně dramaturgyně Markéta
Hoskovcová, se bude konat 8.-10. 4. již po pat-
nácté. Letošní zájem o účast je rekordní - při-
hlásilo se 11 inscenací studentských souborů
a 7 her experimentátorů. Jsou mezi nimi ty nej-
lepší české skupiny, které se pravidelně objevují
na festivalech nejvyšší úrovně. Soutěžící bude
hodnotit porota v mezinárodním složení
s Janou Korb z Berlína a Dušanem Vicenem
z Bratislavy, z našich odborníků nebude chybět
Vladimír Hulec z Divadelních novin ani diva-
delní vědec Petr Christov z FF UK. Vítězové
postoupí do národního kola a potom mohou po-
kračovat na Jiráskův Hronov, přehlídku toho nej-
lepšího, co se v neprofesionálním divadle za rok
urodí. V oblasti folku a country proběhne ve
Mlejně 13. dubna pražské finále hudební sou-
těže Porta Praha 2011. Pražské finále bude klá-
ním těch nejlepších, kteří bojovali v březnovém
předkole unikátní soutěže. Rezervovat a kupo-
vat vstupenky na všechny programy Klubu
Mlejn si můžete také z domova na
www.mlejn.cz. Dáša Brtnická, Klub Mlejn

Ve čtvrtek 28. dubna si ve Mlejně naposledy
na vystoupení poslechneme paní Jarmilu Šu-
lákovou. Tato úžasná dáma, kterou jsme si
zvykli vídat a hlavně slýchat se skupinou Fle-
ret, se rozhodla, že vzhledem ke svému věku
a zdravotnímu stavu už nebude cestovat a vy-
stupovat. Pro nás, diváky a posluchače, to
není příjemná zpráva, ale jistě to dokážeme
pochopit.  Již v říjnu minulého roku nemohla
ve Mlejně ze zdravotních důvodů vystoupit,
což nám bylo velmi líto, ale brzy jsme byli
potěšeni zprávou, že je po krátké hospitali-
zaci opět v pořádku. Jarmila Šuláková se na-

rodila v roce 1929 ve Vsetíně v umělecké ro-
dině, matka byla herečka a otec hudebník.
Také její pozdější manžel byl umělec – hous-
lista. Vyučila se švadlenou, ale v roce 1950
nastoupila jako prodavačka do prodejny Su-
praphonu. Ve Vsetíně prodávala 35 let gra-
modesky, až do roku 1985, kdy odešla do
důchodu. Od dětství zpívala v různých sou-
borech. Od roku 1952 do roku 1993 byla só-
listkou BROLNu, se kterým absolvovala
stovky vystoupení po celém světě. Je opráv-
něně označována královnou lidové písně. Její
písně vyšly na mnoha zvukových nosičích.
Některé zpívala také se svou matkou a dce-
rou. V roce 1979 jí byl udělen titul zasloužilá
umělkyně, v r. 1989 národní umělkyně.
Kromě toho si přivezla ze Světového festivalu
mládeže a studentstva v r. 1955 bronzovou
a v r. 1957 stříbrnou cenu.

Kromě různých  souborů začala pravidelně
vystupovat s  folk-rockovou skupinou Fleret.
Chceme jí poděkovat za její vitalitu a za radost,
kterou svým zpěvem rozdává a bude rozdávat
věčně, alespoň prostřednictvím nahrávek.

Dáša Brtnická, Klub Mlejn

Program klubu duben 2011
Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 

rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz 
www.mlejn.cz , email: mlejn@mlejn.cz 

Grant poskytla Městská část Praha 13

� KONCERTY
1. 4.  pá 19.30 KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU. Hrají: SLÁVEK JANOUŠEK +

STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ.

6. 4.  st 19.30 VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO. Křest CD „Hádej, kdo tě má rád“,
Kmotr – TOMÁŠ DOMEČKA – Country Radio, hosté: sk. BERUŠKY.

13. 4. st 18.00 PORTA 2011 - pražské finále. Muzikantský souboj o postup
do českého finále v Řevnicích – 24. - 26.6. 2011 -  45. ročník Porty.

20. 4. st 19.30 NEZMAŘI - 33 let aneb kapela v nejlepších letech... tady není
co dodat...

28. 4. čt 19.30 FLERET s JARMILOU ŠULÁKOVOU. Večer s valašským folk-rockem
a královnou lidové písničky..

4. 5. st 19.30 NEŘEŽ – křest CD „Kolektivní vina“.

11. 5. st 19.30 IRENA BUDWEISEROVÁ + sk. FADE IN a host: LEE. D. DAVIS.

� SPOLKOVÝ DŮM, K Vidouli 727, Stodůlky
15. 4. pá 19.30 TOMÁŠ LINKA a PŘÍMÁ LINKA. „Country stodůlka“

pro všechny příznivce country a bluegrassu.

22. 4. pá 19.30 ROCK AUTOMAT. Rockový bál.

28. 4. čt 17.30 Čarodějnické HLASování - další koncert žáků lektora zpěvu
a hlasového poradce Lukáše Jindry při příležitosti "pálení čarodějnic".
Tématem koncertu proto bude oheň, smrt a magie.

VŠECHNY POŘADY SE KONAJÍ V NOVÉM KULTURNÍM DOMĚ MLEJN, KOVÁŘOVA 1615/4

� DIVADLO

8. 4. pá STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2011
15. ročník regionální přehlídky
experimentujícího divadla s vý-
běrem na Šrámkův Písek a stu-
dentského divadla s výběrem na
Mladou scénu. Pořádá obč.sdru-
žení KlubKO a partneři:  Hl.
město Praha, Městská část Praha 13, MKČR a KD Mlejn. 

14. 4. čt 19.30 EMÍLIE. Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. Premiéra.

21. 4. čt 19.30 EMÍLIE. Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. 1. repríza.

� DĚTI
3. 4. ne 15.00 HORYMÍRŮV SKOK. Hraje: Divadlo Ančí a Fančí. Česká pověst

pro dětského diváka vypráví o tom, jak se v Čechách za vlády knížete Kře-
somysla dolovalo zlato, jak lidé chtěli být bohatí a přestali pracovat na
polích a také o tom, proč kůň Šemík se svým rytířem Horymírem přeskočil
hradby Vyšehradu! Loutkoherecké představení plné napětí i legrace.

17. 4. ne 15.00 O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI aneb Jak sloni k chobotu přišli. Hraje
Studio dell’arte z Českých Budějovic. Výpravné představení pro děti
(a to i pro ty nejmenší – od 3 let) vzniklo podle bajky R. Kiplinga Sloní
mládě.

1. 5. ne 15.00 ŽABÁK ŽAK A RAK JAK. Divadlo Krab. Cirkusová pohádka
o tom, jak nerozluční kamarádi žabák Žak a rak Jak s pomocí mistra Kro-
kodiliniho zvítězili nad nudou. Hraje divadlo Krab. Pro děti od 3 let.

do 10. 4.



Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Ne 3. 4. Z PODSKALÍ PŘES SANTOŠKU K ANDĚLU. Vycházka nás povede přes Železnič-
ní most a Radlickou lávku na Paví vrch k Santošce a Andělu. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce
ve 14.00 na zastávce tram. Výtoň č. 3, 7, 17, 21. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
� So 9. 4. KTERAK ŠEMÍK HORYMÍRA ZACHRÁNIL. Vycházka pro děti v rámci cyklu „Děti,
poznejte Prahu!“. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé poví-
dání o pověstech i historii Vyšehradu spojené s návštěvou kasemat, podzemních chodeb ně-
kdejší barokní pevnosti. Na závěr čeká děti malý vědomostní kviz se sladkou odměnou. Za-
čátek akce v 10.00 před Táborskou bránou (první brána směrem od stanice metra C
Vyšehrad). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Cena děti 70 Kč/dospělí 100 Kč  + vstupné do kasemat 50/30 Kč. Mgr. Zu-
zana Tlášková,  Monika Koblihová
� Po 11. 4. PARK CIBULKA. Vycházka v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ nás
zavede do parku, kde si ukážeme rozmanitost našich evropských druhů, občas zabrousíme
též do botaniky či ekologie lesa. Místo množství druhů zde budeme obdivovat mohutnost
a vzhled jednotlivých i dobře známých stromů. Začátek akce v 16.00 na stanici tram. Poštov-
ka č. 9, 10. Cena 100/70 Kč. Ing. Věra Válová
� St 13. 4. SV. ANEŽKA ČESKÁ VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ. Přednáška u příležitosti 800. vý-
ročí narození sv. Anežky České z rodu Přemyslovců, šiřitelky Evangelia a následovnice sv. Klá-
ry. Přednáška je doplněna obrazovou projekcí. Začátek přednášky v 17.00 v sále PIS, Arbeso-
vo nám. 4, Praha 5, v přízemí. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč. PhDr. Jana Jebavá
� Po 18. 4. JIŽNÍ ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU A ZAHRADA NA BAŠTĚ. Na vycházce 
v rámci cyklu „Kouzlo pražských zahrad a parků“ poznáte jerlín japonský, paulovnii plstnatou
či nahovětvec dvoudomý, někdy
nazývaný parohatý strom. Uvi-
díme též údajně nejstarší strom
v hradních zahradách - pětiset-
letý tis červený. Začátek akce 
v 16.00 u pomníku T. G. Masary-
ka na Hradčanském náměstí.
Cena 100/70 Kč. Ing. Věra Válová
� Pá 22. 4. MALOSTRANSKÁ BESEDA. Prohlídka vybraných prostor bývalé Malostranské
radnice, nově otevřené po rekonstrukci. Začátek akce v 16.00 před vchodem do Malostran-
ské besedy (Malostranské náměstí 21, Praha 1 – Malá Strana). POZOR! – omezený počet
účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč 
+ jednotné vstupné 20 Kč. Ing. Jan Stěnička 
� Čt 28. 4. DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Prvořadá památka románského ob-
dobí ukrytá v klasicistním domě nedávno obnoveném. Jde o využití dočasné přístupnosti
objektu ještě před jeho pronájmem. Začátek akce v 16.00 před vchodem do uzavřeného ob-
jektu v Řetězové ulici čp. 222, Staré Město. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstup-
né do objektu 30 Kč. Milada Racková

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

Pozvánka na vycházku

To jsou teda fóry
� Víte, jak bezpečně poznáte, že už jste
opravdu tlustí?
Když se vás na dovolené při opalování na
pláži snaží Greenpeace odtáhnout do moře.

� Opilý motocyklista dostane v zatáčce
smyk a na přechodu srazí staršího muže.
Ale ani se nepodívá, sebere motorku a mizí
v dálce. Při vyšetřování vyjde najevo, že
poškozený chodec je policistům dobře zná-
mý kapesní zloděj.

„A zapamatoval jste si třeba jeho číslo?!”
„No to ne, to jsem v tom fofru nestih... Ale
zato mám jeho šrajtofli, pane strážmistře.”

� Za sedmero horami, za sedmero moři, za
sedmero královstvími, stojí v hlubokém
hvozdu malinká chaloupka. Vrznou dvířka,
vyjde z ní kouzelná babička a povídá: 

„Oj, ale bydlím já to daleko ...“ 

� Chlapík se vytratí z práce a vyrazí s ka-
marádem na ryby. Jak tak v pracovní
době sedí u udic, mihne se kolem nich
motorový člun a v něm muž a žena. Chla-
pík rychle skočí za strom. Když člun zmizí,
vrátí se a zašeptá kamarádovi: „Ty bláho,
to mám ale dneska kliku. Neviděl mě ani
šéf, ani manželka!“
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Pečená pražma v bylinkách se šťou-
chanými mandlovými bramborami
Suroviny: celá ryba (pražma), sůl, citro-
nová šťáva, bylinky -petržel, rozmarýn, ba-
zalka, tymián, kopr, česnek, olivový olej,
brambory, sůl, mandle, máslo
Postup: Celou rybu řádně omyjeme, očistíme
od šupin, vytrhneme žábry, lehce nařízneme
na hřbetu, osolíme, do břišní dutiny vložíme
bylinky, česnek a pečeme v troubě na pánvi 
s olejem (nebo můžeme na soli). Trouba by
měla být předem vyhřátá, aby se ryba nedu-

sila, ale pekla. Brambory oloupeme, uvaříme
se solí do změknutí. Scedíme a šťouchadlem
rozdrtíme, pak teprve přidáme máslo a nako-
nec mandle, případně dosolíme. 
Servírování: Pečenou rybu zpravidla po-
dáváme zvlášť od přílohy, aby si host mohl
sám rybu vykostit. Rybu můžeme přelít roz-
puštěným máslem (třeba s nakrájeným 
česnekem, nebo bazalkou). Brambory zpra-
vidla vtěsnáme do tvořítka a vyklopíme na
talíř, zdobíme plátky mandlí. 

Jaromír Sadílek

Kuchyňský koutek

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tuto
zvláštní fotografii pořídila
v roce 2004 paní Kopecká.
Asi jste poznali, že jde 
o pohled z druhého patra
radnice na zavěšený zá-
kladní kámen. Rádi zve-
řejníme i vaše zajímavé
záběry z Prahy 13 v tis-
kové kvalitě, které nám
pošlete na redakční mail
se jménem autora, datem
a stručným popisem.

Autor: Pavel Talaš
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Dubnová křížovka
LS salon, který od 1. dubna najdete na adrese Ohradské náměstí 1628/7,
Stodůlky (budova ČASPV, pravý vchod), nabízí mnoho druhů .... (viz ta-
jenka). Klasickou masáž pro vaše bolavá záda, sportovní pro lepší regene-
raci nejen po výkonu, detoxikační medovou a lymfatickou pro lepší očistu
těla, anticelulitidní pro krásné nohy, antistresovou indickou masáž hlavy, reflexní masáž
plosky nohy, aroma pro uvolnění těla i mysli  a havajskou masáž lávovými kameny, která
vás  neodolatelným způsobem přenese do světa relaxace. „Na mé profesi mě nejvíce baví
práce s lidmi a zlepšování jejich fyzické a duševní kondice,“ řekla masérka Lucie Stárková
a dodala: „Kvalitní masáže se neobejdou bez kvalitních přípravků, proto vždy dávám před-
nost přírodní kosmetice bez chemických konzervantů.“ Více informací získáte na tel. 777 169
655, www.LSsalon.cz. Soutěžte o tyto 3 lákavé ceny: havajskou masáž lávovými kameny (60
min.), indickou masáž hlavy (40 min.) a slevový 50% kupón na masáže.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. dubna. Adresa redakce STOPu:
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Březnová tajenka: PŘÍRODNÍ KOSMETIKU RYOR A SALUS. Výherci: L. Sakačová,
Praha 6; Marie Havlíčková, Lužiny; Bohumila Janečková, Nové Butovice. 

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Dubnová křížovka

�
Dubnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V březnu správně odpověděli ti, kteří poznali T. G. Masaryka.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
K. Konopová, Praha 7
Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
Jana Kraupnerová, Nové Butovice; Eva Drábková, Velká Ohrada; 
Eliška Svobodová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben:
1) Kdy a kde se bude konat Mezinárodní turnaj žáků v odbíjené?
2) Kolik lidí prošlo cílem letošního turistického pochodu Za jarním sluníčkem?
3) Stop oslaví 30. dubna narozeniny. Kolikáté?

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Kdy se bude v Restaurantu Svatý Prokop konat Svatební festival? 

11. a 12. března
2) Kdo se stal vítězem Valentýnského badmintonového turnaje? 

Kateřina Černá a Jan Brada
3) Kam jsme vás pozvali v březnové rubrice Toulky? 

Na procházku Kunratickým lesem
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Milan Čihák, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
Nyní vám představíme v pořadí už čtvrtou osobnost našich dějin. Při hledání správné od-
povědi vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže určena, pomohou obrázek Jana
Babky i naše textová nápověda. Kdybyste správnou odpověď přesto neznaly, zapojte ro-
diče. Ti určitě poradí. 

Tentokrát se ptáme na
jméno (pseudonym) dámy,
která se narodila 26. února
1878 v Praze. Její původní
jméno znělo Emílie Pavlína
Kittlová. Vyrůstala ve velice
zámožné rodině. Svůj krásný
hlas získala po své matce,
která krátce zpěv studovala
a měla i angažmá v pařížské
opeře. Emílie byla nejen svě-
toznámá pěvkyně, ale také herečka, spisovatelka, byla žena velice inteligentní
a vzdělaná, s hlubokým zájmem o divadlo, hudbu, literaturu a výtvarné umění.
Jako malá se učila i hře na housle u profesora Ferdinanda Lachnera a ve svých
osmi letech měla svůj první koncert. Veřejnosti se poprvé představuje osmnác-
tiletá Emílie jako autorka divadelních her. Svou pěveckou kariéru úspěšně za-
hájila ve svých 20 letech v Berlíně, krátce poté, co byla odmítnuta v pražském
Národním divadle. Záhy se nemusela zříkat ani těch nejvěhlasnějších koncert-
ních sálů v New Yorku, Londýně nebo Paříži. Její nejslavnější a nejčastější pě-
vecký kolega byl tenorista Enrico Caruso. Od roku 1914 žila na svém zámku ve
Stráži nad Nežárkou, kde ji navštívil i T. G. Masaryk. Tato úžasná umělkyně ze-
mřela 28. ledna 1930 a je pochována na hřbitově českých velikánů na Vyšehradě.

Křížovku připravil: Petr Šimek
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