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Sdělení úřadu a městské části

Děti budou muset mít vlastní cestovní doklad
Upozorňujeme, že dnem 26. června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan České republiky
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z toho důvodu doporučujeme včas
požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.

K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž ob-
čanský průkaz. Od 1. ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro
občany mladší 15 let.

Nenechávejte podání žádosti o vydání nového cestovního pasu až do doby před
letní turistickou sezonou. Vyhnete se tak zbytečně frontám na úřadech a ušetříte čas.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat mimo
Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu daného státu, jakou minimální
dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.

Fotografování malých dětí na pas je náročnější a vyžaduje více času, počítejte
s tím při plánování doby své návštěvy na radnici. Více k tomuto tématu najdete
v rubrice Na co se ptáte na s. 8.

Vydání prvního občanského průkazu
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České republiky a dosáhl věku
15 let, je mít občanský průkaz. Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání
občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku a nejpozději do 30 dnů po
dovršení 15 let věku. Občan, který nebude mít v den dovršení 15 let občanský prů-
kaz, se nedopouští přestupku a má ještě 30 dnů na to, aby o jeho vydání požádal.
Obdrží pak občanský průkaz s dobou platnosti 10 let.

Upozorňujeme, že pokud bude žádost podána v předstihu, takže občanský průkaz
bude vyroben před dovršením 15 let, bude doba jeho platnosti pouze 5 let a občan také
musí zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč (za vydání OP občanu mladšímu 15 let).

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Základní registry v pilotním provozu
V rámci pilotního provozu byl 1. dubna na Úřadu MČ Praha 13 spuštěn nový infor-
mační systém základních registrů. Úřad jej bude tři měsíce testovat a opět je tedy
průkopníkem, stejně jako v březnu 2007, kdy jako první v ČR zaváděl Czech Point.
Informační systém základních registrů spojuje Registr obyvatel (ROB), Registr osob
(ROS), Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN) a Registr práv a po-
vinností (RPP). Návštěvě úřadu tak nebude předcházet obstarávání dokumentů ob-
čany samotnými a opětovné předkládání již dříve doložených dokumentů. Podle
zásady„obíhat mají data, ne občan“ bude administrativní zátěž snížena a činnost
úřadů značně urychlena. Základní registry veřejné správy mají svůj ostrý provoz za-
hájit 1. července 2012. Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Klub pro výstavbu domova pro seniory: Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s poskytnutím grantů v oblasti volného
času na projekty uvedené v návrhu
grantové komise v celkové hodnotě
600 000 Kč a s tím, aby nerozdělená
částka ve výši 200 000 Kč byla pone-
chána jako rezerva pro podporu činnosti
organizací v oblasti využití volného času
a realizaci akcí pro veřejnost v průběhu
r. 2012

SOUHLASILA
se záměrem vybudování vjezdu k hale
Mototechny z ulice K Hájům a 31 parko-
vacích stání za podmínky, že investor
uzavře s městskou částí smlouvu o vybu-
dování nového chodníku od komunikace
Bavorská k navrženému vjezdu do areálu
Mototechny, a to bezúplatně

SCHVÁLILA
projektový záměr Integrace cizinců
v městské části Praha 13 pro rok 2012

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční
namátkové kontroly vyúčtování a využití
Grantů MČ Praha 13, které byly uděleny
v sociální oblasti pro rok 2011

UDĚLILA
bronzovou pamětní medaili panu Petru
Weberovi, který dlouhodobě vykonával
funkci člena Zastupitelstva MČ Praha 13
a po dobu pěti let funkci ředitele Stře-
diska sociálních služeb Prahy 13, za jeho
obětavou práci pro Městskou část Praha 13

SOUHLASILA
s poskytnutím grantů v oblasti sociální pé-
če, sociálních a doprovodných služeb pro
rok 2012 v celkové hodnotě 530 000 Kč
a
SCHVÁLILA
typovou darovací smlouvu a Závazné
pokyny pro správné vyúčtování grantu
v oblasti sociální péče, sociálních a dopro-
vodných služeb pro rok 2012

NESOUHLASILA
se záměrem Napojení areálu Avion shop-
ping park Praha na stávající komunikaci
Bessemerova, větev - V 71
a
TRVALA
na řešení dopravní obslužnosti území
dle Územního plánu hl. m. Prahy (vý-
stavbou komunikací V 71, V 72, spojka
ul. Řevnická – Západní Město, včetně
křižovatky Řevnická x Skandinávská)

VZALA NA VĚDOMÍ
- rámcovou studii proveditelnosti k posou-
zení možnosti pořízení bytového fondu
formou tzv. startovacích bytů, vypracova-
nou spol. Deloitte Česká republika,
- odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách
- návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o převodu nemovitosti
a
DOPORUČILA
zastupitelstvu schválit uvedené odů-
vodnění veřejné zakázky a návrh
smlouvy o smlouvě budoucí
a
SCHVÁLILA
- oznámení předběžných informací k vý-
znamné nadlimitní veřejné zakázce na
Pořízení startovacích bytů, včetně odů-
vodnění účelnosti této veřejné zakázky
- zadávací dokumentaci k významné
nadlimitní veřejné zakázce na Pořízení
startovacích bytů, to vše za předpokladu
schválení dokumentů Zastupitelstvem
MČ Praha 13

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podána uchazečem INSTRATEGY - Insti-
tut pro evropské a národní strategie,
neboť nabídka tohoto uchazeče byla vy-
hodnocena dle předem stanovených
hodnotících kritérií jako nejvhodnější
k veřejné zakázce malého rozsahu na
Poradenské služby při předkládání pro-
jektů spolufinancovaných z fondů EU
a při jejich administraci do konce progra-
mového období 2007 - 2013

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podána uchazečem spol. MORAVIA-
PRESS, a.s., se sídlem U Póny 3061, Břec-
lav, neboť nabídka této společnosti byla
podle předem zveřejněných hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější
k podlimitní veřejné zakázce na služby
Kompletní výroba regionálního časopisu
STOP Městské části Praha 13
a návrh smlouvy předložený společností
MORAVIAPRESS, a.s.

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení
RMČ za uplynulé období k termínu 29. 2.
2012, včetně zápisu z jednání Kontrol-
ního výboru ZMČ ze dne 14. 3. 2012
a splnění uložených úkolů

Zpracovala: Helena Šlitrová

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva
nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
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Vloni tady pomáhali nezaměstnaní
s úklidem. Proč jsme je tu letos ještě
neviděli?
Zase je brzy uvidíte. Proběhla
jednání s Úřadem práce ČR
a tzv. veřejná služba by u nás
opět měla začít fungovat od
května.

V loňském roce v Praze 13
proběhl úspěšný pilotní projekt,

který umožnil využití veřejné
služby a veřejně prospěšných
prací na úklid veřejných pro-
stranství městské části. Působila
zde skupina přibližně deseti
uchazečů o zaměstnání, kteří se
podíleli na úklidu některých ex-
ponovaných míst městské části.
Projekt skončil k 29. 2. 2012.

a mají problémy s nalezením
odpovídajícího zaměstnání.
Novela zákona o zaměstnanosti,
účinná od 1. 1. 2012, ale také
stanovuje, že uchazeč o zaměst-
nání, který je veden v evidenci
uchazečů přes dva měsíce
a bez vážného důvodu odmítne
nabídku vykonávat veřejnou
službu v rozsahu nejvýše
20 hodin týdně, bude vyřazen
z evidence uchazečů o zaměst-
nání. Pokud je současně osobou
v hmotné nouzi, přestává mít
nárok na dávky pomoci v hmotné
nouzi. Uchazeči o zaměstnání
jsou samozřejmě na tuto mož-
nost úřadem práce upozorňováni.

V Praze 13 by mohlo v letoš-
ním roce na základě smlouvy
s úřadem práce vykonávat veřej-
nou službu až 28 uchazečů o za-
městnání. Mohou se uplatnit
zejména při úklidových pracích
na veřejných prostranstvích a ze-
leni v okolí radnice a při organi-
zaci kulturních a společenských
akcí. Jejich práci bude koordino-
vat skupinář, který je zaměstnan-
cem odboru životního prostředí.
Ten povede jejich evidenci, bude
jim udělovat pokyny, kontrolovat
je a komunikovat s Úřadem práce
České republiky.

Veškeré náklady spojené s vý-
konem veřejné služby, např. ná-
klady spojené s pojištěním
odpovědnosti či se zdravotními
prohlídkami hradí Úřad práce
ČR. Náklady MČ Praha 13
spojené s realizací projektu jsou

Mezitím došlo ke změně legisla-
tivy a přesunutí některých kom-
petencí z Úřadu MČ Praha 13
na Úřad práce ČR. Bylo tedy
nutno připravit nový projekt za-
ložený na spolupráci s Úřadem
práce ČR. Smlouva vstupuje
v platnost ke dni 1. května.

Veřejná služba pomáhá obcím
v činnostech, které jsou v jejím

zájmu – např. zlepšování život-
ního prostředí, udržování čis-
toty v obci nebo v oblasti
kulturního rozvoje a sociální
péče. Současně je jednou
z možností zachování a rozví-
jení pracovních schopností
osob, které dlouhodobě setrvá-
vají ve stavu hmotné nouze

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

poměrně nízké - budou spočívat
zejména v zajištění odpovídají-
cích ochranných a pracovních
pomůcek.

Do budoucna by mohly veřej-
nou službu využívat i další orga-
nizace v městské části, které mají
právní subjektivitu, např. zá-
kladní a mateřské školy, Stře-
disko sociálních služeb Prahy 13,
Dům dětí a mládeže, Kulturní
dům Mlejn. Ty mají v případě
zájmu možnost uzavřít smlouvu
s úřadem práce samostatně.

Zájemci z jejich řad již o spo-
lupráci jednají.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
máte před sebou květnové číslo zpravodaje, který vás chce informovat a současně
trochu poučit a pobavit. V měsíci, kdy všechno kvete a příroda je nejpestřejší, jsme
věnovali větší prostor přírodě a životnímu prostředí. V Tématu STOPu získáte infor-
mace o další fázi budování Centrálního parku. Dále najdete články o jarním sběru
odpadků, rozkvetlých krokusech a opraveném rybníčku ve Stodůlkách, ale hlavně
pozvánku na cyklistický výlet po památných stromech. Určitě vás zaujmou také roz-
hovory s bývalou vynikající sprinterkou Jarmilou Kratochvílovou a s hercem a režisé-
rem Petrem Formanem.

Děkujeme za vaše příspěvky, které nám posíláte. Současně ale prosím – posílejte jen
ostré a kvalitní fotografie, nevkládejte je do textu, ale posílejte je jako samostatné sou-
bory (jpg, bmp, pdf). Text graficky neupravujte, je to zbytečné, vaši úpravu nemůžeme
dodržet. Děkuji za pochopení.

Za celou redakci přeji všem maminkám k jejich svátku hodně zdraví, radosti a lásky.
Samuel Truschka, šéfredaktor

Slovo ŠÉFrEdaKtora

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 5
Telefon na ústřednu: 235 011 111
Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228,
dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@p13.mepnet.cz
www.praha13.cz

KontaKty na radnici

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 in-
zerce: 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 podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 14. 5. 2012 Distribuce: 1. – 8. 6. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Téma STOPu

Vzhledem k finanční náročnosti
probíhá budování parku po-
stupně, po etapách. Vlastní práce
na Centrálním parku začaly až po
ukončení výstavby hlavních částí
okolních sídlišť – v roce 1990.
Velké úpravy hl. m. Praha reali-
zovalo v letech 2001 – 2002 po
vykoupení některých soukromých
pozemků. Tehdy byly založeny
dva rybníky (retenční nádrže),
byla vybudována základní cestní
síť, postaveny lávky, kamenný
můstek, vyhlídková terasa, umís-
těny lavičky a samozřejmě prove-
deny rozsáhlé výsadby. V další
etapě od roku 2003 nastala
v parku éra stavby dětských hřišť
a sportovišť. V letech 2004
a 2006 bylo u Nepomuckého ryb-
níka nadvakrát vybudováno nej-
větší dětské hřiště v Praze 13.
V roce 2006 přibylo minigolfové
hřiště a v roce 2009 dvě sporto-
viště pro míčové hry, venkovní
posilovna a veřejné toalety, v roce
2011 pikniková loučka.

Zatím poslední velká etapa
výstavby Centrálního parku za-
čala v listopadu loňského roku
a v současné době probíhá její
závěrečná fáze. Po desetileté
přestávce opět vjela do parku
těžká mechanizace. Stavba byla
realizována odborem městského

investora Magistrátu hl. m.
Prahy. Odbor životního pro-
středí MČ Praha 13 je porad-
ním orgánem investora. Projekt
z roku 2002 byl při zachování
původní koncepce mírně upra-
ven pro potřeby dnešní doby
svým autorem, architektem
Václavem Valtrem.

Jednou z hlavních součástí
stavby je dokončení Severní aleje
– Aleje Evropské unie. Před de-
seti lety zde byly vysazeny po-
měrně vzrostlé platany, ale dláž-
děná cesta končila někde
uprostřed aleje. Nyní již nová
cesta navazuje na páteřní pěší
komunikaci vedoucí směrem ke
kostelu ve Stodůlkách. Alej byla
doplněna novými lavičkami

Centrální park v novém kabátě

FO
TO

:D
AN

A
CÉ

OV
Á

Myšlenka Centrálního parku byla od počátku součástí urbanistické studie
Jihozápadního Města, vytvořené již v roce 1968 architektem Ivo
Obersteinem. Tvůrce tohoto unikátního záměru využil údolí Prokopského
potoka, který pramení ve Stodůlkách, jako zelené páteře, kterou příroda
proniká do centra nové zástavby. Studie a projekty samotného parku
začaly vznikat v roce 1976 v Atelieru A7. Jde o poměrně velké a členité
území a velmi složité byly a jsou také majetkoprávní vztahy k jednotlivým
pozemkům. Přestože hl. město Praha se postupně snaží vykupovat
jednotlivé soukromé pozemky, v některých případech nedošlo k dohodě
a ještě v současné chvíli patří více než 50 pozemků v parku soukromým
vlastníkům nebo jejich vlastnictví není vyřešeno.

a odpadkovými koši. V okolí se
objevily štěrkové plochy, které
jsou předmětem častých dotazů.
Jsou to budoucí nízkoúdržbové
záhony inspirované německou
trvalkářskou školou. Jedná se
o zvlněné pásy trvalkových spo-
lečenstev „Silbersommer“ oboha-
cujících prostor široce dimenzo-
vané aleje o pestrý kvetoucí
prvek. Byly vybrány rostliny zají-
mavé květem a listem, odolné
proti suchu a nenáročné na výži-
vu i hnojení. Na ploše 740 m2

budou vysázeny v květnu. Štěr-
kový mulč brání prorůstání ple-

velů. Zálivku rostliny potřebují
jen v období velkého sucha.
Vždy brzy na jaře je možné po-
sekat suché rostliny sekačkou,
což výrazně usnadní a zlevní
údržbu záhonů.

Součástí parkových úprav jsou
také opravy některých cest s do-
asfaltováním vybraných mlato-
vých povrchů, což usnadní po-
hyb cyklistům, kolečkovým
bruslařům a samozřejmě taky
vozíčkářům a maminkám s ko-
čárky. Podél páteřní cesty smě-
rem ke kostelu sv. Jakuba Star-
šího byly vybudovány zálivy
s novými lavičkami. Probíhá též
rekonstrukce dřevěných mostů
a výstavba mostu nového. V zá-
padní části parku byly provede-
ny terénní úpravy a vzniká tam
nová odpočinková louka v pří-
rodním stylu. Jedná se o sníže-
ninu s relativně prudkými svahy

po okraji. Z důvodu bezpečnosti
byly v tomto místě provedeny
probírky zahuštěných porostů
a odstraněny nevhodné dřeviny.
Terén byl upraven tak, aby ob-
vodové svahy byly pozvolnější
a umožňovaly tak přístup stro-
jům údržby. Jsou zde dosázeny
malé skupiny stromů a plocha
bude zatravněna.

Důležitou součást této etapy
rozvoje parku tvoří nové výsadby
vzrostlých stromů, zejména v zá-
padní části v okolí horní retenční
nádrže. Při severním okraji pro-
běhla výsadba menších skupinek

stromů, které uzavřou plochu
parku od severu.

Stromy jsou doplňovány např.
k východnímu okraji sedimentač-
ní nádrže ve střední části parku.
Jsou vysazovány v menších sku-
pinkách tak, aby výsadba v po-
hledech působila plasticky.

V průběhu úprav zeleně byly
odstraněny 4 stromy a provedeny
probírky ve skupinách dřevin, ze-
jména náletových. Naproti tomu
však je vysazeno 62 stromů a při-
bližně 600 keřů. Všechny práce
a výsadby by měly být hotové do
letošního léta.

Úplnému dokončení projektu
parku stále brání již zmíněné ne-
dořešené majetkoprávní vztahy.
V důsledku toho došlo například
k tomu, že některé cesty nemo-
hou být dokončeny a asfaltový
povrch končí na hranici po-
zemků, s jejichž majiteli nebylo
možné se dohodnout. Investor
však chtěl využít toho, že byly
k dispozici finanční prostředky
a realizovat záměr v co největším
možném rozsahu. Proto byly po-
staveny i tyto „slepé“ cesty. V bu-
doucnu snad bude možné je
dokončit. Na některých místech
parku také nemohlo být dokon-
čeno elektrické osvětlení, protože
s ním vlastníci pozemků nesou-
hlasí. Přesto však tato etapa vý-
razně přispěla ke zlepšení kvality
parku. Věříme, že se tam bude
líbit i vám. Dana Céová a Samuel Truschka
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V září minulého roku vyhlásila
Městská část Praha 13 ve spolu-
práci se společnostmi ENESA
a Dalkia ČR soutěž o energeticky
nejúspornější školu Prahy 13.
Soutěž je doprovodnou akcí pro-
jektu Odpovědné školy Prahy 13,
jehož předmětem bylo zateplení
a modernizace energetických
systémů škol. Díky těmto opatře-
ním dosáhnou školy městské
části 50 % úspory energetických
nákladů, tedy až 240 milionů
korun za 10 let.

Školy soutěžily od začátku
topné sezóny až do konce března.
Žáci měřili teplotu ve třídách,
sestavovali plán větrání a svícení,
hlásili kapající kohoutky. Zá-
stupci nejaktivnějších škol byli
16. dubna pozváni na radnici
na slavnostní vyhlášení vítězů.

Diplomy předávali starosta Pra-
hy 13 David Vodrážka, předseda
představenstva ENESA Ivo Sla-
votínek a předseda představen-
stva Dalkia Česká republika
Zdeněk Duba.

Vítězem soutěže se stala FZŠ
Mezi Školami, na 2. místě skon-
čila FZŠ Brdičkova a na 3. místě
FZŠ Trávníčkova. Hlavní hod-
notitel soutěže, Miroslav Marada
ze společnosti ENESA, uvedl, že
u škol byla hodnocena zejména
aktivita, průběžná komunikace
a spolupráce s organizátory. Ví-
tězná škola získala od pořadatelů
soutěže příspěvek 60 000 Kč na
ekologický školní výlet pro žáky.
Ředitel školy Petr Vodsloň pro-
zradil, že školáci pojedou nejspíš
na Vysočinu.

V individuální soutěži pro

Soutěž energeticky úsporných škol má vítěze

Jedno dubnové odpoledne patří
rok co rok Bezpečné třináctce.
Je to vždy příležitost vidět poli-
cisty, strážníky, záchranáře, ha-
siče i vojáky pěkně pohromadě
i s jejich uniformami, výzbrojí
a vozidly přímo na Slunečním
náměstí. Také letos, ve čtvrtek
19. dubna, zahájilo přistání po-

licejního vrtulníku odpoledne
plné zajímavých ukázek. Hojní
návštěvníci, které přivítali
místostarostové Petr Zeman
a David Zelený, mohli zhléd-
nout výcvik služebních psů
a koní, slaňování hasičů nebo
ošetření zraněného s výkladem
členů Českého červeného kříže.

Bezpečnostní složky se představují

žáky základních škol
zvítězil Jiří Zikán
z 9. třídy FZŠ Mezi
Školami, který na-
vrhl projekt energe-
tické optimalizace
provozu výpočetní
techniky ve škole.

Zvláštní cenu pro
„nejpilnějšího a nej-
originálnějšího vyná-
lezce“ udělili
organizátoři Marku
Nacházelovi ze 7. třídy FZŠ Br-
dičkova za sérii důvtipných ná-
padů na energetické využití tlaku
chodců na dlažbu chodníku, ote-
víraných dveří či vody proudící
turbínou v okapové rouře.

V závěru setkání zazpívaly děti
z MŠ Ovčí hájek a zahájily tak
výstavu dětských obrázků o šet-

ření energií, namalovaných
v soutěžní kategorii pro děti
z mateřských škol a I. stupně
základních škol. Výstava byla
v atriu radnice až do 27. dubna
a návštěvníci mohli v anketě
hlasovat pro nejlepší dílo. Vítěze
se dozvíte v příštím STOPu.

Samuel Truschka

Na své si přišly hlavně děti. Za-
jímavým zpestřením byla scénka
z akce prvorepublikové Čet-
nické pátrací stanice Praha
v podání členů Klubu policejní
historie v dobových uniformách.
Nezbývá než poděkovat Zem-
ské nevládní organizaci České
republiky, která akci společně
s Prahou 13 pravidelně pořádá.

Samuel Truschka

David Vodrážka blahopřeje
učitelce fyziky Heleně Suché
k vítězství FZŠ Mezi Školami

Ivo Slavotínek a Zdeněk Duba
předávají cenu indivudálnímu
vítezi Jiřímu Zikánovi

Hodnotitel Miroslav Marada s týmem FZŠ Brdičkova,
vlevo vpředu vítěz–vynálezce Marek Nacházel
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Kdo by u nás neznal Butovický
zvoneček? Pěvecká soutěž má
v městské části již velkou tradici
– v letošním roce se konala po
třinácté. Nejdříve probíhají
školní kola, ze kterých vzejdou
nominace na vystoupení před
odbornou porotou. Porotci,
kteří tuto nelehkou úlohu
s ochotou a profesionalitou při-

jímají každý rok, si ve třech
dnech – 10. – 12. dubna - vy-
slechli na devadesát pěveckých
vystoupení v podání žáků všech
našich základních škol a Gym-
názia Jaroslava Heyrovského.
V každé věkové kategorii byla
udělena tři místa. Pokud by se
hodnotil počet úspěšných žáků
v jednotlivých školách, pak by

se nejzpěvnější školou stala
ZŠ Kuncova a na druhém místě
by skončila ZŠ Bronzová. Buto-
vický zvoneček je ale soutěží
jednotlivců. Dvacet nejlépe
hodnocených zpěváků bylo po-
zváno na slavnostní koncert na
radnici, který se uskutečnil ve
čtvrtek 19. dubna. Již tradičně
byl pořízen zvukový záznam,
aby se na krásné výkony neza-
pomnělo. Samuel Truschka

Když máš hlas jako zvon

Rozverné velikonoční odpoledne
zažili obyvatelé Prahy i turisté,
kteří se 9. dubna vyskytli na Sta-
roměstském náměstí. Pořadate-
lem zábavné Velikonoční pom-
lázky byla i tentokrát Praha 13.
Kdo měl kuráž,
mohl se zúčast-
nit soutěže –
děti malovaly
polystyrénové
kraslice, chlapi
pletli pomlázky
a ženské nad-
šeně šlehaly
šlehačku na be-
ránka. K tomu
všemu hrála
svižná kapela

ve složení zajíc, osel, tygr a klaun
Albertík, který rozdal soutěžícím
hromadu cen. Děti se smály, do-
spělí se řehtali, alespoň někteří.
Prostě veselé Velikonoce.

Samuel Truschka

Veselé Velikonoce

Téměř čtyřicetičlenný Sbor se-
niorek občanského sdružení
Život 90 vystupoval na radnici
Prahy 13 již poněkolikáté. Ve
středu 18. dubna uvedl v obřadní
síni své Nové jarní pásmo sestá-
vající z různorodých skladeb od
českých, moravských a sloven-
ských lidových písní až po vo-
kální skladby Oskara Nedbala,
George Bizeta nebo Petra Iljiče
Čajkovského. Zejména starší po-

sluchače dojala krásná vlastenecká
píseň Čechy krásné, Čechy mé.
Dámy zpívají s velkým nadšením
a šíří pozitivní energii i mezi po-
sluchače. Také dirigentka sboru,
paní Květa Žáková, které již bylo
91 let, byla před koncertem velmi
unavená, v jeho průběhu však
zjevně pookřála. Hudba prostě
dodává zpěvačkám energii.
A nejen jim. Děkujeme.

Samuel Truschka

Hudba jim dodává energii
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Partneři versus rodiče
„Dobrý den, paní doktorko. S manželem se

pořád jen hádáme, on je stále v práci, já vozím
děti do školky, ze školky, na kroužky, nakupuji,
uklízím, vařím... Oba jsme nervózní, pořád se
to zhoršuje. Už si nevím rady, jak z téhle
situace ven.“

V mojí ordinaci je poměrně velká sku-
pina klientů - mladých rodin s dětmi,
kteří se snaží uživit, obstarat vše kolem
dětí a celé domácnosti a sami na sebe ne-
mají čas. Pokud mladý pár založí rodinu,
vzniká obvykle náročná doba. Často na-
stává zatěžující období mateřské dovolené
ženy, která je stále fyzicky i psychicky
unavená, a pracovní i ekonomické výraz-
nější zatížení muže, který cítí povinnost
postarat se v této situaci o rodinu, a tak
pracuje a pracuje. Oba dělají maximum,
přesto může docházet k hádkám. Je to zá-
konité a není na tom nic divného. Oba
žijí větší část dne v odlišném prostředí
s odlišnými nároky, oba jsou přetížení,

odpovídá pSycholog
oba se cítí nedocenění, oba musí slevit
z vlastních potřeb i představ a ke konfliktu
není daleko. Proto hlavní zásada pro mladé
rodiny s malými dětmi - udělejte si na sebe
čas jako partneři! Je dobře se věnovat, nej-
lépe společně, svým dětem, aby se mohly
rozvíjet. Ale dětem zároveň prospěje i rozší-
ření sociálního zázemí o hlídací babičku,
tetu nebo třeba i paní na hlídání. Mimo jiné
získají velmi cennou zkušenost, že nic není
dokonalé - stoprocentní. Rodiče s dětmi
nemusí trávit 100 % svého času a stopro-
centně přizpůsobit vše jen jim, mají také
svůj život. Je velmi důležité, abychom
v manželském životě nebyli jen rodiče, ale
i partneři. A až budeme plánovat letní do-
volenou, mysleme alespoň na prodloužený
víkend ve dvou.

Přeji všem čtenářům STOPu mnoho pří-
jemných společně strávených partnerských
chvil.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, www.psychoterapie.atlasweb.cz

Pozvánka na Noc kostelů v Košířích
Tři své chrámy otevřou večer 1. června v rámci středoe-
vropské akce Noc kostelů 2012 své brány. Hlavní farní kos-
tel Nejsvětější Trojice z 18. století nabídne varhanní
koncert a prohlídku jinak nepřístupného Malostranského
hřbitova (mše sv. od 17.30, program od 18.30). Funkci-
onalistická stavba kostela sv. Jana Nepomuckého, který
právě slaví 70 let, obohatí program komentovanými ar-
chitektonickými prohlídkami a rozmanitými žánry du-
chovní hudby (od 18.00). Kaple Nanebevzetí Panny Marie
na Klamovce s původním barokním interiérem poskytne
prostor pro ztišení, modlitbu či prohlídku (od 19.00).

Srdečně zve Římskokatolická farnost Košíře

pozvánKa

Na pořízení pasu pro malé dítě si vyhraďte
dostatek času
Je pravda, že už letos nebudu moci jet do za-
hraničí s dětmi zapsanými v mém cestovním
pasu?

Jolana Nováková, Lužiny

Ano, to je pravda. Dnem 26. června 2012
skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto
datu musí mít každý občan České repu-
bliky, včetně dětí, k vycestování do zahra-
ničí vlastní cestovní doklad.

K vycestování do států Evropské unie
stačí občanský průkaz. Ten může být
od 1. ledna tohoto roku vydán také obča-
nům mladším 15 let.

Ať už budete žádat o občanský průkaz
nebo cestovní pas, nenechávejte to na po-
slední chvíli před odjezdem. Zákonná lhůta
na výrobu pasu je 30 dnů. S blížící se dobou
dovolených počet žadatelů stoupá.

Současně připomínáme, že úřední ho-
diny v pondělí a ve středu končí v 18 hodin
a že v případě podání žádosti těsně před je-
jich ukončením nemusí být žádosti z tech-
nických důvodů vyhověno. Proto prosíme,
abyste nenechávali podání své žádosti na
závěr úředních hodin, ale přicházeli dříve.

Upozorňujeme také rodiče, kteří žádají
o vydání cestovního pasu s biometrickými
údaji a občanského průkazu se strojově či-
telnými údaji pro své malé dítě, že pořízení
fotografií neklidného nebo plačícího dítěte
je velmi náročné. Proto je žádáme, je-li to
možné, aby v zájmu bezproblémového po-
řízení fotografie dítěte a co nejrychlejšího
vyřízení žádosti, podávali žádost v dopoled-
ních hodinách, kdy je počet žadatelů menší
a čekací doba kratší. Prosíme také, aby se
svým dítětem přicházeli v době, kdy není

zvyklé spát nebo jíst.
Na závěr doporučujeme všem žadatelům

o vydání občanského průkazu nebo cestov-
ního pasu, zvláště rodičům dětí, kteří žádají
o vydání dokladu pro své dítě, aby pro podání
žádostí využívali možnost objednávání kon-
krétních termínů návštěvy v rezervačním sy-
stému prostřednictvím internetu, které zkrátí
čekací dobu na minimum. Bližší informace
k této možnosti najdete na www.praha13.cz
v oblasti Jak si zařídit - Rezervace termínů,
příp. na tel. 235 011 518, 235 011 522.
Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Minigolf je opět v provozu
Kdy bude opět fungovat minigolf v Centrálním
parku? Přes zimu bylo hřiště zavřené...

E.K., Stodůlky

Minigolfové hřiště Prahy 13 je v provozu
vždy od dubna do listopadu, samozřejmě
s ohledem na počasí. Od 1. dubna je tedy
možné využívat hřiště v době od 8 do 21

na co SE ptátE
hodin. V říjnu a listopadu budou provozní
hodiny od 9 do 18 hodin.

Ke hře lze použít vlastní golfové hole
a míčky, nebo si je půjčit v KD Mlejn, Ková-
řova 4 (tel. 774 757 916), a to každý den od
9.00 do 19.00 s polední přestávkou od 12.00
do 13.00 hodin. Hole se půjčují po předlo-
žení průkazu totožnosti a složení vratné zá-
lohy 500 Kč za jednu hůl a 50 Kč za jeden
míček. Na jeden den je půjčení holí bezplatné.

Veřejnost může hřiště užívat zdarma v sou-
ladu s provozním řádem. Na hřišti platí zákaz
kouření, konzumace alkoholu a omamných
látek, poškozování a znečisťování zařízení,
vstupu na dráhy se zvířaty, používání jízdních
kol, koloběžek, kolečkových bruslí, rozdělá-
vání ohně. Prosíme o udržování pořádku
a čistoty. Pokud se setkáte s poškozováním ze-
leně nebo vybavení hřiště, oznamte to prosím
neprodleně Městské policii na linku 156.
Správcem hřiště je správcovská společnost
IKON, s.r.o., tel. 774 757 916.

-red-
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Po ní následovaly inscenace Kejklíř matky
Boží (1993), Sedlák, čert a bába (1994) a Pro-
daná nevěsta (1996). Po těchto relativně men-
ších projektech přišly tři podstatně náročnější:
Nachové plachty (2000), hrané v nákladním
člunu, přebudovaném na plující divadlo, opera
Philipa Glasse Kráska a zvíře realizovaná
v historické budově Národního divadla (2003)
a Klapzubova jedenáctka inscenovaná v divad-
le Minor (2005). Samostatnou kapitolou je
pak letitá spolupráce s francouzským Cabaret
Théâtre Dromesko na putovním představení
La Baraque - Bouda (1997). Společně se
svým otcem Milošem Formanem a bratrem
Matějem Formanem získal Cenu Sazky
a Společnosti pro Divadelní noviny za realizaci
buffopery J. Suchého a J. Šlitra Dobře placené
procházky v Národním divadle (2007). Zatím
posledním projektem Divadla bratří Formanů
je velmi úspěšné Obludárium (2007).

Petr Forman je známý také jako herec ve
filmu a televizi. Po dětském účinkování v tri-
logii o rodině Homolkových se objevil jako
hlavní postava ve filmu Vojtěch, řečený siro-
tek (1990), následoval Svěrákův Akumulátor
(1994), Barokní opera (1997), Vaterland – lo-
vecký deník (2004), Horem pádem (2004),
Kousek nebe (2005), U mě dobrý (2008),
Rodinka (2010) a další.

V březnu tohoto roku se na dva týdny ob-
jevil ve Mlejně, aby zde s italským režisérem
Robertem Magrem spolupracoval na přípravě
nového představení Decadi italské cirkusové
a divadelní supiny MagdaClan. Kromě toho

Už během studií loutkoherectví na divadelní fakultě AMU se Petr Forman věnoval
pouličnímu divadlu, účinkoval s bratrem Matějem na divadelních poutích na Střeleckém
ostrově jako člen rodiny Váňovy. Společně pak působili v divadle Tůjů a posléze založili
Divadlo bratří Formanů. S představeními tohoto spolku divadelních nomádů s úspěchem
procestovali nejen celou Evropu, ale hráli i v USA a Mexiku. V Divadle bratří Formanů
působí jako herec a režisér. Asi nejúspěšnější inscenací Divadla bratří Formanů je
loutková Barokní opera (1992) s mnoha sty reprízami.

Italové ve spolupráci s našimi herci připravili
společné představení, které diváci viděli
22. března. Den poté uvedl MagdaClan
první verzi svého nového projektu.

Petr Forman nebyl ale ve Mlejně poprvé.
V 90. letech zde hrál v představení Ctibora
Turby Archa bláznů a uvedl zde s bratrem
i slavnou Barokní operu. Do nového Mlejna
se vrátil po 18 letech krátce po práci na opeře
Čarokraj v Národním divadle. Mezi tím ale
odehrál několik představení Obludária ve
Francii a hned se tam zase vrací. Ve Mlejně
proběhla první část zkoušek představení De-
cadi se skupinou MagdaClan. Premiéra bude
sice v Bruselu, ale předpremiéru viděli první
diváci právě u nás.

Petře, jak se ti u nás ve Mlejně pracovalo?
Možnost dělat u vás byla velikým posunem
v práci MagdaClanu. Zajistili jste nám pod-
mínky, které umožnily se intenzivně soustře-
dit na práci v tom krátkém čase dvou týdnů.
Vznikla první verze představení Decadi. Uvi-
díme, jak se bude dařit dál.

Budeme moci představení ještě někdy v Čechách vidět?
Doufám, že všechno, co je naplánované, vy-
jde. Stan MagdaClanu by měl stát v září na
plovárně naproti hotelu Pyramida. Teď se
připravujeme na bruselskou premiéru. Na
představení, jehož ukázku jsme uvedli ve
Mlejně, musíme samozřejmě ještě hodně pra-
covat. Když bude třeba ještě po premiéře
něco dodělat, tak bychom se možná vrátili
v létě do Čech a ještě na představení pracova-
li. Každopádně v Praze by měla skupina
MagdaClan zahrát mezi 13.- 16. září.

Divadlo bratří Formanů je určitě jedním z nejlepších
nezávislých divadelních projektů, které Česká repub-
lika může nabídnout, a to doma i v zahraničí. Všechna
představení jsou spojená s úžasnými zážitky pro kaž-
dého, kdo měl to štěstí je vidět naživo. Teď se hraje
Obludárium ve Francii. Uvidíme ho ještě v Čechách?
S Obludáriem je to tak, že už spíš dohrává-
me. Hraje se pátý rok, máme za sebou přes
400 repríz. Tak jsme trochu přibrzdili. Prahu
zatím konkrétně neplánujeme. Letos budeme
jen v létě v Telči. Rád bych tady ještě zahrál,
ale necháváme to pootevřené, aspoň zatím.
Těžko hledáme termíny a může se stát, že to
letos již nezvládneme. O to víc se snažím při-
vézt do Prahy MagdaClan!

Hodně cestuješ po světě, s kouzelným světem divadla
a filmu máš bohaté zkušenosti. Může tě ještě něco
překvapit?
Tady v Annecy ve Francii, kde momentálně
pobýváme, máme skvělého „souseda“. Udě-
lám vše pro to, aby ho mohli vidět lidi u nás
v Čechách. Takovéhle umělce bych si přál při-
vézt. Perfektní profíky, osobnosti s tou nejvyš-
ší kvalitou řemesla a zároveň s nadhledem,
pokorou a skromností... Stejně jako Roberto,
se kterým jsme pracovali ve Mlejně. Dlouho
jsem na takový okamžik čekal - náš „soused”
provazochodec otevřel plachtu stanu na konci
sveho představení a stoupal nad naším Oblu-
dáriem do oblak... Dagmar Roubalová

Profesionál
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s nadhledem a pokorou

Petr Forman v Obludáriu

Obludárium

Provazochodec

Z představení Decadi
se skupinou
MagdaClan
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Již třetím rokem probíhá ve Stře-
disku sociálních služeb tzv. virtu-
ální Univerzita třetího věku. Je
otevřená seniorům z třináctky,
kteří dychtí po nových poznat-

cích a vzdělávání. Studium pro-
bíhá prostřednictvím internetu
(proto virtuální) ve spolupráci
s Českou zemědělskou univerzi-
tou v Praze-Suchdole. Naši seni-
oři již absolvovali např. kurzy -

Kouzelná geometrie, Vývoj in-
formačních technologií a nebo
Vývoj a současnost Evropské
unie. Právě dokončují jarní se-
mestr 2011/12, jehož tématem je

Historie a současnost
české myslivosti. Témata
si senioři volí sami, a to
na základě většinového
názoru. Pro zimní se-
mestr 2012/13 se roz-
hodli pro Dějiny oděvní
kultury. Hlavními cíli
Univerzity třetího věku
jsou „bio-psycho-soci-
ální” rozvoj člověka,
adaptace na měnící se

životní a společenské podmínky
(technologie) a mezigenerační
dialog. Více o studiu na strán-
kách www.e-senior.cz.

Petr Weber, bývalý ředitel SSS Prahy 13 a student

Univerzity třetího věku

Studium přes internet

FZŠ prof. Otokara Chlupa po-
řádá již třetím rokem oborové
dny. Žáci 2. stupně mají možnost
si vybrat bez ohledu na třídy
obor podle svého zájmu. Vznikají
tak věkově smíšené skupiny, které
na zvoleném tématu pracují po
dobu čtyř dnů. Pro jednu ze sku-
pin jsme zvolili téma Olympiáda
– historie, současnost, budouc-
nost. Téma jsme zvolili s ohle-
dem na blížící se LOH 2012
v Londýně a také proto, že děti
o tomto největším sportovním
svátku jen málo vědí. Naším
cílem bylo seznámit žáky s OH
z různých úhlů pohledu - histo-
rika, činovníka i závodníka.

První oborový den jsme se vě-
novali pohledu do historie OH.

Na besedu jsme pozvali Františka
Koláře, vedoucího Olympijského
studijního a informačního centra,
který se věnoval postavení sportu
ve starověké společnosti a historii
vzniku novodobých OH i olym-
pionizmu v Čechách. Vyprávěl
žákům o cestě a významu puto-
vání olympijského ohně, o olym-
pijských symbolech, základních
disciplínách na prvních novodo-
bých OH, o prvních medailis-
tech atd. Součástí besedy bylo
i zhlédnutí dobových obrázků
a filmu o historii OH.

Na druhý oborový den jsme si
k tématice současnosti OH po-
zvali místopředsedu ČOV Fran-
tiška Dvořáka. Ten nám jako
vedoucí posledních deseti českých

olympijských výprav na LOH
i ZOH poskytl řadu zajímavých
informací k výpravě našich olym-
pioniků do Londýna 2012. Zabý-
val se výběrem kandidátských
měst pro pořádání OH (včetně
bývalé kandidatury Prahy), stav-
bou a rozložením sportovišť,
olympijskou vesničkou, zázemím
pro výpravy, výběrem olympij-
ského domu v Londýně a řadou
dalších zajímavostí. Tříhodinové
povídání ukončila spousta dotazů
o LOH 2012 v Londýně.

Pro třetí oborový den jsme se
rozhodli pozvat jednu z našich
nejúspěšnějších atletek Jarmilu
Kratochvílovou. Její návštěvě
předcházela dlouhodobá tipovací
soutěž, kdy měli žáci z postupně

dodávaných indicií určit jméno
tajného hosta. Beseda se týkala
tréninku vrcholového sportovce,
dřiny a odříkání, zklamání, ale
i pocitů po dosažení vynikajícího
světového rekordu. Žáci měli
možnost prohlédnout si řadu
medailí z ME, MS i OH, foto-
grafie, zhlédnout filmy a krátká
videa ze závodů.

Pro poslední oborový den jsme
pro žáky připravili sportovní klání
ve vícebojích, složených nejenom
z disciplín, které jsou nedílnou
součástí současného olympij-
ského programu. Veškeré naše
výstupy pak budou představeny
na konferenci oborových dní
25. - 26. června v kinosále školy.

Ivan Petr a Roman Jaroš, vyučující TV

Historie, současnost i budoucnost olympijských her

Žáci a žákyně z I. i II. stupně ZŠ
Kuncova rozšířili letošní sbírku
skvělých umístění v obvodních
i krajských kolech vědomostních,
sportovních i uměleckých sou-
těží. Největším úspěchem je be-
zesporu 1. místo starších žákyň
8. – 9. tříd v krajském kole v bas-
ketbalu. Tým vedený trenérem
Pavlem Šenkem si zaslouží velké

uznání a poděkování. Triumf
dívek se stal motivací i pro
mladší žáky. V obvodním kole
v přehazované v kategorii 6. – 7.
tříd získala děvčata 1. místo a vy-
bojovala si postup do celopraž-
ského finále. Stejně si vedli
i chlapci 5. tříd. Z individuálních
výkonů nás nejvíce potěšil postup
Barbory Svobodové z obvodního
kola recitační soutěže Pražské
poetické setkání ve II. kategorii
(4. – 5. ročník) do krajského kola

recitační přehlídky. Skvěle si
vedli i její stejně staří spolužáci,
kteří v obvodním kole matema-
tické soutěže Pythagoriáda patřili
společně s žáky ze ZŠ Mezi Ško-
lami mezi nejúspěšnější na ob-
vodě Prahy 13. David Klement
obsadil 1. – 3. místo a Tomáš
Cafourek s Phú Tran Dinhem
4. – 5. místo. Úspěšnými řešiteli

byli i další páťáci, a to Pavel
Štrunc a Kateřina Válková.
V obvodním kole olympiády
z českého jazyka byla výborná
žákyně 9. ročníku Kateřina Šim-
ková. V konkurenci 24 účastníků
ze základních škol i víceletých
gymnázií získala 1. místo. Velmi
dobrým výkonem se prezentovala
i Sára Laštovková, která skončila
čtvrtá. Všem žákům a jejich vy-
učujícím děkuji za vzornou pre-
zentaci školy. Pavel Petrnoušek, ředitel

Šňůra úspěchů pokračuje

Žáci 5. tříd FZŠ Mezi Školami
vyhráli obvodní kolo celostátní
matematické soutěže Pythagori-
áda. Ze školního kola jsme vy-
slali 6 našich nejlepších žáků
a žádný z nich nezklamal. Do-
konce Alena Doubková a Daniel
Král z 5.A obsadili v rámci Pra-
hy 13 shodně 1. místo s plným
počtem bodů. Plného počtu bodů
dosáhli pouze 4 žáci - tři z Pra-
hy 13 a jeden z Prahy 5. Radka
Křížová z 5.C a Matěj Nedvěd
z 5.A obsadili 6. místo.

V obvodním kole chemické

olympiády pro Prahu 13 a 5 vy-
nikl Jiří Zikán z 9.A, který v ob-
rovské konkurenci žáků gymnázií
obsadil 1. místo. Nejen to, Jirka
obsadil i 3. místo v obvodním
kole fyzikální olympiády. Nikita
Glukhov z 8.A obsadil v che-
mické olympiádě skvělé 3. místo.
Úspěch je o to větší, že se oba
umístili na předních místech ja-
kožto jediní žáci základních škol
mezi gymnazisty. Všem gratulu-
jeme! Více na www.fzsmezisko-
lami.cz.

Jaromír Frič

Skvělá umístění v soutěžích
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Paní Kratochvílová, než se dostaneme k rekordům
a medailím, prozraďte nám, jaké byly vaše sportovní
začátky.
Vyrůstala jsem na vesnici, takže kolo, brusle,
sáňky... Jako děti jsme pořád někde lítaly.
Tehdy byla vesnice jedna velká tělocvična.
Když jsem chodila asi tak do osmičky, byla
jsem v běhu rychlejší než kluci. Nějaké před-
poklady jsem asi měla. Ale opravdově jsem se
atletice začala věnovat až v Čáslavi, v druhém
ročníku gymnázia. Na první trénink mě
tehdy přivedla kamarádka.

To už vám ale bylo sedmnáct.
Ano, bylo to poměrně pozdě. Ale měla jsem
štěstí na trenéra. Miroslav Kváč mě nijak ne-
hýčkal. Snad právě proto se poměrně brzy za-
čaly dostavovat výsledky, i když zprvu jen na
domácích sportovištích. Ze začátku jsem se
věnovala sprintům na 100 a 200 metrů, pak
přišla čtyřstovka a osmistovka. Mým prvním
opravdu velkým závodem bylo Mistrovství
Evropy v Praze v roce 1978. Hned za dva
roky byly olympijské hry – největší závod,
kde odměnou je už samotná účast.

Většina sportovců se ale na olympiádu nikdy nedostane.
Olympijské hry mají přísná kritéria, napří-
klad pro atlety jsou to opravdu tvrdé atletické
limity a ty musí splnit. Za světovými výkony
je několikaletá každodenní práce. Za rok
nebo za dva se sportovec nemůže dobře při-
pravit. Talent sice pomůže, ale tréninkovou
dřinu nenahradí.

Vám se to povedlo.
To byl rok 1980, olympiáda byla v Moskvě.
Když jsem tam odjížděla, říkala jsem si, že
by bylo fajn dostat se mezi osmičku nejlep-
ších na světě - do olympijského finále. To
byl takový můj sen. Splnil se, skončila jsem
druhá za německou závodnicí Maritou Ko-
chovou a domů jsem si vezla stříbrnou
olympijskou medaili. Na olympiádě jsem
zaběhla československý rekord a poprvé
v životě se mi otevřela cesta k lepším trénin-
kovým podmínkám.

Lepším? V čem?
Víte, já jsem nebyla zařazená v žádném spor-
tovním centru, chodila jsem do práce, dál-
kově studovala a musela trénovat. Nešlo to
pořádně skloubit – ráno jsem vstávala ve
čtyři, šla běhat někam na silnici, pak domů,

V rámci oborových dnů školy navštívila začátkem dubna FZŠ prof. Otokara Chlupa
jedna z nejlepších československých i českých atletek historie Jarmila Kratochvílová.
Rodačka z Golčova Jeníkova je stále držitelkou dosud platného světového rekordu
na 800 metrů, který časem 1:53,28 vytvořila 26. července 1983 v Mnichově.
Tento rekord je nejdéle trvajícím světovým rekordem v atletické historii.

To máte pravdu. Je to dosud nepřekonaný
halový světový rekord na 400 m (49,59 s)
z Milána. 7. března mu bylo 30 let. Nebýt
toho, že mi v ten den zatelefonoval jeden
známý, asi bych si opravdu nevzpomněla.

Dnes působíte na pozici trenérky. Co pro vás zname-
nal váš trenér v době, kdy jste aktivně sportovala?
Trenér je důležitý. Spousta věcí, které jsem
dokázala, je jednoznačně jeho práce. Nedo-
vedu si představit, že někdo řekne: „Už jsem
tak dobrý, že mohu trénovat sám“. Já bych
to bez trenéra nezvládla. Jako trenérka bych
si přála objevit další Ludmilu Formanovou
a Hanu Benešovou.

Přišly dny, kdy jste chtěla atletiku pověsit na hřebík?
Určitě. Když jsem byla opravdu hodně una-
vená, necítila jsem se fit, byly nějaké prob-
lémy... Několikrát jsem si řekla, že ráno na
trénink už nepůjdu. Jednou jsem dokonce vy-
nechala dva dny. Tenkrát jsme se s trenérem
kvůli něčemu dost pohádali a já si řekla, že
to nemám zapotřebí. Doma jsem ale stejně
tu svou „denní dávku“ odběhala. Byly krize,
ale všechny rychle přešly.

Blíží se olympiáda v Londýně. Co myslíte, bude váš
světový rekord překonán?
Mám takové dvě „favoritky“ – jedna je z Keni,
druhá z Jihoafrické republiky, ty na to mají.
Uvidíme. Olympiáda je obrovská motivace,
ale možná, že pro ně důležitější než překonání
světového rekordu bude zisk olympijského
zlata. To vám nikdy nikdo nevezme.

Kdybyste položila na misky vah to, co vám atletika
dala a co vzala, jak by to dopadlo?
Atletika mi dala hodně. Poznala jsem kus
světa, spoustu prima lidí, naučila mě vyrovnat
se s problémy, umět přijmout porážku a znovu
se „poprat“ o vítězství... Dělám ji tři čtvrtiny
života a kdyby mi víc vzala než dala, dávno
bych od ní byla na sto honů daleko.

Co byste vzkázala našim začínajícím sportovcům?
Každý sport má své kouzlo. Ale vydržet u něj,
zvlášť v dnešní době, která nabízí řadu nejrůz-
nějších aktivit, je hodně těžké. V každém pří-
padě sport člověka formuje, učí ho slušnosti,
vůli, vytrvalosti... Všichni nedosáhnou vrchol-
ných výkonů, takový je život. Ale čas věno-
vaný sportu nikdy není časem ztraceným.

Eva Černá
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Čas věnovaný sportu
nikdy není časem ztraceným

umýt se, do práce, tam být osm hodin, na tré-
nink do Čáslavi, večer se učit. Tak jsem to
dělala až do olympiády. Teprve od té doby
jsem nemusela do práce na celých osm hodin,
ale „jen“ na polovinu. Proto je pro mě tato
medaile velice cenná. Je olympijská, navíc mi
usnadnila život. Mohla jsem začít dvoufázově
trénovat, konečně jsem se také vyspala...

Asi nejúspěšnější byl pro vás rok 1983.
Tehdy se poprvé v historii konalo v Helsin-
kách ve Finsku mistrovství světa atletů. Před-
tím bylo jen mistrovství Evropy nebo
olympiáda (jednou za 4 roky). Moc jsem si
přála na téhle velké soutěži porazit Maritu

Kochovou a moc jsem si přála konečně slyšet
naši hymnu. Připravovala jsem se na 400 m
a do štafety. Asi 10 dnů před mistrovstvím
jsme měli startovat na závodech v Mnichově,
já na 200 m. Protože mě ale doma chytila
silná křeč do nohy, na poslední chvíli jsme se
domluvili, že nepoběžím 200 m, protože je to
velice rychlé, ale osmistovku. Ta nebyla mojí
disciplínou, nikdo ode mě nečekal zázraky,
běželo se mi dobře, prostě jsem si ten závod
užívala. Výsledkem byl světový rekord, který
se už 29 let snaží někdo překonat. Za pár dnů
jsem v Helsinkách vybojovala zlato v běhu na
400 i 800 m a stříbro ve štafetě. Byl to asi
fakt úspěšný rok. ☺

Prožila jste někdy opravdu velké zklamání?
Byla to naše neúčast na XXIII. letních olym-
pijských hrách v Los Angeles v USA. Čtyři
roky jsem se připravovala a pak jsme tam díky
politické situaci jet nemohli.

Kdybychom měli zmínit všechny vaše úspěšné starty,
medaile, rekordy v hale i na dráze, bylo by to na
dlouho. Na jeden svůj světový rekord jste ale poza-
pomněla i vy.
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Velkému zájmu se těší přednášky
o fenoménu Star Wars, které
v naší čajovně pořádají členové
kostýmové organizace Rebel Le-
gion. Začátkem března před-
nášku zhlédly také děti ze školní
družiny. Zaujaly je především
kostýmy z filmů, replika světel-
ného meče a modely plavidel.
Pro starší byly ještě připraveny

knihy a komiksy. Další přednáška
byla již zaměřena na Star Wars
Epizoda I – Skrytá hrozba. Jed-
notlivé epizody se chystají na
následující měsíce, každý měsíc
jedna. Datum přednášky bude
na plakátech a na facebooku ča-
jovny. Velký dík patří organizáto-
rovi celé akce Ondrovi
Vandasovi. Eva Trynerová, FZŠ Brdičkova

Hvězdné války v čajovně

Žáci 9. tříd ZŠ Janského mají
letos poprvé možnost předvést
své nabyté vědomosti prezentací
ročníkové práce na jimi zvolená

témata. Za pomoci garantů,
jimiž jsou učitelé jednotlivých
předmětů, si připravují výstupy,
se kterými pak seznámí komisi

a ostatní účastníky. Jak
taková malá „zkouška
z dospělosti“ vypadá,
máte možnost vidět
v pondělí 21. května od
12.30 hodin v odborných
učebnách školy (Čj, M,
Př). Srdečně zveme ro-
diče našich žáků i širo-
kou veřejnost. Vedení školy

Ročníkové práce

V ZŠ Janského jsme prožily kou-
zelnou společnou Noc s Anderse-
nem. Kdo? No přece my, děti
z prvních tříd. A jaká ta noc byla?
Plná pohádek, zábavy
a opravdu překvapivé návštěvy.
A kdo přišel? No přece největší
světový pohádkář pan Hans
Christian Andersen. Krásně nám
vyprávěl o svém životě, díle,
o tom, jak je důležité umět číst

a hledat v knížkách moudrost
a poznávat svět. Sám nám první
dvě pohádky přečetl. Jedna z nich
se jmenovala Pastýřka a kominí-
ček. A když jsme se ráno probu-
dily, měli všichni černou šmouhu
na obličeji! To asi od kominíčka.
A představte si, holky měly pod
spacákem zrnko hrášku! Četla se
totiž i pohádka Princezna na
hrášku. Taťána Kubánková

Noc plná kouzel

Začátkem dubna proběhlo v ZŠ
Kuncova školní kolo soutěže,
která je součástí projektu Come-
nius. Jedná se o dvouletý projekt,
financovaný ze zdrojů EU,
o spolupráci mezi vybranými
školami z Belgie, Itálie, Španěl-
ska a Základní školou Kuncova.
Ústředním jazykem projektu je
francouzština. Naši žáci před-
vedli projekty na téma Česká

věda a umění. V prezentacích se
nejčastěji objevovala jména jako
Jaroslav Heyrovský, Otto Wich-
terle, Antonín Holý, Josef Lada,
Jiří Trnka... Jedním z cílů škol-
ního kola bylo vybrat žáky, kteří
budou na přelomu dubna a května
prezentovat vlastní projekt v ital-
ském Bergamu při příležitosti
mezinárodního setkání.

Daniel Hanšpach, vyučující francouzštiny

V lanovém centru man-
želů Glaserových v Oře-
chu proběhla 14. dubna
tradiční Ořešská lana -
soutěž družstev dobro-
volných hasičů, kteří si
vyzkoušeli svou fyzickou
zdatnost a schopnost
pracovat ve výšce na hou-
pavých lávkách či v zá-
věsu na laně.

V kategorii žen byla
nakonec přiznána dvě
první místa (družstva
SDH Řeporyje a SDH
Rudná), protože ani cílová foto-
grafie nerozhodla, který ženský
tým vyhrál „o prsa“. Za nimi ná-
sledovaly dobrovolné hasičky
z Ořecha a ze Zbraslavi.

Dvě první místa byla udělena
také v kategorii mužů, protože
domácí hasiči z Ořecha, kteří bez-

konkurenčně vyhráli v základním
kole a měli našlápnuto na celkové
vítězství, museli před finálem
odjet hasit skutečný oheň o ulici
dál. Na prvním místě s nimi tak
skončilo družstvo z Rudné, násle-
dováno týmy z Drahelčic a Zbra-
slavi. Samuel Truschka

Hasiči řádili na lanech

V týdnu od 14. do 18. května
proběhnou v Základní umělecké
škole Stodůlky, K Brance 72,
přijímací zkoušky nových žáků.

Rozpis zkoušek jednotlivých oborů:
Hudební: po 14. - pá 18. 5. od 14.00 do
18.00 hodin v hlavní budově ZUŠ
Literárně-dramatický: po 14. - pá 18. 5. od
14.00 do 18.00 hodin v hlavní budově ZUŠ
Výtvarný: út 15. - čt 17. 5. od 14.00 do
18.00 hodin na detašovaném pracovišti ve

FZŠ Trávníčkova
Taneční: po 14. - čt 17. 5. od 14.00 do
18.00 hodin na detašovaném pracovišti ve
FZŠ Trávníčkova, út 15. - čt 17. 5. od 14.00
do 18.00 hodin na detašovaném pracovišti
na ZŠ Kuncova

Na vaše děti se těší učitelé a žáci
školy. Více na tel. 235 518 336,
vladimir.svetlik@zuspraha5.cz,
www.zuspraha5.cz.

Vladimír Světlík, zástupce ředitele školy

Nepropásněte přijímací zkoušky

Projekt Comenius
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Pár dnů před velikonočními
svátky čekalo na seniory z Lé-
čebny dlouhodobě nemocných
v motolské nemocnici hned ně-
kolik překvapení. Na Škaredou
středu dostali dárky od dětí, Ze-
lený čtvrtek patřil akordeonu
s kytarou a skladbám v podání
hudebního dueta „VelebenD“.
Jana Bezpalcová a Michal
Plachta zahráli staré české pís-

ničky a přidali k tomu jihoame-
rické a jiné exotické melodie. Na
pacienty čekala také premiéra ně-
kolika autorských skladeb této
dvojice. Pohodová a rytmická
hudba slavila u seniorů opět
velký úspěch. Cesta k uzdravo-
vání a dobré náladě je někdy jed-
nodušší, než se na první pohled
může zdát. Renata Dohnalová,

Dobrovolnické centrum FN v Motole

Velikonoční překvapení pro seniory

Heraklovo vítězství nad antický-
mi nástrahami bylo dne 9. března
v Gymnáziu J. Heyrovského
oslaveno neobvyklou dramatic-
kou šou, která vtipně a vkusně
obohacovala malé diváky. Zmí-
něný hrdina na celé odpoledne
doslova propojil všechny ročníky.
Coby poslové Starého světa se
starší studenti neváhali pustit do
přípravy dobrodružného putování
pro studenty mladší, ti měli ná-
sledně možnost rozšířit si své
znalosti v interaktivních hrách,

prezentacích, kvízech... Nezůstali
jsme ale jen u vzdělávání, stano-
viště jako Boj s Achillem navna-
dilo nejmocnější, Přechytračení
průměrného Řeka zase přimělo
děti logicky uvažovat, Hazard na
Olympu v nich podpořil zdravou
soutěživost.

Pro vyčerpané bojovníky bylo
připraveno i pohoštění. Jídla řec-
kého původu zachutnala mno-
hým, doufejme, že stejná chuť je
bude provázet i dalším zkoumá-
ním antiky. Adriana Šefčíková, 6.A

Šachové družstvo ŠK Mlejn letos
vybojovalo postup do II. třídy
pražského přeboru. Pro příští rok
hodláme postavit do přeboru dvě
družstva, proto stále provádíme
nábor dalších registrovaných (pro
přestup) i dosud neregistrova-

ných členů. Hrajeme každé úterý
od 17.00 hod. v salonku restau-
race KD Mlejn v Kovářově ulici.
Více informací získáte na pppa-
velka@seznam.cz, tel. číslech
211 140 813 nebo 739 122 324.

Pavel Pavelka

Krev a pot Starého světa

Velikonoční kouzlení v ZŠ Jan-
ského proběhlo 4. dubna a zpe-
střilo nám poslední předprázdni-
nový den. Děti si z inkoustových
vajíček vykouzlily pomocí zmizí-
ku úžasné kraslice. Mimo jiné si
vyzkoušely práci s vizovickým

těstem, seznámily se i s pletením
pomlázky… Z pestré nabídky si
každý mohl vybrat podle svého
vkusu a schopností. Při práci jim
pomohly paní učitelky i žákyně
9. třídy, kterým patří za pomoc
velké poděkování. Vlaďka Atanasovová

Předprázdninové kouzlení

V sobotu 17. března se uskuteč-
nila již třetí část Hry po Praze,
kterou pro nás, žáky 5. třídy
ZŠ Janského a 3. třídy FZŠ
Otokara Chlupa, pořádají naše
paní učitelky.
Opět jsme se dozvěděli mnoho
zajímavostí o pražských památ-
kách. Zatímco v první části jsme
prošli okolí Staroměstského ná-

městí a ve druhé okolí Karlova
mostu a Kampy, tentokrát jsme
šli z Malostranského náměstí na
Pražský hrad. Cesta vedla přes
Nový svět, o jehož existenci řada
z nás dosud neměla tušení. Také
jsme například spočítali, kolik
zvonků je na Loretě. Bylo to fajn,
děkujeme.

Za všechny účastníky Silvie Skalická

Poznáváme pražské památky

Rozšiřte naše řady

Žáci ZŠ Mohylová se také letos
zúčastnili soutěže Uvažuj logicky,
kterou pořádá ZŠ Chaplinovo
náměstí na Barrandově. Odjeli

plni trémy, vrátili se nadšení,
navíc jako vítězové. V kategorii
pátých tříd jsme obdrželi první
a druhé místo. Zlato patřilo Mi-

chaele Arnoštové z 5.A,
stříbrný byl Filip Janota z 5.B.
Barča Chromková skončila
šestá, Jan Marek desátý (oba
z 5.B.). Šikovní byli i naši
čtvrťáci. Emma Ocelková
s Aničkou Rožkovou obsadily
ve své kategorii čtvrté místo,
Pavel Holman byl pátý
a Tomáš Zobal osmý.

Pyšná Martina Štychová, ředitelka školy

Trému vystřídalo nadšení

V ZŠ Mohylová jsme si jako
jeden z hlavních cílů našeho škol-
ního vzdělávacího programu dali
rozvoj čtenářské gramotnosti.
Abychom tuto myšlenku co nej-
více podpořili, nabízíme dětem
čtení nejen během vyučování, ale
také v rámci volného času. Proto
jsme ve spolupráci
s rodiči vytvořili
útulné čtenářské
koutky, které jsou
přístupné všem
žákům. Během škol-
ního roku u nás pro-
bíhá řada soutěží.
Jednou z nich je již
tradiční soutěž reci-
tační. Soutěžilo se
nejen v přednesu

básní, zazněly také úryvky
z prózy a v neposlední řadě básně
z vlastní tvorby. Jsme rádi, že
v dnešní době počítačů a jiných
technických vymožeností mají
mnohé děti pěkný vztah také
k poezii.

Klára Stuchlá a Anna Cudráková

Děti mají rády prózu i poezii
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Gymnastika dětí
SK Velká Ohrada – oddíl spor-
tovní gymnastiky pořádá nábor
šikovných děvčátek a chlapců
od 3 do 6 let. Trénujeme v tělo-
cvičně ZŠ Janského v pondělí
a ve středu od 16 do 18 hodin.
Zájemci se v průběhu května
mohou každé pondělí od 16 do
17 hodin nebo ve středu od 17

do 18 hodin přijít podívat.
V červnu je již potřeba odevzdat
vyplněné přihlášky, aby děti
mohly být rozřazeny do jednotli-
vých družstev. Více informací
podá vedoucí gymnastiky An-
drea Verešová. Info o oddíle zís-
káte na www.topgympraha.cz.

Andrea Verešová

Kurty jsou již otevřeny
Sportcentrum Nové Butovice
zahájilo letošní sezonu plážo-
vého volejbalu rekordně brzy.
Nádherné počasí umožnilo ote-
vřít kurty již 17. března. Bu-
dete-li si i vy chtít zahrát na

nejkrásnějších kurtech v Praze,
můžete si rezervovat hru na
www.sport-butovice.cz. Záro-
veň je již nejvyšší čas zařídit si
dlouhodobé rezervace na novou
sezonu. Martin Šmíd

Zimní cena Sokola Jinonice

Zumba na Velké Ohradě

V sobotu 3. března se v jinonické
sokolovně konal 3. ročník Zimní
ceny Sokola Jinonice, soutěže
v akrobatickém rokenrolu. Pro-
tože jde o soutěž, která není za-
řazena do kalendáře ČSAR,
mohli všichni soutěžící závodit
v klidu a bez stresu, protože zde
nešlo o získání žádných postupo-
vých či nominačních bodů. Pro-
stě si jen všichni přišli pro radost
zazávodit. To se projevilo i na
celkové atmosféře, neboť všichni

soutěžící si závod užívali a měli
radost z dosažených úspěchů.
V porotě zasedli přední odbor-
níci z řad rokenrolových závod-
níků či trenérů a při hodnocení
jednotlivých párů a formací tak
mohli uplatnit odlišný pohled na
výkony soutěžících, než porotci
hodnotící pravidelné svazové
soutěže. Vítězové jednotlivých
kategorií si na závěr soutěže od-
nesli pěkné poháry a věcné ceny.

Miroslava Kočová

V Základní škole Janského mů-
žete každý čtvrtek od 16 do 17
hodin udělat něco pro zdraví
a hezkou postavu. Zumba kom-
binuje jedinečnou latinsko-ame-
rickou hudbu s nenáročnými
tanečními a aerobními pohyby.
Intervalový trénink (střídání
tempa) zajišťuje efektivní spalo-

vání tuků
i v problémo-
vých partiích –
pokud nějaké
máte. Nerozhoduje věk, ani ta-
neční úroveň. Každý je vítán.
Cena 50 Kč za hodinu (zájemci
nad 18 let 100 Kč). Více na
tel. 724 249 283. Jana Civínová

Další ročník
basketbalových akademiků

BA Sparta Praha začne letos už
svoji 7 sezonu v hale Kovářova,
která se stala známou mezi celou
basketbalovou populací naší re-
publiky. Zažila mezinárodní tur-
naje, mistrovství republiky,
dokonce i nejvyšší soutěž žen
Trocal ŽBL.

Jednou z pravidelných akcí je
tradiční turnaj nejmladších mini-
žáků na závěr první oficiální se-
zony. Letos se o víkendu 18. – 20.
května koná už 5. ročník. Pravi-
delně se ho účastní špičková

družstva v repub-
lice – Sokol Praž-
ský, Pardubice,
Písek, Plzeň
a další kvalitní
celky z celé repu-
bliky.

Náš basketba-
lový klub má
nejen družstva
minižáků, kteří
v náročných praž-
ských soutěžích
pravidelně stou-
pají na medailové
pozice, ale i druž-

stva dorostu. Ta hrají nejvyšší re-
publikovou soutěž – extraligu
staršího a mladšího dorostu.

Nejlepší výsledky letos však
předvádí družstvo mužů, které
se po základní části I. ligy mužů
umístilo na 2. místě a v prvním
kole play-off zdolalo střelecky
vybavené družstvo Trutnova 3:1
na zápasy. V semifinále na ně
čeká družstvo Protonu Zlín,
které rovněž nepředstavuje jed-
noduchého soupeře.

Pavel Šenk, trenér BA Sparta

Na Lužinách se bojovalo o medaile
Fakultní základní škola Brdičko-
va uspořádala v březnu pro žáky
základních škol Prahy 13 soutěž
v přehazované. Chlapci 5.A
a 5.B pořádající ško-
ly obsadili čtvrtou
příčku, dívkám se
ale dařilo o mnoho
lépe. Ty vybojovaly
zlato. Žákyně šesté
i sedmé třídy sice
vyhrály základní
skupinu, ale v boji
o první místo jen
o pár bodů podlehly.
Soutěž v přehazova-
né přinesla naší ško-

le Bronzová samá lichotivá
umístění a můžeme být na
všechna reprezentující družstva
oprávněně hrdí. Richard Hruban

Sport
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Pomáhají druhým

Facebook: klub jednatrojka.
Projekt nízkoprahových pro-

gramů v Praze 13 je financován
MČ Praha 13 a MHMP.

Příměstský tábor
Proxime Sociale, o.s., pořádá
v týdnu od 20. do 24. srpna pro
děti od 8 do 13 let příměstský
tábor s celotáborovou hrou Staří
Slované na našem území. Účast-
níci se mohou těšit na výlety do
přírody, lezení po skalách, plavbu
na raftu, návštěvu jeskyně, pasení
ovcí, výrobu kostýmů, šperků
a hudebních nástrojů a řadu dal-
ších tábornických, pohybových
a uměleckých aktivit, to vše pod
vedením zkušených vedoucích.
Místo srazů a základna tábora
bude v klubu JednaTrojka v Cen-
trálním parku. Předpokládaná
cena tábora je 800 Kč za 5 dní
a zahrnuje stravu, dopravu, mate-
riály i pedagogický dohled. Více
na www. proximasociale.cz, haj-
kova@proximasociale.cz,
tel. 775 608 508.

Lucie Hejzlarová

Klub JednaTrojka v květnu

V dubnovém STOPu se předsta-
vilo Středisko sociálních služeb
Prahy 13. Nyní vás seznámíme
s jeho autoprovozem. Pečovatel-
ská služba střediska využívá pro
potřeby klientů čtyři vozidla.
Dva vozy Ford Tranzit jsou spe-
ciálně vybavené plošinou a dal-
šími pomůckami pro přepravu
vozíčkářů nebo jinak handicapo-
vaných obyvatel. Zbylé dva vozy
(Peugeot Boxer a Fiat Doblo)
slouží zejména pro rozvoz
obědů.

Auta na ulici nepřehléd-
nete, jsou viditelně označena.
Vedle výrazného znaku Pra-
hy 13 jsou na nich uvedeni
sponzoři, s jejichž pomocí
byla za přispění městské části
zakoupena.

Ve Středisku sociálních služeb
Prahy 13 pracují 3 řidiči, kteří
zajišťují dopravu klientů do den-
ního stacionáře a zpět, k lékaři,
na úřady, na nákupy, apod. Každý
pracovní den od 10 do 14 hodin
jsou dva řidiči se dvěma pečova-
telkami plně vytíženi rozvozem
obědů, kterých do domácnosti
klientů denně dodávají až 160,
za rok to činí přibližně 31 000
obědů. Ročně tak řidiči s kas-

trůlky najezdí po městské části
kolem 13 000 km. Třetí řidič je
po celý den k dispozici pro zajiš-
tění individuální přepravy kli-
entů, např. za jednu cestu
k lékaři v rámci obvodu městské
části zaplatí klient 35 Kč. Po-
drobný ceník dopravních služeb
najde zájemce na webových
stránkách Střediska www.luka-
spraha13.cz.

Ani o víkendu a svátcích auta
neodpočívají. Pečovatelská služba
s nimi v tyto dny zajišťuje pro své
klienty rozvoz obědů.

V případě zájmu o služby SSS
Prahy 13 volejte na telefon. čísla
235 517 647 nebo 724 952 592.
Potkáte-li vozidlo pečovatelské
služby na ulici, můžete oslovit
i řidiče, který vám rád poskytne
základní informace.

Václav Řízek, vedoucí autoprovozu SSS Prahy 13

Čtyři kola slouží seniorům

Klub se nachází v Centrálním
parku proti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra
Luka). Je otevřen každé pondělí
a středu od 14 do 20 hodin.
Dětem a mládeži ve věku od 13 do
19 let z Prahy 13 nabízí možnost
aktivního trávení volného času.
K dispozici je sportovní a výtvarné
vybavení, internet a příjemné po-
sezení. Klub poskytuje bezplatné
informace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy,
alkohol, zájmy, pomoc s hledáním
brigády a nabídka doučování).

Program:
po 7. 5. – minigolf
po 14. 5. – malování v klubu
st 16. 5. – malování v klubu
st 23. 5. – venkovní aktivity
st 30. 5. – ping-pong

Během května upravíme inte-
riér klubu.

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 453, 775 610 002,

s výjimkou tanečků nejsou časově
omezené.

Maminky mohou v době, kdy
si děti hrají, v klidu probrat všed-
ní starosti. Přijďte si k nám od-
počinout a nabrat nové nápady
a hlavně síly do dalších dnů. Dů-
ležité je, že díky MČ Praha 13 je
toto mateřské centrum zdarma.

Těšíme se na vás každé úterý
a středu od 9.00 do 12.00!

Kontakt: Kateřina Mlynarčíková

e-mail: mckulicka@seznam.cz, tel. 605 150 116

Kulička je tu pro děti i rodiče
Zveme maminky, tatínky, babič-
ky, dědečky, ale hlavně děti po-
hrát si do Mateřského centra
Kulička, které se nachází v Domě
pro seniory Lukáš, Trávníčkova
ulice č. 1746.

Máme spoustu hraček, se kte-
rými se děti mohou vydovádět.
Provádíme výtvarné dílničky, kde
si děti vyrobí nebo namalují něco
pěkného a tancujeme na říkanky
a básničky. Nejsme typické ma-
teřské centrum, a tak činnosti

Kalendář o tichém světě neslyšících
Časopis Typografia ve spolupráci
s agenturou M. I. P. Group, a.s.,
uspořádal již 12. ročník prestižní
soutěže Kalendář roku. Cílem
soutěže je podpořit kreativitu,
tiskovou a grafickou úroveň ka-
lendářů a vyzdvihnout výjimečná
díla v této oblasti. Porota složená
z odborníků ocenila hned ve
dvou kategoriích kalendář Tichý
svět 2012 od Agentury APPN,
o.s. – zachycující na fotografiích
znak TICHO v českém znako-
vém jazyce, a to v podání slav-
ných českých hereček. Kalendář
získal 2. místo v kategorii Foto-
grafie a 1. místo v kategorii Vy-
jádření sociální role.

Posláním kalendáře je upozor-
nit na tichý svět plný překážek,
ve kterém žijí své životy neslyšící
uprostřed světa slyšících. Kalen-
dář vznikl pod záštitou herečky
Kláry Issové u příležitosti slav-

nostního otevření Tiché kavárny
– první pražské kavárny s nesly-
šící obsluhou. Kalendář je možné
objednat na office@appn.cz. Za-
koupením kalendáře přispějete
ke zmírnění bariér mezi slyšícími
a neslyšícími. Monika Jindrová

Nabídka volných míst
Občanské sdružení Ruka pro
život nabízí volná místa v Den-
ním stacionáři pro dospělé
spoluobčany s mentálním
a kombinovaným postižením.
Jedná se o nabídku služeb
v Denním stacionáři Rajmo-
nova a Skloněná a také o na-
bídku prázdninové docházky

pro žáky základních škol speci-
álních a speciálních odborných
učilišť, případně pro uživatele
jiných sociálních služeb, které
během léta nezajišťují provoz.
Kontakt:
Ruka pro život – občanské sdru-
žení
Denní stacionář Rajmonova

(přímo u metra C –
Ládví)
Rajmonova 1199/4,
182 00 Praha 8
provozní doba:
po - pá 7.00 – 16.00
telefony: 734 584 021,
283 881 66

info@rukaprozivot.cz,
www.rukaprozivot.cz

Ludmila Pacltová Svobodová
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Mladí hasiči nezaháleli
Ke konci března uzloval také náš dorost v kategorii jednotlivců. Mi-
chal Ernýgr skončil na 17. místě a Eliška Špičková na 24. místě.
Oddíl mladých hasičů uskutečnil výlet do svíčkárny v Šestajovicích.
Děti viděly, jak se vyrábějí svíčky, samy si též svíčku ozdobily. Zároveň
si prohlédly minifarmu s domácími zvířaty. Všem se nám to líbilo.

Zásahová jednotka představila svůj vozový park 19. dubna na akci
Bezpečná třináctka. Děti si zde mohly vyzkoušet, jaké to je být hasi-
čem. V příštím čísle se dozvíte o výsledcích prvních jarních soutěží
a o akci pro naše zasloužilé hasiče. Marta Horáková, SDH Třebonice

Přijďte za námi s dětmi
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky si vás dovoluje pozvat na dvě
akce zaměřené především na děti.

První z nich je doprovodný program Bambiriády, který se koná
25. května 2012 od 9.00 v Centrálním parku Prahy 13. Připraveny
jsou ukázky vyprošťování, požárního útoku, výcviku služebních psů
Městské policie hl. m. Prahy, prezentace činnosti pražských sborů
dobrovolných hasičů a soutěže o ceny.

Srdečně zveme na dětský den, který ve spolupráci s MČ Praha 13
pořádáme v neděli
3. června od 14
hodin u Spolkového
domu ve Stodůl-
kách. Na děti čeká
spousta dovednost-
ních soutěží a velké
množství zajíma-
vých cen. Občer-
stvení zajištěno.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

haSiČSKÉ oKÉnKo

Strážníci kontrolovali bezdomovce
Ve druhé polovině měsíce března zrealizovali strážníci městské poli-
cie na území Prahy 13 rozsáhlou akci, při které zmapovali a prověřili
přes deset míst, kde se trvale zdržují osoby bez domova. Následně
byla na začátku měsíce dubna provedena ve spolupráci s odborem
sociální péče a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 13 cílená prověrka
těchto lokalit, zaměřená na zjištění totožnosti a kontaktování kon-
krétních osob bez domova.

V průběhu společné akce bylo nalezeno zhruba dvacet osob,
u kterých bylo zřejmé, že jsou trvale bez přístřeší a přebývají v denní
i noční době na různých místech Prahy 13.

Cílem opatření je nabídnout bezdomovcům pomoc a omezit je-
jich pobyt na veřejných prostranstvích. Represivní kroky ze strany
městské policie k žádnému podstatnému posunu v této věci dosud
nevedly. Pokud by se záměr zdařil, mohly by být v budoucnu mini-
malizovány negativní jevy spojené právě s pobytem těchto osob
„na ulici“.

S laskavým souhlasem sociální kurátorky Elišky Exnerové
z oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb si dovolím čtenářům
sdělit, že trvalý výskyt osob bez domova ve svém okolí můžete na-
hlásit na telefonním čísle 235 011 455.

Pokud by se jednalo o kriminálně závadové osoby, nebo o ne-
zvyklý pobyt osob bez domova v blízkosti vašeho bydliště či praco-
viště, bude efektivnější tuto skutečnost oznámit na bezplatnou linku
tísňového volání 156 nebo na telefonní číslo 251 625 175 (Obvodní
ředitelství MP Praha 13).

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚStSKá policiE

Z policejního deníku
� Během března se ve spolupráci
s občany Prahy 13 podařilo ve třech
případech zadržet pachatele.
~ Dne 18. 3. občan pomohl hlídce míst-
ního oddělení PČR Stodůlky v pronásle-
dování mladíka, který měl na svědomí
vloupání do motorového vozidla a krá-
dež zabudované navigace. Mladík byl
zadržen a předán k dalším úkonům kri-
minalistům obvodního ředitelství Pra-
ha II, kteří na základě kriminalistických
expertiz dokazují mladíkovi další přeči-
ny krádeže vloupáním do vozidel, při
kterých byly odcizeny navigace.
~ Druhý případ se stal 20. 3. Policisté
byli upozorněni občanem, že na tržišti
Luka se pohybuje muž, který se chová
podezřele. Když muž uviděl policejní
hlídku, dal se na útěk přes tržnici smě-

rem k FZŠ Trávníčkova, kde byl hlídkou
dostižen. Muž při žádosti o prokázání to-
tožnosti uvedl, že nemá žádné doklady.
Proto byl předveden na policejní oddělení,
kde bylo lustrací zjištěno, že se vyhýbá ná-
stupu do výkonu trestu. Po nezbytných
úkonech byl předán do věznice v Ruzyni.
~ Ve třetím případě uviděl občan přes ka-
merový systém u vchodových dveří domu,
že se po domě pohybují dvě ženy s pode-
zřele velkými taškami a oznámil to na linku
158. Policejní hlídka již ženy v domě nena-
lezla, ale po prohledání okolí je zadržela
u stanice metra Stodůlky. Byly převezeny
na místní oddělení Stodůlky, kde se ke krá-
deži vloupáním doznaly. V domě vylamo-
valy zámky u sklípků a z nich odcizovaly
různé věci. Státní zastupitelství pro Prahu 5
rozhodlo věc zpracovat ve zkráceném pří-

pravném řízení. Protože hrozilo, že by se
ženy v daném termínu k soudu nedostavily,
byly umístěny do cely předběžného zadrže-
ní. Do dvou dnů byly ženy odsouzeny. Roz-
sudek je zatím nepravomocný.
� O tom, že dobrý člověk ještě žije, se
z kraje dubna přesvědčil mladík, který
v metru na lavičce zapomněl brašnu
s notebookem. Všímavý a hlavně poctivý
muž nález oznámil, hlídka si od něho no-
tebook převzala. Díky tomu, že roztržitý
mladík měl v brašně osobní písemnosti,
ze kterých se dal odvodit majitel, mohl
být vyzván, aby si počítač převzal na MOP
Stodůlky. Po prokázání, že počítač je sku-
tečně jeho, mu byl předán. Pokud se ná-
lezce nedočkal nálezného, snad ho ales-
poň potěší tento příspěvek a pocit, že
udělal něco dobrého.

� Dne 17. března bylo policejní hlídkou
vypátráno odcizené vozidlo Ford Mon-
deo. Lustrací bylo zjištěno, že auto bylo
ukradeno v obvodě Břevnov. Po ohledání
a kontrole vozidla si majitel vozidlo pře-
vzal a odvezl.
� Ve dnech 2. a 16. 3. se ve stejném ob-
jektu staly dva pracovní úrazy bez cizího
zavinění. V prvním případě byl na vině
pád ze žebříku, kdy poškozenému zhruba
ve dvou metrech sklouzla noha na příčce
žebříku a o výčnělek žebříku si způsobil
tržnou ránu na stehně. Ve druhém přípa-
dě si dělník nevšiml nezakryté díry na sta-
veništi, spadl do ní a při pádu si způsobil
frakturu nohy. K oběma případům byla
přivolána rychlá záchranná služba, která
zraněné odvezla k ošetření do FN Motol.

Za MOP Stodůlky připravila nprap. Eva Chábová
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HROU PROTI AIDS. Motto: „Jediný způsob jak ochránit naše děti
před AIDS je dokázat, aby uměly ochránit samy sebe.“ Žáci 9. roč-
níků FZŠ Brdičkova si své znalosti ověřili a upevnili formou interak-
tivní hry Hrou proti AIDS. Rozdělili se do skupin a postupně prošli
pět stanovišť: cesty přenosu HIV, sexualita a ochrana před HIV, zá-
brana nechtěného těhotenství, pohlavně přenosných nemocí a HIV,
sexualita řečí těla a život s HIV/AIDS. Smyslem hry je dát mládeži
možnost osvojit si netradičním způsobem základní znalosti o mož-
nostech přenosu viru HIV a přemýšlet o vlastních postojích a chování
v možných rizikových situacích. Eva Trynerová

TRŽIŠTĚ JE ZPÁTKY. Od začátku dubna patří pondělky na Sluneč-
ním náměstí opět Farmářskému tržišti Prahy 13.

Z více než 20 stánků se line vůně domácích uzenin, sýrů, pečiva
a koláčů i květin. Farmáři přijíždějí z různých koutů republiky i ze
Slovenska s nabídkou čerstvého ovoce a zeleniny, masných výrobků,
ryb a drůbeže, domácího mléka, výrobků z medu, domácích moštů,
marmelád a vína. Přijďte si vybrat každé pondělí od 8.00 do 18.00
hodin až do konce června. -st-

BŘEZEN JE MĚSÍCEM ČTENÁŘŮ. V Gymnáziu J. Heyrovského
jsme v měsíci březnu připravili tři akce na podporu dětského čtenář-
ství. 9. 3. proběhlo literární odpoledne Krev a pot Starého světa, které

pro mladší žáky při-
pravili studenti ze
sexty A., 19. 3. stu-
denti z oktávy B
zorganizovali detek-
tivní literární večer.
Noc s Andersenem
30. 3. byla vyvrcho-
lením čtenářských
aktivit. Pohádkové
noci se zúčastnili
studenti všech prim.

Olga Pavlásková

Střípky

VÍTÁNÍ JARA. V úterý 27. března se všichni žáci i učitelé FZŠ Tráv-
níčkova ochotně zapojili do velikonočních příprav. Děti z vyšších
ročníků uklízely učebny a zahradu, hrabaly trávu, v atriu natíraly kvě-
tináče, na chodbách upravovaly rostliny a rozmisťovaly nové lavičky.
Mladší žáci spolu s rodiči a prarodiči vyráběli pomlázky a jiné deko-
race, kreslili obrázky s velikonočními motivy, malovali kraslice a pak
jimi zdobili třídy i společné prostory. Můžete se podívat na
www.zstravnickova.cz, kde najdete záběry nejen našich školních
fotografů Tomáše Nováka a Tomáše Vávry z 6.B. Marcela Fuglíková

JARNÍ DÍLNA PRO CELOU RODINU. V Domečku jsme letošní jaro
uvítali tradiční jarní dílnou. Kromě pletení pomlázek, malování vají-
ček a výroby přáníček se vyráběly i zajímavé drobnosti na výzdobu
bytu. Všichni byli nadšeni zejména ze šité slepičky plněné fazolemi,
kytky do vlasů, broučka a motýlka z vlny. Kluci uvítali skládání papí-
rového kluzáku, který si hned vyzkoušeli. Michaela Gaydošová

NOC S ANDERSENEM. Jaká byla? Úžasná, skvělá, napínavá, fantas-
tická, legrační, strašidelná, boží…, prostě vydařená. Těmito slovy hod-
notily děti z FZŠ Trávníčkova letošní nocování ve škole. V samém
závěru března se
tradičně sešli čte-
náři z druhé
a třetí třídy, aby
společně prožili
noc plnou pohád-
kových bytostí,
četby, soutěží,
dramatizace
a vlastní literární
tvorby. Letošní
rok byl věnován
100. výročí naro-
zení Jiřího Trnky. Děti samy vyhledaly a připravily množství materiálu
a vzájemně si předaly informace o této významné osobnosti naší kul-
tury. Poslední spáči zavírali oči hodně po půlnoci ukolébáni melodií
z filmu Zahrada. Dagmar Říhová, Eva Křivanová
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ALPY JSOU VELKÝM LÁKADLEM. Rakouské Alpy, tentokrát plné
sněhu a jarního sluníčka, přivítaly již posedmé žáky ZŠ Kuncova.
Všichni se těšili z prázdných sjezdovek, kde se zdokonalovali v lyžo-
vání a snowboardingu. Tentokrát si užili i běžky, neboť je lákaly nád-
herně upravené běžecké stopy v blízkosti sjezdovek. Žáky stmelily

nejen spo-
lečné zážitky
na svazích, ale
i společně
prožité večery
v chatkách.
Vypadá to, že
pro stále velký
zájem žáků
o výjezd do
Alp, budeme
v tradici po-
kračovat
i příští rok.

Marie Franicová

PROGRAM OLYMPIONIKŮ. Přes 350 žáků FZŠ Brdičkova se zapo-
jilo do pohybového programu Odznak všestrannosti olympijských ví-
tězů (OVOV) s cílem získat bronzový, stříbrný, zlatý či diamantový
odznak. A co vlastně OVOV je? Je to aktivní pohybový program,
který se rozhodli pro žáky základních škol připravit naši olympionici
Roman Šebrle a Robert Změlík. Cílem je zvýšit osobní aktivitu co
největšího počtu dětí a dát jim příležitost zkusit sportovní začátky
formou deseti různých disciplín. Helena Mertová

ČTYŘNOZÍ POMOCNÍCI. Děti ze ZŠ Mohylová navštívily Výcvikové
středisko vodicích psů v Jinonicích. Prvňáčci pozorně vyslechli
povídání o výběru
a výchově štěňat
a dozvěděli se mnoho
zajímavého o výcviku
a práci vodicích psů.
Prošli si celé středis-
ko – kotce, výběhy,
veterinární ordinaci
i přípravnu jídel. Ne-
chyběla ani všemi
očekávaná možnost
pohladit si pejsky
ubytované ve středis-
ku. Rádi bychom touto cestou poděkovali pracovníkům střediska za
velice milé a vstřícné přijetí. Marie Procházková

VODA ZNÁMÁ I NEZNÁMÁ. V březnu se žáci třetích ročníků Zá-
kladní školy Mohylová pustili do projektu Voda. Zkoumali toto téma
z různých pohledů. Shromažďovali informace z internetu, vytvářeli
mapu vodních ploch, prováděli pokusy, zaznamenávali stav počasí, při
poslechu vážné hudby malovali Vltavu, navštívili čistírnu odpadních
vod... Vše zaznamenávali do knihy, která je výstupem tohoto projektu.
Fotografie je z exkurze do staré čističky odpadních vod v Bubenči.

Petra Jiránková

TURISTÉ VYRAZILI Z RADNICE. Jak se již stalo tradicí, také letos za-
hajoval Klub českých turistů turistickou sezonu ve spolupráci s Pra-
hou 13, a to 23. března akcí Za jarním sluníčkem. Příznivci turistiky
si na radnici mohli zakoupit mapy a mnohé další turistické potřeby
a vyrazit na první jarní pochod. Podpořit akci přišel tradičně také
místostarosta Petr Zeman. -st-
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VELIKONOČNÍ HRÁTKY. V Mateřské škole Večerníček se radujeme
z přicházejícího jara, učíme se jarní básničky a písničky, vyrábíme jarní
dekorace a obrázky a pozorujeme probouzející se přírodu v okolí
školy. Abychom si jarní radost užili nejen ve školce, ale i s rodiči dětí,
pozvali jsme je 3. dubna k nám do školky na Velikonoční hrátky. Zdo-
bili jsme různými technikami vajíčka, vyráběli nápadité velikonoční
ozdoby a ochutnávali jarní a velikonoční speciality, které pro tuto akci
připravily maminky našich dětí. Jana Hrušková
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Přistavení
STODŮLKY
Hábova 10. 5. parkoviště u č.p. 1564
Chalabalova 10. 5. parkoviště u č.p. 1611
K Řeporyjím 7. 6. u kapličky
K Řeporyjím x K Brůdku 10. 5.
Kovářova x Mládí 10. 5. 7. 6.
Lýskova x Chalabalova 7. 6.
Melodická x Operetní 7. 6.
Nám. na Lužinách 10. 5. 7. 6. na náměstí
Pod Zličínem 10. 5. u retenční nádrže
U kašny 10. 5. parkoviště (slepý konec)
Vackova 7.6. parkoviště (slepý konec )
Vlachova x Šostakovičovo nám. 7. 6. náměstí na chodníku proti č.p. 1511

LUŽINY
Amforová 17. 5. 14. 6. proti domu č.p. 1895
Bellušova 17. 5. 14. 6. parkoviště proti č.p. 1804
Fantova 17. 5. parkoviště před provozovnou Barum
Chlupova 17. 5. u mateřské školy
Kettnerova 14. 6. proti domu 2059
Kettnerova 17. 5. parkoviště u trafostanice
Píškova 17. 5. parkoviště u trafostanice
Podpěrova 14. 6. před mateřskou školou
Trávníčkova 14. 6. u tržiště
U Jezera 14. 6. parkoviště proti 2039
Zázvorkova 17. 5. 14. 6. proti domu 2003

NOVÉ BUTOVICE, HÁJE, VIDOULE
5. máje 24. 5. proti domu č.p. 325
Běhounkova 24. 5. 21. 6. parkoviště proti domu č.p. 2462
K Fialce 24. 5. 21. 6. plocha před bývalou prodejnou potravin
K Hájům x Okruhová 21. 6.
Nušlova 24. 5. parkoviště proti domu č.p. 2289
Ovčí hájek 24. 5. 21. 6. parkoviště proti č.p. 2159
Petržílkova 21. 6. parkoviště proti č.p. 2267
Suchý vršek 24. 5. 21. 6. rozšířený chodník u č.p. 2096
V Hůrkách 21. 6. na chodníku proti ul. Seydlerova
Volutova 24. 5. u trafostanice proti č.p. 2518

VELKÁ OHRADA
Bašteckého 31. 5. chodník u parkoviště
Böhmova 31. 5. 28. 6. parkoviště u kotelny
Janského 31. 5. 28. 6. rozšířený chodník proti č.p. 2370
Janského x Prusíkova 31. 5. 28. 6.
Jaroslava Foglara 31. 5. parkoviště u č. p. 1333/8
K Sopce 31. 5. 28. 6. proti restauraci U Šimáčků
Nad Dalejským údolím 28. 6. záliv v komunikaci
Pavrovského x Přecechtělova 31. 5. 28. 6. u kontejnerů na směsný odpad
V Nové Vsi x K Návrší 28. 6. u kontejnerů na směsný odpad
Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností obyvatel Prahy 13, nikoli pro
živnostníky a firmy. Přistavovány jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po naplnění jsou
odváženy již v pátek či v sobotu. Kvůli zaparkovaným automobilům na určených stano-
vištích mohou být kontejnery z dopravního hlediska přistaveny na vzdálenější místo.
Případné dotazy a připomínky vám zodpoví pracovníci OŽP na tel. č. 235 012 470.

Životní prostředí

Příjemné jarní
překvapení
Obyvatelé Stodůlek a všichni
návštěvníci Šostakovičova náměstí
a Panské zahrady zažili počátkem
jara překvapení z barevných
pruhů klikatícíh se napříč trávní-
kem. Svoje ovoce přinesla pod-
zimní akce, o které jsme psali
v prosincovém STOPu. Holand-

ská firma JUB tehdy podle dispo-
zic odboru životního prostředí
speciálním strojem zdarma hustě
vysázela dlouhé pásy cibulovin
přímo do trávníku. Barevné kro-
kusy v březnu rozkvetly a krásně
tak oživily zelené plochy v obou
parcích. -red-

Kalendář s názvem Řeč stromů
Letošní kalendář Domu dětí
a mládeže Stodůlky slavil
úspěch. V soutěži Kalendář
roku 2012 obsadil 3. místo
v kategorii Vyjádření sociální
role. Tuto soutěž vyhlašuje ko-
legium Typografie se společ-
ností M.I.P. Group. Cílem
projektu je podpora kreativity,
tiskové a grafické úrovně kalen-
dářů jako svébytného média.
Více než 80 kalendářů bylo nej-
prve vystaveno na březnovém
Mezinárodním veletrhu re-
klamních služeb a polygrafie
Reklama-polygraf na Výstavišti
Praha v Holešovicích. Odborná

porota hodnotila kalendáře v 8
kategoriích - design, fotografie,
propagační účin a hlavní idea,
kvalita tisku a celkové zhoto-
vení, digitální tisk, osobité
ztvárnění celebrit, vyjádření so-
ciální role a podpora cestovního
ruchu. Slavnostní předání cen
proběhlo 22. března v Národ-
ním technickém muzeu. Z této
ceny mají velkou radost všichni,
kteří se na vzniku kalendáře po-
díleli, tedy 82 dětí ve věku 3 -
15 let z výtvarných dílen, lek-
torka Zdeňka Hiřmanová
a grafička Izabela Hejlová.

Michaela Gaydošová

Stodůlecký rybník v novém
Od září do února probíhala cel-
ková revitalizace rybníka v ulici
Pod Vlkem ve starých Stodůlkách
a jeho okolí. Vlastníkem parcely je

Magistrát hl. m. Prahy. Veškeré
práce zajišťovaly Lesy hl. m.
Prahy. Vodní nádrž je upravena
tak, aby gabionové zdi byly po

úplném napuštění
pod vodou, což
zabezpečí bezproblé-
mový přísup obojži-
velníků. V době
napouštění jsou nain-
stalovány dřevěné
desky sloužící jako
rampy k přístupu mi-
grujících ropuch

obecných a skokanů zelených. Ná-
sledovat bude i osázení mokřadní
vegetací. Procesu rychlejšího za-
plnění vodou by pomohl vydatný
déšť, pak už bude výška hladiny
regulována požerákem.

Z historického hlediska se
jedná o jeden z posledních ryb-
níků starých Stodůlek. Ve své
kronice se o něm zmiňuje i pan
František Vlasák. Ostatní pů-
vodní rybníky byly v minulosti
necitlivě zasypány či zatrubněny.

Jaroslav Fuglík, OŽP
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Úklid byl opět rekordní

Hlavní dráhu letiště čeká náročná
rekonstrukce

Přes pravidelné uklízení odpadků
a vyvážení odpadkových košů
bývá kvůli nezodpovědným
lidem nutné uskutečnit po zim-
ním období rozsáhlejší úklid ze-
lených ploch. Také letos zajistila

městská část úklid na vytipova-
ných místech, včetně těch, která
nejsou v běžné údržbě zajišťo-
vané odborem životního pro-
středí. Šlo zejména o hůře
přístupná místa, kde se pravi-

Generální opravou projde zane-
dlouho hlavní dráha na letišti
Praha/Ruzyně označená RWY
06/24. Důvodem je technický stav
této dráhy, způsobený jejím dlou-
hodobým využíváním. Oprava je
rozdělená do tří etap plánovaných
na léta 2012, 2013 a 2014. První
etapa bude realizována v období
od 15. května do 8. srpna 2012.
Na základě jednání se zástupci
hustě osídlených městských částí
Prahy a Kladenska, které jsou do-
tčeny při využití vedlejší dráhy, za-
jistilo Letiště Praha provoz tak,
aby se v maximální možné míře
využívala zkrácená hlavní dráha.

V období od 15. 5. do 30. 5.
2012 bude hlavní dráha RWY
06/24 zcela uzavřena. Veškerý
provoz bude uskutečňován na ve-
dlejší dráze RWY 13/31 (nově
RWY 12/30). Letiště bude
v době od 24.00 do 5.00 uzavřeno,

s výjimkou pro plánované, ale
zpožděné lety - od 24.00 do 1.00.

V období od 30. 5. do 8. 8. 2012
bude v době od 23.00 do 6.00 ved-
lejší dráha uzavřena pro přistání.
V době od 24.00 do 6.00 bude
vedlejší dráha uzavřena pro vzlety.
Zkrácená hlavní dráha RWY
06/24 v délce 2 500 metrů bude
v provozu bez radionavigačního za-
řízení pro přesné přiblížení letadel
na přistání. Z těchto důvodů bude
primární režim provozu veden
způsobem – vzlety ze zkrácené
hlavní dráhy ve směru na Jeneč,
přistání na vedlejší dráhu ve směru
od Prahy. Děkujeme za pochopení.

Podrobnější informace nalez-
nete na webových stránkách Le-
tiště Praha/Ruzyně
www.prg.aero/cs/o-letisti-
praha/generalni-oprava/

Eva Krejčí, tisková mluvčí Letiště Praha,

tel. 220 116 788, e-mail: eva.krejci@prg.aero

Rozsáhlá revitalizace parků
a hřišť - rok 2011
Odbor životního prostředí v roce
2011 dokončil rozsáhlé investiční
akce, které byly hrazeny z finanč-
ních prostředků získaných z pro-
deje technologických celků a také
z dotace EU – Operačního pro-
gramu Praha – konkurence-
schopnost (OPPK). Jednalo se
o revitalizace jednotlivých síd-
lištních vnitro-
bloků, kde byla
rekonstruována
dětská hřiště,
sportoviště
i parkové úpra-
vy. Tyto akce
byly součástí
dlouhodobě
plánovaných
a pokračujících
rekonstrukcí
veřejných pro-
stranství
a zelených
ploch ve správě
OŽP. Byly pro-
vedeny v souladu s koncepcí roz-
voje městské části v oblasti
ochrany a tvorby životního pro-
středí. Sportoviště byla osazena
umělými povrchy a byla vybavena
moderním sportovním zařízením.
Dětská hřiště byla komplexně re-
konstruována a byly instalovány
i atypické herní prvky, které mo-
hou rozvíjet fantazii dětí všech
věkových kategorií. Parkové úpra-
vy obohatily výsadby postupně
kvetoucích trvalek. Byly vysazeny
nové stromy a keře, které obohati-

ly aleje ve vnitroblocích i nové
parčíky. Všechny revitalizované
plochy byly doplněny novým mo-
biliářem. V Centrálním parku
a Panské zahradě byly instalovány
nové vodní prvky. Finanční pro-
středky z prodeje technologic-
kých celků byly investovány do
parkových a sadových úprav ve

vnitrobloku Mohylová, vybudo-
vání fontány v Panské zahradě,
terénních a sadových úprav v zá-
padní části Centrálního parku
a do parkových a sadových úprav
v lokalitě Lužiny.

Z finančních prostředků z pro-
gramu OPPK byly rekonstru-
ovány vnitrobloky při ulicích
V Hůrkách (Nové Butovice),
Amforová, Bellušova, Bronzová
(Lužiny), Heranova a Chalaba-
lova (Stodůlky).

Aleš Mareček, zástupce starosty
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Životní prostředí
delně objevují černé skládky –
např. koryto Prokopského potoka
v Centrálním parku a za Jeremi-
ášovou ulicí, v plochách zeleně
v Údolí Motolského potoka,
v Hájích, na Vidoulích a v okolí
sportovní haly v Bellušově ulici.

Skupina pracovníků najaté
firmy Prostor po dobu deseti dnů
od konce března do 13. dubna

procházela zeleň a vysbírala a od-
vezla téměř 17,5 tuny nejrůzněj-
ších odpadků. Praha 13 za úklid
zaplatila přibližně 200 tisíc
korun. V zájmu větší efektivnosti
byla akce koordinována s úkli-
dem, hrazeným Technickou
správou komunikací na plochách,
které má ve správě.

-red-
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Česká republika: folklorní velmoc
v srdci Evropy
Od roku 2008 tato výstava pu-
tovala s úspěchem na různých
místech Evropy i po celém
světě. Velký zájem vzbudila
např. v latinsko-amerických
zemích. V závěru minulého
roku byla představena návštěv-
níkům také ve Štrasburku,
v sídle Rady Evropy a Evrop-

ského Parlamentu.
Nyní je až do září
otevřena v Ná-
rodním zeměděl-
ském muzeu na
Letné, v Kostelní
ulici v Praze 7.
Expozice zachy-
cuje ve fotogra-
fiích, předmětech
i průvodním slo-
vem bohatství
českého, morav-
ského a slezského

folkloru a představuje životnost
a mohutnost folklorního dění
v naší zemi. Její součástí je i pro-
jekce série filmů s folklorní té-
matikou. Hlavním tématem jsou
výroční lidové zvyky a obřady, li-
dová hudba, tanec a zpěv a lidové
kroje. Právě v počtu folklorních
souborů, festivalů a slavností je
Česká republika nejen evrop-
skou, ale zajisté i světovou vel-

mocí. Výstava je umístěna ve
velké dvoraně ve 3. patře muzea
a bude otevřena do 15. září,
kromě pondělí denně od 9 do 17
hodin. Více najdete na
www.nzm.cz.

Ve spárech draka
Jen jednou za dvanáct let se opa-
kuje čínský rok draka. Roucho
ťi-fu s obrazem draka nosil čín-
ský císař a nejvyšší úředníci.
Dračí roucho představuje jednu

z dominant výstavy, jejímž pro-
střednictvím Národní galerie
v Praze připomíná letošní rok
draka. Ta zachycuje motiv draka
v mnoha podobách, jak se šířil
z Číny přes Japonsko po Viet-
nam, ale také do islámského
umění. Do Japonska se např.
symbolika draka dostávala s čín-
skou kulturou již od 2. poloviny
6. století, v době, kdy na japon-
ské ostrovy pronikal buddhismus
a s ním i ikonografické zobrazení

draka jako ochránce
buddhů. Putování mo-
tivu draka starými asij-
skými kulturami alespoň
v náznaku můžete vidět
na Staroměstském ná-
městí v paláci Kinských
až do 16. září.

Více najdete na
www.ngprague.cz.

Dan Novotný

Stalo se v květnu
První český moderní krajinář
Jeho původ byl sice předky vzdáleně italský, ale Antonín Chittussi se považoval za Čecha.
Narodil se 1. prosince 1847 a od malička projevoval výtvarné nadání. V osmnácti odjel do
Prahy, kde se po dvou letech ocitl na malířské akademii společně s M. Alšem, J. V. Myslbe-
kem či F. Ženíškem. Nevalnou úroveň Akademie opouští, studuje v Mnichově a ve Vídni,
aby se opět do Prahy vrátil. Výtvarné práce byly přijímány už tehdy se sympatiemi – Jaro-
slav Vrchlický napsal na jeho obrazy dva sonety. Jeho tvorba prošla značným vývojem od
historické malby, portrétů a žánrových námětů až ke krajinářství. Od roku 1879 působil
v Paříži. Pod vlivem malířů tzv. barbizonské školy (Rousseau, Dupré, Corot) vytvořil později
lyrickou syntézu české krajiny a v podání atmosféry se přiblížil impresionismu. Ve velice
krátké době dosáhl Chittussi vysoké úrovně krajinářského realismu. Z českého malíře Chit-
tussiho se ve Francii stal umělec, jehož obraz s českou tématikou byl vystaven v Salonu. Po
několika návratech domů rozprodal po úspěšné výstavě v Paříži všechna svá díla a desítky
obrazů se rozprchly po zahraničních soukromých sbírkách. V r. 1887 jej při malování pře-
kvapil prudký liják. Následné nachlazení asi spustilo latentní tuberkulózu, které Antonín
Chittussi podlehl 1. května 1891 v Praze ve 44 letech. Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Sušárny ovoce (1914)
V obci také bývalo několik sušáren na ovoce, kde bylo možno sušit až 3 q ovoce na-
jednou. Jako malý chlapec jsem chodíval sušit ovoce s otcem. Zvečera se scházívalo
vždy více sousedů a vyprávělo se o všem možném, až asi do půlnoci. Pro nás to bý-
valo vždy něco tajemného, venku tma, chladná noc a tady příjemné teplo. Postavy
ozářené z jedné strany od plápolajícího ohně a na druhé stěně obrovité stíny postav.
Jeden dosoušel a druhý se tam již stěhoval, dokud byla sušárna vyhřátá, aby nevych-
ladla. Usušení 3 q hru-
šek trvalo 2 dni a 2
noci. Ovoce se nechá-
valo řádně uzrát (uhni-
ličit). V místech U dvou
louží stávala až do prvé
sv. války sušárna V.
Tůmy z čp. 11.

Vybral Dan Novotný

Tentokrát vás pozvu nejen na procházku jarní
přírodou, ale také na návštěvu japonské za-
hrady v Olešku. Na tuto vycházku se můžete
vydat z několika bodů, různě vzdálených od
cíle putování. Nejdelší je cesta ze Zbraslavi:
po červené značce od nádraží Praha – Zbra-
slav (jezdí sem vlaky z Braníku), se po 13 km
objeví v chatové osadě Oleško tabule Japon-
ská zahrada. Kratší trasa, pro kočárky a děti
nejvhodnější, vede z Vraného, takže 5 km po
červené značce do Oleška dojdete pohodovou
cestou. Nejkratší trasa z Davle je dlouhá jen
2,5 kilometru, ale náročnější kvůli stoupání
a nevhodná pro kočárky.

Japonskou zahradu si vytvořili u svého
domu manželé Wiesnerovi a jsou tak laskaví,
že o víkendech umožňují vstup veřejnosti. Je

nutno se předem ohlásit a návštěvu domluvit
na tel. čísle 602 315 658. Vstupné je 60 Kč
na osobu. Za tuto cenu vás čeká prohlídka
dvou nádherných japonských zahrad Nad
řekou a Tři brány, které jsou vytvořeny podle
přísných pravidel. Majitelé vás osobně pro-
vedou a na závěr zhlédnete výstavu vějířů,
kamenů Suiseki a obrázků Ivy Hüttnerové.

Domů se po prohlídce můžete vydat po čer-
vené do Davle nebo do Vraného a Zbraslavi.
Pokud se vám nechce jít pěšky, přijeďte do
Oleška autobusem č. 333 od metra Budějo-
vická. V sobotu jede v 8.00, 11.00, 14.00.
Pokud vám vyjde počasí, budete mít nezapo-
menutelný zážitek.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

toUlKy

zajíMavoSti z prahy

Do Japonska nad Vltavou
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V atriu radnice se od 10. do 24.
května uskuteční výstava předsta-
vující památné stromy Prahy. Ver-
nisáž výstavy proběhne ve středu
9. května v 16.00. Bude přístupná
od 10. do 24. 5. v úředních hodi-
nách radnice, tedy v pondělí
a středu od 8 do 18 hodin, v úterý,
čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin.
Výstava byla připravena ve spolu-
práci s Botanickou zahradou Praha
a odborem životního prostředí
Úřadu MČ Praha 13.
Jste srdečně zváni!

Hlavní město není jen přehlíd-
kou nejrůznějších budov a síd-
lištních aglomerací, ale najdeme
zde i téměř 200 památných
stromů. Nejstarší pamatují ob-
dobí vlády Jiřího z Poděbrad, ty
mladší připomínají vznik Česko-
slovenska.

Výstava vám řadu z nich před-
staví. Na velké nástěnné mapě
zjistíte, kde nejstarší dřeviny
metropole rostou. Přímo na vý-

stavě si tak můžete naplánovat
hned několik výletů. Prostor
doplní celá řada fotografií chrá-
něných stromů, jež byly fotogra-
fovány autorem výstavy během
celého roku.

Další panely prozradí napří-
klad význam památných stromů,
jejich počet a druhové zastoupení
v rámci metropole.

Cyklisté si rovněž přijdou na
své. Představeno bude pět tras,
jejichž dílčími cíli jsou památné
stromy. Trasy v naprosté většině
začínají i končí u stanic metra,
čímž máte zajištěnou snadnou
dopravu na jednotlivé výlety.
Trasy vedou po již značených cyk-
listických stezkách nebo po klid-

nějších komunikacích či cestách.
Ta nejdelší měří 40 km a v prů-
běhu projížďky můžete potkat 58
památných stromů. V pořadí pátá
trasa prochází i Prahou 13.

K prolistování bude přichys-
tána nová kniha Památné stromy
Prahy, kde jsou všechny stromy
podrobně popsány.

Řadu informací, včetně zmíně-
ných cyklotras a jedinečné galerie
stromů naleznete již nyní na
webu www.prazskestromy.cz.

Tip na cyklistický výlet
za památnými stromy
Vydejte se s kolem na zajímavé
putování po památných stromech
metropole. V okrajových částech
města můžete využít doporučené
cyklistické trasy, které živé svědky
minulosti vhodně propojují. Trasa
č. 5 prochází přímo městskou částí
Praha 13 – vede z Liboce přes Zli-
čín, Sobín a Stodůlky do Jinonic.
Začíná v Praze 6 u tramvajové za-

stávky Vozovna Vokovice, kam je
možné se dopravit i s kolem o ví-
kendech tramvajemi od stanice
metra A Dejvická. Cesta vás nej-
prve zavede na hráz Libockého
rybníka, jemuž dominuje památný
dub letní s obvodem kmene 4 m,
který byl zajisté zasazen nedlouho
po založení rybníka, jež byl a stále
je zdrojem pro vodovod Pražského
hradu. Následně nás trasa vede do
obory Hvězda, kde se můžete ko-
chat především nádhernými buky.
Jeden z nich – statný dvojkmen -
je zároveň se svoji výškou 45 m
nejvyšším památným stromem
Prahy. V oboře roste i skupina pěti
památných jírovců, které byly zá-
měrně sesazeny blízko sebe do

tvaru koruny samotnou císařovnou
Marií Terezií. Na dohled od nich
nás svým vzrůstem upoutá dub
zimní, jež je jediným zástupcem
svého druhu jako památný strom
na území města. Dotyčný jedinec
by mohl být potomkem někdej-
šího posvátného dubu, který podle
pověsti kdysi vyrůstal z nitra země
a pod nímž hořel věčný oheň.

Po prohlídce zdejších chráně-
ných velikánů opouštíme oboru
a míříme po značené cyklistické
trase č. 201 do Řep, kde si udě-
láme odbočku do Sobína. Tam
na rozcestí bývalých úvozových
cest v prodloužení ulice Blat-
nická na nás čeká olše lepkavá
tvořící zde krajinnou dominantu.
Na informační tabuli přímo
u stromu se dozvíme její historii,
která je spojena s nechvalně pro-
slulou kolektivizací. Trasa nás

dále vede kolem metra B Zličín
na okraj osady Chaby, kde nad
kamennou zdí zdvihá svoji ko-
runu zatím jediný památný strom
Prahy 13. Je jím lípa srdčitá pyš-
nící se hned několika prven-
stvími. Byla vyhlášena jako první
památný strom na území Prahy
a se svým obvodem přes 6,5 m je
patrně nejmohutnější lípou
Prahy. Od ní pokračujeme přes
Centrální park až do Jinonic, kde
kolem vrchu Vidoule sjíždíme do
lesoparku Na Cibulkách. V něm
můžeme shlédnout pět památ-
ných dubů, které jsou posledními
velikány na trase. Jako první nás
upoutá dub s bizarním tvarem
kmene, od něj si můžeme udělat
odbočku k dalším třem, které vy-
padají jako z pohádky. Ani pátý
strom v pořadí nemůžeme mi-
nout, neboť roste na křižovatce
cest při malém vodním toku pro-
tékajícím lesoparkem. Lesní
komplex opouštíme u kamenné
rozhledny a můžeme zamířit
k metru B Jinonice. Odtud se
podzemní dráhou dopravíme
s kolem, kam potřebujeme.

Podrobně popsanou trasu,
dlouhou zhruba 28 km, je možné
stáhnout i do GPS navigace
z www.prazskestromy.cz. Přesné
polohy jednotlivých stromů jsou
i v unikátní fotogalerii, kde si
můžete prohlédnout, jak se chrá-
něné dřeviny mění během roku.
Pokud dáváte přednost pěší turis-
tice, můžete si na stránkách vy-
brat z mnoha vycházek za
nejstaršími stromy metropole.

Aleš Rudl, autor výstavy a webu prazskestromy.cz

Toulky

Za pražskými památnými stromy
pěšky i na kole

Nejvyšším památným stromem Prahy je buk lesní v oboře Hvězda

Prvním památným stromem na území
Prahy se stala lípa rostoucí u osady
Chaby v Praze 13. Máte tip na další vý-
znamný strom? Dejte vědět na adresu
prazskestromy@seznam.cz.

Památné duby v lesoparku Na Cibulkách vypadají jako z pohádky
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Judo klub Sparta Praha - mládež,
působící v Základní škole Klau-
sova na Velké Ohradě, nabízí ně-
kolik volných míst na svém 44.
letním sportovním výcvikovém
táboře v překrásném prostředí ji-
hočeské přírody. Jsi–li šikovný
kluk či holka ve věku 8 až 14 let
a chceš v létě zažít víc, než se
jenom válet a nudit, pojeď s námi

k rybníku Martínek u Radostovic
na Táborsku. Můžeš si vybrat ze
dvou termínů. Dva týdny (1. -
14. 7.) nebo pro skutečné mladé
samuraje týdny tři (1. - 21. 7.).

Těšit se můžeš na spoustu her
a zábavy, naučíš se mnoho no-
vých věcí, navštívíš krásná místa,
kopce i jeskyně... Samozřejmostí
je každodenní nácvik japonských

bojových umění, přede-
vším juda. Každé pondělí
a středu cvičíme od 15.30
v ZŠ Klausova (konečná
stanice bus 174), kam se
za námi můžeš s rodiči
přijít podívat a vše dohod-
nout.
Více na 251 619 638,
vitek.judo@samatron.cz.
Karel Vítek 7. Dan a Karel Vítek ml. 4. Dan

Tábor malých samurajů

Začátkem března bylo na Šosta-
kovičově náměstí 1515 otevřeno
nové Mateřské centrum Mašinka.
Nabízíme spoustu zajímavých slu-
žeb a aktivit pro děti i rodiče.
Např. hlídání dětí, herničku pro
maminky s dětmi, pořádání dět-
ských narozeninových oslav, pravi-
delné sobotní setkávání na

výtvarných dílničkách, masáže pro
maminky, posezení u kávy, ale také
letní příměstské tábory, dětské
burzy a mnoho dalšího. Přijďte se
k nám nezávazně podívat. Těšíme
se na vás. Více na www.mcma-
sinka.cz, 605 206 589 nebo na fa-
cebooku: Mateřské centrum
Mašinka. Laversová Tereza

Mašinka se představuje

V minulém vydání STOPu jsme
vás informovali o nové službě ve
Volcano Complexu v Nových
Butovicích, kterou je kadeřnický
salon Simple Beauty. S majitel-
kami Danou Francovou a Mo-
nikou Hamerníkovou jsme si
povídali především o nabídce

kadeřnických služeb, používané
kosmetice nebo o profesionální
diagnostice pokožky hlavy
a vlasů. Už jsme se ale nedostali
k otázkám týkajících se mani-
kúry, líčení nebo služeb pro
muže a děti.

Minule jsme hovořili především o ka-
deřnických službách pro dámy. Dnes
ale ani mnohým pánům nestačí
„pouhé“ ostříhání.
To je pravda. Dnes je zcela
běžné, že i muži si například
přejí skrýt šediny. Právě pro ně
zde máme přípravky od L’Oréal
Professionnel. Není to barva, ale
přeliv, který zakryje šediny přiro-
zeným a diskrétním způsobem.
Barva vlasů se nezmění, pouze se
eliminuje výraznost šedin.

Stejně důležitá jako péče
o vlasy je také péče o ruce.
Kdo chce mít hezké ruce
a upravené nehty, neměl by na
manikúru zapomínat. Zákazní-
kům (po dezinfekci rukou) nabí-
zíme opilování a leštění nehtů,
odstranění kůžičky, masáž rukou,

ošetření rukou
peelingem,
ošetření pří-
pravky luxusní
řady Spa Ma-
nikur, parafí-
nový zábal,
masku, gelo-
vou modeláž
nehtů, jejich
zdobení...
Můžeme na-
bídnout také
novinku roku
2011, kterou

jsou gel laky. Ty se po nanesení na
nehet zapékají v zapékací troubě.
Velkou výhodou těchto gel laků
je, že nehty vydrží perfektně
upravené a nepoškozené dva až
tři týdny. Gel lak nehty netvaruje,
ale chrání, navíc je dekorativní.
Nehty je možné běžně upravovat,
aniž by došlo k jeho poškození.
Na manikúru k nám ale chodí
také muži, pro ně je speciální ma-
nikúra, nebo malé slečny a mladí
pánové. Pro ty máme nabídku
odpovídající jejich věku.

A co další služby?
Těch je ještě celá řada. Nejjedno-
dušší je navštívit www.simplebe-
auty.cz nebo přijít k nám. Jsme
zde po – pá od 8 do 21.00, o ví-
kendech dle domluvy. Eva Černá

Svěřte se odborníkům 2

Třída 8.A z FZŠ Mezi Školami
se zúčastnila video soutěže firmy
Panasonic s názvem KWN (Kids
Witness News), která ve světě
funguje již od roku 1989. U nás
se však konala teprve druhým
rokem. Přihlásilo se množství
škol z celé republiky, do finálního
výběru v rámci České republiky
se jich ale dostalo pouze sedm.
Účastníci následně dostali zadání
a začali s natáčením. V březnu se
pak vybrané týmy sešly, aby svá
videa na různá témata mohly pre-
zentovat. Naši žáci si zvolili téma

ekologie a natočili video s výstiž-
ným názvem Úsporná škola, které
pojednává o ekologii z pohledu
jich samotných. Jako odměna pro
zúčastněné byla exkurze do TV
Nova a poučné povídání od po-
rotce soutěže a kameramana Vla-
dimíra Smutného. Další den se
všech sedm týmů opět sešlo v
kině CineStar, kde proběhlo pro-
mítání všech videí
a slavnostní vyhlášení vítěze. Náš
tým získal cenu za Nejlepší střih
a obdržel několik zajímavých cen.

Marek Panocha, 8. třída

Úsporná škola v soutěži Panasonic

Kdo má rád dobrodružství, napětí
a chtěl by poznat nové kamarády,
ať neváhá a co nejrychleji si
objedná lodní lístek na Dobro-
družnou plavbu mezi piráty a ná-
mořníky na tajuplný ostrov Saint
Stephan. Kdy vyplouváme?
30. června. Kdy připlouváme zpět?
8. července. Náš cíl? Tajemný os-

trov, který nenaleznete zatím na
žádné mapě. Kde získáte další in-
formace a lodní lístek? U Dagmar
Kolandové, která vás bude na této
dobrodružné cestě s ostatními ná-
mořníky provázet. Kontakt? Tel.
723 060 323, kolandovadag-
mar@seznam.cz, www.skhalalu-
ziny.wz.cz. Dagmar Kolandová

Letní tábor SK Hala Lužiny

Klub Robinson nabízí v termínu
2. - 11. 7. několik volných míst na
letním táboře v Poušti u Bechyně.
Zveme všechny kluky a holky ve
věku 10 - 14 let. Staňte se spolu
s námi osadníkem Nového světa.
Těšit se můžete na dobrodružnou
celotáborovou hru, stavbu osady,
vyrábění dobových oděvů nebo set-

kání s Indiány. Klub působí pod
záštitou Církve bratrské v Pra-
ze 13 a 1. Více o činnosti našeho
klubu, včetně fotek a videa z mi-
nulých táborů, najdete na
www.klubrobinson.cz. Přihlášky
a informace u Daniela Jokla, tel.
724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Vítek Malý

Léto s Robinsonem
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Neformální setkání v Lukáši
Ve středu 28. března se v Domě
pro seniory Lukáš sešlo sedm
předsedů místních klubů seniorů
se zástupcem starosty Alešem
Marečkem, vedoucí odboru soci-
ální péče a zdravotnictví Helenou
Hájkovou a vedením Střediska
sociálních služeb Prahy 13.

„Je to neformální setkání, které
by mohlo založit tradici potkávat
se a bavit se o problémech seni-
orů. Je to rozhodně lepší než ofi-
ciální jednání u stolu,“ řekl

úvodem místostarosta Mareček.
Hlavním tématem byla spolu-
práce na poli sociálních aktivit.
Vedoucí sociálního odboru He-
lena Hájková probrala se všemi
předsedy výlety plánované
v tomto roce. Ředitel střediska
Jiří Mašek seznámil přítomné

s možností spolu-
práce s Nadací
Charty 77 na pro-
jektu Senzační seni-
oři a navrhl
vybudování fitness
hřiště pro seniory
na zahradě Lukáše.
Diskutovalo se
o studiu seniorů na
virtuální Univerzitě
třetího věku nebo
o přednáškách měst-
ské policie k proble-

matice bezpečnosti v městské
části. Bližší informace najdete na
www.lukaspraha13.cz.

Zuzana Vinšová, zástupce ředitele

Střediska sociálních služeb Prahy 13

Přijďte si procvičit paměť
V pondělí 21. 5.
od 10.00 pro-
běhne v klu-
bovně seniorů
Střediska sociál-
ních služeb
Prahy 13 (Tráv-
níčkova 1746,
metro Luka)
zdarma ukáz-
ková lekce tré-
nování paměti.
Lekce je určena
pro seniory z Prahy 13. Počet
účastníků je omezen na 20 osob,
proto je nutné si předem rezer-
vovat místo na telefon. číslech
235 517 647 nebo 724 952 592.

Zapomínání je vnímáno jako
nedílná součást stárnutí. Senioři
trpí problémy s pamětí, ale často
tréninky paměti odmítají. Obá-
vají se totiž, že budou zkoušeni
a známkováni jako kdysi ve
škole. Nic z toho se ovšem na
kurzech neděje - cílem trenéra je
rozvíjet individuální pamětové

schopnosti každého účastníka na
základě správných nástrojů
a techniky. Po velmi krátké době
dochází k efektu tzv. pozitivního
šoku, kdy jsou sami senioři pře-
kvapeni, co všechno dokážou
a jaké jsou jejich možnosti. Toto
je motivuje k dalšímu snažení
a zvyšuje pocit sebevědomí a dů-
věry ve vlastní schopnosti. Svými
výsledky překvapí často i své
okolí. Lekci zajišťuje projekt Se-
nior Help (www.senior-help.cz).

-red-

Chcete zkusit Nordic Walking?
Máte možnost v pondělí 28. 5. v Cen-
trálním parku, kde proběhne bez-
platná ukázková lekce – procházka
s holemi s certifikovaným trenérem.
Lekce je určena výlučně pro seniory
z Prahy 13. Sraz účastníků je v 10.00
na hrázi horního rybníka. Maximální
počet účastníků je 20, proto je nutná
rezervace na tel. 235 517 647 nebo
724 952 592. Vezměte si vhodnou

sportovní obuv a oblečení dle počasí,
batoh a láhev vody.

Nordic Walking je obzvlášť vhod-
nou rehabilitací pro seniory, zejména
po výměnách kloubů, úrazech, při ne-
mocech pohybového aparátu, pro lidi
s nadváhou, cukrovkou, kardiovasku-
lárními chorobami a všechny, kdo
ocení zdravý pohyb na čerstvém vzdu-
chu. Více na www.senior-help.cz. -red-

Program klubů seniorů květen 2012
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

7. 5. Vzpomínáme na květen 1945 pamětníci

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

14. 5. Čajový dýchánek pro maminky

Zveme i tatínky Svatava Bulířová

21. 5. Příprava na červnový zájezd našeho klubu

(Zákupy - Nový Bor - Česká Lípa)

Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

28. 5. S knihou Břehy a vody od Ladislava Stehlíka nás

seznámí Kamila Šmídová

Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

15. 5. Oslavíme svátek matek s hudbou

22. 5. Poetické odpoledne s Kateřinou Boušovou

29. 5. Příprava na výlet, video

30. 5. Celodenní autobusový výlet na Chrudimsko –

pro členy klubu

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III
a Svaz postižených
civilizačními chorobami

2. 5. Armáda spásy kpt. Josef Knoflíček

9. 5. Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka

16. 5. Zahrajeme si Bingo Roman Kosan, Lubomír Žemlička

23. 5. Zahrají a zazpívají Anna Doudová a Jiří Vonášek

30. 5. Společenské hry všichni

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
Scházíme se pravidelně každou poslední středu
v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny infor-

mace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce,

která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na

místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR
- Územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

2. 5. Nároky diabetiků II.

9. 5. Promítání videa

16. 5. Ukládání inzulínu

23. 5. Diabetes a obezita

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30

hodin služba, a to pro potřeby diabetiků. Všechny akce se

konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy

od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první

středu v měsíci. Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405
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� 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.
� Stavební práce na klíč Fa. Kytír - rekonstrukce bytů, by-
tová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost.
Tel.: 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Instalatérské práce Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární sy-
stémy. 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.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.

� Instalatér - Fröhlich - 603 239 568, 222 962 904.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže
vodovodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.

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.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Stavební ZÁMEČNICTVÍ FER-MET - Stodůlky, tel.: 739 612
745 (mříže, brány, ploty atd., i drobné konstrukce).
� 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.

� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� Prodlužování řas, Píškova 34. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. jader,
elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování
mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních daní. Kontaktní místo
na Praze 4 a 5, tel.: 739 577 820, e-mail: vedeniucet@seznam.cz.
� Malířské a lakýrnické práce M. Sus. Tel.: 603 505 927.

� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Provádím opravy počítačů, připojení k internetu,
stavbu nových PC na zakázku. Tel.: 731 819 380, e-mail:
opravycompu@seznam.cz.
� 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: 211 148 037, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@email.cz.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 270 Kč, pán. 100 Kč. T: 602 151 310.

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

� 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.
� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5.
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA, Favorit, Felicia,
Fabia. Příprava a zajištění TP.
� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.

� Kosmetika, masáže, laseroterapie, líčení, bonus karta -
služby navíc pro každou stálou zákaznici, Hábova 1567/14,
Stodůlky, Salon Markéta. GSM: 775 632 899,
www.triplus.wbs.cz.
� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské
práce osobních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy
elektronických systémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049,
724 106 146.
� Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně.
Odvoz starého nábtytku aj. odpadu k likvidaci. Tel. 777 227 840.
� Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.
� Masáže klasické, lymfatické a ozdravné za dobrou cenu od
170 Kč. Masážní studio Zdenka, Bronzová 2021/23, Stodůlky.
www.masaze-stodulky.cz, tel.: 723 522 809.
� Studio J - Böhmova 1976, Lužiny. Kadeřnictví dámy
tel.: 723 610 204, kosmetika tel.: 777 047 221, pedikúra a mani-
kúra tel.: 603 539 699, www.studioj.cz.
� Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání, komple-
tace nábytku. Tel.: 603 305 211.
� Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jističů, připojení spo-
třebičů, sporáky, digestoře, varné desky, rekonstrukce elektroinsta-
lací. Tel.: 604 794 209.

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

www.kovosluzba-plus.cz777 606 707
Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

Služby

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné (rozvody, byty, nemovitosti, smlouvy,

úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Stroupežnického 2328/30

(st. metra „B“ Anděl u OC Nový Smíchov)
tel.: 257 327 074, 608 212 218

e-mail: vosyka@vosyka.cz
www.akvosyka.cz

Ing. Jitka Saňáková
MASÁŽE VE STUDIU

Možno i u klienta
Tel.: 724 564 093

� S radostí oznamujeme, že dne
9. 5. 2012 se dožívá požehnaných
94 let naše maminka a babička
paní Alice Pavlů z Vidoulí. Do dal-
ších let mnoho zdraví a spokoje-
nosti přeje rodina.

� Dne 5. 5. 2012 se dožívá krásných
90 let rodačka ze Stodůlek paní
Jarmila Vybíralová, roz. Skoblová.
Hodně zdraví, štěstí a vitality
do dalších let v kruhu rodiny přejí
její blízcí.

Blahopřejeme

ODVOZ SUTI, ODPADU
Tel.: 606 246 532, www.odvozsuti-krovina.cz



tel.: 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • KVĚTEN 2012 29

Inzerce

� Hledáme pronájem bytu v Praze a okolí pro 2 osoby,
možno garsonka - 3+1 do 14.000 Kč včetně poplatků dle velikosti
a stavu bytu. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
� Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 4+1 u metra
Hůrka, RK ne. Tel.: 776 049 709.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Nabízíme pronájem 2 bytů v Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč
a 2+K.K. za 10.000 Kč měsíčně. Ceny jsou včetně poplatků i energií.
Tel.: 777 260 333, sl. Krajňáková.
� Koupím rychle byt na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Cen-
trálního parku. Platba hotově. Tel.: 777 660 690.
� Prodáme byt 3+1 a 2+K.K. v Praze 13, přímý prodej od družstva.
Kontakt: zvoncovita@seznam.cz.
� Koupím byt nebo RD v Praze. Platba hotově. Tel.: 775 432 964.
� Prodám mezonet 4+1 OV, 108 m2, jižní lodžie, metro
Hůrka. Dům i byt po rekonstrukci, solidní jednání.
Tel.: 734 674 405.
� 2+K.K., 51 m2, Jinočany, novostavba 2007, 3.p., výtah,
sklep, cena včetně vybavení 2.350.000 Kč + gar. stání 199.999 Kč,
možná i výměna za větší v Praze 13, OV. Tel.: 724 076 015.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Štíhlé ženě dám málo nošené různé šatstvo ZDARMA.
Tel.: 251 627 686 dopoledne.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, St 10 - 19 hod.
� Zhubněte s námi na Hůrce. Tel.: 728 740 661, 739 470 663.
� Nadměrné prádlo - Pelikán, U Nikolajky 12, Praha 5,
10–17 hod. Tel.: 251 560 071, 603 844 128.
� Levné letenky a jízdenky. Volné rezervace letenek, jízdenek
a plánování vaší dovolené.YUGO-STAR Company s.r.o., +420 608 638 101,
metro Hůrka, Volutová 2520/10.
� Masáže regenerační, sport., rekondiční, medová detox.,
Breussova, kineziotaping. Tel.: 607 659 143, Studio Angel
Lužiny, Zázvorkova 11, Lužiny, Pha 5, důchodci sleva.
� Hledáme muže - řidiče s vlastním vozem k občasným jízdám
po Praze 13 - lékař, nákupy. Pouze v dopoledních hodinách.
Tel.: 251 627 686.

� Pronajmu garáž P-5, V. Ohrada. Mob.: 603 536 588.
� Koupím garážové stání Kettnerova ul. Tel.: 602 295 583.
� Pronajmu samost. uzamč. garáž, Nušlova ul. Tel.: 737 321 455.

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

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

Zaměstnání

Zdravotnické potřeby
LÍPA

Oznamujeme, že i v průběhu re-
konstrukce polikliniky jsme v pro-

vozu. Vstup přímo z polikliniky
(vedle informací). Info o změnách

otevírací doby na tel.:

296 113 250
vaše ZP LÍPA

+ kompletní rekonstrukce
bytů - bytových jader,
koupelny, kuchyně, 
interiéry s kvalitou 

+ držitel certifikátu 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 
a OHSAS 18001:2007

www.starmont.cz

kontakt kancelář: Janského 2369, Praha 5
736 752 666, 235 520 573, starmont@seznam.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
www.mona-nabytek.cz

10% sleva
s tímto inzerátem

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

tEL.: 603 117 059, 311 670 198
www.AUtOvRAnA.cOM

� Žaluzie - rolety - sítě proti hmyzu - markýzy. Prodej a
montáž stínící techniky, konzultace a zaměření zdarma. Zajímavé
slevy na vybrané výrobky. Tel.: 777 111 247, www.sun-way.cz,
sun-way@seznam.cz.
� Nově otevíráme provozovnu ručního žehlení, začátkem května. 1 kg
vyžehleného prádla 50 Kč, košile 25 Kč, možnost svozu a rozvozu ve
večerních hodinách Po-Čt 50 Kč pro oblast Řep a Stodůlek. Kde nás
najdete: Jeremiášova 870, Praha 5, Stodůlky (areál IPS/Skanska, 2.
patro nad registrem vozidel). Tel.: 736 134 371.
� Bachova květová terapie, pomoc při zvládání obtížných životních
situací, harmonizace mysli. Mgr. Jitka Sedláčková, tel.: 602 284 962.
� Nově otevřený masérský salón - Jonáková - Velká Ohrada -
masáže: klasické rekondiční, pro těhotné a miminka, indická masáž
hlavy, lifting obličeje, čokoládová terapie. Prodej produktů přírodní
kosmetiky značky SALOOS! Prodej doplňků stravy bez chemických
přísad pro posílení imunity, detoxikaci těla atd. Více na www.salon-
jonaková.cz nebo na tel. 608 251 444.

�Pronajmu garáž dlouhodobě, levně - ulice Nušlova, v budově
servis. Tel.: 603 220 378.
� Koupím byt na P-5 do 3 mil. Kč. Tel.: 608 110 579.
� Hledám pronájem bytu ve Stodůlkách, min. 2+K.K., cena do 13 tis.
měsíčně, nabídněte, tel.: 776 586 858.

�Přijmu kadeřnici na ŽL, Píškova 34. Tel.: 603 890 000.

ZZAAHHRRAADDNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM
ul. Ořešská, Praha 5 – Řeporyje

SSLLAAVVNNOOSSTTNNÍÍ
ZZAAHHÁÁJJEENNÍÍ  SSEEZZÓÓNNYY

ssoobboottaa  1122..  55..  22001122
cceellooddeennnníí  pprrooggrraamm,,  aakkccee
Tel.:  603 466 370

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 teras, slunečníky

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

Husníkova 2087

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu. 
Tel.: 603 728 140
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Poslední březnový víkend patřil ve
Mlejně 16. ročníku soutěžní pře-
hlídky amatérského divadla Sto-
důlecký píseček. Celkem bylo při-
hlášeno 16 soutěžních představení,
z toho tři odpadla na poslední
chvíli ze zdravotních důvodů. 
V průběhu tří dnů proběhlo tedy

I letos pořádá
Cirkus Mlejn
příměstský tábor
pro děti, který 
se bude konat 
6. - 10. srpna ve
Mlejně a Spol-
kovém domě.
Pokud počasí
dovolí, tak sa-
mozřejmě i na
zahradě Spolko-
vého domu.
Díky velkému
zájmu také chystáme letní in-
tenzivní dílny pro mládež a do-
spělé, zaměřené především na

vzdušnou akrobacii. Informace
a přihlášky na tábor najdete na
www.mlejn.cz.

Třináct unikátních představení Příměstský tábor a letní dílny Mlejna

Program nabitý premiérami

Program klubu Mlejn květen 2012

Divadlo

3. 5. čt 19.30 Neil Simon: VELKÝ
HOLKY NEPLÁČOU.
Režie Viktor Pavlo-
vić. Hrají: Jana Šul-
cová, Veronika
Jeníková, Vendula
Křížová, Dana Ba-
tulková, Marcel Va-
šinka, Čestmír
Gebouský, Ernesto
Čekan. Produkce:
Rozálie Víznerová.

18. 5. pá 19.30 HRA. Cirkus TeTy. Novocirkusové představení s prvky absurdního
dramatu.

27. 5. ne 19.30 POSLEDNÍ RŮŽE OD CASANOVY - 1. PREMIÉRA. Divadelní
adaptace slavného stejnojmenného filmu Václava Kršky
z r. 1966. Romantická komedie ozdobená hudbou W. A. Mo-
zarta a zahrána posluchači katedry zpěvu a operní režie
HAMU je jistě důvodem pro návštěvu tohoto nevšedního představení.

30. 5. st 19.30 POSLEDNÍ RŮŽE OD CASANOVY - 2. PREMIÉRA.
31. 5. čt 19.30 JÍ JEN ZE SPOLEČENSKÝCH DŮVODŮ. Bakalářské představení

studentky pantomimy z HAMU Andrey Waidingerové, na ná-
měty z cyklu knih Terryho Pratchetta Úžasná Zeměplocha.

8. 6. st 19.30 Športniki: GAGARIN! Inscenace se inspiruje knihou Jurije Nagibina
Úsměv a Hvězdy. Pojednává o životě a díle Jurije Alexejeviče Gaga-
rina, prvního člověka ve vesmíru. Loutky, zpěvy, tance. A ke slovu
přijdou i filmové týdeníky... ČESKÁ PREMIÉRA inscenace česko-slo-
vinského souboru.

14. 6. čt 19.30 Divadelní soubor D13 ze Stodůlek uvádí premiéru nového
představení.

Děti          začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

13. 5. ne  DALEKÁ CESTA ARAŠÍDA A KANIŠKY. Hraje Dominik Tesař - divadlo
Mimotaurus. Autorská pohádka o dvou podivuhodných bratrech. Tento
příběh je daleká cesta. Cesta do skutečně vzdálených galaxií naší fantazie.

20. 5. ne                  POHÁDKA POHÁDKOVÁ. Divadlo Ančí a Fančí. Kašpárek si vždy
poradí! Je nemocný král, je rozmazlená princezna, jsou čerti, je drak
a co dál?  Veselé, výpravné, činoherní i loutkové interaktivní předsta-
vení. Hrají: Jana Paulová, Ivana Hessová. Pro děti od 3 let.

27. 5. ne SVETŘÍK. Autorská loutková pohádka pro celou rodinu. Byla jednou
jedna holčička a ta dostala od maminky překrásný červený svetr.
Proč ho ale nechtěla nosit? Ani když byl ten největší mráz? Pohádka
pro malé až středně malé diváky na motivy Macourkovy povídky
o svetříku. Lépe řečeno o svetřících, špagetách a jedné holčičce.
Pro děti od 3 do 10 let.

Koncerty:

4. 5. pá  19.30 ALLAN MIKUŠEK & kapela AM BAND opět zazáří na českých
pódiích.

4. 5. pá  19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. Hrají LAST STATION a další. Koná se ve Spol-
kovém domě, K Vidouli 727, Praha 13.

5. 5. so  19.30 HEXAGON - country zábava. AKCE ZRUŠENA!!!!!
18. 5. pá  19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, P-5.
23. 5. st  19.30 Cirkus MLEJN a host: EASY LIVING - s klasikou ve vzduchu

- koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem
25. 5. pá 19.30 KOBLÍŽCI, NÁHODNEJ VÝBJER, ZOUFALE SEXY

Různé:

5. 5. so  16.00 TALENT AWARDS. Mezinárodní hudební a taneční soutěž.

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

Konec divadelní sezony ve
Mlejně bude ve znamení pre-
miér. Ve spolupráci s Hudební 
a taneční fakultou AMU připra-
vujeme hned dva projekty. Ve
dvou premiérách 27. a 30. května
uvádíme operní zpracování díla
Poslední růže od Casanovy.

Zpracování se ujal Michal
Lieberzeit (plakát je na str. 16).
Hned 31. května se pak odehraje
absolventské představení stu-
dentky pantomimy na HAMU
Andrey Waidingerové nazvané Jí
jen ze společenských důvodů, ve
kterém diváci uvidí chůdy, stepo-

vání a další zajímavé divadelní
prvky. Na začátek 6. 6. připadá
premiéra představení Gagarin!
v režii Jakuba Vašíčka v podání
česko-slovinského divadla Šport-
niki. Už 10. a 14. června potom
uvede stodůlecký soubor D13
premiéru činoherní komedie

Žena v trysku století.
Premiéra souboru Cirkus

Mlejn bude až v nové sezóně,
ale už nyní víme, že se na ní
bude kromě tradičních protago-
nistů významně podílet Ilona
Jäntti, akrobatka a choreografka
z Finska. Dagmar Roubalová

13 představení studentského a ex-
perimentujícího divadla a na závěr
vystoupilo divadlo VAD Kladno
jako host přehlídky. Tentokrát
jsme nezvolili hosta ze zahraničí
jako v předchozích ročnících, ale
tento známý český neprofesionální
soubor, který uvedl svoji novou in-
scenaci s názvem Píseček. K po-
stupu do národního kola porotci
vybrali divadlo Kámen a soubor
Hmyz složený ze studentů 
z Gymnázia J. Keplera. Jako ná-
hradník pro národní přehlídku byl
doporučen soubor KUK s předsta-
vením Tančírna (na snímku).

Dagmar Roubalová, KD Mlejn
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Kalendář akcí květen
Sobota 28. 4. • 6.00
Rybářské závody v Třebonicích                      
TTřřeebboonniicckkýý  rryybbnnííkk
Přivstaňte si a pokuste se zvítězit.

Sobota 28. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2012
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ––  hhrráázz  hhoorrnníí  rreetteennččnníí  
nnááddrržžee  ((ppoodd  ssttaanniiccíí  mmeettrraa  LLuukkaa))
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha také letos
pořádají akci Butovický rohlík 2012, kterou opět symbolicky
otevřou Greenways Praha – Vídeň. Součástí akce bude spo-
lečné zasazení nového stromu do Centrálního parku, pak
bude odstartován cyklistický a běžecký závod pro závod-
níky všech věkových kategorií. Na posilněnou nebudou
chybět pravé Butovické rohlíky od Odkolka a koláče se sym-
bolem Greenways a Prahy 13.

Sobota 28. 4.• 9.00
Evakuace na kole
SSttaarrtt  jjee  ppřřeedd  rraaddnniiccíí,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu na jarní cyklis-
tickou vyjížďku. Prezence účastníků je od 9.00, hromadný
start je v 9.30. Více na www.praha13.cz.

Pondělí 30. 4. • 17.00
Čarodějnice Prahy 13 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  uu  MMŠŠ  vv  BBrroonnzzoovvéé  uulliiccii
Připraveny jsou soutěže o nej masku, nej koště a spousta
krásných cen. Nebude chybět ani bohatý doprovodný pro-
gram, ve kterém vystoupí například ABBA Revival.

Pondělí 30. 4. • 19.00
Čarodějnický rej
UU  TTřřeebboonniicckkééhhoo  rryybbnnííkkaa
SDH Třebonice srdečně zve všechny obyvatele Třebonic
a Prahy 13 na Čarodějnický rej na březích rybníka.
Připravena je soutěž o nejškaredější čarodějnici.

Úterý 1. 5. • 17.00
Jarní koncert
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Jarní koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Canto-
rum (na programu W. A. Mozart, G. F. Händel, A. Dvořák, 
C. Franck...), varhany – Vladimír Roubal, trubka – Miroslav
Laštovka, zpěv – Štěpánka Heřmánková a Edita Randová.
Vstupné dobrovolné. Více na tel. 277 003 564, 774 401 337,
kultura@domovrepy.cz.

Úterý 1. a neděle 27. 5. • 15.00 – 18.0
Důstojné předávání života
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha
- Stodůlky vás zve na seminář určený pro ty, kteří se chtějí
orientovat v menstruačním cyklu, naučit se vnímat tělo
ženy a prohloubit tak úctu a respekt ke společné plodnosti
páru v různých životních obdobích. Lektoři: MUDr. Lucie
Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil. Vstup bezbariérový,
vstupné dobrovolné. 

Sobota 5. 5. • 15.00
Memoriál Milana Bubníka a Vlasty
Nového
HHřřiiššttěě  vv  TTřřeebboonniiccíícchh
SDH Třebonice zve všechny své příznivce na první závody
sezony v požárním útoku. Přijďte fandit domácím.

Sobota 5.  a 19. 5. • 10.00 - 14.00
Síťování - síťovka
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou pevný materiál o síle odpovídající velikosti tašky,
nůžky, upínák, síťovací soupravu - malé množství k dispo-
zici. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933.
Více na www.klt.phorum.cz.

Středy 9. a 23. 5. • 12.00 - 16.00
Paličkování
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou herduli, paličky, perlovku, nůžky, háček. Kurzovné 
100 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. Více na
www.klt.phorum.cz.

Čtvrtek 10. 5. • 15.00
Butovický zajíček 2012
ŠŠkkoollnníí  hhřřiiššttěě  FFZZŠŠ  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22332222
Za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha po-
řádá Mateřská škola Pohádka atletické závody družstev ma-

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! Při-
hlášky a informace na tel. 774 675 652.

Čtvrtek 10. a pátek 11. 5.
Sportujeme s radostí
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Ve dnech 10. a 11. května v dopoledních hodinách změří
všichni žáci 1. – 9. tříd ZŠ Janského osobní výkony v rámci
plnění OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů).
Akce, které se zúčastní zhruba 300 dětí, proběhne na škol-
ním hřišti a v tělocvičně školy. Děti přivítají, když jim  bu-
dete držet palce a přijdete je povzbudit.

Čtvrtek 10. – čtvrtek 24. 5. 
Za pražskými památnými stromy pěšky
i na kole
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníímm  nnáámměěssttíí  1133
Památné stromy Prahy představuje výstava v atriu radnice
Prahy 13 na Slunečním náměstí. Přístupná bude v úředních
hodinách radnice. Na výstavě bude mnoho zajímavých foto-
grafií památných stromů v různých ročních obdobích a ukázek
možných cyklotras, po kterých se za nimi můžeme vydat. Vý-
stavu pro vás připravil dendrolog Aleš Rudl ve spolupráci s od-
borem životního prostředí. Jste srdečně zváni.

Čtvrtek 10. 5. • 18.00
Jarní koncert na radnici      
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí  1133
Zveme vás na společný koncert smíšeného sboru Carmina
Vocum a Dětského pěveckého sboru Stodůlky. Oba sbory vy-
stoupí pod vedením Dragany Novaković - Vitas. Spoluúčin-
kovat budou rovněž děti z kytarového a akordeonového
oddělení Základní umělecké školy Stodůlky.

Neděle 13. 5. • 14.00 – 19.00
Sportovně zábavné odpoledne
SSrraazz  jjee  ppřřeedd  FFZZŠŠ  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii
Občané pro Prahu 13, o.s., Společnost pro ochranu Prokop-
ského a Dalejského údolí, FZŠ Mezi Školami a Městská část
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Středa 16. 5. • 14.00
Přijímací řízení
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKllaauussoovvaa,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Rozšířená výuka od 6.ročníku v ZŠ Klausova pro školní rok
2012/2013 - německý jazyk, člověk, matematika a příroda 
a fotbalová příprava. Zájemci se shromáždí u šaten hlavního
vchodu, přinesou si s sebou přezutí, psací a rýsovací potřeby
(Č, M, P/, sportovní oblečení (FP). Bližší informace podá 
Helena Hejnová, zástupkyně ředitele, tel. 732 222 953.

Středa 16. 5. • 17.00 
Květinový den
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí  1133
Dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ prof.
Otokara Chlupa vás zvou na slavnostní koncert v rámci pro-
jektu Český den proti rakovině, který se bude konat na Květi-
nový den pořádaný Ligou proti rakovině. Vstupné 20 Kč.

Sobota 19. a neděle 20. 5. • 9.30 
Májový víkend v sedle
BBuuččoovviiccee  1199,,  VVoottiiccee
Zveme vás na víkend, který bude ve znamení jízd na koni
a doprovodného programu včetně arteterapie. Akce je ur-
čena dětem s doprovodem a je nutné se na ni předem při-
hlásit u Zuzany Rauchové na z.rauchova@zajiceknakoni.cz,
tel. 777 106 268. Rodiny s dětmi s handicapy zdarma,
ostatní 200 Kč/den/dítě.

Neděle 20. 5. • 17.00
Trio Sírius 
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Na programu barokní hudba J. S. Bacha, G. Vitaliho, A. Co-
relliho a dalších mistrů 17. stol. Vstupné dobrovolné. Více 
na tel. 277 003 564, 774 401 337, kultura@domovrepy.cz.

Čtvrtek 24. 5. • 16.00
Odpoledne pro předškolní děti s vadami
sluchu 
VVeelliicchhoovvsskkáá  11339933//1177,,  SSttooddůůllkkyy  
V rámci akce bude uspořádané zábavné odpoledne pro děti
s doprovodem rodičů. Protože pořadatelem je kuchařské
sdružení, orientace bude poplatná jeho zaměření. Děti a je-
jich doprovod si budou moci připravit pod odborným dozo-
rem jednoduchý pokrm – malý koláč nebo salát míchaný
pod dozorem mistrů svého oboru, budou si moci vymodelo-
vat z marcipánové hmoty sladkou figurku. Samozřejmostí
bude občerstvení, chybět nebude vhodný hudební program
ani malá pozornost. Z odborných kapacit se mimo jiné
zúčastní Jiří Chum – ředitel hotelové školy Mariánské Lázně
– školy, Joschi Hoffmann – německý mistr kuchař a Sadílek
Jaromír, manažer Kulinářské akademie AKC. Nad akcí pře-
vzal záštitu starosta David Vodrážka.

Pátek 25. 5. • 18.30 
Křesťanská víra v globálním světě
SSbboorroovvýý  ddůůmm  CCíírrkkvvee  bbrraattrrsskkéé  nnaa  SSmmíícchhoovvěě,,
VVrráázzoovvaa  44,,  PPrraahhaa  55
Dá se žít bez víry (jakékoli)? Může být jiný základ morálky
a práva než biblické Desatero? Zveme vás na moderovaný

diskuzní večer se zajímavými osobnostmi: Prof. Janem So-
kolem, Ph.D., CSc., signatářem Charty, filozofem, překlada-
telem, bývalým poslancem a ministrem školství; 
PhDr. Tomášem Sedláčkem, ekonomem, spisovatelem, 
bývalým poradcem Václava Havla a členem NERV a Doc.
Pavlem Hoškem, ThD., teologem, vedoucím katedry religio-
nistiky a proděkanem ETF UK. Přijďte naslouchat
i položit otázky. Vstup volný.

Sobota 26. 5. • 16.00 
Chorgemeinschaft Bröcher v Praze
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Zveme vás na koncert německého pěveckého sboru Chorge-
meinschaft Bröcher pod vedením Clemense Bröchera, který
je na hostování v ČR. Vstupné dobrovolné. Více na tel. číslech
277 003 564, 774 401 337, kultura@domovrepy.cz.

Neděle 27. 5. • 17.00
Duchovní hudba českých autorů 
18. a 19. stol. 
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Koncert Břevnovského chrámového sboru pod vedením
Adolfa Melichara. Vstupné dobrovolné. Více na tel. číslech
277 003 564, 774 401 337, kultura@domovrepy.cz.

Úterý 29. 5. • 18.30
Povídání o cestě do Číny
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách
vás zve na přednášku z cyklu Prokopská zastavení. Téma:
Povídání o cestě do Číny. Pozvanými hosty jsou Pavla a Ma-
rián Fabianovi. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.
Více na tel. 251 610 850, 251 627 400, mail@centrumbuto-
vice.cz, www.centrumbutovice.cz.

Čtvrtek 31. 5. • 19.30
C&K Vocal - koncert
KKoosstteell  ssvv..  JJaakkuubbaa  SSttaarrššííhhoo,,  SSttooddůůllkkyy
C&K Vocal patří k živoucím legendám české rockové hudby
70. a 80. let. Pod vedením Jiřího Cerhy a Ladislava Kantora
vzniklo tehdy svébytné vokální těleso, interpretující - na
úrovni výsostně umělecké - písně, jež vždy patřily k tomu
nejlepšímu, co česká hudební scéna nabízela. Alba Gene-
race, Balada o Zemi a Causa Krysař jsou pravdivým svědec-
tvím nelehké doby, ve které vznikala. I dnes má C&K Vocal
svým posluchačům co říci. Do svého tradičního repertoáru
zařadila nově písně z rockové opery Veslo a růže, věnova-
nému odkazu sv. Vojtěcha. Zazní zhudebněné Shakespe-
arovy Sonety, ale také poezie Jakuba Demla i Spor srdce 
a těla od Francoise Villona. Více na www.ckvocal.cz.

Pátek 1. 6. • 9.30
Den dětí – Narozeninová paráda 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  PPrraahhyy  1133
Také letos představí Školák Albertík publiku z mateřských
škol Prahy 13 ta nejlepší soutěžní klání o kopec úžasných
dárků a nejvtipnější scénky. Na děti budou čekat speciální
soutěžní stanoviště o ceny, nebudou chybět dorty ani hou-

Praha 13 jako spolupořadatel akce pořádají nejen pro děti
Sportovně zábavné odpoledne, na kterém všichni společně
oslaví Den matek. Nebudou chybět soutěže o zajímavé ceny,
občerstvení a drobné dárky pro všechny. Sraz je ve 14.00
před FZŠ Mezi Školami.

Neděle 13. 5. • 19.30
Jižanské blues dua Beňa – Radványi 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Srdečně zveme na třetí díl koncertního cyklu Třináctého na
třináctce tohoto roku, do kterého si východočeský písničkář
Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky. Hostitel večera
tentokrát uvítá slovenského bluesmana Luboše Beňu, zná-
mého z dřívějšího dua Beňa & Ptaszek. Dnes je jeho spolu-
hráčem Bonzo Radványi. Dvě rezofonické kytary v rukách
těchto slovenských hudebníků světového věhlasu vnesou
na pódium Třináctky originálně pojaté jižanské blues.
Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večer finančně
podpořila Nadace Život umělce. Doporučujeme si rezervo-
vat místa, a to do 12. 5. na 13na13@centrum.cz. Více na
www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 15. 5. 
Odznak všestrannosti olympijských
vítězů
FFaakkuullttnníí  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  TTrráávvnnííččkkoovvaa
Přijďte povzbudit žáky 6. – 7. ročníků základních škol, kteří
v osmičlenných smíšených družstvech budou bojovat o nej-
lepší sportovní výsledky a umístění.

Úterý 15. 5. • 9.00 – 15.00 
63. Pracovní den STaN
RRaaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Představí se školy pracující s nadanými, např. Mensa gym-
názium, seznámíme rodiče i učitele se způsobem výchovy
dětí v Jižní Koreji – zemi, která je jednou z nejúspěšnějších
v kvalitě vzdělávání, ale např. i v nízké nezaměstnanosti.
Zmíníme zajímavé konference, např. 7. ICIE konferenci
„Excelence ve vzdělávání“ 8. - 12. 7. v Jeruzalémě aj.

Úterý 15. 5. • 15.30
Nejkrásnější melodie z muzikálů 
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  rreeffeekkttáářř,,  ŘŘeeppyy
Nejkrásnější melodie z muzikálů Fantom Opery, West Side
Story, Bídníci, Za zvuků hudby...(zpěv - sólistka Státní opery
Praha Daniela Radosa a Tamer Bunni, klavírní doprovod
Šárka Knížetová). Vstupné dobrovolné. Více na tel. číslech
277 003 564, 774 401 337, kultura@domovrepy.cz.

Kalendář akcí květen
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pačky, balonky a občerstvení. Akce se koná pod záštitou sta-
rosty Davida Vodrážky.

Sobota 2. a neděle 3. 6. 
Chyť si kapra
NNeeppoommuucckkýý  rryybbnnííkk  ((ppoodd  ttuubbuusseemm  mmeettrraa))
Zápis na dětské rybářské závody, určené všem dětem do 
15 let, proběhne 2. 6. od 6 do 7 hodin (bez startovného). 
Závody budou od 7 do 12 hod. Vyhlášení výsledků je pláno-
váno na 13. hodinu. V neděli 3. 6. se za stejných časových
podmínek uskuteční závody pro dorost a dospělé. Startovné
150 Kč. Více informací poskytne Melanie Zmeškalová
na tel. 728 022 232.

Neděle 3. 6. • 14.00
Den dětí v Třebonicích
HHaassiiččsskkéé  hhřřiiššttěě  SSDDHH  TTřřeebboonniiccee
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve všechny děti a ro-
diče z Třebonic a Prahy 13 na oslavu Dne dětí.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
ŽŽiivvccoovvýýcchh  1144,,  SSttooddůůllkkyy

Po, út, čt, pá • 8.30 – 11.30 
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateřskou
školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální péči.

Úterky • 16.00 – 17.00
Výtvarné hrátky
Povídáme si, učíme se různé výtvarné techniky, používáme
netradiční materiály, prostě tvořením rozvíjíme dětskou
fantazii. Pro děti od 3 let (bez rodičů).

Zápis do kurzů na školní rok 2012/2013 již probíhá.

Letní příměstské dopolední tábory
Určeny pro děti od 3 let.
Termíny: červenec - 16. - 20. 7., 23. - 27.  7.
srpen – 20. - 24.8., 27. - 31. 8.

Více informací o činnosti minicentra získáte na tel.
604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Sobota 19. 5. • 14.00 – 17.00 
Pátý domečkový happening 

Happening, připravený v zahradě i budově Domu dětí
a mládeže, bude tentokrát na téma recyklace a netradiční
materiály. Čeká vás tvoření z nečekaných materiálů i netra-
diční nápady pro chvilky pohody. Chybět nebude ani vý-
borné občerstvení. Na jednotlivých stanovištích čeká hra,
zábava i drobné odměny. Vstupné 40 Kč. Těšíme se na děti,
rodiče a všechny příznivce našeho Domečku, který je tu pro
váš volný čas již více než dvacet let.

Neděle 20. 5. • 13.30 – 18.00 
Akademie DDM Stodůlky
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277  
Přijďte se podívat na vystoupení, která pro vás pod vedením
svých lektorů připravily děti z hudebních a pohybových
kroužků.

Pondělí 4. a úterý 5. 6. • 8.00 – 20.00 
Doplňující zápisy
Doplňující zápisy do kroužků a klubů budou probíhat v re-
cepci Domečku. Informace o volných místech pro školní rok
2012/2013 najdete na našich webových stránkách.

Více informací o všech pořádaných akcích získáte na
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266.

GALERIE BUTOVICE
RRaaddlliicckkáá  111177

English club (každé úterý) • 15.00
Výuka angličtiny pro předškoláky zdarma v Dětské zóně 
v přízemí centra. Učíme se pomocí písniček, tanečků a her. 

Dětské burzy (každá 3. sobota v měsíci) • 14.00 – 18.00
Burza oblečení, hraček, vybavení či dětských knížek. 

Neděle 13. a 27. 5., 10. a 24. 6. • 14.00 –
17.00
Rodinné odpoledne 
Odpoledne plné soutěží a her v Dětské zóně. Každá akce je
jinak tematicky zaměřená. K dispozici je vybavení na nej-
různější hry, Nintendo Wii, soutěže a hry s animátory. 
13. 5. – Den matek
27. 5. – Sportovní den
10. 6. – Šmouloparáda
24. 6. – Léto je tady!

Pátek 1. 6. • 14.00 – 18.00 
Vesmírný den dětí  
Po celé odpoledne na děti čeká objevování planet, ves-
mírná vozítka, mimozemské palačinky a velká vesmírná
raketa. Navíc se všichni mohou stát mimozemšťanem 
a vyzkoušet si výrobu vesmírných plavidel. Samozřejmě
nebude chybět velká dětská show plná soutěží a hro-
mady dárků. 

Více informací najdete na www.galerie-butovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MAŠINKA
ŠŠoossttaakkoovviiččoovvoo  nnáámměěssttíí  11551155  ((110000  mm  oodd  ssttaanniiccee
mmeettrraa  BB  ––  SSttooddůůllkkyy,,  vv  bbuuddoovvěě  nnaadd  rreessttaauurraaccíí  MMaajjáákk))

Sobota 12. 5. • 15.00 – 18.00 
Vyrábíme pro maminku 
Vstupné 80 Kč, cena zahrnuje výtvarný materiál, výrobek,
který zhotovíte a přístup do herničky po celou dobu vý-
tvarné dílničky.

Čtvrtek 17. 5. • 14.00 – 18.00 
Masáže v Mašince  
Pro unavené maminky, samozřejmostí je pohlídání dítka
během masáže.

Sobota 19. 5. • 14.00 – 18.00
Dětská burza
Nakupovat může přijít každý, prodávající se mohou zaregi-
strovat na tel. 605 206 589, mcmasinka@seznam.cz, po-
platek 100 Kč pro prodávající.

Každé úterý • 16.00 – 17.00 
Pohádkové úterky
Vaše děti se zapojí do pohádky i ve výtvarné dílničce, která
bude v souladu s danou pohádkou, cena 50 Kč/lekce/1 hod.

Každá středa • 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00
Hernička pro maminky s nejmenšími
dětmi
K dispozici je spousta hraček, včetně vybavení pro úplně
nejmenší miminka, s ostatními maminkami si můžete po-
povídat a vypít kávu.

Každý čtvrtek • 16.00 – 17.00 
Těšíme se do školy
Pro předškolní děti od 5 let. Budeme procvičovat vše, co by
měl správný předškoláček umět, cena 50 Kč/lekce/1 hod.

Letní příměstské tábory - termíny po celé léto, každý
týden s jiným tématickým zaměřením, v ceně 300 Kč/den je
zahrnut program od 8.00 do 18.00, stravovací a pitný režim
(2 svačiny, teplý oběd), výtvarná dílnička, herna, odborný
dozor.

Více informací o veškerých aktivitách získáte na
www.mcmasinka.cz, tel. 605 206 589, na Facebooku:
Mateřské centrum Mašinka. 

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Úterý 1. 5. – pondělí 15. 10.
Výstava 300 let historie statku č. 4
v Třebonicích
KKeemmpp  DDrruussuuss  TTřřeebboonniiccee  
Výstava M. D. Staňkové o historii rodinného statku, kempu
a knize o bylinkách je znovu otevřena v Třebonicích č. p. 4.

Kalendář akcí květen
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Nově možnost individuální exkurze do bylinkové zahrádky
(po předchozí dohodě na tel. 775 690 806). Návštěvu vý-
stavy lze spojit s procházkou na Krteň, kde bude každou
květnovou neděli od 15.00 májová pobožnost. Více na
www.pivovartrebonice.com,
www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Pátky 4., 11., 18. a 25. 5. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Připravena je naše herna se cvičením, zpíváním a malováním.

Sobota 12. 5. • 15.00 – 18.00
Otvírání studánek
KKeemmpp  DDrruussuuss  TTřřeebboonniiccee
Pro rodiny s dětmi. Otvírání studánek s tanečním před-
stavením a s výtvarnou dílnou ilustrátorky dětských knih
Andreou Popprovou. Prosíme o nahlášení den předem. 

Úterý 15. 5. • 9.30 – 12.00    
Zdravé vaření s M. Dobromilou – bezové
květy
Kosmatice a další pokrmy a nápoje z jedlých květů. Zástěrky
s sebou, vstupné 170 Kč za rodinu. Prosíme o nahlášení den
předem.

Úterý 22. 5. • 9.30 – 11.30   
Výtvarka pro nejmenší  -  ptáček  
Pojďme si společně takového zpěváčka vyrobit.

Sobota 26. 5. • 15.00 – 19.00   
Červený stan s Lenkou Maříkovou
KKeemmpp  DDrruussuuss  TTřřeebboonniiccee  --  ttýýppíí
Prožitkové setkání na téma Já-žena. Cena 400 Kč. Prosíme
o nahlášení den předem.

Úterý 29. 5. • 9.30 – 11.30   
Přednáška – prevence alergií u dětí 
Nejnovější poznatky a postupy nám objasní alergoložka
MUDr. Zuzana Vokatá. Vstupné 80 Kč. 

Více informací o aktivitách Mateřského centra Pro-
kůpek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz, nahlášení na akcích předem –
SMS na tel. 775 690 806.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
TTřřiinnááccttkkaa  --  kkřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm  LLuukkaa,,
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
Květnové aktivity se budou věnovat tématu rodina. 15. 5.
od 10.30 hod. vás v rámci programu zveme na povídání ka-
zatele D. Nováka - Kariéra a rodina. V případě pěkného po-
časí možná občas vyrazíme v pondělí do přírody a na okolní
hřiště - sledujte aktuality na webu. 1. a 8. 5. je zavřeno.

Středy • 9.00 – 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Od 9.30 probíhá cvičení pro děti (1 - 2 roky) a jejich doprovod.
Pro dospělé je od 10.30 připraven program s hlídáním dětí:

2. 5. - rehabilitační cvičení s Klárkou (příplatek 25 Kč)
9. 5. - diskuze s Marcelou  „O vztahu matky a dcery."

16. 5. - dílna - tvorba přáníček (cardmaking)
23. a 30. 5. - volná herna a program od maminek  

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků. 

Pátek 1. 6. •  15.30
Den dětí
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  --  uu  ssoocciiáállnnííhhoo  zzaařříízzeenníí
Zveme všechny děti (4 - 12 let) na zábavný odpolední spor-
tovní program pod širým nebem. Mladší děti s rodiči se
mohou zúčastnit her a soutěží. Pro starší bude připravena
luční olympiáda a orientační minizávod. Program se uskuteční
pouze za příznivého počasí. Spolupořádá klub Savana a Ro-
binson (www.robinson.cz).

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz, kde se můžete při-
hlásit na dílnu.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
KKooddyymmoovvaa  22552266//44

Čtvrtek 10. 5. • 20.00
Večer s filmem, který si vyberou sami hosté. Vstupné 70 Kč.
V ceně sklenička sektu s jahodou a čokoládový koláč.

Rezervujete si místa do 7. 5. na tel. 777 913 414 nebo na
info@barbilavrana.cz.

Čtvrtek 17. 5. • 15.00
Jarní tvoření - pod osobním vedením výtvarnice Hedviky Krou-
pové se budou vyrábět zápichy do květináčů. Dotazy a rezer-
vace nejpozději do 11. 5. u lektorky Hedviky Kroupové,
tel. 605 291 735. Vstupné 80 Kč.

Středa 23. 5. • 18.00   
Přednáška na téma Moje zkušenosti po mrtvici - léčba, reha-
bilitace a život. Přednášet bude pan Dohnálek. Vstupné
dobrovolné.

Pátek 25. 5. • 19.00
Pyžamová párty se soutěží o nejhezčí pyžamo nebo župan.
Bez tohoto vybavení není vstup povolen! Aby vás to ne-
mrzelo, obsluha bude v pyžamu také. Čeká vás švédský stůl
a spousta zábavy. 

Úterý 29. 5. • 15.00
Tvoření šperků a ozdob z polymerové hmoty. Pro dospělé
a děti od 12 let. Rezervace do 25. 5. u slečny Rybářové,
tel. 605 137 174. Vstupné 180 Kč.

TŘINÁCTKA 
\ KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky • 16.00 –  17.30
Dětský klub Savana
Outdoorový klub pro děti ve věku 5-9 let. Více na franti-
sek.duda@gmail.com.

Úterky • 10.15 – 11.15  
Cvičení pro seniory
Více na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Angličtina na Třináctce
Středa 10.00 – 11.30 - British English for Advanced

Students
Středa 19.00 – 20.30 - British English for Young

Professionals
Contact information: alanbowe@tiscali.cz, mobile
728 972 416.

Každá 2. středa v měsíci • 19.30 – 21.00 
Setkání klubu „young adults“.
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Pátek 11. 5. • 16.00 – 18.00 
Klub Robinson
Klub pro děti ve věku 10-14 let. Vše důležité včetně fotek
z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY 
UU  TTrroojjsskkééhhoo  zzáámmkkuu  112200//33,,  PPrraahhaa  77

Happy Mondays
Každé květnové pondělí mají vstup do zoo za korunu všichni
adoptivní rodiče lidoopů.

Pomáháme jim přežít 
Hadí klenot z Trojské kotliny. Výstava o in-situ projektu na

Kalendář akcí květen
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ochranu užovky podplamaté. Celý měsíc před Vzdělávacím
centrem.

Úterý 1. 5.
Pavilon šelem v novém
Znovuotevření Pavilonu kočkovitých šelem po jeho rekon-
strukci. Jak se bydlí šelmám v zrekonstruovaném pavilonu

a jaká nová zvířata v něm našla domov?

Úterý 8. 5.
May Day 
Děti z pražských škol představují své projekty na podporu
ochranářských kampaní Zoo Praha v rámci kampaně
EAZA 2012 – Jihovýchodní Asie.

Sobota 12. 5.
Den rodiny  
Otestujte si u příležitosti Mezinárodního dne rodiny, zda by
vaše rodina obstála stejně, jako zvířecí smečka!

Neděle 27. 5.
Gorilí sameček Tatu slaví 5. narozeniny 
Originální narozeninová párty v Pavilonu goril.

Neděle 13., 20. a 27. 5.
Hudební procházky  

Od 13.00 v Gočárových domech.

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

OČNÍ OPTIKA   JL
v přízemí oční
kliniky

V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 5
tel./fax: 235 520 521, 721 222 343

Alergologie a klinická imunologie
Pro dospělé a dětské pacienty od 6ti let věku.

Pod kulturním domem 932/1 Praha 13
Zastávka autobusu č. 174, 130 – „Nová kolonie“ přímo
před domem, zastávka metra B „Luka“ 5 minut pěšky
přes centrální park

MUDr. Jindřich Lahovský – ved. lékař
MUDr. Milena Gabesamová 
MUDr. Mária Stejskalová

Objednání možné – telefonicky:  251 313 367
e-mailem:  alergo5@volny.cz

www.alergo.cz

Nabízíme: kompletní alergologické a imunologické vyšetření,
očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a další očkování,
ošetření i bez doporučení obvodního lékaře, možné ošetření i ve
večerních hodinách  po telefonické domluvě.
Hovoříme anglicky, německy a rusky.

Zaručujeme: krátké objednací lhůty, žádné čekání, smlouva se
zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí.

INZERCE
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Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Pá 11. 5. „JE SECHS HODIN“ ANEB 5. KVĚTEN 1945 V ČESKÉM ROZHLASE. Pro-
hlídka budovy Českého rozhlasu vám umožní nahlédnout do objektu, odkud se ozývalo 
v květnu 1945 vysílání pražského povstání, ale také do současných studií. POZOR! –
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začá-
tek akce v 15.00 před budovou ČRo (Vinohradská 12, Praha 2; zastávka tramvaje č. 11
Italská). Jednotná cena 100 Kč. Jaroslava Nováková
� So 12. 5. LETOHRÁDEK HVĚZDA. Celková prohlídka významné renesanční stavby ze
16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu Ferdinanda Tyrolského,
spojena s procházkou v oboře. Začátek akce ve 14.00 před bránou do obory Hvězda z Li-
bocké ulice, Praha 6 (tram. č. 1, 2, 18 Petřiny). Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu
60/30 Kč. Alena Plíšková
� Út 15. 5. ZAHRADA NETUŠENÉ KRÁSY. Vzorně udržovaná botanická zahrada Střed-
ní odborné školy zahradnické v Malešicích se rozkládá kolem půvabné novorenesanční
vily a byla kdysi v majetku továrníka Vladimíra Jiráska. Začátek akce v 15.30 na zastávce
autobusů č. 109, 177, 195, 183 Pod Táborem. Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová
� So 26. 5. PRAHA BEZBARIÉROVÁ – VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA. Akce pouze pro
osoby se sníženou schopností pohybu a doprovod. Vycházka za krásami raně barokní
zahrady, která byla budována současně s palácem pro Albrechta z Valdštejna. POZOR!
– omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky je nutné zakoupit předem využi-
tím předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14.00 v zahradě u vstupní brány z Leten-
ské ulice (zastávka tram. č. 22 a metra A Malostranská). Cena 100/70 Kč. Jaroslava
Nováková
� Čt 31. 5. VRTBOVSKÁ ZAHRADA - BAROKNÍ PERLA NA SVAHU PETŘÍNA. Jedna
z nejkrásnějších středoevropských zahrad nabízí nejen krásnou zahradní architekturu,
výzdobu M. B. Brauna a V. V. Reinera, ale také jedinečný výhled na Prahu. Začátek akce
v 15.00 před vstupem do Vrtbovského paláce (ul. Karmelitská čp. 25, Malá Strana). Cena
100/70 Kč + vstupné do zahrady 60/50 Kč. Eva Sokolová.
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

� Známý zpěvák zakopne a padá ze
schodů. Všimne si toho máma se synem
a povídá mu: „Rychle si něco přej, padá
hvězda.“

� Paní učitelka jde se čtvrtou třídou na
procházku. Uvidí okousanou lípu a ptá
se: „Aničko, kdopak to asi udělal?“

„Nechci žalovat, paní učitelko, ale ur-
čitě někdo z béčka.“

� „Největšího uznání se mi dostalo od
jednoho Skota,“ prohlásil známý spiso-

to jSoU tEda Fóry

Kuchyňský koutek
Vepřové karé - hřbet se zeleným
chřestem a tagliatelle

Maso a šťáva (pro 2 osoby)
Suroviny: vepřové karé (vykostěná kot-
leta) - dva silnější plátky, 2 polévkové
lžíce oleje, sůl, koření (drcený pepř, nej-
lépe čerstvý rozmarýn, další koření
podle chuti), polévková lžíce rajského
protlaku nebo kečupu, 30 g másla 
Tagliatelle
Těstoviny použijte kupované (nejlépe
chlazené nebo i sušené), sůl, parmezán,
olej
Chřest 
Svazek bílého nebo zeleného chřestu,
sůl, cukr, máslo

Postup : Nejdříve si ve vařící osolené
vodě s přidáním polévkové lžíce oleje
uvaříme těstoviny (8 - 10 minut). Těsto-
vinu vaříme vždy „na zkus“ - ne úplně do
měkka. To zjistíme tak, že ji uchopíme za
konec a zprudka s ní trhneme. Dobře uva-
řená těstovina by se neměla přetrhnout.
Přetrhne-li se, nezoufejte, nic tak váž-
ného se nestalo. Jen po chuťové stránce
to nebude to „pravé italské“. Těstoviny
sceďte a nechte pod pokličkou v teple.

Maso si připravíme alespoň 1 hodinu
předem. Nakrájené plátky okořeníme
(můžeme použít i jiná koření podle

chuti, ale je třeba, abychom nepřehlušili
jemnou chuť chřestu). Okořeněné maso
lehce zakapeme olejem a necháme od-
ležet. Maso nenaklepáváme, neboť plá-
tek by měl po upečení zůstat uvnitř
lehce růžový, dostatečně vysoký, aby
v něm zůstala uchována šťáva z masa.

Po odležení rozpálíme pánev s tukem
a steak (plátek) zprudka opečeme, pak
plotýnku stáhneme a zvolna dopékáme.
Po upečení steak vyjmeme z pánve, při-
dáme trošku kečupu (protlaku), který
lehce opečeme – orestujeme. Můžeme
přidat trošku vody, aby bylo více šťávy 
a cca 2 minuty provaříme. 

Než se dokončí pečení steaku, je
dobré si připravit chřest, jehož úprava je
velmi jednoduchá. Čerstvý chřest je
nutné na straně řezu oloupat. Jedno-
duše se nám to povede škrabkou na
brambory. Pak chřest vložíme do oso-
lené a oslazené! vody a cca 5 - 10 minut
lehce povaříme. Chřest je hotov!
Servírování: Na talíř vložíme doprostřed
uzel těstovin, lehce posypeme strouha-
ným parmezánem, na těstoviny naaran-
žujeme vařený chřest a přes něj položíme
rozkrojený steak. Podlijeme šťávou. Mů-
žeme přizdobit snítkou čerstvé bylinky
(petržel, rozmarýn, tymián) nebo přidat
plátek rajčátka. Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotografie
pana Vratislava Kašpara je dů-
kazem, že STOP čtou všichni
a všude. Věk a místo nehrají vů-
bec žádnou roli. Podaří-li se
i vám pořídit nějakou zajímavou
fotografii (v rozlišení alespoň
300 dpi), zašlete ji do redakce
STOPu (stop@p13.mepnet.cz),
rádi ji zveřejníme. Za všechny
fotografie, které jste nám již za-
slali, mnohokrát děkujeme.

vatel. „Řekl: Váš poslední román se mi tak
líbil, že jsem si ho málem koupil.“

� Lord Patrick očekává ve svém zimním
sídle příjezd své paní a tchyně z vyjížďky.
Je slyšet cinkot rolniček, vejde komorník
a hlásí: „Vaše lordstvo, saně přijely.“ 

„Obě, Johne?“ 

� „Pane řidiči, vy jste pil!“
„To není pravda, pane policajt. Bůh je mi

svědkem!“ 
„To se uvidí. Vystupte si oba!“ 
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Čtenářská soutěž
Květnová Čtenářská
soutěž vás zavede
do Řecka, kolébky
evropské kultury 
a vzdělanosti. 
O jeho bohaté 
a pohnuté historii
toho bylo napsáno
opravdu hodně.
Vzhledem ke stáří
řecké civilizace tam
na vás minulost
dýchne na každém
kroku. Při jedné návštěvě si ale stihnete prohlédnout jen zlomek z ohromného počtu
jeho velkolepých památek a přírodních krás.

Vždyť právě na území Řecka se nacházely čtyři ze sedmi divů světa - Artemidin
chrám v Efesu, Kolos Rhódský (32 m vysoká bronzová socha boha slunce Helia na
ostrově Rhodos), Socha boha Dia v Olympii nebo Mauzoleum v Halikarnasu. 

Řecko se rozkládá na ploše 131 940 kilometrů čtverečních. Tvoří ho pevninská
část, poloostrov Peloponés a tři tisícovky ostrovů a ostrůvků. Má jedno z nejdelších
pobřeží v Evropě, měří 15 000 km. V Řecku žije přes 11 milionů lidí, z toho téměř
čtyři miliony v Aténách. Druhým největším městem je Soluň na severozápadě země.
Tam žije zhruba milion obyvatel.

Pakliže se rozhodnete svou dovolenou trávit v Řecku, určitě navštivte archeolo-
gický areál a antickou věštírnu Delfy, ostrov Rhodos se stejnojmenným hlavním
městem, kde najdete dodnes obývané unikátní středověké centrum města, ostrov
Korfu, kde měla svůj palác rakouská císařovna a česká královna Alžběta Bavorská
zvaná Sissi, manželka císaře Františka Josefa I., kláštery Dafni, Ossios Lukas a Nea
Moni nebo bájemi opředený Olymp (2 919 m). My se tentokrát ptáme na město, 
v jehož centru se nachází monumentální stavba vybudovaná ve starověku, zejména
mezi 13. a 5. stol. před naším letopočtem. Byla postavena na výrazném skalním pa-
horku a spolu se svým hlavním chrámem, Parthenonem, dodnes tvoří jeho hlavní
dominantu. Možná vám napoví, že s tímto místem se v jedné ze svých písní loučila
francouzská zpěvačka, známá především svými šansony, Mireille Mathieu. Už víte,
na které město a stavbu se ptáme?

V dubnu správně odpověděli ti, kteří uvedli město Řím a Koloseum

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Eliška Svobodová, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Jana Hříbková, Stodůlky
Toník Churavý, Velká Ohrada
Alena Martínková, Stodůlky

Soutěžní otázky na květen:
1) Kdy se narodil významný český krajinář 19. století Antonín Chittussi?
2) Komu je určena akce Za jarním sluníčkem?
3) Klub Mlejn v květnu nabízí mj. premiéru divadelní adaptace stejnojmenného filmu

Václava Kršky z roku 1966. Kterého?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Cyklistická vyjížďka Evakuace na kolech slaví jubileum. Po kolikáté se letos koná?

Je to desátá vyjížď ka.
2) Kolik lidí pracuje ve Středisku sociálních služeb Prahy 13? 

Pracuje zde 18 osob.
3) Která každoroční akce symbolicky otevírá Greenways Praha – Vídeň? 

Butovický rohlík

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Lenka Pekařová, Nové Butovice.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. května 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

Květnová křížovka
V objektu Mateřské školy a jeslí Pinguin, K Zahrádkám 22, bylo
nově otevřeno Centrum individuálních masáží. Masáž je terapie,
kterou se mohou aplikováním tlaku na svaly a tkáně léčit zra-
nění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňo-
vat napětí. Masáž, jejíž jednotlivé druhy se vzájemně prolínají, je
nejstarší formou terapie. Existuje přes 100 různých druhů masáží
vycházejících z různých kulturních základů. Také v Centru indivi-
duálních masáží si může klient vybrat z široké nabídky. Například lymfatická masáž
zlepšuje tok tkáňového moku a zmírňuje otoky; sportovní masáž krátí čas potřebný
k regeneraci; relaxační masáž napomáhá ke zklidnění organizmu, přináší hluboké
uvolnění a celkovou duševní očistu ... V nabídce jsou také čokoládová a medová
masáž nebo zábaly, aroma masáž, elektroléčba, léčba zvukem, hřebíková terapie
nebo aplikace zlata, která regeneruje a podporuje tvorbu kolagenu. Centrum indivi-
duálních masáží nabízí... (viz tajenka), klient se také může poradit o možnostech ži-
votosprávy, zvolit z nabízených masáží tu, která mu nejlépe vyhovuje. Maminky
s dětmi mohou využít možnost umístit po dobu masáže děti do školky nebo jeslí.
Otevřeno je v po – pá od 9 do 17 hodin. Objednávky předem na tel. čísle 776 785 694.
Více na www.masaze-hubnuti.cz. A ceny? První výherce získá jakoukoli nabízenou
službu zcela zdarma, dalších pět s 50% slevou.   

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. května. Uveďte, prosím, tele-
fonní kontakt. Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice,
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Březnová tajenka: NENÍ POUZE O STŘIHU
Výherci: Petra Stašáková, Velká Ohrada; Hana Horálková, Nové Butovice; 
Miloš Trousil, Ratíškovice. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek

NÁPOVĚDA: 
FAC, IES, 
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