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Sdělení úřadu a městské části

Termín podání žádosti o pas si rezervujte
Od 26. června 2012 musí mít každý občan, tedy i dítě, k vycestování do zahraničí svůj
vlastní cestovní pas (do států EU stačí občanský průkaz). Očekáváme tedy ještě větší
zájem žadatelů o cestovní doklady a občanské průkazy pro děti do 15 let. 

Fotografování malých dětí, které bývají často unavené a neklidné, trvá déle
a čekání ostatních se prodlužuje. Radnice zřídila dětský koutek, kde si děti mohou
hrát a kreslit a čas jim tak rychleji uteče. Přesto v zájmu zkrácení čekání doporuču-
jeme:

1. Termín podání žádosti si rezervujte prostřednictvím internetu –
www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Rezervace termínů. Nebudete muset
čekat a v rezervovaném termínu budete vyvoláni přednostně. Každý žadatel
(včetně dětí) ale musí mít vlastní pořadové číslo, to platí pro lístky z vyvoláva-
cího systému i pro rezervace po internetu.

2. Rozhodně nenechávejte podávání žádosti na konec úředních hodin v pondělí
a ve středu. Přijďte raději dopoledne (nejlépe v út, čt a pá), kdy je žadatelů
méně. V případě podání žádosti těsně před koncem úředních hodin 
(před 18.00), se může stát, že z technických důvodů nebude možné žadateli vy-
hovět.

3. S dítětem přicházejte v době, kdy není zvyklé spát nebo jíst. Pořízení fotografie
dítěte bude snadnější a podání žádosti se tím urychlí.

4. Na občanský průkaz je případně možné také dodání fotografie od profesionál-
ního fotografa, musí však být zaslaná prostřednictvím datové schránky (návod
najdete na www.mvcr.cz v oblasti Služby pro veřejnost – Formuláře ke sta-
žení). Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel 

Stavba parkoviště začne v srpnu
V březnovém STOPu jsme vás informovali o přípravě výstavby nových parkovacích
ploch ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova na Velké Ohradě. Dne 25. května
proběhlo ústní projednávání projektu za účasti všech zainteresovaných orgánů i zá-
stupců občanských sdružení. Následují závěrečné úkony stavebního řízení před vy-
dáním stavebního povolení. Vlastní stavba by mohla začít v srpnu. Informace
o přesném termínu zahájení stavby a o souvisejících dopravních opatřeních najdete
na www.praha13.cz, jakmile budou k dispozici. Děkujeme za pochopení.  

Jitka Šrámková, vedoucí investičního oddělení OMBAI

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.c z/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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
návrh Žádosti o poskytnutí dotace z roz-
počtu hlavního města Prahy na poskyto-
vání sociálních služeb 

SCHVÁLILA
pravidla ke zřizování a činnosti školských
rad při základních školách zřizovaných
MČ Praha 13 a volební řád školské rady

SCHVÁLILA
smlouvu o přijímání platebních karet při
placení zboží a služeb a výpůjčce plateb-
ního terminálu s příslušenstvím

SOUHLASILA
s uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o rea-
lizaci orientačního systému pro zrakově
postižené s firmou Real Estate Metro-
nom s.r.o. a s firmou BIANCO UNO s.r.o. 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
a) petici občanů MČ Praha 13 vyzývající
zastupitelstvo ke zrušení Investičního
záměru realizace bezpečnostního kame-
rového systému na území MČ Praha 13  
b) petici občanů MČ Praha 13 vyzývající
zastupitelstvo k realizaci bezpečnost -
ního kamerového systému na území
Prahy 13 

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2011
včetně finančního vypořádání za rok
2011 a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření

SOUHLASILO
s přijetím dotace z Operačního pro-
gramu Životní prostředí na projekty:
 Zateplení objektu polikliniky Hostin -
 ského, Zateplení objektu polikliniky
 Seydlerova, Zateplení objektu polikliniky
Janského

VZALO NA VĚDOMÍ
rámcovou studii proveditelnosti k po-
souzení možnosti pořízení bytového
fondu formou tzv. startovacích bytů vy-
pracovanou společností Deloitte Česká
republika 
a
SCHVÁLILO
– odůvodnění významné nadlimitní ve-
řejné zakázky na Pořízení startovacích
bytů ve smyslu ustanovení § 156 zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů  
– návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o převodu nemovitosti (tj.na plnění vý-
znamné nadlimitní veřejné zakázky na
Pořízení startovacích bytů), který bude
přílohou zadávací dokumentace k před-
mětné veřejné zakázce
– maximální kupní cenu bytové plochy
na 43 000 Kč/m2 bez DPH a včetně odpo-
vídajícího počtu parkovacích stání

SCHVÁLILO
investiční záměr rekonstrukce objektu
Husníkova 2075 na mateřskou školu
a uvolnění finanční částky z prodeje by-
tového fondu ve výši 51 800 000 Kč
a
předložený návrh zřizovací listiny Mateř-
ské školy, Praha 13, Husníkova 2075
s účinností od 1. 9. 2013 

SCHVÁLILO
návrh Smlouvy o poskytnutí finančního
příspěvku Diakonii ČCE, středisko 
v Praze 5-Stodůlkách
a
návrh Smlouvy o spolupráci na období 
1. 4. 2012 – 31. 3. 2013 na realizaci vol-
nočasového klubu pro děti a mládež Tři-
náctka s o.s. Jaka
a
návrh Smlouvy o spolupráci na období 
1. 4. 2012 – 31. 3. 2013 na realizaci te-
rénního programu zaměřeného na děti
a mládež s Proxima Sociale, o.s.
a
návrh Smlouvy o spolupráci na období 
1. 4. 2012 – 31. 3. 2013 na realizaci níz-
koprahového klubu pro děti a mládež
Jedna Trojka s Proxima Sociale, o.s.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Na zasedání zastupitelstva převzal
pan Petr Weber, který byl dlouhole-
tým členem zastupitelstva a pět let
vykonával funkci ředitele Střediska
sociálních služeb Prahy 13, z rukou
starosty bronzovou pamětní me-
daili za obětavou práci pro Měst-
skou část Praha 13 
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Slyšela jsem o schváleném záměru na
„startovací byty“. Mohla bych se
k tomu dozvědět něco víc? 

Smyslem tohoto záměru je,
aby městská část měla k dispozici
jistý bytový fond, který by mohla
na určitou dobu poskytovat mla-
dým rodinám, které chtějí zůstat
v Praze 13. Byty budou zájem-
cům pronajímány na dobu urči-
tou, tak aby získali čas potřebný
na vyřešení své bytové situace
a nemuseli se stěhovat pryč

z městské části. Zastupitelstvo
MČ Praha 13 na svém zasedání
25. dubna tento záměr schválilo
a vzalo na vědomí rámcovou stu-
dii jeho proveditelnosti, kterou
pro nás zpracoval externí smluvní
partner. Studie obsahuje demo-
grafickou a ekonomickou analýzu
se závěrem, že pořízení tzv. star-

jde o významnou zakázku, bude
zveřejněna poměrně dlouho
a nejspíše koncem září budou
známy jednotlivé nabídky. O vý-
běru nejvhodnější nabídky bude
jako první informováno zastupi-
telstvo. Teprve až budeme znát
konkrétní podrobnosti vybra-
ného projektu, bude možné sta-
novit nějaký harmonogram
dalších kroků. O dalším postupu
budeme samozřejmě informovat
i prostřednictvím STOPu.

Rád bych na
tomto místě uvedl
na pravou míru vy-
jádření některých
médií, které
o našem záměru
psaly. Konkrétně jde
o názor, že ke stavbě
startovacích bytů
jsme museli přistou-
pit proto, že jsme
prodali obecní byty,
které prý sloužily
jako „zásobárna pro
obyvatele v nouzi“.
A tyhle obecní byty
nám teď údajně
chybí. To je na-
prosto nesmyslné

tvrzení. Městská část neprodá-
vala žádné volné byty, které by
mohly být přiděleny sociálně sla-
bým. Všechny prodávané byty
byly obsazené a nájemníci, kteří
v nich bydleli, neměli jinou mož-
nost bydlení. Jak by obsazené
byty mohly fungovat jako nějaká
rezerva? Měli jsme přesvědčit

tovacích bytů je pro Prahu 13 vý-
hodné v zájmu udržení nízkého
věkového průměru obyvatelstva.
Tomu lze napomoci vytvořením
dobrých podmínek mladým rodi-
nám pro start do života.

Zastupitelstvo schválio záměr
pořízení přibližně 100 – 125 bytů
v bytových domech, nově posta-
vených na území městské části.
Mělo by se jednat převážně
o byty velikosti 1+kk a 2+kk,
které budou pořízeny formou ve-

řejné zakázky. Zpracováním za-
dávací dokumentace
a vyhlášením nadlimitní veřejné
zakázky byla na základě smlouvy
pověřena advokátní kancelář.
K vyhlášení dojde patrně v prů-
běhu června, v květnu bylo zatím
zveřejněno tzv. předběžné ozná-
mení o veřejné zakázce. Protože

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

movitější nájemníky, aby si se-
hnali něco jiného, že obecní byty
potřebujeme pro sociálně slabší?
To asi sotva. Jedinou možností,
jak vytvořit rezervu obecních
bytů, je výstavba spojená s pro-
nájmem na dobu určitou. 

Vzhledem k tomu, že bytová
výstavba je spíše záležitostí sou-
kromých investorů, nikoli státu
nebo hlavního města Prahy, po-
važuji pořízení určitého počtu
startovacích bytů do bytového
fondu městské části v současné
době za optimální řešení.          

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Milí čtenáři,
červnové číslo našeho zpravodaje vychází poprvé ve zvýšeném nákladu 29 000 kusů. Do-
stane se tedy opět k širšímu okruhu čtenářů, takže možná právě vy držíte STOP v ruce
poprvé. Nové i pravidelné čtenáře vítám a děkuji, že STOP čtete. V redakci se snažíme
o to, aby obsahoval co nejvíce aktuálních zpráv z okolí vašeho bydliště, kompletní se-
znam akcí, které se v následujícím období chystají a také zajímavé příběhy lidí, kteří zde
bydlí nebo mají s„třináctkou“ něco společného. Téma STOPu je tentokrát věnováno prob-
lematice mateřských škol, stejně jako rubrika Fórum, ve které se vyjadřují jednotlivé
kluby zastupitelstva. Starosta v Přímé lince vysvětluje záměr pořídit tzv. startovací byty.
Určitě vás zaujme rozhovor s bývalým motokrosovým závodníkem Jiřím Kudrnou nebo
vzpomínky stodůleckých volejbalistek. Vašich příspěvků jsme tentokrát dostali obrovské
množství, takže jsme museli hodně krátit.

Následující dva měsíce STOP nevychází. Celá redakce vám přeje krásné dovolené
a prázdniny. Těšíme se opět v září.

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

STOP – Ročník XXII. – červen 2012 • Vychází měsíčně kromě července a srpna 
• Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: 
MK ČR E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 
• Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet:
www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka, Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, PhDr. Samuel Truschka • Šéfredak-
tor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan
Novotný • Grafická úprava a zlom: Artedit, spol. s r. o., Praha • Tisk: Moraviapress, a. s.
• Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka tohoto čísla: 14. 5. 2012 • Za ob-
sahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotogra-
fie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické
stránce. • Toto číslo vyšlo dne 1. 6. 2012 v nákladu 29 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

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

Uzávěrka příštího čísla: 13. 8. 2012 Distribuce: 31. 8. –7. 9. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13



Akční nabídka
vozů ŠKODA

Akční nabídka referentských a předváděcích vozů ŠKODA

ŠKODA Octavia Combi 1.8 TSI 118
kW, Ambition, provoz od 12/2011,
najeto 8 km! Paket Ambition plus 
Akční cena: 433 400 Kč vč. DPH!

ŠKODA Roomster 1.2 TSI 63 kW,
Style, provoz od: 06/2011, 
najeto 5 200 km! 
Akční cena: 265 000 Kč vč. DPH

ŠKODA Fabia 1.2 TSI 63 kW, Ele-
gance, provoz od: 05/2011, 
najeto 12 789 km! 
Akční cena: 249 000 Kč vč. DPH

ŠKODA Fabia Combi 1.2 HTP 51
kW, Elegance, provoz od:
09/2010, najeto 9 750 km!
Akční cena: 259 000 Kč vč. DPH

S financováním od ŠkoFINu další sleva 20 000 Kč.  Sledujte naši aktuální nabídku na www.auto-styl.cz

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 696
www.auto-styl.cz

Inzerce
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Téma STOPu

Výsledky přijímacího řízení uka-
zují, že poptávka po místech ve
školkách převyšuje nabídku.
Praha 13 je však na tom stále
ještě lépe, než některé jiné měst-
ské části. Zásluhu na tom má
fakt, že zatímco jinde se v letech
populačního poklesu školky ne-
uváženě rušily, v Praze 13 zůstaly
v zásadě všechny zachovány,
pouze v některých byl například
snížen počet tříd. Tento postup
se nyní ukazuje jako správný,
protože městské části tak vy-
držely déle volné kapacity, které
mohla využívat. Populační pokles
se u nás zastavil v roce 2004 a od
následujícího roku se počet dětí
v mateřských školách neustále
zvyšuje, a to jak zásluhou vyšší
porodnosti, tak díky bytové vý-
stavbě. Zatímco ve školním roce
2004/2005 navštěvovalo mate-
řinky v Praze 13 celkem 

1867 dětí, v loňském školním
roce to bylo už 2 179 dětí.  

Ale vraťme se ke statistice le-
tošního přijímacího řízení do
mateřských škol. Podáno bylo
celkem 1 080 přihlášek. Do 20
školek bylo přijato celkem 647
dětí. Do počtu 433 odmítnutých
žádostí se promítlo také 140 du-
plicitních přihlášek, tedy dětí,
které rodiče přihlásili na dvou
nebo více školkách, a proto mu-

sely být logicky na některé od-
mítnuty. Skutečně odmítnuto
tedy bylo 293 přihlášek. Z toho
však 58 dětí má trvalé bydliště
mimo Prahu, v blízkých obcích
Středočeského kraje. Dalších
47 nepřijatých dětí bydlí v jiných
pražských městských částech.
Pryč je doba, kdy mohly být
v některých případech přijímány
do našich školek i děti odjinud.
Z dětí, které bydlí v Praze 13,
bylo 130 odmítnuto, protože
k 1. 9. 2012 nedosáhnou věku tří
let. Dalších 24 dětí nebylo přijato
vzhledem k tomu, že jejich
matky se o ně mohou postarat,
protože jsou doma, např. s mlad-
ším sourozencem dítěte. Z jiných
důvodů muselo být odmítnuto
pouze 34 přihlášek. To ve srov-
nání s dalšími pražskými obvody
není mnoho, ale pro rodiče ne-
přijatých dětí je to velmi nepří-

jemné. Vedení radnice se s tímto
stavem samozřejmě nechce smí-
řit.

Převis poptávky po místech ve
školkách je nepochybný a důvody
pro odmítnutí byly v naprosté
většině případů zcela zřejmé.
Cílem radnice je však mít dosta-
tečné kapacity, aby mohly být
pokud možno přijaty všechny
děti z městské části, případně i ty,
které dosáhnou tří let o něco

později, než k datu nástupu, tedy
k 1. 9. K tomuto cíli směřují
kroky, které radnice podnikla
v posledních letech a podniká
i v současnosti. Ve školním roce
2010/2011 byla po rozsáhlé re-
konstrukci objektu bývalého
Domu dětí a mládeže v Bronzové
ulici otevřena nová školka (resp.
pobočka MŠ Zázvorkova), která
pojme 50 dětí. Další dílčí zvýšení
počtu míst umožnilo využití již
zmíněných rezervních kapacit
v některých školkách - od roku

2004/2005 bylo otevřeno celkem
sedm nových tříd.

Hlavním současným investič-
ním záměrem městské části v ob-
lasti školství je rekonstrukce
budovy v Husníkově ulici, kterou
v dubnu 2011 po dlouhých jed-
náních na městskou část bez-
úplatně převedl Úřad pro
zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, pod podmínkou, že
zde bude provozována školka
a že objekt nebude po dobu 20
let prodán. Jde o budovu býva-
lých jeslí, které musely být v roce
2001 zrušeny, protože kvůli velmi
nízkému počtu přihlášených dětí
nebylo možné udržet jejich pro-
voz. Poté řadu let objekt využí-
vala Fakulta humanitních studií
Univerzity Karlovy, která zde
byla v nájmu. Po předání budovy
Praze 13 došlo s fakultou k do-
hodě o ukončení nájmu ke dni
30. 9. 2012. Z majetkoprávního
hlediska tedy už nic nebrání
tomu, aby v budově vznikla nová
školka. Všechny nově vznikající
školy musí být zaregistrovány
na ministerstvu školství s ročním
předstihem, proto byla již letos
na dubnovém jednání zastupitel-
stva předložena ke schválení zři-
zovací listina nové školky, která
zahájí provoz 1. 9. 2013. Aby
k tomu mohlo dojít, musí pro-
běhnout rozsáhlá rekonstrukce
budovy, která je v poměrně žalo-
stném stavu a rozhodně neodpo-

vídá požadavkům na školku. Byla
zpracována studie, která nastínila
nezbytné rekonstrukční práce. Je
nutné posílit přívod plynu a vy-
budovat novou plynovou kotelnu.
V celém objektu budou vybudo-
vány nové podlahy, bude zate-
plena fasáda i střecha a budou
vyměněny všechny dveře a okna.
Musí být vybudována zcela nová
sociální zařízení odpovídající
současným normám, včetně bez-
bariérových. Stravování dětí bude
zajištěno v nové jídelně s vlastní

kuchyní. Opraveno bude oplo-
cení a značné úpravy čekají i za-
hradu, která je velmi zanedbaná.
Vznikne zde altán, zahradní
domek, pískoviště s posezením
a herními prvky a budou vysa-
zeny nové vzrostlé stromy. Cenu
celé rekonstrukce autor studie
hrubě odhadl na 51,8 miliónu
korun. Skutečná cena se bude
odvíjet od výsledku veřejné za-
kázky na dodavatele stavby.
Městská část má již přislíbenou
dotaci ve výši 6 miliónů korun od
hl. města Prahy. 

Výsledkem rekonstrukce bude
mateřská škola se třemi třídami
pro celkem 69 dětí. Díky této ka-
pacitě se částečně sníží převis po-
ptávky po místech v mateřských
školách. Stačit to samozřejmě
nebude, takže se připravují i další
opatření. Ještě několik let se dá
očekávat mírný nárůst počtu dětí,
poté by měl opět nastat určitý
pokles. Jisté však je, že od inves-
torů každé další rozsáhlejší by-
tové výstavby, zejména na území
tzv. Západního Města, bude
městská část vždy požadovat, aby
součástí výstavby byly i kapacity
v oblasti školství. Týká se to
především mateřských škol, ale
v dohledné době patrně i základ-
ních škol. Nemusíte však mít
obavy, v základní škole se pro
každé dítě z Prahy 13 místo roz-
hodně najde. 

Samuel Truschka

V dubnu proběhl zápis do všech mateřských škol na území Prahy 13.
Rodiče přicházeli se svými ratolestmi do školky, kterou si vybrali, někteří
i do několika školek, a vyplnili přihlášku. Na základě kapacitních
možností a získaných údajů rozhodly ředitelky mateřských školek
o přijetí či nepřijetí přihlášených dětí. Začátkem května odbor školství
shromáždil informace od 20 mateřinek, jejichž zřizovatelem je městská
část, a získal tak přehled o celkovém počtu dětí přijatých do zdejších
školek pro školní rok 2012/2013, ale i o nepřijatých dětech a o důvodech,
proč byly odmítnuty.

Nová školka se stává nutností
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V pondělí 30. dubna k večeru byl
otevřen letový koridor nad Pra-
hou 13 pro účastníky letošního
srazu domácích čarodějnic. Ran-
vej v Centrálním parku byla ob-
klopena davy diváků jako při
letecké show. Počasí bylo
skvostné, dohlednost vynikající,
malé i větší čarodějnice soutěžily
a vyhrávaly za frenetické podpory
rodičů, houpalo se a jezdilo na
ponících, plameny šlehaly a burá-
cely, jedly se párky a zapíjely
pivem, smálo se a klábosilo a se
zlatými hity ABBA Stars se zpí-
valo jako tenkrát. A někdo jen
tak korzoval po parku, ruku
v ručce, s úsměvem na tváři,

s přáteli. Ale že jich tu bylo!
Letos byla diváků tak velká síla,
že čarodějnice neměly dost místa
ke vzletu a nakonec musely jet
domů metrem. V tom vlahém,
přátelském a veselém podvečeru
jste v Centrálním parku byli snad
všichni.                            Dan Novotný

Ve středu 16. května proběhl
v celé zemi Český den proti ra-
kovině, známý jako Květinový
den. Každý, kdo chtěl, měl mož-
nost zakoupením květinky při-
spět na výzkum léčby této
nemoci. Do záslužné akce se jako
každoročně zapojily také dětské
pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci
a Sovičky z FZŠ prof. O. Chlupa
a zazpívaly na radnici na pod-
poru Ligy proti rakovině. Flét-
nová oddělení byla tentokrát
zastoupena kvartetem nejstarších

flétnistek. Zpěváčci pozvali na
koncert i své rodiče a dodatečně
tak zazpívali i maminkám
k svátku. Posluchači odcházeli
s měsíčkem lékařským, s pocitem
příjemně a užitečně strávených
chvil a maminky navíc i s dárky
od dětí a tulipány. V letošním
roce odeslala Noctuella na konto
Ligy proti rakovině částku
15 299 korun. Děkujeme všem,
kteří přispěli zakoupením kytičky
a vstupenky na koncert.

Věra Hurajčíková

Na Čarodějnicích snad byli všichni

Dětské sbory pomohly zpěvem
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Již 67 let uplynulo od konce 
2. světové války. Přesto nelze za-
pomenout na hrůzy, které způ so-
bila. Mnohé rodiny ve Stodůlkách
dodnes vzpomínají na své blízké,
kteří zahynuli ve dnech Pražského
povstání. Jejich památku přišli

jménem vedení městské části uctít
zástupce starosty Petr Zeman
a člen zastupitelstva Vít Bobysud.
V pátek 4. května položili věnce
u pomníků obětem války ve Sto-
důlkách, na Vidouli a v Třeboni-
cích.                             Samuel Truschka

Pietním aktem uctili oběti války

Prahy 13. Závod zahajoval dlou-
holetý pořadatel Jan Král, jemuž
patří velký dík, a zástupce sta-
rosty Aleš Mareček, který má
v působnosti oblast životního
prostředí. Na hrázi horní nádrže
v Centrálním parku se sešlo na
120 dětí. Dívky a chlapci starto-
vali zvlášť podle věkových kate-
gorií. V průběhu dopoledne
účastníci v parku tradičně zasa-
dili nový strom, tentokrát mu-
chovník (Amelanchier), který má
jedlé plody. Vítězové dostali me-
daile a diplomy a každý závodník
navíc pravý butovický rohlík, bez
kterého si tuhle soutěž nelze
představit.                   Samuel Truschka

Rohlík jako sportovní symbol
V sobotu 28. dubna se jako
každé jaro konal dětský běžecko-
cyklistický duatlon Butovický

rohlík 2012. Akci pořádal Triat-
lon sportklub Praha ve spolupráci
s odborem životního prostředí
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Jižanské blues plné energie

Hostitelem byl tradičně písničkář
Slávek Klecandr, kterému patřila
první půlka večera. V té zazněly
písně z alba Kámen jeho kapely
Oboroh, ale také zhudebněné ve-
likonoční texty z evangelických
kancionálů. Klecandrovým „tex-
tařem“ byl tak například také 
J. A. Komenský. 
Druhá polovina večera patřila
slovenským hostům. Kdo měl
obavy z akademického blues
leckterých současných folkových
interpretů, byl mile překvapen.
Beňa a Radványi jsou takovému
pojetí na hony vzdáleni. Jejich
hudba je živá, zábavná a strhující.
Oba hrají na rezofonické kytary,
Luboš Beňa ještě k tomu jaksi
navíc obsluhuje nohama jedno-
duchou bicí soupravu. Rezofo-
nickou kytaru vynalezli ve
dvacátých letech minulého století

ve Spojených státech slovenští
emigranti bratři Dopierové. Díky
kovovému rezonátoru je až 3x
zvučnější než běžná akustická ky-
tara. Kovový zvuk rezofonické
kytary zdomácněl například
u bluesmanů z delty Mississippi.
Při hře slide válečkem vytváří ty-
pické klouzavé zvuky, podobně
jako havajská kytara. Pod jmé-
nem dobro (podle prvních slabik
firmy Dopiera Brothers) zdo-
mácněla i v dalších odnožích
americké lidové hudby.
Luboš Beňa dnes sklízí úspěchy
přímo v oblastech, kde se zrodila
jižanská bluesová hudba, které se
věnuje nejen jako aktivní hudeb-
ník, ale také jako muzikolog.
Pokud jste koncert Beni a Rad -
ványiho nestihli, určitě si je ne-
nechte ujít na některé jiné
pražské scéně.                  Petr Linhart

Jarní sezonu koncertního cyklu
Třináctého na třináctce v Komu-
nitním centru sv. Prokopa završil

v neděli 13. května výtečný kon-
cert slovenského bluesového dua
Luboš Beňa/Bonzo Radványi.
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Poznejte památné stromy

Památné stromy na území hlav-
ního města Prahy přiblížila vý-
stava, která byla do 24. května
k vidění v atriu radnice. Výstavu
připravil mladý dendrolog Aleš
Rudl ve spolupráci s místním

odborem životního prostředí
a Botanickou zahradou Praha.
Na slavnostní vernisáži 9. května
přivítali hosty místostarosta Aleš
Mareček a vedoucí OŽP Jana
Gilíková. Autor výstavy Aleš

Rudl jim věnoval novou knihu
o památných stromech a před-
stavil ty nejznámější. Výstavě
dominovala mapa s umístěním
stromů a fotografie velikánů
v různých ročních dobách. Tu-

risté a cyklisté uvítali nabídku
pěti tras, které památné stromy
spojují. Podrobnější informace
najdete na webu www.prazske-
stromy.cz.

Samuel Truschka

V pátek 18. května byla slavnost -
ně představena modernizova ná
dráha s umělým povrchem na
hasičském sportovišti v Třeboni-
cích. Pásku na nové dráze pře-
střihl starosta David Vod rážka.
Starostka Sboru dobrovolných
hasičů Třebonice Marta Horáko -
vá mu na památku věnovala sošku
sv. Floriána a starosta Městského
sdružení hasičů hl. m. Prahy
 Jindřich Riesner pamětní medaili
za podporu požárního sportu.  

Třebonické hasičské sportoviště
bylo poprvé otevřeno v srpnu
2005. Při letošní rekonstrukci, po
sedmi letech provozu, byly vymě-
něny a zpevněny obrubníky
a místo hlinitého povrchu přišel
na dráhu štěrkový podklad, asfalt
a navrch sportovní umělý povrch
ze speciálního voděodolného ma-
teriálu, vhodného pro hasičský
sport. SDH Třebonice tak možná
získal nejmodernější hasičské
sportoviště v Praze.      Samuel Truschka

Třebonické sportoviště
má novou dráhu
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Je potreba stavet
Městská část se rozrůstá, v posledních letech zde bylo postaveno velké množství bytů, do kterých se
stěhují mladé rodiny s malými dětmi. Je podle vašeho názoru již čas začít budovat v městské části nové
mateřské a základní školy? Odpověděli nám zástupci jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části. 

Prognóza potřeby stavět či nestavět nové

školky a školy v Praze 13 vychází z porovnání

kapacity zařízení a odhadu potřeby do roku

2016. Další proměnnou je naplněnost tříd.

U mateřských škol se současná kapacita po-

hybuje mezi 1 992 (při počtu 24 dětí na třídu)

a 2 324 místy (při počtu 28 dětí na třídu). Od

roku 2014 přibude dalších 72 míst po rekon-

strukci objektu Husníkova, takže celková ka-

pacita mateřských škol vzroste na 2 399 míst,

přičemž odhad skutečné potřeby do roku

2016 nepřesáhne 2 315 předškoláků, což ka-

pacitně vyhovuje při naplněnosti 26,9 dětí na

třídu. U základních škol je situace ještě pří-

znivější. Kapacita základních škol při 24 žá-

cích na třídu činí 6 600 míst. I když vezmeme

v úvahu, že v roce 2 014 má být na Západním

Městě dokončeno dalších 78 bytů, maximální

odhadovaný počet žáků do roku 2016 nepře-

sáhne počet 5600.                 Za klub ČSSD Jiří Neckář

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Situace je diferencovaná u základních škol
a u mateřských školek. Základní školy 
v Praze 13 mají dosud citelné rezervy v ka-
pacitě, takže jejich další výstavba či rozši-
řování stávajících není aktuální. 
Jiná je situace u mateřských školek, plně zasa-

žených vyšším počtem dětí jak vlivem ne-

dávné vyšší porodnosti, tak vyšší bytové

výstavby. Zde nedostatek míst Praha 13 poci-

ťuje již delší dobu. Proto zastupitelé KSČM

podpořili jak přestavbu bývalého Domu dětí

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Naplněnost škol a školek je na své horní hra-

nici. Mateřské školy jsou v současné době již

zcela naplněné, a proto delší dobu hledáme

možnosti, jak získat nové kapacity. Na školku

jsme přestavěli bývalý dům dětí a další nová

mateřská škola bude otevřena v září 2013 po

rekonstrukci budovy v Husníkově ulici, kte-

rou měla dlouhodobě v pronájmu Karlova

univerzita. Kapacita základních škol dosud

stačila, přesto je nutné počítat v blízké bu-

doucnosti s nárůstem počtu žáků. Stavba

nové školy bude nezbytná zejména v případě

pokračování bytové výstavby v oblasti Západ-

ního Města. Například v rámci probíhajícího

územního řízení o projektu nových bytových

domů v blízkosti Makra vydáme souhlas

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Demografické ukazatele zakotvené v územ-

ním plánu stanovují, že pro každých tisíc oby-

vatel je třeba zajistit 36 míst v mateřských

školách, 69 míst v základních a 66 míst

ve školách středních. Považujeme za logické,

že pokud dojde k doloženému nárůstu obyva-

tel v této věkové kategorii, je potřebné zajistit

adekvátní počet míst ve školních zařízeních.

Je však nutné myslet i na další předpokládaný

časový vývoj věkové struktury MČ a v připra-

vovaných projektech výstavby, nebo rozšiřo-

vání kapacity stávajících škol, jej zohlednit.

S tím souvisí zodpovědný postoj MČ bránit

zastavování volných ploch, určených k vý-

stavbě škol, developerskými projekty. 

Problémem je chybějící koncept výstavby

škol v Západním Městě. Podporujeme proto

vznik výboru zastupitelstva, který by se tímto

aktuálním úkolem zabýval. Náš klub rozšiřo-

vání stávající vzdělávací infrastruktury jedno-

značně podporuje.

Erika Prausová, předsedkyně Klubu pro výstavbu Domu pro seniory

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

MČ Praha 13 je zřizovatelem 10 ZŠ a 20

MŠ. Z hlediska kapacity můžeme konstato-

vat, že ZŠ jsou na tom o trochu lépe než MŠ.

Poptávka po umístění dětí v MŠ kopíruje

v Praze 13 současný celopražský trend, tedy

převyšuje nabídku. Vzhledem k demografic-

kému vývoji lze očekávat zvýšený zájem

o místa v „mateřinkách“, což se časem projeví

i v chybějícím počtu míst v ZŠ. Jelikož vý-

stavba nových objektů by si vyžádala nemalé

investice a není záruka trvalého naplnění tříd

(klesající porodnost), jeví se jako jedna

z možností max. využití stávajících objektů.

Realizace výstavby MŠ (ZŠ) podléhá sou-

hlasu ZMČ. V současné době se připravuje

rekonstrukce objektu v Nových Butovicích,

který bude využit právě pro MŠ. Pokud by se

uvažovalo o výstavbě nových objektů MŠ

(ZŠ), financování by bylo možné pouze z vý-

nosů prodeje bytového fondu. Podpoříme ta-

ková řešení, která budou v souladu

s potřebami obyvatel MČ Praha 13. 

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Nedostatek míst ve školách a školkách lze

řešit jednak tím, že městská část bude koor-

dinovat rozvoj na svém území a nepovolí by-

tovou výstavbu, aniž je řešena občanská

vybavenost. To se neděje, viz Šafránka či Zá-

padní Město, kde se staví byty a na školy

a školky se nemyslí. 

Kapacity zejména školek jsou však naplněné

i díky nárůstu dětí v původní zástavbě. Jsme

pro to, aby se situace řešila dočasnou úpravou

prostor v základních školách na mateřské

školy, či dostavbou v areálech škol a školek

tak, aby bylo možné ve chvíli, kdy bude počet

předškoláků a školáků nižší, využít tyto pros -

tory k jiným účelům. Co v Praze 13 chybí

úplně, jsou mateřská centra, tedy prostory,

kde se mohou scházet maminky či rodiče

s malými dětmi na rodičovské dovolené, či

zařízení pro děti do tří let věku. Ne všichni

rodiče si mohou dovolit, či chtějí vyčerpat

celé tři roky rodičovské dovolené.

Z. Drhová, M. Plesníková a O. Sedláčková, Klub SZ a občanů Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Podpora rodin s malými dětmi je v naší

městské části samozřejmě jednou z hlavních

priorit. Postupovat se ale musí se zřetelem na

dlouhodobé cíle. Klub TOP 09 podporuje

rozvoj škol a školek, zároveň klade důraz na

hospodárnost a smysluplnost každého pro-

jektu. Není to tak dlouho, co se mateřské

školky rušily pro nedostatek dětí, teď je si-

tuace opačná. Proto je nutné u tak vysokých

investic myslet také na variabilitu. Aby

v době, kdy nebude mateřská školka nebo

škola naplněna, bylo možné bez větších fi-

nančních nákladů změnit její využití. Nez-

bytné je uvažovat o tom, jak podpořit

rozšíření kapacity základních škol, které

velmi dobře fungují a mezi rodiči je o ně mi-

mořádný zájem, např. přístavbou nebo do-

stavbou. Úplnou samozřejmostí musí být

důsledné dodržování územního plánu tak,

aby pozemky určené pro školská zařízení ne-

byly zastavovány stavbami s jiným účelem.

Soňa Dóžová, klub TOP 09 

TOP 09

a mládeže na mateřskou školku, tak zřízení

nové mateřské školky v areálu základní školy

v Klausově ulici, tak nejnověji přestavbu ně-

kdejších jeslí v ulici Husníkova, v posledních

letech užívaných Karlovou univerzitou, na

mateřskou školku. Jsme připraveni podpořit

i další projekt rozšíření kapacity mateřských

školek, pokud bude předložen.

Jan Zeman, zastupitel KSČM

s výstavbou jedině v případě, že investor sou-

časně vybuduje nové kapacity v oblasti škol-

ství. Jinak Praha 13 nebude s výstavbou bytů

souhlasit.

David Vodrážka, klub ODS

Fórum

nové školy a školky?ˇ ˇ
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Původně to měl být rozhovor s vnukem, ale
nakonec se to nějak zvrtlo. Mluvil většinou
dědeček Jiří a kluk se jenom usmíval a občas
něco doplnil.

Jak jste se dostal k motorkám a motokrosu?
Jiří: Vyučil jsem se ve Strašnicích v Jawě, tak
jsem měl k motorkám blízko. V Týnci nad
Sázavou ještě dneska vyrábějí Jawy 350, mě-
síčně 300 motorek pro Kubu a jižní Ameriku.
U nás už se nesmějí prodávat, protože ne-
splňují emisní limity. Vedle vrátnice tam mají
obraz Fidela Castra a pod ním každý den za-
palují svíčku. Závodění jsem měl v rodině
a nejdříve jsem dělal mechanika tátovi. V roce
1971 jsem začal jezdit motokros za Duklu
Olomouc. Závodil jsem naplno asi pět let.
Největším úspěchem bylo 6. místo na Mi-
strovství ČSSR ve tř. 125 v roce 1976. Pak
jsem ještě v 80. letech jezdil soutěže, enduro.
To je docela náročný sport, jezdí se dlouhé
trasy, od rána do večera. Neměl jsem žádná
závratná umístění, ale bavilo mě to a hlavně
jsem byl blízko u motorek. Vždycky mi voněl
benzín a když jsem ho ucítil, tak jsem byl jak
utržený vagón. Dneska si děti na tu motorku
ani nevylezou, když přijdou domů.
Tom: Mně taky hrozně voní benzín! Opravdu! 
Jiří: To je na motokrosu krásný, když člověk
cítí, jak se bahno pálí na motoru, a do toho

spálený benzín s olejem… To je atmosféra
závodu.

Od kolika let se jezdí motokros dnes?
Dneska už jezdí čtyřletí kluci, Tom jezdí taky
od čtyř. Třeba na Offroad Maratonu, kde
jezdí velké motorky dvě hodiny a auta 

12 nebo 24 hodin, udělají pro tyhle mrňousky
přes poledne pro odlehčení divákům 10 mi -
nut rozjížďku, aby se na ně mohli s buřtem
v ruce podívat. Spíš je to pro táty a aby se
kluci dostali k motorkám trochu blíž. Tihle
větší už jedou ráno kvalifikaci a prvních šest
si může vybírat místo na startu. U nás mů-
žeme s kluky na start a poradit jim, ale třeba
v Rakousku nebo v Itálii jedou už z depa
sami. Zase jsou pak samostatnější. 

Mají tihle kluci nějakou speciální dráhu?
Vůbec ne, jezdí na normální motokrosové
dráze, po nich jedou třeba čtyřkolky a velké
motorky a oni pak podruhé najednou jedou
po úplně jiné trati – díry, koleje. Tak chodíme
s nimi nebo běžíme podél trati a křičíme: jeď
tudy, tady pojedeš vlevo.

Jak se člověk do takového závodu dostane?
Musí mít mezinárodní nebo národní licenci.
Někteří tátové pro to dejchají tak, že mají
 karavany a už v pátek jedou na závody do
 Rakouska nebo do Itálie a jezdí celý víkend.
Ale ti kluci jsou pak jak honící psi, nemají
žádné mládí, nevědí, co je to lyžování, co 
je to rybník… A to není dobře, protože pak
mají  v 15 sesedlou páteř a polámané 
nohy… 

Motokrosař
musí sportem žít
Když vstoupíte do dílny pana Kudrny, který ve Stodůlkách provozuje pneuservis a autoopravnu, 
na první pohled vidíte, že je to nadšenec. Má tam dokonale uklizeno, nářadí na svém místě, 
na podlaze čisto, pneumatiky srovnané. Je prostě vidět, že ho ta práce baví. Ale největší láskou
Jiřího Kudrny jsou motorky. Provázejí ho celým životem a když o nich mluví, oči mu svítí. 
V 70. letech byl úspěšným motokrosovým závodníkem. Dnes už jezdí jen občas se svými
kamarády, veterány. Motorky ale rozhodně neopustil. Všechny své sny a zkušenosti vkládá 
do svého vnuka, desetiletého Toma Kavtičnika, kterému dělá trenéra. Tom je normální kluk, 
chodí do čtvrté třídy v ZŠ Mládí a má už na dvacet pohárů z nejrůznějších motokrosových soutěží.
Děda Jiří je na něj pěkně přísný, aby z něj něco bylo, ale hlavně je hrdý, protože ho má rád. 

Jiří Kudrna na závodech v roce 1969 

Tom na startu s číslem 777



Tome, nebál ses poprvé na motorce?
Tom: Ani ne, poprvé jsem nejel závody, jezdil
jsem na takové malé motorce…
Jiří: Tu ještě máme, má motor z motorové
pily. Jezdil s ní dokola na chatě. Je to auto-
mat, jede pomalu, ale má výkon 1,5 koně.

Takže tě to začalo bavit docela brzy?
Tom: No…
Jiří: Hlavně to měl všechno strčený pod nos.
Sehnal jsem mu oblečení, má nášivky, vypadá
jak mistr světa… Na motorce má číslo 777,
aby se s nikým nespletl. Říkáme si Tsunami
Team (dříve jsme byli Šnek Team). 

Trénuješ hodně? Co všechno chce děda, abys dělal?
Tom: Trénuju asi málo... Děda chce, abych
mačkal kroužky, dělal kliky, běhal… Ale zase
hodně jezdím na kole.
Jiří: To je to, že ho nedonutím. Říkám mu:
před spaním mačkej kroužky, ráno se probu-
díš, mačkej kroužky. A pak se ho zeptám: cvi-
čil jsi? A on: já zapomněl. To bych mu jednu
fláknul… Motokrosař musí sportem žít, ne-
existuje, aby se flákal – činky, kliky, jít si zabě-
hat… To je poslání. Atlet taky trénuje, učí se,
zlepšuje kondici. Devadesát procent je práce,
příprava – auto vyluxovat, vlečňák umejt, mo-
torku umejt a být v tom dění. Jenom 10 % je
závodění – třešnička na dortu. 

Když to člověk bere vážně, tak se chodí
mezi rozjížďkami podívat na ty starší kluky

a už jen hltá, kudy jede z kopce, jak nasazuje
na zatáčku, kde dává plyn, jak na tom sedí…
Kdo to nezvládá a je furt pozadu, tak ho to
takzvaně „nejtuje“. Nestihne zabrzdit, dá
pozdě plyn... Ale když to pak umí a jede ply-
nule, je to velká radost. Kluk má štěstí, že
jsem to léta jezdil, tak mu můžu něco 
poradit.

Kolik vám zabere motokros času?
Jiří: Hodně, pátek příprava, víkend závody.
Loni jsme měli 18 závodů za sezonu. 
Karviná, Petrovice u Karviné, Přerov, Kamýk.
Nejvíce se jezdí Sedlčany, tam každý víkend
něco je. 

Tome, co považuješ za zatím největší úspěch?
Tom: Asi v minulém roce ve Stříbře, to jsem
byl druhý na mistrovství republiky ve tř. 50. Je
tam dlouhá trať u sv. Petra, skáče se tam…
Jiří (hrdě): Loni byl skoro při každém závodě
na bedně. Tuhle sezonu vypustíme, aby kluk
trochu „zchlapovatěl“ a na tu příští mu poří-
díme silnější motorku. 

S vnoučaty trávíte hodně času. Máte plány na léto?
Jsme spolu hodně. V zimě jezdíváme na

lyže, v létě na vodu, jeli jsme třeba Berounku.
Letos se chystáme na Balaton.
Tomu říkám ideální děda. Tak si to hezky užijte!

Samuel Truschka

Championi skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km       

abia ChampionODA FŠK

 

abia Champion

           

Tom má už slušnou sbírku trofejí

INZERCE
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V ZŠ Kuncova ve Stodůlkách byla
počátkem května opět zprovoz-
něna druhá počítačová učebna.
Pracovna, která dnes poskytuje
zázemí 30 žákům a učiteli, prošla
náročnou rekonstrukcí, která si
vyžádala částku 510 504 Kč. Re-
konstrukcí prošly i veškeré elek-
trické rozvody a kabeláž. Vyučující
informatiky má k dispozici i mo-

bilní interaktivní tabuli IQ board, kterou lze snadno přemisťovat
z jedné PC učebny do druhé. Škola je se dvěma počítačovými učeb-
nami (pro 20 a pro 30 žáků), 29 interaktivními tabulemi a 32 data pro-
jek tory připravena na plošné testování žáků letošních 5. a 9. tříd.
Přihlášky do budoucího 6. ročníku a všech studijních skupin (mate-
matické, jazykové, výtvarné a sportovní) lze zasílat na adresu školy až
do 15. června. Více na www.zskuncova.org. 

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Učebna prošla rekonstrukcí

● Francouzštinu si mohou žáci
FZŠ Brdičkova zvolit od 6.
ročníku jako druhý cizí jazyk.
Francouzštináři z 8.A se těší na
hodiny v červnu, kdy budou
vyhledávat a shromažďovat
materiály o Francii a franko-
fonních zemích, s kterými pak
v rámci projektu seznámí své
spolužáky.
● Koncem dubna se již pojede-
nácté konala v Horním Bradle
škola v přírodě s angličtinou.
Do projektu, který spojuje
zdravý pobyt dětí v přírodě
s jazykovými aktivitami, moti-
vací žáků k učení se cizímu ja-
zyku a toleranci mezi žáky, se
letos zapojilo 80 žáků 4. roč-
níku ZŠ Mládí.
● Romantický zámeček ve Vy-
soké u Příbramě, park, Rusal-
čino jezírko i malebná okolní
krajina jsou místa, kde více než
dvacet let žil a tvořil Antonín
Dvořák. A právě tam se
v dubnu vydali žáci 6. – 8. tříd
Základní školy Klausova.
● V dubnu se v Gymnáziu
Dr. Emila Holuba v Holicích
konalo celostátní kolo soutěže
Mladý programátor 2012. V ne-

KRÁTCE
malé konkurenci se nadějní pro-
gramátoři TIB rozhodně neztra-
tili. Získali řadu prvních,
druhých i třetích umístění. Více
na http://tib.cz.
● Děti z výtvarných dílen DDM
Stodůlky se letos zúčastnily 
7. ročníku otevřené umělecké
přehlídky To je hlína na téma
Svět za 1 000 let. Stejně jako
v minulých letech byla soutěžní
přehlídka spojená s charitativní
akcí. Tentokrát šlo o podporu
nově vznikajícího misijního
místa v Bangladéši. 
● Žáci 9. ročníku FZŠ Brdičkova
se zúčastnili obvodního a nejlepší
z nich i krajského kola 61. roční -
ku matematické olympiády. Mezi
základními školami Prahy 13
i celého kraje Praha dosáhli velmi
pěkných výsledků. 
●Taneční skupina D.A.R. letos
opět soutěžila na pohárových
i postupových soutěžích a slavila
také úspěchy. Dětská choreogra-
fie se například na Čelákovické
duběnce umístila ze 7 skupin na 
3. místě. Stejně skončily juniorky
na Taneční skupině roku. Pro
příští rok bude Taneční skupina
D.A.R. v DDM Stodůlky otvírat

nové kurzy. Více na webu dar-
dance.unas.cz.
● Žáci FZŠ Brdičkova vybírají
starý papír a finanční výtěžek pu-
tuje na různé potřebné účely. Při
poslední sběrové akci ho vybrali
téměř 2 500 kg. Vítězem se tra-
dičně stala třída 8.D. Finanční
výtěžek letos poputuje dětské on-
kologii FN Motol.
● V ZŠ s RVJ Bronzová si kaž-
dým rokem připomínají Den
Země nejen rozhlasovou relací,
úklidem v okolí školy, ale i sou-
těží ve znalostech o Zemi. Sou-
těž Zelenou stezkou připravuje
devátá třída pro I. stupeň. 
● Žáci němčiny ze ZŠ Mládí
mají letos jedinečnou možnost
zhlédnout německé filmy v origi-
nále. Promítání v Goethe-Insti-
tut v rámci projektu Filmreihe für
Schulklassen se již zúčastnili žáci
7. a 8. tříd. Obsahy filmů pak
žáci zpracovávali v dalších hodi-
nách. 
● Začátkem dubna se žáci 
2. stupně FZŠ Trávníčkova, kteří
se učí německy, zúčastnili jedno-
denního poznávacího zájezdu do
Berlína s názvem Protiklady sou-
časné evropské metropole. V nabi-

FZŠ Mezi Školami 2322, Praha 13, pořádá také letos Prázdninový
kurz českého jazyka. Proběhne od 20. 8. do 31. 8. vždy od pondělí do
pátku v hlavní budově školy. Kurz je určen žákům – cizincům od 6 do
12 let a je hrazen Úřadem městské části Praha 13. Výuka bude probí-
hat vždy od 9 do 11.45 hod. Kurz má za cíl zlepšit komunikaci a poro-
zumění žáků v českém jazyce a umožnit jim úspěšné zvládnutí školní
docházky. Strava není zajištěna. S sebou přezůvky, pastelky, svačinu
a pití. Přihlášky na zastupce@fzsmeziskolami.cz, 251 613 247/27.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

Prázdninový kurz českého jazyka

V polovině dubna uspořádal SK Hala Lužiny pod záštitou pražského
sdružení Sportu pro všechny I. ročník orientačního běhu pod názvem
Medvědí stezkou. Na start se dostavilo 77 závodníků ve věku 2 – 14
let. Zúčastnily se nejen děti z SK Hala Lužiny, DDM Praha 13,
Gymstar Řeporyje, z Prahy 6 a SK Prosek, ale i mnoho neorganizova-
ných dětí. Organizátoři pro ně připravili 2 100 m dlouhou trať ve-
doucí Prokopským údolím. Kontrolní stanoviště prověřila znalosti
a dovednosti v oblasti přírodovědy, vlastivědy, tábornických doved-
ností a zdravovědy.                                              

Dáša Kolandová, ředitelka závodu

tém programu nechyběla žádná
z turisticky atraktivních památek
tohoto velkoměsta. 
● Na zahradě MŠ Úsměv čekal
na děti a jejich rodiče podvečer
plný překvapení. Nechyběly
masky čarodějnic, tanec, soutěže,
špekáčky ani nějaká ta sladkost.
Po skončení zahradní slavnosti si
učitelky odvedly děti do tříd na
noční spaní s hledáním pokladu.
● Až z království hudby a písni-
ček v dalekém Peruci přijeli do
motolské nemocnice malí herci
s pohádkou O Popelce. Svým
pohádkovým vystoupením potě-
šili nemocné kamarády. 
● K tématu národního obrození
navštívili žáci FZŠ Brdičkova
Národní divadlo. Mohli si pro-
hlédnout základní kámen, oponu
od Vojtěcha Hynaise, výtvarná
díla Mikoláše Alše a Františka
Ženíška, sochy Josefa Václava
Myslbeka i terasu.
● V Americkém centru Velvysla-
nectví USA byla 2. května slav-
nostně ukončena celosvětová
akce pořádaná NASA, ESA
a národními kosmickými kance-
lářemi – MISE X, do které se za-
pojili i žáci ZŠ Mládí. 

Pražské kolo orientačního běhu

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Bronzová 2027, otevírá pro rok 2012/2013:

● pro žáky I. stupně – třídy s in-
tenzivní výukou angličtiny do-
plněné aktivitami ve školní
anglické družině, která je pro děti
až do 5. třídy, německý jazyk od
páté třídy, výuka informačních
technologií
● pro žáky 6. tříd – třídy s pokra-
čováním v intenzivní výuce
 angličtiny a počátkem výuky dru-

hého světového jazyka – němčiny, bohatý výběr volitelných předmětů
včetně třetího jazyka (španělštiny)
● všechny třídy s výukou informačních technologií
Informace na tel. 235 514 369, 235 514 356. Formuláře přihlášek na-
  jdete na www.zs-bronzova.cz a ve vrátnici školy.                  Alena Šoukalová

Pro příští školní rok
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Jak v rozvodovém řízení ulehčit situaci dětem
Paní doktorko, mám pětiletého syna, s manže-
lem již 2 roky společně nežijeme, rozvod se
táhne, syn se s otcem vídá. Je ale mnohem plač-
tivější než dřív, někdy k němu nechce jít, ve
školce mě upozorňují, ať něco dělám, že je
z celé situace úplně vedle. Co mám ale dělat?

Dobrý den. Rozvod manželství je v sou-
časné době hodně častá situace a vždy
ublíží všem zúčastněným. Jak pomoci
našim dětem danou událost co nejméně
komplikovaně zvládnout, když už jsme jí
nedokázali zabránit? Obecně platí: nejlepší
postup je společně dětem (adekvátně jejich
věku) sdělit situaci – teoreticky jednoduché,
prakticky téměř nemožné. 

Upozorním alespoň na některé zálud-
nosti, které by nás ani nemusely napad-
nout. Záleží samozřejmě na věku dítěte.

Malé děti mají tendenci obviňovat z celé
situace samy sebe. V rámci své fantazie, ne-
porozumění situaci a vnitřního myšlení se
může stát, že jsou přesvědčené, že rozvod
rodičů zavinily ony samy (např. že zlobily,
neposlechly...). Rodič je v té chvíli sám ve
velmi obtížné situaci a něco takového ho
obvykle vůbec nenapadne. Mluvme s dítě-
tem, vybízejme ho k jakýmkoli otázkám.
I těm, na které sami neznáme odpověď.
Pojmenováním toho, že ani my, dospělí, si
teď zrovna nevíme se vším rady a ujištěním,
že ale uděláme vše, aby to bylo co nejméně

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
nepříjemné nebo se o to budeme alespoň sna-
žit. Ubezpečujme ho, že to není jeho vina.
A i když cítíte vztek, zlost, křivdu atd. vůči
partnerovi – neulevujme svým emocím pře-
nesením na dítě – nemluvme o druhém rodiči
ošklivě (ani kdyby to byla pravda, což obvykle
ani není). 

Druhý významný věkový „chyták“ dětí
v rozvodové situaci rodičů jsou děti – náctileté.
Rozvod rodičů pro tuto věkovou skupinu je
ještě mnohem komplikovanější. Je to období,
kdy se potřebují identifikovat s rodičem, aby
mohly najít vlastní identitu, svoje místo ve
světě. Místo jistoty je doma zemětřesení. Ne-
berme si starší děti za rukojmí, parťáky, spo-
jence, soudce. I když jim je třeba 17 let, jsou
v pozici dítěte a partnerský vztah rodičů by
neměly ani řešit ani soudit. Mají samy dost co
dělat s danou situací se vyrovnat.

Pokud jsme v pozici dítěte (a to nám může
být klidně 40 roků), přistupujeme vždy k roz-
vodu rodičů i jako děti – vždy nás to trápí,
vždy nás to ovlivní, aniž bychom mohli se si-
tuací něco dělat a vždy nám to odděluje dva
lidi, kteří jsou pro nás v kategorii nejbližších.
Každé dítě má právo mít rádo oba rodiče,
i když každého třeba jinak. A když už se
manželství nepodařilo udržet, měli bychom
pro naše děti zachovat alespoň možnost hez-
kých a bezpečných rodičovských vztahů.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, 

hanajencova@seznam.cz,, www.psychoterapie.atlasweb.cz

Letošního 12. ročníku Butovického zajíčka,
pravidelné soutěže pro nejmenší sportovce
z mateřských školek v Praze 13, se zúčastnilo
99 sportuchtivých dětí z 9 mateřinek. Ve spo-
lupráci s MČ Praha 13 a SK Aktis Praha po-
řádala ve čtvrtek 10. května MŠ Pohádka na
školním hřišti FZŠ Mezi Školami atletické

závody 10 člen-
ných družstev
v běhu na 30
a 250 metrů, ve
skoku do dálky
z místa a v hodu
míčkem. Bronz
si letos odnesla
MŠ Vlasákova,
stříbro MŠ Ros-
nička, zlato pat-
řilo pořádající
Pohádce.

Dan Novotný

Gymnázium mezinárodních a veřejných
vztahů Praha uspořádalo 17. května 1. roč-
ník celostátní soutěže v recitaci hispano-
fonní poezie „Ústy básníků“. Soutěž, které
se zúčastnilo 85 soutěžících z celé ČR, byla
určena žákům základních a středních škol.
Jejím cílem je podpořit rozvoj komunikač-
ních dovedností a znalostí kultury španělsky

mluvících zemí. Porotu tvořili vzácní hosté
a čestní představitelé španělsky mluvících
zemí – velvyslanci Mexika, Venezuely
a Kuby v ČR. První místo v kategorii A zís-
kala Vanda Adámková z Gymnázia Budějo-
vická v Praze, v kategorii B Martin Nosek
ze Zlína.

Renáta Zajíčková, ředitelka gymnázia

Soutěž v recitaci španělské poezie

Zápisy na volná místa do kroužků a klubů
Domu dětí a mládeže Stodůlky na školní rok
2012/2013 pokračují. Na stránkách
www.ddmstodulky.cz najdete informace
o kroužcích a klubech hudebních, pohybo-
vých, dramatických, tvořivých, jazykových
i různorodých pro všechny věkové kategorie 
– děti, mládež i dospělé.            Michaela Gaydošová

Zápisy pokračují

Pět krásných let
Pouze pár týdnů a budeme se loučit s MŠ
Píšťalka. Dcery tam prožily během pěti let
krásné chvíle, a to díky skvělým učitelkám
v čele s paní ředitelkou Pavelkovou, které
mají k dětem hezký kamarádský vztah a při-
pravují pro ně pestrý program. Obě dcery se
ve školce naučily hrát na zobcovou flétnu,
navštívily několik představení divadel,
spousta divadélek přijela za nimi do školky,
stejně jako koně, na kterých rajtovaly. Se
školkou odjely na výlety, školky v přírodě,
absolvovaly i kurzy plavání. Příjemný dojem
dotvářejí i výborné kuchařky a ochotné paní
uklízečky. Dcery budou mít na co vzpomí-
nat. Myslím, že jsme nemohli vybrat lepší
mateřskou školu. Děkujeme. 

Romana a Richard Čechovi

Z VAŠICH DOPISŮ

Olympiáda mateřinek
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V pátek 4. května odcestoval
výběr Základní školy Kuncova
na kvalifikaci na republikové fi-
nále celostátní soutěže základ-
ních škol v basketbalu žáků 6.
a 7. tříd And1cup. Naše družstvo
se na tuto kvalifikaci dostalo po
absolutním vítězství v pražském
kole, kde nenašlo konkurenci.
V prvním zápase jsme potkali ví-
těze Karlovarského kraje, kte-
rého jsme zdolali rozdílem 13
bodů. Druhý zápas byl o poznání
těžší, nicméně jsme s Gymná-
ziem Litoměřice vybojovali těsné
vítězství. Od středy 16. do pátku 

18. května nás tedy čekalo repu-
blikové finále v Klatovech. Výběr
ZŠ Kuncova po dramatických
zápasech porazil ZŠ Studánka
Pardubice a stal se absolutním
vítězem letošního ročníku.
Družstvu, které hrálo ve složení
David Potužník, Matěj Kvas-
nička, Jan Lula, Zdeněk Žižka,
David Havelka, David Trávní-
ček, Kryštof Kulčák, Daniel
Randuška, Lukáš Hilgard
a Marek Taussig, děkuji za skvě-
lou reprezentaci naší školy
a Městské části Praha 13.

Pavel Šenk, trenér

Desátá evakuace nezklamala
Za krásného slunečného počasí
odstartoval místostarosta David
Zelený v sobotu 28. dubna
u radnice jubilejní ročník oblí-
bené cyk listické akce Evakuace
na kole. Na start dorazilo přes
80 cyklistů, dětí a dospělých,
kteří po zdolání trasy 32 km
dlouhé dorazili do cílového
místa – restaurace U hřiště ve
Zbuzanech. Mnoho účastníků
bylo překvapeno krásou okolních
vesnic a mohlo zažít i jejich kul-
turní atmosféru, protože v Nuči-
cích na hřišti bylo při krátkém

zastavení k vidění dokonce diva-
delní představení místních
ochotníků. Do cíle dojeli všichni
bez úrazu, a proto zde mohli
ochutnat grilované speciality
a posedět si pod velkou pergo-
lou. Chvíle odpočinku zpříjem-
nil pořadatel účastníkům
petangovým turnajem o věcné
ceny a Jardům, kteří měli svátek,
malou pozorností. Na závěr do-
stali všichni Jardové a vítězové
v turnaji trička s logem Eva-
kuace na kole 2012.

Jaroslav Matýsek, pořadatel

Domácí hokejbalisté
sahají po titulu mistra 
Poprvé v historii hostily pražské
Lužiny finále extraligy hokejbalu.
HC KERT Park Praha, tým
z Prahy 13, vyzval svého soupeře
z Vlašimi. Pro oba celky je toto fi-
nále výjimečné, ani jeden tým totiž
ve své historii ještě nikdy nehrál
o mistrovský titul. Dva vzá-
jemné zápasy se hrály o ví-
kendu 12.  – 13. května na
hřišti na Lužinách. 

První sobotní zápas ukázal,
jak vyrovnaná tato finálová
série bude. Hráči se na hřišti
prali  doslova o každý centi-
metr. Obě mužstva dobře
bránila, a když už se jeden
z celků dostal do nějaké výraznější
gólové šance, vždy zakročili gól-
mani. Do vedení se jako první do-
stal domácí Kert Park, když
Martin Kruček do rážel míček za
dezorientovaného Šindeláře. Hos-
tům se však do konce první třetiny
podařilo srovnat. Do konce zá-
kladní hrací doby se přes řadu
šancí  nikomu nepodařilo vsítit gól,
a tak na řadu přišlo prodloužení,
v němž nakonec byli šťastnější
hosté z Vlašimi.

Nedělní utkání bylo, co se týče
počtu gólů, mnohem zajímavější.
Úvod byl vyrovnaný, ale v první
třetině měli přece jenom více ze

hry Pražané. O vedení 2:0 po
první třetině se postarali bratři
Kručkové. V úvodu druhé 
třetiny ale přišel šok. Vlašimi se
podařilo otočit utkání z 2:0 na
2:4. Hráče Kert Parku to však
nepoložilo a do konce třetiny

 vyrovnali. Třetí třetina tak na-
bídla pořádné drama. Výhru do-
mácím přiblížil prudkou střelou
od modré Lukáš Plzák, hostům
se však do dvou minut podařilo
vyrovnat. O výsledku 6:5 pro
Kert nakonec rozhodl 55 vteřin
před koncem domácí David
Kuna. 

O výbornou kulisu na hokej -
balovém hřišti se postaralo více
než 700 skvělých fanoušků, kteří
přišli podporovat domácí Kert
Park a vytvořili po oba dny per-
fektní atmosféru. Příští dva zá-
pasy finálové série se hrají ve
Vlašimi. David Kuna

Zápisy do SK Hala Lužiny
Všesportovní oddíl – cvičení dětí
provádí zápisy na 2. pololetí do
oddílů cvičení rodičů a dětí (od
15 měsíců do 3 let), všestranného
cvičení předškolních dětí 
(3– 7 let), rytmické gymnastiky
(3– 8 let), všestranného cvičení
žáků a žákyň (8– 12 let), mí čo-
vých her (6– 14 let), cvičení  nej -
mladšího žactva (5– 7 let)
a orientačního běhu (6– 15 let).

Budou probíhat od 4. do 
22. červ  na, a to v pon dělí
17– 18.30, ve středu
17.30– 19.00 a ve čtvrtek
16.307– 17.15 hodin.  Veškeré in-
formace o náplni  jednotlivých
cvičení, časový rozvrh i cenu naj-
dete na www.skhalaluziny.wz.cz
nebo je získáte u Dáši Kolandové
na tel. 723 060 323.

Dáša Kolandová
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Basketbalový výběr
vyhrál republikové finále
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Mc Donald‘s Cup 2012
Koncem dubna se v Radotíně
 uskutečnil 15. ročník dětmi
dlouho očekávaného fotbalového
Mc Donald‘s Cupu, ve kterém si
FZŠ Trávníčkova vedla zname-
nitě a nakonec byla medailově
nejúspěšnější ze všech škol 
Prahy 13. V nejmladší kategorii 
1. – 3. tříd zvítězila v okresním
kole před ZŠ Kuncovou a po-

stoupila do pražské kvalifikace.
Nejlepším střelcem turnaje byl
náš Marek Pokorný ze 3. B, 
který v pěti utkáních nastřílel
 úctyhodných 24 gólů. Žáci 
4. – 5. tříd získali stříbrné me-
daile, když ve finále prohráli
pouze s velkým favoritem sou-
těže – FZŠ Brdičkova. 

Andrea Kelnárová

Minivolejbal v barvách
Projekt, který zaštiťuje Český vo-
lejbalový svaz, probíhá již druhou
sezonu velmi masivně po celé
naší republice. Do základů volej-
balu jsou zařazené děti již od 1.
třídy ZŠ. Máme 5 barev minivo-
lejbalu (žlutá, oranžová, červená,
zelená a modrá), které mají svá
pravidla dle věku a dovedností.
V šesté třídě přejdou hráči ply-
nule do klasického volejbalu.
Není pochyb o tom, že díky to-
muto projektu se značně zvětšila
volejbalová základna. Přispělo

k tomu i ME mužů, které se
v září 2011 konalo v Karlových
Varech.

Ve FZŠ Brdičkova, kde působí
ve sportovních třídách klub
VOLLEYBALL.cz ČZU Praha,
se malým sportovcům věnujeme
velmi aktivně. Děti jsou pod
naším vedením schopny na konci
I. stupně bez obtíží zvládnout
několik kolektivních her a druhů

sportu. Hrají miniházenou, mi-
nivolejbal, přehazovanou, vybíje-
nou, fotbal, bränball, a to na
všech úrovních. Žáci prošli pří-
pravou trikových švihadel Rope
Skippingu, atletických disciplín,
cvičení na bosu, gymnastických
míčích, overbalu a dalších doved-
ností. I letos se nám tato kom-
plexní příprava malých sportovců
vyplatila a na Mistrovství repu-
bliky v Minivolejbalu v barvách
se kvalifikací probojovaly do
každé barvy jeden nebo dva

celky. Náš tre-
nérský tým se
může pochlubit
tím, že z této
líhně pochází
i Markéta Slu-
ková a Kristýna
Kolocová. Tato
děvčata jsou
naše odchovan-
kyně, které
opustily kla-
sický volejbal
a již několi ká-

tou sezonu se věnují pouze
 beachvolejbalu, což přineslo oče-
kávané ovoce. Letošní sezonu
děvčata zahájila velmi slibně
a vybojovala si účast na LOH
London 2012. 

Přejeme jim hodně úspěchů
a sobě mnoho dalších reprezen-
tantů.

Za celý trenérský a pedagogický tým 

FZŠ Brdičkova a ČZU Praha Eva Drešerová

Olympionici prověřili
kondici školáků
Ve dnech 10. a 11. května se v ZŠ
Janského na Velké Ohradě usku-
tečnilo školní kolo soutěže Od-
znaku všestrannosti olympijských
vítězů pod patronací olympij-
ských vítězů Romana  Šebrleho
a Roberta Změlíka. Žáci si mohli
vyzkoušet běh na 60 m, skok do
dálky, hod medicinbalem přes
hlavu vzad, trojskok snožmo
z místa, 2 minuty švihadla na 4
způsoby, 2 minuty driblingu bas-
ketbalovým míčem, 2 minuty
kliky, hod míčkem, 2 minuty
shyby, běh na 1000 m. Výkony na
jednotlivých stanovištích měřili
učitelé. Všichni se snažili podat
nejlepší výkony v duchu myšlenky
„fair play“, ale zároveň si pěkně
užít příjemné dopoledne se svými
kamarády.

Další kolo této akce se usku-
tečnilo 15. května na krásném
sportovišti FZŠ Trávníčkova.
Soutěžila osmičlenná družstva
žáků 6. a 7. tříd deseti základních
škol z Prahy 13 a 5 (FZŠ Br dič-
kova, FZŠ Trávníčkova, 
ZŠ Mládí, ZŠ Bronzová, 
ZŠ Kuncova, FZŠ Mezi Školami,
ZŠ Janského, ZŠ Kořenského,
ZŠ Radlická, ZŠ Drtinova). Po
obdivuhodných výkonech a sou-
čtu sedmi vybraných disciplín
zvítězila FZŠ Brdičkova a zaslou-
ženě postoupila do krajského kola
konaného 31. 5. na Děkance.
Celá tato akce je v souladu
s koncep cemi Zdravé město,
Zdravá škola a s principy Místní
agendy 21 v MČ Praha 13.

Jana Civínová a Martin Horák, ZŠ Janského
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Bronz z mistrovství České republiky
Začátkem května se v Trutnově
konalo Mistrovství České repu-
bliky v TeamGymu, na které se
připravovaly i závodnice SK
Velká Ohrada. Naše družstvo
patřilo svým věkovým průměrem
11 let jednoznačně k nejmladším.
Obtížnost závodních řad, kterou
předvedlo, patřila 
k nejvyšším
v této katego-
rii Junior II, 
ve které jsme
závodili. Zcela
zaslouženě si
tak družstvo
vybojovalo
bronzové
 medaile za sil-
ným týmem
z Brna a do-
mácím
 Trutnovem.
Rádi bychom

touto cestou poděkovali MČ
Praha 13 za  finanční podporu,
ale i celému vedení oddílu SK
Velká Ohrada a ZŠ Janského za
vytvoření  skvělých podmínek při
přípravě nejen na tuto akci.
Video na stránkách 
www.topgym.cz.

Andrea Verešová, trenérka družstva TG



Inzerce

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

www.elektroservisvolf.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

AUTO·KO A BOHOU·
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 – 8.600 Kã.
Provádíme – kondiãní jízdy,
‰kolení fiidiãÛ - profesionálÛ vã.
dopravnû psychologického vy‰etfiení

TTeell..::  777755  777711  229944 www.autoskolabohous.cz

L

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.

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

+ 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

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

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

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
l dřevěné žaluzie l látkové rolety l síťe proti hmyzu

l lamelové dveře l garnýže a záclonové pojezdy
l výsuvné markýzy l zastínění teras, slunečníky

l čištění vertikálních žaluzií
l předokenní bezpečnostní rolety

l montáž doplňků VELUX
l zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

www.koupeto.cz

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER

KOUPELEN

BYTŮ NA KLÍČ

Kettnerova 2051/20, Praha 5 -Stodůlky
Tel.: 601 342 006, 601 342 007

Po-Pá  9.00 - 16.00h
Mimo pracovní dobu dle dohody

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel.: 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5
www.psychoterapie.atlasweb.cz

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– odborné posudky

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

Automobil pro aktivní seniory
Paní Vernerová ze Stodůlek jez-
dívala jednou měsíčně s vnučkou
metrem do centra, pomalou
chůzí prochá-
zely ulice města
a skončily v ně-
které z praž-
ských galerií.
Od té doby, co
paní Vernerová
v zimě uklouzla
na náledí a zlo-
mila si stehenní
kost, nemůže
tyto pravidelné
vycházky pod-
nikat. Sama se
jen těžko postaví, potřebuje něčí
pomoc. Pohybuje se jen s pomocí
chodítka a cesta MHD je pro ni
nesmírnou překážkou.

„Alenka, osobní asistentka
z občanského sdružení Hewer,
mi každý den pomůže s domác-
ností, občas nakoupí nebo při-
praví oběd, ale především mě

donutí vstát z postele a doprovází
mě na procházky. Jenže obej-
deme blok a musím se vrátit. Bo-

lest v noze je nesnesitelná,“
popisuje paní Vernerová. 

Díky speciálně upravenému
automobilu, kterým Hewer di-
sponuje, se nyní může paní Ver-
nerová dostat za kulturou.
Navštívila například výstavu
Rembrandta a byla nadšená. Po-
třebujete také pomoci s dopravou
za kulturou, k lékaři nebo na ná-
vštěvu rodiny? Obyvatelům MČ
Praha 13 je k dispozici automo-
bil s bezbariérovým vstupem na
telefonním čísle 274 781 341.
Více informací najdete na
www.pecovatel.cz.

Kontakt:
Hewer – občanské sdružení
Služby osobní asistence
Pod Strašnickou vinicí 13/191,
100 00, Praha 10
tel. 274 781 341
www.pecovatel.cz

Navštivte veletrh sociálních služeb
Vážení obyvatelé městské části,

dovoluji si vás pozvat na tra-
diční Veletrh sociálních služeb
Prahy 13. Akce se uskuteční
v pondělí 11. června od 12.00 do
18.00 hodin před radnicí na Slu-
nečním náměstí. Na veletrhu
představí své služby více než 20
organizací, které pro vás zajišťují
například pečovatelskou službu,
terénní programy, osobní asis-

tenci apod. Vystavovatelé vám
prostřednictvím infostánků
ochotně představí své služby
a zároveň budete mít možnost
zakoupit výrobky z chráněných
dílen.

Na veletrh naváže výstava so-
ciálních služeb v atriu radnice,
která bude v úředních hodinách
přístupná až do pátku 22. června.

Aleš Mareček, zástupce starosty

PROSAZ nabízí 
pečovatelské služby i tábor
Občanské sdružení PROSAZ si
vás dovoluje informovat o vol-
ných kapacitách některých na-
šich služeb, které poskytujeme
v Praze 13. Jedná se o pečovatel-
skou službu a osobní asistenci
v době od 16.00 a o víkendech
a také o domácí zdravotní péči
od 7.00 do 22.00, také včetně
 víkendů. 

Dále máme ještě
volné kapacity na
dětském táboře 
v termínu 11. – 21. 7.
který je určen pro tělesně posti-
žené děti a mládež. 

Podrobnosti na
www.prosaz.cz nebo 
na tel. 251 614 469.

Miluška Burdová, o.s. Prosaz

Klub JednaTrojka v červnu
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 mož-
nost aktivního trávení volného
času. K dispozici je sportovní
a výtvarné vybavení, internet
a příjemné posezení.

V měsíci červnu se můžete
těšit na sportovní aktivity, výjezd
na hory a grilování u příležitosti
konce školního roku. 

Program:
po 4. 6. – sportovní odpoledne –

minigolf, turnaj v šip-
kách, fotbálek

po 11. 6. – zavřeno*
st 13. 6. – zavřeno*
po 18. 6. – PoREPové povídání 
st 20. 6. – basketbalový turnaj 
st 27. 6. – grilování u příležitosti

konce školy
Změna programu vyhrazena. 
* Jsme na týdenním výjezdu na

horách REP – chceš jet s námi?
V klubu dostaneš přihlášku
a bližší informace.

V květnu jsme v klubu malovali.
Přijď se podívat, jak to v klubu
vypadá! Můžeš se připojit i ty! 
Tel. 775 610 453, 775 610 002,
Facebook: klub jednatrojka.

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován
MČ Praha 13 a MHMP.

Středisko sociálních služeb 
zve k návštěvě
Zveme vás na Den otevřených
dveří ve Středisku sociálních slu-
žeb Prahy 13, který se uskuteční
v pondělí 18. června s tímto pro-
gramem:

10.00 – 10.30 Slavnostní zahá-
jení provozu venkovních fitness
prvků pro seniory v areálu stře-
diska za účasti starosty Prahy 13
Davida Vodrážky a donorů, kteří
cvičební prvky financovali – zá-
stupců Nadace
správného život-
ního stylu a společ-
nosti COLMEX
a dalších hostů.
Více o prvcích naj-
dete na str. 31,

10.45 – 11.30
Setkání starosty
Prahy 13 se seniory
a diskuze o kvalitě
života seniorů na
třináctce a o plá -
nované výstavbě Domu pro se-
niory, kterou připravuje hl. m.
Praha,

13.00 – 17.30 Zpřístupnění
prostor střediska veřejnosti, pro-
hlídka objektu s průvodcem
a odborným výkladem.

V rámci dne otevřených dveří
se můžete seznámit s činností

střediska, se službami denního
stacionáře a principy fungování
terénní pečovatelské služby.
 Můžete navštívit provozní zá-
zemí domu pro seniory, kuchyň
a stravovací prostory. Podíváte 
se do klubu seniorů, do učebny,
ve které se senioři zdokonalují
v práci s počítačem a kde probíhá
virtuální studium na Univerzitě
třetího věku. 

K návštěvě Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13
 (www.lukaspraha13.cz), které se
nachází v Trávníčkově ulici 1746,
blízko stanice metra B Luka, vás
co nejsrdečněji zvou všichni za-
městnanci střediska. 

Jiří Mašek, 
ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Třeboničtí hasiči zahájili sezonu
Po uzávěrce minulého STOPu změřili třeboničtí hasiči svou zdat-
nost s ostatními sbory v lanovém centru v Ořechu. Zde nakonec
muži i ženy obsadili 6. místo. Naši zasloužilí hasiči měli během
dubna první setkání, kde se dozvěděli o cvičení ve stavbě proti po-
vodňových zábran nebo o výletu do Hasičského muzea ve Zbi-
rohu. Na konci dubna se zásahová jednotka zúčastnila stáže na
hasičské stanici č. 5 ve Strašnicích, během níž byla nápomocna
u likvidace požáru ubytovny v Libni. První letošní závody 
v  Třebonicích, Memoriál Milana Bubníka a Vlasty Nového, v so-
botu 5. května nedopadly pro naše družstva dobře. Poháry vítězů
putovaly tentokrát do SDH Sloup. Ale sportovní sezona je 
na samém začátku, takže nic není ztraceno. 

Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

    Strážníci zadrželi sprejera
V podvečerních hodinách 28. 4. zadržela hlídka v Jeremiášově ulici
asi padesátiletého muže z Prahy 2, důvodně podezřelého z postří-
kání a pomalování betonových ploch v okolí komunikace. Zasahují-
cím strážníkům se podařilo zajistit i materiál určený k provádění
maleb. Na dotaz strážníků, proč poškozuje obecní majetek, muž
uvedl, že chce na viditelných místech na území hlavního města in-
zerovat prodej své nemovitosti. Pachatel byl předán policistům pro
podezření ze spáchání trestného činu poškozování cizí věci.

Odcizené vozidlo se vrátí majiteli
Dne 20. 4. v rámci prověřování běžného dopravního přestupku  na -
lezli strážníci na sídlišti Velká Ohrada stříbrné vozidlo Opel s králo-
véhradeckou registrační značkou, které bylo ponecháno na pozemní
komunikaci v místech, kde je stání a zastavení zakázáno. Prověře-

ním v centrální evidenci odcizených motorových vozidel bylo zjiš-
těno, že vozidlo je evidováno jako odcizené. Zajištěné motorové
vozidlo si na místě převzali policisté z místního oddělení Stodůlky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku

n V období dubna a května se po licis-
tům Místního oddělení policie 
Stodůlky podařilo odhalit tři pachatele
rozsáhlé a opakované trestné činnosti,
spočí vající v krádežích světlometů a na-
vigací z osobních motorových vozidel.
Všichni zadržení byli předáni služebně
kriminální policie a vyšetřování k za -
dokumentování jednotlivých  případů.
Samozřejmě bez spolupráce s občany,
kteří jsou svědky trestné činnosti
a oznámí nám ji, bychom takového
úspěchu nedosáhli.
n Dále vyzýváme uživatele osobního

motorového vozidla tovární značky Škoda
Fabia, zaparkovaného ve dnech 7. – 9. 5.
v ulici Bašteckého, kterému neznámý pa-
chatel po rozbití okna vnikl do vozidla, aby
se přihlásil na našem Místním oddělení
Stodůlky, Mukařovského 1985, buď osob-
ně nebo telefonicky na číslo 974 855 740.
Jeho výpověď je nutná k zaprotokolování
tohoto trestného činu.
n Čtenáře upozorňuji na stále se opakující
internetové podvody, které v největší míře
spočívají v nedodání  objednaného zboží,
za které už ale byla odeslána prodávající-
mu finanční záloha. Užitečné je přečíst si

před odesláním požadované zálohy refe-
rence ostatních kupujících o prodejci a vů-
bec nejúčinnější je zálohu předem nepos-
kytovat. Časté je vymáhání finančních
částek pod různými smyšlenými legenda-
mi. Poškození zasílají po výzvě podvodní-
kovi v údajné nouzi, s nímž se seznámili na
internetové seznamce, mnohatisícové
částky, které jim podvodník i přes své sliby
nevrací.
n Stále se opakující trestnou činností jsou
také krádeže kabelek při ukládání nákupu
do zaparkovaných vozidel. Poškozená si
kabelku odloží na přední sedadlo už ne-

uzamčeného vozidla a pachatel buď sám
kabelku ze sedadla vezme nebo se ka-
belky zmocní s pomocí spolupachatele,
který poškozenou u vozidla zaměstná
nějakým dotazem.
n Šetříme oznámení muže, který si jel
nakoupit na kole do trafiky u stanice
Luka a své kolo opřel nezajištěné před
vchodem. Když se vrátil, mohl jen sledo-
vat, jak mu s kolem pachatel odjíždí. Od-
cizením kola mu byla způsobena škoda
ve výši 10 000 korun.

Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky 
npor. Jaroslav Vondra

  Jarní soutěže začaly
Na Memoriálu Milana Bub-
níka v Třebonicích skončilo
naše družstvo třetí. O den
později jsme se zúčastnili
okrskové soutěže ve Bzí, kde
se družstvo umístilo na dru-
hém místě. 

SDH Stodůlky a Praha 13
srdečně zvou všechny děti
i jejich rodiče na Dětský den,
který probíhá 3. června od 
14 hodin u Spolkového domu. 

Na děti čeká spousta doved-
nostních soutěží a velké
množství zajímavých cen.
Občerstvení je zajištěno. 

Na závěr vám jménem
SDH přeji příjemné prázd-
niny a dovolené. 

Zachovejte nám přízeň
a všechny zvu na soutěž Sto-
důlecký vodník, která se koná
tradičně 1. září. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky
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AKORDEONY ZE STODŮLEK. Žáci Základní umělecké školy
 Stodůlky, která letos slaví své 50. narozeniny, měli tu čest zahrát si 
14. května v sále Bohuslava Martinů v budově Hudební a taneční fa-
kulty Akademie múzických umění. Kromě vítězů I. ročníku soutěže
Pražský akordeon ve Stodůlkách vystoupili také kytaristé a žáci dal-
ších hudebních oborů. -st-

BELLY HABIBI. Skupina orientálního tance Belly Habibi již 8 let
působí pod patronátem Domu dětí a mládeže Stodůlky. Tanečnice
z Belly Habibi proslavily Domeček již na několika celostátních soutě-
žích a v letošní sezoně porotce i diváky okouzlily africkým tancem,

salsa orientem či choreografií, ve které balancují se svícnem na hlavě.
Čtyřicet tanečnic ve věku 11–22 let v dubnu a březnu zazářilo v sou-
těži Elitery v Lounech a v dubnu získalo stříbrný pohár na Jarním po-
háru Sokola Jinonice. Více na www.bellyhabibi.wbs.cz.

Michaela Gaydošová

OTVÍRÁNÍ VODY.
Koncem dubna pro-
běhlo v Centrálním
parku Prahy 13 tra-
diční otvírání vody
spojené se závody
vlastnoručně vyro-
bených modelů lodí
Klubu lodních mo-
delářů DDM Sto-
důlky. V příštím
školním roce rozši-
řujeme nabídku
technických
kroužků o pa pírové i plastikové modeláře – podrobnosti najdete na
www.ddmstodulky.cz.                                                         Michaela Gaydošová

Střípky

DÁREK K NARO-
ZENINÁM. S přibý-
vajícím jarním
sluníčkem a zelení se
po rekonstrukci roz-
zářil i Dům dětí
a mládeže Stodůlky.
Díky Městské části
Praha 13 proběhla
výměna oken a zate-
plení budovy. Fasáda
je zajímavě řešená, barevné rozlišení vchodů napomáhá k lepší orien-
taci. Letos slaví Domeček 21. narozeniny a jedním z dárků je i nový
web (www.ddmstodulky.cz).

Přijďte se podívat na vše, co se u nás děje, a vyberte si na příští
školní rok 2012/2013 nějakou aktivitu, která naplní váš volný čas.

Michaela Gaydošová

LIDOVÉ TRADICE. Velikonoční a vánoční výstavy v naší škole již
dávno zapustily kořeny a jsou vyhledávány a oblíbeny nejen dětmi
a rodiči, ale i širší veřejností. Jistě i proto, že v jejich rámci mohou náv -
štěvníci vidět v akci práci členek Klubu lidové tvorby. A zdá se, že své

řemeslné dovednosti
a umění budou mít
jeho členky komu
předávat – během
letošní velikonoční
výstavy, která pro-
běhla koncem
března, se děti pod
odborným vedením
lektorek učily vyrá-
bět morenky z ku-
kuřičného šustí,
osvojovaly si tech-

niku zdobení kraslic vyškrabáváním a snažily se zvládnout i výrobu
zvířátek z korálků. Jsme rádi, že tak tradiční řemeslná umění našich
babiček a dědečků úplně neupadnou v zapomnění a lektorky z klubu
snad naleznou své následovníky.  Děkujeme!                      Michaela Houšková 
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NEJLEPŠÍ VIDEA OCENĚNA. Jedenáctým ročníkem pokračovala
celostátní soutěž v anglickém jazyce pod patronací velvyslankyně Vel -
ké Británie v ČR a pod záštitou MŠMT. Tohoto ročníku se zúčast nilo
417 žáků ZŠ a studentů SŠ s celkem 53 videopohlednicemi z téměř
50 škol ze všech koutů České republiky. Vyhodnocení proběhlo 
17. května na MŠMT a výherci obdrželi zajímavé ceny, na které při-
spěli starosta Prahy 13 David Vodrážka a sponzoři, včetně Britské
rady v Praze. Kromě soutěžících se zúčastnili vzácní hosté, včetně se-
nátora Petra Bratského. Soutěž přispívá k podpoře netradičních forem
výuky anglického jazyka. V kategorii 8. a 9. tříd zvítězil snímek, který
vznikl v naší škole. Dlouhotrvající potlesk ocenil snímek The Bells of
Loreta, který natočili žáci Školy Jaroslava Ježka z Prahy 1 se zrakovým
postižením. Výsledková listina a vítězné snímky na www.dis.cz/video-
pohlednice.     

Doubravka Matulová a Norbert Tlustý, organizátoři, ZŠ Mládí
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POHÁDKOVÁ ŠKOLA. V dubnu jsme ve FZŠ Mezi Školami zahájili
jarní cyklus dílniček pro budoucí žáky 1. ročníku, jejichž cílem je
 připravit děti na úspěšné zapojení do školního prostředí. První setkání
se uskutečnilo 
12. dubna. Za
pomoci žáků 
2. stupně a paní
učitelky Kateřiny
Pavezové se naše
škola proměnila
na Pohádkovou
školu. Další set -
kání budoucích
prvňáčků pro-
běhlo 26. dubna,
kdy si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Paní učitelka Mar-
cela Plesníková  společně se žáky vyšších ročníků připravila pro děti
pohádku O Koblížkovi. Příští setkání se uskuteční v keramické dílně
školy, čeká nás ještě sportovní odpoledne na školním atletickém hřišti
a 7. června poslední setkání před opravdovým nástupem do školy.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

RADNICE KONCERTNÍM SÁLEM. Příjemným zážitkem pro hud-
bymilovné obyvatele byl společný koncert Základní umělecké školy
Stodůlky a smíšeného sboru Carmina Vocum, který se uskutečnil 
10. května v obřadní síni radnice. Po úvodních vystoupeních žáků hu-
debních oborů ZUŠ zazpíval zkušený sbor Carmina Vocum pod vede-
ním sbormistryně Dragany Novaković – Vitas několik skladeb ze
svého repertoáru a s diváky se rozloučil společným vystoupením
s Dětským pěveckým sborem Stodůlky. -st-  

PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST. Koncem dubna přišli mezi děti z Ma-
teřské školy Píšťalka policisté oddělení hlídkové služby Obvodní ředi-
telství Policie České republiky Praha II a Policejního prezidia České
republiky, aby je se-
známili s nejrůzněj-
šími nebezpečími, na
která mohou při
svých hrách narazit.
Pak malé předškoláky
vyzkoušeli ze základ-
ních znalostí chování
v silničním provozu.
A byli mile překva-
peni. Děti věděly, jak
přecházet vozovku,
jaké ochranné prostředky mají mít při jízdě na kole, znaly i telefonní
čísla pro tísňová volání... Omalovánky a vystřihovánky, které v závěru
dostaly, jim pomohou ještě lépe poznat práci policistů, ale i záchra-
nářů. Anna Oherová

TECHMANIA PLZEŇ. V dubnu podnikla 6.A ze ZŠ Janského výlet
do Plzně, kde v rámci projektové výuky navštívila Techmania Science
Centrum. Žáci měli jediný úkol. Najít odpověď na otázku, zda sku-
tečně platí, že s vědou si lze hrát. Odpověď zní: ANO! Již úvodní ba-
lónková show je o tom přesvědčila. A to byl teprve začátek!
Následovaly desítky interaktivních exponátů, hlavolamy, vědecké
hračky. Žáci zhlédli výstavu historických lokomotiv a trolejbusů,
v chodu viděli
rekonstruovaný
parní stroj
z roku 1909.
Vyzkoušeli si
daktyloskopii,
balistiku, le-
tištní kontrolu,
špionážní me-
tody. A bylo
toho ještě víc!
Závěr? Akce
byla víc než
úspěšná. 

Taťána Kubánková

OSLAVA MEZINÁRODNÍHO DNE PTACTVA. Letošní jarní pro-
jektový den probíhal v naší ZŠ Mládí ve znamení poznávání
a ochrany ptactva. Skupinky žáků si pro své spolužáky připravily nej-
různější úkoly, například poznávání peří, stop a hlasů ptáků. Věnovali
jsme se také životnímu prostředí ptačích druhů a jejich přizpůsobení

k získávání potravy.
Nezůstali jsme však
jen u přírodovědy,
hledali jsme také
jména ptáků ve
skrývačkách, kří-
žovkách a příslo-
vích, skládali ptačí
origami, puzzle
a vícejazyčné ptačí
pexeso. Zjišťovali
jsme, kolik panov-

nických rodů, měst a krajů má ve znaku zástupce z ptačí říše. Stranou
nezůstaly ani ptačí rekordy. Odměnou za snahu byly diplomy, od-
znáčky České ornitologické společnosti a čokoládové figurky ptáků.
Akci zdokumentovali členové fotografického kroužku pod vedením
pana Karla Havlíka. Zora Karvánková, garant projektového dne
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Střípky

LOUKY PROKOPSKÉHO ÚDOLÍ OŽILY. Ovečky a kozy opět vyra-
zily udržovat stráně Prokopského údolí. Začátkem května totiž začalo
spásání zvlášť chráněných území, nacházejících se v Prokopském
údolí. Občanské sdružení Ábel zprostředkovává ekologickou výchovu
dětem z mateřských, základních i středních škol i jiným organizacím,

poskytujícím
volnočasové
aktivity dětem
a mládeži.
Naše akce
probíhají
přímo v terénu
v bezprostřed-
ním kontaktu
s volně vypuš-
těným stádem
ovcí a koz ve
spolupráci
s profesionál-

ními pastevci. Více informací včetně aktuálního harmonogramu ko čo-
vání stáda po Prokopském údolí a orientačních map naleznete na
www.abel-ovce.cz. Kristína Pekárková
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Školáci jsou na Kozlu spokojeni
Od zprovoznění nové budovy,
tedy od zimní sezony 2011/2012
je rekreační objekt Kozel využí-
ván poměrně hojně. V prosinci

tam byli na lyžařském výcviku
žáci ZŠ Mohylová (50 dětí + 4
dospělí), ZŠ Kuncova (43 + 4)
a ZŠ Klausova (35 + 4). V lednu
na Kozlu pobývali žáci ZŠ Mládí
(47 + 5) a děti z MŠ Pohádka
(Klausova), v únoru a březnu ZŠ
Bronzová (39 + 5) a FZŠ Mezi
Školami (25 + 3). O jarních

prázdninách bylo plně obsazeno
dětmi s rodiči převážně z Pra-
hy 13. V jarních měsících Kozel
sloužil zejména pro školky v pří-

rodě – pobývaly zde
děti z mateřských
škol Pohádka, Ros-
nička (Běhoun-
kova), Husníkova,
Ovčí Hájek, Šikulka
(Hostinského)
a Církevní mateřská
škola Srdíčko.
V červnu mají
pobyt zamluveny
FZŠ Brdičkova,

MŠ Pohádka, MŠ Havaj (Mezi
Školami) a FZŠ Trávníčkova.
V první polovině července a po-
slední týden v srpnu bude re-
kreační zařízení využívat Dům
dětí a mládeže Stodůlky. Ohlasy
ze škol jsou vesměs pozitivní
a dětem se na Kozlu líbí.    

-red- 

Komplexní údržba komunikací v roce 2012 v Městské části Praha 13

Čís. Termín Seznam
bloku   čištění ulic

l 28. 8. Vackova + tři menší parkoviště,
 Kálikova, Heranova, Hábova 
+ parkoviště + odbočka k jeslím,
Šostakovičovo nám., Vlachova,
 Líšnická, Flöglova, 
Hostinského + parkoviště + 
odbočka  k mateřské škole,
 Klukovická

2 29. 8. Lýskova (od Chalabalova po
 Jeremiášovu) + parkoviště, Kociá-
nova, Chalabalova + parkoviště,
Kovářova, Kuncova, Mládí 

3 31. 8. Fantova + spojka Oistrachova +
parkoviště,Trávníčkova +
 parkoviště + spojky Mukařovského,
Kettnerova , Horákova   

4 6. 9. Neústupného + parkoviště,
 Chlupova, Bellušova + spojky
 Mukařovského+parkoviště,
 Holýšovská +parkoviště,
 Archeologická (Mukařovského-
-Bronzová)

5 7. 9. U Jezera +parkoviště, 
Sezemínská, Bronzová+parkoviště,
Amforová + spojka + parkoviště,
 Mukařovského – parkoviště
u metra, Podpěrova, Brdičkova,
 Kolovečská + spojka
 Mukařovského +  parkoviště

6 10. 9. Archeologická (Zázvorkova-
 Jeremiášova), Zázvorkova +
 parkoviště,    Modrá + parkoviště,
Böhmova + parkoviště, Zvoncovitá
+ spojka Archeologická +

 parkoviště, Mohylová + parkoviště,
Píškova + parkoviště

7 12. 9. V Hůrkách (Petržílkova-Suchý
vršek), Ovčí hájek + parkoviště,
 Seydlerova, Fingerova

8               13. 9. V Hůrkách (Pod hranicí-Suchý
vršek), Husníkova, Suchý vršek

9                20. 9. Běhounkova (Bucharova-Blattného),
Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě,
 Volutová + parkoviště  

10 21. 9.            Běhounkova (Blattného-Pod
 hranicí) + parkoviště, Kodymova,
Dominova, Mezi Školami, Blattného

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. 
Žádáme tímto řidiče o respektování dopravního značení.

Obnova obchodního centra
na Lužinách se blíží
Vzhledem k častým dotazům
uvádím, že připravovaná rekon-
strukce OC Lužiny by měla začít
v září. Termínem otevření no-
vého centra zůstává říjen příštího
roku. Velká většina obchodů zůs-
tane otevřena až do konce srpna.
Během rekonstrukce zůstane
v provozu pouze supermarket
Billa, který bude mít vybudovaný
dočasný vchod přímo u východu
z metra. Průchod centrem bude
po dobu rekonstrukce uzavřen.

Po dokončení prací vzniknou
v části 3. nadzemního podlaží
nové kanceláře, které bude
možné si pronajmout jednotlivě,
nebo pro větší společnosti for-
mou „open space“. Nadále pokra-
čují jednání s Českou poštou
i Městskou knihovnou, protože
zájem o zachování pobočky pošty
i knihovny po rekonstrukci je
oboustranný. V současné době se
jedná o nájemních podmínkách.

Radek Menšík, jednatel OC LUŽINY, s.r.o.

Generální oprava hlavní dráhy
pokračuje
Letiště Praha pokračuje v první
etapě generální opravy hlavní
dráhy, práce jsou plánovány 
do 8. srpna. Od začátku června je
provoz na letišti rozdělen mezi
vedlejší a hlavní dráhu, zkráce-
nou na 2500 metrů. Stavební
firma nejprve vybourá 900 metrů
dráhy a následně položí novou
betonovou vozovku. Téměř 50

let stará ranvej vykazuje řadu po-
ruch, na jejichž odstranění už
nestačí každoroční pravidelná
údržba. Ve škále závad dominují
praskliny betonových desek či
vylamování betonu.

Od 30. 5. do 8. 8. 2012 je pro
přistání primárně využívána ved-
lejší dráha ve směru 30, tedy od
Prahy, protože na zkrácené
hlavní dráze není z důvodu sta-
vebních prací v provozu radiona-
vigační systém pro přesné

přístrojové přiblížení. Zkrácená
hlavní dráha je, pokud to meteo-
rologické podmínky dovolí,
používána pro vzlety. Letiště
Praha podle dostupných infor-
mací předpokládá, že až 75 %
všech odletů bude možné reali-
zovat na zkrácené hlavní dráze
ve směru 24, tedy směrem na
Jeneč. V této fázi bude vedlejší

dráha RWY 12/30 (dříve nazý-
vaná RWY 13/31) v nočních
hodinách od 23.00 do 6.00 uza-
vřena pro přistání a v době od
24.00 do 6.00 také pro vzlety.
Všechny lety v této době budou
realizovány na zkrácené hlavní
dráze.

Aktuální informace najdete
vždy na www.prg.aero/cs/o-le-
tisti-praha/generalni-oprava/

Eva Krejčí, ředitelka komunikace 
a tisková mluvčí, Letiště Praha 

pouze
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Hlavní dráha RWY 06/24

Vedlejší dráha RW
Y 13/31*

PRAHA

2. fáze od 30. 5. do 8. 8. 2012

JENEČ

KLADNO

Oprava 1. části hlavní dráhy

Vedlejší dráha v provozu

Hlavní dráha v provozu 
hlavně pro vzlety

75 %

od 24.00
do 6.00
dráha 

RWY 13/31
uzavřena

dráha 
otevřena 

pro 
provoz

vzletů realizováno
z hlavní dráhy

V době od 24.00 do 6.00 
bude hlavní dráha otevřena
pro vzlety i přílety

* Od 3. kvûtna 2012 byla dráha pfiejmenována na RWY 12/30
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Země měla svátek
Osvětová kampaň ke Dni Země
se koná každým rokem. Letos
proběhla 26. dubna v okolí sta-
nice metra Lužiny. Hlavním po-
řadatelem je Magistrát hl. města
Prahy a odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 13 ve spolu-
práci s Pražskými službami, a.s.,
společností Asekol a Ekocentrem
Koniklec. Proškolení lektoři při-
pravili pro děti i dospělé zajímavý
program, hry a soutěže o drobné
ceny. Kampaně se zúčastnilo při-

bližně 800 dětí z mateřských
a základních škol nebo v dopro-
vodu rodičů a prarodičů. 
Náv štěvníci získali informace

o třídění odpadů,
udržitelné energii,
chráněných úze-
mích v Praze, vod-
ních tocích
i o šetrném chování
k přírodě. Akce tak
proběhla v souladu
s plněním kritérií
iniciativy Místní
Agenda 21.   

Jiří Neckář

Turistická trasa pro vozíčkáře
Klub českých turistů připravuje
v Praze 13 otevření první pražské
turistické trasy pro vozíčkáře.
Bu de začínat na Slunečním ná-
městí před radnicí, nakoukne do
Prokop ského údolí, její hlavní
část obkrouží Centrální park
a konec bude u KD Mlejn. Trasa
bude vyznačena speciálními tu-
ristickými směrovkami s logem
vozíčkáře a bude na ní umístěno
šest informačních panelů.

Trasa bude slavnostně otevře -
na v pátek 22. června v 11 hodin

před rad nicí. Na  otevření zveme
nejen vozíčkáře z našeho obvodu,
ale ta ké ma minky s kočárky
a všechny občany.

Klub českých turistů značí
a udr žuje značení turistických
tras již více než 120 let a od roku
2009 se věnuje i značení tras pro
vozíčkáře. V ČR vyznačil již 
4 vozíčkář ské trasy – v Brně,
v Jižních Če chách, v Plzni
a v Hradci Králové.

Mojmír Nováček, 

ústředí Klubu českých turistů

Životní prostředí

Praha 13 plná květin 
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Ekologické divadlo vychovává
Každoročně již od roku 1997 po-
řádá Praha 13 v rámci osvětových
akcí dvě divadelní představení

pro děti, jejichž smyslem je eko-
logická osvěta a výchova. Ekodi-
vadélka vychovávají zajímavou
formou a odpovídají trendům
Místní agendy 21. Divadlo Kapsa

uspořádalo 23. dubna ve Spolko-
vém domě dvě reprízy Jarní po-
hádky ze zahrádky, kterých se

zúčastnilo na 500
dětí z mateřských
i základních škol.
Přivítala je tajemnice
úřadu Kateřina
Černá s pracovnicemi
odboru životního
prostředí. Děti byly
broukem Oukem
a šnekem Ekem nad-
šené a těší se na vý-
sledky výtvarné

soutěže, která byla k divadélku
vyhlášena. Obrázky od dětí
budou vystaveny v atriu radnice
a nejlepší malíři získají zajímavou
odměnu.                             Jiří Neckář
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Sekání trávy a deratizace
jsou nezbytné
V současném období je velmi ak-
tuálním tématem v péči o veřejná
prostranství a veřejnou zeleň seč
trávy a deratizace myšovitých
hlodavců.

Na plochách ve správě odboru
životního prostředí je šestkrát do
roka prováděna seč trávníků. Za-
hajuje se vždy na počátku května
a poslední končí v říjnu. Letos byl

vypsán termín na zahájení sečí 
1. května. První seč je vždy ne jná-
ročnější, proto hned po jejím
skončení plynule navazuje seč
druhá, která právě nyní probíhá.

Odbor životního prostředí
také zajišťuje každoročně dera ti-
zaci myšovitých hlodavců na
ploše přes 100 ha ve dvou cy-

klech – jaro a podzim. Jarní kolo
bylo nyní dokončeno. V této
problematice spolupracujeme mj.
s Magistrátem hl. m. Prahy, Hy-
gienickou stanicí hl. m. Prahy,
Pražskými vodovody a kanali za-
cemi, Dopravní cestou Metro
apod. V boji s hlodavci je ne-  
zbytná pravidelnost. Zanedbaný
stav se pak těžko zvládá. Aby

měla deratizace smysl, nesmíme
vytvářet hlodavcům příznivé
podmínky. Proto prosím, nepo-
hazujte ani vy odpadky kolem la-
viček, dětských hřišť a mimo
koše a nepřipravujte tak potka-
nům „hostinu“ u kontejnerových
stání.

Aleš Mareček, zástupce starosty   

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ

Redakce STOPu ve spolupráci s výborem pro výchovu a vzdělá-
vání Zastupitelstva MČ Praha 13 vyhlašují soutěž  „O nejhezčí
balkon a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin“. Fotografie
svých rozkvetlých bal-
konů nebo předzahrádek
odevzdejte nebo
zašlete do redakce
STOPu, a to do 10. 9.
2012. Adresa  redakce:
Sluneční nám. 13, 
158 00 Praha 13 nebo
stop@p13.mepnet.cz.

Majitel nejhezčího
balkonu a obyvatelé
domu s nejhezčí před-
zahrádkou (ti, kdo se
o předzahrádku starají)
získají hezké ceny, které jim umožní, aby byl je-
jich balkon nebo předzahrádka v příštím roce ještě hezčí.

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ
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Pobočka - Galerie Butovice www.CHIRS.cz  Pobočka - Luka

PRODEJ bytu 3+1, 73 m², 
P 13 - ul. Archeologická
V 10. patře z 11 patrového panelového 
domu. Původní, udržovaný stav, plasto-
vá okna, sklep. Orientace na J a S. 
Je možná výměna za menší byt na P 5.
Tel. 224 326 768 Jitka Hanousková

PRODEJ bytu 2+kk, 63 m², 
P 13 - ul. Harmonická
1. NP cihlové novostavby komplexu Har-
monie. Orientace na V. V bytě praktická 
komora a spíž. Na oknech bezpečnostní 
folie. Hezký, slunný, komfortní byt.
Tel. 224 326 768 Kolja Kyryk

PRODEJ bytu 3+1, 105 m², 
P 13 - ul. Seydlerova
Mezonetový byt. Orientace S a J. 
2 x komora, 2x samostatné WC. 
Zasklená lodžie, mrazuvzdorná 
dlažba. K nastěhování ihned.
Tel. 224 326 768 Kolja Kyryk

PRODEJ bytu 3+kk, 100 m², 
P 5 - ul. Břežánecká
2.patro 4patrové cihlové novostavby Botani-
ca III. Balkon i terasa. S garážovým stáním. 
Nadstandardní provedení bytu. Možná 
výměna za jiný byt na P-5 nebo P-6.
Tel. 224 326 768 Kolja Kyryk

PRODEJ bytu 3+1, 81 m², 
P 13 - ul. Běhounkova
DV, původní, udržovaný stav. Zděné 
jádro, plastová okná. V kuchyni plyn. 
K bytu patří sklep. Pěkný,slunný byt 
s výhledem do zeleně.
Tel. 224 326 768 Jitka Hanousková

PRODEJ KO, 321 m², 
P 5 - ul. Na Žvahově
Snížené přízemí a tři podlaží. 
Upraven pro kancelářské využití. 
Vhodný na pronájem nebo rodinné 
bydlení. K nastěhování ihned. 
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 3+kk, 96 m², 
P13 - ul. Bellušova
DV bez převodu, orientace oken JV-SZ. 
Jádro-umakart obložené deskami. 
Podlahy, plovoucí, dlažba. 
Anuita:k 31.3. činí 453.000,-Kč. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m², 
P 13 - ul. Mohylova
3. patro panelového domu, 2 výtahy. 
Původní, udržovaný stav. 
Plastová okna orientována na východ. 
Poplatky činí 2 650,- Kč. 
Tel. 224 326 768 Maxim Burkovský

PRODEJ bytu 3+1, 78 m², 
P 13 - ul. Suchý Vršek
DV s okamžitým převodem do OV, 
splacená anuita. Původní a udržovaný 
stav.Orientace na S a J. 
Skvělá cena! Hypotéku zařídíme! 
Tel. 224 326 768 Anastasia Khaymina

PRODEJ bytu 3+1, 126 m², 
P 5 - ul. Štěpařská
Cihlový dům. Orientace na jih do klidné-
ho vnitrobloku a na S. Výborný stav, skvě-
lá dispozice. Nevyžaduje žádné investi-
ce, ihned k nastěhování. Zděná garáž.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 3+1, 69 m², 
P 5 - ul. Dreyerova
Zvýšené přízemí panelového domu. 
Kompletní rekonstrukce. Možnost 
dispoziční úpravy bytu připojením 
sousedící kočárkárny.
Tel. 251 815 902 Marína Plotniková

PRODEJ bytu 4+kk, 125 m², 
P 5 - ul. Hogerova
4.patro 5patrového cihlového domu. 
2xWC, velká koupelna. Samostatná 
zděná garáž. Dvě terasy. Je možná 
výměna za menší byt na P-5 nebo P-6.
Tel. 251 815 902 Marie Spáčilová

PRODEJ bytu 3+1, 82,5 m², 
P 13 - ul. Modrá
Byt má zděné jádro, koupelnu s vanou, WC 
zvlášť. Podlahy plovoucí, dlažba. Zasklená 
lodžie na východ do vnitrobloku. Orienta-
ce na V-Z s výhledem na Centrální park. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 3+kk, 95 m², 
P 5 - ul. Sazovická
Nadstandardní byt, čtyři terasy, orientace 
na S, J a Z. Okna z izolačního skla. Instalo-
ván bezpečnostní systém, předokenní žaluzie. 
Společné uzamčené zádveří se dvěma byty.
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 4+1, 109 m², 
P 5 - ul. Suchý Vršek
Mezonetový byt s lodžií. 7. patro panelo-
vého domu. Částečná rekonstrukce, plas-
tová okna na V a Z. Volný výhled na V a Z. 
Je možná výměna za menší byt na P 13.
Tel. 224 326 768 Alexandr Hychka

PRODEJ bytu 2+kk, 45 m², 
P 13 - ul. Bašteckého
3. patro skeletové budovy. 
Orientace na západ. Zvětšená zděná 
koupelna. K nastěhování ihned. 
Hypotéku zařídíme. 
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m², 
P 13 - ul. Přecechtělova
1.patro panelového domu. Plastova 
okna, plovoucí podlaha. WC a koupelna 
jsou původní. Bezpečnostní dveře, 
sklepní kóje. Skvělá cena!
Tel. 224 326 768  Renata Šolcová

PRODEJ bytu 1+1, 40 m², 
P 5 - ul. Vrchlického
2. patro klasického činžovního domu. 
V bytě plyn, vytápění VAF. Původní, 
udržovaný stav. K bytu náleží sklep. 
Ihned k nastěhování!
Tel. 224 326 768 Jitka Hanousková

PRODEJ loftového bytu 4+1, 
120 m², P 5 - ul. Za Zámečkem
Atypický 3 podlažní, vhodný pro osobité ře-
šení. Jedná se o komplexní projekt navazující 
na moderní trendy. Orientace na Z a V. Střeže-
ný rezidenční areál u Jinonického zámečku.
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ pozemku 1768 m², 
P 13 - ul. Karla Kryla
Veškeré sítě jsou na hranici pozemku. Pozemek 
je určen k výstavbě rodinných domů, nebo 
nízkopodlažního bytového domu. Možná vý-
měna za byt na P-5. Další pozemky na P-5.
Tel. 224 326 768 Artem Egorov

PRODEJ bytu 4+kk, 113 m², 
P 5 - ul. Za Zámečkem
Nadstandartně zařízený byt ve Vila Parku Jinonice. 
Dřevěná eurookna na 3 světové strany, podlaha z pa-
lisandru. V koupelně italská dlažba s hydromasážní 
vanou. 24hodinová ostraha. Hypotéku zařídíme!
Tel. 224 326 768 Ing. Halyna Kucherenko

PRODEJ bytu 2+kk, 75 m², 
P 5 - ul. Linhartova
Luxusní novostavba v rezidenčním projektu 
Arboretum. Byt má dřevěné podlahy a dře-
věná eurookna. Balkon s výhledem do zele-
ně. K bytu náleží garážové stání a sklep.
Tel. 224 326 768 Natalia Terenina

PRODEJ bytu 2+kk, 85 m², 
P 13 - ul. Petržílkova
9. patro z 21patrového domu. K bytu 
náleží sklepní kóje na patře a garážové 
stání. Volný výhled do širokého okolí. 
Hledáme další byty na Praze 5.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 2+kk, 89 m², 
P 5 - ul. Do Klukovic
Novostavba z roku 2007. Vlastní 
kotelna v domě. 2xWC, koupelna. 
Dům je ve velmi tiché zelené ulici 
hned u Prokopského údolí.
Tel. 251 815 902 Oksana Vorokhta

STAŇTE SE 
NAŠIMI KOLEGY

 Pobočka Butovice Pobočka Luka
 Tel. 604 133 108 Tel. 603 529 862

PRODEJ bytu 3+1, 73 m²,
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Úspěchy Tanečního studia Mirabel

Den Země děti poučil i pobavil

Líheň mladých basketbalistek

Odstartovala sedmá desítka

V konkurenci jsme se neztratili

Skvělá taneční sezona

Tanečnímu studiu Mirabel se
v taneční sezoně mimořádně daří.
Děti si například vysoutěžily titul
Mistři Prahy a Středních Čech,
získaly pohár za 1. místo ze sou-
těže Poupata 2012 v Heřmanově
Městci… Juniorky se mohou po-
chlubit titulem  Mistři Prahy
a Středních Čech za 1. místo

v soutěži o Taneční skupinu roku,
získaly také 2. místo na Mistrov-
ství Čech a 3. místo na Mistrov-
ství České republiky, vyhrály 
1. místo v soutěži o Čáslavský 
čtyřlístek a 2. místo v soutěži Pou-
pata. Více se o našich akcích do-
zvíte na www.tsmirabel.cz.

Kristína Pekárková

Žáci ZŠ s RVJ Bronzová se v Je-
senici u Prahy zúčastnili 25. roč-
níku hudebního festivalu Jarní  
petrklíč. Zde měli v kategorii
mladší zpěváci i mladší instru-
mentalisté možnost změřit své
síly s ostatními soutěžícími z ce-

lého Středočeského kraje. Pavol
Praženica ze 4. A zvítězil do-
konce v obou kategoriích.
 Obdržel dvě zlaté stuhy – za pě-
vecký výkon a za hru na klavír.
Ve stejné kategorii porotu zaujal
svým přesvědčivým výkonem ve
hře na kytaru další talentovaný
žák čtvrtého ročníku – David

Orel. Ten byl oceněn stříbrnou
stuhou. V každé kategorii porota
vždy vybrala jednoho absolutního
vítěze. Mezi mladšími zpěváky se
stal absolutním vítězem celé ka-
tegorie Šimon Brecher ze 4. B.
Gra tulujeme a přejeme mnoho
štěstí v dalších uměleckých sou-
těžích. Učitelé hudební výchovy

Taneční skupina DEMO má
v této sezoně za sebou již řadu
ocenění. Naše nejmladší a pokro-
čilé tanečnice se účastnily Česko-
lipského zvonečku, kde si vytančily
stříbro a bronz, na
soutěži Dance Děčín si
pokročilé tanečnice
vybojovaly stříbro, na
Čáslavském čtyřlístku,
kterého se účastnily
všechny tanečnice TS
Demo jsme si v dět-
ské kategorii disco
dance  odnesly první
a třetí místo. Pokro-
čilé tanečnice se v juniorské kate-
gorii v disco dance umístily na 
1. místě, děti a pokročilí si z re-
gionálního kola Taneční skupiny
roku odnesly bronz a stříbro, 

na Festivalu tanečního mládí od
Svazu učitelů tance si v regionál-
ním kole vytančily bronz a zlato.
Obyvatele Prahy 13 zveme 
15. června od 18 hodin 

do KD Mlejn na naši závěrečnou
 akademii. Více na 
www.tancitmuzekazdy.cz
nebo na tel. 724 121 402.

Jitka Žaloudková

V dubnu se v Základní škole
Kuncova konalo obvodní kolo
61. ročníku matematické olym-
piády žáků 6., 7. a 8. tříd základ-
ních škol a studentů odpoví-
 dajících ročníků víceletých gym-
názií z Prahy 5 a Prahy 13. Sou-
těže se zúčastnilo 152 úspěšných
řešitelů školních kol, což bylo vý-
razně více než v minulých letech.

Z celkového počtu 53 žáků a stu-
dentů škol naší měst ské části
bylo ve všech třech kategoriích
úspěšných jen 20 řešitelů. Všem
vítězům a úspěšným řešitelům
srdečně blahopřeji a za tradičně
skvělou organizaci soutěže děkuji
paní učitelce Dimitrové. Více na
www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Po loňském úspěšném projektu
Den vody v ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Lužiny jsme se
letos rozhodli připravit Den
Země. Naším cílem bylo dětem
připomenout tradici a význam to-
hoto dne, zopakovat základy en-
vironmentální výchovy a zapojit
do projektového dne celou školu.
Přípravu na projekt jsme s před-
stihem zahájili hromadným sbě-
rem papíru a víček z PET lahví.
Samotný Den Země jsme odstar-
tovali 20. dubna. Na stanovištích
žáci poznávali rostliny a zvířata,
skládali pexetrio i puzzle, správně

třídili odpad… Poslední úkol byl
pro žáky připraven na školní za-
hradě, kde sázeli stromky, keře
a skalničky. Martin Marek

Dne 16. dubna proběhlo slav-
nostní vyhlášení vítězů obvod-
ních kol vědomostních olympiád.
Jsme rádi, že se žáci ZŠ Janského
v silné konkurenci neztratili
a byli mezi oceněnými. V soutěži
Předveď, co umíš na PC se 
na 1. místě umístila T. Beznos-
ková z 5. třídy a na 3. místě
L. Volf ze 7. třídy. V olympiádě
z anglického jazyka 1. místo ob-
sadil D. Mourad z 8. třídy

a v matematické olympiádě se na
2. místě umístila S. Skalická 
z 5. třídy. Naši žáci si vedou
velmi dobře jak ve vědomostních
olympiádách, tak i v umělecky
a sportovně zaměřených soutě-
žích. Děkujeme všem žákům
a gratulujeme vítězům.

Pro příští školní rok nabízíme
několik volných míst v 6. třídě
v jazykově a sportovně zaměře-
ných skupinách. Karla Krištofová

BA Sparta Praha vychovala ne-
spočet juniorských reprezentantů
i prvoligových hráčů a hráček.
Příkladem je Karolína Fadr hon-
sová, která ve svých 14 letech
 dostala důvěru a nastoupila jako
jedno z křídel v sestavě družstva
žen. Po zápase měla na svém
kontě 5 bodů za 23 minut a za
staršími hráčkami nezaostávala. 

Kromě krásného 4. místa star-
ších žákyň na mistrovství repu-
bliky se BA Sparta může chlubit
účastí starších a mladších doros-

tenek v barážích o nejvyšší soutěž
v republice. Velkou pochvalu za-
slouží také nejmladší minižákyně
MIX, které na národním finále
obsadily v těžké konkurenci 
4. místo. Nejvíce si vážíme
úspěšně zvládnutého dubnového
minicampu, kde se všechny naše
minižákovské a žákovské složky
připravovaly na závěr sezony.
Basketbal v dívčích barvách 
v BA Spartě pořád žije a vzkvétá.

Pavel  Šenk,
trenér ženské složky BA Sparta

Jarní petrklíč
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Pražská muzejní noc
V sobotu 9. června otevřou
pražská muzea a galerie už po-
deváté své dveře návštěvníkům
v netradičním nočním čase –
od 19 do 1 hodiny. Letos na-
bídne svůj program 39 insti-
tucí v téměř 70 objektech.
Mezi nováčky, kteří zase
o něco více zpestří nabízený
program, se řadí AMoYa, Bo-
tanická zahrada, Dům národ-
nostních menšin, Meet

Factory nebo
Novoměstská
radnice. Tra-
diční expozice
a výstavy doplní
přednášky, kon-
certy či filmové
projekce, ale
i doprovodný
program pro
děti. Budou
připraveny spe-

ciální bezplatné autobusové
linky pro přepravu návštěvníků
s centrálním přestupním bodem
na nám. Jana Palacha (metro
A Staroměstská), kde bude
umístěn také informační stan
(další bude instalován u Národ-
ního muzea na Václavském ná-
městí). Během loňské muzejní
noci bylo zaznamenáno téměř
182 tisíc návštěvníků. Více naj-
dete na www.prazskamuzejni-
noc.cz.

Trefa do černého
Ve středu 27. května 1942, pět
minut po půl jedenácté dopo-
ledne, to prostě vyšlo. Gabčík
s Kubišem byli připraveni, tak
jim přálo i štěstí. Heydricha

v Kobylisích teutonská prozřetel-
nost opustila. Následuje stanné
právo, vypálení Lidic a utišení
nacistické hydry prvními stov-
kami lidských obětí. Ve čtvrtek
18. června 1942 ve čtvrt na dva-
náct dopoledne v kryptě pravo-
slavného kostela svatého Cyrila
a Metoděje v Resslově ulici 
7 statečných po 21 dnech úspěš-
nou operaci Anthropoid defi ni-
tivně ukončilo. Na území Pra-
hy 8, kde k atentátu před 70 lety
došlo (a v řadě dalších míst), pro-
běhne řada vzpomínkových akcí.
Od 4. 6. v Libeňském zámku vý-
stava „Někomu život, někomu
smrt“, 18. června v 10.30 hod.
v chrámu sv. Cyrila a Metoděje
panychida za statečné parašutisty.
Od 19. do 22. 6. v karlínském
letním kině Filmové léto s lidic-
kou tématikou. Daleko více naj-
dete na www.praha8.cz

Dan Novotný

Stalo se v červnu

Dva králové ze tří 
Svatí tři králové – tak nazvali nacisté zpravodajsko-sabotážní skupinu Obrany ná-
roda, pplk. Josefa Balabána, pplk. Josefa Mašína a št. kpt. Václava Morávka. S čer -
vnem dva z nich spojují osudové okolnosti jejich života i smrti. Legionář Josef
Balabán (nar. 5. června 1894), v roce 1939 už podplukovník, byl díky zradě v dubnu
1941 po přestřelce dopaden a zatčen. Vzdor bestiálně krutým výslechům nepromlu-
vil. Podplukovník Josef Mašín, také legionář, zatčen po intenzivní přestřelce
v květnu 1941 a bezvýsledně krutě mučen, byl popraven 30. června 1942. Vrcholem
diverzní skupiny byly bombové atentáty v Berlíně. První v lednu 1941 úspěšně za-
sáhl německé ministerstvo letectví a policejní ředitelství. Druhý byl v únoru 1941 na
berlínském Anhaltském nádraží zamířen na vlak Heinricha Himmlera, který unikl
smrti jen náhodou (vlak pro technickou poruchu přijel na jiné nádraží). Obě akce vy-
volaly u nacistů mimořádný rozruch. Svatí tři králové (št. kpt. Morávek padl 21.
března 1942 v bitvě s gestapem) jsou pro nás bezesporu nehynoucím symbolem
i důkazem cti a statečnosti.

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Prušáci ve Stodůlkách r. 1866
Z obce Stodůlek odesláno bylo 14 oráčů s koňmi za vojskem na firšpon, kdež pobyli 
6 až 8 neděl. Z tohoto důvodu polní práce se odbývala a to tím hůře, když doma zbylé
potahy musely každou chvíli s vojskem, které sem a tam po Čechách mašírovalo.
Kdekoho vojsko napadlo, hnalo jej sebou, kdo mohl, vše ukrýval do lesů, nepřítel ale
již po celých Čechách rozložen byl. Dne 21. července o 11 hodině před polednem při-
šlo do Stodůlek 8 vojínů s jejich veli-
teli a za dvě hodiny potraviny, které
stály 200 zlatých 46 krejcarů, poru-
čili tyto koňmi a povozem na místo
určení sobě dovézt. Z toho důvodu 
3 vojíni co stráž zde státi zůstali. Po-
depsáni: František Kubr – předsta-
vený, Josef Havlůj – radní, Matěj
Tůma – výbor, Jan Kubr – výbor. 

Vybral Dan Novotný

Tentokrát bych vás rád pozval na procházku
do nejkrásnějšího přírodně-krajinářského
parku a památky UNESCO – Průhonického
parku. Park nechal založit hrabě Arnošt
Emanuel Silva-Tarouca, dokončen byl v roce
1885. Dominantou parku je krásný zámek
a pod ním Zámecký rybník. V parku najdete
několik set rostlinných druhů, které hrabě
většinou přivezl ze svých cest. Rostou tu na-
příklad krásné kanadské jedle a hlavně
množství rododendronů, magnolií, cypřišů,
jalovců, ale je tu také alpinum plné vzácných
rostlin. Čeká na vás labyrint cest, po kterých
dojdete na zajímavé vyhlídky i do tajemných
zákoutí parku. Na rozlehlých travnatých plo-

chách si můžete dokonce uspořádat piknik.
V Průhonickém parku můžete strávit 5 ho -
din, ale také celý den a stejně ho celý neproj-
dete. Od května do září je otvírací doba od 
7 do 20 hodin. Dospělí platí 50 Kč, děti, stu-
denti a důchodci 30 Kč, za psa zaplatíte 

10 Kč, rodinné vstupné (2+2) je 
130 korun. Kupte si plánek parku,
abyste na nic důležitého nezapomněli.

Pokud jste skutečnými milovníky
zahrad, doporučujeme v Průhonicích
k návštěvě také Dendrologickou za-
hradu, která je  od zámecké brány
vzdálena něco přes kilometr (leží na
opačné straně dálnice D1). Zaujme
vás neuvěřítelnou přehlídkou běžných
i cizokrajných stromů, keřů, skalniček,
popínavých a vodních rostlin. Od
května do srpna je otevřeno od 9 do
19 hodin. Více na www.dendrologic-

kazahrada.cz.
Do Průhonic jedou autobusy z metra C
Opatov – č. 363 vždy ve čtvrt a ve třičtvrtě
a č. 385 v celou hodinu. Přeji krásné počasí,
estetický a turistický zážitek.

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

TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Perlu mezi parky 
najdete v Průhonicích
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Vzpomínky

Ženský volejbal tady vznikl tak trochu náhodou

Jaké byly začátky ženského volejbalu
ve Stodůlkách? 
V roce 1956 se tady začal hrát
mužský volejbal. Družstvo tehdy
založil můj manžel Josef Tlami-
cha. Na okrese Praha-západ
tehdy byla soutěž, které se ale
mohla zúčastnit jen smíšená
družstva. Tak jsme do toho šly
a hrály jsme s nimi. Chodily
jsme cvičit, tam jsme si
také občas zahrály, a když
už nás bylo hodně, oddě-
lily jsme se a začaly jsme
hrát jako družstvo žen.
Přihlásily jsme se dokonce
i do soutěže... Na volejbal
nás chodilo asi jedenáct,
ale všechna děvčata se ne-
zúčastňovala zápasů. To
na cvičení nás chodilo da-
leko víc, určitě kolem tři-
cítky. 

Paní Kubrová, dá se tedy říci,
že ženský volejbal ve Stodůl-
kách vznikl poté, co jste mu-
sely doplňovat mužský tým?
Ano, byla to svým způso-
bem náhoda. Ale šťastná.
Já jsem se do Stodůlek
přivdala, když jsme začí-
naly s volejbalem, byla jsem už
vdaná a měla děti. Manžel, ten
volejbal nehrál, spíš se věnoval
fotbalu. Tak dlouho tady žiji,
s manželem jsme byli přes pade-
sát let, a představte si, že mi v le-
graci dodnes říkají, že jsem
naplavenina. 

S muži jste už potom nehrály?
Jen občas. Například na 1. máje.
Z těchto prvomájových zápasů se
stala jakási tradice. A musím říci,
že se nám je podařilo i porazit.

Jak to nesli?
To si asi umíte představit. Ale
protože oba týmy tvořily větši-
nou páry, tak na hřišti se kluci
tvářili, jako by nic. Doma jsme si
to ale vyříkali.

Takže vy jste byly takové sportovně
založené rodiny.
Tady jsme cvičením a sportem
všeobecně žili od malička. Dva-
krát týdně jsme chodili cvičit,
pak přibyl volejbal, takže jsme
byli vlastně pořád v pohybu.
Když jsme začaly s volejbalem
soutěžit, jezdily jsme po všech
okresech, dostaly jsme se i do

krajského klání. Tehdy jsme byly
fakt dost dobré. Jenomže jsme
nacvičovaly na spartakiádu a jed-
nou jsme místo na zápas šly na
trénink. Výsledek byl, že nás vy-
škrtli. Bylo to zkrátka něco za
něco. Nebýt spartakiády, možná
jsme to mohly dotáhnout daleko
dál. No, stalo se, pak už jsme
hrály jen v rámci okresu Praha-
západ. Když se v roce 1974 staly
Stodůlky součástí Prahy, byl se
soutěžemi konec. Hrály jsme
pořád, ale už jen mezi sebou.

Když už jste kvůli spartakiádě přišly
o účast v krajské soutěži, dostaly jste
se alespoň na Strahov?
To víte, že ano. Žádnou sparta-
kiádu jsme nevynechaly. Protože
jsme bydlely blízko a mohly jsme

nástup nacvičovat přímo na Stra-
hově, dělaly jsme i čela.

Paní Tlamichová, váš manžel Josef byl
trenérem ženského volejbalového
družstva. Poznali jste se až pod vyso-
kou sítí?
Kdepak, my jsme se znali dlouho
před tím, vždyť jsme byli oba
Stodůláci. Když jsem začala s vo-
lejbalem, byli jsme stále jen ka-
marádi. Ale znáte to – kamarádi,
kamarádi a najednou byla svatba.
A to mě nikdy ani ve snu nena-
padlo, že bychom se my dva
mohli vzít.

Byl trenér přísný?
Co ten se na nás nahulákal, to
byste koukala, ale je pravda, že
jsme pod jeho vedením dělaly
pokroky. Vyhrály jsme nějaké po-
háry, ale také míč nebo síť. Jed-

nou přišel a řekl nám, že
pojedeme do Prahy na přátelák
s nějakým ligovým týmem. To
víte, že jsme se těšily. Sbalily
jsme dresy a pyšně vyrazily. Při-
vezl nás na Albertov, tam nás po-
sadil a řekl: Tak a teď se dívejte,
jak se hraje volejbal. Tenkrát ale
dostal jmen...

Cestovalo se, jak to šlo. Vla-
kem, autem, na skútru... a on
nám potom řekne, abychom se
dívaly... Vzpomínám si, jak jsme
jednou hrály v Příbrami – tam
jsme dostaly 3:0 a šly jsme. A pro
tuhle nadílku jsme si jely půl dne
vlakem. Většina z děvčat měla
malé děti, ty jezdily s námi
a Pepa, tedy trenér, nám je hlídal.
Stačil všechno – hlídat děti
i nám vynadat. My jsme to ale

nebraly tak vážně – když jsme
prohrály, svět se nezbořil, když
jsme vyhrály, bylo to fajn, oslavily
jsme to a jelo se dál.

Jaké jste měly tenkrát dresy?
Jedny byly žluté s černými
 proužky, měly jsme také červené,
zkrátka, co jsme si koupily, to
jsme měly. Třeba obyčejná trička,
na která jsme si napsaly čísla.
Jednou nám jednota dala tepláky,
takže jsme je měly všechny
stejné. Byly tmavě modré a čísla
byla červená. Šly jsme v nich i do
Řeporyj na 1. máje.

Tepláky jste dostaly, ale kdo platil to
ostatní?
No přece my. Na všechno jsme si
musely vydělat. Uspořádaly jsme
zábavu a nějaká ta koruna šla do
„naší pokladny“. Každoročně
tady bylo sedm plesů, z toho tři
pořádal Sokol, to jsme nikdy ne-
vynechaly. Zábavy byly v hotelu
U Jílka (dnes je tam Vitana)
a dodnes na ně vzpomínáme.
Tenkrát lidi drželi víc při sobě.
Společně jsme se chodili bavit,
ale také na brigády.

Naše kamarádství a vlastně ka-
marádství celých našich rodin
nám vydrželo celý život.

Jmenovala se vaše tělovýchovná jed-
nota pořád Sokol?
My jsme s tím neměli problém.
Možná to bylo tím, že Stodůlky
byly vesnicí, všichni jsme se od-
mala znali, dobře jsme spolu vy-
cházeli. Asi jenom dva roky jsme
byli JZD Stodůlky. Naštěstí to
bylo krátkou chvíli, protože jsme
se za ten název dost styděli. 

Podnikaly jste, kromě plesů, ještě ně-
jaké jiné akce?
Čarodějnice, dětský karneval,
oslavu dne dětí... Na to v pod-
statě navázal Klub seniorek Sto-
důlky a už asi šest let tyto akce
připravuje. Začaly jsme srazem
rodáků, ten se opravdu povedl.
Připravovaly jsme to asi devět
měsíců a sešlo se nás přes 400.
Po čase jsme se viděly i s děvčaty
z volejbalu, která už tady nebydlí.
Bylo to moc fajn. Vždyť stodů-
leckému ženskému volejbalu už
je přes padesát let. Víte, dnes je
tolik možností vyžití, že je těžké
si vybrat. My jsme jich měly
podstatně méně, ale o to víc jsme
si všechno užívaly. Dnes je na co
vzpomínat. Eva Černá

Letos oslavil Sokol 150 let své činnosti. Za datum jeho založení 
se pokládá 16. únor 1862. Stodůlecký Sokol je ale o něco mladší.
V roce 2010 oslavil své sté narozeniny.

Dnes nabízí sportovní vyžití dětem, mládeži i dospělým
v oddílech atletiky, fotbalu, košíkové, tenisu, nohejbalu, stolního
tenisu, základní a rekreační tělesné výchovy nebo v oddílu
volejbalu. A právě o ženském volejbalu jsme si krátce povídali s paní
Vratislavou Tlamichovou a paní Jarmilou Kubrovou, které stály
u jeho vzniku. 
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Inzerce

Služby

Blahopřejeme

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

✁
AUTOSERVIS VRÁNA – OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK

TEL.: 603 117 059, 311 670 198   
WWW.AUTOVRANA.COM

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

Husníkova 2087

£ V těchto dnech společně oslaví 80. narozeniny
manželé Světlíkovi. Hodně zdraví, štěstí a spokoje-
nosti do dalších společných let přejí děti, vnoučata
a hlavně pravnučky Barborka s Terezkou.

£ 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 kon-
strukce).

£ 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 doprav y a při-
pojení. Likvidace zdarma. Tel.: 603 878 406. 
£ INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238
večer, 602 938 399. 
£ Elektrikářské práce-Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kance-
lářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, kra-
bice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám,
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny do be-
tonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola stáva-
jící instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344. 
£ Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn,
kanalizace, 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.

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
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NOVĚ PNEUSERVIS 
SERVIS KLIMATIZACÍ 1000 KČ

 • DIAGNOSTIKA VOZIDEL
 • KATALYZÁTORY, KLIMATIZACE
 • TLUMIČE, ČEPY

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

£ REVIZE a opravy elektrických zařízení, výměny
vadných jističů před elektroměrem spojené se za-
plombováním rozvaděčů, 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.
£ Instalatér – Fröhlich 603 239 568, 222 962 904.
£ Fa udržal–pokládka podlahových krytin 
(pvc, koberec, korek, plovoucí podlahy), 
práce i so+ne. tel.: 603 271 240.
£ STĚHOVÁNÍ MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.  
£ Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 
Tel.: 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.
£ Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, levně,
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
£ 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 pracov-
ních 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, pán. 100 Kč. T: 602 151 310. 
£ 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 tapety, 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 zpraco-
vání 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.
£ 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, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, 
sádrokarton. Cena, spolehlivost. Tel.: 604 921 751,
KytirJiri@seznam.cz.
£ Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, tope ní.
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta la-
térské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy.Tel.: 602 331 959.  
£ Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových možností.
Volejte 774 901 193.
£ Elektrikáři Kilián – Švarc 
mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org. 
e-mail: jsvarc@elektrikari.org. 
£Malířské a lakýrnické práce M. Sus tel.: 603 505 927.  
£ 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.

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

£Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105,
Praha 13, opravy starterů, alternátorů, veškeré au-
toelektrikářské práce osobních i užitkových vozidel,
diagnostika a opravy elektronických systémů, mon-
táž doplňků. Tel.: 235 518 049, 724 106 146.
£ Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,
levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci. 
Tel.: 777 227 840.  
£Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.  
£ Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání,
kompletace nábytku. Tel.: 603 305 211. 
£Servis počítačů a notebooků u Vás doma či 
v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA poradíme, přijedeme, 
profesionál ně opravíme, zaškolíme, tel.: 222 769 774,
www.vyjezdovysevis.cz.
£Bachova květová terapie, pomoc při zvládání
obtížných životních situacích, harmonizace mysli.
Mgr. Jitka Sedláčková, tel.: 602 284 962. 
£Nově otevřený masérský salón – Jonáková – Velká
Ohrada – masáže: klasické rekondiční, pro těhotné a mi-
minka, indická masáž hlavy, lifting obličeje, čokoládová te-
rapie. Prodej produktů přírodní kosmetiky značky SALOOS!
Prodej doplňků stravy bez chemických přísad pro posílení
imunity, detoxikaci těla atd. 
Více na www.salon-jonakova.cz nebo na tel.: 608 251 444! 
£Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! Nabízíme 
volná parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova
od 480,- Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory,
slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. 
PO PŘEDPLACENÍ DVOU MĚSÍCŮ ZÍSKÁTE DALŠÍ DVA
MĚSÍCE PARKOVÁNÍ ZDARMA! 
£Rekonstrukce bytů, fasády, terasy, menší stavby
aj. www.zednictvikalina.cz. Tel.: 775 986 021.
£ LOGOPEDIE u vás doma 250 Kč/45 min. Tel.: 773 260 568.
£Hodinový manžel David Praha vám pomůže vyřešit
problém s veškerými opravami bytu či domu. Prová-
díme tyto práce: malířské, instalatérské, zednické,
zámečnické a také montáž nábytku a pokládání 
podlah. Jsme vám k dispozici na tel.: 774 111 999.

Inzerce
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Zaměstnání
£ Zavedená RK přijme makléře. Tel.: 608 066 796. 
£ Přijmu kadeřnici na ŽL, Píškova 34. Tel.: 603 890 000.
£ Hledáme obchodní zástupce na hlavní i vedlejší
činnost. Řidičský průkaz sk. B podmínkou. 
Tel.: 608 934 456.

Různé
£ Kuřáci, odvyknete na 90%! Tel.: 224 214 617, 
604 207 771.  
£ Antikvariát Nika – Ovčí Hájek 2153/2, 
TEL.: 226 216 914, 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz,
Otevřeno denně 13-18, ve středu 10-19 hodin.  
£ Zhubněte s námi na Hůrce. 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.  
£ Otevřeny jesle – Penguin, K Zahrádkám 22, 
tel.: 776 785 694. V prostorách otevřen masážní 
kabinet, rehabilitace. 

Byty
£ Hledáme pronájem bytu v Praze a okolí pro 2 osoby,
možno garsonka – 3+1 do 14 000 Kč včetně poplatků dle ve-
likosti a stavu bytu. Tel.: 605 845 088, 220 806 245. 
£ Nabízíme pronájem dvou bytů v Praze 5, 1+KK za 
8 500 Kč a 2+KK za 10 000 Kč měsíčně. Ceny jsou včetně
poplatků i energií. Tel.: 777 260 333 sl. Krajňáková.  
£ Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji,
nejlépe na Praze 5. Tel.: 722 509 948. 
£ Koupím rychle byt na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe
v blíz kosti Centrálního parku. Platba hotově. Tel.: 777 660 690. 
£ Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 4+1
u metra Hůrka, RK ne. Tel.: 776 049 709.  
£ Koupím byt na Praze 5 (13). Osobní či družstevní
vlastnictví. Případný dluh, exekuci či jiný závazek
vyřeším. Platím ihned. Solidní jednání. 775 688 057.
£ Manželský pár hledá malý byt (1+KK, 1+1) u metra-
Hůrka, ne RK. Tel.: 602 283 507.  
£ Hledám 2+KK, 2+1 v této lokalitě za rozumnou cenu,
jen od majitele. Solidní jednání. Tel.: 777 315 314.  
£ Prodám mezonet 4+1 OV, 108 m2, jižní lodžie,
metro Hůrka. Dům i byt po rekonstrukci, 
solidní jednání. tel.: 734 674 405.  
£ 2+KK, 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. 

Prodej–koupě–pronájem
£ Pronajmu garáž P-5, V. Ohrada. Mob.: 603 536 588. 
£ Pronajmu uzamykatelný garážový box v Nušlově
ul. za 1 500 Kč/měs. Tel.: 723 885 946.  
£ Koupím garážové stání Kettnerova ul.
TEL.: 602 295 583.  
£ Pronajmu samost. uzamč. garáž, Nušlova. 
Tel.: 737 321 455.  
£ Koupím byt na P-5 do 3 mil. Kč. Tel.: 608 110 579.

Vážení zákazníci, 
1. června je to již rok co máme otevřenou 

novou prodejnu v OC LUKA,
v přízemí (vedle řezníka), tel.: 251 611 432.

Děkujeme za přízeň 
a i nadále se na vás budeme těšit.

DOMÁCÍ  POTŘEBY 
A  ŽELEZÁŘSTVÍ  LUKA

! AKCE ŽEBÍRKA ZA 79,- Kč !
600 g marinovaná žebírka pečená na medu 
cafe & restaurant MANHATTAN
Volutová 16, rezervace na tel. 773 197 077
akce platí do konce srpna s tímto inzerátem

www.manhattan-restaurant.cz

PRODEJ ČERSTVÉ ZELENINY, BYLIN A OVOCE
přímo z farmy

každé pondělí odpoledne.
od 14.00–19.00 hod. farma Koudelkovi,

Ke Kalinovu mlýnu 34, Ořech
Tel.: 603 446 943

www.cerstvebedynky.cz

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel.: 226 216 914, 739 426 643

www.antikvariat-nika.cz
Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,

ve středu 10.00–19.00 hod.

KOSMETICKÉ STUDIO
Levné Modelace

parfémy nehtů

Galanterie
Sluneční nám. 3, 20 m od metra Hůrka

Po–Pá 9–18 hod.     Tel. 251 612 425

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu.

Bližší informace na
tel. 603 728 140

Inzerce

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13

£ AIKIDÓ PRO DĚTI OD ČTYŘ LET v novém, tradičním
domě AVALOKA, Bellušova 2759/72 Praha 13, Lužiny.
 Zkušení učitelé, exkluzivní, tradiční, ekologické prostředí,
individuální přístup, možnost přítomnosti i součinnosti
 rodičů, čekárna s čajovnou a prodejnou, vlastní parkoviště. 
Telefon: 777 311 083, E-mail: avaloka@seznam.cz, 
Web: www.avaloka.cz.
£ JÓGA pro ženy i muže se zkušeným a erudovaným
učitelem, v novém exkluzivním prostoru tradičního domu 
Avaloka, Bellušova 2759/72, Praha 13, Lužiny. 
Telefon: 777 311 083. E-mail: avaloka@seznam.cz, 
Web: www.avaloka.cz. 
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Mohou cvičit pod širým nebem
Středisku sociálních služeb Pra -
hy 13 se na konci dubna podařilo
získat dotační příspěvek na vý-
stavbu tří venkovních cvi-
čebních fitness prvků pro
seniory. Štědrými dárci
prostředků ve výši téměř
80 000 korun jsou Na  -
dace správného životního
stylu a společnost COL-
MEX. Chybějící částku
50 000 korun doplatí
Středisko sociálních slu-
žeb a MČ Praha 13. 

Cvičební prvky budou
postaveny v areálu stře-
diska sociálních služeb.
Záměr byl předjednán

s kluby seniorů, které ho podpo-
řily a tři cvičební prvky si samy
vybraly. Možnosti si vyzkoušely

a zvolily podle svých potřeb 
na hřištích pro seniory v Podolí
a v Lysolajích. Ve finále byly vy-

brány cvičební stroje na
procvičování ramen, jez-
decké zařízení a surfo-
vací zařízení. Fitness
prvky, ve zvolené kom-
binaci, umožňují
úspěšně protáhnut celé
tělo. Výstavbou těchto
prvků vznikne malé fit-
ness hřiště pro seniory,
které bude prvním zaří-
zením tohoto druhu na
území naší městské
části. 

    Středisko sociálních služeb Prahy 13

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

4. 6. 150 let Sokola                    Svatava Bulířová

Pokračování besedy o novinkách v první pomoci
Městská policie Praha

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

11. 6. Oslava 90. narozenin čtyř členů našeho klubu
Svatava Bulířová

18. 6. Olympiáda našeho klubu ve vnitřních i vnějších
prostorách DS Lukáš Richard Kouba

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

25. 6. Přátelské posezení před prázdninami                                                               
Svatava Bulířová

Přeji všem pěkné užití prázdnin. V klubu se opět sejdeme 
3. září 2012.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

5. 6. Video - film na přání
12. 6. Sportovní soutěžení o ceny

Pavel Vykydal, Home Senior

19. 6. Zahraje nám Komorní orchestr Václava Vomáčky
26. 6. Rozloučení před prázdninami.
Od 14. do 21. července pobyt v Chlumu u Třeboně.

Přeji všem krásné prázdniny.

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

Klub seniorů III 

a Svaz postižených 

civilizačními chorobami

6. 6. Zájezd do Častolovic  Roman Kosan
Luboš Žemlička

13. 6. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

20. 6. Recitovat a zpívat nám budou děti z Mateřské
školy Paletka Alena Černohorská

27. 6. Rozloučení před prázdninami při  kávě a čaji
Promenáda v zahradě všichni

Všem seniorům přejeme příjemné prožití červencové
a srpnové dovolené. 

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

6. 6. Diabetes a řízení auta
13. 6. Co na dovolenou
20. 6. Příprava na rekondiční pobyt
27. 6. Pokyny pro rekondiční pobyt
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

Senioři si v Lukáši zazpívali s dětmi
Koncert pro seniory se uskutečnil
14. května ve Středisku sociál-
ních služeb Prahy 13. Byl věno-
ván nejen vítání jara, ale
především jako vyjádření úcty
všem maminkám k jejich svátku.

Hlavními aktéry byly dětský pě-
vecký sbor Klíček a flétnový sou-
bor Notečka pod dirigentským

vedením sbormistryně Aleny Pa-
nochové. Jejich vystoupení na-
slouchalo početné a pozorné
publikum z řad členů jednotli-
vých klubů seniorů, klientů den-
ního stacionáře střediska

sociálních služeb a obyvatel
domu seniorů. Děti zahrály
a zazpívaly písničky a také
zarecitovaly básničky věno-
vané maminkám a jaru. A na
závěr si všichni, vystupující
děti i ti dříve narození, spo-
lečně  zazpívali. Publikum
v zaplněném klubu seniorů

odměnilo mladé umělce upřím-
ným potleskem a ti na oplátku
zazpívali přídavek.             Jiří Mašek
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Zemřela legenda českého filmu
V noci na 27. května zemřela le-
gendární česká herečka Zita Ka-
bátová. Přesně o měsíc dříve, 
27. dubna, oslavila krásné 
99. narozeniny. S kyticí a dárko-
vým balíčkem poblahopřál této
nejslavnější občance Prahy 13
také starosta David Vodrážka. 

Herečka, která se proslavila 
ve 30. a 40. letech 20. století,
 nesměla po 2. světové válce a ze -
jména po roce 1948 veřejně vy-
stupovat a prožila velmi těžké
období. V 21. století ztvárnila
role například ve filmech Babí
léto (2001) nebo Želary (2003).
Paní Kabátová zemřela ve
spánku a smířená.

Postavy, které ztvárnila, ale žijí
dál. -st-

Dne 1. června 1957 uzavřeli manželství
Olga a Ladislav Fialovi. K jejich 55. vý-
ročí – smaragdové svatbě – jim do dal-
ších společných let přejí všechno nej-
 lepší a hlavně zdraví, lásku a životní
optimizmus dcera Jana s rodinou,
vnučka Lucie s rodinou, vnuk Petr
s přítelkyní a bratr Jiří s rodinou.
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Ve Mlejně se celou první polovinu
roku prolínalo mnoho témat
a žánrů, od klasické hudby přes

operu k folku a rocku, od tance
a pohybového divadla beze slov až
k tradiční činohře. Mlejn se stal
útočištěm mnoha umělců všech
věkových kategorií, kteří zde
uvedli svá alternativní i klasická
díla. Na začátku roku proběhl
mezinárodní festival pohybového
divadla, dva festivaly divadla pro
děti a tradiční neprofesionální sou-
těžní hudební a divadelní pře-

hlídky. Sezóna 2011–2012 se chýlí
ke konci. Připravují se akademie
a vystoupení zájmových klubů, kde

především děti předvedou,
co se v průběhu školního
roku naučily. Určitě se jedná
o mnoho příležitostí, které
dokazují, že děti a mládež
v Praze 13 nezahálejí a ne-
tráví čas jen u počítačů. 

Na novou sezonu chys-
táme tradiční i nové akce,
děti budou moci opět od

října pravidelně chodit na ne-
dělní pohádky, středy budou pa-
třit hudbě a čtvrtky různým
druhům divadla. Pondělky
a úterky zůstávají v našem speci-
álním sále vyhrazeny pro volno-
časové aktivity a kroužky. Zájem
veřejnosti o pohybové kurzy
stoupá, a to nejen o jednorázové
dílny, atraktivní svou výjimeč-
ností - například kurz balanco-

vání na rukách, který proběhl
v dubnu. Jsme velmi potěšeni, že
děti i dospělí navštěvují kurzy
pravidelně, ať již je to kondiční

cvičení, Pilates nebo akrobacie.
Na léto jsme přichystali několik
pohybových dílen a tradiční pří-
městský tábor pro děti. 

Sezona končí, připravujeme novou

Program klubu Mlejn červen 2012

Divadlo

6. 6. st 19.30 Športniki: GAGARIN! 
Od tvůrců inscenace Back to Bullerbyn:
Inscenace se inspiruje knihou Jurije Nagibina
Úsměv a Hvězdy. Pojednává o životě a díle 
 Jurije Alexejeviče Gagarina. 
ČESKÁ PREMIÉRA

10. 6. ne 19.30 ŽENA V TRYSKU STOLETÍ
Premiéra nového představení divadelního souboru D13.
Komedie Zdeňka Podskalského, která je věnována především ženám,
je duchaplným průvodcem po dějinách ženské nadvlády nad muž-
ským pokolením. Nenechte si ujít večer plný legrace.
Autor: Zdeněk Podskalský

14. 6. čt 19.30 ŽENA V TRYSKU STOLETÍ
27. 6. st 19.30 ŠVANDA Divadlo s duší šou

Příběh člověka, který není schopen najít svou roli v normálním
světě. 

Taneční představení

3. 6. ne 16.00 TANEČNÍ STUDIO MIRABEL
15. 6. pá 18.00 TANČIT MŮŽE KAŽDÝ – DEMO

Závěrečná akademie taneční skupiny DEMO při tanečním studiu
„Tančit může každý“. Disko a street dance

17. 6. ne 15.00 MODERN DANCE PLAMÍNEK
17. 6. ne 18.00 TANEČNÍ ODDĚLENÍ DDM STODŮLKY
20. 6. st  18.00 TANEČNÍ CENTRUM MARTINA

Děti   

18. 6. po 18.00 VYSTOUPENÍ KURZŮ
Během večera uvidíte ukázky a vystoupení dětského cirkusového
kurzu i vzdušné akrobacie dospělých. 

22. 6. pá 15.00 ZAHRADNÍ SLAVNOST
Spolkový dům Tradiční zahradní slavnost pořádá folklorní soubor Lučinka.

Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13

Koncerty:

7. 6. čt 19.30 IN THE MIDDLE OF… (koncert)
Zveme vás na jedinečný koncert v podání zpěvačky, klavíristky
a skladatelky Andrey Bučkové a harfistky Márii Kmeťkové,
které spolu začaly koncertovat v srpnu minulého roku.
Tento krásný poslechový zážitek bude obohacen vzdušnou akrobacií
v podání Cirkusu Mlejn.

16. 6. so 19.00 HEXAGON – country zábava
Spolkový dům Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13
20. 6. st 16.00 Duetové HLASování 
Spolkový dům Koncert žáků Školy moderního zpěvu Lukáše Jindry. Další tema-

tický koncert tentokrát zaměřený na duety vyvrcholí rozlučkou se
školním rokem v podobě tradičního opékání buřtů.
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13

Připravujeme na léto:

9.–10. 7. Workshopy vzdušné akrobacie aneb VISETI ZLATO!
oba dny VZDUŠNÁ AKROBACIE PRO ZAČÁTEČNÍKY
17.00–21.00 Kurz pro úplné začátečníky bude zaměřen na základní dovednosti

vzdušné akrobacie na hrazdě a šále.
Lektor: Jana Klimová / Cena: 1100,– (900,– při zaplacení 
do 30. 6. 2012  Více na www.mlejn.cz.

6.–10. 8. LETNÍ CIRKUS VE MLEJNĚ
Cirkus Mlejn pořádá příměstský tábor pro děti
Celý týden bude koncipován jako cirkusový trénink zakončený poslední
den v pátek v 16 h malým představením. Dítě bude mít možnost vy-
zkoušet si všechny nabízené disciplíny (žonglování, jízdu na jedno-
kolce, swingování s ohněm…) a pak se zaměřit na ty, které si vybere.
Cena: 1500 Kč zahrnuje teplé obědy a pitný režim. Cena je splatná
nejpozději týden před začátkem tábora.
Přihlášky: Vyplněnou přihlášku zašlete na kurzy@mlejn.cz nebo
odevzdejte v recepci KD Mlejn. Přihlášku najdete i na našich webo-
vých stránkách nebo ji můžete také dostat v recepci
Info: Jana Klimová, kurzy@mlejn.cz, gsm: +420 608 111 516
Více na www.mlejn.cz.

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 n rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz n www.mlejn.cz n email: mlejn@mlejn.cz n Grant poskytla Městská část Praha 13
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Velký holky nepláčou 
a Žena v trysku století
V květnu se uskutečnilo již čtvrté
představení Velký holky nepláčou
s Janou Šulcovou v hlavní roli.
Představení si i tentokrát našlo
diváky a setkalo se s pozitivním
ohlasem. Divadelní skupina Jany
Šulcové hledá další hru, kterou by
pro své diváky připravila, ale
„Velký holky“ zatím slaví úspěch
po celých Čechách, tak na výběr
a zkoušky dalšího představení
zatím nezbývá mnoho času. Pře-
sto se těšíme, že se to podaří a že
Mlejn opět nabídne svým divá-

kům něco nového v oblasti či-
nohry.

Také divadelní soubor D13
uvede ještě před koncem sezony
premiéru a první reprízu svého
představení Žena v trysku století.
Kdo má tedy rád činoherní
 divadlo, neměl by si 10. nebo 
14. června večer nechat ujít tuto
příležitost. 

Vstupenky jsou už v prodeji
v Klubu Mlejn nebo na
www.mlejn.cz

Dagmar Roubalová, produkce KD Mlejn
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Kalendář akcí červen

Sobota 2. a neděle 3. 6.
Chyť si kapra 
Nepomucký rybník (pod tubusem metra) 
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.

Sobota 2. 6. • 10.00
Vyjížďka na 100 kilometrů
Start před budovou Avtoexportu 
(zastávka K Fialce, bus č. 164)
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XIII. ročník vyjížďky,
která není myšlena jako závod. Jede se v jedné skupině. Více
na css@csstodulky.cz a na www.csstodulky.cz, kde najdete
i mapu vyjížďky.

Sobota 2. 6. • 10.00 – 14.00
Tenerife pro začátečníky 
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada 
S sebou tužší papír typu pohlednice, tužku, nitě, silnější
jehlu, špendlík, podložku, perlovku. Kurzovné 120 Kč. Při-
hlášky na tel. 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 2. – čtvrtek 28. 6. • 10.00 – 18.00
Vlasta Čermáková – obrazy
Vrtbovská zahrada, Karmelitská 25, Praha 1
Výstava je otevřená denně.

Neděle 3. 6. • 14.00
Dětský den
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a Úřad MČ Praha 13
srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče na Dětský den. Na
děti čeká spousta dovednostních soutěží a velké množství
zajímavých cen. Občerstvení zajištěno.

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

Neděle 3. 6. • 16.00
Závěrečná akademie TS Mirabel
Klub Mlejn, Kovářova 1615/4
Přijďte se podívat, co se všechno děti v letošním roce na-
učily a nechte je předvést své úspěchy a nadšení pro tanec.
Uvidíte soutěžní choreografie, se kterými se umístily na me-
dailových místech na různých soutěžích, a také další cho-
reografie a tance, kterým se v tomto roce věnovaly. Více na
www.tsmirabel.cz.

Úterý 5. 6. • 18.30
Benefice pro  Církevní 
MŠ Srdíčko 
– gospely 
a spirituály
Komunitní  centrum 
sv. Prokopa, Nové  Butovice
Vokální soubor Geshem, Řím-
skokatolická farnost u kostela sv.
Jakuba Staršího a Církevní ma-
teřská školka Srdíčko Vás srdečně zvou na benefiční koncert
afro-amerických spirituálů a gospelů, na kterém vystoupí
vokální soubor Geshem a vokální skupina Let´s Go! Vstupné
dobrovolné, bezbariérový vstup. Výtěžek ze vstupného bude
věnován Církevní mateřské školce Srdíčko. Více najdete na
www.geshem.cz.

Středa 6. a 20. 6. • 12.00 – 16.00
Paličkování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada 
S sebou herduli, paličky, perlovku, nůžky, háček. Kurzovné 100 Kč.
Přihlášky na tel. 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Pátek 8. 6. • 12.00  
Slavíme 20 let Gymnázia
Nad Kavalírkou
Nad Kavalírkou 1/100, Praha 5
V rámci oslav 20 let existence školy si
dovolujeme pozvat všechny absolventy Gymnázia Nad Ka-
valírkou na Den otevřených dveří „Speciál“. Program a po-
drobnosti najdete na www.kavalirka.cz.

Pátek 8. 6. • 17.00 – 22.00 
Euro fotbal 
Staroměstské náměstí
Taneční skupina Sandra 96 vás všechny zve na taneční vy-
stoupení, která se konají na Staroměstském náměstí. V dal-
ších dnech vystoupí např. 12. 6. (17.00 – 19.30), 16. 6.
(20.00 – 22.00). Termín dalších vystoupení a více info na
www.sandra96.cz.

Neděle 10. 6. • 19.45
Hyundai fun párty
Staroměstské náměstí
TS Mirabel vystoupí u příležitosti Mistrovství světa ve fot-
bale na akci s názvem Hyundai fun párty společně s pěvec-
kým sborem spřátelené základní školy v turecké Ankaře.
Všichni jste srdečně zváni na jedinečnou podívanou, po
které následuje zápas Irska s Chorvatskem. Více na
www.tsmirabel.cz.

Soboty a neděle 9. a 10. 6., 14. a 15. 7. 
• 9.00 – 18.00

Semináře ve Škole tradičních umění Avaloka
Avaloka, Bellušova ulice 2759 
Na pořadu otevřených seminářů japonských tradičních bo-
jových umění budou Iaidó Eishinryu, tradiční škola meče,
Aikidó – Aikijutsu, účinná sebeobrana, Tantó jutsu, umění
nože a Zen. Na cvičení s exkurzí po celém tradičním domě
mohou přijít i úplní začátečníci. Čajový obřad a mnoho dal-

ších možností seznámení s japonskou kulturou, kaligrafií
a podobně. Cena 1 250 Kč zahrnuje občerstvení (kávu, čaj,
nápoje), obědy je možno objednat. Kapacita je omezena
počtem 25 zájemců na jeden seminář. Přihlášky proto posí-
lejte alespoň týden předem na avaloka@seznam.cz nebo
volejte na tel. 777 311 083.

Pondělí 11. 6. • 12.00 – 18.00
Veletrh sociálních služeb Prahy 13
Sluneční náměstí (před budovou radnice)
Zveme vás na veletrh, na kterém se budou prezentovat
 organizace poskytující sociální služby. Více na str. 17.
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Čtvrtek 14. 6. • 18.00
Dukát na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Přijďte se podívat na vystoupení tanečního a hudebního
studia Dukát.

Sobota 16. 6. • 10.00 – 14.00
Drátování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, 
Velká Ohrada 
Kamínek (s sebou slabý drát, kleštičky), nádoba (s sebou
drát o síle 06-08, kleštičky). Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na
tel. 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 16. 6. • 20.00    
Hexagon
Spolkový dům, K Vidouli 727
K tanci i poslechu vám zahraje country skupina Hexagon.

Neděle 17. 6. • 14.00 – 17.00
Hrajeme si bez rozdílu
Centrální park – kolem Nepomuckého rybníka
(pod tubusem metra)
Herní odpoledne pro rodiny s dětmi (a nejen pro ně)
pořádá Bez rozdílu o.p.s. společně s dalšími neziskovými

 organizacemi (Pohoda o.s. – společnost pro normální život
lidí s postižením a provozovatel Mléčného baru Bílá vrána,
Prosaz o.s. – společnost pro sociální rehabilitaci občanů se
zdravotním postižením,  APPN o.s. – agentura pro neslyšící,
APLA – asociace pomáhající lidem s autismem a Nevidi-
telná výstava Praha – interaktivní výstava po světě bez
zraku). Připraveny jsou hry a soutěže bez věkového či
 fyzického omezení – pro všechny bez rozdílu. 
Nebude chybět ani výborné občerstvení. 
Více na www.bezrozdilu.cz.

Pondělí 18. 6. • 10.00 – 17.30
Den otevřených dveří
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746
V průběhu dne proběhne slavnostní zahájení provozu ven-
kovních fitness prvků pro seniory, setkání se starostou nebo
prohlídka objektu s průvodcem a odborným výkladem. Více
na str. 17.

Úterý 19. 6. • 21.30                  
Regina zve na Karlínské filmové léto
Letní kino, zahrada Karlínské budovy Českého roz-
hlasu, Hybešova 10, Praha 8
U příležitosti 70. výročí operace Antropoid bude slavnostně
zahájeno Karlínské filmové léto 2012 projekcí filmů připo-
mínajících události roku 1942. V rámci prvního filmového
týdne můžete vidět např. filmy Lidice, Vyšší princip, Atentát
či Romeo, Julie a tma. Vstup na všechna představení je
zdarma, stejně jako ochutnávka pravého protektorátního
gulášku. V dalších letních týdnech a měsících pak jednotné
vstupné činí 29 Kč. Více informací naleznete na www.re-
gina.rozhlas.cz.

Čtvrtek 21. 6. • 17.00
Letní hudební slavnost
Radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13
Zveme vás na slavnost, na které vystoupí děti z Mateřské
školy Havaj, Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami.

Pátek 22. 6. • 9.00
Ekoslunovrat 2011
Horní retenční nádrž v Centrálním parku
Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě pla-
videl z PET lahví. Ve čtvrtek 21. 6. od 9 do 12 hodin můžete
před radnicí sledovat jejich dokončení.

Pátek 22. 6. • 11.00 
Otevření turistické trasy pro vozíčkáře
Sluneční náměstí (před budovou radnice)
Přijďte se podívat na slavnostní otevření první turistické
trasy pro vozíčkáře.

Sobota 23. 6. • 14.00 – 18.00
Charitativní bazárek se zahradní slavností
Mateřská škola a Základní škola speciální 
Diakonie ČCE, Vlachova 1502, Stodůlky
Na zahradě školy můžete strávit příjemné odpoledne i s va-
šimi dětmi. Zahraje Kokeš Jazz Trio, zhlédnete výstavu foto-
grafií manželů Folvarských, připravena je ukázka
canisterapie, občerstvení, ochutnávka zákusků, možnost
opéct si špekáček...
Bazárek nabídne nákup za výhodné ceny, navíc posloužíte
charitě. Výtěžek z bazárku půjde na nákup zvedacího
a trans    portního systému pro žáky. Vstup zdarma.

Neděle 24. 6. • 15.00 – 18.00
Důstojné předávání života
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího
Praha – Stodůlky vás zve na závěrečný díl semináře urče-
ného 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.

Čtvrtek 28. 6. • 14.00 – 18.00
Velké zábavné odpoledne
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Zveme vás na zábavné odpoledne s bohatým programem:
14.00 – Divadlo Trakař – loutková pohádka
15.00 – Franta Hacker (kapelník KTO) hraje a zpívá dětem

a s dětmi
16.00 – Sůl nad zlato – loutková pohádka v podání Divadla

Matky Vackové
17.00 – Franta Hacker hraje velkým
17.00 – Dětské divadlo DIPAČAPI ze Zličína hraje Terryho

Pratchetta
14.30 – 17.30 Soutěže a kvízy pro děti, turnaj v Magiku
Doprovodný program: Stánky s řemeslnými výrobky – per-
níky, keramika, paličkovaná krajka, šperky

Čtvrtek 28. 6. • 16.00 –
20.00
Vohradská divočina
Netouškova ulice, Velká Ohrada

Zveme vás na kulturně-hudební akci. Proxima Sociale, o.s.,
v rámci Terénního programu Velká Ohrada již počtvrté na-
bídne dětem, mládeži i návštěvníkům z řad široké veřejnosti
odpoledne plné zábavy. Budete mít jedinečnou příležitost
se přijít nejen pobavit, ale také se dozvědět informace o čin-
nosti sdružení. Celým dnem vás provede zkušený moderátor
MC TWIX a DJ Čokoface. Akce je bez alkoholu, drog a agrese!
Vstup je zdarma. Více na www.proximasociale.cz.

Sobota 30. 6. • 19.00
Pouťová zábava
Hráz rybníka v Třebonicích
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve všechny na taneční
zábavu na hrázi rybníka s oblíbenou kapelou Vynyl Band.

Sobota 30. 6.
Ztracené kobylky
Kemp Kobylka, Liblín 60, Kralovice
Ztracené kobylky jsou orientační závod dvojic na horských,
krosových nebo trekkingových kolech. Je určen všem, kteří
rádi jezdí na kole, poznávají hezkou přírodu a občas se při
tom dívají do mapy. Prezence bude v pátek 29. 6. od 20 do
22 hod. a v sobotu 30. 6. od 8.00 do 9.30 v prostoru startu
i cíle v Kempu Kobylka. Více na www.ztracenekobylky.cz.

Pátek 13. – pondělí 16. 7.     
Kinobus – film v pohybu
Sluneční náměstí 
Máte rádi filmy? Užijte si je v netradičním letním kině, které
přijede přímo za vámi. Filmová představení budou začínat
po 21. hodině (po setmění). V rámci projektu Kultura do ulic
se budou před některými filmovými produkcemi konat kon-
certy. Vstup zdarma. Program včas najdete na
www.praha13.cz.

Sobota 11. 8. • 8.00
Memoriál Jardy Hříbka
Hřiště v Böhmově ulici na Lužinách
Zveme vás na osmý ročník nohejbalového turnaje sousedů,
nad kterým převzal záštitu zástupce starosty Petr Zeman. 
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Sobota 25. 8. • 11.00              
XII. Třebonické letní hry 
Areál u rybníka v Třebonicích
Nenechte si ujít dvanácté třebonické sportovní klání ve
zcela neobvyklých disciplínách (např. slalom na kolečku, ře-
zání dřeva, záchrana tonoucího, pití piva nebo limonády na
čas). Tříčlenná družstva se mohou hlásit u pana Matýska na
tel. 235 514 921 nebo 607 613 652. Nebudete-li chtít soutě-
žit, přijďte alespoň fandit a dobře se pobavit. Akci pořádají
SDH Třebonice ve spolupráci s MČ Praha 13 a KD Mlejn.

Sportovní pochodeň bude zapálena a předána běžcům ke
štafetovému běhu do místa konání her v 10.30 před radnicí
na Slunečním náměstí.

Sobota  1. 9. • 9.00            
X. Stodůlecký vodník 
Retenční nádrž v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již desátý ročník nezvyklého
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou
částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Při-
hlásit se můžete u pana Koutka na tel. 604 791 592. Pre-
zence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno. Více informací
najdete na www.sdhstodulky.ic.cz.

Neděle 2. 9. • 15.00           
Koncert pro park
Centrální park (před bývalým DDM)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce
prázdnin. Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší
všechny generace. Můžete se těšit na Melodiku, Rybičky 48,
Martina Maxu, Helenu Zeťovou a Davida Kollera. 
Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 3. 9. • 10.00              
Hurá do školy
Centrální park (před bývalým DDM)
Zábavné dopoledne na přivítanou pro všechny prvňáčky
Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky.

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Sobota 2. 6. – pondělí 30. 7 • 10.00 – 20.00
Výstava retro fotografií
V Galerii Butovice se uskuteční charitativní výstava zná-
mého pražského fotografa Angela Purgerta s názvem První

republika. Zdarma budou
k vidění nádherné retro fo-
tografie zachycující módu,
účesy, galantnost a doko-
nalou architekturu 20.
a 30. let, ověnčené mnoha
mezinárodními oceněními.
V rámci výstavy se budou
také prodávat fotografie
a autorova fotografická
kniha První republika. Vý-
těžek z tohoto prodeje
bude věnován na finanční pomoc Klinice dětské
 hematologie a onkologie FN Motol.

Pátek 29. 6. • od 9.00
Na prázdniny se zmrzlinou
Na všechny děti čeká zmrzlina zdarma, skákací hrad, malo-
vání na obličej a modelování balónků.
Více informací najdete na www.galerie-butovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM MAŠINKA

Šostakovičovo náměstí 1515 (100 m od stanice
metra B – Stodůlky,  v budově nad restaurací Maják)

Středa 13. 6. • 17.00 – 18.00
Zpívání s Pájou 
Nezapomenutelný zážitek pro děti i maminky, 
hraní na harmoniku a zpívání písniček, vstupné
60 Kč/dítě.

Sobota 16. 6. • 14.00 – 17.00 
Poslední předprázdninová dílnička 
– léto je tady 
V ceně 80 Kč/dítě jsou výrobky, které si odnesete domů,
a po celou dobu výtvarné dílny přístup do herničky.

Čtvrtek 21. 6. • 14.00 – 18.00 
Masáže v Mašince 
Samozřejmostí je pohlídání dítka během masáže, 1x za
měsíc budou masáže i o prázdninách 26. 7. a 23. 8. vždy od
14 do 18 hod., objednávky na emailu mcmasinka@se-
znam.cz.

Pátek 22. 6. 
Hurá, prázdniny!
Spaní v Mašince spojené s velkou bojovou hrou, cena 
300 Kč zahrnuje bohatý program, večeři, nocleh, dozor, sní-
dani (akce je od 18 hod. do 9/10 hod. ráno, s sebou kari-
matku, spacák, pyžamko). Pro děti od 5 let, záleží ovšem 
na rodičích.

Každá středa • 10.00 – 12.00, 14.00 – 17.00 
Hernička pro maminky s nejmenšími dětmi, pouze do
konce června, poté nejlépe po telefonické domluvě.
O prázdninách pořádáme po celé dva měsíce příměstské tá-

bory, přičemž v každém týdnu uspořádáme 1 den s přespá-
ním pro odvážné... 
Narozeninové oslavy – po dobu prázdnin jen o víkendech.
Více informací o veškerých aktivitách získáte na
www.mcmasinka.cz, na Facebooku: Mateřské centrum
 Mašinka.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Pátky 1. a 8. 6. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Herna se cvičením, zpíváním a malováním. 
V případě zájmu bude herna s programem po domluvě
s lektorkou otevřena 15. 6.

Pondělí 4. 6. • 10.00 – 12.00
Svatojánské bylinky 
pro děti a maminky 
A centrum – Praha 8 Karlín
Přednáška M. Dobromily v Centru aktivního mateřství 
a rodičovství – kouzelná moc devatera svatojánských bylin,
praktické rady, co si sbalit do cestovní lékárničky na léto.
Více na www.acentrum.eu.

Úterý 5. 6. • 9.30 – 11.30 
Výtvarka pro nejmenší  – malá mořská víla
Práce prstovými barvami. Těší se Petra.

Sobota 9. 6. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta pro ženy – léto s levandulí
Kemp Drusus Třebonice
Cvičení jógy, tanec, bylinky a malování hedvábí. Prosíme
o nahlášení nejméně týden předem. Vstupné 400 Kč. Více
na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.                                                         

Úterý 12. 6. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – brokolice
Zástěrky s sebou, vstupné 170 Kč za rodinu. Prosíme o na-
hlášení den předem.                                                                     

Úterý 12. 6. • 16.00 
Divadlo pro děti – Pohádka z písniček 
od Lenky Hamajdové 
Vstupné 100 Kč za rodinu.

Více informací o aktivitách Mateřského centra Prokůpek a ná-
plni jednotlivých setkání získáte na www.mcprokupek.cz, 
nahlášení na akce předem – SMS na tel. 775 690 806.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY

Třináctka – křesťanské centrum Luka,
Mukařovského 1986
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Pondělky a úterky 5. – 19. 6. • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
V červnu si budeme povídat, vyrábět, zpívat, hrát divadla –
to vše na téma léto a cestování.
4. 6. se vydáme na výlet do stanice přírodovědců na Andělu
(herna bude tento den zavřená) – cena 40 Kč, počet míst je
omezen, nahlášení předem nutné.

Středy 6. – 20. 6. • 9.00 – 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Od 9.30 probíhá cvičení pro děti (1-2 roky) a jejich dopro-
vod.  6. 6. od 10.30 hod. proběhne pro dospělé cvičení
s Klárkou (příplatek 25 Kč) – děti mohou být zatím hlídány
v herničce
20. 6. – 17.00 – 19.00 – táborák na rozloučenou
Sraz  v 16.45 hod. na parkovišti u Baumaxu 
(poblíž zastávky autobusu 225 – Bavorská), 
s sebou cokoli na opékání. V případě špatného počasí se
akce ruší.

Čtvrtky 7. – 21. 6. • 10.00 – 11.00 
Cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617
Pohybové hrátky dětí (2 – 4 roky) a dospěláků venku, 
sraz před tělocvičnou (pouze za dobrého počasí).
Naše aktivity ukončíme 21. 6. 
Přejeme vám krásné léto a těšíme se na viděnou zase 
od 10. září. 
Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte na 
rybicky.13ka.cz.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Pátek 8. 6. 
Začne prodejní výstava mandal Ivany Stonjekové, 
o které se můžete více dočíst na 
www.kristalova-univerzita.cz/sollanoe/

Úterý 12. 6. 
Budeme tvořit obrázky velmi zajímavou technikou enkaus-
tika. Tuto techniku zvládnou i lidé méně výtvarně nadaní.
Vstupné je 50 Kč.

Středa 20. 6. • 15.00
Můžete se těšit na intuitivní kreslení pro děti a rodiče. Čím
větší rodinu máte, tím lépe pro vás, protože rodinné
vstupné je 200 korun. 

Sobota 23. 6. • 13.00
Čeká nás první bleší trh ve Vráně. Budete moci nakupovat
oblečení, doplňky a vlastně cokoli. Zapojit do prodeje se
může každý, jen je potřeba se dopředu registrovat na
info@bilavrana.cz. Poplatek za prodej je 30 Kč. 
Pro návštěvníky bude nachystán i speciální 
„bleší koktejl“. 

Středa 27. 6. • 15.00 
Tvoření šperků a ozdob z polymerové hmoty. 
Pro dospělé a děti od 12ti let. Rezervace (nutná) a dotazy –
sl. Rybářová, tel. 605 137 174. Vstupné včetně materiálu
180 Kč.

Pátek 29. 6.
A na konec měsíce malá odměna pro pilné žáky. 
Čeká je totiž vysvědčení a ti, kteří přinesou 29. 6. ukázat 
to svoje, dostanou 3 kopečky zmrzliny zdarma. Ale pozor!
Musí na něm být jen jedničky a dvojky.

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA

Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Pondělí                                  
Cvičení pro maminky s dětmi 6-12 měsíců 14.00 – 15.00

Středy       
Cvičení pro maminky s dětmi 1-2,5 roku 10.00 – 11.00

Čtvrtky
Yamaha, robátka 14.00 – 15.00
Mortimer angličtina 17.00 – 18.00
Cvičení pro těhotné 18.00 – 19.00
Hernička otevřena každý den 9 – 12 a 14 – 18 hod,
vstupné 50 Kč na celý den.
Dále nabízíme zumbu, jógu a pilates pro maminky (s hlídá-
ním). Zápis do všech kroužků na školní rok 2012/2013 právě
probíhá! Více info na www.rc-hvezdicka.cz.

ŠKOLIČKA HVĚZDIČKA

Kovářova 42, Stodůlky

Zápisy do Montessori školičky na školní rok 2012/13 
se konají 8. 6. (9.30 – 11.30), 21. 6. (15.00 – 18.00) 
a 29. 6. (9.30 – 11.30)

Neděle 24. 6. • 16.00 
Můžete vidět představení Divadélka Romaneto. Připravena
je Vodnická pohádka.

Prázdninová školka 
během letních  prázdnin pořádáme pro děti od 2 let celou
řadu krátkých táborů s různým tématickým zaměřením: 
– 16. – 20. 7. – dopravní týden (kola, metro, parní  

lokomotiva) 
– 23. – 27. 7. a 20 – 24. 8. – dobrodružství s Indiány 
– 9. – 13. 7. a 30. 7. – 3. 8. – týden s angličtinou  
– 16. – 20. 7. a 13. – 17. 8. – týden s cvičením 
– 9. – 13. 7. a 6. – 10. 8. – výlet za hudbou a výtvarnými

technikami 
– 23. – 27. 7. a 30. 7. – 3. 8. – plaveme jak rybičky
Cena 2 800 Kč zahrnuje týdenní tábor (8.00 – 17.00), oběd
a 2 svačiny denně, pitný režim, vstupné na akce, odborný
a zdravotnický dohled. Více info na www.rc-hvezdicka.cz,
www.centrum-hvezdicka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – RODINNÉ
 CENTRUM PŘI ZŠ JANSKÉHO 

Janského 2189, Velká Ohrada (vchod od hřiště)

Víme, že když je venku krásně, trávíte čas s dětmi raději
venku. Proto skřítci nelenili a připravili pro vás a vaše děti
venkovní posezení s pískovištěm. 

Pondělí (dopol. i odpol.), středy a pátky odpoledne – volná
herna a venkovní pískoviště
Úterý a pátky 10.00 – 10.40 cvičení rodičů s dětmi 
(za hezkého počasí venku)
Pondělí a pátky 17.30 – 18.30 cvičení pro těhulky
Pondělí 9.00 – 10.00 tancování s miminky
Středy 9.00 – 10.40 zpívání a výtvarka (děti od 3 let)
Připravujeme i prázdninové aktivity (červenec 
a srpen) – aktuální informace sledujte na našich
 stránkách www.skritciveskole.estranky.cz, 
přihlášky a informace na skritciveskole@email.cz
a tel. 723 607 070.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986

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 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

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

pátek 1. 6.
Den dětí s Městskou policií
Ukázky práce policejních psů a jízdní policie. Tento den mají
děti vstup do zoo za 1 Kč!
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Kalendář akcí červen

sobota 9. 6.
(Pod)vodní narozeniny
V potápěčské výbavě popřejeme k narozeninám Válečkovi
a Melounovi.

neděle 10. 6.
Den s antilopou Derbyho
Den plný informací o antilopě Derbyho a její ochraně.

neděle 17. 6.
Bavíme zvířata, aneb zvířata se učí ráda
Zajímá vás, jak zahání nudu zvířata žijící v zoo? Přijďte se
podívat, jaké záludné hračky pro ně vyrábíme.

sobota 23. 6.
Narozeniny varanky Aranky
Oslavíme 10. narozeniny samice varana komodského. 

neděle 24. 6.
Den na vysoké noze
Oblíbená žirafí samice Nora slaví 13. narozeniny.

pátek 29. 6
Za jedničku do zoo
Máte na vysvědčení jedničku z vlastivědy, přírodovědy či
biologie? Přijďte do zoo jen za korunu!

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

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY

Osadníci u Bechyně
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. Více o činnosti našeho klubu,

fotky a videa z minulých táborů najdete na 
www.klubrobinson.cz. Přihlášky a informace: 
Daniel Jokl – daniel.jokl@volny.cz, 724 841 722.

Tábor Mirabel
TS Mirabel pořádá v termínu 11. – 25. 8. klasický letní dět-
ský tábor pro kluky a holky ve věku 6-15 let. Táborová zá-
kladna se nachází ve vesničce Kořen nedaleko Plané
u Mariánských Lázní a nabízí ubytování v dřevěných chat-
kách s vlastními sportovišti a velkým bazénem. Více infor-
mací a přihlášku naleznete na www.tsmirabel.cz nebo
kontaktujte přímo hlavního vedoucího tábora Pavla Tichého
na tel. 604 365 816.

Léto s domem dětí
O letních prázdninách máme poslední volná místa: 
Letní tábor Plasy (9–15 let), 25. 7. – 5. 8., ubytování
chatky. Celotáborová hra na téma Gulliverovy cesty, výlety
do okolí, koupání, sportovní a deskové hry, sportovní sou-
těže na přilehlých hřištích... Program bude probíhat v ma-
lých skupinkách dětí i v rámci celého tábora. Více na
www.ddmstodulky.cz.

Prázdniny s Tallentem
Tenisová škola Tallent pro vás již tradičně připravila program
na celé léto v podobě táborů a tenisových campů. K moři
nebo na horská kola se mohou připojit i rodiče. Vedle tradič-
ního tenisu se budeme věnovat sportovně založenému pro-
gramu se spoustou her, které přizpůsobujeme věkovému
a zájmovému složení daného tábora. Informace získáte na
www.tallent.cz, www.e-tabory.cz nebo na tel. 
224 815 871, 603 527 172.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

SK Hala Lužiny 
pořádá v termínu 27. – 31. 8. pro děti 6-12 let příměstský
tábor. Náplní bude zejména pobyt v přírodě. Plánujeme jed-
nodenní výlety po Praze i okolí. Nebudou chybět ani tábor-
nické dovednosti, hry a soutěže o drobné ceny. Místo
konání: SK Hala Lužiny, Bellušova 1877/68, Praha 13 (pouze
zázemí při nepříznivém počasí). Informace a přihlášky u ve-
doucí akce Dáši Kolandové na tel. 723 060 323,  kolandova-
dagmar@seznam.cz, www.skhalaluziny.wz.cz.

Kluby Robinson a Savana 
Zveme všechny kluky a holky od 7 do 13 let na příměstský
tábor. Pořádně se vyřádíme na hřišti při sportech přiměře-
ných věku dětí (fotbal, vybíjená, basketbal, přehazovaná,
frisbee, lanové aktivity, základy amerického fotbalu, ping-
pong, lakros a závěrečná olympiáda). Sraz bude vždy v 8.00

na stanici metra Luka, konec v 17.00 tamtéž. Cena 700 Kč
zahrnuje zapůjčení sportovního vybavení a teplý oběd.
Tábor pořádají dětské kluby Robinson a Savana. Přihlášky
a informace podá František Duda na tel. 724 554 408, fran-
tisek.duda@gmail.com, www.klubrobinson.cz.

Tenisová škola Tallent
Nabízíme příměstský tábor s tenisovým tréninkem (od pon -
dělí do pátku 9 – 11 hodin) nebo s tenisovým tréninkem
a programem (od pondělí do pátku 9 – 16 hodin) – zoo,
plavání, dračí svět, výstavy pro děti, atd. Příměstské tábory

se konají každý týden celý červenec a srpen. 
Informace získáte na www.tallent.cz, www.e-tabory.cz, 
na tel. 224 815 871, 603 527 172.

Dětské minicentrum Stodůlka
Živcových 14, Stodůlky
Pro děti od 3 let. Každý blok je vždy od pondělí do pátku
8.00 – 12.00 hodin. 
Termíny: Červenec 16. – 20. 7., 23. – 27. 7. 

Srpen 20. – 24. 8., 27. – 31. 8. 
Bližší informace na tel. 604 289 820, www.mcstodulka.cz.
Zápis na letní tábory i do kurzů na školní rok 2012/2013 již
probíhá.

Dům dětí a mládeže
Chlupova 1800
Příměstské tábory
denně 8.00 – 16.30 hod., cena 120 Kč/den
9. – 13. 7.  taneční (8-13 let)  hl. vedoucí Katka Dvořáková
6. – 10. 8.   hudební (1.-5. třída) hl. vedoucí Ivana Nikrý nová
13. – 17. 8. hudebně taneční (1.-5. třída)  hl. vedoucí Ivana
Nikrýnová 
Více informací na www.ddmstodulky.cz.

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
n So 9. 6. PRAHA BEZBARIÉROVÁ – KAMPA – OSTROV ZA ČERTOVKOU. Akce pouze
pro osoby se sníženou schopností pohybu a doprovod. Zákampí, campus, pán z Kampu –
podle čeho se nazývá nejstarší pražský ostrov? Povídání o historii i známých obyvatelích
tohoto romantického místa. Začátek akce
ve 14.00 u vstupu do Vojanových sadů
(ulice U Lužického semináře). POZOR! –
omezený počet účastníků na 20 osob.
Vstupenky je nutné zakoupit předem
v předprodeji vycházek. Cena 100/70 Kč.
Jaroslava Nováková
n Ne 17. 6. ZA PRAŽSKOU PODMOŘ-
SKOU SOPKOU. Podíváme se do nedáv-
no zřízeného arboreta Albrechtův vrch
v Praze 13 s babiččiným sadem a pro-
hlédneme si geologické pozůstatky pra-
horní sopky činné před 425 miliony let na
dně silurského moře. Údolím  projdeme
k přírodní památce Opatřilka-Červený
lom a nakonec se vrátíme romantickou
lokálkou ze stanice Praha-Holyně na Smí-
chovské nádraží. Začátek akce v 10.00 na zastávce autobusu č. 235 Ovčí hájek (jede ze
zastávky Nové Butovice). Cena 100/70 Kč. Jarmila Škochová
n Ne 24. 6. STUDNY, KAŠNY, FONTÁNY A PÍTKA PRAŽSKÉHO HRADU. Vycházka, bě-
hem které se zastavíme u známých kašen a studen. Až na třicet šest objektů krášlí exte-
riéry i interiéry Pražského hradu a my jistě neopomeneme ty nejkrásnější a nejzajíma-
vější, které na nás čekají na nádvořích i v zahradách. Připomeneme si je nejen jako
umělecké objekty, ale také jako centra společenského života a zdroje pitné vody. Začátek
akce ve 14.00 před Královským letohrádkem v Královské zahradě (zastávka tram. č. 22
Královský letohrádek). Cena 100/70 Kč. Zdeňka Kobylková
n Út 26. 6. NA NÁVŠTĚVU K BOROMEJKÁM DO ŘEP. Vycházka s výkladem o historii
Řádu milosrdných sester sv. Karla Boromejského a jejich působení u nás, včetně návštěvy
klášterní zahrady a kostela sv. Rodiny, vyzdobeného unikátní beuronskou školou. A když
do Řep, tak také ke hrobu legendárního loupežníka Václava Babinského. Začátek akce cca
v 15.10 na zastávce autobusu č. 264 Škola Řepy po příjezdu autobusu (jede ze zastávky
Zličín ve 14.55 nebo v protisměru ze zastávky Bílá Hora ve 14.51). Cena 100/70 Kč +
30 Kč příspěvek na kostel. Eva Sokolová
n Pá 29. 6. JUDr. MILADA HORÁKOVÁ A NEJVĚTŠÍ POLITICKÝ PROCES. Každoročně
27. června si svět připomíná Den památky obětí komunistického režimu. Právě v tento
den r. 1950 byla popravena JUDr. Milada Horáková. Připomeňme si její život v pravdě, její
odvahu i její neústupnost! Vydejte se po stopách tohoto tragického procesu společně
s pracovníkem Ústavu pro studium totalitních režimů. Začátek akce v 15.00
u pomníku M. Horákové na Náměstí Hrdinů, Praha 4, Pankrác (zastávka tram. č. 18 
a autobusu č. 193 a metra C Pražského povstání). Cena 100/70 Kč. Petr Blažek.
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

n Turista: „Prosím vás, když půjdu přes
vaše pole, stihnu vlak ve 14.30?“
„Určitě. A když potkáte mého býka, 
stihnete i ten ve 14.00.“

n Oční lékař po vyšetření:
„Jak jste se sem vůbec dostal?“

n Babička jde s malým Pepíčkem do
ZOO.  „Jéé, to je ale ošklivá opička,“ 
pokřikuje Pepíček.
„Pšššt, jsme teprve u pokladny!“

n Syn se ptá otce: „Tati, co to znamená
být opilý?“
Otec se zamyslí a odpoví: „No, abych ti to
vysvětlil... Třeba, vidíš tamhle ty čtyři
pány? Kdybys jich viděl osm, tak jsi
opilý.“ Syn na to vyjeveně: „Ale tati, ti
pánové tam jsou jenom dva.“

TO JSOU TEDA FÓRY

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Copak asi tahle zvědavka vyhlíží? Že by léto a prázdniny? 
Fotografii nám zaslal pan Josef Šamánek. Podaří-li se i vám pořídit nějakou zají-
mavou 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 zaslali, mnohokrát děkujeme.

n Cestující křičí ve vlaku na průvodčího:
„Člověče, proč bych vám ukazoval 
jízdenku? Vždyť podle jízdního řádu jsem
hodinu doma?!“

n Povídají si dvě novomanželky: 
„Je tvůj muž také tak zvědavý jako ten
můj?“
„A jak! Ať uvařím, co uvařím, vždycky se
ptá, co to je.“

n „Mami, víš kolik je v tubě zubní pasty“?
„Nevím, Honzíku“.
„Já to vím – od gauče až k televizi.“

n Zastaví policista řidiče. 
„Vaše doklady!“ 
Řidič naštvaně odpoví: 
„Děláte si srandu? Vy mi je před týdnem se-
berete a teď je po mně chcete?!“
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Čtenářská soutěž

Červnová Čtenářská soutěž vás zavede do Francie, která je jednou velkou mozaikou
možností a nabídek. Nachází se zde celá řada známých měst, dodnes tu stojí mnoho
slavných a významných historických budov – kostelů, chrámů, paláců či zámků. Byla
domovem ohromného množství osobností světového formátu a možná právě proto
se Francie stala tolik navštěvovanou a světově proslulou zemí. Během staletí se země
galského kohouta zavedla jako země vína, módy, sýrů, pikantní kuchyně i překrásné
přírody. Jen málokdo si při cestě do Francie nechá ujít návštěvu jednoho z nejlidnatěj-
ších evropských měst a největšího a bezesporu nejkrásnějšího francouzského města
na Seině, o němž první písemné zmínky pocházejí z roku 300 př. n. l. Dnes zde naj-
dete snad vše, co hledáte a po čem toužíte. Je to město kultury, módy, obchodu, ale
i romantiky, zábavy a samozřejmě historie – muzeum Louvre, Invalidovna, Notre-
Dame, Vítězný oblouk, zámek a zahrady ve Versailles, kostel St. Germain-des-Prés,
Conciergerie, Sainte Chapelle, Bazilika Sacré Coeur nebo ocelová věž, postavená
v roce 1889 pro Světovou výstavu u příležitosti stého výročí Velké francouzské revo-
luce. Původně se 300,65 metru vysoká věž, která byla v době vzniku nejvyšší stavbou
světa, lidem nelíbila. Roku 1909 měla být dokonce z důvodu prošlé koncese zbou-
rána. Později si ale svoji oblibu našla a stala se symbolem města, celé Francie a je jed-
nou z nejnavštěvovanějších památek světa. Je pojmenována po svém konstruktérovi,
který navrhnul a zkonstruoval také nosnou konstrukci Sochy Svobody na Ostrově svo-
body u New Yorku. Už víte, jak se město na Seině a dnes 324 m vysoká věž jmenují?

Červnová křížovka

Prázdniny ťukají na dveře, tak
jsme pro vás připravili malou po-
zvánku na výlet. Už jste někdy
navštívili Tvrz Třebotov a Muzeum
historických toalet a nočníků?
Tamní soukromá sbírka nemá ve
světě konkurenci. Existují pouze
dvě další muzea, ve Španělsku
a v Indii. K vidění je  zhruba 
1 000 exponátů od nočníků, přes
záchody, toaletní papíry, wc spla-
chovadla, pohlednice, až po ku-
riozity a miniatury. Můžete si
prohlédnout i mimořádné expo-
náty, kterými jsou například noč-
ník vyrobený pro Napoleona
Bonaparte, nočník zakoupený
z Lincolnovy ložnice Bílého domu,
Washington DC, nočník po čínském císaři Čchie-lung, nočník společnosti White Star
Line, v jejíž flotile byl Titanic, a mohl se používat právě na této lodi. Prohlídka trvá
cca 1 hodinu, první částí je muzeum samotné, rozdělené do dvou prostor na expozici
nočníků a expozici toalet. Další část prohlídky tvoří krátká přednáška ve vstupní hale
tvrze, kde je připraveno několik zajímavých předmětů ze sbírky. Poslední jsou ven-
kovní exponáty v zahradě – prevét, barokní přístavba suchého záchodu a ultra mo-
derní kamenná skulptura z dílny sochaře Pavla Opočenského, kterou nazval... 
(viz tajenka). Otevřeno je každou 1. sobotu v měsíci od 10.00 do 18.00 hod. Pro sku-
pinu od dvaceti osob je možné objednat i jiný termín. Kontakt: Tvrz Třebotov, 
tel. 602 253 144, 724 037 007, www.tvrztrebotov.cz, www.muzeumnocniku.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. června. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, 
fax: 251 619 236, 235 011 465.
Květnová tajenka: NAPROSTO INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Výherci: Ilona Linhartová, Nové Butovice; Eva Kárová, Nové Butovice; 
Karel Pelc, Velká Ohrada připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek 
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V květnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Athény a Akropolis

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Kateřina Voborská, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Eliška Slabá, Lužiny
Dana Svobodová, Praha 4
Ladislav Novotný, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na červen:
1) Také letos se bude v Praze 13 konat Veletrh sociálních služeb. Kdy?
2) S kým bojoval ve finále extraligy hokejbalu tým HC KERT Park o mistrovský titul?
3) Kdy se uskuteční XII. Třebonické letní hry?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1) Kdy se narodil významný český krajinář 19. století Antonín Chittussi?

1. prosince 1847
2) Komu je určena akce Za jarním sluníčkem? 

Příznivcům turistiky
3) Klub Mlejn v květnu nabízí mj. premiéru divadelní adaptace stejnojmenného filmu

Václava Kršky z roku 1966. Kterého? 
Poslední růže od Casanovy

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Marie Knappová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
158 00 Praha 13, na stop@p13.mepnet.cz, faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                                   

připravila Eva Černá
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´ Termínovaný vkladERB 

TRVALÉ HODNOTY
SE U NÁS ZÚROČÍ

www.erbank.com

Tabulka úrokových sazeb % p. a.

1 rok 3 roky 5 let 
CZK 3,3 % 3,8 % 4,2 %
EUR 3,5 % 3,7 % 3,8 %
USD 1,5 % 2,0 % 2,5 %
RUB 5,5 % 6,0 % 6,2 %

Veškeré operace na termínovaném vkladu
jsou bez poplatků

Vedení termínovaného vkladu je zdarma

Vklady jsou ze zákona o bankách pojištěny 
do výše 100 000 EUR

ERB nabízí jednu z nejvyšších úrokových sazeb
mezi bankami v celé ČR.

3,3 % p. a.




