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Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s. nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si
můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu pla-
cení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s.
bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech:
17. 5. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin,
21. 6. 2011 od 13.00 do 17.00 hodin.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Kancelář
provozuje společnost Měření dodávek plynu, a.s. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Sdělení úřadu a městské části

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

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
VZALA NA VĚDOMÍ
- zprávu o činnosti Střediska sociálních
služeb Prahy 13 za rok 2010
a
SOUHLASILA
s převodem přebytku hospodaření
Střediska sociálních služeb Prahy 13
v plném rozsahu do rezervního fondu
SSS Prahy 13 na žádost ředitele
střediska

SCHVÁLILA
předložené statuty všech komisí Rady
MČ Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ
odstoupení Ing. Vítězslava Panochy
z funkce člena představenstva Společ-
nosti Západního Města, a.s., ke dni
28. 3. 2011
a

ZVOLILA
Mgr. Petra Slepičku do funkce člena před-
stavenstva Společnosti Západního Města,
a.s., s účinností od 28. 3. 2011

SOUHLASILA
- s poskytnutím grantů v oblasti volného
času na projekty uvedené v návrhu gran-
tové komise, v celkové hodnotě 600 tis. Kč
- s poskytnutím grantů v oblasti sociální
péče, sociálních a doprovodných služeb
pro rok 2011 v celkové hodnotě 570 tis. Kč

SCHVÁLILA
předložený návrh úpravy struktury a pro-
gramu televizního vysílání Prahy 13

VZALA NA VĚDOMÍ
provedené finanční kontroly ve 2. pololetí
r. 2010, včetně nedostatků zjištěných odbo-
rem kontroly ÚMČ Praha 13, a rekapitulaci
navržených opatření a jejich dodržování

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
VZALO NA VĚDOMÍ
informaci o současném stavu správy fi-
nančních prostředků na základě smluv-
ního vztahu s Key Investments, a.s.
a
ULOŽILO starostovi
učinit veškeré kroky vedoucí k uspokojení
nároků MČ Praha 13 plynoucích z uza-

vřené smlouvy o obhospodařování inves-
tičních nástrojů s Key Investments, a.s.

SCHVÁLILO
převod nevyčerpaných finančních pro-
středků z prodeje technologických celků
do roku 2011 na realizaci vybraných in-
vestičních akcí

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Hole na minigolf se půjčují ve Mlejně
Veřejné minigolfové
hřiště v blízkosti ulic
K Zahrádkám a Oistra-
chova ve Stodůlkách je
od 1. dubna opět
v provozu. Zahrát si
můžete denně od 8.00
do 21.00 hodin. Hole je
možné si bezplatně vy-
půjčit po předložení
průkazu totožnosti
a složení vratné zálohy
500 Kč v recepci
správce IKON v KD
Mlejn v Kovářově ulici,
a to ve všední dny od 9.00 do 21.00 a ve dnech pracovního volna od 11.00 do 20.00.
Hole se půjčují nejdéle na tři dny. Prosíme o dodržování provozního řádu hřiště
a udržování pořádku. -red-

Žádné dopravní propojení Barrandova a Velké Ohrady se nechystá
Někteří obyvatelé Velké Ohrady dostali v březnu nevyžádaný e-mail s upozorněním,
že od dubna započne v těsné blízkosti jejich bydliště plánovaná stavba spojky mezi
Barrandovem a sídlištěm Velká Ohrada, že v souvislosti s tím dojde ke zrušení parko-
višť na okraji sídliště a že si mají zabezpečit jiné parkovací místo. Zpráva byla pode-
psána vymyšleným jménem pracovníka neexistující Správy parkovišť Obecního
úřadu Praha 13. Ujišťujeme všechny občany, že žádná taková stavba plánovaná není
a že v případě plánovaných staveb se nepostupuje tímto způsobem. Falešnou zprávu
jsme předali k dalšímu prošetření.

Eva Vyskočilová, odbor dopravy

STOP oslavil dvacetiny
Informační zpravodaj STOP začal vy-
cházet před 20 lety - v dubnu 1991,
tehdy s podtitulem zpravodaj Jihozá-
padního Města. Za dvacet let své exis-
tence prošel řadou změn, vyrostl
a dostal lepší barvu. Jediné se nezmě-
nilo – každý měsíc ho obyvatelé Prahy 13 dostávají zdarma do svých schránek. Článek o vý-
voji zpravodaje najdete na straně 9, reportáž z oslavy 20. výročí uvedeme v příštím čísle.

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz
Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz

Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz
Strana zelených a občané Prahy 13. . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz

Změna názvu pracoviště státní sociální podpory
Dnem 1. 4. 2011 vznikl celostátní Úřad práce České republiky. Dosavadní Úřad
práce hl. m. Prahy se změnil na Krajskou pobočku pro hl. m. Prahu (sídlo: Do-
mažlická 11, 130 00 Praha 3, identifikační číslo datové schránky: w7aznwp).

Pro obyvatele správního obvodu Prahy 13 se kromě názvu pracoviště nic nemění. Svá
podání zasílejte na adresu: Úřad práce ČR, oddělení SSP pro Prahu 13, Sluneční náměstí
2580/13, 158 00 Praha 58. (Kontaktní pracovistě pro uchazeče o zaměstnání je stále na
Štefánikově 21, Praha 5 - Smíchov). Odvolacím orgánem zůstává Magistrát hl. m. Prahy.
Úřední deska již nebude k dispozici v areálu radnice, najdete ji na webu
https://portal.mpsv.cz/upcr. Více informací také na www.praha13.cz.

AKTUALITY Z RADNICE



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2011 3

Zajímalo by mě, jak to vypadá s penězi
uloženými u společnosti Key Invest-
ments. Četl jsem o nějakých problé-
mech v novinách...
Média věnují otázkám spojeným
se společností Key Investments
velkou pozornost, ne vždy jsou
však informace přesné. Proto
stručně vysvětlím genezi celé zá-
ležitosti.

V minulém roce jsme hledali
způsob, jak výhodně zhodnotit
volné finanční prostředky, které
jsme tehdy nemohli jinak využít.
Z možností, které se nabízely, se
nám jako nejvýhodnější jevila na-
bídka investiční společnosti Key
Investments a. s., která nabídla
zhodnocení vložené investice mi-
nimálně ve výši 3,5 % p.a. (p.a. =
přepočteno na roční výnos).
Městská část měla v té době také
informace o pozitivních zkuše-
nostech tří měst, dvou městských
částí a jednoho kraje, které

stvu, které dne 21. 4. 2010 záměr
zhodnotit finanční prostředky
schválilo a uložilo mi podepsat
smlouvu. Smlouva o obhospoda-
řovaní investičních nástrojů mezi
MČ Praha 13 a Key Investments
a. s. byla uzavřena 6. 5. 2010 na
dobu šesti měsíců a uloženo bylo
200 miliónů korun. Později byla
smlouva dvěma dodatky pro-
dloužena do 31. 12. 2010 a poté
do konce trvání rozpočtového
provizoria pro rok 2011. Toto
provizorium skončilo schválením
rozpočtu dne 9. 3. 2011 a k to-
muto dni skončilo také obhospo-
dařování finančních prostředků.

Ve sdělovacích prostředcích se
negativní informace o podnikání
Key Investments a pokutě od
České národní banky objevily te-
prve počátkem února 2011.
V době podpisu zmíněné
smlouvy, ani v době schvalování
dodatků neměla Rada MČ Pra-
ha 13 ani já osobně o těchto in-
formacích žádné povědomí.

Po ukončení rozpočtového
provizoria jsem 10. 3. vyzval spo-
lečnost Key Investments k vyúč-
tování a převedení finančních
prostředků na účet městské části.
Protože ze strany Key Invest-
ments nedošlo k okamžitému
převedení prostředků, ale
k návrhu jiného postupu, uzavřeli
jsme smlouvu s Advokátní kan-
celáří Brož & Sokol & Novák,
aby nás zastupovala ve všech zá-
ležitostech týkajících se smlouvy
s Key Investments. Na základě

úspěšně zhodnotily finanční pro-
středky u Key Investments.

Před uzavřením smlouvy si
městská část nechala vypracovat
dvě právní analýzy od renomova-
ných právních expertů se zamě-
řením na kapitálový trh. První
z nich zhodnotlila, že připravo-
vaná smlouva odpovídá obvy-
klým podmínkám na finančních
trzích a poskytuje vyvážený
poměr mezi indikovaným výno-
sem a rizikem. Současně obě
konstatovaly, že nedojde ke
změně vlastníka finančních pro-
středků, nýbrž pouze k jejich
poskytnutí do správy Key Invest-
ments. Prostředky tedy zůstanou
nadále ve vlastnictví městské
části. Na základě druhé právní
analýzy byla do návrhu smlouvy
zakomponována ustanovení za-
jišťující ochranu zájmů městské
části, např. závazek společnosti
Key Investments zaručit mini-

mální výnos z počá-
teční hodnoty
obhospodařovaného
majetku. Dále v pří-
padě, že by hodnota
majetku klesla pod
počáteční hodnotu, je
povinna uhradit
Praze 13 případnou
ztrátu spolu se zaru-
čeným výnosem.
Návrh smlouvy o ob-
hospodařování inves-
tičních nástrojů
předložila rada měst-
ské části zastupitel-

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

následného jednání převedla spo-
lečnost Key Investments na účet
MČ Praha 13 částku 49,9 mili-
ónů korun a částku 752 000
korun, jakožto výnos jednoho
z dluhopisů, a zavázala se po-
stupně převést i zbývající část ulo-
žených prostředků včetně výnosu.
Do této chvíle nedošlo k žádné
škodě na majetku městské části.
Vedení městské části se nedopus-
tilo žádného pochybení. Naším
prvořadým cílem je získat zpět
veškeré svěřené prostředky včetně
výnosu a učiníme všechny kroky
k tomu, abychom toho dosáhli,
v případě nutnosti i soudní cestou.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
těší nás, že jste otevřeli nové číslo našeho zpravodaje. Titulní stránka s květy připomíná
jaro, ale také 20. výročí STOPu, které jsme právě oslavili. U příležitosti svých dvacetin se
také zpravodaj převlékl do nové, modernější grafické podoby. Věříme, že se vám bude
líbit. Trochu se změnila i struktura a nové rubriky ještě připravujeme. I nadále se budeme
snažit, aby STOP přinášel co nejširší informační servis z Prahy 13, aby byl obsahově
pestrý a aby si v něm našly zajímavé čtení všechny generace.

V tomto čísle přinášíme kalendář květnových akcí, na jehož konci najdete programy
Domu dětí a mládeže, mateřských center a nabídky letních táborů. Kromě reportáží a zpráv
od našich přispěvatelů nabízíme mimo jiné rozhovory redaktorky Evy Černé s radním Lubo-
mírem Chudobou a s juniorskou mistryní světa ve sportovním aerobiku Hanou Volfovou. Jistě
vás zaujme také článek archeoložky Miroslavy Šmolíkové o nálezech, které svědčí o tom, jak
se na našem území žilo na počátku tohoto letopočtu. A protože je máj, lásky čas, dovolili jsme
si v závěru uveřejnit fejeton mladé čtenářky na toto téma i zažertovat s autorem našeho ko-
miksu. Za celou redakci vám přeji krásný květen a hodně lásky. Samuel Truschka, šéfredaktor

SLovo ŠÉFREDAKToRA

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

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

KoNTAKTY NA RADNICI

Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXI. – květen 2011 • 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, Ing. Zuzana Drhová, PhD., PhDr. Sa-
muel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá,
Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Vý-
roba: Service Marketing, s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka
tohoto čísla: 14. 4. 2011 • Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Ne-
vyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat
a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo dne 29. 4. 2011 v nákladu
28 000 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 in-
zerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá strana – 27 500 Kč.
Počet vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník
a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 9. 5. 2011 Distribuce: 27. 5. – 3. 6. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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bonic jezdí bus č. 249 ze stanice metra Luka. Více na
www.drusus.com, www.pivovartrebonice.com.

Pondělky 2. 5. – 20. 6. • 19.00 – 22.00
Vyjděte si osmkrát na rande
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme vás na kurz Manželské večery, který pořádají Řím-
skokatolická farnost Stodůlky, Křesťanské společenství
Praha a Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek. Dobré
manželství lze zlepšovat, problémy v manželství se dají
řešit. Cena kurzu pro pár je 1 500 Kč. Své závazné přihlášení
či dotazy směrujte na tel. 604 436 377, milos.padevet@se-
znam.cz. Kurz povedou Jan a Milada Musilovi. Více na
www.manzelskevecery.cz.

Středy 4., 11., 18. a 25. 5. • 15.30 - 17.30
Magic U Mumínků 
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155  
Přijďte si zahrát známou karetní hru. Karty zapůjčíme.

Čtvrtek 5. 5. • 15.00
Butovický zajíček 2011
ŠŠkkoollnníí  hhřřiiššttěě  FFZZŠŠ  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22332222
Za účasti MČ Praha 13 a ve spolupráci s SK Aktis Praha po-
řádá Mateřská škola Pohádka atletické závody družstev ma-
teřských škol. Družstva ve složení 5 chlapců a 5 dívek změří
své síly v běhu na 30 a 250 metrů, ve skoku do dálky z místa
a v hodu míčkem. Srdečně zveme všechny MŠ Prahy 13!
Vítězné družstvo bude reprezentovat naši městskou část na
celopražských Sportovních hrách mateřských škol 2011. Při-
hlášky a informace na tel. 774 675 652.

Čtvrtek 5. 5. • 17.00
Maminkám...
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Zveme vás u příležitosti svátku matek na výtvarné dílny. Při-
jďte si vyrobit drobné dárky a přáníčka. S sebou 50 Kč.
Info u Alice Uhlíkové na tel. 605 531 699.

Sobota 7. 5. • 14.00 – 18.00
Memoriál Alice Masarykové
DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee  SSttooddůůllkkyy,,  CChhlluuppoovvaa  11880000
Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 vás zve na
12. ročník Memoriálu Alice Masarykové. Tentokrát získají
malí i velcí řadu důležitých informací o první pomoci a bez-
pečnosti v dopravě. Přijďte si vyzkoušet své znalosti z první

pomoci a dopravní výchovy. Kdo projde všechny disciplíny
získá lékárničku na cesty. Cyklistům, in-linistům, tříkolká-
řům a odrážedlářům vstup povolen a doporučen. Odpo-
ledne zpestří hudební skupina Wosa. Spolupořadatelem
akce je Dům dětí a mládeže Stodůlky.

Sobota 7. 5. • 15.00
Memoriál Milana Bubníka a Vlasty
Nového 
SSppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTřřeebboonniiccee
Zveme vás na odpolední Memoriál Milana Bubníka v požár-
ním útoku a štafetě a na večerní Memoriál Vlasty Nového
v požárním útoku. Zájemci o požární sport jsou zváni. Pro-
pozice na www.sdh-trebonice.cz 

Neděle 8. 5. • 10.00
Výstava pro kočku
CChhvvaallsskkáá  ttvvrrzz,,  PPrraahhaa  99  --  HHoorrnníí  PPooččeerrnniiccee  
Zveme vás na v pořadí již 13. jarní umisťovací výstavu opuš-
těných koček. Cílem je najít domov zhruba 150 kočkám
a koťatům z útulků a získat krmení pro ty, které si noví maji-
telé neodnesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení
pro kočky, kterou je možné koupit i na místě. Pro děti je při-
chystán tradiční výtvarný program. Tvrz se nachází jednu
zastávku autobusem od konečné metra B Černý most.
Použít můžete autobus číslo 221, 223, 261, 273, 303, 304,
353 nebo 398. Více na vystava@kocky-online.cz,
tel. 603 705 072, www.kocky-online.cz/akce.

Neděle 8. 5. • 15.00
Koncert ke Svátku matek
ZZaahhrraaddaa  DDoommuu  pprroo  sseenniioorryy  LLuukkáášš,,  TTrráávvnnííččkkoovvaa  11774466
Vystoupí dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci, Klíček
a Notečka.

Úterý 10. 5. • 15.30
Ukázková hodina cvičení předškoláků
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Instruktorky z 8. a 9. třídy si připraví program ve školní tělo-
cvičně. Bude se střídat cvičení na nářadí s různými pohybo-
vými dovednostmi. Nebude chybět klouzačka z lavičky,
slalom okolo kuželů i práce s míčem, kruhy, trampolína, ská-
kání do duchny i hry se švihadlem. Srdečně zveme všechny
rodiče i případné zájemce o cvičení v budoucím roce.

Středy 11. a 18. 5. • 15.00 – 17.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky 
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Více informací získáte na tel. 235 514 5 23.

Sobota 30. 4. • 9.00
Evakuace na kole - cíl neznámý
ŠŠoossttaakkoovviiččoovvoo  nnáámm..  
((ppřřeedd  ssttaanniiccíí  mmeettrraa    SSttooddůůllkkyy  ––  uu  ppooššttyy))
Odbor kanceláře tajemníka, referát krizového řízení ÚMČ
Praha 13 zve všechny příznivce cyklistiky a sportu vůbec
k jarní cyklistické vyjížďce s názvem Evakuace na kole. Mís-
tem startu je Šostakovičovo náměstí, kde od 9.00 do 9.30
každý získá potřebné informace. Hromadný start bude
v 9.30 hodin. Více na www.praha13.cz. 

Sobota 30. 4. • 10.00 – 14.00
Čarodějnice ze šustí a látky 
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Přihlášky u paní Jarošové, tel. 257 325 439.

Sobota 30. 4. • 16.00
Čarodějnice Prahy 13 se STOPem
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ((ppřřeedd  bbýývvaallýýmm  MMDDDDMM))
K měsíci dubnu neoddělitelně patří pálení čarodějnic. 
To letošní si určitě nenechte ujít. Pestrý program odstar-
tuje v 16 hodin. V 17.00 začne oslava 20. výročí STOPu,
poté přijde na řadu soutěž o nej čarodějnici se spoustou
krásných cen. Chybět nebude ani skvělý doprovodný 
program.

Sobota 30. 4. • 17.00
Čarodějnice
UU  SSppoollkkoovvééhhoo  ddoommuu,,  KK  VViiddoouullii  772277
SDH Stodůlky srdečně zve všechny děti i jejich rodiče na pá-
lení čarodějnic, které proběhne pod bedlivým dohledem
stodůleckých hasičů. Pro malé i velké budou připraveny
soutěže o ceny, ta hlavní o „nejhezčí čarodějnici“.

Sobota 30. 4. • 19.00
Čarodějnice v Třebonicích
UU  ttřřeebboonniicckkééhhoo  rryybbnnííkkaa
Nenechte si ujít skvělou zábavu.

Neděle 1. 5. – sobota 15. 10.
Výstava 300 let historie statku č. 4
v Třebonicích 
GGaalleerriiee  LLuuddmmiillaa,,  kkeemmpp  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Výstava M. D. Staňkové bude veřejnosti přístupná po před-
chozí dohodě v recepci kempu, tel. 235 514 391 nebo
s autorkou výstavy – tel. 775 690 806. Návštěvu výstavy
můžete spojit s procházkou na blízkou Krteň, kde bude kaž-
dou květnovou neděli od 15 hod. májová pobožnost. Do Tře-
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Středa 11. 5. • 17.00
Květinový den
RRaaddnniiccee  PPrraahhyy  1133
Dětské pěvecké sbory Noctuella, Kulíšci a Sovičky z FZŠ
prof. Otokara Chlupa vás zvou na  slavnostní koncert 
v rámci projektu Český den proti rakovině, který se bude
konat na Květinový den pořádaný Ligou proti rakovině.
Vstupné min. 20 Kč.

Čtvrtek 12. 5. • 16.00 - 17.30
Dílnička U Mumínků
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155  
U Mumínků je jaro, proto budeme vyrábět ptáčky a kytičky.

Čtvrtky 12. a 26. 5. • 18.00
Tvorba a zdobení ozdobných dárkových
krabiček nebo dekorovaných kartiček 
SSAANNAANNIIMM,,  OOvvččíí  hháájjeekk  22554499//6644AA  ((zzaa  šškkoolloouu  vvee  FFiinnggee--
rroovvěě  uull..))
Kurz pro dospělé. Doba trvání min. 2 hod., k dispozici veš-
kerý materiál a pomůcky, cena 200 Kč. Více na
www.fler.cz/lucy65, dotazy a přihlášky na tel. 607 186 282.

Neděle 15. 5. • 15.00 
Sportovní den a Přebor Velké Ohrady 
ŠŠkkoollnníí  hhřřiiššttěě  ZZŠŠ  JJaannsskkééhhoo  
Akci pořádá SK Velká Ohrada ve spolupráci s Prahou 13 a ZŠ
Janského. Účastníci si mohou vyzkoušet svou šikovnost
v tradičních i netradičních sportovních a zábavných disciplí-
nách. Startovné je 5 Kč. V rámci sportovního dne se usku-
teční 29. ročník atletického čtyřboje Přebor Velké Ohrady.
Soutěžit budou děti a mládež narození 1994 a mladší
v hodu kriketovým (tenisovým) míčkem, skoku dalekém,
sprintu a běhu. Začátek závodů je v 15 hodin. Prezence za-
číná ve 14.30. Písemné přihlášky s rodným číslem a startov-
ným 20 Kč pouze předem každé úterý 15.30 – 18.00 hodin
v tělocvičně ZŠ Janského nebo do čtvrtka 12. 5. 19 hodin
mailem na janacivinova@seznam.cz. Více na 724 249 283. 

Úterý 17. 5. • 17.00
Putování Hrocha - povídání o středověké
pouti
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Čeká vás podvečer plný promítání fotografií, videa a zážitků
z cest poutníka Hrocha a jeho přátel. Vstup volný. 

Úterý 17. 5 • 18.30 
Napínavý příběh mezi nebem a zemí 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení. O liturgii bude přednášet P. Mgr. Peter Daniel Janáček
OPraem. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 19. 5.
Albert Triatlon Tour – blíž ke svému snu
PPřřeedd  GGaalleerriiíí  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Nadační fond Albert pořádá ve spolupráci s triatlonistou To-
mášem Slavatou 1. ročník celorepublikové série triatlono-
vých závodů pro děti z dětských domovů i úplných rodin
s názvem Albert Triatlon Tour. Dopoledne proběhnou závody
pro děti z pražských škol, odpoledne pro děti z dětských do-
movů. Albert Triatlon Tour se mohou účastnit dívky i chlapci
ve věku od 7 do 18 let. Více informací o projektu Albert Tri-
atlon Tour naleznete na www.alberttriatlontour.cz,
www.tomasslavata.cz.

Čtvrtek 19. 5. • 16.00 - 17.00 
Čtení U Mumínků
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,  KKoovváá--
řřoovvaa  44//11661155  
Zveme vás na další čtení pro děti či rodiče s dětmi. S Kateři-
nou Tschornovou, kterou můžete vidět hrát v divadle Minor,
si budeme číst z knihy spisovatelky P. Skálové Malostranské
psí jaro.

Sobota 21 5. • 9.00 
Poznávat a chránit
SSttaarrtt  aa  ccííll  uu  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  
SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí
Městská část Praha 13 pořádá již třetí ročník turistické sou-
těžní hry Poznávat a chránit. Start bude možný v době mezi
9. a 13. hodinou od radnice. Připraveny jsou čtyři trasy. Dět-
ská cca 8 km a tři další trasy cca 15, 20 a 25 km, všechny je
možné absolvovat i na kole. Soutěžní kupony budou v době
od 13 do 17 hodin vždy každou hodinu slosovány. U radnice
bude pro účastníky připraven zábavný program. Na trase
bude připraven program ve spolupráci s podnikem Lesy
hl. m. Prahy a oddíly Junáka z Prahy 13.

Neděle 22. 5. • 9.00
Memoriál Jany Dobiášové
SSppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTřřeebboonniiccee
Nenechte si ujít VII. ročník Memoriálu Jany Dobiášové
v běhu na 100 m s překážkami.

Pondělí 23. 5. • 9.00 – 15.00 
Pracovní den Společnosti pro talent
a nadání (STaN) 
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133
Na programu budou informace o významných osobnostech,
které se zúčastní 19. Světové konference o nadaných, pořá-
dané ve spolupráci WCGTC a STaN v srpnu v Praze a aktuality
z péče o nadané ve světě. Představí se další školy, které pra-
cují s nadanými v ČR a instituce, které pomáhají nadaným
v nesnázích. Jak se děti seznamují s vědou a technikou

ukáže třída Sovičky z MŠ Rozmarýnek, představíme Cen-
trum Filip. Účastnický poplatek činí 300 Kč, pro zástupce
škol Prahy 13 zdarma. Více na www.talent-nadani.cz,
www.worldconference2011.org.

Středa 25. 5. • 16.00 - 18.30
Den dětí
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155                                                                                    
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky ve spolupráci
s Klubem Mlejn zve děti na oslavu jejich svátku. Čeká vás
odpoledne plné zábavy, her, a soubor Lučinka, který zpestří
program svým vystoupením.

Středa 25. 5. • 17.00
Počátky české aviatiky  
RReevvoolluuččnníí  55,,  PPrraahhaa  11  ((pprraavvéé  sscchhooddiiššttěě))
Pavel Hnízdil, člen ČGHSP, připravil přednášku ke 100. výročí
slavného letu Jana Kašpara, který 13. května 1911 letěl
z Pardubic do Velké Chuchle. Vzdálenost 121 km překonal
letadlem Blériot za 92 minut ve výšce asi 800 m. Jan Kašpar
byl český inženýr, průkopník české aviatiky, nejznámější
z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Proslavil
se zejména svými průkopnickými dálkovými lety.

Čtvrtek 26. – neděle 29. 5. 
Bambiriáda 2011 
VVííttěězznnéé  nnáámměěssttíí  vv  DDeejjvviiccíícchh,,  PPrraahhaa  66    
13. ročník tradiční celorepublikové přehlídky činnosti dět-
ských a mládežnických sdružení, domů dětí a mládeže
a center volného času Bambiriáda 2011 se letos uskuteční
v 17 městech ČR. S heslem Máme se o co podělit je oficiální
akcí Evropského roku dobrovolnictví. Více na 
www.bambiriada.cz.

Pátek 27. 5. • 9.00 – 17.00
Doprovodný program Bambiriády
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  PPrraahhyy  1133
SDH Stodůlky zve všechny příznivce hasičů na doprovodný
program Bambiriády. Můžete se těšit na soutěže o ceny.
K vidění bude také ukázka požární techniky a ukázka Od-
boru služební kynologie Městské policie hl. m. Prahy.

Středa 1. 6. • 15.30
Den dětí 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ––  uu  ssoocciiáállnnííhhoo  zzaařříízzeenníí  
Zveme všechny děti od 4 do 12 let na zábavný odpolední
sportovní program pod širým nebem. Mladší děti s rodiči
se mohou zúčastnit her a soutěží. Pro starší bude připravena
luční olympiáda a orientační mini závod. Program se usku-
teční pouze za příznivého počasí. Akci pořádá klub Robinson
a Mateřské centrum Rybičky. Více informací na
mc-rybicky.webnode.cz, klubrobinson.webnode.cz.

Středa 1. 6. • 16.00 
Seznamovací odpoledne pro budoucí
prvňáčky
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMoohhyylloovváá
Přijďte se seznámit nejen s budoucími spolužáky. 
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Sobota 4. a neděle 5. 6..
Chyť si kapra 
NNeeppoommuucckkýý  rryybbnnííkk  ((ppoodd  ttuubbuusseemm  mmeettrraa))  
Zápis na dětské rybářské závody, určené všem dětem do 15
let, proběhne 4. 6. od 6 do 7 hodin (bez startovného). Zá-
vody budou od 7 do 12 hod. Vyhlášení výsledků je pláno-
váno na 13. hodinu. V neděli 5. 6. se za stejných časových
podmínek uskuteční závody pro dorost a dospělé. Startovné
150 Kč. Více informací poskytne Melánie Zmeškalová
na tel. 728 022 232. 

Neděle 5. 6. • 14.00
Hasiči slaví s dětmi 
UU  SSppoollkkoovvééhhoo  ddoommuu,,  KK  VViiddoouullii  772277
SDH a Městská část Praha 13 srdečně zvou všechny děti i je-
jich rodiče na Dětský den. Na děti čeká spousta dovednost-
ních soutěží a velké množství zajímavých cen. Občerstvení
zajištěno. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Sobota 14. 5. • 14.00 – 17.00
Čtvrtý domečkový happening
Zveme vás na Čtvrtý domečkový happening aneb slavíme
dvacetiny, která bude na zahradě i v budově. Čeká vás po-
hodová oslava spojená s hudbou, tancem, pohybem, tvoře-
ním. Na stanovištích budou soutěže o pěkné ceny, hry
a zábava. Vstupné 30 Kč. Těšíme se na děti, rodiče a
všechny příznivce našeho Domečku, který je tu pro váš
volný čas už dvacet let. 

Neděle 15. 5. • 15.00
Akademie DDM Stodůlky 
Přijďte se podívat do Spolkového domu Stodůlky na vy-
stoupení, která pro vás připravily děti z hudebních a pohy-
bových kroužků DDM Stodůlky pod vedením svých lektorů.

Pondělí 30. – úterý 31. 5. • 8.00 – 20.00
Zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky 
Zápisy do kroužků a klubů budou probíhat v recepci Do-
mečku. Informace o nabízených aktivitách pro rok školní
rok 2011/2012 najdete na našich webových stránkách.

Čtvrtek 2. 6. • 17.00 
Vernisáž výstavy Z historie a součas-
nosti Domu dětí a mládeže Stodůlky 
U příležitosti oslav 20 let pořádáme v atriu radnice Prahy
13 výstavu o své činnosti. Přijďte se podívat na zajímavá
dílka z tvorby tvořivých kroužků, fotografie i modely. 

Poslední volná místa na táborech 
s domem dětí
1. – 10. 7. 
Letní hudebně dramatický tábor
Celotáborová hra ve znamení hudby, tance a zpěvu ... Tábor je
určen pro cca 25 dětí ve věku 11 - 16 let, ubytování je v pen-
zionu. Více na www.ddmstodulky.cz. 

16. – 30. 7. 
Letní tábor Vanov
Celotáborová hra, výlety do okolí (kulturní památky, pří-
rodní zajímavosti), koupání, sportovní a deskové hry, spor-
tovní soutěže na přilehlých hřištích, tvoření z různých
materiálů - vše motivované celotáborovou hrou. Tábor je
určen pro cca 40 dětí ve věku 8 - 15 let. Spí se v chatkách
uprostřed krásné přírody. Podrobnější informace najdete na
www.ddmstodulky.cz. 

13. – 27. 8. 
Letní tábor BIT 
Dopoledne po skupinkách rehabilitační cvičení na ná-
pravu vadného držení těla, tvoření z různých materiálů,
sportovní hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový pro-
gram, výlety, poznávání přírody, celotáborová etapová
hra. Tábor je určen pro cca 45 dětí ve věku 7 - 15 let. Spí
se v chatkách. Podrobnější informace najdete na
www.ddmstodulky.cz

Více informací o akcích DDM Stodůlky získáte na
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, 604 441 559.

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

Úterý 3. 5. • 9.30 – 11.30            
Výtvarka pro nejmenší – maminka
Barevné křídy a hadříky, pracovní oblečení, přezutí a sva-
činy s sebou. 

Úterý 10. 5. • 9.30 – 12.00          
Zdravé vaření s M. Dobromilou – meduň-
kové osvěžení
Přijďte si vyzkoušet, jaké dobroty i léky se dají připravit
z voňavé meduňky. Prosíme o nahlášení den předem M.
Dobromile - sms na tel. 775 690 806.

Úterý 17. 5. • 9.30 -11.30            
Výtvarka pro nejmenší – ptáček
Pojďme si společně vyrobit krásného zpěváčka.

Úterý 17. 5. • 16.00          
Bylinková cesta pro budoucí maminky
V kině Perštýn v Praze 1. Na přednášce M. D. Staňkové se
dozvíte, jak řešit obvyklé těhotenské zdravotní problémy.
Festival pořádá o.s. Hnutí za aktivní mateřství
(www.iham.cz), info na www.respektkporodu.cz.

Pátek 20. 5. • 15.00 – 19.00  
Jarní exkurze do bylinkové zahrádky M.
Dobromily
Kemp Drusus Třebonice. Dozvíte se, jaké bylinky pěstovat
v květináčích a na zahradě a jak je využít v kuchyni i při lé-
čení. Pro děti otvírání studánek s výtvarnou dílnou. Vstupné
160 Kč za rodinu. Zájemce prosíme o nahlášení předem

M. Dobromile – sms na tel. 775 690 806, více na www.dru-
sus.com.

Úterý 24. 5. • 9.30 – 11.30            
Výtvarka pro nejmenší – malá mořská
víla 
S sebou svačinu a dobrou náladu. 

Pátek 27. 5. • 9.30 – 11.30  
Volný čas dětí nyní a v době našich ba-
biček - přednáška
Lektor Irena Mácová. Hlídání dětí s programem zajištěno.
Vstupné 80 Kč (předplatitelé 20 Kč), přezutí s sebou. Rezer-
vace předem - ovc@post.cz, sms na tel. 602 146 987. 

Úterý 31. 5. • 9.30 – 11.30          
Léčivé vůně a oleje pro miminka i děti
s M. Dobromilou 
Dozvíte se které bylinky a rostlinné oleje používat pro nej-
menší děti... Zájemce prosíme o nahlášení předem M.D.S.
–sms na tel. 775 690 806.

Úterý 7. 6. • 9.30 – 11.30          
Výtvarka pro nejmenší – domeček  
Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou. 

Více informací o aktivitách Mateřského centra Prokůpek zís-
káte na www.mcprokupek.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
Úterý a čtvrtky 3. - 31. 5. • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy
Cvičení pro děti (od cca 18 měsíců do 3 let) s doprovodem
cvičícího dospělého. Cena 40 Kč za rodinu. 

Úterý 24. 5. • 10.00
Zveme děti (cca 1,5 až 3 roky) na Pohádkovou cestičku,
která bude připravena v Centrálním parku blízko posilova-
cích strojů. V případě špatného počasí bude vše probíhat
v tělocvičně Basketbalové akademie, Kovářova 1617 v ho-
dinách cvičení pro děti a rodiče. Cena 40 Kč za rodinu. 

Více informací získáte na www.mc-rybicky.webnode.cz.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
KK  ZZaahhrrááddkkáámm  2222

Pondělí 2. 5. • 15.30
Rehabilitační a zdravotní cvičení pro děti. Fyzioterapeutka
Maria Šabíková vede hodiny zdravotního a rehabilitačního
cvičení pro děti od cca 2,5 roku. Přihlášení předem.

Středa 11. 5. • 16.30 
Rodinná dílna. Lektorka Lenka Bohuslavová naučí vás a vaše
děti, jak si doma jednoduše vyrobit mýdlo. Zvládnou ho již
děti od dvou let. Vstup 200 Kč. Přihlášení předem.

Středa 18. 5. • 10.00 
Týden opravdových plen - proč a jak je výhodné používat
látkové pleny? Přijďte se s látkovými plenami seznámit pod
vedením Mirky Gašparové. Poplatek 50 Kč. Přihlášení 
předem.

Více se dozvíte na www.andelky.cz, na akce se můžete hlásit
na andelky@andelky.cz nebo na tel. 731 475 481. 

Kalendář akcí květen
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ŠKOLIČKA BERKANA
ŽŽiilloovvsskkáá  888866

Pondělí 2. – úterý 31. 5.
Zveme rodiče s dětmi, kteří mají zájem prohlédnout si pro-
story naší školky ještě před zápisem. Během května je
možné se telefonicky domluvit na konkrétním termínu. 

Středy 4. a 18. 5. • 18.00 - 20.00
RReellaaxxaaččnníí  cceennttrruumm  NNaammaakkddaann,,  NNááddrraažžnníí  4422//8822
((vvcchhoodd  zz  uulliiccee  PPiivvoovvaarrsskkáá  1133)),,  PPrraahhaa  55  --  SSmmíícchhoovv
4. 5. - Zdravá strava v těhotenství, při kojení a pro
malé děti. Jak lze stravou ovlivnit alergie a ekzémy, hype-
raktivitu a časté nemoci. 
18. 5. - Seminář s relaxací v solné jeskyni. Téma: Jak
jíst, abychom byli trvale zdraví, štíhlí a vyhnuli se civilizač-
ním chorobám a věčné únavě. 

V ceně 300 Kč za 1 seminář je hodina přednášky, občer-
stvení a hodina relaxace v solné jeskyni s prostorem pro dis-
kuzi. Přezutí s sebou. Rezervace předem na
www.jimejinak.cz, tel. 737 213 525, 773 470 586. 

Sobota 21. 5. • 15.00 - 17.00
Aromaterapie pro nejmenší (0 – 6 let). Dovolíme si prožít
skrze dotek kouzlo neverbálního kontaktu s praktickou
ukázkou masáže. Objednávejte se na tel. 725 701 311,
722 728 824. Cena 250 Kč. Přezutí s sebou. Mapa na
www.skolicka-berkana.cz.

Sobota 28. 5. • 10.00 - 13.00
Zdravé vaření pro nás a naše nejmenší. Co je důležité jíst
během těhotenství a kojení, kdy nabízet první příkrmy
a z čeho je připravit... To vše si povíme na komorním semi-
náři pro 10 maminek. Rezervace na www.jimejinak.cz,
tel. 737 213 525, 773 470 586. Přezutí s sebou.
Cena 350 Kč. 

Více informací o školce na www.skolicka-berkana.cz nebo Fa-
cebook bioskolka Berkana, telefon 725 701 311.

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

Neděle 1. 5. • 6.30
Vítání ptačího zpěvu 
Dopolední komentovaná procházka za volně žijícími ptáky
v areálu zoo. Sraz ornitologických nadšenců v 6.30 u hlav-
ního vchodu.

Pondělky 2., 9., 16., 23. a 30. 5.
Happy Mondays 
Každé květnové pondělí mají všichni adoptivní rodiče lido-
opů vstup do zoo za korunu.

Sobota 7. 5.
Vlasta Burian a lachtani 
Bohatý program na památku komika a velkého příznivce
pražské zoo, který jí věnoval první lachtany Batula a Hýtu.

Sobota 7. a neděle 15., 22. a 29. 5. • 10.00,
12.00 a 14.00
Filmové projekce ve vzdělávacím centru
Zoo Praha
Vstupné je v ceně vstupenky do zoologické zahrady. Uvidíte:
7. 5. - Holka z města, 15. 5. - Zamilovaná zvířata, 22. 5. -
Spy Kids 3D, 29. 5. - Stmívání I. - III.

Sobota 14. 5.
Den rodiny 
Obstála by vaše lidská rodina stejně jako zvířecí smečka?
Ověřte si své dovednosti!

Neděle 15., 22. a 29. 5. • 13.00
Hudební procházky
Zveme vás na minikoncert vážné hudby v Kavárně Černo-
houska.

Neděle 22. 5. • 14.00
Módní přehlídka afrických oděvů 
Módní kolekce ve prospěch goril bude představena v Dětské
zoo. 

LETNÍ TÁBORY

Klub Robinson nabízí od 4. do 16. 7. několik volných míst
na letním táboře v Poušti u Bechyně s tématem legend

o družině krále Artuše a jeho zázračném meči. Zveme
všechny kluky a holky ve věku 10 - 14 let. Těšit se můžete na
dobrodružnou celotáborovou hru, bitvy... i na trochu po-
řádné dřiny, protože život ve středověku nebyl žádné pe-
říčko. Tábor pořádají vedoucí klubu Robinson, který působí
pod záštitou sborů Církve Bratrské v Praze 13 a 1. Více na
www.klubrobinson.webnode.cz. Přihlášky a informace
u Daniela Jokla, tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Pionýrská skupina Omega, Kettnerova 2057 nabízí volná
místa na letních stanových táborech plných her v přírodě,
popřemýšlení i zasoutěžení, výtvarných činností, sportů
a výletů.
Humberlot, 16. - 30. července 
Pro děti od 8 do 16 let.
Rok v Bullerbynu, 30. července - 13. srpna 
Pro děti od 6 do 12 let.
Více na www.psomega.cz, tel. 776 821 097.

SK Hala Lužiny
pořádá pro děti od
6 do 15 let letní
tábor v Cheznovi-
cích (Mýto u Roky-
can) v termínu od
1. do 10. 7. Čeká je celotáborová hra, sportovní soutěže, vý-
lety, rukodělná činnost a tábornické dovednosti. Více na
www.skhalaluziny.wz.cz nebo u Dáši Kolandové, hlavní ve-
doucí tábora,  kolandovadagmar@seznam.cz,
tel. 723 060 323.

Jsme léty zaběhnutý turistický oddíl Filištíni z Prahy 13,
Hůrky, kde se pořád něco děje. Náš program každoročně
vrcholí letním táborem ve Vleticích u Krásné Hory. Letos se
bude konat 2. - 23. 7. Pokud se ti ale nechce čekat až na
tábor, můžeš nás kdykoli navštívit na Hůrce, u laviček od
stanice metra Hůrka k ulici V Hůrkách, a to každou středu
v 16.30! Více informací podá František Bolek, tel. 776 440
921, fbolek@chello.cz, www.filistini.webgarden.cz.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
24. – 26. 8. a  29. – 31. 8. 
Zveme všechny děti ve věku 8 – 13 let na příměstský tábor,
který proběhne ve dvou turnusech. Bohatý celodenní pro-
gram, večer se děti vrací domů. Těšit se můžete na sportovní
klání a aktivity, trénování konkrétních sportů (fotbal, fris-
bee, lakros,…), lanové disciplíny, dobrodružné hry, vý-
tvarné aktivity, zábavné soutěže, výlet. Zajištěn je
samozřejmě i pitný režim a stravování. Pořádá Klub Robin-
son a Mateřské centrum Rybičky. Více na klubrobin-
son.webnode.cz, mc-rybicky.webnode.cz.

Kalendář akcí květen
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Dvacet let Stodůleckého posla

Dnes již má svůj zpravodaj každé
město, všechny městské části 
a větší obce. Mnohé z nich jsou
barevné, na kvalitním papíře, 
s dokonalými fotografiemi. Na
počátku devadesátých let bylo ale
vydávání obecního časopisu zále-
žitostí vyloženě průkopnickou.
Neexistovaly barevné tiskárny,
ani skvělé grafické programy 
a vše se dělalo v podstatě na ko-
leně. První STOP s podtitulem
Zpravodaj Jihozápadního Města
vyšel v dubnu 1991. U jeho
zrodu stáli starosta tehdejšího Ji-
hozápadního Města (název
Praha 13 vznikl až v listopadu
1994) Petr Bratský, vedoucí kan-

celáře zastupitelstva Ivana Svo-
bodová, která je autorkou názvu
Stodůlecký posel, a několik dal-
ších nadšenců. První STOP měl
osm stránek, vyráběl se na ko-
pírce a skládaly ho pracovnice
úřadu, které to mnohdy 
odnesly zcela černýma rukama.
Původně se prodával za dvě ko-
runy v sídlištních samoobsluhách
a ve Včele, později byla cena sní-
žena na korunu. Zpočátku se
také množil jen ve velmi omeze-
ném nákladu, protože ale zájem
obyvatel městské části rostl, za-
čalo se uvažovat o změně techno-
logie výroby a výrazném rozšíření
nákladu. 

Pan Jiří Černý, který připravo-
val projekt a rozpočet výroby ča-
sopisu, na to vzpomíná: „Byl
horký večer, v neděli v roce 1992.
V zahradě U Šimáčků bylo plno.
Pouze u stolu, kde seděl starosta
Petr Bratský, jedno volné místo.
Přisedám, mluvíme o všem mož-
ném a po několika hodinách,
když se loučíme, slyším větu: „To
jsem zvědav, zda jsi nekecal...“
Za 14 dnů odnáším na organi-
zační oddělení radnice návrhy na
výrobu, včetně rozpočtu na časo-
pis STOP – měl vycházet 10x do
roka, 8 stran, náklad 12 tisíc
kusů. Hlavní návrh ale byl: Časo-
pis bude dáván občanům Jihozá-

padního Města zdarma. Dne 
23. 9. 1992 bylo Místním zastupi-
telstvem na 12. zasedání přijato
usnesení o zabezpečení finančních
prostředků na výrobu časopisu 
v roce 1993 v částce 300 000 Kč.
Zároveň byla schválena redakční
rada, která do konce roku zase-
dala několikrát a rozšířila 1. číslo
v roce 1993, takže mělo 12 stran
a 2 fotografie. Vyšlo tehdy na 
28 tisíc. Pro zlepšení finančního
stavu byl urychleně připraven
ceník inzerce. V prvém roce tiš-
těného časopisu STOP byl hlav-
ním motorem při organizaci 
a zajištění článků tajemník rad-
nice, pan Šťastný.“

Ve STOPu se tak začaly obje-
vovat první placené reklamy, 
o které byl ze strany inzerentů
díky distribuci zdarma velký
zájem, a tvář časopisu se začala
brzy měnit. Nejprve přibyla ba-
revná obálka, pak některé ba-
revné stránky a od září 2001 je
STOP celobarevný na hlazeném
papíře. Měnil se také rozsah ča-
sopisu, stránky postupně přibý-
valy a dnes už se STOP sotva
vejde do 40 stránek. Značných
změn doznala za ta léta grafická
úprava STOPu. Ustálenější po-
dobu získala od roku 1996 
a hlavně po přechodu na barvu.
Dlouhou řadu let byli s grafikou
spojeni Hana a Martin Buškovi,
matka a syn, kteří také v dubnu
2005 připravili novou grafiku
pro 15. ročník. V dubnu 2006
získal STOP za svůj obsah 
i vzhled 3. cenu v soutěži Zlatý
středník v kategorii časopisů
státní a veřejné správy. Pro další
přebalení STOPu do nové gra-
fické podoby jsme se rozhodli až
letos – ke 20. výročí. Její autor
převzal štafetový kolík po Mar-
tinu Buškovi a spolupracuje 
s Hanou Buškovou.

Než se ale časopis dostane do
rukou grafika, je tu obrovská
práce redakce. Ta časově nejná-
ročnější spočívá v jazykové
úpravě a krácení množství do-
šlých příspěvků. Zatímco do
prvních čísel vydavatelé pracně
sháněli články, dnes má redakce
desítky externích dopisovatelů,
kteří nás zásobují zprávami ze
všech oblastí života Prahy 13.
Kromě toho je potřeba udělat
rozhovory, napsat reportáže 
z nejzajímavějších událostí, nafo-
tit jejich průběh, vymámit od jed-
notlivých odborů úřadu důležité

praktické informace a sestavit 
s předstihem kalendář všech plá-
novaných akcí příštího měsíce.
Na tomto místě bych chtěl po-
děkovat zejména redaktorce Evě
Černé, která nese většinu této
práce na svých bedrech už řadu
let. Tráví v redakci mnoho ve-
čerů i víkendů a zejména díky ní
je STOP ve vašich schránkách
včas. Doufám, že ji práce ve
STOPu bude ještě nějakou dobu
bavit. Druhé velké poděkování
patří kolegyni Hance Valíkové,
která se plných sedmnáct let ve
STOPu vzorně stará o inzerci 
a inzerenty. Letos se chystá svoji
stopáckou kariéru ukončit a ode-
jít do důchodu, což jí zatím 
neúspěšně rozmlouváme. Podě-
kování zaslouží i kolega Dan
Novotný za výborné fotografie,
pracovnice informací Hanka
Bělková a Hanka Houdková za
korektury a sběr informací a sa-
mozřejmě také všichni ostatní,
kdo do STOPu přispívají svými
články, fotografiemi i náměty.
Budeme se i nadále snažit o to,
aby pro vás STOP byl užitečným
zdrojem informací a pobavení.
Všem čtenářům děkujeme za
přízeň! 

Samuel Truschka, šéfredaktor 

Téma STOPu

Pokud nejste starousedlíci, možná jste ani dodnes netušili, 
proč se zpravodaj Prahy 13 jmenuje právě STOP. Abychom to
zejména těm, kteří se přistěhovali později, vysvětlili, zařadili
jsme do podtitulu na obálce znovu název našeho časopisu –
Stodůlecký posel, který vznikl před celými dvaceti lety. 

Stručné dějiny STOPu
Duben 1991 – první číslo
Leden 1996 – ustálenější grafická úprava
Prosinec 1997 – první barevné fotografie 
Leden 2000 – vznikla internetová verze 
Září 2001 – celobarevný tisk na křídě
Duben 2005 – nová grafická úprava 

a struktura
Leden 2006 – nová grafika STOPu na in-

terntetu
Duben 2006 – 3. místo v soutěži Zlatý

středník
Květen 2011 – nová grafická úprava

STOP v roce 1991 a 2011

Cenu v soutěži Zlatý středník přebírali 
v roce 2006 místostarosta Petr Weber 

a redaktorka Eva Černá
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Práce z domova versus pevná 
pracovní doba

Dobrý den, paní doktorko. 
U nás v práci zavedli přesnou či-
povou docházku a já mám při
vyzvedávání dcery ze školky po-
tíže na minutu docházkové ho-
diny splnit. Přitom si myslím, že
pracuji přesně a kvalitně. Jen ty
minuty jsou pro mne problém.
Uvažuji, zda raději nepřejít na
dohodu se zaměstnavatelem o od-
váděné práci z domova. Měla
bych tak v klidu čas i na dceru
a ušetřila čas za cestu do za-
městnání.
Dobrý den, nevyhovuje mi přesné
určení pracovní doby od 6.30 do
15 hod. Ráno raději spím, vý-
konný jsem spíše odpoledne až
večer a na obědy nechodím, takže
povinná půlhodinová pauza mne
jen časově blokuje. U nás v práci
je docházka ale alfa a omega
všeho. Mám odejít a postavit se
na vlastní?

Takových dotazů a pocitů,
že to, co nemáme je určitě
lepší a že požadavky našeho
zaměstnavatele jsou přehnané,

oDpovíDá pSYChoLog
mám mezi svými klienty
mnoho. Ano, platí, že není
dobré jít přes sílu proti svému
biorytmu. S některým zaměst-
navatelem je možná dohoda 
o posunu pracovní doby. Jaká je
ale naše představa práce z do-
mova a realita? I práce z do-
mova má svá úskalí a není
zdaleka pro každého.

Zpočátku prvotní nadšení,
kdy  ráno vstaneme podle
svého, uvaříme kafíčko a nápady
a inovace se jen hrnou a pracu-
jeme až do noci a libujeme si,
jak jsme na všechny vyzráli,
mohou trošku i klamat. Jde 
o prvotní nadšení, které provází
každou změnu. Postupně se
nám ale nechce hned ráno vstát
(když nemusíme), a dnes se
nám nechce pracovat na daném
úkolu, protože termín ještě ne-
spěchá.... Najednou ale přestá-
váme stíhat to, co jsme dřív
hravě stihli. Úkoly plníme na
poslední chvíli nebo žádáme 
o jejich odklad...

Při práci z domova je potřeba
si předem stanovit pravidla 
a řád. Nejlépe je určit si v bytě
pracovní místo, které bude ur-

čeno jen pro práci - v ideálním
případě samostatnou pracovnu,
aby se naše osobní energie ne-
míchala s tou pracovní; je třeba
oddělit soukromí. Není třeba
doslova sám sobě stanovit, že
budu pracovat každý den např.
od 10 do 18 hod. Asi bychom
to stejně takto přesně nedodr-
žovali. Kvůli takové svázanosti
jsme přece odešli z klasického
zaměstnání. Je ale vhodné ales-
poň v hlavě si udělat rámcový
plán na měsíc, týden a každý
konkrétní den. Stačí si ráno po
probuzení naplánovat, co vše
bychom ten den rádi zvládli 
a pokusit se toho držet (to bývá
také někdy hodně těžké). Pokud
potřebujeme vyřídit některé zá-
ležitosti mimo domov, naplánu-
jeme si opět pravidlo, ve které
dny nebo jejich části budeme
vyřizovat úřady a jednání.

A nezapomeňme na tolik dů-
ležitý kontakt s kolegy ze svého
oboru. Už děti ve škole se obá-
vají písemky nebo zkoušení, ale
do školy se obvykle těší na své
spolužáky. Sociální kontakty
jsou důležité pro každého. Po-
třebujeme někdy radu, nápad,

jak si s daným problémem pora-
dil kolega, ocenění, nebo jen
obyčejné sociální souznění.
Občas jeďme na školení, na
nový kurz, na setkání s býva-
lými kolegy... Nejen proto, aby-
chom se přiučili něco nového,
ale abychom se třeba i přesvěd-
čili, že my sami děláme danou
věc lépe. Nebo si třeba jen spo-
lečně postěžujme na podmínky
a komplikace. Sdílené starosti
bývají přece vždy poloviční.
Takže i pro práci z domova
platí – každý extrém je špatně:
příliš svazující i příliš uvolněná
pracovní doba, rušení kolegy 
i nulový kolegiální pracovní
kontakt, přesná rigidní zadání
úkolů, ale i naprostá bezbřehá
volnost. 

Kdo pracujeme z domova -
užívejme si všech výhod a udě-
lejme si sami sobě šéfa snů -
dává pravidla, která nám samot-
ným vyhovují a příliš nás ne-
omezují.

Přeji pohodu a klid do jarních
měsíců všem čtenářům časopisu
STOP :-).

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

602 805 633, www.psychoterapie.atlasweb.cz

Kvalita kultury je velmi subjektivní
Dobrý den, tak krásný zrekon-
struovaný kulturní stánek jistě
za velké peníze. Program - až
na pár výjimek zde vystupují
podprůměrní umělci xté katego-
rie s nevalnými programy 
podobného zařazení. Je pravdě-
podobné, že manažer KD
Mlejn není schopen oslovit 
a následně nasmlouvat ko-
merčně kvalitnější umělce s je-
jich programy. Především se
jedná o hudební produkce. 
A nebo zde existuje jiný zá-
drhel. Je to však k velké škodě,
aby občané Prahy 13 jezdili za
lepší kulturou do centra města,
když máme důstojný stánek tak-
řka u nosu. Mějte se hezky 
a věřím, že jednou v budoucnu
se dočkáme. Hanuš Kotek

Nechci se přít o kvalitě pro-
gramu ve Mlejně, protože oblí-
benost a kvalita v kultuře je věc
velmi subjektivní a každému 
z nás se líbí něco jiného. Těžko
tedy můžeme vyhovět všem.
Nevím, jestli patříte k pravidel-
ným návštěvníkům Klubu
Mlejn nebo případně znáte

Z vAŠICh DopISů
všechny, kdo ve Mlejně vystupují,
i jejich programy. Pokud ano,
mohli bychom vést konkrétní dis-
kusi. Co se týká hudebních pro-
dukcí, máte samozřejmě pravdu,
že některé hudební žánry nejsou
zastoupeny dostatečně. Tato situ-
ace měla technické příčiny a sou-
visela s rozjezdem nové budovy 
a zcela nové techniky. Již jsme se
o tom ve STOPu zmiňovali. Od
března začal nový pracovník dra-
maturgie koncertů domlouvat
program v chybějící oblasti rocku
a popu. Musím se ale ohradit
proti vašemu požadavku na-
smlouvat „komerčně kvalitnější
umělce“. Znamená to podle vás
dražší, známější nebo něco ji-
ného? Známější je samozřejmě
vždycky také dražší. Sál má kapa-
citu 200 míst k sezení, tedy asi
300 míst k stání, což není dost
pro velké kapely, už kvůli ceně ta-
kových koncertů. Přesto jednáme
se známými interprety – napří-
klad 13. května vystoupí Dan
Bárta a další jsou v jednání. 

Dagmar Brtnická, KD Mlejn

Jsou i pořádní pejskaři
Téměř denně se pohybuji v Cen-

trálním parku a mohu z vlastní
zkušenosti říci, že informace ob-
sažené v příspěvku Co vy na to,
pejskaři z březnového Stopu jsou
přehnané a neobjektivní. Poté, co
se v parku objevilo dostatečné
množství stojanů s pytlíky, prob-
lémů s psími exkrementy značně
ubylo. Povšiml jsem si, že většina
pejskařů výkaly poctivě sbírá. (...)
Při svých častých procházkách
parkem jsem snad až na jednu
výjimku nezaznamenal ani kon-
flikt mezi pejskaři a ostatními
návštěvníky parku. 

Vzájemný respekt, slušnost 
a tolerance je nutná pro nás 
pro všechny, kteří máme rádi 
procházky a relaxaci v čistém 
prostředí, ať už psa vlastníme
nebo ne.

Milan Raba

Kam se ztratily staré klidné Stodůlky?
Velká nostalgie zaznívá z dopisu
obyvatelky starých Stodůlek. 
Z jejího dopisu vybíráme: 

Například ulice Armády se dá
srovnat s nějakou vysoce frekven-
tovanou silnicí, když pár metrů
od ní stojí rodinné domky, které 

se pomalu rozpadají a třesou.
Stromy, které tam byly vysázeny,
rostou jak chtějí, když se nějaký
zlomí, tak si tam klidně leží 
v chroští. Každé místečko, kde se
najde, šup a už tam postaví něja-
kou prospěšnou budovu, která září
od rána. Ovšem nejkrásnější po-
hled - Stodůlecký kostelíček – to je
vrchol sadismu. Příšerná modrá
kostka, která ze všech stran hyzdí
pohled osvětleného kostela ... Staré
Stodůlky obklopené paneláky, ob-
chodními domy, výpadovkou, ad-
ministrativníma budovama, kdo
myslel na to, kudy budou všechna
ta auta jezdit? ... Dříve bylo
prádlo ze zahrady voňavé, dnes se
tam musí dát láhev aviváže, aby
to ten kouřový puch přehlušilo...

Ano, staré Stodůlky podobné
vesničce jsou již minulostí.
Změnily se kvůli výstavbě síd-
liště a rozvoji dopravy a  sply-
nuly s velkoměstem. Není to jen
problém Stodůlek, ale všech
okrajových částí Prahy a většiny
sousedních obcí. Pravé klidné
vesnice už najdeme jen dál od
hlavního města. 

-st-
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Jaký vítr vás zavál na třináctku?
Už na studiích jsem se oženil se svou spolu-
žačkou, jsme tedy oba lékárníci. Manželka
Hanka začala pracovat v Lékárenské službě
hl. m. Prahy a já jako externí aspirant ve
Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Krátce po
studiích jsme vychovávali dva syny Martina 
a Lubomíra a museli řešit naši bytovou
otázku. Tehdy Lékárenská služba hl. m.
Prahy nabízela byty mladým rodinám. Mohli
jsme si vybrat z několika pražských lokalit, ve
všech případech šlo o byt v panelovém domě
na sídlišti. Tato městská část teprve vznikala,
nicméně se nám jevila jako nejpříhodnější, 
a to díky výborné dopravní obslužnosti 
a krásné poloze v blízkosti Prokopského
údolí. Takže už řadu let bydlíme v Nových
Butovicích poblíž retenční nádrže.

Nelitoval jste někdy své volby?
Když jsme se sem stěhovali, zdaleka zde ne-
bylo tolik domů, aut, lidí … Všechno se po-
stupně začalo „zahušťovat“, ale nelituji.
Postupně zmizela paneláková šeď, i naše síd-
liště svým způsobem zkrásnělo. Některé loka-
lity sice působí stísněnějším dojmem, doufám
ale, že se nám i tam podaří vyřešit minimálně
parkování a dostatečné spektrum služeb oby-
vatelům. Myslím, že Praha 13 je v rámci celé
metropole nadále velmi výhodná lokalita.

Co vás přimělo k tomu, že jste vstoupil do politiky?
V roce 1993 jsme si vzali do ekonomického
pronájmu lékárnu a začali podnikat. Od po-
čátku jsme se museli, jistě stejně jako i v ji-
ných profesích, vypořádávat se spoustou růz-
ných překážek. Po třech letech provozování
soukromé lékárny jsem se rozhodl zapojit se
do činnosti ve veřejné sféře. V roce 1996 jsem
vstoupil do ČSSD, poté jsem byl čtyři roky
členem zdejšího zastupitelstva. I v rámci své
profesní kariéry jsem následně upřednostnil
práci spíše veřejného charakteru. Kolegové mě
nejprve nominovali do představenstva Grémia
majitelů lékáren a asi po roce jsem byl zvolen
jako člen představenstva České lékárnické ko-
mory, která je ze zákona ustanovenou nepoli-
tickou profesní organizací. Zde jsem byl zvo-
len nejprve viceprezidentem a potom
prezidentem. Po dobu výkonu těchto funkcí

jsem samozřejmě své činnosti 
v politické straně přerušil. Před
dvěma lety jsme v rámci naší
stranické organizace vybírali kan-
didáty do komunálních voleb 
a jsem rád, že jsem spolu s ostatními dostal ve
volbách důvěru. Činnost v zastupitelstvu je
sice časově náročná, na druhé straně mě obo-
hacuje, neboť s sebou přináší spoustu nových
podnětů, přemýšlení a diskuzí. A já jsem typ
člověka, který různorodou a kreativní práci
vítá, udržuje mě v kondici.

Když jste přijímal funkci radního, měl jste představu o
tom, na co budete klást důraz, měl jste už nějaké
priority?
Přicházel jsem s určitou zkušeností, byť jen
opoziční. Od počátku jsem chtěl co nejdříve
vstřebat aktuální problematiku a detailněji se
seznámit s principy a provázaností jednotlivých
aktivit radnice. Proto se účastním práce v ně-
kolika výborech zastupitelstva a vedu bezpeč-
nostní komisi rady. Uvědomuji si, že nelze
„udělat tlustou čáru a začít od nuly“, neboť
řada projektů je již připravena, nebo více či
méně rozpracována. Zde bych chtěl přispět 
k jejich zdárnému dokončení. V rámci činnosti
finančního výboru bych se pak chtěl zejména
podílet na přípravě nového modelu financování
úřadu naší městské části, na výběru a dohledu
nad realizací priorit financovaných z pro-
středků za prodej bytového fondu, na účelném
využití peněz ve školství a sociálních službách...  

Budu velmi rád, pokud budeme úspěšní 
v projektu startovacích bytů pro mladé rodiny
a Domu pro seniory. Za nezbytnou dále po-
važuji dostatečnou podporu zájmových, spor-
tovních i vzdělávacích aktivit, které osloví
mládež, dospělé i seniory.

Jste předsedou komise bezpečnosti, prevence krimi-
nality a sociálně patologických jevů, která má za
sebou první jednání. S jakými problémy se naše
městská část potýká v těchto oblastech?
Na společném jednání naší komise s pří-
slušníky Městské policie a Policie ČR jsme
si odsouhlasili spolupráci zejména při do-
budování bezpečnostního kamerového sy-
stému, který dle analýz Policie ČR
významně snižuje trestnou činnost. Dále
maximálně podpoříme spolupráci obou
bezpečnostních složek při pravidelných 
a preventivních akcích zaměřených na místa
s vyšším výskytem kriminální činnosti
(např. krádeže aut a  obchod s návykovými
látkami). A rádi bychom iniciovali důsled-
nější dozor na přechodech v blízkosti škol
ve spolupráci s rodiči.  

Vaše profese i funkce radního zaberou dost času, jak
se s tím vyrovnává rodina? 
Než jsem přijal kandidaturu, domluvil jsem
se s manželkou, že v případě svého zvolení
budu moci práci na městské části věnovat po-
třebný čas. Naštěstí máme oba dnes více vol-
ného času i díky tomu, že synové jsou již
dospělí. Starší po úspěšně dokončených stu-
diích již pracuje a mladší je studentem čtvr-
tého ročníku vysoké školy ekonomické.

Jak trávíte volný čas?
S manželkou máme společné zejména spor-
tovní koníčky jako je cyklistika, turistika,
in-line bruslení, rádi cestujeme, jezdíme na
lyže, hraji tenis. Také jsem si předsevzal, že
dokud „tělo drží pohromadě“, musím ještě
něco nového vyzkoušet. Před třemi lety
jsem absolvoval potápěčské zkoušky, a tak
nyní jednou, dvakrát ročně s kamarády vy-
jíždíme na moře. Loni jsem si udělal licenci
na paragliding, příležitostně hraji golf. Pro
někoho jsou to možná záliby dosti roztříš-
těné, já mám ale rád rozmanitost a rád po-
znávám nové věci.

Eva Černá 

Květnové pokračování seriálu Zeptali jsme se za vás bude patřit radnímu
Lubomíru Chudobovi. Je rodilý Pražan, dětství prožil na Spořilově v Praze 4.
Vystudoval Gymnázium Botičská, vysokoškolská léta strávil v Hradci Králové
na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy. 

Zeptali jsme se za vás

a rád poznávám nové věci 

Mám rád
rozmanitost
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Dramatický souboj na kolech
Český pohár ve fourcrossu (4X) je nejstarší 
a nejnáročnější národní soutěží této nej-
mladší cyklistické disciplíny. Hodnoceno me-
zinárodními úspěchy, za devět let dosáhli naši
závodníci tolika úspěchů, o jaké jiná spor-
tovní odvětví marně usilují po celá desetiletí.
Našim mužům i ženám náleží první místo 

v žebříčku národů Mezinárodní cyklistické
unie UCI.

Od roku 2007 patří mezi vrcholy závod na
trati Polis.13 ve Stodůlkách, při ulici Pod
Hranicí. Za účasti dosud nejúspěšnějšího
fourcrossaře, dvojnásobného mistra světa Mi-
chala Prokopa, úřadujícího mistra světa To-

máše Slavíka a dalších
sedmdesáti závodníků 
z Česka, Německa, Slo-
venska, Polska i Slovin-
ska zde Český pohár 4X
otevřel 17. dubna svou
jubilejní desátou sezónu.
V bitvu gigantů se za
hlasitého podporování
několika stovek diváků
změnilo finále kategorie
Elite, když Tomáš Sla-
vík a Michal Prokop
rozjeli neuvěřitelnou
jízdu loket na loket. Od
startu vedl Prokop, až

v nevyzpytatelné předposlední zatáčce si
našel místo pro předjetí Slavík a dospurtoval
si pro své páté dílčí vítězství v domácím po-
háru. Součástí víkendu na Polis.13 byl i so-
botní závod České fourcrossové ligy a nedělní
premiéra Českého poháru v trialu.

Zdeněk Pól

Mistrovský titul z Eindhovenu
V prosincovém STOPu jsme zveřejnili krátký
článek o mimořádném úspěchu Hanky Vol-
fové, která se v Eindhovenu stala juniorskou
mistryní světa ve sportovním aerobiku. 
K zlaté medaili přidala ještě stříbro z katego-
rie týmů. Hanka startuje za Akademii aero-
biku Radky Hanákové a trénuje pod vedením
Nikoly Košacké. Využili jsme příležitosti 
a Hanku Volfovou jsme požádali o krátký
rozhovor. Protože mu byla přítomna i trojná-
sobná mistryně Evropy a mistryně světa ve
sportovním aerobiku Radka Hanáková, první
otázka patřila právě jí.

Co vás vedlo k tomu, že jste se po ukončení závodní
kariéry dala na dráhu trenérskou?
První impulz byl ten, že jsem se nechtěla
úplně rozloučit. Poslední rok, kdy jsme 
s partnerem závodili, jsme už měli malé svě-
řence, které jsme „vychovávali“. Byli jsme
trenéři i závodníci zároveň. Začalo mě to
bavit a byl to v podstatě přirozený přechod
na trenérskou dráhu. V roce 2000 vznikla
Akademie aerobiku Radky Hanákové, trénu-
jeme v objektu ČASPV na Ohradském ná-
městí. Jsme poměrně malý klub, máme
zhruba 30 členů. Ti jsou rozděleni do sku-
pin, z nichž každá má svou trenérku. Nic-
méně úspěchy už se dostavily. Je pravda, že
děti a kadeti (do 13 let) zatím přední místa
neobsazují, což pro ty ambicióznější může
být problém, ale my se snažíme pro tyto vě-
kové skupiny dělat hodně všeobecný trénink.
Tak se vyhneme rané specializaci a tím
pádem se výsledky dostaví až v juniorském
nebo seniorském věku.  

Hanko, zisku mistrovského titulu jistě předcházely
roky práce. Kdy jsi s aerobikem začínala?

Úplně ze začátku jsem
chodila na tanečky.
Když kroužek skončil,
doporučila mi trenérka,
abych to zkusila v juni-
orské škole aerobiku
Domyno. Nyní jsem
členkou Akademie ae-
robiku Radky Haná-
kové. Začala jsem 
v šesti letech, takže ae-
robiku se věnuji už je-
denáctým rokem. První
úspěchy se dostavily poměrně záhy. Závodit
jsem začala v osmi – v trojčlenném týmu
jsme byly na republikových závodech šesté, 
o dva roky později a o kategorii výš jsem se 
v jednotlivcích umístila ve finálové šestici.
Poslední rok v kadetech, to mi bylo 13, jsem
vyhrála světový pohár, o rok později rovněž. 

Studuješ, pětkrát týdně máš trénink, zbývá čas ještě
na něco jiného?
Chodím na všeobecné gymnázium, takže je
to dost složité. Navíc na tréninky dojíždím
přes celou Prahu. Mít školu, zábavu a sport,
to zkrátka nejde. Musela jsem se rozhodnout.
Zábava zkrátka musela jít stranou. Sestra
Monika je na tom obdobně. Ta dělá bodyfit-
ness, vloni byla třetí v republice.

Co obnáší běžný trénink?
Když není období závodů, tak se učím nové
prvky, trénuji skoky, fyzičku, nechybí kolo,
občas jdu do posilovny ...

Jaký pocit je být nejlepší na světě?
Já si to nějak moc neuvědomuji. Navíc mě to
dost překvapilo, protože v celorepublikové

soutěži jsem skončila druhá. O to větší jsem
měla radost.

Jak je to s oblečením, účesem, líčením a také s hu-
debním doprovodem?
Maminka je kosmetička, takže mě líčí ona,
češe mě trenérka, dres mi navrhuje a následně
ušije a ozdobí návrhářka. Většinou jde 
o hodně nazdobené dvojdílné „plavky“, dres by
měl být hodně přiléhavý, aby byl vidět pohyb
těla. Délka sestavy a tedy i hudebního dopro-
vodu jsou dvě minuty. Letos mám „téma“ 80.
léta. Vybrala jsem si 2 písničky, ty se sestříhají
a dávají se do nich ještě různé efekty. Celkový
výsledek musí být takový, aby z té hudby vyza-
řovala energie, abych ji cítila.

Nebude úspěch, kterého jsi dosáhla, pro příští sou-
těže zavazující a zároveň svazující?
Já teď přecházím do kategorie seniorů, takže
naštěstí to až tak svazující není. V této kate-
gorii se teprve budu snažit prosadit. Konku-
rence je velká, ale rozhodně udělám všechno
pro to, aby se mi to podařilo.

Více na www.bodyart.cz. Eva Černá
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Kaleidoskop

Každoročně v dubnu pořádá
Praha 13 ve spolupráci se Zem-
skou nevládní organizací České
republiky na Slunečním náměstí
přehlídku bezpečnostních slo-
žek Bezpečná třináctka. Letos
se konala ve čtvrtek 14. dubna 
a i díky tomu, že aprílové počasí
se na chvíli umoudřilo, přilákala
spoustu malých i velkých náv-
štěvníků. Hlavním lákadlem byl
jako obvykle policejní vrtulník,
který byl po celou dobu obležen
dětmi, podobně jako pojízdný
operační sál pražské záchranky
zvaný Golem. Zájmu se těšila 
i zásahová vozidla Hasičského
záchranného sboru, tří Sborů
dobrovolných hasičů, státní,
městské a vojenské policie, zá-
chranných služeb, armády a his-
torické vojenské automobily.
Letošní novinkou byla účast
Motocyklové asociace ČR s in-

formačními materiály o bez-
pečné jízdě na motorce. 

Kromě prohlídky výzbroje 
a techniky si návštěvníci mohli
užít ukázky z výcviku služebních
psů a koní, nácvik sebeobrany 
a slaňování záchranářů z plošiny.
Děti si rády vystály frontu na
střelbu na trenažéru, hasily ruční
stříkačkou nebo získávaly dětský
řidičák. 

Starosta David Vodrážka pře-
vzal nad akcí záštitu a v úvodu
také dvě jízdní kola od ředitele
hypermarketu Globus Luďka
Thomayera pro strážníky Měst-
ské policie. Kola pak hned s po-
děkováním předal zástupci
obvodního ředitele Městské po-
licie v Praze 13 Leonidu Leg-
navskému. Kola pomůžou
strážníkům při službě v Cen-
trálním parku a v dalších pří-
rodních oblastech.  Samuel Truschka 

Stejně jako v loňském roce uspo-
řádala radnice u příležitosti výročí
narození Jana Amose Komen-
ského a Dne učitelů slavnostní
setkání se svými zasloužilými pe-
dagogy. V pondělí 28. března sta-
rosta David Vodrážka učitelkám 
a učitelům poděkoval a vyjádřil
jim trvalou podporu Prahy 13.
„Předáváte dětem vědomosti,
učíte je myslet a podílíte se na je-
jich výchově, i když o tom občas
pochybujete. Je to práce nezastu-
pitelná a vaši žáci ji ocení teprve 
s odstupem času. Moc si vaší
práce vážíme a jsme vám za ni

vděčni,“ řekl starosta. Poté předal
pamětní plaketu Jana Amose Ko-
menského celkem 27 učitelům,
učitelkám, příp. ředitelům a ředi-
telkám mateřských a základních
škol, kteří uplatňují moderní me-
tody výuky, organizují mimořádné
akce a vykonávají činnost pro
školu nad rámec svých povinností.
Čtyři ředitelky mateřských škol -
Pavla Jirglová, Miloslava Kolaj-
tová, Jitka Machurová a Jaroslava
Vondráčková - dostaly ke svému
životnímu jubileu zvláštní ocenění
za dlouholetou práci ve školství.

Samuel Truschka
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Poděkování za náročnou práci 
s dětmi

Ochránci bezpečnosti se představili 
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Kaleidoskop
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Přijde-li vám název článku
zvláštní, hned to vysvětlíme. 
Už posedmnácté se v sobotu 
16. dubna v Centrálním parku
uskutečnil jarní sportovní hap-
pening Butovický rohlík, který
každoročně pořádá Praha 13 ve
spolupráci s Triatlon sportklu-
bem Praha. Asi stovku dětských
závodníků, kteří se přišli utkat 
v běhu a jízdě na kole, přivítalo
hezké jarní počasí, místostarosta

Aleš Mareček a spolupořadatel
závodů Jan Král. Účastníci si
pochutnali na rohlících od Od-
kolka a koláčích se znakem
Prahy 13 a cyklotrasy Green-
ways Praha – Vídeň, která byla
pro letošek touto akcí symbo-
licky otevřena. Kromě toho
všichni společně zasadili v parku
nový keř, tentokrát Amelan-
chier, česky muchovník, který
má jedlé plody.  Samuel Truschka

Rohlík jako symbol jara

Nové dětské hřiště a sporto-
viště ve Flöglově ulici ve Sto-
důlkách otevřeli ve čtvrtek 
7. dubna starosta David Vo-
drážka a jeho zástupce Aleš
Mareček společně s pracov-
níky odboru životního pro-
středí a dětmi ze Základní
školy Kuncova.

Celková rekonstrukce hřiště
začala v září a městská část za
ni zaplatila přes 4 milióny
korun. Původní vybavení
hřiště se skluzavkou muselo
být z bezpečnostních důvodů
odstraněno. Nyní je na hřišti
umístěna kombinovaná herní se-
stava, která se osvědčila již na

Velké Ohradě, zastřešené písko-
viště a několik typů houpaček.
Sousední sportovní hřiště dostalo

zase kvalitní povrch,
branky a koše, takže
je možné na něm hrát
in-line hokej, fotbal 
i košíkovou. Plocha je
doplněna betonovými
sedátky a atypickou
houpačkou pro starší
děti. V okolí obou
hřišť přibyly nové la-
vičky a dřeviny. 

Samuel Truschka

Sídliště Stodůlky má dvě nová hřiště
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Inzerce

NABÍZÍME MOŽNOST REKREACE 
v penzionu Kozel ve Vrchlabí
v době od 17. 6. do 31. 10. 2011

Kontakt: Petra Dohnalová, 
ředitelka rekreačního objektu  
tel. 499 424 632, 
mobil: 723 703 611, 
e-mail: dohnalova8@seznam.cz

Bližší informace: 
www.penzionkozel.cz



Začátkem dubna vyrazilo 28 vy-
braných žáků FZŠ Brdičkova na
atletické závody základní školy
Prahy 5, 6 a 13 Jarní běh Hvěz-
dou. Závodilo se ve čtyřech vě-
kových kategoriích rozdělených
na chlapce a dívky. Celkem naši
žáci získali 8 medailí. Velmi

chválím vzájemnou pomoc 
našich mladých závodníků, pod-
poru, fandění a vzornou repre-
zentaci školy. Tým ovládl stupně
vítězů a byl chválen pořadateli.
Byla jsem ráda, že jsem jim
mohla být morální oporou. 

Eva Drešerová

Hurá do přírody

Toto téma je v dnešní
době velmi aktuální. Žáci
6. a 7. ročníků FZŠ Br-
dičkova se v pondělí 4. 4.
zúčastnili zajímavé před-
nášky, jejímž cílem bylo
upozornit na nebezpečí
skrytá za nejrůznějšími
identitami na internetu 
a naučit se řešit situace,
do kterých se mohou dostat. Do-
zvěděli se, co všechno se může
stát, pokud poskytnou např. své
nahé fotografie, jaké je to být vy-
dírán a že jsou i případy, které
končí tragicky. Autor a moderá-
tor přednášky Miroslav Vaňura je
redaktorem TV Nova a touto
problematikou se dlouho zabývá.

V jednotlivých příbězích svého
filmu ukázal rizika anonymního
seznamování a pracovníci inter-
netového portálu Seznam on-
line předvedli, jak se na internetu
chránit. Padlo mnoho dotazů 
a děti odcházely o spoustu po-
znatků chytřejší. 

Eva Trynerová, FZŠ Brdičkova 

Bezpečný internet

Žáci 2. – 5. ročníku FZŠ Mezi
Školami se v rámci environmen-
tální výchovy zapojili do celoná-
rodního turnaje základních škol 
v deskové hře Košík plný rozumu,
který vyhlašuje Freetime, o.s., pod
záštitou Ministerstva zemědělství
ČR. Do turnaje se celkem zapo-
jilo vždy 10 základních škol ze 14
krajů ČR. Hlavním tématem tur-
naje je zdravá výživa a zásady
zdravého životního stylu. Kon-

cem března proběhlo školní kolo,
do kterého postoupili vítězové
třídních kol. Za druhý ročník zví-
tězila Veronika Trenklerová, za
třetí ročník Martin Havel, za
čtvrtý ročník Robert Masopust
a za pátý ročník Jan Kobza. Gra-
tulujeme. Vítězové školního kola
postupují do kola krajského, které
se uskuteční v průběhu dubna až
května, celostátní kolo pak pro-
běhne v červnu. Marta Šefčíková

Celkem na čtyři desítky žáků
druhého stupně základní školy 
a odpovídajících ročníků vícele-
tých gymnázií z Prahy 5 a 13 se
5. a 12. dubna zúčastnily obvod-
ního kola letošního už 45. roč-
níku Biologické olympiády, které
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Prahy 5 uspořádala
FZŠ Mezi Školami. Znalosti
mladých zájemců o rychle se roz-

víjející obor, označovaný za vědu
21. století, prověřily nejen ná-
ročné testy, ale i mikroskopování
a poznávání rostlin a živočichů.
Drobné dárky soutěžícím poskyt-
la Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR a Česká společnost
ornitologická. Nejúspěšnější řeši-
telé budou reprezentovat náš
obvod v městském kole. 

Marcela Plesníková 

Košík plný rozumu

Biologie hledá mladé talenty 

Ve středu 30. března se v pobočce
Městské knihovny v Praze na
Lužinách sešly děti ze Základní
školy speciální a Základní školy
praktické Lužiny a jejich rodiče.
Konala se zde totiž vernisáž vý-
tvarných prací, kterými děti při-
vítaly jaro. Pod vedením paní

učitelky M. Huslarové vznikly
půvabné obrázky zvířátek a kvě-
tin i práce s velikonočními mo-
tivy. Děti už v knihovně
vystavovaly kouzelné obrázky
květinových víl, které vytvořily
do soutěže vyhlášené knihovnou.
Protože všechny obrázky byly
malými uměleckými díly, nebylo
možné určit vítěze. Slavnostní
atmosféru vernisáže ještě pod-
trhla Nina Klestilová hrou na ky-
taru. Výstavu můžete zhlédnout 
v provozní době knihovny až do
konce května. Určitě se přijďte
podívat. Kateřina Boušová

První dubnový víkend se skupina
15 dospívajících skautů a 10 ve-
doucích z městského obvodu
Praha 5 zúčastnila akce s názvem
HRA-D, kterou pořádal
skautský okres Praha 5.
Pomohli s opravou středo-
věkého hradu Hauenštejn
v Krušných horách. Mimo
práce si zahráli hru, v je-
jímž průběhu zachránili
svět před nebezpečnou vi-
rovou nákazou. Dále na
skauty čekalo několik pro-
gramových bloků, které
představily různé mož-
nosti dobrovolné pomoci.

Hrad Hauenštejn, který
každoročně navštíví přes

20 000 návštěvníků, byl založen
ve 13. století a posledními šlech-
tickými majiteli byl rod Bu-
quoyů. Zbyněk Kocman

Výstava dětských prací 

Skauti opravovali hrad
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Mezinárodní volejbalové klání 

Tradiční turnaj minižáků v basketbalu

Ve dnech 9. – 10. dubna se ve
Sportovní hale v Bellušově ulici
na Lužinách uskutečnil 1. Me-
zinárodní turnaj ve volejbale
starších žáků. Organizátorem
byl volejbalový klub volley-
ball.cz ČZU Praha pod patro-
nátem MČ Praha 13. Turnaje se
zúčastnila dvě družstva z Pol-
ska, dvě ze Slovenska, týmy 

z Českých Budějovic, Ostravy 
a domácí mužstva „A“ a „B“
ČZU Praha. 

Během dvou dnů jsme viděli
velmi slušné výkony. Z českých
družstev hrál prim kolektiv
hráčů ČZU Praha „A“, jehož
členové současně navštěvují
sportovní třídy na ZŠ Brdič-
kova. Slavnostního ukončení se

zúčastnil i místostarosta Pra-
hy 13 Aleš Mareček, který spo-
lečně s manažerem klubu Milo-
šem Kočkou, předával ceny.
Výsledky turnaje:
1. místo: „AS“ Myszków, 2. ČZU
Praha „A“, 3. VK České Budějo-
vice, 4. UKS Top Jedynka Biel-
sko – Biala, 5. VK DHL
Ostrava, 6. VK Ekonóm SPU

Nitra, 7. ČZU
Praha „B“, 8. VK
Kn. Pribinu Nitra
Nejlepšími hráči byli
vyhlášeni:
nejlepší nahrávač -
Ondřej Beneš
(Praha „A“), nej-
lepší blokař - Mar-
tin Tibitanzl (České
Budějovice), nej-
lepší smečař -
Tomáš Pavelka
(Praha „A“), nejvše-
strannější hráč -

Krystian Kudzia (Myszków).
Celý turnaj je součástí přípravy

českých družstev na mistrovství
ČR žáků, které se koná ve dnech
29. 4. – 1. 5. v Hradci Králové,
kde hráči ČZU Praha „A“ obha-
jují potřetí za sebou mistrovský
titul. Všem přejeme mnoho
úspěchů v další práci.

Viktor Turok, organizační pracovník turnaje

Znovuzrozený turnaj O starostovy šle
Po dlouhých letech se populární
hokejbalový turnaj vrátil na lu-
žinská sídliště. Nehrál se však
mezi paneláky, ale na hokejbalo-
vém hřišti u Fakultní základní
školy Brdičkova, kde vznikla dvě
menší hřiště. Bylo se opravdu na
co dívat: vynikající zásahy bran-
kářů, krásné akce, pěkné branky 
i góly přes celé hřiště
a nakonec radost ví-
tězů a jen malinké
zklamání poraže-
ných.

A tady je konečné
pořadí: 1. Gambrinus
(9 bodů), 2. Lužinská
tornáda (7 bodů), 3.
Tampa Bay (5 bodů),
4. Lužinské mlátičky
(0 bodů)

Nejlepším branká-

řem byl vyhlášen Matěj Néma,
nejlepším obráncem Michal
Čadský, nejlepším útočníkem
Lukáš Hustoles. Místostarosta
David Zelený, který na slavnost-
ním oceňování vítězů zastoupil
starostu, pak odepnul šle a předal
je vítěznému mužstvu. Tak zase
za rok, pánové. Milan Kubíček

Zacvičte si na třináctce s trenérem
Starosta Prahy 13 David Vo-
drážka srdečně zve ke společnému
cvičení v přírodě všechny obyva-
tele třináctky, zejména maminky
na mateřské dovolené a seniory.
Vyzkoušejte si od 1. do 30. června
kondiční cvičení a Nordic Wal-
king pod vedením profesionálních
trenérů z týmu David Hufa. Přijď-
te si zacvičit do Centrálního
parku Prahy 13. Můžete si zcela
zdarma vyzkoušet odborně ve-

dené cvičení venku na zdravém
vzduchu. Vybírat si můžete z této
nabídky: Pondělí 10 – 10.50 hod.
- Nordic Walking, středa 16 –
16.50 - kondiční cvičení, čtvrtek
10 – 10.50 hod. kondiční cvičení 
s hlídáním dětí.

Sraz zájemců bude za každého
počasí před budovou sociálního
zařízení u sportovního hřiště
uprostřed Centrálního parku.
Cvičit se bude ve venkovní posi-

lovně a okolí. Trekkin-
gové hole pro nordic
walking je možno si za-
půjčit (omezený počet),
podložky na kondiční
cvičení si vezměte s
sebou. Cvičit budete na
vlastní zodpovědnost.
Před cvičením infor-
mujte trenéra o svých
případných zdravotních
omezeních. –red-

BA Sparta, která už pět
let působí na území
Prahy 13, se stará 
o sportovní výchovu
mladých chlapců 
a dívek v oblasti kolek-
tivního sportu - koší-
kové. Pro nejmladší
minižáky, kteří teprve 
s basketbalem začínají,
pořádá každý rok na
závěr sezóny přátelský

turnaj s názvem Akademický
pohár (podle názvu klubu
Basketbalová Akademie
Sparta Praha) a účastní se ho
jak pražská, tak družstva 
z celé republiky. Letos budou
účastníky Sokol Pražský,
USK Praha, Plzeň a České
Budějovice, termín je víkend
před velikonocemi. BA
Sparta se však stará nejen 
o nejmladší hráče, ale ve spo-

lupráci se ZŠ Kuncova je
úspěšná i ve školním sportu. 

Pokud by měl někdo (dívky 
i chlapci) zájem zapojit se do
fungujícího systému sportovní
přípravy mládeže, může kon-
taktovat trenéra sportovní sku-
piny ZŠ Kuncova a minižactva
BA Sparta Pavla Šenka na tel.
605 102 163. Více na  www.ba-
sparta.cz a www.zskuncova.org.

Pavel Šenk
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Jarní běh 
Ve středu 6. dubna se 14 našich
druháčků zúčastnilo jarního běhu
v oboře Hvězda, který organizo-
val se ZŠ Petřiny atletický oddíl
USK Praha. Naši malí sportovci
závodili společně s dětmi trénují-
cími  již v lehkoatletických oddí-
lech (USK Praha a Aktis Praha) 
a nevedli si vůbec špatně. Z cel-
kově asi 35 dívek byla nejúspěš-
nější Evelína Krupyak, která

uzavírala první desítku. Na 13.
místě pak skončila Nikolka Frej-
lachová a 15. byla Janička Meš-
ková. V kategorii chlapců skončil
těsně pod bednou na 4. místě
Vojta Frait, Tomáš Glaesner byl
6, Lukáš Grobár 19. Chlapců 
v této kategorii startovalo více
než 40. Všem dětem blahopře-
jeme k předvedeným výkonům.

Andrea Verešová

Mistrovský titul zůstal doma

Zumba je vhodná pro všechny

Nejlepší hráči basketu ze ZŠ
Kuncova po skvělém 1. místě 
v obvodním kole prošli bez ztráty
bodu kvalifikací až do krajského
finále v kategorii starších žáků 
8. – 9. ročníku. Jejich výkon 
a cestu ke zlatu v turnaji Poprask,
jehož finále se konalo 30. března
ve sportovní hale Basket Aca-
demy v Kovářově ulici ve Stodůl-
kách, zhodnotil trenér týmu
Pavel Šenk: „Kluci od začátku pl-
nili roli favorita, výsledky zápasů
měli až na menší přešlapování 
v jednom kvalifikačním mači
vždy pod kontrolou. Vyvrchole-
ním bylo finále s velkou konku-
rencí ZŠ Plamínkové, kdy plné
hlediště žáků Kuncovky hnalo
naše borce do zlatého úspěchu.
Chtěl bych všem žákům, kteří
naši školu reprezentovali (nejlepší
hráč turnaje Matouš Kainc, Jan

Přibyl, René Sivák,
Ondřej Modr, Vojtěch
Zápotocký, Tomáš Zde-
radička, Filip Jůzek,
Stanislav Kubiš, Jan
Jůzek a Tomáš Fejfar),
poděkovat za poctivou
práci a těm, co nás letos
opouští, popřát vše nej
do sportovního, ale 
i osobního života. Dou-
fám, že hodnoty, jak
sportovní tak společen-
ské, které jsem se jim
snažil vštípit, v nich zů-

stanou.“ Příjemnou zprávou je, že
si v krajském finále Poprasku sta-
tečně vedl i basketbalový tým
děvčat z 8. a 9. tříd naší školy,
který obsadil 3. místo.

Vedení ZŠ Kuncova upozorňuje
rodiče žáků a žákyň 5. tříd, že
i v příštím školním roce otevřeme
studijní skupinu s rozšířenou vý-
ukou tělesné výchovy se zaměře-
ním na basketbal a judo pod
vedením učitelů tělesné výchovy
a trenérů basketbalu a juda.
Kromě sportovní skupiny otevřeme
i studijní skupinu s rozšířenou vý-
ukou matematiky, jazykovou stu-
dijní skupinu s kombinací AJ – FrJ
a studijní skupinu s rozšířenou vý-
ukou hudební výchovy. Informace
o podmínkách přijímacího řízení
najdete na www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Cvičení Zumby v Základní škole
Janského je zahájeno. Přijít mů-
žete každý čtvrtek od 16 do 17
hodin. Noví zájemci obdrží pou-
kaz na analýzu stavby těla. Ne-

rozhoduje věk ani ta-
neční úroveň. Zumba je vhodná
pro všechny! Více informací
podá Jana Civínová na tel. 724
249 283.
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Sport

Medvědi v Oboře Hvězda
V neděli 3. dubna se uskutečnil
první závod letošního ročníku -
orientačního běhu pro děti, který
pořádal SK Hala Lužiny. Do
Obory Hvězda, kde se závod
konal, přišlo téměř šedesát zá-
vodníků – dětí od dvou do 14 let.
Pro běžce byly připraveny 4 trasy 
s různou obtížností otázek 
a úkolů z přírodovědy, spolupráce
ve dvojici, hod netradičním
předmětem na cíl, tábornické
dovednosti a orientace v terénu.
Pro děti z oddílu orientačního
běhu, který letos v SK zahájil

svou činnost, to byla první zkou-
ška před dalším závodem, kte-
rého se pod názvem Medvědí
stezkou se Středočeským krajem
zúčastní v květnu.  Děti se při-
pravovaly i na republikovou sou-
těž, která se bohužel letos 
z finančních důvodů neusku-
teční, což děti hodně mrzí. 
V loňském ročníku jsme 
s orientačním během v rámci SK
začínali a vybrali jsme jen děti,
které k nám chodily na jiné cvi-
čení a o tuto oblast činnosti pro-
jevily zájem. Přesto jsme skončili

na pěkném 10.
a 11. místě, a to
jsme  měli na startu
pouze dvě hlídky.
Letos by jich
mohlo být i více.  

Protože se účast-
níci dotazovali, zda
bude další podobná
akce, připravíme
další závod pro
všechny příznivce pobytu v pří-
rodě v září. Bližší informace
budou zveřejněny opět v časopise
STOP a na www.skhala-

luziny.wz.cz, kde je i výsledková
listina a fotodokumentace tohoto
závodu. Dagmar Kolandová, 

vedoucí cvičení všesportovního oddílu SK Hala Lužiny    

Přijďte mezi nás
SK Velká Ohrada-oddíl spor-
tovní gymnastiky bude od září
2011 otevírat pro nové zájemce 
2 družstva přípravky sportovní
gymnastiky a 1 družtvo pří-
pravky TeamGymu. Do družstev
sportovní gymnastiky se mohou
přihlásit chlapci a dívky (roč.
2005 – 2007). Do družstva Te-
amGymu děti z 1. - 3.třídy. Tré-
ninky budou probíhat v pondělí
a ve středu v tělocvičně ZŠ Jan-
ského na Velké Ohradě. Veřejný
trénink pro všechny zájemce
bude ve středu 11. 5. a 25. 5. od
16.30 do 17.30 hodin. V této
době můžete vidět cvičení našich

nejmenších. Po skončení tré-
ninku se vám budou věnovat
naše trenérky, které rády zodpoví
všechny dotazy.Více na
www.gymnastikareporyje.cz, 
tel. 773 963 651.

Andrea Verešová, vedoucí trenér SG
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KŘESADLO PRO MOTOLSKÉHO DOBROVOLNÍKA. Každým rokem
jsou udělovány prostřednictvím občanského sdružení Hestia ceny pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. K nim  patří také dobrovol-
níci, kteří pomáhají ve zdravotnictví. Letos byla udělena cena Kře-
sadlo 2010 dobrovolníkovi z Fakultní nemocnice v Motole, panu

Jiřímu Mládkovi. Ten za
dětmi, které jsou hospi-
talizované na neurolo-
gické klinice, pravidelně
dochází. Již čtvrtým
rokem s malými paci-
enty tráví čas při hře se
stavebnicí Merkur. Zá-
roveň patří mezi největší
sběratele Merkuru, část
ze své sbírky nemocnici
věnoval.

Renata Dohnalová

NA VLASTNÍ KŮŽI.  Již potřetí se žáci FZŠ Trávníčkova rozhodli
zúčastnit akce AntiFetFest Praha aneb Jde to i jinak! Základem je nato-
čit obrazový snímek s námětem rizikového chování. Seznámili jsme se 
s pravidly a už chyběl jen pořádný nápad. Do vymýšlení se všichni devá-
ťáci pustili s odhodláním. Pak stačilo opatřit si kameru a mohli jsme
začít. Pod výborným vedením  kameramana a střihače Davida Lišky i re-
žisérky a scénáristky Jany Burianové s hlavní herečkou Terezou Proko-
povou vznikl krátký film s názvem Na vlastní kůži. Na závěr bychom
chtěli poděkovat společnosti AV Park za půjčení techniky.  Jana Burianová 9.A

JARNÍ ÚKLID. V sobotu 9. dubna se zaměstnanci a více než 30 ro-
dičů dětí z Mateřské školy Paletka sešlo na každoročním jarním
úklidu školní zahrady. Společnými silami zajistili kultivaci trávníků,
ošetření keřů a živého plotu, dezinfekci dětských pískovišť. Rozbité
herní prvky byly opraveny a nově natřeny. Všem zúčastněným tímto
děkujeme za pomoc. Alena Černohorská a kolektiv MŠ Paletka

SEZONA PLÁŽOVÉHO VOLEJBALU ZAHÁJENA. Nedočkaví „plá-
žisti“ v areálu Sportcentra Nové Butovice začali již 24. března připra-
vovat letní kurty na plážový volejbal a neopomenuli si zahrát alespoň
mezi sebou první letošní beach turnaj. Plážový písek vykazoval sice
teplotu nižší, než bývá v letním období, ale hráčům to nevadilo a měli
radost z nastupujícího jara. V letošní sezoně nabídne Sportcentrum
pro své klienty výrazné slevy pronájmu sportovišť u badmintonu,
squashe, stolního tenisu a beach volejbalu. Více se dozvíte na
www.sport-butovice.cz. Jarda Matýsek

NOC S ANDERSENEM. V pátek 1. dubna jsme se opět sešli v Mo-
drém klubu FZŠ Trávníčkova. S Andersenem nocovalo jedenadvacet
žáků  z 1.B a 2.A. Letos nás navštívil spisovatel a ilustrátor Petr Mor-
kes. Přečetl dětem úryvek ze své knihy o komisaři Vrťapkovi a uspořá-
dal pro ně soutěže, za které obdržely knihy, sladkosti a vlastnoručně
namalovaného Vrťapku. Hezký večer nám přišel popřát i pan ředitel.

D. Říhová a E. Křivanová

SETKÁNÍ S LEGENDOU. V letošním školním roce se ZŠ Janského
zapojila do projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Ro-
bert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, králov-
ské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol
atraktivní pohybový program a příležitosti zkusit sportovní začátky
podobnou formou, jaká se osvědčila jim. Jako patroni v projektu pů-
sobí medailisté, kteří se také zúčastní okresních a krajských kol sou-
těží družstev. Nad celým projektem převzal záštitu Český olympijský
výbor a členové Českého klubu olympioniků, kteří pořádají besedy na
školách. S legendárním olympionikem Imrichem Bugárem, mistrem
Evropy a světa v hodu diskem (1982, 1983), besedovali žáci ZŠ Jan-
ského 5. dubna. Jana Civínová, učitelka TV

Střípky



MEZINÁRODNÍ PROGRAM GLOBE. Globe je mezinárodní dlouho-
dobý program určený základním a středním školám. Žáci s využitím
jednoduchých vědeckých postupů zkoumají životní prostředí. Namě-
řená data dále vyhodnocují a odesílají do mezinárodní databáze. 
V rámci programu Globe žáci realizují projekty, které napomáhají
zlepšit životní prostředí v jejich obci. Oblasti měření jsou meteorolo-
gie, hydrologie, pedologie, vegetační pokryv a fenologie. Projektu, 
v němž je zapojeno 111 zemí světa, se aktivně účastní žáci tercií
Gymnázia Jaroslava Heyrovského. Olga Pavlásková

ZDRAVÉ VAŘENÍ VE ŠKOLIČCE BERKANA. V sobotu 26. března 
a neděli 3. dubna proběhly ve Školičce Berkana kurzy zdravého vaření
pro maminky a děti. Sešlo se celkem 18 maminek, 3 tatínkové a 19
dětí. Maminky byly až šokované, jak jídlo může ovlivnit alergie, ek-
zémy a nemoci u dětí. V praktické části jsme se mimo jiné vrátili ke

stravě našich pra-
babiček a předsta-
vili si pro nás dnes
už méně známé
potraviny jako
jsou jáhly, po-
hanka, bezpluchý
oves a další druhy
obilovin. Seminář
měl velmi kladný
ohlas. Více na
www.jimejinak.cz. 

Helena Jirsová

STÁŽISTÉ Z LYONU. Po roce se do ZŠ Mládí vrátili francouzští stá-
žisté – budoucí učitelé na francouzských školách. Do školy na zkuše-
nou zavítala hned trojice mladých pedagogů z Lyonu - Romain
Bacao, Yannick Aubert a Charlotte Large. Zapojili se zejména do
hodin francouzského jazyka na druhém stupni. Další částí stáže byla
účast ve výuce na prvním stupni a sběr informací o českém školském
systému, výuce dějepisných témat a anglického jazyka. Ty zužitkují 
v závěrečných pracích jejich oborového studia ve Francii. Na svůj mě-
síční pobyt v Praze a v ZŠ Mládí vzpomínají dle vlastních slov jako na
velmi přínosné a díky přijetí žáky i sborem ZŠ Mládí i milé čerpání
zkušeností v jiné zemi, která se v lecčems liší, ale někdy i podobá rea-
litě školství francouzského. Tomáš Klinka

D.A.R. OPĚT BODOVALA. Taneční skupina D.A.R. má opět velmi
úspěšnou soutěžní sezónu. 26. března se zúčastnila soutěže Taneční
skupina roku 2011 - region Praha, kde se dětská choreografie umístila
na 4. místě a postoupila na dubnový region Čech v Praze. Tito malí
tanečníci tančí ve skupině teprve od září a pro některé z nich to byla
soutěžní premiéra. Junioři obsadili 6. a dospělí 7. místo. Velký úspěch
zaznamenala 9. dubna celá skupina na soutěži Jarní pohár Sokola Ji-
nonice. Děti se umístily na 4. místě s choreografií Jaro, léto, podzim,
zima. Junioři zís-
kali 2. místo 
a navíc diváckou
cenu jako nejlepší
skupina za cho-
reografii Všechno
nejlepší. Dospělí
a jejich 112-
ohrožení života
byla pátá. Držte
nám palce i při
dalších soutěžích.

Michaela Gaydošová

V ZAJETÍ DRAVCŮ. Také vám v pondělí 11. dubna kroužil nad
domem mořský orel? Vysvětlení je snadné. To do FZŠ Trávníčkova opět
zavítali sokolníci ze skupiny Merlin se svými dravci, z nichž jeden se
rozhodl prohlédnout si Stodůlky shora. Ostatní ptáci ukázněně pózo-
vali žákům 1. – 9. ročníků, dokonce se nechali dětmi držet na ruce 
a přilétli na jejich zavolání. Toto setkání bylo po předchozích pořadech
Lovci a jejich kořist a Smysly živočichů poslední z třídílného cyklu po-
pulárně naučných programů environmentální výchovy. Zuzana Nováková
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PROKOPSKÝ M.U.Z.O.R 2011.
Toho dne před Muzorem
(R.O.Z.U.M = náš Školní vzdělá-
vací program pozpátku) jsme byli
fakt nervózní. Ve čtyřech aktivitách
jsme změřili své síly se ZŠ Mohy-
lová, ZŠ a MŠ Tachlovice a ZŠ
Ořech. Soutěžilo se v tělocviku, kde
jsme házeli medicinbalem a skákali
do dálky z místa, v anglickém jazyku, ve kterém byla například osmis-
měrka se schovanými zvířaty (bylo jich 41), v přírodovědě a v logic-
kém myšlení. Skončili jsme třetí, ale na pořadí nezáleží. Hlavní je, že
jsme se zúčastnili a užili jsme si to. Klárka, Hanička a Dominik, žáci V.A ZŠ Klausova

Střípky
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Tanečnice souboru Street dance vybojovaly
druhé a páté místo v soutěži Českolipský
zvoneček a z regionálního kola tanečního
mistrovství postupují na Mistrovství České
republiky. Tanečnice souboru moderní a scé-
nický tanec vystoupily na přehlídce v Hro-

nově a z regionálního kola rovněž postupují
na Mistrovství České republiky. Tanečnice
souboru irského tance junior získaly druhé
místo na Mistrovství Prahy a Středních Čech
a postupují na Mistrovství Čech. Na Jarním
poháru Sokola Jinonice se juniorky irského
tance probojovaly do druhého kola, kde na-
konec získaly páté místo. V dětské kategorii
poprvé soutěžily i děti irského tance. Choreografie
Včelí medvídci se jim moc povedla, na medailová
místa to však prozatím nestačilo.

V březnu oslavilo TS Mirabel irský svátek
Den svatého Patrika vystoupením v Taka-
várně - tréninkové kavárně Jedličkova ústavu
a škol na Vyšehradě, navíc děti ze všech sou-
borů vystoupily na maturitním plese Jedlič-
kova ústavu a škol. Kristína Pekárková

Ve dnech 4. – 8. dubna probíhaly v Základní
škole Klausova Dny anglického jazyka. 3. – 9.
třídy místo klasických hodin angličtiny kon-
verzovaly s rodilými mluvčími. Od úterý 5.
dubna s nimi v odpoledních hodinách také
trénovaly košíkovou. Od dubna do června
mají všichni naši učitelé anglického jazyka
možnost oprášit si své znalosti při konverzaci
s rodilým mluvčím panem Brownem. Jsme
jemu, panu Coplanovi a dalším čtyřem přáte-
lům z organizace Bridge Community vděční,
že nám nabídli spolupráci v těchto aktivitách.
Děkujeme. Žáci a učitelé 

Mirabel slaví úspěchy

Dne 23. března proběhl v ZŠP 
a ZŠS Lužiny projektový den ke
Dni vody, kterého se zúčastnili
žáci 1. stupně ZŠ praktické 
a všichni žáci ZŠ speciální.
Měsíc dopředu vytvářeli za
pomoci svých učitelek 
a asistentek pedagoga pre-
zentační panely s tématy,
jako jsou pramen, potok, stu-
dánka, oceán… V jednotlivých
předmětech byla výuka po celou dobu zamě-
řena na téma „voda“, využívání jejich zdrojů,
ochrana životního prostředí. Děti tvořily pře-
krásné výrobky, zpívaly o vodě, učily se ří-
kanky a připravovaly pro své kamarády
soutěže. Nezahálely ani děti v družině, kde
vznikl plastický model o koloběhu vody
a jejím využití. Vše vyvrcholilo, když jednot-
livé třídy prezentovaly své práce a bavily
úkoly své spolužáky. Hry byly velmi pestré
a nápadité. Velký úspěch měly pokusy –
kouzlení s vodou. Následně byla výstava
zpřístupněna rodičům i veřejnosti.

Martin Marek, organizátor projektu

Pátého ročníku soutěže Ořešská lana, která
prokázala fyzičku a šikovnost dobrovolných
hasičů, se v sobotu 16. dubna zúčastnilo cel-
kem 7 týmů - čtyři družstva mužů a tři žen.
Akci pořádalo Lanové centrum Ořech ve
spolupráci s úřadem Prahy 13. Čtyřčlenné
týmy soutěžily celkem v osmi discilínách.
Úkoly byly voleny tak, aby prověřily fyzickou
i psychickou zdatnost, ale i dobrou spolupráci
v rámci týmu. Navíc byly disciplíny takové, že
se zasmáli soutěžící i diváci. V kategorii
mužů zvitězili hasiči z Drahelčic před Karl-
štejnem, Ořechem a Třebonicemi. V ženské
kategorii si prvenství odnesly dorostenky 
z Řeporyj před Ořechem a Drahelčicemi. 

Jaroslav Matýsek

Hasiči si šplhli

Dny anglického jazyka

� Žáci 8. a 9. tříd FZŠ Trávníčkova se v březnu zúčastnili
pětidenního lyžařského kurzu v rakouském Postalmu.
� V březnu se v ZŠ Janského uskutečnil turnaj pro žáky 
a  rodiče ve stolním tenise a badmintonu, jehož pořada-
telem byly SK Velká Ohrada a ZŠ Janského. Vítězem 
v badmintonu se stal Tomáš Eckhardt ze 4.A, ve stolním
tenisu získal vítězný titul Marian Svitek z 8.A. 
� 1. dubna přijel za dětmi prvních a druhých tříd ZŠ
Janského pan truhlář s dílničkou plnou dřívek 
a nářadí, takže si při Dřevíčkování mohly samy vyrobit
velikonoční klapačku.
� Michael Hrbáček z 9.B FZŠ Trávníčkova vyhrál obvodní
kolo olympiády v angličtině a mezi nejlepšími z celé Pra-
hy obsadil pěkné šesté místo.

� Začátkem dubna přišlo do knihovny Stodůlky strávit
14 dětí Noc s Andersenem. Tématem této zajímavé akce
byl letos Strom plný snů a přání.

� V sobotu 2. dubna odpoledne proběhla v Domě dětí 
a mládeže Stodůlky tradiční Jarní dílna pro celou rodinu.
� 23. března si děti ZŠ Janského s maminkami užily při
vybarvování keramických obrázků další příjemné výtvar-
né odpoledne - Zvířátkování.
� V březnu proběhla mezi školami soutěž v přehazova-
né žáků 5. tříd. Družstvo chlapců ze ZŠ s RVJ Bronzová
skončilo páté, děvčata obsadila místo druhé. 
� Žáci 9.A a 9.B z FZŠ Trávníčkova dobrovolně a ochotně
asistovali při migraci žab u stodůleckého rybníčku.
� Pohádkou o dráčkovi Hasíkovi začal v ZŠ s RVJ Bronzo-
vá dlouhodobý výchovně – preventivní projekt Výchova
dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 
� Orla bělohlavého, poštolku obecnou, ale i další dravce
představili začátkem dubna žákům ZŠ Janského pracov-
níci brněnské záchranné stanice.

� Pro nově otevřený útulek v Tmáni u Berouna
sbíráme potřeby pro pejsky a kočičky - prostě-
radla, ručníky, sanitární potřeby, granule, staré
autolékárničky... Více na www.utulek-kocky-
chlupacivnouzi.cz, tel. 605 800 934 nebo po do-
mluvě přímo v útulku. 

KRáTCE

Letošní jaro je pro pěvecký sbor Klíček 
z FZŠ Mezi Školami opravdu hodně ná-
ročné. Sotva se oklepal ze soutěže Doremifa,
už tu byl Pražský kaleidoskop - mezinárodní
soutěžní festival tance a hudby. Kromě zá-
žitků ze zahraničních souborů jsme si odnesli
stříbrné pásmo a pěkné keramické zvonečky.
V dubnu Klíček vystoupil na Zahradě písní.
Bronzové pásmo nás sice trochu mrzelo, ale
naštěstí jsme měli možnost nápravy. Ta přišla
16. dubna, kdy se konala poslední soutěž -
Krajská přehlídka pěveckých sborů. Klíček si
vyzpíval zlaté pásmo, takže nadšení a radost
nebraly konce. Je to obrovská motivace do
další práce. Gratulujeme. 

Alena Panochová, sbormistr

Soutěžní maraton

Světový den vody 2011
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Od 15. do 19. srpna budou mít děti od 8 do
13 let příležitost zúčastnit se dobrodružné
cesty do pravěku v rámci příměstského tá-
bora, který organizuje Proxima Sociale, o.s. 

Ze základny v klubu JednaTrojka v Praze 13
budou účastníci vyrážet na výlety, věnovat se
různým pohybovým, výtvarným a tábornickým
aktivitám. To vše v rámci zajímavé celotábo-
rové hry Cesta do pravěku a pod vedením

zkušených vedoucích. Cena za předpokladu
udělení finanční podpory je 100 Kč na den,
bez ní 300 Kč na den. Zahrnuje stravu, peda-
gogický dozor, jízdné a materiály k jednotli-
vým aktivitám. Informaci o konečné ceně jsme
schopni poskytnout 15. 5. Přihlášku a bližší
informace získáte na www.proximasociale.cz,
tel. 773 945 577, prihoda@proximasociale.cz,
hajkova@proximasociale.cz. Eva Kopečná

Cesta do pravěku

Nezisková organizace Náruč pro děti 
a mládež, o.p.s., založená v březnu 2011,
chce pomáhat starším dětem a mládeži do
26 let, které za sebou mají pobyt v diagno-
stickém, protidrogovém nebo podobném
zařízení pro odvykání od různých závi-
slostí. Zájemcům budeme bezplatně pomá-
hat začlenit se do společnosti a získat
chybějící kvalifikaci nebo rekvalifikaci 
v oboru, ve kterém by rádi pracovali. Bu-
deme vytvářet pracovní místa ve vlastní
chráněné pracovní dílně, poskytovat tera-
peutický program, umožníme pobyt ve
vlastním prázdninovém táboře pro děti 
a mládež do 18 let. Budeme provozovat 
telefonní linku důvěry pro děti a mládež 
a od 1. června budeme v pronajatém neby-
tovém prostoru v Přecechtělově ulici na
Velké Ohradě organizovat zájmové
kroužky, jazykové kurzy a dětský hrací kou-
tek. Více o programu v příštím STOPu.

V tuto chvíli hledáme dobrovolníky (děti,
mládež i dospělé), kteří by chtěli svou doved-
ností pobavit hospitalizované děti v nemoc-
nici. Ozvěte se nám!

Kontakt: Náruč pro děti a mládež, o.p.s.
Jiřina Teplická, mobil: 603 923 372
e-mail: narucprodetiamladez@seznam.cz

Náruč se otevírá
Klub se nachází v Centrálním parku naproti
golfovému hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko
zastávky BUS Kovářova). Je otevřen každé
pondělí a středu od 14 do 20 hodin. Klub Jed-
naTrojka je určen dětem a mládeži ve věku od
13 do 19 let. Přijď si k nám zahrát fotbálek
nebo jiné hry!
Program v květnu:
po 2. 5. – promítání filmu
st 4. 5. – klub
po 9. 5. –  diskuze na téma mezilidské vztahy
st 11. 5. – turnaj v minigolfu
po 16. 5. – klub
st 18. 5. – výlet na kolech
po 23. 5. – klub
st 25. 5. – výlet vlakem
po 30. 5. – výlet do zoo

Změna programu vyhrazena!
Tel. 775 610 002, adresa face-booku: klub
jednatrojka, www.proximasociale.cz.

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

Klub JednaTrojka

Pomáhají druhým

INZERCE
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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

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

FIRMA  BURGR – provádíme 
zednické práce, obklady, dlažby,

štukování, rekonstrukce bytů,  koupelen.
Tel.:  602 836 698

Prodej dětské certifikované obuvi
Blattného 2319/2, Praha 5 Stodůlky

WWW.DETSKEBOTICKY.NET
S tímto kuponem sleva 5% 

na obuv zn. Befado
v období 2.5.- 31.5.2011

PRÁVNÍ  POMOC
Umíme řešit

Rozvody, majetek
Bytové záležitosti

Zaměstnání a podnikání
Trestní řízení

Právní pomoc cizincům
JUDr.Laštovka František
advokát   Tel:606620947

ak.lastovka@volny.cz

INZERCE

Prevence
Děti musí dát vědět, kam jdou...

Každý, kdo je rodič někdy zažil
situaci, kdy byť na malou chvíli
postrádal svoje dítě. Jen ho třeba
v davu lidí pár sekund neviděl,
když se pustilo rodičovské ruky,
nebo pubertální syn či dcera včas
a zodpovědně nesdělili, kde jsou
a kdy se vrátí. Strach, bezmoc,
obrovské obavy. Podobnou situ-
aci nedávno zažila maminka tři-
náctileté dívenky z Prahy 13.

Na strážníky se telefonicky ob-
rátila zoufalá matka s tím, že po-
strádá svoji dceru. Měla být doma,
ale nezvedala žádný z telefonů.
Strážníci se vydali do bytu, nikdo
jim ale  neotevřel. Podle popisu
hledali dívčinu v okolí bydliště 
a kamerami městského kamero-

vého systému prohlíželi všechna
monitorovaná místa Prahy 13. Po
více než dvaceti minutách dívka
konečně přijala hovor na mobil-
ním telefonu, shodou okolností 
v okamžiku, kdy byla strážníkem
na kameře identifikovaná. Vyrazila
si s kamarádkami pěkný kus od
domova. Zoufalá máma na jedné
straně Prahy a strážníci na druhé 
v maximální pohotovosti. To byl
výsledek chvilky nezodpovědnosti
dospívající dívky. Důležité ale je,
že se nic nestalo.

„Jsme tu od toho, podobné
podněty nikdy rozhodně nepodce-
ňujeme, už jen z toho důvodu, že
jsme téměř všichni rodiče. Ale je
na tomto případu dobře vidět, jak
je důležitá v oblasti bezpečnosti
dětí prevence,“ řekl Hynek Svo-

boda, ředitel strážníků z Prahy 13.
Téměř na všech školkách a ško-

lách v Praze měli strážníci 
z útvaru prevence preventivní
přednášky. Počty hodin strávených
s nejmenšími ve školkách i s vět-
šími dětmi ve školách a učilištích
šplhají ročně do tisíců. Přednášky
jsou uzpůsobené věkové kategorii
oslovených dětí, ale také proble-
matice, kterou jsou nejvíce ohro-
ženy. Ti nejmenší se učí bezpečně
přejít přes přechod, velkým je vy-
světlováno, co je to šikana, jak se
bránit útoku a podobně. 

„Velkou část odborné proble-
matiky bezpečnosti dětí můžeme
pokrýt přednáškami, praktickými
ukázkami a radami. Myslím, že
to od nás děti berou, svůj díl na
tom určitě má i to, že jsme na

přednáškách v uniformách a jsme
pro ně, doufáme, trochu autori-
tami. Největší podíl na výchově 
k bezpečnosti mají ale samo-
zřejmě rodiče, je to v jejich
rukou,“ řekl Petr Melmuka,
jeden ze strážníků útvaru pre-
vence městské policie. „Z vlastní
zkušenosti vím, že vychovávat
pubertální dítě je téměř nadlid-
skou záležitostí. Rodičům bych
přesto jako preventista poradil:
opakovat dětem zásady bezpeč-
ného chování, pravidlo dát vědět
dospělému, neotvírat cizím
lidem, znát tísňové linky, prostě 
s dětmi o této problematice co
nejvíce komunikovat,“ doplňuje
strážník. 
Hana Fialová Doleželová, odd. komunikace s veřejností

Městská policie hl. m. Prahy



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • KVĚTEN 2011 27

Z policejního deníku
� Dne 30. března ve večerních hodinách
došlo na Pražském okruhu k požáru
osobního motorového vozidla. Řidič zpo-
zoroval, že se mu na přístrojové desce
rozsvítila kontrolka ABS, ale to už mu
protijedoucí řidiči dávali znamení, že se
mu od pravé zadní pneumatiky začíná
kouřit. Zastavil a zavolal hasiče i policis-
ty. Naštěstí neutrpěl žádné zranění, ale
vozidlo bylo požárem zničeno. Příčinou
byla technická závada. Požár poškodil
i vozovku pod vozidlem, škoda byla od-
hadnuta na 100 000 Kč.
� Ač se to může zdát technicky nepro-
veditelné, množí se krádeže katalyzá-
torů ze zaparkovaných vozidel. V po-
slední době byl odcizen výfuk
i s katalyzátorem z Peugeotu v Amforo-
vé ulici. Rovněž krádeže airbagů jsou
na denním pořádku. Pachatel rozbije
přední okno a odcizí airbag u řidiče
nebo spolujezdce. Škody jsou vždy ně-
kolik desítek tisíc korun. Žádám proto

čtenáře, aby na podezřelé osoby, které
se bezdůvodně zdržují u zaparkova-
ných vozidel, telefonicky upozornili 
policii.
� Zvláště lákavým polem působnosti
jsou pro zloděje náhradních dílů a věcí 
z vozidel podzemní garáže v nové zá-
stavbě. Prakticky nerušeně si tam mo-
hou z vozidel cokoli vybrat. Přesně to
potkalo majitele Octavie, kterou zapar-
koval zhruba na týden v podzemní ga-
ráži. Pachatel mu odcizil oba přední 
xenonové světlomety, z interiéru plas-
tové lišty, stínítka, elektrické osvětlení
a samonavíjecí pásy. Ze zavazadlového
prostoru si přibral plastové středové
plato a rezervní kolo. Majiteli tak způ-
sobil škodu 105 tisíc korun. I v těchto
případech prosíme o všímavost a upo-
zornění na podezřelé chování lidí, kteří
se poflakují kolem vozidel nebo přímo
ve vašem domě. 

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Požáry trávy, výcvik na řece, úklid v parku
Za uplynulý měsíc zasahovali členové výjezdové jednotky SDH
Stodůlky u pěti požárů travin a nízkého porostu, které způsobil ne-
známý milovník požárů. V jednom případě ztratil kontrolu nad vy-
palováním neukázněný zahrádkář.  

V sobotu 9. dubna se členové jednotky v rámci výcviku na vodě
zúčastnili 3. ročníku Jarního splutí Sázavy a pádlovali z Týnce nad Sá-
zavou do Pikovic.

Brigádu na čištění potoka a přilehlých prostor Centrálního parku
mezi horní a dolní retenční nádrží uskutečnili členové SDH Stodůlky
26. března. Po zimě tam bylo dost nepořádku. Po dohodě s odborem
životního prostředí a Městskou policií proběhla brigáda, při které se
nasbíralo 15 velkých pytlů odpadu. Městská policie odvezla nalezené
injekční stříkačky. Brigády se zúčastnili mladí hasiči s rodiči, kterým
není jedno, v jakém prostředí žijí a tráví volný čas. Děkujeme všem
účastníkům. Vladimír Kos a Eva Michlová, SDH Stodůlky

Rušné jaro třebonických hasičů
V sobotu 19. února měly děti I. kolo v uzlování. Adélka Lebedová
skončila na 14. místě a Kačka Kalbačová na 17. místě. Jako mladší
družstvo skončily Třebonice A na 16. místě a Třebonice B na 
14. místě. Ve starší kategorii se družstvo umístilo také na 14. místě 
a v jednotlivcích pak Pepa Špička na 21. místě a Eliška Špičková
byla 7. Ani dorost nedopadl špatně, Martinka Hodíková skončila
šestá, Eliška Špičková osmá a Adélka Marešová skončila 13., Mi-
chal Ernýgr na 7. a Pepa Špička na 12. místě. Mezi družstvy vybo-
jovali 5. místo.
Tyto výsledky však
nestačily na postup
do Městského kola.

V březnu se čle-
nové zásahové jed-
notky opravdu
činili – zúčastnili
se velitelských dní
na Hasičské stanici
5 ve Strašnicích
a v Dubči a školení
nositelů dýchací
techniky na HS Metro Hostivaři, umyli vozidla od soli a provedli
běžnou jarní údržbu, káceli stromy a vyjížděli k požáru travního po-
rostu a pálení kabelů do Mirešické ulice. Na začátku dubna sloužili
společně s profesionálními hasiči v Jinonicích a vyjížděli  k požáru
bytu na Újezdě, kde si stará paní zapálila svíčku a usnula, a k zasy-
pání uniklého paliva po nehodě na Radlické. 

V sobotu 26. března se na požárním hřišti konala brigáda, která
ho připravila na jarní trénování. Moc děkujeme za pomoc okolním
sborům. Za krásné výsledky v Zimním poháru v uzlování se šly děti
vyřádit do aquaparku na Barrandov, teď už ale trénují na další jarní
závody. Monika Malá, SDH Třebonice

hASIČSKÉ oKÉNKo

Násilníka zadrželi strážníci
Dne 22. března bylo na tísňovou linku 156 oznámeno podezření 
z domácího násilí, jehož se měl dopouštět agresivní muž vůči své
přítelkyni v jednom z bytů v Kodymově ulici. Hlídka na místě na-
lezla plačící zraněnou ženu a značně poškozené zařízení domu
a bytu. Bylo zjištěno, že silně podnapilý násilník se opakovaně vrací
do bytu, kde bezdůvodně brutálně napadá přítelkyni a ničí majetek.
Při jeho dalším návratu mu v násilnostech zabránili strážníci MP,
kteří ho pro podezření ze spáchání trestného činu předali policis-
tům. Jeho zraněná přítelkyně skončila na traumatologickém oddě-
lení motolské nemocnice.

Vízum už asi nedostane 
Dne 30. března zasahovala hlídka proti opilému a agresivnímu
čtyřicetiletému cizinci, který odcizil zboží v prodejně Albert na
Slunečním náměstí a ve snaze odejít z prodejny napadl pracov-
níky ostrahy. Přivolaní strážníci byli nuceni použít hmaty, chvaty
a služební pouta. Teprve tak se podařilo pachatele zklidnit a při-
mět k prokázání totožnosti. Je pravděpodobné, že jeho chování
bude mít vliv i na posuzování předpokladů k udělení víza pro
pobyt na území České republiky. 

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKá poLICIE

Telefonní  čísla na okrskáře Městské policie v Praze 13

Háje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jaroslav Nedvěd  . . . . . . . . . . . . . . .720 425 914
Stodůlky východ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ctirad Molat  . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 917
Stodůlky západ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vladimír Kočka  . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 919
Luka západ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dagmar Borovcová  . . . . . . . . . . . . .721 895 211
Luka východ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Stanislav Duda  . . . . . . . . . . . . . . . .721 895 213
Lužiny západ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jozef Kupec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 920
Lužiny východ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Žaneta Kadlecová  . . . . . . . . . . . . . .720 425 915
Hůrka sever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bošňák Jan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .721 895 331
Hůrka jih  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petr Ptáček  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 923
Nové Butovice sever . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Petr Wenzel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 924
Nové Butovice jih  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vladimír Urban  . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 925
Velká Ohrada jih  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vladimír Dvořák  . . . . . . . . . . . . . . .720 425 927
Velká Ohrada jih  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jan Hančer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .720 425 918
Velká Ohrada sever  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jiří Laštovka  . . . . . . . . . . . . . . . . . .728 644 235
Velká Ohrada sever  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kakara Sotiris  . . . . . . . . . . . . . . . . .721 895 329
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Inzerce

� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Masáže u vás doma - večer, víkendy - klasická masáž ce-
lého těla, Breussova, indická - 1. masáž zdarma! Informace
na www.masaze-honza.wz.cz nebo 721 961 134.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky  na tel.: 739 029 625.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Stříhání, trimování a úprava psů všech plemen - Štěpánka
Kindlová, Nušlova 45, Nové Butovice, tel.: 737 274 172. Pracovní doba:
Po 14-21 hod., Út, St, Čt, Pá 9-14 hod., So, Ne dohodou. Ceník: york
350 Kč, pudl, bišon 390 Kč, kokr, střední pudl 450 Kč, trimování 550 Kč.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.
� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.

� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže vodo-
vodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁV-
KOVÁ AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích
předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce,
elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek, klempířské práce,
střechy rodinných i panelových domů.

Tel./fax: 251818196, 602 305 195, 602 305 215

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,  lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Zámečnictví Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.

� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč,  pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zá-
lohování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.

� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

www.zamrsky.wbs.cz

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

Ž A L U Z I E
všEch typů

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979  NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.

� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
�Hodinový manžel - práce v  bytě i zahradě. Tel.: 724 995 383.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanali-

zace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.
� www.psacistroje.cz, kalkulačky, skartovače- servis, pro-
dej, tel.: 241 412 507.
� Malování, lakování, úklid - P. Sus. Tel.: 603 505 927.
� Krejčová i dekorační šití. Tel.: 604 430 170.
� Stavby, rekonstrukce - zedník, instal., elektro vč. revize. Záruka 3
roky. Profesionální práce. Objednávky: prahazednik@seznam.cz,
mob.: 603 410 400.
� Pedikúra u vás doma v pohodlí. Tel.: 606 874 048.
� Je jaro, potřebujete umýt okna?  Tel.: 606 874 048.
� Stěhovací služby P. J. SERVIS. Kompletní stěhovací servis
bytů, kanceláří, těžkých kusů a speciálních strojů. Praha, ČR + zbytek
světa. Stěhování s elánem, kvalitou a spolehlivostí. Tel.: 603 113 742.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� S radostí sdělujeme, že dne 9. 5.
2011 se dožívá 93 let naše ma-
minka, babička a prababička paní
Alice Pavlů z Vidoulí. Do dalších let
mnoho zdraví přejí Robert a Eva
s rodinami.
� Manželé Drahorádovi ze Stodůlek oslavují 20. 5. 2011
ZLATOU SVATBU. „Nejsou jen růže na světě, přijdou i bouře
zla, však denně kráčet životem, je lepší, když jsou dva.“
K 50 rokům na společné cestě přejí děti Miloš a Sonia.

� Dne 14. 5. 2011 oslaví 
85. narozeniny pan Zdeněk
Hřebejk. Hodně zdraví do 
dalších let přejí synové Milan 
a Zdeněk s rodinami, Paterovi
a Hudcovi.

Blahopřejeme

Služby
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� Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, velikost bytu od
30 do 80 m2, cena do 15.000 Kč včetně poplatků a energií. Zařízení
dohodou, česká národnost. Děkuji za nabídky.  Tel.: 605 845 088, 
220 806 245 .
� Nabízím k prodeji pěkný družst. byt 3+1/2L, komora, 100 m2, 7.p.
panel. domu v pův. udrž. stavu k rekonstrukci dle vlastních představ,
s výhl. na Řeporyje. Tel.: 774 524 407.
� Pronájem pěkného bytu v Praze 5, 40 m2, panelový dům, 
může být se zařízením i bez, cena 9.000 Kč se všemi poplatky. Tel.:
777 260 333 sl. Krajňáková.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Pronajmu 2+K.K. u M Lužiny, e-mail: kolar.jirka.invest@se-
znam.cz, tel.: 732 429 421.
� Koupím byt s dluhy, vybydlený, s nebezpečím výpov. před
privatizací, slušné jednání, hotovost. TSVO9@seznam.cz,
tel.: 737 794 039.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13 provádí bezplatné konzultace pro nastávající ma-
minky, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Info tel.: 251 623
889, www.smetanova-eva.wz.cz.

� Hledáme spolehlivou a seriózní spolupracovnici do kanceláře.
Pracovní doba dopoledne 10-13 hodin nebo dle potřeby. Poža-
davky: ŽL, znalost psaní korespondence na počítači (`World, Excel)
v češtině a angličtině. Zn.: Praha 5, Lužiny. Kontakt: POBOX59 pošta
54, 150 04, Praha 5.
� Zkušená chůva nabízí denní péči pro vaše dítě. Komunika-
tivni@seznam.cz, tel.: 603 550 812.
� Firma spravující bytové domy na Praze 5, 6 a 7 hledá pro
rozšíření svého kolektivu spolehlivého spolupracovníka pro
organizaci technické správy bytových domů. Požadujeme
praxi v oboru správy budov. Tel.: 251 625 443, e-mail: kan-
celar@vasedomy.cz

�Prodám pozemek na výstavbu RD 760 m2 obec Úhonice. 12 km
od Zličína, autobus (PID) k metru. V ceně elektrická a vodovodní
přípojka. Cena 1.950.000 Kč. Tel.: 608 703 141.
� Prodám usedlost v obci Úhonice před celkovou rekonstrukcí. 12 km
od Zličína, autobus (PID) k metru. Dům je kamenný 25 x 7 m, 5 míst-
ností + sklepy. Pozemek 600 m2. Cena 3.000.000 Kč.
Tel.: 608 703 141.
� Pronajmu uzamykatelnou garáž u stanice metra Luka. E-mail:
radkof@email.cz, tel.: 737 521 085.
� Pronajmu nebo prodám garáž na V. Ohradě. T: 602 876 539.
�Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u stanice metra
Nové Butovice. Tel.: 737 219 454.
� Pronajmu nebo prodám garáž v Běhounkově ulici. Tel.: 737 321
396, 737 318 824.
� Prodám mříže na lodžii (6x1,4), kvalitní, levně. Tel.: 777 587 784.
� Pronajmu dlouhodobě garážové stání u metra Hůrka.
Vjezd na čipovou kartu. Cena dohodou. Tel.: 606 630 348.
� Pronajmu garáž - Běhounkova ulice, levně. Mobil: 720 660 072.

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

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

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

Tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro „b“ Hůrka
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

� Vyměním menší byt v osobním vlastnictví za obecní byt
před privatizací, případně i hotovost bez bytu. E-mail: mil-
vlasti@yahoo.com. Tel.: 737 792 392.
� Vyměním byt 3+1 v OV po rekonstrukci za byt 4+1 a doplatím.
Lokalita P-6 a P-13. Tel.: 723 256 213.
� Koupím byt v Praze 13, ne přízemí. Tel.: 602 976 979.

� Hotel Elma Srbsko-Karlštejn. Školení, kurzy, svatby,
promoce. Salonky-terasa-restaurace-gril. TEl.: 775 100 569.
� Využití volného času rekr. a víkend. pobyty v JČ na Lužnici.
Tel.: 721 209 160, www.volny.cz/stetina.ta.
� Do nově otevřené dětské ordinace v Praze Stodůlkách přijímám
nové pacienty 0-19 let. Možnost objednání, návštěva u pacienta doma,
CRP, STREPTEST, mobil 773 667 100, www.stanova.pediatripraha.cz.
� www.vedomehubnuti.cz, tel.: 603 858 557. Změňte přístup
k sobě, k jídelníčku, návyky, myšlení. Naučte se vědomě tvořit svůj
život. I hubnutí může být příjemné.
� Studentka ped. fakulty (20 let) pohlídá a naučí vaše děti AJ, praxe
v zahraničí. Po a Pá po domluvě, možno i víkendy, hlidani4u@seznam.cz.

ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

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

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

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.
+ rekonstrukce bytových 

jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

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

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

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

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

www.elektroservisvolf.cz

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

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

Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,
přijme od září hospodářku školní jídelny 

a kuchařku. Informace na tel. čísle:
732 150 132 nebo 251 623 893.
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Před třemi lety se ZŠ Mládí zařa-
dila mezi několik škol v ČR, které
svým žákům umožňují vykonání
mezinárodních cambridgeských
zkoušek z angličtiny pro mladší
žáky, Young Learners English
Exams. V březnu zájemci z řad
žáků 3. až 6. tříd naší školy absol-
vovali zkoušku v jedné ze tří
úrovní, Starters, Movers a Flyers.
Počet těch, kteří zkoušky pro
mladší i starší žáky absolvují, se 
v naší škole každým rokem zvy-
šuje. Tyto zkoušky žáky pozitivně
motivují k dalšímu studiu anglič-
tiny. Každé dítě, které se zkoušky
zúčastní, obdrží ocenění ve formě

Základní škola Klausova bude 
i ve školním roce 2011/2012
pokračovat v úspěšném pro-
gramu pro 2. stupeň. Opět bu-
deme přijímat do 6. ročníku
žáky se zájmem o jazyky, pří-
rodu a sport.
Otevřeme specializace:
� německý jazyk - NJ
� člověk, matematika a příroda -

ČMP
� fotbalová příprava (hoši) - FP
� sportovní příprava (hoši i dív-

ky) - SP

Do všech oborů přijmeme
nové žáky na základě přijímacích
zkoušek, které se uskuteční ve
středu 18. 5. od 14.00. Sraz
všech zájemců je před šatnami 
2. stupně ve 13.45. Potřebné vy-
bavení pro zájemce o NJ a ČMP
k přijímacímu řízení jsou psací
případně i rýsovací potřeby 
a přezutí. Pro zájemce o sport
cvičební úbor a sportovní obuv. 

Bližší informace na www.klau-
sovazs.cz, tel. 235 513 694.

Věnceslava Hanzlíková, ředitelka školy

Dne 6. dubna se v Základní
škole Kuncova konalo obvodní
kolo 60. ročníku matematické
olympiády žáků 6., 7. a 8. tříd
základních škol a studentů odpo-
vídajících ročníků víceletých
gymnázií z Prahy 5 a 13. Do
soutěže se zapojilo 138 úspěš-
ných řešitelů školních kol. Úlohy
vypracovala Jednota českých ma-
tematiků a fyziků. Z celkového
počtu 39 žáků a studentů škol
naší městské části bylo ve všech
třech kategoriích úspěšných jen
16 řešitelů, z toho 6 ze ZŠ Kun-
cova, 5 z FZŠ Brdičkova, 2 ze
ZŠ Bronzová, 2 z Gymnázia 
J. Heyrovského a 1 z FZŠ prof.
Otokara Chlupa. V kategorii Z6,
ve které bylo 7 úspěšných řeši-
telů, získala 1. místo Kateřina
Keslová ze ZŠ Bronzová před
Matějem Peškem z FZŠ Chlu-
pova a Zdeňkem Žižkou ze ZŠ
Kuncova. V kategorii Z7 byli
pouze tři úspěšní řešitelé. Nej-
lépe si vedla Veronika Fridri-
chová ze ZŠ Kuncova, 2. místo
obsadila Eliška Mandíková ze
ZŠ Bronzová a na 3. místě skon-
čil Jan Martinek z Gymnázia 
J. Heyrovského. Ze šesti úspěš-

ných řešitelů v kategorii Z8 patří
zaslouženě 1. místo Šimonu Pa-
vlínovi z FZŠ Brdičkova, protože
vyřešil všechny tři úlohy bez
ztráty jediného bodu. O jediný
bod za ním skončil na 2. místě
Jan Beck ze ZŠ Kuncova, 
3. místo obsadila Lenka Bure-
šová z FZŠ Brdičkova. V porov-
nání se základními školami 
z obvodu Praha 5, kde byli cel-
kově jen dva úspěšní řešitelé, si
vedli žáci z našich škol velice
dobře, protože bodovými zisky
stačili konkurovat nejlepším stu-
dentům víceletých gymnázií 
z Prahy 5 nebo je i předčili. Všem
proto srdečně blahopřeji a za tra-
dičně skvělou organizaci soutěže
děkuji paní učitelce Dimitrové.

Základní škola
Kuncova nabízí
žákům 5. tříd, kteří
nebyli přijati na
gymnázium, přijetí do budou-
cího 6. ročníku (matematické
studijní skupiny) bez přijímacích
zkoušek, pokud v 1. pololetí
5. ročníku prospěli s vyznamená-
ním a mají zájem o matematiku,
práci s počítačem a přírodovědné

předměty. Výuku zajiš-
ťují pouze kvalifikovaní
a aprobovaní učitelé
v nadstandardně vyba-
vených odborných
a kmenových učeb-
nách, kteří s žáky do-
sahují výborných
studijních výsledků.
Přihlášku a další infor-
mace o škole najdete
na ww.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

certifikátu vydaného syndikátem
Cambridge ESOL, který infor-
muje o úspěšnosti v každé části
zkoušky pomocí až pěti erbů, které
děti mohou v každé části získat.
Zkouška tak vypovídá nejen o sil-
ných stránkách kandidáta, ale
poukazuje i na oblasti s největší
potřebou zlepšení. V písemné části
zkoušky je hodnocena schopnost
porozumět mluvenému i psanému
textu a písemný projev dítěte.
Ústní část představuje několikami-
nutový rozhovor se zkoušejícím. 

25. března si převzali přítomní
žáci certifikáty potvrzující vyko-
nání Cambridgeské zkoušky,

Cambridgeské zkoušky

Přijímací řízení do ZŠ Klausova

Dne 30. března proběhlo v kině
Lucerna slavnostní vyhlášení
výsledků 11. ročníku Literární
soutěže o cenu Filipa Venclíka.
Velmi dobře se umístili studenti
Gymnázia J. Heyrovského. 
V kategorii I – novinářský pří-
spěvek získala 1. místo Vero-
nika Hálová, 2. Markéta
Škvorová a 4. místo Nguyen

Hoang Long. V kategorii II -
poezie získala 4. místo Šárka
Geroldová. 
Letošního ročníku soutěže,
jehož tématem bylo Máme
v duši vytetovaný smích 
i pláč, se zúčastnilo na 380 stu-
dentů středních škol z celé
České republiky.

Olga Pavlásková

Dne 4. května ve
14 hodin pro-
běhne ve Fa-
kultní základní
škole Brdičkova
1878 přijímací řízení pro žáky,
kteří by měli zájem navštěvovat
některou 
z našich tříd. 
Nabízíme následující možnosti:
1. pro žáky současných 1. - 9.

tříd - sportovní třída 
2. pro žáky současných 5. tříd

- jazyková třída (an-
gličtina, francouz-
ština, němčina)

- sportovní třída  
- matematicko-

přírodovědná třída
- umělecká třída s rozšířenou vý-

ukou výtvarné výchovy

Informace na www.fzsbrdic-
kova.cz, tel. 235 515 884 nebo
přímo ve škole.

Jan Šafir, ředitel školy

Soutěž o cenu Filipa Venclíka

Nabídka specializovaných tříd

Jubilejní matematická olympiáda 

které se ve spolupráci s Britskou
radou v ZŠ Mládí konaly. Škola
obdržela titul Partnerská instituce
Britské rady. Poděkování patří
hlavně rodičům, protože ve vět-
šině případů právě oni rozhodnou
o tom, zda své dítě na tuto zkou-
šku zaregistrují.

Zkoušky zvládli všichni kandi-
dáti a byla radost vidět jejich
nadšení, když si certifikáty slav-
nostně přebírali z rukou ředitele

školy Jaroslava Vodičky. 
Starší žáci letos absolvují zkoušky
Key English Test a Preliminary
English Test for Schools, první 
a druhou z pěti úrovní cambrid-
geských zkoušek z všeobecné an-
gličtiny, které patří na světě 
k nejznámějším. Jedna žákyně
dosáhla v angličtině již tak vysoké
úrovně, že absolvovala zkoušku
First Certificate in English.

Norbert Tlustý
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Na jaře se můžete při vycházkách
do přírody setkat s mláďaty zví-
řat, která potřebují vaši pomoc.
Musí to však být mláďata proka-
zatelně osiřelá či zraněná, jež by
bez vašeho zásahu nepřežila.

Ptáčatům vypadlým z hnízda,
holátkům nebo jen částečně ope-
řeným, musí člověk pomoci
a vrátit je do hnízda k ostatním. 
U ptáků lidský dotek nevadí! Je-
jich čich je méně vyvinutý. Ope-
řená ptáčata, která nejsou viditelně
zraněná, vaši pomoc nepotřebují.
Dejte je na větev či vyvýšené
místo, rodiče se o ně postarají.

Obdobné je to i u zajíčků
a srnčí zvěře. Klidná mláďata le-
žící na zemi nejsou opuštěná. Če-
kají pouze na příchod rodičů. Ti
o ně pečují hlavně v noci. Přežvý-
kavci je nechávají v trávě či křoví
zhruba týden, než začnou chodit
s matkou. Zajíčci zůstávají v trávě
zhruba deset dní, pak se rozběh-
nou. Na rozdíl od králíků se rodí
již plně vyvinutí - vidí, slyší
a mají zoubky. V žádném případě
na ně nesahejte! Rodiče savců po-
znávají svá mláďata podle pachu. 

Očividně zraněným či osiřelým

Český tým Diehli Initiative, ten-
tokrát v plné sestavě - tedy do-
plněn o Marka Ždánského - se
ozývá po delší době opět z kame-
runských pralesů. Plánovanou,
měsíc a půl dlouhou přestávku si
vyžádalo nezbytné prodloužení
víz a současně naše účast na pro-
jektu záchrany antilop Derbyho 

v Senegalu. Zatímco my jsme vy-
měnili vlhké tropy za senegalský
prach, naše fotopasti v oblasti
plánované rezervace Tofala Hill
nezahálely. První kroky po ná-
vratu do oblasti nepolapitelných
goril nigerijských tak vedly právě
na místa, kde jsme kamery na
konci ledna zanechali. V první
pasti, umístěné na křižovatce tří
stezek, jsme našli téměř 130 půl-
minutových záznamů. Bohužel
místo goril či šimpanzů před ka-
merou prošlo pár jejich evolučně
nejbližších příbuzných – lidí,
konkrétně lovců se psy... Těch

zvířatům, která zmateně pobíhají
a hledají mámu, je třeba bezpro-
středně pomoci. Po kontaktu se
zvířetem si dostatečně omyjte
ruce nebo použijte ochranné po-
můcky. Podmínky, za kterých
můžete jednotlivé ptáky či savce
odchovat, naleznete na www.zvi-
revnouzi.cz. Nejlépe však uděláte,
když se spojíte přímo s odborníky
z Domu ochránců přírody, Mi-
chelská 5 v Praze 4, telefon
774 155 155, kteří poradí, pře-
vezmou zvíře, nebo si pro něj
sami dojedou. (e-mail:
info@csop.cz, www.praha.zachra-
nazvirat.cz). Český svaz ochránců
přírody má telefon 222 516 115
a 222 511 496 a spolupracuje
s několika záchrannými stanicemi
a útulky volně žijících zvířat.

Každoročně přenášíme na
břehy rybníků několik „kachních
rodin“. Kachní mámy občas vy-
sedí mláďata na nepřístupných
místech, ze kterých nemohou
sama odejít. Nedávejte je však
přímo do vody. Do tří týdnů
totiž nemají ještě vyvinuté ma-
zové žlázy a mohla by utonout.

Jaroslav Fuglík

Kdy zachraňovat zvířecí mláďata?

Kamerunský projekt pokračuje 

Městská část Praha 13 pořádá v sobotu 21. května od 9.00 již třetí ročník turistické sou-
těžní hry Poznávat a chránit. Start bude možný v době mezi 9. a 13. hodinou od radnice.
Pro účastníky soutěže jsou připraveny tři delší trasy - zhruba 15, 20 a 25 km a jedna trasa
určená dětem, která měří 8 km. Všechny je možné absolvovat i na kole. Soutěžní kupony
budou v době od 13 do 17 hodin vždy každou hodinu slosovány. Před radnicí bude pro
účastníky turistické soutěže připraven zábavný program, na trase bude program připra-
ven ve spolupráci s podnikem Lesy hl. m. Prahy a oddíly Junáka z Prahy 13. -red-

poZNávAT A ChRáNIT

několik dalších videí štětkounů,
chocholatek a kočkodanů mona
zklamání z dvouměsíční víry 
v přítomnost goril neodvrátilo.
Druhá fotopast na kopci nad
obcí Bechati ovšem zachytila
skupinky šimpanzů. Jejich ranní
volání z okolních kopců nad tá-
borem ocenil nejvíce právě

Marek, který za námi
do Kamerunu konečně 
na několik týdnů při-
cestoval.

Co se však goril týče,
skoro by se nám chtělo
říci, že se z jejich spa-
tření nebo jen nafilmo-
vání pomalu a jistě
stává jedno velké a ne-
splnitelné mystérium.
Nikdo z nás ale neče-
kal, že to bude lehký
úkol, takže pokraču-
jeme v práci. Dovezli
jsme spolupracující ne-
vládní organizaci ERu-
DeF další fotopast,
umístili ji na zatím
nejnadějnější 
gorilí stezku v odlehlé
části lebialemských hor
a po složitých jedná-
ních s králem – fonem
z obce Bangang máme
jeho svolení k práci 
v jižní části vznikající
rezervace. Právě tento
fon je nejhlasitějším
odpůrcem chráněného
území a z nám nejas-
ných důvodů neguje ja-
kékoliv aktivity
ERuDeFu v katastru
obce. Koncem března
se nám, bělochům,
však podařilo jeho svo-
lení získat. Nyní, na
cestě právě do těchto
končin, ladíme po-
slední detaily terénní

práce a strategie, takže na se-
znamu zásob nechybí kvalitní
červené víno pro fona z Ban-
gangu. První část česko-kame-
runského projektu skončí
začátkem června. Do té doby,
kdy mimo jiné začne období
dešťů, musíme kromě nafilmo-
vání goril vyškolit naše kamerun-
ské kolegy a prohledat zbývající
nemalou část pralesa. Do města
se ale na skok dostaneme a i ten
k uzoufání pomalý kamerunský
internet fotku gorily snad nako-
nec odešle...

Tomáš Junek, Pavla Vymyslická, Marek Ždánský

Porada před 
hledáním stop

Fotokamera 
– nenahraditelný 
pomocník

Nábojnice 
od pytláků

Marek Ždánský u mrave-
niště, které navštívili šim-

panzi a pomocí klacíků 
je vybírali do pusy
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Praha 13 plná květin 
Redakce STOPu a Výbor pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 13 ve spolupráci se Zahradnictvím Král,
Kolovečská 1938, vyhlašují soutěž O nejhezčí bal-
kon a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin. Fotografie svých 
rozkvetlých balkonů nebo předzahrádek odevzdejte nebo zašlete do 
redakce STOPu, a to do 30. 8. 2011. Adresa redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice nebo stop@p13.mepnet.cz. 
Majitel nejhezčího balkonu a obyvatelé domu s nejhezčí předzahrádkou (ti, kdo se
o předzahrádku starají) získají od sponzora soutěže Zahradnictví Král hezké ceny,
které jim umožní, aby byl jejich balkon nebo předzahrádka v příštím roce ještě hezčí.
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Městská část Praha 13 leží 
v povodí dvou větších potoků.
Na severu tvoří hranici Motol-
ský potok a na jihu Dalejský
potok. Oba potoky jsou ve
správě Odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy a udržuje je společnost
Lesy hl. m. Prahy. Na pomyslné
zelené páteři mezi oběma
potoky leží přírodně krajinářské
útvary, které slouží mimo jiné
také ke krátkodobé rekreaci
obyvatel městské části. Jsou to
lesoparky Údolí s prameništěm
Motolského potoka, Panská
zahrada, Centrální park, který
přes Arboretum Albrechtův
vrch volně navazuje na Prokop-
ské a Dalejské údolí v oblasti
Dalejského potoka.

Motolský potok a jeho povodí
Délka toku Motolského potoka
je 9,9 km a mezi jeho přítoky
patří potůčky Cibulka, Větvený,
Hlinitý a potok z krematoria.
Motolský potok se vlévá do
Vltavy u Palackého mostu.
Prameniště se nachází nedaleko
stanice metra Zličín ve velmi
zastavěné komerční a nákupní
oblasti. Tok je částečně
zatrubněn. Z přírodovědného
pohledu potok pramení na úpatí
velmi dobře propustných
cenomanských pískovců, ve
kterých se dobře akumulují
srážkové vody. Prameniště
Motolského potoka je
zrevitalizováno a jeho okolí
tvoří přírodní rekreační park.
Na potoce leží soustava rybníků
- na horním toku Mlýnský
rybník a Pivovarský rybník, 
pod motolskou nemocnicí leží
upravený úsek tří větších
rybníků. 

Větvený potok
Do Motolského potoka ústí Vě-
tvený potok u křižovatky ulic 
5. máje a Plzeňské v Praze 5.
Potok o délce cca 700 metrů vy-
téká z retenční nádrže U Hájů,
kam jsou svedeny pramenné pří-
toky i dešťová kanalizace. Horní
část povodí Větveného potoka je
tvořena areály Mototechny 
a Konstruktivy, střední zalesněná
část přírodní památkou Háje 
a v dolní části povodí se nachází
rodinné domky a zahrady. Z re-
tenční nádrže Brouček (U Hájů)
protéká potok lesem v mělkém
přírodním korytě s řadou pří-
toků. Břehy jsou porostlé stromy.
Větší průtoky způsobené přívalo-
vými dešti se zde mohou rozlévat
do přirozeně zaplavovaného
území, čímž dochází ke zmírnění
povodňových stavů. Ve spodním
zastavěném úseku je Větvený
potok zatrubněn. V minulosti
zde často docházelo k zaplavo-
vání okolních pozemků a domů 
i při menších deštích či tání
sněhu, z důvodu zastaralé tech-
nologie zatrubnění. Úsek prošel
rozsáhlou rekonstrukcí v roce
2006. Cílem tohoto projektu
bylo minimalizovat zatápění při-
lehlých pozemků v zastavěné
části Větveného potoka. Nové
potrubí má i otevřené úseky,
které slouží k dalšímu odvedení
povrchové vody do potoka.

Dalejský potok a jeho povodí
Délka toku Dalejského potoka je
13,5 km. Mezi jeho přítoky patří
důležitý Prokopský potok, dále Ji-
nonický (přítok Prokopského), Ji-
nočanský, Klukovický, Mirešický,
Holyňský a Ořešský. Dalejský
potok pramení v jižní části obce
Chrášťany, tedy za hranicemi

hlavního města. Na území Prahy
vtéká za retenční nádrží Třebo-
nice. Celý tok od pramene teče
východním směrem, protéká Tře-
bonicemi a Řeporyjemi a poté
vtéká do CHKO Prokopské údolí.
Dalejský potok je spolu s přile-
hlým povodím od Hlubočep až
po Řeporyje v celkové délce 5,5
km chráněnou přírodní rezervací
jak z hlediska přírodně biologic-
kého, tak i geologického. Do Vl-
tavy se potok vlévá v oblasti
Zlíchova. Nádrž Třebonice je ur-
čena převážně k zachycení dešťo-
vých vod, je však také používána 
k chovu kaprů. Povodím prochází
několik důležitých komunikací,
které tvoří silniční expresní ob-
chvat Prahy. V posledních letech
se v povodí prudce rozvíjí prů-
myslová výstavba, takže dochází
ke zpevnění ploch a zrychlení od-
toku vody z povodí. V okolí Hlu-
bočep bylo koryto Dalejského
potoka opevněno na začátku roku
2001. V roce 2004 až 2005 pro-
běhla revitalizace této části toku.
Břehy potoka jsou pravidelně udr-

žovány prořezáváním břehových
porostů, sečením trávy a odklíze-
ním černých skládek. Pohled do
stoleté historie oblasti představuje
zachovaný řez košíkářských vrb
„na hlavu“ podél potoka. 

Prokopský potok
Tento přítok Dalejského potoka
je pro Prahu 13 nejvýznamnější.
Pramení nad Panskou zahradou.
Na jeho toku leží oba malé ryb-
níčky v Panské zahradě, obě re-
tenční nádrže v Centrálním
parku a také retenční nádrž
Asuán pod nákupním centrem
Galerie Butovice. Prokopský
potok tvoří osu mezi velkými
sídlišti a osadami - Stodůlky,
Malá a Velká Ohrada, Nové 
Butovice a Lužiny. Potok teče
částečně volně, částečně je za-
trubněn. O retenčních nádržích 
a cyklostezkách podél potoků se
zmíníme příště.

Prameny: webové stránky spo-
lečnosti Lesy Praha a archiv ča-
sopisu STOP.

Zpracovala Dana Céová

Meandry Prokopského potoka 
u Albrechtova vrchu

Soutok Prokopského 
a Dalejského potoka 

Mezi dvěma potoky

Přírodní krásy Prahy 13
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Národní galerie představuje část
Slovanské epopeje
Až do 22. května si mohou 
v Malé dvoraně Veletržního
paláce návštěvníci prohlédnout
pět pláten z cyklu Slovanská
epopej Alfonse Muchy. Ten si

přál zachytit dějiny Čechů 
a Slovanstva v cyklu velkofor-
mátových obrazů, který by
symbolizoval jejich cestu ději-
nami. Náročný umělecký
záměr mohl však realizovat až
po svatbě s Marií Chytilovou.

ZAjíMAvoSTI Z pRAhY
A nebýt chicagského mecenáše
Charlese R. Cranea, který nesl
veškeré náklady spojené s tvor-
bou díla, zůstala by dnes epopej
pouze zmíněna v životopise Al-
fonse Muchy jen jako nenapl-
něný sen. Ten se vrátil roku 1910

domů, pronajal si část
zámku na Zbirohu
a zde svému snu věno-
val 18 let života. Slo-
vanskou epopej
dokončil roku 1928,
kdy ji spolu s Charle-
sem Cranem předal
Praze a českosloven-
skému obyvatelstvu.
Obrazy, poškozené
vlhkostí v úkrytech
během II. sv. války,
byly v 50. letech převe-
zeny do Moravského

Krumlova, za pomoci místních
občanů restaurovány a 4. srpna
1963 vystaveny na zdejším
zámku. Kompletní cyklus Slo-
vanské epopeje bude v NG vy-
staven v prosinci. Více najdete 
na www.ngprague.cz.

Michelská vodárna na Zelené lišce
Na dohled centra Prahy už 105
let svými 42 metry reprezentuje
estetický ideál jedna z nekrásněj-
ších evropských vodárenských
věží. Dominantní památka, sto-
jící za Bauhausem u dálnice
v ulici Hanusova, byla jednou
z posledních pražských vodo-
jemů. Ten, postavený podle pro-
jektu zakladatele moderní české
architektury Jana Kotěry roku
1906 ve stylu moderny se seces-
ními prvky, zásoboval Vršovice,
Michli, Braník a Krč až do roku
1975. Malebný areál tvoří věž
z kamene a cihel s helmicí, pod-
zemní vodojem, takřka kom-
pletně přístrojově zachovaná
strojovna a domek (vilka) ob-
sluhy s kruhovým bazénkem.
Kónická věž, nabízející z jakého-
koli pohledu nádherné snímky
a silnou aurou genia locí indu-
striální éry, nese hlavici s vodoje-
mem o průměru deset a výšce pět
metrů. Obsahoval čtyřista ku-
bíků vody s horní hranicí tříset
metrů nad mořem. Okna, vchod

do podzemí  i strojovny mají ke-
ramické doplňky se zelenou
a modrou glazurou. Přestože je
věž nepřístupná, areál Pražské
vodohospodářské společnosti je 
v pracovních dnech mezi 8. a 15.
hodinou otevřen. Dan Novotný                       

Stalo se v květnu
Karel IV. Lucemburský, císař římský a král český 
Přichází na svět jako Václav ve čtvrtek 14. května 1316 mezi čtvrtou a půl šestou
ráno v domě U Štupartů jako nejstarší syn z osmi dětí Jana Lucemburského a Elišky
Přemyslovny. Svým intelektem a cílevědomými státnickými činy (například roku
1356 vydává Zlatou bulu, zákoník, který bude platit ve Svaté říši římské ještě 
v r. 1806) let pozvedl celou říši. Prahu a Čechy, jak dnes zjišťujeme, svým jasnozři-
vým importem západního ducha a založením kořenů české vzdělanosti (arcibiskup-
stvím, univerzitou) přiřadil ke kultuře, které říkáme evropská.
Karel IV. byl nejvýznamnějším evropským panovníkem pozdního středověku, jehož 
rozhodnutí i činy stále mají vliv i na náš současný život. 

Přednášku Karel IV. a cesta nových mystérií můžete navštívit v sobotu
14. května od 10 i 11.30 hodin v prostorách Anthroposofické společnosti
v ul. Hošťálkova 392/1d, Praha 6. Více na www.anthroposof.cz

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Proč Němci zahájili útok na obec Stodůlky (1945)
V neděli 6. května 1945 jela od Hostivic vojen-
ská auta s municí. Na křižovatce u Ruzyně za-
čali na ně 2 uprchlíci střílet. Když zjistili, že aut
jede víc, ustupovali ke křižovatce Bílý Beránek,
která byla již zatarasena poraženými kaštany.
Zde začali stodůlečtí občané do Němců střílet.
Po přivolání německých posil naši ustoupili a kryli se za hřbitovní zdí. Němci zatím
donutili obyvatelstvo k odklizení barikády. Najednou se po obci rozlétla zpráva, že
od Řeporyj jedou Vlasovci. Někteří občané jim nabízeli buchty (bylo to v neděli od-
poledne), oni však nic nechtěli, jen napít vody a ukázat cestu, aby mohli Němce za-
skočit zezadu. Příslušníci, kteří padli v boji, byli pohřbeni na hřbitově ve společném
hrobě. Vlasovce po boji obyvatelstvo obdarovalo civilními obleky a každému dali
500 K a potvrzení MNV, že zde bojovali proti Němcům.  Vybral Dan Novotný

Zveme vás na výlet překvapivě
divokou přírodou s úžasnými
skalními útvary a zajímavými
výhledy. Startem vycházky je
konečná tramvají Divoká
Šárka. Dopravit se tam mů-

ToULKY

žeme autobusem č. 225 od sta-
nice metra B Luka a Stodůlky
nebo tramvajemi č. 20, 26 a 36
od metra A Dejvická. Z konečné
půjdeme po žluté turistické
značce k Vaníčkovu pomníku 
a dále k rozcestí, kde se napojíme
na červenou značku, po které pů-
jdeme směrem na Nebušice.
Cestou navštívíme nádhernou
vyhlídku na koupaliště Divoká
Šárka a část Prahy 6. Na vyhlídce
uvidíme trsy vřesů a stromy, které
díky větru a nedostatečným pod-
mínkám pro růst vypadají jako

bonsaje. Po návratu z odbočky 
k vyhlídce budeme pokračovat
do Nebušic, kde je případně
možné procházku ukončit a do-
pravit se autobusem k metru
Dejvická. Doporučuji ale pokra-
čovat dále po červené značce až
ke zřícenině Baba s výhledem na
zoologickou zahradu na druhé
straně Vltavy. Odtud po malé

pauze na fotografování půjdeme
dále po červené k cíli trasy, ke
kostelu sv. Matěje. Z náměstíčka
nedaleko kostela jezdí autobus 
č. 131 na Hradčanskou. Budete
mít v nohách 11,5 kilometru, ale
příjemný pocit ze dne stráveného
v přírodě.

Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan

Divokou Šárkou k Babě a Matěji
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První čtyři století na počátku našeho leto-
počtu nazýváme dobou římskou. Stopy po
Keltech u nás mizí a na naše území postupně
přicházejí různé skupiny polabských Ger-
mánů, žijící ve spojeneckých, válečných i ob-
chodních kontaktech s římskou říší. Od
poloviny 5. století se také Čechy stávají dějiš-
těm velkého stěhování národů. V té době
místo polabských Germánů zaujímá další
germánský kmen Langobardů.

Pozůstatky osídlení z doby římské na území
Prahy 13 – zatím nepříliš početné – se našly

u Prokopského potoka ve Sto-
důlkách a dále na růz-

ných místech
v soused-

ních Řeporyjích. Nejvýraznější je výrobní areál
pro zpracování železné rudy a železa ve Stodůl-
kách, v okolí ulice Na Dolnici. V její blízkosti
byla při stavbě sportoviště v Centrálním parku
odkryta část sídliště železářů z doby římské 
a další soustava železářských pecí se našla na
ploše dnešních bytových domů Nová Kolonie.
Nálezy z konce doby římské a následné doby
stěhování národů z Prahy 13 zatím nemáme.

Lužinách existovalo slovanské sídliště v 8. –
9. století i v 11. – 12. století. Kostrové hroby
z doby hradištní byly zachyceny v bývalé pís-
kovně v Chabech a v bývalých cihelnách De-
zortově u Kovářovy ulice a Šafránkově 
v prostoru křižovatky ulic Nárožní a Bucha-
rova. V těsném sousedství hranic dnešní
Prahy 13 se nachází butovické hradiště, které
bývalo v 8. – 9. století nejen centrem zdejšího
slovanského osídlení, ale patřilo i do soustavy
slovanských hradišť na území Prahy. Jeho
areál o rozloze asi 9 hektarů nad údolím Pro-
kopského potoka byl ze tří stran přirozeně
chráněn strmými svahy a na severovýchodě 

a východě byl ohrazen dvěma pásy
příčného opevnění. Vnější val se díky
zemědělské činnosti nedochoval.
Vnitřní val, dnes v podobě výrazné
meze vedoucí napříč hradištěm, roz-
děluje jeho plochu na dvě části. Ar-
cheologický výzkum v roce 1964
odhalil na severním obvodu hradiště
stopy zaniklého raně středověkého
opevnění.

Bouřlivý stavební rozvoj dnešní
městské části Praha 13, který začal
již v 70. letech minulého století, stále
trvá. Větší i drobné zemní zásahy
rychlým tempem ničí často vý-
znamné a nenahraditelné archeolo-
gické terény a památky. Za
přítomnosti archeologů však přiná-
šejí cenné a díky novým metodám 
i stále podrobnější informace, které
vytvářejí a doplňují mozaiku poznání
naší dávné historie i dějin městské
části Praha 13.

Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. města Prahy

Profil spodní části železářské pece odkryté na Nové Kolo-
nii ve Stodůlkách. (Foto Muzeum hl. m. Prahy)

Keramická nádoba z doby hradištní v kresbě B. Jelínka 
z konce 19. století. (Foto: Muzeum hl. m. Prahy)

Od poloviny 6. století většina Germánů 
z Čech odchází a zároveň přicházejí na naše
území Slované, usazují se tu a v průběhu ná-
sledujících století vytvářejí stát, jehož ústře-
dím se stává Praha a Pražský hrad. To jsme
již pokročili do období raného středověku,
jehož převážnou část nazýváme také dobou
hradištní.

Z dnešní Prahy 13 pocházejí stopy raně
středověkého osídlení převážně z blízkosti
historického jádra Stodůlek. Časně slovanská
a starohradištní keramika se našla u východ-
ního konce ulice K Zahrádkám ve Stodůl-
kách. Kolem ulice Armády a náměstí Na

Výlet do minulosti

Od roku jedna po raný středověk

Část 
kamenné
hrací desky pro hru mlýn nalezená v prostoru butovic-
kého hradiště. (Foto I. Kyncl, Muzeum hl. m. Prahy)

Plán hradiště Butovice pořízený Břetislavem Jelínkem na konci 19. století.
(Muzeum hl. m. Prahy)



Téměř plný sál v přízemí radnice
vyslechl 13. dubna další z vy-
stoupení Pěveckého sboru seni-
orek Života 90. Na tomto

předvelikonočním koncertu
přednesl sbor v novém nastudo-
vání sérii národních písní z Čech
a Moravy i jiných zemí. „Sbor

má přibližně 50
členek, z toho 40
aktivních, které
pravidelně vystu-
pují,“ říká sbor-
mistryně Květa
Žáková. Dámy
zpívají s elánem 
a nadšením a pře-
nášejí svou radost
ze zpívání i na
publikum. A o to
tady přece jde.

Samuel Truschka

Když zpěv dělá radost
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Program klubu seniorů květen 2011
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 5. Vzpomínáme na květnové dny 1945

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

9. 5. Příjemná hudba pro naše maminky Věra Kejřová

16. 5. Příprava na červnový zájezd Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

23. 5. Život Karla Škréty Naděžda Žáčková

30. 5. Vystoupení hudebního souboru Alla breve

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

Informace pro členy všech klubů seniorů 
� Poradna pro zahrádkáře v pondělí 9. 5. 

od 11 do 12 hod. (video - instruktáž – pěstování 

zeleniny, květin)

� fotografie na výstavu bude třeba odevzdat nejpozději

v prvním zářijovém týdnu

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 5. Zahraje nám orchestr Václava Vomáčky

10. 5. Přednáška o nemocech ORL MUDr. Lidmila Ripová

17. 5. Posezení u kávy – informace k výletu
18. 5. Výlet do Orlických hor
24. 5. Video na přání
31. 5. Na harmoniku nám zahraje Ondřej Zarecký

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

4. 5. Mateřská škola – pásmo básniček a písniček
Ivana Šámalová

11. 5. Informace o Komunitním centru Marie Průchová

18. 5. Zahraje nám a zazpívá Václav Vomáčka
25. 5. Tombola Roman Kosan

Luboš Žemlička

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 každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin.

Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho

klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na

pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého ob-

chodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

4. 5. Promítání videa 

11. 5. Následky diabetu    

18. 5. Co je diabetes

25. 5. Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin

služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro pře-

dání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy

od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůj-

čit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude

dán prostor dotazům a odpovědím. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

V pátek 8. dubna uplynulo 100
let od narození jednoho z nejvý-
znamnějších válečných pilotů,
hrdiny československého odboje
za 2. světové války, genpor. Fran-
tiška Peřiny. U příležitosti tohoto
výročí uspořádala Praha 17, ve
spolupráci s řepskou základní
školou nesoucí generálovo
jméno, vzpomínkové setkání
na tohoto mimořádného člo-
věka. Slavnostní shromáždění
se konalo pod záštitou 1. mís-
topředsedy Senátu Přemysla
Sobotky, ministra obrany Ale-
xandra Vondry a senátora
Petra Bratského. Zúčastnili se
mimo jiné také vojenští přidě-
lenci Francie a Velké Británie
v ČR a veterán II. světové

války generál Tomáš Sedláček.
Generál nebe, jak se Františku
Peřinovi přezdívalo,  zemřel 
v roce 2006. Od roku 2001 byl
čestným občanem Prahy 13.

Samuel Truschka

Vzpomínka na nejslavnějšího letce
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Divadelní Píseček nezklamal
Všech 18 představení 15. ročníku festivalu
Stodůlecký píseček se uskutečnilo v Klubu
Mlejn ve dnech 8. – 10. dubna. Hostem bylo
mladé neprofesionální divadlo NieMa z Pol-
ska. Porotci Vladimír Hulec, Jana Korb 
a Petr Christov, Martina Černá a Dušan
Vicen s tvůrci o jednotlivých představeních
vždy nejméně 30 minut diskutovali, což mělo
pozitivní ohlas u souborů i diváků, kteří se do
debaty často zapojovali. Na festivalu natáčela
TV13 a také ČT1 pro pořad Zprávičky.

Porota nakonec doporučila pro postup na
Šrámkův Písek 2011:
1. Divadlo Kámen (Asi ani zahrada), 
2. Divadlo Potrvá (Bílá Hora 70/22), 
3. Ing.Antonín Puchmajer DS (Kabaret), 
4. Ztracená existence (Vandaska).

Doporučení na přehlídku Mladá scéna Ústí
nad Orlicí 2011 obdržely soubory: 1. Flajš-
plyš (Kdo chodí na gotthaj?), 2. Hmyz ( Jeli-
zaveta Bam), 3. Jednabáseň (... a mám tik).

Dáša Brtnická

Jedinečný projekt
Dana Bárty
Dan Bárta a jeho klubový program s doprovo-
dem Robert Balzar Tria, který má své základy
již v roce 2002, se dostal o stupeň výš – vzniklo
společné CD Theyories, na kterém jsou zpra-
covány skladby například Simply Red,
AC/DC, Stevieho Wondera nebo Björk. Toto
CD označuje kritika jako absolutní vrchol zpě-
vákovy tvorby. Dan Bárta říká: „Dva roky práce
na albu byly pro mne úžasným výletem do
doby před třiceti lety. Postupně jsem si vzpom-
něl na písničky, které jsem si v různých dobách
pouštěl i desetkrát, protože mi něco připomí-
naly nebo že jsem nechápal, jak to dokázali
udělat a chtěl jsem přijít věci na kloub.“ Dan
Bárta je zpěvák, textař, vášnivý fotograf a také
ochránce přírody. Narodil se v roce 1969
v Karlových Varech, žil v Sokolově a v Dlouhé
Vsi na Šumavě. Odborníci v Čechách ho pova-
žují za nejvýraznější talent posledního desetile-
tí. Známý je především z doby působení v ka-
pele J.A.R. a díky roli Jidáše v muzikálu Jesus
Christ Superstar. S programem Illustratosphe-
re procestoval celou republiku i Slovensko.
Říká o sobě, že je hudební samouk a že nechce
dělat muzikál, ale muziku, která ho baví. Při
cestě v Nové Guinei, když se ocitl v pralese 
a fotografoval vážky, se začal více zajímat o en-
tomologii a dokonce se podílel na výzkumu 
v této oblasti. Na cestě s výzkumnou expedicí
chytil jeden exemplář, který dosud nebyl po-
psán a americký vědec po něm vážku pojmeno-
val. Dan Bárta je tedy po všech stránkách zají-
mavá osobnost. Ve Mlejně vystoupí 13. května
v 19.30. Jste zváni! Dáša Brtnická, Klub Mlejn

Žena v představách muže
Ve čtvrtek 14. dubna se
odehrála premiéra nového
představení v produkci
Klubu Mlejn. Po úspěšné
inscenaci Postav na čaj! 
se dvojice akrobatek spojila 
s hercem divadla Decalages
Salvim Salvatore 
a hudebnicí Alžbětou 
Kostrhúnovou a společně 
s dramaturgem Vítem Ne-
znalem vytvořili inscenaci
Emílie, která je mužskou
fantazií na téma žena. Cir-
kus Mlejn se rozhodl pono-

řit do světa fantazie, inspi-
roval se nejen literaturou,
ale také hudbou, obrazy 
a fotografiemi známých
umělců, jako jsou Bizet,
Magritte, Dalí, Picasso
nebo Da Vinci. Nejen tito
výrazní tvůrci, ale také oby-
čejný člověk má svou fanta-
zii, zejména pokud se jedná
o muže a jeho představy
spojené s ženským tělem.
Reprízy se ve Mlejně konají
12. a 19. května od 19.30.

Dáša Brtnická

Program klubu Mlejn květen 2011

Divadlo

5.5. čt 19:30 O. Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA Premiéra nové inscenace
stodůleckého souboru D13.

12.5. čt 19:30 EMÍLIE Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. Uvádí Cirkus Mlejn. Hrají: Jana Klimová, Eliška Brtnická,
Salvi Salvatore j.h. Hudba: Alžběta Kostrhunová

19.5. čt 19:30 EMÍLIE
20.5. pá 19:30 Cirkus Žebřík - premiéra nového představení  
26.5. čt 19:30 NANOHACH & Jan KOMÁREK: ZLOČIN A TREST Pohybová skoroopera

pro jednoho tanečníka. Scénář, libreto, choreografie, design a režie: Jan
Komárek, Hudba: Michal Nejtek. Cena za nejlepší light design 2010. No-
minace na Cenu tanečník roku 2010 – H. Malík,  www.nanohach.cz

Děti

Začátky představení v 15:00, není-li uvedeno jinak
1.5. ne 15:00 FIMFÁRUM Divadlo Xaver, Adaptace na motivy pohádky Jana Weri-

cha ze stejnojmenné knihy. Hraje: František Watzl
8.5. ne 15:00 KAŠPÁREK A DRAK aneb Nechutná princezna nebo taky Jak se Franta

dočkal Martin Kolář, Nezávislé divadelní studio De Facto Mimo Jihlava
15.5. ne 15:00 ŽABÁK ŽAK A RAK JAK Divadlo Krab. Cirkusová pohádka pro děti od

3 let. www.divadlokrab.cz
22.5. ne 15:00 O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI Divadlo Mimotaurus. Pohádka pro

menší děti. www.mimotaurus.com

29.5. ne 15:00 „ČÁRY-MÁRY“ Klaunské představení Ekateriny Zhigunové. Objev od-
ložené krabice s nepotřebnými věcmi je pro klaunku Ka mimořádná
událost!   

Koncerty

4.5. st 19:30 NEŘEŽ – křest CD „Kolektivní vina“    6.5. pá 19:00 ROCK ENERGIE
PRO JAPONSKO dobročinný koncert. Hrají: NIKDY NEVYTAŽENÁ
ČÍSLA, ALLROCK, V-POŘÁDKU, PRELUDIUM, SERPENCIA, EL PASO,
OBZOR ILUZÍ, NEGATIV. Výtěžek z akce bude předán prostřednictvím
nadace ADRA zástupci japonské ambasády. Akci podpoří MČ Praha 13,
TV 13, Radio BEAT. 

11.5. st 19:30 IRENA BUDWEISEROVÁ + sk. FADE IN a host: LEE. A. DAVISON
Koncert plný gospelů a spirituálů v netradičních jazzových úpra-
vách...

13.5. pá 19:30 DAN BÁRTA a ROBERT BALZAR TRIO Nové CD Theyories je prvním
společným albem ryze akustického projektu Dan Bárta a Robert Bal-
zar trio, který vznikl v roce 2002.

14.5. so 16:00 TALENT AWARDS – hudební soutěž
25.5. st 19:30 Honza ROUŠAR s kapelou + Václav TOBRMAN v pořadu „Točí se

to dokola...“Večer šanzonů i jiných písní a také básní pianisty Václava
Tobrmana...  

3.6. pá 19:00 NÁHODNEJ VÝBJER (pop-punk), BROUMBAND (power-aggro), 
SLAPDASH ROCKABILLY (rock´n´roll-punk) rockový koncert

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13
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VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tuto
zajímavou fotografii
kmenu jednoho z prales-
ních velikánů pořídil Tom
Junek, člen českého týmu
Diehli Initiative, který se
účastní projektu monito-
ringu a ochrany kriticky
ohrožených goril nigerij-
ských v Kamerunu. 
Rádi zveřejníme i vaše zajímavé záběry v tiskové kvalitě, které nám pošlete na
redakční mail se jménem autora, datem a stručným popisem.

Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby

� St 4. 5. MARTINICKÝ PALÁC. Ukázka renesančního šlechtického sídla spojená s vý-
kladem o historii rodu Martiniců. Začátek akce v 16.00 před vchodem do paláce (Hrad-
čanské náměstí 8/67). POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč + jednotné snížené vstupné 50 Kč.
JUDr. Stanislav Antonín Marchal
� Ne 15. 5. ZA INDIÁNY A DIVOCHY. Vycházka pro děti od šesti let (v doprovodu do-
spělé osoby). Zajímavé povídání o indiánech, divých mužích a odvážných cestovatelích,
kteří odjížděli z Prahy objevovat neznámé kouty světa. Na závěr čeká děti malý vědo-
mostní kviz s odměnou. (Trasa nás povede z Pražského hradu, Nerudovou ulicí přes Kar-
lův most, Klementinum až k Náprstkově muzeu.) Začátek akce v 10.00 u kašny na dru-
hém nádvoří Pražského hradu. POZOR! – omezený počet účastníků na 2x 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100 Kč dospělí/70 Kč děti. 
Markéta Gausová-Zörnerová, Pavla Bartásková
� St 25. 5. UTAJENÉ ZAHRADY NOVÉHO MĚSTA. Neznámá zahrada Alžbětinek s kaplí
sv. Barbory. Začátek akce v 16.00 před kostelem sv. Apolináře v Apolinářské ulici (stanice
metra C I. P. Pavlova nebo autobus č. 291 Apolinářská). Cena 100/70 Kč. Milada Racková
� Ne 29. 5. VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA A VOJANOVY SADY. Vycházka za krásami raně
barokní zahrady a sadu v podhradí. Začátek akce ve 14.00 v atriu metra A Malostranská.
Cena 100/70 Kč. Monika Koblihová

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

Čas na lásku?
První máj, lásky čas. To je zkrátka jasná věc,
nikoho to ani v nejmenším nezarazí. Ale
napadlo vás někdy, proč ne třeba prosinec,
lásky čas? Sice to zní zvláštně, možná až
nevkusně, ale ve své podstatě to absurdní
rozhodně není. Vždyť láska tu mezi námi
nepochybně je stále, někdy se jen skrývá.
Rozhodně jí nezáleží na ročním období. 

Pokaždé, když se nějakou čirou náhodou
dostanu v „den zamilovaných“ do blízkosti
Petřína, cítím takový jemný, ale přeci jenom
až přeslazený jarní vánek. Tím spíš, když na-
razím na televizní štáb, naprosto ohromený
silou a energií všudypřítomné lásky, přesněji
řečeno francouzských polibků. 

Bum! Amorův šíp letí - nezlobte se
prosím, možná vám touto postavičkou až

příliš připomínám svatého Valentýna. Je
prvního května, všichni do ulic a líbat se!
Co se to s námi stalo? Nejsem žádná
konzervativní puťka, ani osamocená
stará panna, která závidí zamilovaným.
Ale co je moc, to je příliš. Proč dávat
světu najevo city, případně jen rozjařené
hormony, když to vlastně nikoho okolo
nezajímá? 

Někdy méně znamená více. A naopak,
pro vztah je zdravé lásku vyznávat kdyko-
liv jindy, než když se to „má“. Nač čekat na
rozkvetlé třešně, když láska může kvést po
celý rok? Alena Jetelinová

Pošlete nám také vy svůj fejeton
na nějaké téma ze života. Pokud nás
zaujme, uveřejníme ho.

FEjEToN

� U očního lékaře: „Pane doktore, nevi-
dím do dálky.“ Lékař vezme pacienta za
ruku, přivede ho k oknu, ukáže na oblohu
a ptá se: „Co vidíte?“ „Slunce.“ „Výborně. 
A teď mi laskavě povězte, kam dál byste
ještě chtěl vidět?“

� Tchýně přijíždí na návštěvu, zazvoní,
otevře jí zeť.

„Á, maminka. Přijela jste na dlouho?“
– „No, dokud vás neomrzím, děti.“ – 
„A nevypijete si aspoň kafe?“

� Otázka: Může si náš ministr vzít účelo-
vou půjčku?

Odpověď: Nemůže, protože v podmín-
kách je uvedeno, že žadatel musí mít stálé
zaměstnání. 

� „Pepo, odkdy si myslíš, že tě manželka
už nemiluje?“ – „Jak jsem uklouzl na
schodech, spadl až do sklepa, zlámal si
ruku a nohu a žena za mnou volala: „Když
už tam jsi, přines dva kýble uhlí!“

� Na policii přiběhne muž a zoufale křičí:
„Zavřete mě! Zavřete mě!“ – „Co blázníte,
člověče?“ ptá se strážník. „Já jsem vystřelil
na svou manželku! Honem, zavřete mě!“
– „A trefil jste?“ – „Právě že ne!“

To jSoU TEDA FóRY

Kuchyňský koutek
Losos připravovaný na grilu 
nebo v páře
Suroviny: steak z lososa, drcený pepř,
sůl, citron, kopr, rozmarýn, bazalka, pe-
tržel, koriandr apod. 
Postup pečení na grilu: Steak s kůží
osolíme, okořeníme a pečeme na pánvi,
grilu. Po upečení snadno kůži sloup-
neme. Pečeme nejdříve na mase, dopé-
káme na kůži.
Postup pečení v páře: Nejdříve si při-
pravíme parní lázeň – do hrnce dáme
vodu, ocet, nakrájený citron, petrželovou

nať (česnek, cibuli) a celou lázeň prova-
říme, aby šla vzhůru pára. Mezitím si při-
pravíme lososa, kterého osolíme,
okořeníme a položíme jej na cedník, do
kterého jsme předem dali čerstvé by-
linky. Na ně položíme rybu, vložíme do
hrnce tak, aby cedník nebo síto bylo za-
věšeno za okraj hrnce, ale aby ryba byla
nad hladinou várky. Dáme na sporák
a vaříme. Vzniklá pára rybu tepelně
upraví. Doba přípravy je cca 20 minut
podle velikosti ryby. Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR
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Čtenářská soutěž
Tentokrát se ptáme na jméno jednoho z nejslavnějších hudebních skladatelů všech
dob, který náleží k mimořádným osobnostem české i světové hudební kultury. Při
hledání správné odpovědi vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže ur-
čena, pomohou obrázek Jana Babky i naše textová nápověda. Kdybyste správnou
odpověď přesto neznaly, zapojte rodiče. Pro ně to bude úplná hračka.

Narodil se 8. září 1841 v Nelahozevsi († 1. května 1904 v Praze). Otec,
řezník a hostinský, sice plánoval pro syna práci řezníka, ale Antonín Lieh-
mann, varhaník a místní učitel ve Zlonicích záhy odhalil jeho mimořádný
hudební talent. V šestnácti letech odešel mladý Antonín Leopold do Prahy
studovat varhanickou školu, zároveň hrál na violu v orchestru Prozatím-
ního divadla pod vedením
Bedřicha Smetany. Kvůli
zvýšení příjmu mladý Dvo-
řák poskytoval lekce hry
na klavír. Právě tak se se-
známil se svou budoucí
manželkou. V roce 1873 se
oženil s Annou Čermáko-
vou. Spolu pak měli devět
dětí. A byla to právě jeho
manželka, kdo poslal některé jeho skladby Johannesu Brahmsovi. Ten je do-
poručil berlínskému nakladateli Simrockovi. Pro něho napsal v roce 1878 první
řadu Slovanských tanců, které ho proslavily po celém světě. Napsal řadu sym-
fonií, symfonických básní, oper, velkých instrumentálních i komorních skla-
deb... Neoddělitelnou součástí jeho odkazu je také pedagogická činnost na
pražské a newyorské konzervatoři. Je pohřben na Vyšehradském hřbitově. 

V dubnu správně odpověděli ti, kteří poznali Emu Destinnovou 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Lucie Viganová, Velká Ohrada

Volné vstupenko do pražské zoologické zahrady dostanou:
Michaela Tichánková, Velká Ohrada; Adélka Schlagelová, Lu-
žiny; Dagmar Šupinová, Nové Butovice

Soutěžní otázky na květen:
1) Který tým si letos z hokejbalového turnaje odnesl starostovy šle?
2) V povodí kterých potoků leží Městská část Praha 13? 
3) Kdy vystoupí ve Mlejně Dan Bárta?

Správné odpovědi na dubnové otázky: 
1) Kdy a kde se bude konat Mezinárodní turnaj žáků v odbíjené? 

9. a 10. dubna ve Sportovní hale Lužiny
2) Kolik lidí prošlo cílem letošního turistického pochodu Za jarním sluníčkem? 

467 turistů
3) Stop oslaví 30. dubna narozeniny. Kolikáté? Dvacáté

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Kateřina Voborská, Nové Butovice

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

připravila Eva Černá

�
Květnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Květnová křížovka
Přestože počasí
nám stále častěji
ukazuje svou pří-
znivou tvář, na
koupání v přírod-
ních nádržích to
ještě není. Proto
vás sponzor květ-
nové křížovky
pozve do míst, kde
na počasí ani tep-
lotách opravdu nezáleží. Nejen vodním radovánkám se tam můžete věnovat
denně. Stačí navštívit Aquapark Barrandov. Každý týden je pro vás navíc připra-
veno ... (viz tajenka). 

Moderně vybavené vodní centrum na Barrandově jsou zárukou příjemně proži-
tého dne. Plavecký bazén, dva tobogány, kanál s divoce tekoucí vodou, masážní
lůžka, vířivka, dětské brouzdaliště, parní komory, to vše čeká jen na vás. Teplota
vody v plaveckém bazénu je příjemných 27-28°C, v dětském bazénku 32°C, v divoké
řece 29°C a ve vířivce (whirpool) 30°C. Při hezkém počasí můžete využít opalovací
louku, venkovní bazén, dětské brouzdaliště, dětské minihřiště nebo si zahrát beach
volejbal, kuželky, možnost zapůjčení petanque... K dispozici je také Wellness cen-
trum, které nabízí například solárium, saunu, fitness, kardio zónu, jumping nebo al-
pinning. Provozní doba je pondělí až neděle 8 – 22, venkovní louka 9 – 21 hodin.
Více na www.aqauadream.cz. 

Soutěžte o tyto 3 volné vstupenky do Aquaparku Barrandov.

DOLINA
(ŘIDČ.)

1. dÍL
TaJEnKY POVZDECH PROUTĚNÁ

NÁDOBA MÁZDRA 2. dÍL
TaJEnKY

TÝKAJÍCÍ SE
OBYČEJE

ČÁST CELKU
KOMÁŘÍ ZVUK

STŘ. PRAKT.
VYUČOVÁNÍ

PŘEDSTAVI-
TEL VIKIHO
CABADAJE

PRIMÁT

ona

VTÍPKY
NĚMECKÉ

MĚSTO

NĚMÝ HEREC

PŘÍBUZNÝ
PŘEDLOŽKA

CITOSL.
PRASKNUTÍ

ZRAKY

SOPKA NA
FILIPÍNÁCH
NĚMECKY

VĚTEV
ZKR. ELEK-
TROVOLTU

PLÁT
NA PLOTNĚ

SLOVENSKÁ
OTÁZKA

BŘITKÁ
ÚSUDEK

RAKOUSKÁ
ŘEKA

PODNOS
POČÍTAČ. SÍŤ

(EXPR.)

ČESKÝ HEREC
MALÝCH ROLÍ

SEVEŘAN
NÁSEP

OKRAJ
SESKUPENÍ

TRČET
(V NĚČEM)

BÁSNICKÝ
ZÁPOR

ŘÍMSKÁ
DVOJKA

ROŠŤÁRNA
nápověda:
nápověda:
poR, TaEL,

Yanápo

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA NÁPOVĚDA: APO, AST

FILM IVANA
FILY

PRODANÁ
NEVĚSTA

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

Dubnová tajenka: RELAXAČNÍCH I REKONDIČNÍCH MASÁŽÍ. Výherci: Drahuše 
Hyková, Nové Butovice; Jiřina Mrázová, Stodůlky; Jana Lahodná, Nové 
Butovice připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek




