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Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol v regi-
onu Prahy 13 byl stanoven takto:
� 8. dubna 2010 od 13 do 17 hodin vydá-
vání přihlášek
� 22. dubna 2010 od 13 do 17 hodin pří-
jem vyplněných přihlášek

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Chcete volit mimo svůj okrsek?
Voliči, kteří budou v době květnových voleb
do Poslanecké sněmovny PČR mimo své tr-
valé bydliště a nebudou moci volit ve svém
volebním okrsku, mohou volit v jiném vo-
lebním okrsku na tzv. voličský průkaz. Volič-
ský průkaz opravňuje voliče k hlasování
v den voleb v kterémkoli volebním okrsku na
území ČR, popř. ve zvláštním volebním okr-
sku při zastupitelských a konzulárních úřa-
dech v zahraničí. O vydání voličského
průkazu lze požádat buď osobně
do 26. 5. 2010 do 16.00 hod po prokázání
totožnosti v budově ÚMČ Praha 13,
ve 3. patře č. dveří 433 nebo 426 nebo for-
mou písemné žádosti s úředně ověřeným
podpisem voliče doručené do 21. 5. 2010.
Odbor pak vydá voličský průkaz buď přímo
žadateli nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání průkazu, popř. jej voliči zašle na
udanou adresu. Voličské průkazy se vydávají
v budově Úřadu městské části Praha 13, ve
3. patře, č. dveří 433 od 13. do 26. 5. 2010.
Formuláře žádosti jsou k dispozici na infor-
macích v přízemí radnice a také ke stažení na
www.praha13.cz. Případné dotazy na tel.
235 011 317 nebo 314. Jana Dvořáková

vedoucí občansko-správního odboru

Stanoviště včel je třeba hlásit
Připomínáme všem chovatelům včel, že
podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolé-
kařské péči, jsou povinni každoročně do
konce února písemně oznámit umístění
trvalých stanovišť svých včelstev. Změny
stanovišť, včetně kočovných, musí být
oznámeny nejméně 5 dnů předem. Místo
je dobré vyznačit na přiloženém plánku.
Důvodem opatření je centralizace údajů
potřebných při případném chemickém
ošetření území. Zamezí se tím úhynu rojů.
Pokud jste tak ještě neučinili, zašlete
oznámení co nejdříve na adresu našeho
úřadu. Více informací na tel. 235 011 497,
e-mail: Fuglikj@p13.mepnet.cz.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Jarní celoplošný úklid odpadků
Od 1. do 13. 4. proběhne celoplošný úklid
odpadků z veřejných ploch MČ Praha 13.
Desetičlenná četa sběračů, která bude pra-
covat i přes velikonoční svátky, bude po-
stupovat z Nových Butovic. Městská část
za úklid zaplatí přibližně 250 tisíc korun.

Tibor Belohorec, odbor životního prostředí

Nezapomínejte na poplatky za psa!

Přihlášení do evidence městské části musí
držitel psa učinit do 15 dnů ode dne, kdy
psa získal. Poplatek za psa se platí od tří
měsíců jeho věku.

Sazby poplatku za jednoho psa jsou pro
Městskou část Praha 13 následující:
� v rodinném domě 600 Kč/rok
� v provozovně 600 Kč/rok
� v bytovém domě 1 500 Kč/rok

Výjimkou jsou osoby bez příjmů, které
pobírají pouze invalidní, starobní, sirotčí
důchod. Tyto osoby platí za psa roční
poplatek ve výši 200 Kč.

Za každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje o 50 % (např. v rodinném domě
= za 1. psa 600 Kč, za 2. psa 900 Kč, cel-
kem za 2 psy tedy 1 500 Kč).

Výše poplatku se nestanovuje podle
počtu psů chovaných v domácnosti, ale
podle toho, kolik psů chová jedna osoba.

Vyhláška Magistrátu hl. m. Prahy
ukládá povinnost všem držitelům nechat
psy trvale označit (tetováním nebo čipová-
ním). Za očipování psa se poskytuje sleva
z roční sazby poplatku ve výši 350 Kč po
dobu dvou let. Sleva se poskytuje
s účinností od počátku následujícího roku
po očipování psa a předložení potvrzení,
že je čip veden v evidenci Magistrátu
hl. m. Prahy. Nechá-li tedy majitel psa oči-
povat v dubnu letošního roku a nahlásí to
do evidence magistrátu, bude čerpat slevu
od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2012.

Poplatek se vůbec neplatí za psy osob
nevidomých, bezmocných a s těžkým zdra-
votním postižením (III. stupeň), osob cvičí-
cích psy k doprovodu postižených osob,
které mají držení psa za povinnost dle
zvláštního právního předpisu (zákon o mys-
livosti apod.) nebo které podle mezinárod-
ního práva požívají výsady a imunity apod.
Dále z vycvičených záchranářských psů
s příslušným osvědčením, ze psů chovaných
k vědeckým účelům v určených zařízeních,
psů sloužících Policii ČR a Městské policii. Po
dobu 2 let se neplatí ani za psy, kteří pochá-
zejí z některého z pražských psích útulků.
Pokud si ale pražský chovatel pořídí psa ze
psího útulku např. v Kladně, nemá na tuto
slevu z poplatku nárok. Případné dotazy na
tel. 235 011 412 nebo e-mail
FoukalR@p13.mepnet.cz. Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO
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Aktuality z radnice

Tibetská vlajka jako memento
Také letos 10. března vyvěsil starosta David Vodrážka se svými zástupci Petrem Zemanem
a Davidem Zeleným na radnici tibetskou vlajku. Praha 13 se k akci Vlajka pro Tibet připo-
juje od roku 1997.„Je potřeba upozorňovat, že jsou na světě místa, kde jsou lidem upí-
rána lidská práva. My sami jsme před dvaceti lety žili v nesvobodě a neměli bychom
na to zapomínat,“ řekl starosta David Vodrážka.

Seminář na téma drogy
V obřadní síni radnice proběhlo
9. 3. školení určené sociálním pra-
covnicím, městským strážníkům
a pracovníkům, kteří řeší přestupky.
Odborníci z Národní protidrogové
centrály seznámili účastníky
s účinky současných drog, protidro-
govou legislativou a vhodnými způ-
soby i riziky komunikace s uživateli
drog.

Aktuality z radnice

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

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 mj.
SOUHLASILA
s předloženým záměrem Změna územ-
ního rozhodnutí - Západní Město – čtvrť
City bytová. Změna objektu B o třech se-
kcích na společné podnoži na tři samo-
statné objekty B1, B2 a B3 a navazující
úpravy parkových ploch

SCHVÁLILA
studii úpravy okolí a výsadeb u památ-
níku obětem komunismu v ul. K Brance,
Praha 13

VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na služby
formou otevřeného řízení dle § 27 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

na Zajištění správy nemovitostí a veške-
rých přípravných prací a následného pro-
deje bytových jednotek a ateliérů včetně
podílu na pozemcích – vše ve správě
MČ Praha 13

SCHVÁLILA
věcný záměr uspořádání výstavy o Praze 13
od historie až po současnost. Výstava
bude realizována ve spolupráci s Muzeem
hl. m. Prahy, v době od 6. 9. 2010
do 31. 10. 2010 na Školním zimním stadi-
onu Bronzová. Součástí výstavy budou
doprovodné programy představující čin-
nost organizací z oblasti volného času,
působících na Praze 13, které budou reali-
zovány v prostorách výstavy.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13
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Začátkem března jsme na Velké
Ohradě zahlédli demontovaný
rozcestník se zelenými směrovkami.
Proč se odstraňuje?
Rozcestník se neodstraňoval, to nám ho
pouze neznámý vandal podřízl a povalil.
Nyní už je zase zpět na svém místě. Roz-
cestník je součástí nově vybudovaného sy-
stému, kterým jsme se snažili usnadnit
orientaci v městské části. Projekt orientač-
ního systému vznikl v červenci 2009
a v průběhu podzimu a zimy byla realizo-
vána jeho první etapa. Celkem na 11 expo-
novaných místech městské části byly
osazeny orientační sloupky se znakem
městské části a s hliníkovými směrovkami
polepenými samolepící fólií. Směrovky uka-
zují cestu k poliklinikám, školám a školkám,
na radnici, do Centrálního parku, do Pro-
kopského údolí, ke stanicím metra, k domu
seniorů, ke Mlejnu nebo ke kostelu. První
sloup byl osazen u autobusové točny v Čer-
veňanského ulici na Velké Ohradě, další
u stanic metra Luka, Lužiny, Stodůlky, Hůrka

Tyto změny v březnu projednávaly orgány
hlavního města Prahy. Rada HMP na svém
zasedání 19. března doporučila zastupitel-
stvu naši změnu zamítnout, nejspíš vzhle-
dem k tomu, že proti návrhu podal námitku
vlastník pozemku. Přesto se mi v rámci jed-
nání podařilo dosáhnout toho, že Zastupi-
telstvo HMP dne 25. března náš návrh
nezamítlo, ale přerušilo jeho projednávání,
čímž byl vytvořen prostor pro doplnění dal-
ších stanovisek a argumentů. Budu se na-
dále snažit o to, aby byl územní plán

a Nové Butovice a na kři-
žovatkách ulic Armády
a K Vidouli, Pod Hranicí
a Nárožní, při cestě na
Malou Ohradu a při od-
bočce z Jeremiášovy na
Velkou Ohradu. Ve druhé
etapě, která se uskuteční
v letošním roce, bude
umístěno dalších šest
rozcestníků, např. u kři-
žovatky Mukařovského
a Oistrachovy, na Ša-
fránce nebo na Vidouli.

Na besedě s občany
jste říkal, že usilujete
o změnu územního
plánu na volných
pozemcích u metra
Luka, aby tam ne-
mohly být postaveny
výškové domy. Nebyly
to jenom sliby?
Bylo to myšleno sku-
tečně vážně a také jsem
k tomu podnikl všechny potřebné kroky.
Rada městské části na můj návrh schválila
8. března podnět do návrhu nového územ-
ního plánu hl. m. Prahy na změnu navržené
funkční plochy na pozemcích severně od
křižovatky ulic Mukařovského a Archeolo-
gická podél tubusu metra mezi stanicemi
metra Luka a Lužiny, a to z funkční plochy
SM – smíšená na ZM – městská zeleň, aby
bylo zachováno současné využití pozemku.
Již dříve jsme tento návrh předložili v rámci
tzv. změn 07 stávajícího územního plánu.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”Slovo šéfredaktora

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz
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Čtyřstránkový dubnový Kalendář akcí nabízí širokou škálu možností,
jak a kde strávit volný čas. My si rozhodně nenecháme ujít pestrý velikonoční program na
Staroměstském náměstí, kde se hned dvakrát bude prezentovat také Praha 13. Také letos
se vypravíme na Sluneční náměstí, abychom se v rámci akce Bezpečná třináctka aneb Bez-
pečnost zajištěna podívali na to nejlepší, čím se mohou pochlubit složky integrovaného zá-
chranného systému. Společně zjistíme, jak se v Centrálním parku dařilo účastníkům
cyklistického a běžeckého závodu pro všechny věkové kategorie Butovický rohlík, který již
tradičně symbolicky otevírá Greenways Praha – Vídeň. Také zajdeme okouknout, v jaké
kondici jsou dobrovolní hasiči, kteří změří své síly v soutěži Ořešská lana. Eva Černá

Milí čtenáři,
tak už snad definitivně přišlo jaro. Konečně
nám přestaly starosti s kluzkými chodníky
a vozovkami, příroda se začíná zelenat, vy-
kvetly jarní květiny, zahrádkáři se opět
mohou věnovat svým záhonkům a stro-
mům a vodáci otvírají řeky. S jarem také
souvisí pravidelný úklid veřejných prostran-
ství, sběr psích exkrementů a pokračování
odchytu holubů na tubusu metra. O tom se
dočtete v dubnovém čísle. Téma STOPu je

věnováno revitalizaci sídliště a prodeji bytů.
Určitě vás zaujme také rozhovor Evy Černé
se zpěvákem Janem Kalouskem.

Čas od času dostáváme do redakce stíž-
nosti, že časopis není vložený do schránek,
ale celý balík se válí pod nimi nebo před
domem. Pokud se to stane i u vás, oznamte
nám to prosím do informací na tel.
235 011 228 nebo přímo distributorovi na
tel. 603 728 140.

Samuel Truschka, šéfredaktor

v tomto místě změněn, protože nejlepším
využitím pro tyto pozemky je zeleň – tak
jako nyní.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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pondělí 5. 4.• 15.00 – 17.00
Praha 13 slaví Velikonoce
Staroměstské náměstí
Už víte, kam se půjdete podívat o velikonočních svátcích?
Ti, kteří zajdou na Staroměstské náměstí, určitě nebudou li-
tovat. V pondělí pobaví všechny diváky skvělá velikonoční
nadílka se spoustou soutěží o hezké ceny, která bude tra-
dičně v režii neposedného klauna Albertíka.

úterý 6. 4. • 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Sluníčko
MC Prokůpek v Komunitním
centru sv. Prokopa
Hola děti, pojďme společně při-
volat sluníčko, vyrobíme si ho
z papírového tácku. Prosíme o na-
hlášení předem Petře formou SMS na tel. 603 404 451.

úterý 6. 4. a středa 7. 4.• 15.00–17.00
Dny otevřených dveří
Mateřská škola, Běhounkova 2300
Zveme všechny dětičky do naší hezké školičky. Zveme
všechny kluky, holky do mateřské školky. Pohrají si, pozep-
tají, jak to u nás vlastně chodí.... Těšíme se na naše nové ka-
marády a jejich rodiče!

středy 7., 28. 4. a 12. 5. • 12.00–16.00
Paličkování pro začátečníky i pokročilé
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. Na lekci potřebujete herduli,
stojánek, 10 párů paliček, perlovku, špendlíky, nůžky. Cena
za 2 hodiny je 50 Kč, za 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace
a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

středa 7. 4. • 13.00–17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Šikulka,
Hostinského 1534
V rámci Dne otevřených dveří si
mohou děti i rodiče prohlédnout
prostředí naší školky, pohrát si
s kamarády a pod vedením paní
učitelky si vyzkoušet výtvarné ča-
rování. Přijďte, těšíme se na vaši
návštěvu. Více informací na
skolka.sikulka@razdva.cz,
www.webpark.cz/skolka-sikulka.

středy 7. a 28. 4. • 15.00–17.00
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Také v dubnu nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí.
Pro děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a hol-
čičky. 7. 4. - Malujeme knihu pohádek (pohádkové postavy
- tempera, vodovka, pastelka), 28. 4. - Pro maminku
k svátku (proplétané srdíčko). K vidění bude také malá vý-
stava knih pro mládež Holky, kluci - čtěte kruci! Každý čtvr-
tek od 14 do 16 hod. čeká dospělé i seniory Seznámení
s Koniášem (možnost přihlášení u knihovníka). Každý čtvr-
tek od 16 hodin je Magic klub (přijďte si k nám zahrát),
ve středu 14. 4. od 15 do 16 hodin čteme dětem, ve středu
21. 4. od 15 do 16 hodin bude předčítání pro dospělé.

čtvrtek 8. 4.• 14.30
Simultánka s mezinárodním mistrem v šachu
Dům dětí a mládeže, Chlupova 1800
Pozor, přesun termínu z března. DDM Stodůlky pro vás při-
pravil již tradiční simultánku s mezinárodním mistrem
v šachu Josefem Přibylem. Své síly si můžete přijít změřit
i vy (v barevné dílně). Více na www.mddm13.cz.

čtvrtek 8. 4.• 16.30 – 17.30
Praha 13 se představí
na Velikonočních trzích
Staroměstské náměstí
Pódium na Staroměstském
náměstí bude patřit boha-
tému velikonočnímu pro-
gramu, ve kterém se
v rámci Velikonočních trhů
již podruhé představí také
dětské pěvecké a taneční
sbory z Prahy 13.

pátek 9. 4. • 16.00
Velikonoční zajíček
MC Prokůpek v Komunit-
ním centru sv. Prokopa
Hravé odpoledne pro děti s na-
dílkou. Možná přijde i oprav-
dový zajíc s košíkem zdravých
dobrot. Přijďte se podívat.

sobota 10. 4.• 9.30 – 12.30
Ořešská lana
Areál Lanového centra v Ořechu
Oddělení krizového řízení radnice Prahy 13 pořádá spor-
tovní den pro zlepšení tělesné a fyzické kondice. Soutěžní
družstva sborů dobrovolných hasičů je možno doplnit z řad
příchozích zájemců (družstvo má 4 členy). Soutěžit se bude
v tradičních lezeckých disciplínách s využitím lanového cen-
tra. Účast je nutno závazně oznámit do 7. 4. paní Glaserové
na tel. 607 551 744 nebo panu Matýskovi
na tel. 607 613 652, 235 514 921 (záznamník).
Přijďte soutěžit nebo fandit našim hasičům!

středy 10. 3. – 21. 4.• 16.00
Kurz pro předškoláky Školička
Základní škola Mohylová (vchod B), Lužiny
Začíná jarní část přípravného kurzu pro předškoláky Ško-
lička. Každý ze sedmi kurzů se bude konat ve středu. Více
informací na stránkách školy www.zsmohylova.cz.

neděle 21. 3. – neděle 25. 4.
Výstava pohlednic
Komunitní centrum
sv. Prokopa,
Nové Butovice
Srdečně vás zveme na
další výstavu pohled-
nic, tentokrát na téma
Krása velikonočních svátků, kterou uspořádal sběratel po-
hlednic Eugeniusz Madej. Výstava bude přístupná každou
neděli od 9.30 do 12.00, ve všední dny po předchozí do-
mluvě na tel. 251 610 850.

čtvrtek 25. 3.– čtvrtek 15. 4.
Výstava výtvarných prací
Atrium radnice Prahy 13
Své práce představí žáci výtvarného oboru Základní umě-
lecké školy Stodůlky.

čtvrtek 25. 3.– neděle 4. 4.
Beránkiáda
Galerie Butovice
Přijďte načerpat velikonoční inspiraci. Čekají vás originální
velikonoční trhy a tradice, dílny pro šikovné ručičky, celoden-
ní program pro děti po celý víkend, spousta soutěží o krásné
ceny, rozdávání a pletení pomlázek. V neděli od 14 hodin
bude velká dětská show plná překvapení a krásných cen.
Více na www.galerie-butovice.cz.

sobota 3. – neděle 11. 4.
Dárek za nákup
Galerie Butovice
Přijďte si pro dárek za váš nákup. Za každý nákup nad 500 Kč
v Galerii Butovice obdržíte v tomto termínu hezkou pozor-
nost. Získat můžete zajímavé a praktické dárky.
Více na www.galerie-butovice.cz.

neděle 4., 11., 18. a 25. 4.
Dny otevřených dveří
Sportovní stáj Prahy 13,
Kozolupy
Naše stáj připravila pro mi-
lovníky koní akce, které jsou
aktuálně zařazeny na na-
šem webu www.sportov-
nistajprahy13.cz.
Na duben máme připraveny
Dny otevřených dveří, a to
každou neděli od 11.30
hod. autobus č. 311 odjíždí
10.50 a 13.30 ze Zličína (zastávka Kozolupy). Stáj najdete
přímo u zastávky autobusu. Uvidíte 25 koní různých ple-
men. Letos čekáme tři hříbátka, první se narodilo v březnu.
Přijeďte se podívat, pomazlit a rozmazlit naše koně chle-
bem, mrkvičkou a jablíčky.
Naše stáj přijímá do jezdeckého oddílu nové členy,
kde se kromě jízdy naučíte také se o koně starat.
Pro veřejnost jsme připravili kurzy jezdectví a krásné
vyjížď ky do okolních karlštejnských lesů.
Veškeré info a dotazy zodpoví cvičitel Jindřich Chromý,
tel. 775 214 121 nebo vedoucí Daniela Boleslavská,
tel. 736 201 587, boleslavska@seznam.cz.
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sobota 10. 4.• 10.00 – 14.00
Korálkové náramky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jarka Horná. S sebou si vezměte korálky, vlasec,
jehlu, nůžky. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky
u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

sobota 10. 4.• 11.00–17.00
Den otevřených dveří
Volcano Complex, K Sopce 5
Přijďte nahlédnout do tohoto moderního zařízení. Na
všechny návštěvníky čeká prohlídka našeho komplexu s vý-
kladem a malé občerstvení zdarma. Pro děti bude připraven
doplňkový program s našimi animátory a také drobné
dárky. Více na www.volcanocomplex.cz.

sobota 10. 4.• 13.00
Jarní pohár Sokola Jinonice
Sokolovna Jinonice, Butovická 100
Zveme vás na 8. ročník soutěže tanečních formací a pódi-
ových skladeb. Soutěž je rozdělena do 5 kategorií podle věku
(děti, junior, senior) a podle zaměření (taneční, sportovní).
Podrobnější informace (propozice a přihláška) jsou k dispo-
zici na www.rnr.sokol-jinonice.org. Případní zájemci o účast
se mohou ještě přihlásit, diváci si určitě přijdou na své.

sobota 10. 4.• 13.00
Divadélko v sopce
Volcano Complex, K Sopce 5
Přijďte se svými dětmi na tradiční pohádku O perníkové
chaloupce v podání Divadla Úsměv. Vstupné je zcela
zdarma. Přijďte strávit příjemné odpoledne se svými dětmi.
Více na www.volcanocomplex.cz.

sobota 10. 4.• 15.00
Rodinné odpoledne
Fakultní základní škola prof. Otokara Chlupa,
Fingerova 2186
Dubnové Rodinné odpoledne zahájí Divadlo Glans pohád-
kou (pro děti od 3 let) O chytré princezně. Vstupné jednotné
50 Kč. Od 16 hodin bude Tvořivá dílna - Den matek. Popla-
tek 10 až 30 Kč podle toho, co budete vyrábět. Přineste si
s sebou krabičku na výrobky. Na místě bude možno zakou-
pit malé občerstvení. Více na www.fzs-chlupa.cz.

neděle 11. 4. • 13.00–15.00
Jarní burza dětského oblečení
Základní škola Janského 2189
Zveme vás na jarní burzu pro dvojčátka a ostatní děti, která
se bude konat v prostoru dvou velkých tělocvičen školy. Již

tradičně si můžete ošacení, boty, hračky, kola, kočárky
a další věci sami prodat nebo koupit od ostatních rodičů.
Více na 251 627 543, 604 517 589.

neděle 11. 4.• 17.00
Akademie DDM Stodůlky
Spolkový dům, K Vidouli 727
Přijďte se podívat do Spolkového domu Stodůlky na vystou-
pení, která pro vás připravily děti z hudebních a pohybo-
vých kroužků DDM Stodůlky pod vedením svých lektorů.
Více na www.mddm13.cz.

pondělky 12. 4. – 21. 6.• 19.00–21.30
Večerní kurzy Alfa
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Od 12. dubna budou každé pondělí probíhat večerní kurzy
Alfa - praktický úvod do křesťanství. Seznámíte se se zá-
klady křesťanské víry, bude prostor pro občerstvení, přátel-
ské popovídání a diskuzi nad danými tématy. Alfa je
místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou,
nevhodnou nebo zaujatou. Kontakt na vedoucího Alfy:
P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, scarano@seznam.cz.
Další informace je možné získat na tel. 251 618 893,
www.centrumbutovice.cz nebo www.kurzyalfa.cz.

úterý 13 4.• 9.45–12.00
Vaříme zdravě dětem - Plané rostliny v jarní kuchyni
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Jak si zpestřit jarní jídelníček vitamíny z planých rostlin
z přírody, o velikonoční kuchyni našich předků a léčivé síle
česneku medvědího se dozvíme od Víta Syrového. Prosím
o nahlášení den předem Magdaléně Dobromile - SMS na
tel. 775 690 806.

úterý 13 4.• 19.00–22.00
Latina night
Volcano Complex, K Sopce 5
Výuka salsy a latinsko-amerických tanců v podání profesi-
onálních tanečníků. 120 minut výuky tance i pro úplné za-
čátečníky. Srdečně zveme všechny dámy. Více informací na
www.volcanocomplex.cz.

úterý 13 4.• 19.30
Třináctého na třináctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Hostem pokračování
koncertů z cyklu Třinác-
tého na třináctce, vý-
chodočeského zpěváka
a kytaristy, zakladatele
kapely Oboroh, Slávka
Klecandra bude neza-
měnitelný zpěvák
a kytarista, básník
a fejetonista Oldřich Ja-
nota. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Místa je
možné si rezervovat do pondělní půlnoci 12. 4. na adrese
13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

středa 14. 4.• 15.30
Večerní rituály
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Dům dětí a mládeže Stodůlky pro vás připravil přednášku
PhDr. Ivy Jungwirthové na téma Večerní rituály. Počet míst
je omezen. Rezervaci míst a zaplacení poplatku je nutné
provést do 12. 4. v DDM Stodůlky, Chlupova 1800. Rezer-
vace je možná na h.farabauerova@ddmstodulky.cz. Vstupné
120 Kč. Více na www.mddm13.cz.

středa 14. 4.• 19.30
Vertigo
Divadlo v Celetné, Celetná 17
Divadelní spolek Kašpar a Divadlo v Celetné vás zvou na
představení Vertigo. Uvidíte příběh básníka Sergeje Jese-
nina a tanečnice Isadory Duncanové. Veškerý výtěžek
z představení připadne neziskové organizaci Helppes na
podporu výcviku asistenčních psů pro postižené.

čtvrtek 15. 4.• 14.00–17.00
Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost zajištěna
Sluneční náměstí v Nových Butovicích
Také letos se uskuteční ukázková akce bezpečnostních slo-
žek. Dorazí zdravotnická, policejní a hasičská technika, pro-
běhnou zajímavé ukázky z činnosti městské i republikové
policie, profesionálních i dobrovolných hasičů a Armády
České republiky. Akci pořádá Úřad městské části Praha 13 ve
spolupráci se Zemskou nevládní organizací České republiky.

pátek 16. 4.• 19.15
Čakovický festival sborového zpěvu
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Představí se sbory Carmina Vocum, Pěvecký sbor ČVU
a Camerata. Více na zora.vondrackova@domovrepy.cz,

tel. 235 301 238, www.domovrepy.cz.

sobota 17. 4.• 8.30
Butovický rohlík tradičně otevře Greenways
Praha - Vídeň
Hráz horního rybníka v Centrálním parku
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha letos opět
symbolicky otevřou Greenways Praha - Vídeň společnou ro-
dinnou akcí Butovický rohlík 2010. Závodníci opět společně
zasadí v Centrálním parku nový strom, poté bude odstarto-
ván cyklistický a běžecký závod pro všechny věkové katego-
rie. Více na str. 19.
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sobota 17. 4.• 9.30–16.30
Kurz balení dárků
Esprita Centrum, Seydlerova 2451, Nové Butovice
(budova Lípa centrum, 6. patro)
Lektorka Jarka Semecká všechny srdečně zve na sobotní vý-
tvarný den. Tentokrát se můžete těšit na nejrůznější tech-
niky balení dárků, díky nimž vytvoříte z každé maličkosti
ten nejoriginálnější dárek. S sebou jen dobrou náladu, sva-
činu, případně dárky, které si chcete zabalit. Cena 999 Kč
(celodenní kurz). Bližší informace a přihlášky v Esprita Cen-
tru, tel. 251 511 952, esprita@esprita.cz.

sobota 17. 4.• 10.00–16.00
Den otevřených dveří v České genealogické
a heraldické společnosti v Praze
Fantova 1784/28
Česká genealogická a heraldická spo-
lečnost v Praze pořádá pro zájemce
o genealogii a heraldiku den otevře-
ných dveří v sídle společnosti ve Fan-
tově ulici 1784/28 v blízkosti stanice metra Luka. Přijďte se
poradit, pokud vás zajímá genealogie nebo heraldika, pro-
zkoumejte naši knihovnu nebo si vyměnit své zkušenosti. Dne
se zúčastní zkušení badatelé a členové Správního výboru
ČGHSP. Bude také otevřena spolková knihovna s 5 300 svazky
genealogické a heraldické literatury. Těšíme se na vás!

sobota 17. 4.• 14.00–18.00
Dětská burza
Galerie Butovice
Vaše ratolesti jsou odrostlé a vy máte skříně plné dnes již ne-
potřebného oblečení, hraček, vybavení,nebo dětských kní-
žek, které by mohly být ještě někomu k užitku? Nebo naopak
vám děti rostou před očima a vy řešíte jak uspokojit jejich
potřeby? Galerie Butovice připravila právě pro vás každou
3. sobotu v měsíci burzu všeho, co byste rádi předali dál. Mů-
žete vyměňovat, prodávat nebo darovat. Nově si lze také do-
předu registrovat místo, a to na tel. 608 273 373 nebo
burza@rtcproduction.cz. Více na www.galerie-butovice.cz.

sobota 17. 4. a neděle 18. 4.
Euro Fourcross Series a Českého poháru horských
kol v disciplině fourcross
Ulice Pod Hranicí (kousek od stanice metra Hůrka)
Zveme vás na dvojici závodů horských kol - mezinárodního
podniku Euro Fourcross Series a Českého poháru horských kol
v disciplině fourcross. Po oba dny můžete již od 9 hodin sle-
dovat tréninky, kvalifikace začíná ve 12.00. Start 1. kola zá-
vodu bude vždy ve 14 hodin. Vstup zdarma.

neděle 18. 4.• 10.00–17.00
Výstava pro kočku - jarní umisťovací výstava
Chvalská tvrz
V prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) se us-
kuteční jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Budete
mít možnost vybrat si mňoukajícího spolubydlícího nebo jen
přispět opuštěným kočičkám něčím dobrým na zub. Cílem
výstavy je najít nový domov pro co největší počet koček
a shromáždit krmení pro ta zvířata (hlavně nechtěná koťata),
která se dostanou do útulků, ochranářských organizací

i k soukromým pečovatelům. Proto je také vstupenkou na vý-
stavu konzerva krmení pro kočky (možno zakoupit na místě).
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 www.kocky-online.cz.

pondělí 19. 4.• 12.45–14.00
Setkání a beseda s výtvarníkem Martinem Pertlem
Základní škola Kuncova
Žáky školy i širokou veřejnost zveme na setkání s výtvarní-
kem Martinem Pertlem, členem Sochařského studia Bubec.

úterý 20. 4.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Jarní květiny
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
S Ivou si užijeme malování, vy-
střihování a lepení skládaček
květin, které si pak můžete
doma nalepit třeba na okno.
Prosíme o nahlášení předem -
SMS Ivě na tel. 737 879 400.

úterý 20. 4.• 18.00
Koncert vítězů Butovického zvonečku
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Na školách se uskutečnila předkola, vlastní soutěž bude pro-
bíhat 12. - 14. dubna dopoledne na radnici. Slavnostní kon-
cert vítězů se uskuteční v obřadní síni. Jste srdečně zváni!

středa 21. 4.• 17.30
Otvírání vody lodních modelářů
Horní nádrž v Centrálním parku
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá
klub leteckých a lodních modelářů DDM Stodůlky. Přijďte se
podívat na první jarní plavbu vlastnoručně vyrobených mo-
delů. Více na www.mddm13.cz.

čtvrtek 22. 4.• 10.00–18.00
Informační kampaň u příležitosti Dne Země
U metra Lužiny
U příležitosti Dne Země bude probíhat informační kampaň
pro veřejnost k tématům ochrany životního prostředí, např.
k třídění odpadů a jejich následnému využívání, informace
o zeleni a také o cyklistice v Praze. Děti se mohou těšit na
nejrůznější hry a aktivity související s obaly a odpady.
U stánku budou zdarma k dispozici různé informační mate-
riály (letáky, brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připraveny
tištěné odpadové hry, plakáty, balónky a jiné zajímavosti.
Více na str. 33.

čtvrtek 22. a pátek 23. 4.• 11.00–17.00
Cukrovka - změřte si svá rizika
Supermarket Billa, Jeremiášova ulice
Diabetická asociace ČR pokračuje také letos v sérii testova-
cích akcí - bezplatného měření cukru a cholesterolu v krvi
a krevního tlaku. V naší městské části se roadshow s názvem
Cukrovka, změřte si svá rizika, uskuteční 22. - 23. 4.
od 11 do 17 hodin v supermarketu Billa, Jeremiášova ulice.
Více na www.stopcukrovce.cz a str. 25.

čtvrtek 22. 4.• 17.00–19.00
Vakcinace psů, koček a fretek
Před KD Mlejn
I přesto, že je KD Mlejn v rekon-
strukci, proběhne vakcinace psů,
koček a fretek proti vzteklině a dal-
ším nákazám na stejném místě, jako
tomu bylo v minulých letech. Více na tel. 603 332 053.

sobota 24. 4.• 9.00–9.30
Evakuace na kole - Cíl neznámý
Šostakovičovo nám. (před stanicí metra Stodůlky)
Odd. krizového řízení ÚMČ Praha 13 zve všechny příznivce
cyklistiky a sportu vůbec k jarní cyklistické vyjížďce. Sraz je od
9.00 do 9.30, hromadný odjezd v 9.30 hodin. Více na str. 19.

sobota 24. 4.• 9.30–16.30
Výtvarné kurzy
Esprita Centrum, Seydlerova 2451, Nové Butovice
(budova Lípa centrum, 6. patro)
Dopoledne - malba na kamínky, malba na textil, odpoledne
- technika Kumihimo, korálkování. Nemůžete se zúčasťno-
vat našich výtvarných kurzů v průběhu týdne? Lektorka
Jarka Semecká si pro vás připravila zajímavý výběr z dubno-
vých technik. Veškerý materiál je v ceně, potřebné pomůcky
zapůjčíme. Přijďte se k nám odreagovat a vyrobte si krásné
dárečky. Cena 550 Kč (půl den), 999 Kč (celý den). Bližší
informace a přihlášky v Esprita Centru, tel. 251 511 952,
esprita@esprita.cz.

sobota 24. 4.• 10.00–14.00
Figurální motivy ze šustí
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Alena Samohýlová. Přineste si šustí, nůžky, vatu,
lepidlo, drátek. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky
u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

neděle 25. 4.• 11.00–15.00
Čarodějnická škola
Volcano Café restaurant
Čarodějnické odpoledne pro všechny malé i velké. Škola lé-
tání na koštěti, příprava kostýmů na čarodějnice, vaření lek-
tvarů a další překvapení. Více na www.volcanocomplex.cz.

úterý 27. 4.• 10.00–12.00
Aromaterapie pro nejmenší
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Dozvíte se, které vůně a olejíčky jsou vhodné k léčení pro
nejmenší děti i pro maminky. Prezentaci přírodní olejové
kosmetiky ATOK nám předvede Vlaďka Michlová- speci-
alistka na použití aromaterapie v porodnicích. Společně si
vyrobíme krém s vůní podle vlastního výběru. Prosím
o nahlášení předem Magdaléně Dobromile - SMS
na tel. 775 690 806.

úterý 27. 4.• 18.00
Vzpomínky na swing
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Koncert nejen pro seniory.

Kalendář akcí dubenKalendář akcí
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úterý 27. 4.• 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Další pokračování přednáškového cyklu Prokopská zastavení
bude na téma La Salette - poutní místo ve Francii.
Programem bude provázet Jindra Jaklová spolu se svým
hostem. V průběhu večera bude promítán film.

čtvrtek 29. 4.• 19.00
Šlitr s námi (a zlý pryč)
Divadlo Semafor, Dejvická 27, Praha 6
Padesátou sezónu divadlo oslaví ohlédnutím na dávnou
i nedávnou minulost Semaforu a nelze jinak, než začít u Ji-
řího Šlitra a jeho písniček. Veškerý výtěžek z představení při-
padne neziskové organizaci Helppes na podporu výcviku
asistenčních psů pro postižené.

pátek 30. 4.• 9.30–11.30
Přednáška Kojenci a batolata
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Nový cyklus přednášek o výchově pro rodiče Maminko ta-
tínku, nebojte se miminka. Na téma Rodinné vztahy
a změny v rodině po příchodu miminka bude přednášet
Jana Mrázková - speciální pedagog, rodinný terapeut.
Hlídání dětí zajištěno. Cena 80 Kč. Přihlásit se můžete
na ovc@post.cz, více na www.mcprokupek.cz.

pátek 30. 4.• 17.00
Čarodějnický rej
ve Stodůlkách
U Spolkového domu,
K Vidouli 727
Přileťte se pobavit.
Lektvary k pití zajištěny.

pátek 30. 4.• 17.00–20.00
Čarodějnice Prahy 13
Centrální park (před bývalým MDDM)
K měsíci dubnu neodděli-
telně patří pálení čaroděj-
nic. To letošní si určitě
nenechte ujít. Připraveny
jsou soutěže o nej masku,
nej koště, spousta krásných cen pro děti, nebudou chybět ani
houpačky, kolotoč, skluzavka a samozřejmě skvělý dopro-
vodný program, o který se postarají Tomáš Klus a JK Band.

pátek 30. 4.• 19.00
Pálení čarodějnic
Areál Třebonického rybníka
Srdečně vás zve SDH Třebonice.

pátek 30. 4. od 20.00, sobota 1. 5. do 12.00
Svátek keltské kultury Beltine 2010
Středověký skanzen Řepora
Letošní šestnáctý ročník festivalu Svátek keltské kultury
Beltine 2010 se uskuteční ve středověkém skanzenu Řepora
v blízkosti stanice metra B Stodůlky v tradičním termínu
30. dubna až 1. května. Největší hvězdou festivalu bude
italská folk-metalová skupina Folkstone. Z domácích hu-
debních hostů vystoupí Asonance, Hakka Muqies, Jan Hrubý
a Kukulín a skupina 1st Czech Pipes and Drums. Vstupenky
lze zakoupit na místě i v předprodeji - kompletní informace
najdete na www.beltine.cz.

sobota 1. 5.• 15.00
Soutěž v požárních útocích
Hasičské hřiště v Třebonicích
Nenechte si ujít Memoriál Milana Bubníka a Vlasty Nového
v požárních útocích.

úterý 4. 5.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší -Pouštíme lodičky po vodě
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
S Ivou si nakreslíme slunce a vodu, na kterou si pak složíme
nebo vystřihneme lodičku. Prosíme o nahlášení předem -
SMS Ivě na tel. 737 879 400.

pátek 7. 5.• 15.00–18.00
Oheň pro rodiny s dětmi
Kemp Drusus, Třebonice
Setkání u ohně s Vítem Syrovým v Třebonicích s povídáním
o harmonizování zdraví pomocí přírodních živlů - co je
zdravé nemusí být jen syrové. Pro děti je k dispozici hřiště
a pískoviště. Vstupné 180 Kč za rodinu. Prosím o nahlášení
předem Magdaléně Dobromile - SMS na tel. 775 690 806.

sobota 8. 5.• 10.00–16.00
Memoriál Alice Masarykové
Centrální park Prahy 13
Memoriál Alice Masarykové pořádá již pojedenácté Český
Červený kříž. Cílem akce je zlepšit povědomí občanů o první
pomoci, bezpečnosti a činnostech Červeného kříže. Děti

i dospělí se mohou na jednotlivých stanovištích naučit re-
suscitovat, ošetřovat krvácení i další poranění. Vyhrát
mohou zajímavé ceny, bude probíhat tombola a v rámci do-
provodného programu během dne vystoupí studentské ka-
pely Wosa, Friday Thirty-One a Frozen time.

sobota 8. 5.• 14.00–17.00
Den bezpečnosti
Dům dětí a mládeže Stodůky, Chlupova 1800
Dům dětí a mládeže pořádá již pátý
ročník této sobotní akce o bezpeč-
nosti každého z nás, kde na děti i je-
jich rodiče čekají soutěže, hry
a spousta informací o řešení nebez-
pečných situací, ukázky první po-
moci, policejní a hasičské techniky.
Akce je pořádána ve spolupráci s oddělením krizového řízení
MČ Prahy 13, Městskou policií, Policií ČR, Sborem dobrovol-
ných hasičů a dalšími složkami. Všichni se mohou těšit i na
zajímavé odměny. Vstupné 30 Kč. Více na www.mddm13.cz.

čtvrtek 13. 5.• 15.00
Butovický zajíček 2010
Hřiště Gymnázia Jaroslava Heyrovského
Za účasti MČ Prahy 13 pořádá Mateřská škola Pohádka ve
spolupráci s SK Aktis Praha a Pražským atletickým svazem
závody družstev mateřských škol v atletice. Soutěžit se bude
v běhu na 30 a 250 metrů, ve skoku do dálky z místa
a v hodu míčkem. Družstva budou složena z 5 chlapců
a 5 dívek. Přihlášky a informace na tel. 774 675 652, kateri-
najindrichova@centrum.cz. Srdečně zveme všechny MŠ
Prahy 13. Vítězné družstvo bude reprezentovat Prahu 13
na celopražských Sportovních hrách MŠ 2010 (27. 5.).

pátek 21. 5.– sobota 22. 5.
Zájezd do Legolandu
Günzburg
Pojeďte s námi na oblíbený víkendový zájezd do německého
Legolandu v německém Günzburgu (Bavorsko), s přespá-
ním v hotelu. Čeká vás den plný zábavy jak pro děti, tak
i pro dospělé. Zájezd je určen dětem v doprovodu rodičů.
Kontakt: Te7, tomas.egyhazi@te7.cz, tel. 608 306 038,
www.te7.cz.

Kalendář akcí dubenKalendář akcí
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Téma StopuTéma Stopu

V loňském roce byla zahájena
revitalizace šesti sídlištních vni-
trobloků, financována s výra-
znou podporou z Operačního
programu Praha – Konkurence-
schopnost. V závěru března byly
dokončeny veškeré práce na
prvním z nich - vnitrobloku
Heranova – Kálikova. Revitali-
zace zde zcela změnila koncepci
vnitrobloku. Původní mlatový
plácek na míčové hry nahradilo
moderní sportoviště s umělým
povrchem za téměř 2,3 miliónu
korun. S ohledem na obyvatele
bylo sportoviště posunuto smě-
rem k jižnímu výstupu z bloku.

Dětské hřiště v severní části
bylo prostorově rozšířeno
a oploceno, dostalo nový tvar
a bylo vybaveno moderními
herní prvky. Náklady na rekon-
strukci hřiště přesáhly 1,5 mili-
ónu korun. Zásadní součástí
projektu byla revitalizace ze-
leně. Byla zachována většina
zdejších vzrostlých stromů,
došlo pouze ke kácení několika
stromů a odstranění nevhod-
ných keřových skupin, které
byly nahrazeny vyšším počtem
vhodnějších dřevin. Výsadby

dřevin vycházely z půd-
ních i klimatických
podmínek a byly voleny
tak, aby později nebylo
nutné provádět tolik
bezpečnostních
či udržovacích řezů.
V poslední fázi byly
umístěny lavičky a od-
padkové koše. Současně
proběhlo položení
zbytku dlažeb a úpravy
zeleně, která utrpěla
dlouhou zimou.
Celkové náklady na revi-
talizaci tohoto vnitro-
bloku dosáhly částky
4,7 miliónu korun,

z toho 4,2 miliónu tvořila dotace
složená z finančních prostředků
Evropské unie, hlavního města
Prahy a České republiky. Práce
na ostatních vnitroblocích úspěšně
pokračují, o jejich průběhu vás bu-
deme i nadále informovat.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Revitalizace prvního vnitrobloku dokončena

Vzhledem k častým dotazům ná-
jemců obecních bytů na další
kroky při prodeji bytového fondu
jsme se rozhodli zveřejnit nejčas-
tější otázky a odpovědi na ně.
Rozhodně se nemusíte obávat, že
byste mohli něco zmeškat.
Všichni nájemci budou osloveni
osobním dopisem a o všech kro-
cích budeme informovat ve
STOPu a na webových stránkách
úřadu.

Kdy bude prodej bytů zahájen?
Vzhledem k množství bytů nabí-
zených k prodeji a množství
úkonů (vypracování prohlášení
vlastníka, zaměření bytů, vypra-
cování znaleckých posudků
a kupních smluv), bude realizaci
prodeje zajišťovat specializovaná
firma. Realizátor prodeje vzejde
z výběrového řízení, které je
v současné době vypsáno v sou-
ladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
zákona o veřejných zakázkách.

K otevírání nabídek dojde v po-
lovině dubna a poté bude navr-
žený realizátor předložen ke
schválení radě městské části.
V průběhu května předpoklá-
dáme uzavření smlouvy o dílo
a stanovení harmonogramu jed-
notlivých prací. O dalším po-
stupu budou oprávnění nájemníci
informováni jak realizátorem
prodeje, tak i prostřednictvím
správcovské firmy.

Stihneme si zajistit úvěr nebo hypo-
téku?
Všichni nájemci budou mít do-
statek času na rozhodnutí, zda
kupní cenu uhradí hotově nebo
formou úvěru či hypotéky. Budou
písemně vyzváni k přijetí na-
bídky, která bude již obsahovat
cenu a veškeré relevantní infor-
mace. Na závazné přijetí této na-
bídky budou mít podle platných
právních předpisů maximální
lhůtu 6 měsíců, což bude jistě

dostatečně dlouhá doba na zajiš-
tění financování.

Jaká bude cena bytů?
Cena bude stanovena znaleckým
posudkem, který bude zohledňo-
vat jak obsazenost bytu a stan-
dardní stav, tak i stáří objektu.
Podle zkušeností našich, ale i ji-
ných městských částí, by se cena
neměla významně lišit od přede-
šlých prodejů.

Bydlím ve společné domácnosti s ro-
diči, jsem zde i trvale hlášená. Rodiče
nemají finanční prostředky na odkou-
pení bytu a já mám zájem koupi finan-
covat. Zároveň bych ale chtěla být
uvedena na kupní smlouvě.

Bytová komise doporučila
schválit možnost tzv. rozšíření
nájemní smlouvy v případech,
kdy děti nebo vnoučata žijí ve
společné domácnosti se svými ro-
diči nebo prarodiči. Zájemce má
tedy možnost požádat o rozšíření

nájemní smlouvy a pokud splní
všechny zákonné podmínky,
stane se dalším oprávněným ná-
jemcem obecního bytu.

Kde získám potvrzení o tom, že ne-
vlastním žádnou nemovitost na území
Prahy?
Osvědčení i negativní osvědčení
o vlastnictví nemovitosti na
území hl. města Prahy vydává
Katastrální úřad pro hlavní
město Prahu, Pod Sídlištěm 9,
Praha 8-Kobylisy na základě
předložení osobních údajů
a rodného čísla a uhrazení po-
platku ve výši 50 korun. Toto
osvědčení není možné získat
prostřednictvím internetového
přístupu ani na Czech
POINTu. Osvědčení nesmí být
v době odeslání dopisu o přijetí
závazné nabídky starší než
1 měsíc, nemá tedy smysl shá-
nět si ho předem.

Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Prodej bytového fondu bude pokračovat

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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Štěstí v neštěstí
Vloni mě v těžkém zdravotním
stavu odvezla sanitka na urgentní
příjem motolské nemocnice. První
slova lékaře zněla s tónem výčitky.
„To se musíte nechat odvézt sanitou
do nemocnice jen proto, že máte
teplotu 39,2?“ Očekávala jsem spíše
otázku na můj zdravotní stav.
Během vyšetření lékařka z neurolo-
gie vyslovila podezření na klíšťo-
vou encefalitidu. Byla jsem
převezena na infekční oddělení téže
nemocnice, které vede primářka
J. Hobstová. Přístup její i celého
týmu mě fascinoval! Přijali mě
s úsměvem, laskavostí a ochotou.
Všechna nepříjemná vyšetření, kte-
rých jsem se obávala, jsem díky jejich
psychické podpoře zvládla. Po celou
dobu hospitalizace bylo o mě úžasně
- profesně i lidsky – pečováno.

Byla jsem hospitalizována v ně-
kolika nemocnicích, ale všude po-
strádali lékaři i sestry to, co pacient
také potřebuje, úsměv a vstřícnost.
Paní primářko, moc děkuji Vám
i celému týmu za vše, co jste pro mě
udělali. Díky Vám jsem zákeřnou
nemoc pokořila a vyvázla bez ná-

sledků. Přeji Vám pevné zdraví
a úspěchy v léčbě pacientů, kteří
budou mít to štěstí, že se dostanou
do Vaší péče. Připojuje se i spolupa-
cientka Dana Žurková.

Lenka Jílková

Tři dobré zprávy
Vychází a ve své poštovní schránce
nalezneme dubnový STOP. Už
jsme si zvykli. Není to ale zcela
samozřejmé ve všech městech
a možná ani ve všech pražských
městských částech. Díky.

Zima už je pryč i se svými ra-
dostmi a starostmi. O jednu starost
– o bezpečné chodníky před našimi
domy a domky – jsme měli letos
méně. Bydlím v ulici Na Dolnici.
Firma, která zde uklízela sníh
a sypala jemnou drť, se starala
vzorně (píši 5. 3.). Zaslouží
pochvalu a dík.

A máme jaro a Velikonoce.
Velikonoce jsou největší křesťanské
svátky v roce. Troufnu si říci, že
jsou největší nejen pro pokřtěné, ale
pro všechny lidi. Proč si to myslím?
Protože každý jsme si jistě někdy
všimli, že v nás – někde mezi hla-

vou a srdcem, mezi rozumem
a citem – sídlí a dřímá svědomí.
Svědomí jsme nenašli na cestě ani
si ho tělo nevytvořilo z knedlíků
a ze zelí. Dostali ho už Adam
a Eva při stvoření a od těch dob,
ať chceme nebo nechceme, ho dostá-
váme každý a každá od Pána
Boha. Svědomí nám má pomoci
dostat se po smrti do nebe a mít se
tam lépe než zde na Zemi. Protože
už naši prapředkové se naučili svě-
domí v sobě tvrdě uspávat, ne-
mohlo pak plnit svou funkci a do
nebe přicházelo málo lidí. Bohu
bylo smutno, protože on má lidi
rád, je rád v jejich společnosti -
uprostřed nich. Poslal proto na
Zemi svého syna Ježíše Krista
(připomínáme si to o Vánocích).
Ten své současníky v Palestině učil
a dnes prostřednictvím bible říká
i nám: Můj otec je i vaším otcem.
Má vás každého rád. I vy Ho
mějte rádi a své bližní milujte jako
sami sebe. Ježíšovi současníci jeho
učení většinou neuvěřili, v Jeruza-
lémě ho ukřižovali a on třetího dne
– podle bible o Velikonocích – vstal
z mrtvých a má život věčný. Zví-

tězil nad smrtí a stejnou možnost –
mít po smrti život věčný - připra-
vil každému, kdo jeho učení uvěřil
a uvěří (Velikonoce nám připomí-
nají tuto radostnou zvěst, tuto na-
ději pro každého z nás.)

Vy, kdo jste dočetli až sem
a nevěříte, zavolejte a přijďte do
Komunitního centra sv. Prokopa
(tel. 251 610 850) na kurzy Alfa.
Dozvíte se více.

Václav Beran

Psi se stávají „jablkem sváru“
V únorovém vydání jsme zveřej-
nili dopis Pejskaři dělají z parku
psí žumpu, který nám poslala
paní Filipová. Přišly reakce pej-
skařů i těch, kteří psa z nejrůz-
nějších důvodů nemají. Někteří
z vás připojili i názory, jak prob-
lém řešit. Za všechny dopisy dě-
kujeme. Zároveň se ale musíme
omluvit za to, že jsme je z pro-
storových důvodů neuveřejnili.
Budete-li mít zájem seznámit se
s jejich obsahem, najdete je na
www.praha13.cz v rubrice Co se
nevešlo. Děkujeme za pochopení.

-red-

Z vašich dopisů

Kam vyrazit na vodu?

Na jednu z oblíbených aktivit jara
a léta - sjíždění řek - jsme se zep-
tali Martina Jandy, ředitele vodác-
kého a turistického centra HONZA

Máte nějaká doporučení pro nadcháze-
jící sezonu?
Češi jsou tradičně vodácký
národ, a proto je problémem
přelidněnost některých úseků
řek, třeba Vltavy pod Lipnem
nebo Sázavy z Týnce do Piko-
vic. Pokud nechcete stát ve
frontách u jezů a nocovat v pře-
cpaných kempech, doporučil
bych méně frekventované řeky –
Berounku, Otavu, Úhlavu či
Orlici, ale i nedaleké polské
řeky Brdu a Dravu s panenskou
krajinou, čistou písčitou vodou
a hezkými, dobře vybavenými
místy k táboření.

Co byste poradil rodinám s dětmi?
Říká se: Pokud chceš vyzkoušet,
jestli se dokážeš s někým v ži-
votě snášet, vezmi ho na vodu.
Jízda v lodi je krásná, ale za ur-

čitých okolností psychicky velmi
zátěžová zkušenost. Jste na
malém prostoru, je nutná ne-
ustálá vzájemná součinnost. Pro
nezkušenou rodinu to považuji
za dost odvážný pokus. Nemáte-
li vlastní zkušenosti, určitě ne-
jezděte sami. Přidejte se ke
zkušenějším ka-
marádům, nebo
využijte služby
nějaké specializo-
vané cestovní
kanceláře.

Dáte nám tip na vo-
dácký výlet v našem
nejbližším okolí?
Nejblíže máme
Berounku, která
nedaleko nás
protéká chráně-
nou krajinnou
oblastí Křivo-
klátsko. Až do
Roztok u Kři-
voklátu je z Pra-
hy dobré vlakové
spojení. Pro jed-
nodenní výlety
jsou ideální

Na co se ptáte
krátké, nenáročné trasy bez ne-
bezpečných jezů, kde voda
proudí mírně a krajina kolem je
velice atraktivní. Doporučil
bych krásný úsek z Roztok
u Křivoklátu do Zbečna nebo
z Berouna od dálničního mostu
na Karlštejn. Na více než tři dny

je pak dobré jet až z Chrástu
u Plzně. Tato oblast není v létě
příliš turisticky zatížená a vět-
šinu turistického ruchu na horní
Berounce dělají vodáci.

Martin Janda, ředitel Vodáckého a turistického cen-

tra HONZA, s.r.o., www.honza-centrum.cz
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Pane Kalousku, když se vás někdo
zeptá, kde jste se narodil, tak s úsmě-
vem řeknete, že na ostrově. To je fór?
Já jsem se ale opravdu narodil
na ostrově. Na ostrově Štvanice,
kde tehdy byla porodnice. Místo
narození určitě předeslalo něco
z toho, co je pro mě v životě dů-
ležité. Rád cestuji a stejně rád se
zase vracím na svůj „ostrov“,
tedy domů.

Ve svých rozhovorech často vzpomí-
náte na Hanspaulku, kam jste se poz-
ději s rodiči přestěhoval a kde jste
také začínal s muzikou. Proč a čím
bylo právě toto místo pro vás důležité.
Hanspaulka ve mně zanechala
nejsilnější vliv do dalšího života
včetně toho hudebního. To bylo
takové specifické místo v tehdej-
ším komunistickém Českoslo-
vensku, kde jsme žili podle
vlastních pravidel 60. let. Bydlelo
tam hodně dětí umělců a samo-
zřejmě i komunistických pohla-
várů, protože to tehdy byla jedna
z nejprominentnějších čtvrtí
v Praze, takže to byl takový
hodně zajímavý koktejl. K mu-
zice jsem přičichl už na pionýr-
ských táborech v Čekanicích
u Blatné, kde starší kluci hráli na
kytary a na banja. Mně to strašně
imponovalo, protože jsem viděl,
jak se k nim magneticky přibli-
žuje dámská populace. Je ale
pravda, že ta opravdová muzika
mě chytla na té Hanspaulce, pro-
tože hudba byla její krví. První
serioznější kapelu Navi Papaya
jsme založili s Ivanem Hlasem
v roce 1980. Hrál jsem na kytaru
a Ivan psal nádherné písničky.
On byl stejně jako Bob Dylan
mým velkým vzorem. Vlastní
tvorba, tak ta začínala průběžně.
Napsal jsem stovky a stovky pís-
niček, na kterých jsem pracoval
i po emigraci do Kanady. Z nich

se vyselektovalo určité množství,
které je na mém prvním sólovém
albu Řeka v plamenech. To jsem
potom vydal v Čechách.

Dalo by se očekávat, že po střední
škole přijde studium s uměleckým
zaměřením. Vy jste ale zvolil
architekturu.
Já jsem hrál populární hudbu,
což s nějakým studiem nemá až
tak moc společného. Architek-
turu jsem začal studovat, pro-
tože můj dědeček i otec byli
architekti, bylo to takové pokra-
čování v jejich šlépějích. Ale na-
konec to dopadlo tak, že dělám
muziku, i když k architektuře,
kterou jsem nedokončil, mám
stále velice blízký vztah. Mým
koníčkem jsou interiéry. Když
jsem si asi před deseti nebo
dvanácti lety zařizoval vlastní
bydlení, tak jsem se opravdu vy-
řádil. Věnoval jsem tomu veš-
keré úsilí a udělal jsem si to
k obrazu svému.

Zhruba uprostřed studia jste emigro-
val do Kanady. To se člověk ocitne
jakoby na začátku.
Kanada v té době již začala svou
emigrační politiku kontrolovat
a nepřijala úplně každého. Již
delší dobu tam žila moje matka,
takže jsem měl nějaké zázemí.
Přijedete, zaregistrujete se a pak
čekáte na občanství. Na kanad-
ský pas jsem čekal asi pět nebo
sedm let. Nicméně od začátku
jsem začal dělat naplno hudbu.
Měl jsem několik kapel a hrál
jsem. Orientoval jsem se na to,
abych se v té hudební oblasti do-
stal nějak dopředu.

Co vás přivedlo zpátky domů?
Těch důvodů bylo víc a určitě by
to bylo na delší povídání. Jedním
bylo, že jsme se s kapelou chtěli
posunout někam dál. Odjeli
jsme do Německa, kde to ale ne-
odpovídalo informacím, které
jsme tehdy měli. Chtěli jsme
tedy do Anglie. Kluci, my jsme
tam byli ve třech, odjeli pro-
zkoumat terén, ale pak už je ne-
pustili zpátky a vyhostili je do
Kanady. Mně už se zpátky ne-
chtělo. Navíc tady nastala úplně
nová situace, po letech jsem
mohl navštívit rodinu ... Přijel
jsem se podívat do Prahy a ten
zážitek byl opravdu silný. Tady
bylo po letech nesvobody co tvo-
řit, co říkat, tak jsem zůstal.
Díky znalosti angličtiny jsem
začal na Barrandově tlumočit
filmy a dabovat kazety. Mezi tím
jsem byl osloven skupinou
ZOO, dali jsme se dohromady
a tenkrát jsme vytvořili to známé
album i s hitem Čas sluhů.

Čas sluhů, to je evergreen.
Jsem rád, že ta písnička přežila
tak dlouhou dobu a že se stala ja-
kýmsi evergreenem české hu-
dební scény. Je to určitým
vyznamenáním, že jsem byl sou-
částí týmu, který ji tvořil. Para-
doxem je, že teď, skoro po
dvaceti letech, jsme se opět dali
dohromady se skupinou ZOO,
připravujeme nový repertoár,
nové písničky a pravděpodobně
na podzim něco vydáme. Teď
jsme měli úvodní koncert
v Praze, chceme hrát na festi-
valu Mezi ploty a na několika
dalších akcích.

O vás se ví, že hodně a rád cestujete.
To ano, už jsem projel kus
světa. Jsou samozřejmě země,
které mám oblíbené více než
jiné. Dost velkou roli v tom
hraje, s jakými lidmi se tam
setkáte, jak dalece proniknete
do jejich kultury. Každou zemi
a zážitky, které tam potom
máte, dělají hlavně lidé. No
a potom je to samozřejmě geo-
grafie. Kdybych měl žebříček
zemí, ke kterým mám nejbližší
vztah, tak by na předních mís-
tech byly Etiopie, Island, Bhú-
tán a určitě by tam byla Kuba.

Zmínil jste Etiopii. To není země, kam
Češi běžně jezdí na dovolenou.
Tam jsem se dostal náhodou
s jedním kamarádem. Od té
doby jsem tam ale byl už asi
šestkrát a odhaduji, že jsem tam
najel alespoň 20 000 kilometrů.
Etiopie je úžasná nejen svojí
geografií a kulturní různoro-
dostí. Je to země s dlouhou his-
torií, má neobyčejně pestré
národnostní i náboženské slo-
žení. Je tam více než 80 kmenů,
lidé tam hovoří obrovským
množstvím jazyků, těch hlav-
ních je asi 85. Bohužel některé
kultury pravděpodobně vymizí.
Proto jsem rád, že jsem tyto lidi
viděl v jejich prostředí, s jejich
původními návyky. Etiopie je
„trochu“ větší než Čechy, má
přes milion km2, není tam ta-
ková infrastruktura, lidé nemají
tolik peněz, takže pohyb je da-
leko menší. Tam si musíte vzít
místního průvodce, který vám
třeba přes dva další jazyky pře-
kládá do angličtiny. Komuni-
kace je to nejdůležitější, jinak
lidi nepoznáte. A věřte, že tam
jsou lidé báječní. Otevření,
vstřícní, usměvaví. Žijí ze dne
na den, ale jsou v pohodě.

Se skupinou ZOO vás teď čeká spou-
sta práce. Co cestování? Zbude vám
na něj čas?

Teď plánuji nějaké dvě kratší
cesty do Itálie a do Turecka, ale
není to žádná taková ta dobro-
družná cesta, to někdy v budou-
cnosti. Rád bych se opět podíval
do Etiopie, ale hrozně rád bych
viděl třeba Jižní Ameriku. Tu
zatím projetou nemám. Nebo
Čínu, Austrálii, Nový Zéland, to
jsou místa, která bych chtěl ještě
procestovat. Uvidíme. Eva Černá

Rád cestuji a stejně rád se vracím domů
Jednou z osobností, které
se pravidelně zúčastňují
akce pro děti z dětských
domovů Hvězda pro
hvězdičku, pořádané
každoročně na radnici
o. s. Peppermint, je zpěvák,
kytarista, textař, skladatel
a cestovatel v jedné osobě
- Jan Kalousek.
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Čtyřkolka sbírá psí exkrementy
Dlouho očekávaná obleva odhalila
bohužel také mnohé psí hromádky
a nepořádek. Proto radnice dojed-
nala urychlený úklid chodníků, za-
měřený zejména na exkrementy,
s firmami placenými odborem ži-
votního prostředí i s Technickou
správou komunikací. Rada měst-
ské části navíc vyčlenila 100 tisíc
korun na jednorázový úklid psích
exkrementů z chodníků, které
spravuje městská část.

„Pejskaři stále více využívají
koše se speciálními sáčky, které
máme na mnoha místech k dis-
pozici a jsou třikrát týdně do-

plňovány,“ říká starosta Prahy 13
David Vodrážka. „Velká část ex-
krementů přesto bohužel končí
na chodnících. Proto jsme se roz-
hodli zaplatit úklidovou akci.“

Současně byla 26. února uve-
dena do provozu benzínová
čtyřkolka se speciálním sběrným
košem a vysavačem, který
umožňuje za jízdy sbírat psí ex-
krementy a drobné odpadky.
Stroj za přibližně 300 tisíc
korun je využíván při úklidu
v okolí radnice, poliklinik, stanic
metra, škol a školek.

Samuel Truschka

Nejen dobří holubi se vracejí
Tubus metra klenoucí se skoro
osmnáct metrů nad Centrálním
parkem je místem, které přitáhne
oči každého, kdo kolem něj jde
nebo projíždí. Neodolatelně
ovšem přitahuje i hejna holubů,
pro které, díky vodnímu zdroji,
skvělému rozhledu, klidu a do-
statku potravy ideálnější místo
v Praze 13 ani neexistuje.

Protože holubi velmi znečiš-
ťují veřejná prostranství svým
trusem, peřím a jsou také šiřiteli
různých onemocnění, hledal
odbor životního prostředí v loň-
ském roce intenzivně metody,
jak obrovské hejno na tubusu
alespoň zmenšit.

Po vyzkoušení cvičeného so-
kola se nejlépe osvědčil odchyt
holubů do klecí s návnadou,
které byly rozmísťovány na tělese
tubusu. Tato technika snížila po-

čáteční stavy z 1500 skoro na po-
lovinu. Jakmile se trochu oteplilo,
na tubus se začali vracet holubi,
kteří v zimě hledali potravu
jinde. S odchytem se začíná vždy
začátkem jara, před první snůš-
kou. Dokud byl na kovové kon-
strukci sníh, nebylo možné klece
pokládat. Nyní se sice velikost
hejna pohybuje do sta kusů, ale
specializovaná firma DDD
Mapro s. r. o. zahájila již v polo-
vině března odchyt holubů do
pěti klecí s návnadou i vodou,
aby zejména za slunečného po-
časí nedocházelo k jejich týrání.
Kroužkovaní holubi a jiní ope-
řenci jsou vypouštěni zpět do pří-
rody, ostatní holubi jsou
odváženi do sokolnických center.
Odchyt bude pokračovat nej-
méně do konce dubna.

Dan Novotný a Samuel Truschka

Letošní turistická sezóna byla zahájena
Poslední březnovou sobotu se ko-
nala celodenní turistická akce Za
jarním sluníčkem, kterou uspořá-
dal Klub českých turistů ve spolu-
práci s Prahou 13. Již podeváté tak
byla v naší metropoli zahájena
jarní turistická sezóna. Čtyři pěší
a tři cyklotrasy, jejichž cíl byl na
Slunečním náměstí, byly určeny
nejen zdatným a zkušeným turis-
tům. Tu nejvhodnější mohly zvolit
i rodiny s dětmi, bruslaři nebo ma-
minky s kočárky. Do cíle, kde byl
připraven doprovodný program,
dorazilo více než 700 účastníků.
„Naše městská část se na přípravě

akce podílí již počtvrté. Trasy letos
měly od 6 do 41 kilometrů a já
před každým, kdo dorazil až do
cíle smekám,“ řekl zástupce sta-
rosty Petr Zeman. V atriu radnice
si zájemci mohli vybrat z široké
nabídky turistických map, knížek
a dalšího turistického vybavení
nebo si v krátkém testu vyzkoušet
své znalosti o našich hradech a zám-
cích. Záštitu nad touto akcí pře-
vzali zástupci starosty Petr Zeman
a David Zelený.

Informace o všech aktivitách
Klubu českých turistů najdete na
www.kct.cz. Eva Černá
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Desátý ročník Soutěže pro ši-
kovné děti se zájmem o anglič-
tinu přivítal ve středu 24. března
malé páťáky – angličtináře v Zá-
kladní škole s rozšířenou výukou
jazyků Bronzová. Přesto, že sou-
těž je původně koncipována pro
žáky 5. tříd pražských škol, zís-
kala už takovou popularitu, že
letošní ročník obeslaly svými re-
prezentanty školy z Chlumu
u Třeboně, Českého Brodu, Be-
nešova i dalších českých měst.
Školní kinosál, za běžných okol-
ností pro 90 diváků, tentokrát
praskal ve švech aby pojmul více
než 165 nadšených účastníků
soutěže. Malé anglofily uvítali
starosta David Vodrážka, Vít
Nejedlo z Evropského centra
Praha a, tentokrát oděn do sty-
lového kiltu, ředitel školy Niko-
laj Hladík. Jako každý rok, také

tentokrát měla soutěž dvě části.
V té první čekala na šikovné pá-
ťáky úskalí kvízu, doplňovačka,
otázky se zaměřením na Evrop-
skou unii, ale i přírodu a zvířata.
Po prvních pěti disciplínách po-
stoupila do druhého náročného
konverzačního kola dvacítka re-
prezentantů, kteří se mohli navíc
také blýsknout recitací nebo zpě-
vem. A jak dopadlo finále? Krá-
lovskou palmu vítězství získala
Adéla Brzobohatá z pořádající
školy Bronzová, druhé místo si
rozdělila dvojice David Solař
(Bronzová) a Hana Havlíčková
ze ZŠ RVJ Drtinova na Praze 5
a bronz zůstal doma. Pro Bron-
zovou ji vybojoval Aleš Vávra.
Ale hlavně malí anglofilové všem
dokázali, že o angličtinu mají
zájem a že jsou fakt šikulové.

Dan Novotný

A co děti? Mají si kde hrát
Nové veřejné hřiště pro menší
děti otevřel starosta David Vo-
drážka společně s pracovníky od-
boru životního prostředí a
realizační firmy Česká zahrada
v pondělí 22. března na stodůlec-
kém sídlišti. Na dětském hřišti ve
vnitrobloku Hostinského byly
poprvé v Praze 13 použity an-
glické herní prvky pro předškolní
děti, vyrobené z kovu a speciál-
ního plastu, které jsou pro děti
atraktivní a umožňují maminkám
zkoušet s dětmi nové věci. Hřiště
hned otestovaly děti z nedaleké
mateřské školy Hostinského.

V prostoru oploceného hřiště je
pískoviště s krasohledem, věž
s klouzačkou, houpací koš, dvoj-
houpačka a zvláštní typ houpacích
péráků. Pro dospělé jsou určeny
lavičky se stolem a odpočinkové
plato pod stromem. Celkové ná-
klady na vybudování dětského
hřiště byly 1,85 miliónu korun.

U příležitosti vítání občánků
Prahy 13 ve dnech 11. a 12.
března byl právě na tomto hřišti
tradičně vysazen nový strom –
platan - a noví občánci se stali
jeho kmotry.

Samuel Truschka

Šikovní páťáci
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Přijímací zkoušky

Máme co nabídnout

Živnostníci a zaměstnanci malých firem,
přijďte na kurz zdarma

Přijímací zkoušky do Základní
umělecké školyPraha 5-Sto-
důlky, K Brance 72, se konají:

do hudebního a literárně
dramatického oboru
Kdy? 19. - 24. 4. od 14.00 do
18.00 (Stodůlky)
Kde? V sále ZUŠ, K Brance 72

do výtvarného oboru
Kdy? 19. - 23. 4. od 15.00
do 18.00
Kde? Ve FZŠ Trávníčkova (Luka)
(Petra Vykoukalová,
tel. 731 327 975)

do tanečního oboru
Kdy? 10. - 11. 5. od 14.00
do 18.00
Kde? V ZŠ Klausova (Velká
Ohrada)
(Lenka Takáčová,
tel. 731 528 471)
Kdy? 12. - 13. 5. od 13.30 do
18.00
Kde? Ve FZŠ Trávníčkova (Luka)
(Marika Chrzová,
tel. 605 926 090)

Bližší informace o ZUŠ na-
jdete na www.zuspraha5.cz.

Vladimír Světlík,zástupce ředitelky ZUŠ

Základní škola s rozšířenou vý-
ukou jazyků, Bronzová 2027,
otevírá pro rok 2010/2011:
�pro žáky I. stupně třídy s inten-
zivní výukou angličtiny doplněné
aktivitami ve školní družině –
Hrajeme si s angličtinou, Zpívá-
me s angličtinou, Kreslíme s an-
gličtinou, školní družina je pro
děti až do 5. třídy
�pro žáky 6. tříd třídy s pokra-
čováním v intenzivní výuce an-
gličtiny a počátkem výuky druhé-
ho světového jazyka - němčiny,
bohatý výběr volitelných před-
mětů včetně třetího jazyka (špa-
nělštiny)

� všechny třídy
s výukou informačních technologií

Dále můžeme nabídnout mo-
derní vyučovací metody podporu-
jící individualitu dítěte, poraden-
ské centrum s dvěma psychology,
funkční knihovnu, moderně vyba-
vené odborné a multimediální
učebny, celou řadu sportovních,
naučných a uměleckých zájmo-
vých kroužků... Bude nám ctí po-
dílet se na výchově a vzdělávání
právě vašeho dítěte.

Informace na www.zs-bron-
zova.cz, tel. 235 514 369,
235 514 356. Přihlášky je nutné
odevzdat do 31. 5. 2010.

Právě v těchto dnech byla zahá-
jena druhá vlna přijímání ucha-
zečů do projektu Počítačovou
gramotností ke snadnějšímu
podnikání spolufinancovaného
Evropským sociálním fondem
a rozpočtem Hlavního města
Prahy. Počítačovými kurzy, které
v rámci projektu realizuje společ-
nost ALTUS Training Center,
prošlo v loňském roce bezmála
dvě stě padesát pražských živ-
nostníků (OSVČ) či zaměst-
nanců mikropodniků.

Ve čtyřicetihodinovém kurzu
obsluhy PC a MS Office si
účastníci osvojí základy práce
s operačním systémem Win-
dows, textovým editorem Word
a tabulkovým kalkulátorem
Excel. Patnáctihodinový kurz
tvorby www stránek jim posky-
tne znalosti nutné pro vytvoření

vlastní webové prezentace. Pro
ty, kteří nemohou docházet na
prezenční školení, je připraven
e-learningový kurz.

Kurzy probíhají na adrese
Kateřinská 7, Praha 2. Projekt
bude pokračovat do konce le-
tošního roku; pokud jste držiteli
živnostenského oprávnění nebo
pracujete v podniku do 9 za-
městnanců a větší část své eko-
nomické činnosti realizujete
v Praze, přihlaste se na telefonu
246 027 708 (kontaktní osoba
Vít Beneš) nebo na e-mailu
oppa@altustc.cz. Více na
www.pcskoleni.cz, sekce OPPA.

Praha & EU – Investujeme do vaší
budoucnosti

Informace pro budoucí šesťáky
Ve školním roce 2010/2011 s
ohledem na tradice školy
a v souladu se školním vzděláva-
cím programem KUSTOD ote-
vřeme v ZŠ Kuncova dvě 6. třídy,
které rozdělíme do tří studijních
skupin. Nabízíme:
� rozšířenou výuku matematiky
a informatiky (počítačů)
� rozšířenou výuku jazyků (AJ -
FrJ nebo AJ - NJ nebo AJ - RJ)
� rozšířenou výuku tělesné výcho-
vy (judo, basketbal)

Bez přijímací zkoušky budou
přijati žáci, kteří v 1. pololetí
5. třídy prospěli s vyznamenáním.
Žáci všech tří skupin mají většinu
předmětů společně v každé třídě
6. ročníku, do skupin se dělí pouze
na výuku dle specializace.

ZŠ Kuncova je zná-
má vynikající úrovní
výuky matematiky, ve které její
žáci pravidelně dosahují skvělých
výsledků a konkurují víceletým
gymnáziím. Četné jsou i úspěchy
v dalších vědomostních, umělec-
kých a sportovních soutěžích.

Vybavenost školy výukovými
technologiemi je zcela mimořád-
ná, neboť škola má k dispozici 25
interaktivních tabulí s připojením
k internetu v každé odborné
i kmenové třídě. Více o škole
a přijímacím řízení včetně přihlá-
šek do budoucích 6. tříd naleznete
na www.zskuncova.org. Vyplněné
přihlášky zasílejte nejpozději
do 15. 5. 2010 na adresu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel

Naše specializované třídy
Dne 5. května ve
14 hodin pro-
běhne ve FZŠ
Brdičkova při-
jímací řízení pro
žáky, kteří by měli
zájem navštěvovat některou z na-
šich tříd.

Nabízíme následující možnosti:
pro žáky současných 1. - 4. tříd

� sportovní třída
pro žáky současných 5. tříd

� jazyková třída
(angličtina, fran-
couzština, něm-
čina)

� sportovní třída
�matematicko-přírodo-

vědná třída
�umělecká třída (s rozšířenou
výukou výtvarné výchovy)
�počítačová třída

Informace na tel. 235 515 884
nebo přímo ve škole a také na
www.fzsbrdickova.cz.
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Soukromá obchodní
akademie Stodůlky

(škola se nachází v prostorách ZŠ Kuncova)

pořádá barmanský kurz pro všechny, kteří
se chtějí naučit něčemu novému.

Kurz se koná od 26. do 30. května,
8.00–16.00 hodin v prostorách školy.

Cena kurzu pro žáky je 3.500 Kč,
pro veřejnost 4.900 Kč.

Cena zahrnuje studijní materiály,
originální dárek a certifikaci v AJ

s mezinárodní platností.

Lektor kurzu: Bc. Radim Janoušek
Další info na: www.soastodulky.cz

MONTÁŽ
SÁDROKARTONU

půdní vestavby
– stropy, příčky minerální podhledy

FaltejsekMartin
www.sadrokartony–faltejsek.cz

mob.: 603 824 197

Stodůlky, Vackova 1541

Kadeřnictví

Střih, foukaná 340,-

Melír, střih, foukaná 730,-

Chemické narovnání vlasů

Pavla 604 557 804

Nehtové Studio

Gelové nehty 680,-

Milena 777 112 509

www.milenarihova.ic.cz

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
HALUŠKA

montáž, voda, plyn, kanalizace,
topení, malé i větší opravy.

Tel.: 602 934 126.

EENNGGLLIISSHH44YYOOUU
jsme jazyková agentura, která nabízí výuku individu-
ální angličtiny, obchodní konverzaci, překlady běž-

ných, knižních i odborných textů pro firmy i širokou
veřejnost dle dohody. Jedná se o výuku AJ od začá-

tečníků až po pokročilé, skupin i jednotlivců.
- máme 12letou praxi v oboru

- nabízíme vysokou profesionalitu 
a individuální studijní plán

- za studenty docházíme 
Bližší informace v případě zájmu na tel.: 608 601 978 

John Ružek, dále také na web. stránkách firmy
www.english4you.cz.
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SK Hala Lužiny uspořádal letos
již po čtvrté, nejen pro děti  ze
SK, lyžařský výcvik v Jizerských
horách na chatě Severák.  Ze za-
sněžené Prahy jsme odvezli 
27 dětí ve věku 5 - 14 let. Na
místě nás přivítala paní Dušková,
která vaří výborně a podle přání
dětí, včetně moučníků. Sněhu byl
dostatek, takže jsme hned 

u chaty nasa-
dili lyže a uží-
vali si sluníčka
a zimních ra-
dovánek. Po
celodenním
lyžování děti
dováděly na
lopatách nebo
stavěly iglú 
a vůbec se jim
do vyhřáté
chaty ne-

chtělo. Večer jsme hráli hry a před
spaním se děti dívaly na pohádky.
Děti lyžování opravdu zvládly na
jedničku, proto každý účastník od-
jížděl s medailí a diplomem.

Většina účastníků se již nyní
přihlásila na náš letní tábor, který
bude pod indiánskou vlajkou ve
Svatém Štěpánu.

Dáša Kolandová a kolektiv vedoucích

Když se řekne Ekoslunovrat,
vzpomeneme lodě z plastových
lahví, které již pravidelně brázdí
červnové vody horního rybníka 
v Centrálním parku. V této eko-
logické soutěži naše loď již vy-
hrála dvakrát (v roce 2008 
a 2009). Loď z roku 2008 se do-
konce díky množství použitých
lahví (1 217 kusů) dostala do
České knihy rekordů. Dne 
8. února obdržel učitel Jaromír
Frič (zástupce konstrukčního
týmu naší školy) tuto knihu darem

od místostarosty MČ Prahy 13
Petra Zemana. Už teď se všichni
ve FZŠ Mezi Školami těšíme na
další ročník Ekoslunovratu, měl by
stát za to. Ivana Hamplová 

Oddělení krizového řízení ÚMČ
Praha 13 zve 24. dubna všechny
příznivce cyklistiky a sportu vůbec
k jarní cyklistické vyjížďce pod ná-
zvem Evakuace na kole. Je určena
pro všechny věkové kategorie, pro-
tože náročnost na fyzickou kon-
dici je mírná. Trasa o celkové délce
cca 35 km povede převážně rovi-

natým terénem po vedlejších silni-
cích. Na trase bude možnost ob-
čerstvení s obědem. Na účastníky,
kteří se dle občanského průkazu
prokáží jménem Jaroslav, čeká na
trase překvapení. Na startu každý
obdrží mapu s vyznačenou trasou
a stručným textem k jejím zajíma-
vostem. Sraz účastníků je od 9 do

9.30 hod. na  Šos-
takovičově ná-
městí (před stanicí
metra  Stodůlky –
u pošty). Hro-
madný start bude
v 9.30 hodin.
Účastníci jsou po-
vinni dodržovat
pravidla silničního
provozu.

Jaroslav Matýsek

Jarní prázdniny na Severáku

Loď se zapsala do České knihy rekordů

Evakuace na kole - cíl neznámý

Městská část Praha 13 a Triatlon
sportklub Praha letos opět sym-
bolicky otevřou Greenways Praha
– Vídeň společnou rodinnou akcí
Butovický rohlík 2010. Sraz cyk-
listů a běžců bude 17. dubna 
v 8.30 hodin na hrázi horního
rybníka pod stanicí metra Luka 
v Centrálním parku. Závodníci

opět společně zasadí v Centrál-
ním parku nový strom, poté bude
odstartován cyklistický a běžecký
závod pro všechny věkové kate-
gorie od benjamínků po stařečky.
Na posilněnou nebudou chybět
koláče se symbolem Greenways 
a Prahy 13 ani pravé Butovické
rohlíky od Odkolka. Dana Céová

Butovický rohlík tradičně otevře
Greenways Praha – Vídeň 

Občanské sdružení Mirabel 
pořádá od 7. do 21. 8. Letní
dětský tábor pro děti 1. - 9. tříd
ZŠ (7 - 15 let). Tábor se nachází
u břehu řeky Berounky v blíz-
kosti obce Třímany. Na všechny
účastníky čeká mnoho zážitků,
nových kamarádů a bohatý 
táborový program. Po celou

dobu tábora je přítomen zdra-
votník. Více informací včetně
přihlášek naleznete na www.os-
mirabel.cz pod odkazem Ob-
čanské sdružení - tábor.
Dotazy rádi zodpovíme na tel.
737 685 067 nebo
pekarkova.k@osmirabel.cz. 

Monika Johanidesová

Letní dětský tábor Mirabel

Fotbalový oddíl SK Motorlet
Praha, Butovická 35, Jinonice,
pořádá stálý nábor hráčů roč-
níků 2000 - 2005. Informace
poskytnou trenéři mládeže 

p. Novotný – tel. 737 037 677, 
p. Mikuš – tel. 724 706 272 
a p. Houška – tel. 724 734 217.

Pavel Novotný

SK Motorlet Praha přijímá nové hráče

Po delší sportovní odmlce zabo-
dovala naše děvčata 7. ročníků,
která se 11. 3. zúčastnila 
v ZŠ Brdičkova turnaje v přeha-
zované. Dopoledne se utkalo
celkem 9 družstev a naše dívky
po náročném a vyrovnaném boji,
kdy jejich akce byly téměř bez-
chybné, získaly stříbrné medaile
a pohár pro školu. Tým vytvořily
Tereza Přibylová, Markéta Kup-
ková, Dita Leštinová, Adéla Je-
línková, Elina Lerš ze 7.A 
a Denisa Špálová, Marcela
Krčková, Iveta Jakoubková,

Nicol Smotlachová a Klára Ho-
ďánková ze 7.B. Za tento skvělý
výkon jim gratulujeme a děku-
jeme za krásný sportovní zážitek
i vzornou reprezentaci školy.

Marta Němcová, ZŠ Bronzová

Stříbro pro Bronzovou
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ŠKOLA PLNÁ MUZIKANTŮ. Když přijede muzika, je vždy veselo.
Alespoň tak to platilo v ZŠ Mládí, kam koncem února zavítal šedesá-
tičlenný sbor zpěváků a hudebníků z francouzského města Angers.
Mnozí z pedagogů a studentů z pedagogického institutu IUFM An-
gers zde byli již podruhé. I tentokrát byli překvapeni naší pohostin-
ností, koláče, buchty a bábovky jim připravili sami žáci. Dopoledne
proběhly tvůrčí dílny zaměřené na rozvoj hlasu a představující tech-
niky hry na dechové i smyčcové nástroje. Vrcholem se stal polední
koncert celého tělesa, při kterém si mohli všichni zazpívat českou li-
dovou píseň, adaptovanou pro orchestrální provedení. Žáci, kteří si
zvolili jako druhý jazyk francouzštinu, si navíc mohli užít situaci, kdy
domluvit se je nejen nutnost, ale především radost. Tomáš Klinka, ZŠ Mládí

ORIENTÁLNÍ TANEČNICE V MOTOLE. Na děti z motolské psychi-
atrické kliniky čekalo 15. února v podvečer nevšední překvapení. Už
potřetí za nimi zavítala skupina s orientálními tanci. Tentokrát si ta-
nečnice pod vedením Ivany Myšulkové připravily skutečně originální
program. Patřila k němu i módní přehlídka. Děti si mohly vyzkoušet
různé druhy šátků a prohlédly si i pravé indické sárí. Zlatým hřebem
večera pak byl společný
tanec dětí i tanečnic,
které se s malými paci-
enty podělily o kousek
zdravého světa. 
A právě tím je  pomoc
dobrovolníků vý-
znamná a ničím nena-
hraditelná. Více na
www.dcmotol.cz.

Renata Dohnalová

JAKO KAŽDOROČNĚ TOUTO DOBOU. Také letos pořádal Dům dětí
a mládeže Stodůlky karneval pro děti. Každý, kdo přišel ve středu 
17. 2. na karnevalový rej masek, si mohl i zasoutěžit v osmi disciplí-
nách. Soutěžilo se například v hodu míčkem do koše, skládání puzzle,
kroketu, slalomu s pingpongovým míčkem na lžíci, děti poznávaly

předměty schované
pod šátkem nebo si
mohly vyrobit papí-
rovou kytičku. Za
splněné úkoly získal
každý razítka na
kartičku, kterou na
konci vyměnily za
zaslouženou od-
měnu.

Zuzana Šimánková

RUDOLF II. MEZI ŽÁKY. Představit si historické události nebývá vždy
lehké. Společnost Faber přijela ukázat žákům FZŠ Trávníčkova dobu
rudolfínskou. Sám panovník pohovořil o svém životě, příbuzenských
vztazích, seznámil diváky s tehdejším oděvem, zbraněmi, nádobím.
Do názorných akcí, jak se žilo na přelomu 16. a 17. století, se nadšeně
zapojily i děti. Marcela Fuglíková

ŠEST VYDAŘENÝCH DNŮ. Kon-
cem února se dvacet zájemců z řad
žáků ZŠ Klausova doprovázených
dvěma učitelkami vydalo na šesti-
denní pobyt do Velké Británie.
Navštívili jsme známá místa Lon-
dýna - Big Ben, Buckinghamský
palác, Tower a moderní vyhlídkové
kolo London Eye. A nejen to. Naše
cesty mířily třeba  do Brightonu,
kde jsme navštívili mořské akvá-
rium Sea life center a také do paše-
ráckých jeskyní v Hastingsu. Celý
pobyt i přes deštivé počasí se moc
vyvedl a hlavně jsme se v rodinách, kde jsme byli ubytováni, procvi-
čili v anglické konverzaci. Lenka Malinová, 9.A
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MEDVĚDI MLUVILI ANGLICKY. Nejednalo se o cirkusové představení,
ale o anglické divadlo. The Bear Educational Theatre hraje představení
v angličtině pro školy již řadu let a naši žáci již zhlédli téměř celý reper-
toár. Začátkem března odehrál tento divadelní soubor v tělocvičně 
ZŠ Mládí dvě představení. Představení Aliens Return (Mimozemšťané
se vrací) zhlédli žáci 4. - 6. tříd a hru The Detectives žáci 7. - 9. tříd.
Obě představení se všem líbila a žáci si mohli ověřit na vlastní oči a uši,
že rozumí divadelně podanému příběhu i bez překladu, což pro ně bylo
velkou motivací k výuce jazyků. Norbert Tlustý, zástupce ředitele
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ÚSMĚV SLAVÍ KULATINY. Naše Mateřská škola Úsměv v Herčíkově
ulici na Velké Ohradě oslaví 20. dubna své 20. narozeniny.
Přejeme jí do dal-
ších let, aby byla
stále tak mladá
a usměvavá a aby
se v ní líbilo všem
dětem i nám, za-
městnancům. Rádi
v ní přivítáme
nové kamarády.
Všichni se těšíme
až se náš Úsměv
oblékne do nového
kabátu.

Zina Kautská

MASOPUST VE VOLCANO COMPLEXU. V sobotu 20. února patřilo
Prokopské údolí karnevalovému veselí. Na Volcano návsi probíhala ma-
sopustní veselice. Zábavný program a dobré jídlo si nenechalo ujít asi
100 návštěvníků, kteří se na náves dostavili. Nechyběly soutěže ve sta-
vění sněhuláků a o nejhezčí masku, tancování, dráček Volcánek ani spou-
sta dárečků. Kdo přišel, zábavu si užil. Těšíme se na další akce. Tomáš Haffner

SVÁTEK ZVÍŘAT. Již
tradičně se na jaře v ZŠ
Janského koná karneval
pro mladší děti. Letos se
nesl ve znamení zvířá-
tek. Celou akcí děti pro-
vázel král zvířat - lev.
Kromě tradičního reje
masek byly pro děti při-
chystány soutěže, které
dostatečně prověřily je-
jich dovednosti. Za je-
jich úspěšné splnění  soutěžící dostali žetony, které v závěru proměnili
za drobné dárky. Porota z řad rodičů zvolila nejhezčí masky. Letos se
nejvíce líbili slon, kočička a papoušek. Ti nejlepší také získali volnou
vstupenku do pražské zoo, kde se mohou setkat i s naší adoptovanou
surikatou. Miroslav Foltýn, ředitel školy

TÁBORY TANEČNIC. V době jarních prázdnin se tanečnice TS Mirabel
sešly na Zimním tanečním táboře v Horním Bradle. Hlavní náplní tá-
bora byla tvorba soutěžních choreografií na nadcházející soutěžní se-
zónu. Tančily jsme hlavně v rytmu irského, klasického, moderního
scénického tance a Street dance, večerní program byl vyplněn tvorbou
muzikálových dovedností (zpěv, tvorba kostýmů a choreografií v rytmu
známých muzikálů). TS Mirabel pořádá i letní taneční tábor, který je
otevřen také široké veřejnosti. Předchozí taneční zkušenosti nejsou pod-
mínkou. Zabalte s sebou chuť naučit se novým tanečním stylům a po-
jeďte s námi v termínech 26. - 30. 8. a 3. - 5. 9. Veškeré podrobnosti
včetně přihlášky naleznete na www.osmirabel.cz pod odkazem Taneční
studio - taneční tábory. Monika Johanidesová

TÝDEN MASOPUSTNÍHO VESELÍ. Týden od 8. do 12. února proběhl
na prvním stupni FZŠ Trávníčkova v masopustním duchu. Někteří
prvňáčci o tomto veselém svátku slyšeli poprvé. Naučili se básničky 
a písničky, povídali jsme si o tradicích (pohřbívání basy, typické
masky), zahráli na vozembouch. Ve všech třídách byl čilý ruch. Vyrá-
běly se masky, malovaly obrázky do výtvarné soutěže. Naše děti mají
masopust spojený především s maškarním rejem a soutěžemi, které
pro ně tradičně paní učitelky připravují. V pátek se tělocvična zaplnila
spoustou princezen, rytířů, vodníků a jiných velmi nápaditých masek.
Pro porotu bylo opravdu těžké vybrat ty nejzajímavější. Dagmar Říhová

VELKÁ DOPRAVNÍ SOUTĚŽ.
Součástí školního vzděláva-
cího programu školní dru-
žiny při ZŠ s RVJ Bronzová
je také dopravní výchova.
Děti si každoročně procvičují
znalosti z tohoto oboru ve
Velké dopravní soutěži, kde
plní různé úkoly a opakují si
vědomosti z dopravní vý-
chovy. J. Hainová, vychovatelka ŠD
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Před 5 lety vzniklo 
v Praze 13 soukromé
osmileté gymnázium.
Přestože soukromé
školy mají v naší novo-
dobé historii krátkou
tradici a vstoupily do
složitého konkurenčního pro-
středí, Gymnázium mezinárod-
ních a veřejných vztahů Praha ve
Stodůlkách se prosadilo a trvale
ukotvilo mezi kvalitními školami. 

Již od svého vzniku škola na-
bízí program zaměřený na výuku
jazyků, získávání komunikačních
dovedností a na vyšším stupni
gymnázia na problematiku mezi-
národních a veřejných vztahů. Po
pěti letech existence lze  konsta-
tovat, že v oblasti jazyků proka-
zují žáci gymnázia nadprůměrné
výkony. Pravidelně úspěšně ab-
solvují mezinárodní zkoušky růz-
ných úrovní (např. FCE na
úrovni maturity), umísťují se na
jazykových olympiádách i ve
srovnávacích jazykových SCIO
testech. Pobyty v rodinách part-
nerských škol dokazují, že se žáci
velmi dobře dorozumí v cizích
jazycích. Komunikační schop-
nosti prokazují při prezentacích
projektů, ale i na celopražské ré-
torické soutěži Mladý Démost-
henes, kde se žáci gymnázia vždy
umísťují do 3. místa.

V uplynulých pěti letech škola
získala od městské části ade-
kvátní prostory pro výuku a zmo-
dernizovala je. „Škole byl do
rejstříku škol zapsán nový obor -
čtyřleté gymnázium se sportovní
přípravou,“ říká ředitelka gymná-
zia Renáta Zajíčková. „Zvýšil se
počet učitelů i žáků, těch je nyní
158, škola vypracovala progre-

sivní vzdělávací program
a za pomoci rodičů vy-
budovala pěknou kni-
hovnu.“

Od počátku byla na-
stavena otevřená spolu-
práce mezi školou a

rodinou. Žáci se ve škole cítí pří-
jemně, do školy se těší a rodiče
vnímají školu jako náročnou, ale
spravedlivou a motivující. Ve
škole jsou nastavena jasná a sro-
zumitelná pravidla, která se utvá-
řejí společně s žáky i rodiči.

Škola během své krátké exis-
tence získala několik grantů,
naposledy v rámci projektů
Zdravé město Praha 2009, za-
měřených na protidrogovou pri-
mární prevenci a prevenci
rizikového chování dětí a mlá-
deže. Také díky tomu se ve
škole nevyskytl žádný závažnější
výchovný problém. 

Školní inspekce ohodnotila
vzdělávání a výchovu na škole
jako nadprůměrné. „Dobrou
zprávou také je, že se nám daří
udržovat školné v přijatelné výši,
přestože stále investujeme do
modernizace prostor, vzdělávání
učitelů a nákupu pomůcek,“
uvedla ředitelka Zajíčková. 
„A proč navštěvovat naši školu?
Vytváříme klidné rodinné pro-
středí, jednáme vstřícně, slušně 
a korektně, podporujeme vzá-
jemnou důvěru a pomáháme si,
dosahujeme vynikajících vý-
sledků ve výuce anglického 
jazyka, zařazujeme moderní 
vyučovací metody, budujeme ote-
vřenou spolupráci s rodiči, pro-
středí pro rozvoj osobnosti dítěte
a realizujeme velké množství mi-
moškolních aktivit.“ -red-

Stodůlecké gymnázium 
slaví pět let své existence 

I ve školním roce 2010/2011
dáváme zájemcům možnost
vstoupit od šestého ročníku do
školního vzdělávacího programu
naší školy „Co se v Mládí na-
učíš“. Nově přijatí žáci si
mohou během 6. třídy své jazy-
kové znalosti angličtiny doplnit
a upevnit a začít studovat jako
druhý jazyk francouzštinu nebo
němčinu. Od sedmého ročníku
přibudou také volitelné hodiny
konverzace v cizím jazyce. Žáci
mají možnost navštěvovat 
hodiny s britskými rodilými
mluvčími a vykonat meziná-
rodní cambridgeské zkoušky,
které žákům nabízíme ve spolu-
práci s British Council Praha.

Jazykové vzdělávání vedené
kvalitními pedagogy doplňují
výjezdy do zahraničí, projektové
dny, práce s videem a digitální
technikou a kontakty se zahra-
ničím. Jazykovou výuku do-
plňují také návštěvy divadelních
a filmových představení v pů-
vodním znění. 

Kvalitní je i výuka ostatních
předmětů, přispívající k vše-
obecnému rozvoji žáků a pří-
pravě pro studium na střední
škole po devátém ročníku. Další
informace na www.zsmladi.cz 
a u vedení školy na telefonu
235 515 464 nebo dotazem
na skola@zsmladi.cz. 

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Zaměřujeme se na jazyky

22. února 2010 si knihovna Lu-
žiny připomněla 10 let automa-
tizovaného provozu, který pro
čtenáře znamená výrazné zkva-
litnění služeb - možnost půjčo-
vat a vracet knihy v kterékoli
pražské pobočce, rezervovat 

a blokovat dokumenty z fondu
všech poboček MKP i přes in-
ternet, prodlužovat dobu zapůj-
čení, vyhledávat dokumenty ve
všech pobočkách MKP i přes
internet z domova
(www.mlp.cz). Řadu nových
služeb nabízíme také elektro-
nicky - vstup do databází, na
webových stránkách a e-kni-
hovně umožňujeme přečíst díla
Karla Čapka, Boženy Němcové,
pohádky nebo knihy o Praze
(Praha v knihovně). 

Neoddělitelnou součástí slu-
žeb knihovny jsou kulturní 
a vzdělávací programy pro děti 
i dospělé – literární besedy, in-
formační lekce pro školy, odpo-
lední výtvarné dílny, setkávání
hráčů Magik, předčítání z dět-
ských knih, besedy se spisovateli

(navštívila nás např. Ivona Bře-
zinová a Renáta Štulcová) nebo
divadelní představení (úspěšný
Kvak a Žbluňk), setkání Obce
Slováků v Čechách při příleži-
tosti 15 let jejich činnosti, be-
seda Psi pro život aneb jak psi

pomáhají han-
dicapovaným
lidem např. 
při cestě do
knihovny.
Chystáme Po-
čítačový klub,
zaměřený na
seniory - zá-
klady práce na
PC, internet 
a elektronický

katalog, aby mohli využívat
všech služeb knihovny.

Knihovna Lužiny nabízí 
uživatelům fond 65 000 knihov-
ních jednotek – beletrii, nauč-
nou literaturu, mapy, CD,
periodika. 

A ještě několik zajímavých
čísel - denně ji navštíví prů-
měrně 300 registrovaných 
čtenářů, za dobu automatizova-
ného provozu si zde půjčilo 
749 161 návštěvníků 2 791 123
knihovních jednotek, knihovna
uspořádala 2 415 kulturních 
a výchovných pořadů.

Knihovna Lužiny za dobu své
existence prokázala, že plní důle-
žitou úlohu kulturního, vzděláva-
cího a komunitního centra na
území Jihozápadního Města. 

Romana Friessová

Deset let automatizovaného provozu
knihovny Lužiny
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HLEDÁME ASISTENTY
Jmenuji se Helenka, je mi sedm let a jsem veselá autistka s
mentálním postižením. 

Hledám s maminkou a osmimě-
síční sestřičkou dospělé kama-
rády, kteří by za mnou chodili
jednou až dvakrát týdně nebo
o víkendech. Mohli by mi po-
moci učit se mluvit tím, že si se
mnou budou hrát doma i venku.
Nedávno jsem se naučila chodit
a procházky jsem si velice oblí-

bila. Moc ráda bych také mluvila
se svojí mámou, tátou a sestřič-
kou a vůbec se všemi lidmi, ale
bohužel to ještě neumím. Zkou-
ším to, ale není to snadné. Jinak
ale moc dobře rozumím, mám
ráda, když za mnou chodí hodně
kamarádů, kteří se mnou dová-
dějí a já se od nich mohu učit

nové věci. Jestli tě po-
vídání zaujalo a chceš
se dozvědět víc, zavo-
lej mojí mámě na tel.
777 107 212 a domluv se s ní na
všech podrobnostech včetně fi-
nanční odměny. Bydlíme ve Zbu-
zanech nedaleko od stanice
metra Luka. Táta říká, že nepotře-

buješ žádné speciální vzdělání
ani zkušenosti, stačí jen cit 
a láska k dětem, zájem, 
nadšení a hravost.
Moc se těší, Helenka

VVaakkcciinnaaccee  ppssůů,,  
kkooččeekk  aa  ffrreetteekk
proti vzteklině a dalším 
nákazám proběhne 
ve čtvrtek 2222..  44..  22001100
od 17 do 19 hodin ve Mlejně.
KKoonnttaakktt::  660033  333322  005533

Školní jídelna ZŠ,Praha13, Mládí 135
vaří také pro veřejnost 

formou výdeje do jídlonosičů.
Polévka, hl. jídlo, moučník – 55 Kč

p. Růžičková – tel.: 251 618 574

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

Tel./fax: 251 623 003,  602 742 781
www.markyzy-rolety.cz

Ž A L U Z I E
všEch typů

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu

A U t O D O p R A v A
Dodávkami (místní i dálková)

tel.: 251 619 721, 602 282 053

Fa Kaše

ZŠ Janského 2189, Praha 5 přijme pro šk. rok
2010/2011 učitele/učitelku do 1. třídy. Zkušenosti 
s programem Začít spolu vítány nebo je možné 

doškolit. Informace u zást. řed. M. Kolářové, 
mail: zastupce2zs-janskeho.cz, tel.: 731 084 537.



V Praze bylo před více než 120
lety rozhodnuto o založení zaří-
zení pro nevidomé, které je dnes
příspěvkovou organizací hl. m.
Prahy s názvem Palata. Klientům
je zde poskytována celo-
roční pobytová sociální
služba s ubytováním
převážně v jedno 
a dvoulůžkových poko-
jích. V posledních letech
prošlo zařízení náklad-
nou rekonstrukcí a mo-
dernizací. Pro bezpečí klientů
jsou v interiérech budovy prvky
prostorové orientace, výtahy se
zvukovými výstupy, celá budova 
i zahrada jsou bezbariérové. 
Je zajištěna výuka prostorové ori-
entace a sebeobsluhy, sociální 
a psychologické poradenství, 

ergoterapie, rehabilitační, ošetřo-
vatelská a logopedická péče... Je
zde ordinace praktického, očního 
a zubního lékaře, ortopeda, fyzi-
oterapeutů a dalších specialistů 

a služeb. Úkolem domova
je nejen poskytování kom-
plexní péče zrakově posti-
ženým, ale zejména
udržení jejich plnohodnot-
ného života, zvyšování so-
běstačnosti a samostatnosti
s důrazem na individuální

přístup. Služba je určena klien-
tům, kteří již nemohou nebo 
nechtějí nadále žít ve svých rodi-
nách a domácnostech. Více na
adrese: Na Hřebenkách 5, Smí-
chov, www.palata.cz, servis@pa-
lata.cz, tel. 257 311 566,
731 461 274. Marta Dzúrová 

Palata – domov pro zrakově postižené

Občanské sdružení Formika
hledá vhodného kandidáta/ kan-
didátku na pozici vedoucí sociální
služby – programu Podporované
zaměstnávání v regionech Praha 
a Středočeský kraj s nástupem
duben/květen 2010. Na poloviční
nebo plný úvazek. 

V případě zájmu zašlete pro-

síme váš strukturovaný životopis,
motivační dopis a kontakty 
na 2 osoby, které mohou poskyt-
nout referenci k vaší práci na jan-
cova@formika.org. Informace 
o výběrovém řízení poskytne 
Barbora Jančová na tel. 271 910
016 nebo 775 350 116. Více na
www.formika.org. 

Formika hledá vedoucího programu
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

Nadace BONA byla založena 
v květnu 1992. Posláním nadace
je shromažďování a účelné vyna-
kládání finančních a dalších
prostředků k podpoře sociotera-
peutických programů a alterna-
tivních metod směřujících 
k opětné integraci duševně hen-
dikepovaných osob na území
hlavního města Prahy do života
společnosti.

Společnost si odvykla, že
mezi námi mohou žít lidé se zá-
važnějším hendikepem různého
typu. K duševně nemocným je
přistupováno se zvláště velkou
nedůvěrou. Mnoho lidí s du-
ševní poruchou žije v sociální
izolaci a přitom jsou schopni
úspěšné resocializace do života
mimo ústavní zařízení.

Hlavní oblasti působnosti Na-
dace BONA:
� budování chráněného a podpo-
rovaného bydlení 
� vytváření pracovních příleži-
tostí, chráněná práce

� podpora terénní psychosociální
intervence
� grantová podpora organizací
angažujících se v komunitní péči
formou redistribuce výnosů NIF.
� Vlastní projekt nadace „Psy-
chosociální síť“ – různé typy

chráněného bydlení realizujeme
v rámci 19 dlouhodobě pronaja-
tých obytných objektů a vlastní-
ho objektu. Cílem projektu je
reintegrovat osoby s duševním
hendikepem zpět do běžné spo-
lečnosti, zlepšovat kvalitu jejich
života, nácvik pracovních čin-

ností a rozšiřovat možnosti kli-
entovy vlastní seberealizace.
Takto zaměřené programy a pro-
jekty jsou dlouhodobé a finančně
náročné, ale mají celospolečen-
ský význam. Pomáhají městu po
přechodnou dobu řešit odpověd-

nost za osoby s duševním hendi-
kepem, které nemají vhodné
podmínky ke své nezbytné adap-
taci na samostatný způsob života
tak, aby se snížila potřeba dlou-
hodobé ústavní zdravotní nebo
sociální péče.
� Od zahájení projektu v roce

1994 do konce roku 2009 prošlo
„Psychosociální sítí“ celkem 
1 548 klientů. V roce 2009 cel-
kem 184 klientů (112 lůžek). To
vede k oprávněnému optimis-
mu, že existují efektivní cesty 
k zlepšení kvality života psychi-
atrických klientů.
� V roce 2010 byl projekt rozší-
řen o další byt v Praze 13, který
byl přidělen Magistrátem hl. m.
Prahy. Za Nadaci BONA a naše
klienty chci vaší městské části
poděkovat za spolupráci, přístup
všech pracovníků, kteří se podíle-
jí a pomáhají našemu projektu
a komunitnímu plánování sociál-
ních služeb.
� Věříme, že u vás najdeme po-
chopení a vstřícnost k našim
klientům. Nikdo nevíme, co nás
v životě může potkat. Jsme
připraveni v rámci možností po-
máhat a řešit věci s optimis-
mem. Více na www.nadacebo-
na.cz, tel./fax: 233 544 069,
nadacebona@nadacebona.cz.

Jitka Štambachová, výkonná ředitelka

Chráněné bydlení a cesta k samostatnosti

Diabetická asociace ČR pokra-
čuje také letos v sérii testovacích
akcí - bezplatného měření cukru
a cholesterolu v krvi a krevního
tlaku. V Praze 13 se roadshow 
s názvem Cukrovka, změřte si
svá rizika uskuteční 22. – 23. 4.
od 11 do 17 hodin v supermar-
ketu Billa, Jeremiášova ulice.

Zdravotní a nutriční sestry
vám výsledky na místě vyhodnotí

a doporučí případný další postup.
Veškerá měření probíhají podle
přísných hygienických standardů. 

Cukrovkou trpí přes 750 000
obyvatel České republiky. Odha-
duje se, že dalších 250 000 lidí 
o své nemoci dosud neví. Přitom
prvních 5 let léčení je pro kom-
penzaci cukrovky nejdůležitějších.
Více na www.stopcukrovce.cz.

-red-

Cukrovka - změřte si svá rizika
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řova, Kuncova, Mládí + parkoviště + spojka
Armády, Na Vlku - celá

3 16. 4. Fantova + spojka Oistrachova 
7. 9. + parkoviště, Trávníčkova + parkoviště 

+ spojky Mukařovského, Kettnerova, 
Horákova

4 3. 5. Neústupného + parkoviště, Chlupova,
10. 9. Bellušova+ spojky Mukařovského 

+ parkoviště, Holýšovská + parkoviště, 
Archeologická (Mukařovského – 
Bronzová)

5 4. 5. U Jezera + parkoviště, Sezemínská,
13. 9. Bronzová + parkoviště, Amforová 

+ spojka + parkoviště, Mukařovského 

KOMPLEXNÍ ÚDRÎBA KOMUNIKACÍ V ROCE 2010 
– parkoviště u metra, Podpěrova, 
Brdičkova, Kolovečská + spojka 
Mukařovského + parkoviště

6 11. 5. Archeologická (Zázvorkova –
14. 9. Jeremiášova), Zázvorkova + parkoviště,

Modrá + parkoviště, Böhmova 
+ parkoviště, Zvoncovitá + spojka 
Archeologická + parkoviště, Mohylová 
+ parkoviště, Píškova + parkoviště

7A 6. 5. V Hůrkách (Petržílkova – Suchý vršek),
2. 9. Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova, 

Fingerova
7B 7. 5. V Hůrkách (Pod Hranicí – Suchý

3. 9. vršek), Husníkova, Suchý vršek
8A 12. 5. Běhounkova (Bucharova –

8. 9. Blattného), Nušlova, Petržílkova,  
Na Zlatě, Volutova + parkoviště

8B 13. 5. Běhounkova (Blattného –  Pod Hranicí)
9. 9. + parkoviště, Kodymova, Dominova, 

Mezi Školami, Blattného
V 1 26. 4. Janského (Červeňanského - Kurzova),

NN 3456 - 2x parkoviště Herčíkova, 
Drimlova

V 2 27. 4. Kurzova, Borovanského, Přecechtělova
(Kurzova - Janského), Netouškova -
včetně nemota, Klausova, Janského 
(Kurzova-Prusíkova)

V 3 28. 4. Bašteckého - včetně nemota, Prusíkova,
Pavrovského - plus 2x parkoviště, Jan-
ského (Červeňanského - Prusíkova), 
Přecechtěla (Kurzova - Pavrovského)

Čís. Termín Seznam
bloku čistění ulic
1 14. 4. Vackova + tři menší 

15. 9. parkoviště, Kálikova,
Heranova, Hábova +
parkoviště + od-
bočka k jeslím, Šos-
takovičovo nám.,
Vlachova, Líšnická,
Flöglova, Hostin-
ského + parkoviště 
+ odbočka k mateř-
ské škole, 
Klukovická

2 15. 4. Lýskova (od Chalaba-
6. 9. lovy po Jeremiášovu)

+ parkoviště, Kociá-
nova, Chalabalova 
+ parkoviště, Ková-

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy
osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči
nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné do-
pravní značky používané při blokovém čištění, budou
pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odta-
žena na základě ustanovení zákona č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5
a 6. Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatrav-
ňovacích panelů, se v rámci blokového čištění nečistí. Je
možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.
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Městská policieMěstská policie

Hasičské okénko
Hasičky porazily zásahovku
V polovině února naše děti poměřily svoje znalosti uzlů s dětmi 
z ostatních sborů v 1. kole uzlování v Řeporyjích. Nakonec skončily
na šestém místě 
z patnácti, takže
velký úspěch, 
i když určitě měly 
i na lepší umístění.
V jednotlivcích se
za dorost účastnil
Michal Ernýgr,
Adéla Marešová 
a Martina Hodí-
ková. Škoda, že
děti ani dorost 
nepostupují do 
2. kola.

Začátkem března se zásahová jednotka utkala s družstvem žen 
v badmintonu v hale na Lužinách. Holky na lednové Valné hromadě
vyzvaly kluky ze zásahové jednotky na turnaj a těm nezbylo než
předvést své sportovní nadání s pálkou v ruce. Přestože kluci šli do
turnaje s plným nasazením, na výhru jim to nestačilo a prohráli 
4:5. Odveta bude v bowlingu, který jim snad půjde lépe.

Závěrem všechny zveme na pálení čarodějnic 30. 4. v Třeboni-
cích u rybníka a na Memoriál M. Bubníka a V. Nového 1. 5. 
od 15.00 na hasičském hřišti.

Monika Malá, SDH Třebonice

Čarodějnický rej ve Stodůlkách
SDH Stodůlky a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti 
i jejich rodiče na tradiční pálení čarodějnic, které se koná 30. dubna
od 17.00 hodin u Spolkového domu pod bedlivým dohledem stodů-
leckých hasičů. Pro malé i velké budou připraveny soutěže o ceny, 
ta hlavní o nejhezčí čarodějnici. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

� První případ je příkladem vzrůstající trest-
né činnosti, kterou naše policejní oddělení
zaznamenává. Jedná se o kapesní krádeže,
kde poškozenými jsou většinou cestující, kteří
usnou v prvním sobotním nebo nedělním
ranním metru. Většinou dobře organizovaná
skupina pachatelů si už z nástupiště metra
takového cestujícího vyhledá a přistoupí 
k němu, jeden z nich pak využije jeho spánku

a po naříznutí některé z kapes kalhot mu od-
cizí většinou peněženku nebo mobil a samo-
zřejmě tím poškodí i oděv.
� Dalším příkladem vzrůstající trestné čin-
nosti jsou krádeže vloupáním do vozidel,
zaparkovaných v podzemních garážích. Zde
si pachatel může celkem nerušeně vozidlo
vybrat a buď se do něho vloupat, nebo ho
rovnou odcizit. Takové oznámení jsme přija-

li i 7. března, kdy si pachatel vybral osobní
motorové vozidlo v podzemních garážích 
v ulici Anny Rybníčkové a zřejmě ho chtěl
odcizit, protože po překonání zámku vozidla
poškodil zajišťovací mechanizmus řadící
páky a spínací skříňku.
� Během února rozbil neznámý pachatel
v Drimlově ulici celkem u tří domů skle-
něné výplně a rámy oken vedoucích

z chodeb na střechy domů a skleněnou
výplň okna v ulici Janského. Po vniknutí
na střechu domu v Drimlově ulici postří-
kal pachatel barvou vnější fasádu výtaho-
vých šachet a v domě v Janského ulici
poškodil vstupní dveře do strojovny výta-
hu. Majiteli domu tak způsobil škody 
v desítkách tisíc korun.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Hasičské okénko

Akce na ochranu veřejného pořádku
Na značné znečištění chodníků, zeleně a ostatních veřejně přístup-
ných ploch reagovalo naše obvodní ředitelství rozsáhlou akcí „Psi“,
při které bylo zkontrolováno přes sto psů a jejich držitelů. Smyslem
bylo zjistit, zda jsou psi řádně evidováni a zda neznečišťují veřejná
prostranství. Podobné akce budou na území Prahy 13 v nejbližší době
realizovány opakovaně a ve větším rozsahu, protože neukázněnost
a bezohlednost některých občanů nelze v žádném případě tolerovat.

S ohledem na stav veřejného pořádku v okolí stanic metra, restau-
račních zařízení s non-stop provozem a dalších míst se zvýšenou ku-
mulací závadových osob jsme na konci února 2010 uskutečnili akci
„Alkohol“, do které byly nasazeny téměř dvě desítky strážníků
s veškerou volnou technikou. Při zásahu městská policie úzce spolu-
pracovala s pracovníky odboru sociální péče ÚMČ Prahy 13. Při dva-
ceti namátkových kontrolách problematických míst bylo odhaleno
několik závažných přestupků na úseku ochrany před alkoholismem
a jinými toxikomaniemi a přistiženo 6 mladistvých osob pod vlivem
alkoholu. Po vyhodnocení akce bylo rozhodnuto o zintenzivnění kaž-
dodenní hlídkové činnosti v lokalitách, kde dochází k soustavnému
narušování veřejného pořádku.

Těmito opatřeními přispíváme k čistotě a bezpečnosti. Je však
zřejmé, že bez aktivní účasti obyvatel nebude možné zejména neukáz-
něné majitele psů účelně postihovat.

Konečně půjde do vězení
V noci ze 14. na 15. března se na Velké Ohradě hlídce MP podařilo
najít osobu, která byla v pátrání Policie ČR, protože nenastoupila do
výkonu trestu. Hlídka přitom navíc našla jízdní kola, pocházející 
z vloupání v Borovanského ulici. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově
Policejní veterán roku
Dne 4. března 2010 proběhlo na Krajském ředitelství policie hl.
města Prahy v Kongresové ulici slavnostní předávání cen krajského
ředitele. Smyslem soutěže je hledat a podporovat vzory mezi poli-
cisty a občanskými zaměstnanci, za účelem posilování a upevňování

firemní kultury. Policisté
jsou oceňováni v různých
kategoriích, jako např.
čin roku, kde byli vyhlá-
šeni tři policisté, vždy za
záchranu lidského života,
lady roku, zaměstnanec
roku apod. Za naše oddě-
lení byl do kategorie ve-
terán roku nominován

zástupce vedoucího našeho oddělení npor. Kogler. Základní kritéria
jsou: odsloužených alespoň 30 let, policista musí být příkladem 
v chování a vystupování zejména pro mladší generaci a přínosem
pro kolektiv ve smyslu předávání pracovních zkušeností. Byli jsme
mile překvapeni, že při samotném vyhlášení se v nemalé konkurenci
prosadil právě npor. Miloslav Kogler z MOP Košíře. Chtěl bych
mu touto cestou poděkovat a popřát mnoho pracovních úspěchů do
dalšího období. Současně bych rád upozornil na skutečnost, že se 
o vaši bezpečnost starají lidé, kteří jsou i v rámci policejních struk-
tur uznávanými odborníky. Npor. Koglerovi budeme všichni držet
palce, aby se prosadil i v celorepublikové soutěži, kam byl za KŘP
hl. m. Prahy automaticky nominován.

npor. František Vrátný, 

vedoucí oddělení MOP Košíře (Běhounkova ul.)
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� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S) : rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů.  Informace:
M. Smítka, mob. 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Možnost od-
kladu daň. přiznání. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Dlaždičské a obkladačské práce Miloslav Nepraš - obklady,
dlažby, bytová jádra, rekonstrukce koupelen, štukování, drobné zed-
nické práce aj. Tel.: 736 413 634.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.

� Stavební servis na klíč - rodinná firma. Novostavby,
rekonstrukce domu, zateplování fasád, stavby plotu včetně drobných
prací (zednické, obklady, dlažba, bourání a řezání panelu, štukování,
stěrkování, sádrokartony, plovoucí - PVC podlahy, malování, úklid
aj.), dovoz materiálu. Poptávky možno zasílat na
viktor1010@email.cz. Tel.: 776 857 502, 774 543 309.
� Autodoprava - P–13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně)  vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.

STAVEBNÍ FIRMA
KuBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

obkládá, vylévá zárubně, štukuje, maluje, bourá panely,

instalatérské práce, elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek.

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

�

� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Fa uDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Instalatérské práce Samek. Provádím rozvody vody a odpadů
v bytových jádrech i menší opravy a montáže. Dále zajistím práce
zednické a elektrikářské pro kompletní přestavbu bytového jádra.
Mobil: 606 813 162.
� Truhlářské práce. Tel.: 728 773 554.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNI A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 235 512 198, 724 995
383 + DODÁVKOVÁ AUTODOPRAVA.
� Stříhání psů - metro B - Luka. Mob.: 739 029 625.

Služby
� Malování (i barevné), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), lep.
strop. podhledů PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� 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.

� Truhlářské práce - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce, byt. jádra, štuky,
omítky atd. Mob.: 608 861 908.
� Zpracování evidence, účetnictví, mezd a daní. Spolehlivě,
praxe. Tel.: 606 370 532.
� Profi nehtové studio - Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd živnostníkům, malým
a střed. podnikům, ekonomické a organizační poradenství. BELLUŠOVA
1808/15, P–13. Tel.: 603 869 746, www.extrade.cz, info@extrade.cz.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Zručný řemeslník: www.udrzbar@zprahy.com, 737 378 921.

OPRAVY – NON STOP
LEDnICE a MRaZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Servis počítačů v domácnostech i kancelářích. Kvalitní 
služby, osobní přístup. Cena za práci 600 Kč/hod., www.abanet.cz,
tel.: 603 979 760.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, koberce
plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Výklad karet po telefonu. Volejte denně tel.: 906 500 123,
www.astrokarty.cz. Řešení vztahů, financí, práce.

� 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.
� Nabízím vám osobní poradenství při řešení problémů ve vzta-
zích, rodině nebo v práci. Pracuji formou individuálních sezení v
Praze. Eva Kalinová, 776 272 411.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Stavební práce na klíč Fa. Kytír - rekonstrukce bytů, bytová
jádra, obklady, dlažba, štuky, pl. podlahy, cena, spolehlivost.
Mob. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Provádím malířské, natěračské i lakýrnické práce + štu-
kování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
� Rekonstrukce bytových jader, sádrok. instalat. Tel.: 732 129 822.
� Oddlužíme nemovitost bez poplatku předem, 731 129 880.
� Profi Credit Czech a.s. půjčky zaměstnancům důchodcům,
cizincům s trvalým pobytem. Krejčovství v Hůrkách 2139, Čt 10-16
hod., 731 129 880, janaservis@email.cz.
� Montáž sítí proti holubům, zámečnické práce, montáž
nábytku. Tel.: 737 431 071.
� Pedikúra Lužiny, metro B, areál Billa, tel.: 235 515 011,
mokrá, lakování, zdobení, zarostlé nehty, super ceny.

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%

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

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

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

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Dr. I. Leštáková

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

SSTTUUDDIIOO  JJIIŘŘIINNKKAA  777755  771177  229922
KKAADDEEŘŘNNIICCTTVVÍÍ,,  KKOOSSMMEETTIIKKAA,,

PPEEDDIIKKÚÚRRAA,,
MMAANNIIKKÚÚRRAA,,  MMAASSÁÁŽŽEE..

BBööhhmmoovvaa  11,,  PPrraahhaa  55  --  LLuužžiinnyy
wwwwww..ssttuuddiioojjiirriinnkkaa..cczz
iinnffoo@@ssttuuddiioojjiirriinnkkaa..cczz

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

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

� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE. TEL.: 602 976 979 nebo 235 513 709 , NEŠPOR.
� Provádím elektropráce - Bína, Hábova 1569.
Tel.: 235 522 598, 606 206 469.
� OPRAVY ZAHR. AuT. PRAČEK- EXNER. Tel. 608 928 283.
� Krejčovství – opravy a úpravy oděvů, Zázvorkova 1997,
tel.: 723 47 37 37, www.patchwork-cebisova.wz.cz.
� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5,
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA 120, Favorit,
Felicia, Fabia. Příprava a zajištění TP.
� VODA - PLYN - FRÖHLICH - 235 513 645, 603 239 568,
rozvody vody, příp. myček a pák. bat. - 5 let záruka, drobné opravy.
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Byty
� Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí, pro 
2 osoby, nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě, garsonka 
- 2+1 do 12.000 Kč včetně poplatků. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.
� Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné -
nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-
doucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo
Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013. Různé

� 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 překlad., 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.
� Hledám spolehlivou starší paní na pravidelné celodenní hlídání
roční holčičky (2-3x týdně). Zkušenost s prací s dětmi výhodou.
Tel.: 721 883 215.

Prodej – koupě – pronájem
� Pronajmu uzavřenou garáž v Běhounkově ul., volná ihned,
1.950 Kč/měs. Tel.: 602 846 418, 721 711 107.
� Prodám garáž Nové Butovice, Nušlova ul. 300 000 Kč.
Tel.: 777 327 205.
�Prodám kancelář - ateliér na Praze 13, Nové Butovice,
družstevní vlastnictví - anuita splacena. OV rok 2011.  Tel.: 775 629 934.
� Pronajmu kancelář - ateliér, Nové Butovice, 1. patro, sociální zá-
zemí, 9.800 Kč včetně poplatků + energie 370 Kč měsíčně, parko-
vání možné. Kontakt: 775 629 934, reality Andrová.
� Pronajmu garáž v centru obce Ořech s půdním prosto-
rem. Vhodné i jako sklad. 1.200 Kč/ měs. Tel.: 603 522 472.

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
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Zaměstnání
� Nabídka přivýdělku - hlídání syna (18 měsíců) a pomoc
v domácnosti. Tel.: 603 150 050.
� Hledám kadeřnice na ŽL, P-6 - Řepy. Tel.: 728 995 661.

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

vchod - parking Ovčí hájek, Praha 5
Stodůlky/Nové Butovice

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

RESTAuRACE
výčep + jídelna, 2x TV, free WiFi, 80 osob

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,

pódium - hudba, možnost soukr. akcí,
nekuřácké obědy! 80 osob

tradiční kuchyň + speciality + minutky
PIZZERIA

AKCE: v neděli každá pizza 15% sleva!
bar, TV, free WiFi, salonek , nekuř. místo, 

lze oddělit soukr. akce, 2x prostor pro
30 + 60 osob, v letním období zahrádka!

Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner
akceptujeme v našich provozovnách! 

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930, 777 871 672 
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

www.pizzeria-novavyhlidka@seznam.cz

ČaLOUnICTVÍ U METRa HŮRKa
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 211 142 356,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 10–18, so 9–12 hod.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Hledám zkušenou učitelku ČJ pro žáka 4. tř. ZŠ. 60 min. v úterý
od 16.30 (17 hod.). Mob. 604 817 024.
�Zhubněte zdravě! Zbavte se tuků a získejte novou ener-
gii. Studio zdraví, tel.: 728 740 661, 739 470 663.
� Individuální výuka AJ, FJ, tel.: 608 633 319.
� Metoda One Brain - poskytuji konzultace v oblasti kinezi-
ologie a Bachovy esence, výklad tarotu. Objednat se můžete
na tel. č. 603 308 437. Těším se na vás! Monika Andrová, DIS.
� Hledám paní na vyzvedávání dítěte ze školky, hlídání v nemoci,
úklid. Tel.: 724 093 447.
� Doučím angličtinu a účetnictví k maturitě. Tel.: 602 282 357.

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

� Vyměním 2+1 s lodžií, novostavba u metra na Praze 9 za
3+1/3+K.K. na Praze 13, 5, 6. Tel.: 605 187 411.
� Pronajmeme 2 byty na Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč vč.
popl. a 2+K.K za 10.000 Kč vč. popl. Zařízení na dohodě.
Tel.: 777 020 180, 220 876 874.
�Prodám byt v osobním vlastnictví, 3+1/L, 4. patro ze 6,
79 m2, na Velké Ohradě. Orientace východ - západ, částečně
vyměněná plastová okna, rekonstruované stoupačky.
Kurzova ulice. Cena 2,49 mil. Kč. Tel.: 724 511 179,
RK - prosím nevolat.
�Vyměním stát. 2+K.K. za větší, Borovanského 2205/8.
Tel.: 777 696 661.
� Koupím byt 2+K.K., 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 
50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 948.

� Jsem bývalý atlet a stále rád sportuji, avšak jsem nevidomý.
Touto cestou hledám traséra na společné běhání (6-8 km) nebo
tandemovou cyklistiku (60-80 km). Trasérství není složité, ale má
určitá pravidla, ta umím předat. Za vaši nabídku děkuji. Petr
Novák, 35 let, tel.:777 966 825, e-mail:  novakovi007@seznam.cz.
� Hlídání dětí - zdravotní sestra 24 let, 6 let praxe s péčí
o děti. Nabízím hlídání vašich dětí i dlouhodobě. Tel.: 605 140 299.

� Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav nerozhoduje, vyplatím
dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Ne-
spěchá, platba v hotovosti. Tel.: 608 543 544.
� Pronajmu částečně zařízené byty 2+K.K. + 3+K.K. u M Lužiny.
Ceny dohodou. RK nevolat. Kontakt: 732 429 421,
kolar.jirka.invest@seznam.cz.
� Vyměním  2+K.K. P-9 před privatizací za stejný na P-13, 5.
Tel.: 775 722 828.
� Vyměním 3+1/L OV Velká Ohrada za 2+K.K. a 1+K.K. nebo 2+1
a garsonku. Výměna je možná jen v případě bytů v OV.
Tel.: 776 010 768, 773 531 910.
� Mladá maminka, slušná, nekuřačka, zdravotní sestra, hledá pod-
nájem do 9.000 Kč. Tel.: 608 918 212.

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SLUŽBY
PRaHa s.r.o.

Tel.: 296 113 223, 607 113 775
e-mail: info@ucetnisluzby.cz

� vedení účetnictví a daňové evidence
� účetní a dańové poradenství

� zpracování přiznání k dani z příjmu
� zpracování přiznání k DPH a ostatním daním

� odklad lhůty pro podání daňového přiznání do 30.6.
� vedení mzdové a personální agendy

� zastupování před správními úřady

kancelář: Poliklinika Lípa Centrum
Seydlerova 2451, Praha 13 – nové Butovice

KADEŘNICTVÍ, MODELÁŽ NEHTŮ
v poliklinice Lípa, Seydlerova 2451

Provozní doba: Po–Pá 8–20 hod., tel.: 296 113 210
So, Ne na objednání

Kadeřnice
Iva 776 259 166 Modeláž nehtů
Bětka 723 517 873 Marcela 775 160 740

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

www.elektroservisvolf.cz

Přijmu nové distributory
na roznos STOPu.
Tel.: 603 728 140
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Čištění peří
šití přikrývek, polštářů a polštářků

Prodej
přikrývek a polštářů

(z nového peří, dutého vlákna, ovčí vlny)
souprav do dětských postýlek

povlečení, přehozy, ozdobné  polštářky
Sběrna: Pozor! Na nové adrese!

Hošek interiér, Štěpařská 809/24, 
tel.: 251 510 876

www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

AAUUTTOO··KKOOLLAA    BBOOHHOOUU··
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 15 – 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..::  773322  668833  220088 wwwwww..aauuttoosskkoollaabboohhoouuss..cczz

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

Elektro-služby Nezhyba
Opravy elektroniky

v bytech i svoz na dílnu
� Televizory, videa, audio-technika (rádia-věže)

mikrovlnné trouby, DVD + CD přehrávače
� Dodávky a montáž Setup boxů-digitální příjem
� Montáž Antén: Satelitů, Rozvod signálu po bytě

Tel.: 604 348 620, 736 759 834
PRACOVNÍ DOBA: NEPŘETRŽITÁ i SO, NE

Po Praze 13 doprava zdarma

+ 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

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 montáže vlastního nábytku.
Tel.: 251 615 111, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

Stavební činnost
s citem pro detail

stavba - rekonstrukce - úpravy
Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal



V neděli 14. 3. se konal ve Spor-
tovní hale Lužiny karneval pro
děti. Sešlo se zde přes 100 krás-
ných masek a hlavně dětí s chutí
si zadovádět a zasoutěžit. Připra-
vili jsme pro ně různé disciplíny,
po jejichž absolvování dostaly
sladkou odměnu. Na závěr byla

přehlídka masek a každé dítě ob-
drželo diplom za nejkrásnější
masku, protože všechny byly
opravdu velice povedené. Rodiče
i jejich děti jsme pozvali na další
naší akci – březnovou vycházku
do Malé Chuchle.   
Dáša Kolandová a cvičitelé všesportovního oddílu SK
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Karneval ve Sportovní hale Lužiny

Součástí projektu Umění do škol,
který v ZŠ Kuncova realizuje so-
chařské studio Bubec, jsou i be-
sedy s umělci, kteří ve škole
vystavují svá sochařská díla. První
se uskutečnila 19. ledna, kdy se
žáci školy, ale i vyučující a rodiče
setkali s akademickým sochařem
panem Čestmírem Suškou, který
je zakladatelem sochařského stu-
dia a iniciátorem projektu.

Dne 16. února proběhla v po-
řadí druhá beseda, na které se
představil malíř a sochař Michal
Novotný, vystavující pod umělec-

kým jménem MICL. Součástí
setkání byla i fotoprezentace ob-
razů a soch pana Novotného
a bezprostřední diskuse o jeho
díle, výtvarných technikách, oblí-
beném materiálu, ale i ceně umě-
leckých děl. Březnovým hostem
ZŠ Kuncova byl významný český
sochař, děkan Fakulty výtvarných
umění v Brně pan Michal Ga-
briel. V dubnu škola přivítá pana
Martina Pertla a cyklus besed 
v květnu, kdy výstava soch končí,
uzavře Ladislav Plíhal.

Pavel Petrnoušek, ředitel 

Besedy s výtvarnými umělci 
probíhají každý měsíc

Všichni se už těší na jaro, proto
žáci ZŠ Janského přijali nabídku
zúčastnit se 5. ročníku výtvarné
soutěže Veselá vajíčka v Euro-

parku 2010. Žáci I. stupně měli
za úkol vyzdobit velké kartonové
vejce, které pak bude vystaveno 
v Europarku v Praze 10. Každá
třída si zvolila jinou techniku 
a výsledky byly velmi povedené.
Přestože žádný z kolektivů nevy-
hrál hlavní cenu, bude za svoji
snahu odměněn. Každý žák si
pochutná na zmrzlině v pizzerii
Empire. Miroslav Foltýn, ředitel školy

Veselá vajíčka v Europarku

V úterý 16. 3. se v ZŠ s RVJ
Bronzová uskutečnilo školní kolo
pěvecké soutěže Butovický zvo-
neček. V naší škole je o ni tra-
dičně velký zájem, letos se
školního kola zúčastnilo celkem
28 dětí z 6. – 9. tříd. Vítězové
jednotlivých kategorií – Eliška
Mandíková, Kateřina Nachtiga-

lová, Kristýna Kremličková, 
Denisa Špálová, Barbora Šampa-
líková a Anna Duškina – postu-
pují do obvodního kola soutěže,
které se koná 14. a 15. 4. v ob-
řadní síni naší radnice. Zde
budou mít možnost opět proká-
zat své vysoké pěvecké kvality.

Helena Tržická

Matematika je předmět, který
mají prvňáci z FZŠ Brdičkova 
v matematicky zaměřené třídě
jedenkrát týdně. Práce v těchto
hodinách je orientována přede-
vším na aktivní činnosti, které
pomáhají dětem nenásilnou for-
mou poznávat matematická pra-
vidla a rozvíjet logické myšlení.
Děti si hrají, skládají, rovnají 
a řeší problémové situace z běž-
ného života. Využívají také PC

programy, které díky modernímu
vybavení mohou používat přímo
ve své třídě a nemusí přecházet
do jiných učeben. Není divu, že
často od dětí slyším: „Hurá
máme matiku“.  Po půlroční
výuce se výsledky začínají proje-
vovat i v ostatních předmětech.
Děti ze třídy s matematickým
zaměřením bez problému řeší
netradiční úkoly i v českém ja-
zyce a prvouce.  Zuzana Vondrová

Letošní zima sněhovou nadílkou
skutečně nešetřila, a tak se mohly
děti vydovádět venku na sněhu,
ale také se inspirovaly k výtvarné
činnosti. Školní družina v ZŠ 
s RVJ v Bronzové pořádala vý-
tvarnou soutěž na téma Sněhu-
láci. Výsledných několik desítek
výkresů bylo důkazem zájmu dětí

a jejich fantazie. Závěrečná vý-
stava a vyhodnocení těch nejzda-
řilejších celou akci ukončily.

Jaroslava Hainová, vychovatelka ŠD

Zvoneček opět zazvonil

Sněhová inspirace

Mateřské centrum Řepánek na-
bízí každou středu od 8 do 12
hodin hlídání dětí ve věku
od 3 měsíců do 6 let. Cena je

80 Kč/hod. Zájemci volejte
731 951 506. Více na www.repa-
nek.cz nebo na adrese MC Ře-
pánek, K Tržištži 14, Řeporyje. 

Hlídání dětí

Zajímavá matematika
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REALITY ANDROVÁ s.r.o.
Vážený kliente,

uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemo-
vitosti v Praze či okolí? Obraťte se na nás! 

Poskytneme Vám kompletní právní 
i hypoteční servis a zajistíme i stavební úpravy. 

Inzerce a konzultace zdarma. 
Pracujeme rychle a jsme solidní. 

Kontakt: 775 629 934, 733 732 750. 
www.reality-androva.cz

Do plavek krásná!
Volejte MASÁŽE EVA 732 119 337.

Petržílkova 15 (mezi radnicí a polikl.)
MASÁŽE - LYMFODRENÁŽE

V dubnu formování postavy baňkami,
lymfodrenáže, anticelulitidová masáž

- sleva 25 %.

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

zahradní centrum

Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10%
Tel.: 604 940 922, 604 807 906
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
MODELÁŽ NEHTŮ

Kamila Novotná 777 222 331
OC Luka, Mukařovského 1986, Praha 5
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JuDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné, pracovní aj. (rozvody, byty, nemovi-

tosti, smlouvy, úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Moulíkova 5 (st. metra „B“ Smích. nádraží)

tel.: 257 327 074, 608 212 218 
e-mail: vosyka@vosyka.cz

www.akvosyka.cz
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Životní prostředíŽivotní prostředí

Projekt čisté a zelené Prahy – Pro zdravé město
od začátku zapojuje do svých aktivit děti.
Velmi aktivně k němu přistoupili i žáci ze spe-
ciálních základních škol, jejichž zřizovatelem je
hlavní město. Tým projektu pro ně připravil již
několik akcí. V loňském roce to byla například
soutěž v malování laviček rozmístěných v praž-
ských lesích včetně Prokopského údolí. Děti
jich za tři měsíce pomalovaly na 160. V soutěži

si skvěle vedla Základní škola praktická a Zá-
kladní škola speciální Lužiny, která v hlasování
na www.cistapraha.cz obsadila 4. místo. Da-
leko výraznějších úspěchů zaznamenala tato
škola v soutěži o nejoriginálnější stavbu ze
sněhu, která byla vyhlášena v lednu. Na nedo-
statek stavebního materiálu si soutěžící roz-
hodně nemohli stěžovat, takže dětské fantazii
nic nestálo v cestě. Socha Krakonoše a živé

sousoší želvy sloní se hlasujícím Pražanům lí-
bily nejvíce a zaslouženě obsadily první a druhé
místo. Na malé školní slavnosti, kde se děti
představily i jako šikovní herci a zpěváci, do-
staly diplomy, drobné dárky a také vstupenky
do botanické a zoologické zahrady. Ty jim
spolu s ředitelkou školy Janou Ošťádalovou
předala náměstkyně primátora pro oblast škol-
ství Marie Kousalíková. Eva Černá

Soutěžní materiál padal přímo z nebe

Nezajeďte prince!
Prosíme nyní o pozornost hlavně řidiče. 
V dubnu začíná migrace žab v okolí rybníčku
U Paloučku a Pod Vlkem ve starých Stodůl-
kách. Z okolních zahrad míří desítky obojži-
velníků ze zahrad do rybníčku a poté zpět.
Zmírněte zde prosím svoji rychlost. Mnoho
žab na silnici kvůli neohleduplným motoris-
tům zbytečně končí svůj život. Nejčastěji mi-
grují od setmění až do šesté hodiny ranní.
Všem slušným
motoristům
a dobrovolní-
kům, kteří nám
při přenášení po-
malých žabáků
pomáhají, děku-
jeme.

Jaroslav Fuglík, OŽP

Den Země bude na Lužinách
V Praze 13 bude 22. 4. od 10.00 do cca 18.00
probíhat u příležitosti Dne Země informační
kampaň pro veřejnost k tématům ochrany ži-
votního prostředí, např. k třídění odpadů 
a jejich následného využívání, informace 
o zeleni a také o cyklistice v Praze. U metra
Lužiny se občané mohou seznámit s názor-
nými ukázkami sběrných nádob a svozové

techniky, dozvědět se a diskutovat o možnos-
tech dalšího využívání vytříděných komodit
jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápo-
jové kartony, dozvědět se, jak lze správně na-
kládat s nebezpečnými odpady, kde je v Praze
jaké chráněné území, kde získat bližší infor-
mace o životním prostředí atd. Probíhat
budou i zajímavé akce a soutěže pro děti 
a vzdělávací programy k tématům Obaly 
a odpady a domácí ekologie.

Děti se mohou těšit na nejrůznější hry 
a aktivity, související s obaly a odpady: životní
cyklus výrobků, historie obalových materiálů,

modelové třídění, doba rozkladu, nebezpečné
odpady, recyklované výrobky, aj. 

U stánku si občané mohou vyzvednout
zdarma různé informační materiály (letáky,
brožurky, ročenky aj.). Pro děti jsou připra-
veny tištěné odpadové hry, plakáty, balónky 
a jiné zajímavosti.

Informační akci připravil Odbor ochrany
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci
s úřady městských částí, se svozovou společ-
ností Pražské služby, a.s., a s dalšími partnery 
- Asekol, Elektrowin, Ekolamp a s autorizova-
nou obalovou společností EKO-KOM. 

K metru Lužiny ale můžete přijít i s ne-
funkčními spotřebiči. 

Při příležitosti kampaně se budete moci zba-
vit jednoduše a přitom zcela ekologicky vyslou-
žilých drobných elektrospotřebičů ze svých
domácností. Od 10 do 18 hodin bude k dispo-
zici informačně propagační stánek kolektiv-
ního systému Elektrowin se speciálním
sběrným košem. Za odloženou již nepotřebnou
žehličku, varnou konvici, vrtačku, mixér či fén
čeká na každého dárek. Drobnosti mohou zís-
kat děti také za účast v zábavně naučných sou-
těžích. Všichni bez rozdílu věku pak budou mít
příležitost u stánku společnosti Elektrowin,
která se zpětným odběrem elektrozařízení 
z domácností dlouhodobě zabývá, získat infor-
mace o správném nakládání s vysloužilými
elektrospotřebiči, o jejich ekologické recyklaci,
což je jedna z významných cest k ochraně ži-
votního prostředí. -če-

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Přistavení:                      sobota 7. 5. hodina  
K Řeporyjím x křiž. s ul. K Brůdku 9.00 - 12.00  
K Hájům x Okruhová (na zpevněné ploše) 9.00 - 12.00 
K Fialce - odstavná plocha u bývalých potravin

9.00 - 12.00  
K Sopce - proti restauraci u Šimáčků 13.00 - 16.00  
Nám. Na Lužinách 13.00 - 16.00  
Pod Zličínem - u retenční nádrže 13.00 - 16.00  
5. máje – proti domu č.p. 325 13.00 - 16.00  
K Opatřilce x K Jihu 9.00 - 12.00  
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Události z I. světové války (1916)
V roce 1916 byly zavedeny dřevěné  podrážky. Omezeno bylo pití
piva. Osobě smělo být prodáno půl litru piva. Mezi vášnivými cti-
teli ječného moku, kteří si vždy zpívali „Kdybys nám pivéčko, kdy-
bys nám umřelo, co by tu sirotků
pro tebe plakalo“, nastal poplach.
Bylo povoleno, aby se pivo smělo
vařit z bobů.
Od 2. září 1916 byly zavedeny tři
bezmasé dny: pondělí, středa a pátek.
Osvětlování hrobů bylo zakázáno.
7. listopadu 1916 byly dány do
oběhu železné dvouhaléře.

Vybral Dan Novotný     

1. 4. 1929 se narodil spisovatel a dramatik Milan Kundera.    
2. 4. 1981 byl v Praze otevřen Palác kultury - dnešní Kongresové centrum.
3. 4. 1973 Ředitel firmy Motorola Martin Cooper uskutečnil první hovor v pokusné

síti mobilních telefonů.
5. 4. 1937 Svůj provoz zahájilo letiště Praha - Ruzyně. Do té doby přistávala letadla

v Praze pouze příležitostně - například v závodišti v Chuchli, u Letňan,
Kbel či ve Vysočanech.

9. 4. 1987 Michail Gorbačov navštívil Československo. V Praze přivítalo strůjce so-
větské přestavby s nadějemi 150 000 lidí.

12. 4. 1944 se narodil písničkář a básník Karel Kryl.
15. 4. 1912 se potopil největší zaoceánský parník Titanic. Při plavbě z britského

Southamptonu do New Yorku zahynulo přes 1500 cestujících.
A v Praze 13?

Před 19 lety, v dubnu 1991, vyšlo 1. číslo STOPu. Připravil Dan Novotý

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

Orloj slaví 600 let
Letos oslaví Staroměstský or-
loj, jedna z nejvzácnějších
a nejznámějších pražských pa-
mátek, 600 let od svého vzni-
ku. Orloj je umístěn na gotické
věži Staroměstské radnice na
Staroměstském náměstí
a představuje
vrcholné dílo
české gotické
vědy, techniky
i umění.
Nejzajímavější
je jeho astro-
nomická část,
ukazující polo-
hy nebeských
těles, kolem
níž jsou umís-
těny pohyblivé symbolické fi-
gury. Pod ní je umístěno kalen-
dářové kolo s malbami Josefa
Mánesa z 19. století. Nejslav-
nější je ale určitě pohyblivé

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Kuncova ulice
Jarní povětří, vítězství slunce
nad zimou a světla nad tmou -
takové byly písničky od Jana
Kunce. Znáte ty nejhezčí? Stála
Kačenka u Dunaja, Píseň mládí,
Molinburský pěsničky. Dodnes
všechny vyzařují jihomoravskou
svěžest v nápěvech z autorova
rodného kraje. Vypovídají 
o jeho synovském vztahu k do-
movu a lidové poezii.

Skladatel Jan Kunc se narodil

27. března 1883 v Doubravici nad
Svitavou. Školení na učitelském
ústavu v Brně nastavil ještě stu-
diem u Leoše Janáčka na varha-
nické škole. Vzdělání završil na
konzervatoři v Praze r. 1906. 
V moravské metropoli učil hu-
dební výchovu a zpěv, zejména ve
škole Besedy Brněnské (1908-
1917). Odbornými články přispí-
val do Hudební revue, Lidových
novin, napsal i první životopis
Leoše Janáčka. Do léta 1919 byl
také korepetitorem pražského
Národního divadla. V letech

1923-1945
řídil Státní
hudební
a dramatic-
kou konzer-
vatoř v Brně.
Bydlel neda-
leko v ulici
Na Vyhlídce

s manželkou Maruší a dětmi Ja-
roslavem a Evou. Po dvouletém
působení na JAMU (děkan a pro-
fesor kompozice) přednášel na
pedagogické fakultě tamní uni-
verzity až do roku 1952. 

Komponoval nejen díla pro
klavír nebo housle, ale i pozoru-
hodné skladby pro sbory, 
orchestr a sólový hlas. Vzpo-
meňme aspoň některé názvy:
Česká mše, Zahrada, Po věčném
zákonu, Z prázdnin, Sny 
o štěstí. Své studenty Jan Kunc
navždy opustil 11. září 1976. 
I jejich hudební tvorba se někdy
ubírá po stejných cestičkách,
které kdysi vyšlapával pan 
profesor, nadaný moravský 
muzikant.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

procesí dvanácti apoštolů, kteří
se ukazují každou hodinu v
okénkách nad astronomickou
částí. Jednou z nejstarších částí
orloje jsou mechanický hodi-
nový stroj a astronomický čísel-
ník z roku 1410, vytvořené
pravděpodobně hodinářem

Mikulášem z Kadaně. Pražský
orloj byl teprve třetím strojem
svého druhu v Evropě. První
orloj byl zkonstruován v Pado-
vě v roce 1344. -dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Lepší orientaci v pražské do-
pravě umožňuje nová interaktivní
mapa s plánem pražských i pří-
městských tramvajových, vlako-
vých a autobusových linek včetně
přesných poloh všech stanic. Pro
vyhledání konkrétního spojení už
nemusíte znát název zastávky,
stačí zadat přesnou adresu a vy-
hledávač určí nejbližší zastávku
pro nejrychlejší spojení s veřej-
nou dopravou.
Interaktivní dopravní mapa Prahy
vyhledá spojení podle zastávky či
linky, nebo jen pomocí adresy.
Obsahuje kompletní jízdní řády
linek v každé zastávce i s podrob-
nou mapou okolí. Zobrazuje ak-
tuální výluky, dopravní uzavírky,
nehody a další mimořádnosti 
s podrobnými informacemi, noční
provoz, ale i např. bezbariérová
vozidla na linkách. Více na
http://praha.planydopravy.cz 
� Lékařská služba první pomoci
je rok od roku kvalitnější. Zpráva

hodnotící pražskou LSPP za rok
2009 to jednoznačně potvrzuje.
Loni bylo ošetřeno celkem
115 631 osob, z toho 41 405 do-
spělých, 41 284 dětí a 32 942 pa-
cientů zubního lékařství. Systém
byl navíc rozšířen o stanoviště
zubní pohotovosti v Thomayero-
vě nemocnici. Lékařská služba
první pomoci funguje od roku
2008 na území Prahy v systému
pěti fakultních nemocnic 
a Městské polikliniky. Na provoz
této služby bylo vydáno v loň-
ském roce 20,4 milionů korun. 
� Máte svůj strom? V rámci stej-
nojmenné akce má od března
každý občan možnost vysadit
strom v pražské lokalitě, kterou si
vybere. Strom bude označen ce-
dulkou se jménem toho, kdo jej
zasadil. Zájemci získají více in-
formací na www.cistapraha. cz
nebo na bezplatné lince ombuds-
mana pro zdravé město
800 100 000. - dn -
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Nejstarší dochovaný zápis o statku
čp. 10 je datován k roku 1568, kdy
v gruntovních knihách můžeme
najít jeho majitele. V tomto roce
statek vlastnil rychtář Šimon. 
V roce 1575 ho koupil Matěj Ku-
tina z Chrášťan. Byl to tehdy
velmi bohatý grunt, patřili k němu
4 koně, 9 krav, 5 prasat, 12 ovcí,
30 slepic a jiné hojné příslušenství.
Matěj Kutina později přikoupil 
i jeden sousední statek a krčmu. 

Kutinům patřil grunt až do
třicetileté války, kdy byl stižen
mnoha živelnými pohromami 
a zpustl. Na konci války držel
statek Jindřich Hamonil, který
byl zavražděn vojáky. Jelikož
neměl potomky, spadl grunt jako
odúmrť na vrchnost. V roce 1649
ho koupil Vít Šesták a opravil ho.
V polovině 17. století náleželo 
k usedlosti 60 strychů polností, 
o 100 let později už 105 strychů.    

Na počátku 18. století se dostal
grunt do držby sedláka a rychtáře
Jiřího Kejhy, narozeného v roce
1648,  a od té doby potomkům
tohoto rodu patří dodnes. Jiří
Kejha se v roce 1681 oženil 
s Lidmilou, rozenou Halousko-
vou, a  to byla dcera Martina Ha-
louska,  majitele gruntu čp. 11.
Jiří a Lidmila Kejhovi spolu měli
čtyři děti, z nichž nejmladší syn
Jiří (1696 – 1754) převzal cha-
lupu po smrti svého otce v roce
1733. Po něm následoval i třetí
muž z generace rodu Kejhů - Ji-
řího syn Václav (1730 – 1772).

První manželka Václava Kejhy,
Dorota (1744 – 1766), zemřela ve
věku 22 let a zanechala dceru
Ludmilu, která se provdala za ko-
váře z čp. 19 Františka Hauschi-
elda. Druhá manželka Alžběta
(1745 – 1835) měla s Václavem
Kejhou tři syny, z nichž zůstal na-
živu pouze syn Jan ( 1770 – 1811).
Alžběta přežila svého manžela 
o 63 let. Po jeho smrti se znovu
provdala za sedláka z čp. 11 Matěje
Tůmu (1746 – 1789) a hospodařila
s ním na statku čp. 10 do roku
1780. Aby statek nepřišel kvůli vy-
sokým dluhům do cizích rukou, byl
dán do administrativní správy.

Mezitím se již zletilý syn Jan 
v roce 1796 oženil s Annou-Marií,
dcerou Matěje Tůmy. Živnost mu
byla vrácena v roce 1799. Na
gruntě zůstalo 51 jiter 611 sáhů
čtverečních polí, 2 jitra luk a za-
hrady, vše v ceně 2 052 zlatých
krejcarů. Anna-Marie zemřela 
v roce 1800 ve 26 letech a jejich

pozůstalým dětem Anně a Kate-
řině měl otec Jan složit do sirotčí
pokladny po 255 zlatých. Po smrti
Anny-Marie Kejhové se Jan Kejha
oženil podruhé s Veronikou, dru-
hou dcerou Matěje Tůmy z čp. 11,
s níž měl čtyři děti. První tři děti
záhy zemřely, teprve čtvrté dítě,
syn Josef (1807 – 1866) se dožil
dospělosti. Když mu byly čtyři
roky, jeho otec Jan zemřel. Do Jo-
sefovy zletilosti na gruntu hospo-
dařila matka Veronika. V roce

1831 byla Josefu Kejhovi živnost
připsána.

Josef Kejha se oženil s Annou
Kratochvílovou z čp. 51 U Bílého
beránka a ta do gruntu přinesla
věno 2000 zlatých. Jejich syn
Matěj (1839 – 1898) převzal živ-
nost roku 1864 – na gruntu bylo
tehdy 10 698 zlatých 76 krejcarů.
Matěj na něm hospodařil se svou
manželkou Terezií (dcerou Josefa
Arnolta, rolníka ze Zlejčiny čp. 8),
s níž se oženil v roce 1863. Matěj
a Terezie Kejhovi přistavěli ke
statku kůlny a chlév a tato část
objektu zůstala ve stejné podobě
až do roku 1979. Měli dva syny 
a dvě dcery. Byli to: František
(1864 - 1909), Marie (1866 -
1893), Josef (1867 – 1922) a Tekla
(1872 - 1891). Živnost převzal syn
Josef (1867 – 1922) se svou man-
želkou Marií, rozenou Svobodo-
vou, s níž se oženil v roce 1892;
pocházela ze statku čp. 26. Josef
zastával funkci starosty Stodůlek 
a se svou manželkou hospodařil na
statku čp. 10 až do své smrti.

Po něm začal hospodařit jejich
syn Václav (1896 – 1961). V roce
1925 se Václav oženil s Boženou,
rozenou Novákovou, dcerou Jana
Nováka, mistra řeznického v Ře-
poryjích čp. 49. Měli dvě dcery:
Marii (*1927) a Boženu (*1931).
Václav měl rád koně a věnoval se
jejich chovatelství. Do gruntu sice

později koupil traktor, ale nic mu
to neříkalo. V roce 1928 postavil
novou maštal pro koně a celým
svým srdcem se věnoval práci 
v hospodářství.

Václav a Božena hospodařili na
statku až do roku 1950, kdy bylo
ve Stodůlkách založeno JZD. Na
statek byl dán nucený nájem
a Václav Kejha na něm až do své
smrti pracoval jako řadový zaměst-
nanec. Člověk spjatý s půdou a ro-
dovým dědictvím musel až do

konce svého života snášet ústrky
na vlastním statku. V JZD praco-
vali lidé, kteří polím vůbec nerozu-
měli a necitlivě zacházeli se zvířaty.
Bývalý hospodář na každém kroku
viděl pracovité ruce svých předků 
a hořce litoval, jak statek chátrá,
JZD ho devastuje a ničí majetek,
který se dlouhá staletí dědil z ge-
nerace na generaci. Chlévy byly
použity jako truhlárna, navezly se
do nich stroje a JZD v nich „hos-
podařilo“ po svém. Dvůr sloužil
jako skladový prostor.

Dcera Marie zůstala po škole
pracovat doma a pak přešla do za-
hradnictví U Čížků, které také
patřilo k JZD. Zahrada byla zli-
kvidována kvůli výstavbě Jihozá-
padního Města. Marie pak
pracovala v Mototechně a druhá
dcera Božena ve Zličíně v továrně
na opravu strojů. Marie se pro-
vdala za Zdeňka Tůmu (1923 –
2008), syna rolníka Václava Tůmy
ze Stodůlek, čp. 20 a Anny, ro-
zené Froňkové z Korna. Mají
spolu dva syny: Zdeňka (*1952) 
a Dalibora (*1955). Druhá dcera
Božena se dvakrát provdala:
v roce 1952 za Vladimíra Sucha-
na, s nímž měla dceru Dagmar,
a podruhé v roce 1959 za Zdeňka
Stadíka; z tohoto manželství se
narodil syn Václav. Zdeněk Sta-
dík byl za komunistického režimu
11 roků vězněn v pracovním táboře.

A tak skončil rod Kejhů, který na
statku hospodařil přes 300 let.

Při výstavbě Jihozápadního
Města ve druhé polovině 70. let
20. století byla více jak polovina
statku zbourána – památka musela
ustoupit výstavbě nového sídliště.
Ve statku chybí veškeré chlévy, kde
byly ustájeny krávy, dále řezárna,
dvě kůlny, které se používaly pro
povozy (stály zde saně a kočáry),
dvě garáže a obrovská stodola.
Chlévy  měly klenby z  masivního

zdiva, které nešly  zbourat. Stejně
tak nešlo zbourat točité schodiště
do sklepa. A tak  se to jen zavezlo
sutinou a do dvora dodnes trčí
průduchy a dutiny. Kolem dokola
budov patřících k hospodářství
stály zahrady. Statek byl průjezdný
dvěma vraty – jedny ve statku zů-
staly, druhé, které vedly do polí,
tam už nejsou. 

Jak vyplývá se zápisu, statek čp.
10 a čp. 11 byly rodově spojeny.
Zůstal symbolický název tohoto
spojení - „Branka“ - místo dodnes
nese název K Brance. Předkové
obou usedlostí vyprávěli pověst, že
tudy projížděl Karel IV. na hrad
Karlštejn. Na cestě byla umístěna
brána a ta se při příjezdu císaře
vždy zdvihla. Pravdou zůstává, že
u kapličky na poli patřící k use-
dlosti rodu Kejhů stál pískovcový,
hluboko zasazený kámen v po-
době sloupu, na něm byl umístěn
směrník a ten prý ukazoval cestu
na Karlštejn. Při výstavbě Jihozá-
padního Města dělníci kámen vy-
bagrovali a opřeli ho o zeď.
Později byl přemístěn pod velký
akát do Panské zahrady. 

Dnes se statek nachází ve špat-
ném stavu. Vztah k rodovému ma-
jetku a úctu ke svým předkům
zdědil syn Marie Tůmové Zdeněk,
který se pokusí za pomoci své
manželky Ivany dům i zbývající
budovy opravit. Zpracovala Věra Opatrná

Pohnutá historie stodůleckého statku čp. 10VÝLET DO MINULOSTI

Grunt v době, kdy Václav Kejha rukoval do 1. světové války usedlost čp. 10 dnes
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Program klubu seniorů duben 2010

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

12. 4. Káva o čtrnácté - pan Ján Bandola oslaví
80.   narozeniny
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

19. 4. Novinky ve spoření seniorů v současnosti
- pracovnice České spořitelny

26. 4. Jak na choroby a škůdce na zahradě Ján Bandola
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

6. 4. Posezení u kávy - volná zábava 

13. 4. Zahraje nám orchestr Václava Vomáčky

20. 4. Vliv životního prostředí na civilizační  choroby
- Jiří Kovanda

27. 4. Film na přání - video

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

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

7. 4. Tajemno Eva Abrahámová

14. 4. Novinky v trénování paměti Josef Vaško

21. 4. Zdraví z přírody - Biomedica paní Říhová

28. 4. video - schůzka mořských obrů Jan Hamerník

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

Klub seniorů a přátel Vidoule

Také v dubnu budeme společně oslavovat hned dvoje
narozeniny. Krásné osmdesátiny paní Jitky Mikešové
a 79. narozeniny paní Věry Urbanové. Oběma už nyní
srdečně blahopřejeme. V dubnu mezi nás přijde pracov-
nice pojišťovny, připravujeme besedu o Etiopii s panem
Petrem Syrovým a v předstihu výlet na Sedlčansko.

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 po-
zemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

FFrraannttiiššeekk  VVoořřííššeekk,,  vveeddoouuccíí  kklluubbuu,,  tteell..  225511  662222  228833

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

7. 4. Poradní den 

14. 4. Dia klub

21. 4. Dia klub

28. 4.           Poradní den

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

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy
od 15.30 hodin v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubu seniorů duben 2010

Ohlédnutí za uplynulými osmi roky Máte doma staré
fotografie? Ozvěte se!Na minulé klubové schůzce, 

ve čtvrtek 4. února, nám při-
pomněla naše bývalá vedoucí
Lída Heltová, že právě před
osmi lety jsme se sešly poprvé.
To tvrdé y je tam správně, pro-
tože jsme samé ženy a náš klub
nese název Klub seniorek, Staré
Stodůlky. První schůzka se ode-
hrála v malé místnosti při tělo-
cvičně v Kuncově ulici. Pak
jsme se scházely v klubovně So-
kola vedle Spolkového domu.
Později nám správce tenisového
klubu půjčoval svoji klubovnu.
Tam jsme se scházely několik
let. Mělo to určitou výhodu,
protože klubovna sousedí 
s tělocvičnou, kam chodí naše
seniorky cvičit, takže po cvičení
přešly jen pár kroků. Nyní se již
třetí rok scházíme ve čtvrtek 
v klubovně seniorského domu
Lukáš a jsme tam spokojené.
Zdravotní cvičení je pořád 
v pondělí (vede ho Jindra
Michlová) a poslední dobou jí
cvičenky přibývají.

V našem klubu se všechny
dobře známe, většinou jsme se
ve Stodůlkách narodily nebo se
do Stodůlek provdaly a taky
většina z nás ve staré zástavbě
bydlí. Jsme stodůlecké patriotky
a hodně pamatujeme. Máme
společné vzpomínky na školní
léta, na cvičení v Sokole, na so-
botní kino, na bály a tancovačky
ve Stodůlkách a přilehlém
okolí. Často si o té veselé minu-
losti vyprávíme a z těch vzpo-
mínek vyšel nápad uspořádat
Setkání stodůleckých rodáků.
To bylo v roce 2003. Posbíraly
jsme mezi sebou staré fotografie
ze školy nebo ze sportovních
akcí a taky se nám moc hodily
fotografie pořízené před bourá-
ním části staré zástavby Stodů-
lek, které nafotil pan Šampalík
a Pavel Rak. Setkání mělo
úspěch, přišli rodáci místní a
přijeli i ti, kteří ve Stodůlkách
léta nebyli a po těch letech tam
skoro zabloudili.

Letos v lednu jsme již po páté

pořádaly dětský karneval a mys-
lím, že se nám povedl. Přišla
spousta dětí, všechny v roztomi-
lých maskách, měly chuť tančit,
zpívat, soutěžit a taky získat ně-
jakou cenu ze soutěže nebo věc 
z bohaté tomboly. S pořádáním
takové akce je dost práce, ale
jednak do ní máme chuť a taky
zkušenost z minulých karnevalů
a stále nás těší pohled na tančící 
a veselící se dětičky. My se taky
rády bavíme, na narozeninových
oslavách se Sparťankou zpíváme
a navzdory pokročilému věku,
chorobám a omezením, které
nám věk přináší, i tancujeme.
Náš klub vede nyní Eva Lefle-
rová, je mladší, takže bude
muset ještě dlouho vydržet. Po-
slední roky už méně chodíme na
vycházky, občas jdeme do di-
vadla nebo na koncert a rády
jezdíme na výlety každoročně
pořádané MČ Praha 13. Od
roku 2002 jsme zestárly o osm
let, ale ještě jsme tady.

Klub seniorek, staré Stodůlky I

Nikdy nezapomeneme
V sobotu 30. ledna nás navždy opustila paní Jana
Brzobohatá, dlouholetá vedoucí Klubu seniorů III
a předsedkyně Svazu postižených civilizačními choro-
bami pro Prahu 13.

Za svoji práci byla
kladně hodnocena,
neboť pro seniory za-
jišťovala nejen kul-
turní pořady, ale
i zajímavé přednášky
z oblasti zdravotní,
zdravé výživy atd.

Členové se snaží
pokračovat v jejích
šlépějích, aby bylo
zachováno to, co vy-
budovala.

Helena Hrdoušková

Až do 25. března jste mohli 
v atriu radnice vidět výstavu 
fotografických příloh Kroniky
Stodůlek pana Františka 
Vlasáka. Výstava představila ze-
jména fotografie ze 70. let 
20. stol. a z doby výstavby síd-
liště a byla současně pozvánkou
na velkou výstavu o minulosti
Prahy 13, která se bude konat
na podzim. Velkým obohacením
této výstavy mohou být 
i památky z vašich soukromých
sbírek - dobové fotografie,
plány a mapy, korespondence
vašich předků, staré úřední do-
kumenty nebo trojrozměrné
historické předměty. Máte-li
doma cokoli zajímavého 
k minulosti tohoto regionu,
ozvěte se nám prosím na tel.
235 011 210 nebo na e-mail vy-
stava@p13.mepnet.cz. Těšíme
se na vaše exponáty! 

Bohdan Pardubický, Samuel Truschka
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Mirek Hoffmann je legendou
české country. Již celých 40 let je
jeho jméno spojeno se skupinou
Zelenáči (dříve Greenhorns) Na-
psal stovky vynikajících textů 
a nových melodií. Už po několik
generací si zpíváme Oranžový
expres, Žlutou kytku, Divnej
smích nebo Vůz do Tennessee.
Dnes již vystupuje jen málo, ale
stále pilně tvoří – skládá, píše
nové texty a nahrává. 28. března
mu bylo 75 let. Přejeme mu
pevné zdraví, hodně energie
a nápadů na ještě spoustu dob-
rých písniček. -st-

Program klubu duben 2010
Klub Mlejn, Spolkový dům, K Vidouli 727,

155 00 Praha 13 - Stodůlky
rezervace - e-mail: vstupenky@mlejn.cz 

www.mlejn.cz, email: mlejn@mlejn.cz

� DIVADLO

1.–4. 4. čt-ne v KC Zahrada STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2010. 14. ročník regionální
přehlídky experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Pořádá obč. sdru-
žení KlubKO a partneři: Hl. město Praha, Městská část Praha 13.
www.kczahrada.cz, www.mlejn.cz.

� DĚTI Začátky v 15.00 hod., není-li uvedeno jinak

11. 4.  ne KLAuN BILBO

18. 4. ne LOuTKY, KTERÉ NIKDE NECHTĚJÍ - Cirkus Žebřík.

25. 4.  ne 1BRICK CIRCK - Circus Sacra

PŘIPRAVuJEME NA KVĚTEN:

2. 5. ne KDE ROSTE ŠTĚSTÍ - divadlo Mimotaurus

23. 5. ne CO TO ŠTRACHÁ POD POSTELÍ

� KONCERTY
2. 4. pá 20.00 HEXAGON - taneční country zábava

8. 4. čt 19.30 HOP TROP ... a tím je řečeno vše.

9. 4. pá 19.00 ARCHEOFEST - koncert kapel studentů archeologie

15. 4.  čt 16.30 Světový den HLAS ování.  Světový den hlasování - koncert
žáků lektora zpěvu a hlasového poradce Lukáše Jindry.

22. 4.  čt 18.00 PORTA 2010 - PRAŽSKÉ FINÁLE

23. 4.  pá 20.00 HEXAGON - taneční country zábava

30. 4. pá 19.00 ČÁRY MÁRA FEST - čarodějnický festival. Hrají KAČABA 
(pop-rock, jazzrock, Praha/Nepomuk), PAWOuCZECH (pop-rock, Praha),
PAVILON B (folk-rock, Jablonec nad Nisou)

PŘIPRAVuJEME NA KVĚTEN:

21. 5. pá 19.00 STŘÍDMÍ KLuSÁCI V KuLISÁCH VIŠNÍ
Hudební projekt čtyř divadelníků z divadla Bufet

Po dobu rekonstrukce KD Mlejn se všechny pořady konají ve Spolkovém domě.

Svátek keltské kultury Beltine se
za patnáct let existence stal zná-
mým, vysoce hodnoceným kul-
turním podnikem celostátního 
i evropského charakteru. Letošní
šestnáctý ročník festivalu se us-
kuteční v tradičním termínu 
30. dubna až 1. května ve středo-
věkém skanzenu Řepora v blíz-
kosti stanice metra B Stodůlky.

Hlavní hvězdou festivalu bude
folk-metalová skupina Folkstone
z italského Bergama, která hraje
starodávné melodie v metalových

úpravách s využitím středově-
kých nástrojů, např. bergam-
ských dud či bombard. Velmi
zajímavé vystoupení slibuje 
i polská skupina Beltaine. Z do-
mácích hudebních hostů vy-
stoupí Asonance, Hakka
Mugies, Jan Hrubý a Kukulín
a skupina 1st Czech Pipes and
Drums na festivalu dokonce po-
křtí své nové album. Noční Fest
Noz obstarají hudební skupiny
Czeltic, Flying Druid Orchestra
a Vintage Vine. Velmi speciál-

ním hostem festivalu
bude velšský umělec,
performer a hudebník
Steve Hubback.

Kromě hudebních
vystoupení bude 
v pátek večer i v so-
botu dopoledne sou-
částí festivalu řada
doprovodných akcí
pro dospělé i děti.
Představí se zde
ukázky keltských ře-
mesel, zbraní
a šermu, hry našich
předků (dřevěné
ďulky a kuličky 
Kalahu, chodící
prkna...), taneční vy-

stoupení a výuka skotských
tanců – Caledonian Club, před-
náška archeologa dr. Waldhau-
sera o nálezech na území Prahy
13, výstava ekologických kresle-
ných vtipů, lidoví výrobci fujar,
píštal a dráteníci.

Festival pořádá občanské sdru-
žení Bratrstvo Keltů pod záštitou
starosty Prahy 13 Davida
Vodrážky. Kompletní informace
o festivalu včetně cen vstupenek
naleznete na www.beltine.cz.

Martina Žáková

Řepora se stane dějištěm keltského festivalu Velký Zelenáč oslavil
pětasedmdesátiny
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�
Dubnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V březnu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu KARLOVY VARY. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Anna Dupalová, Stodůlky

Soutěžní otázky na duben: 
1) Kdy a kde se bude konat festival Svátek keltské kultury  
Beltine 2010?

2) Která akce symbolicky otevře Greenways Praha – Vídeň?
3) Od 2. září 1916, v době I. světové války, byly zavedeny

tři bezmasé dny. Které?
Správné odpovědi na březnové soutěžní otázky:
1)  Kde v Praze 13 mohou senioři navštěvovat Univerzitu třetího věku?    V Domě pro seni-
ory Lukáš, Trávníčkova 1746. 
2)  Kdy a kde se uskutečnilo první pokusné televizní vysílání v ČSR?
24. 3. 1948 v Praze
3) Kdy proběhnou pražská předkola Porty 2010?  25. a 26. 3.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Helena Drábková, Velká Ohrada
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
Historie města, na jehož jméno se ptáme, sahá až do poloviny 11. století. Leží nedaleko
německých hranic, asi 100 km severně od Prahy, v překrásném údolí řeky Labe, která zde
protéká Českým Středohořím. Jeho historický vývoj je úzce spjat jak s významnou říční
cestou, tak i s členitostí krásného okolí. Český kronikář Kosmas sem přisuzuje děj pověsti
o založení české královské dynastie, rodu Přemyslovců. Jedním ze symbolů dnešního
města je silueta hradu Střekov. Středověký půvab zříceniny přitahoval mnoho básníků
i malířů, mezi něž patří například L. A. Richter, E. G. Doerell, A. Croll nebo K. H. Mácha.

Dnes je jednou z nejlépe dochovaných hradních zřícenin v České republice. Pod hradem,
v Malířském koutku, je mimo jiné k vidění zachovalá původní zástavba několika hrázdě-

ných domů. Návštěvníka města jistě zaujme i nakloněná kostelní věž (vychýlení v její špi-
ci představuje téměř dva metry), dominikánský klášter s barokním kostelem Sv. Vojtěcha,
který nechal na místě nejstaršího městského kostela postavil v letech 1715 - 1730 Octa-
vio Broggio, Mariánský most přes řeku Labe nebo Městské muzeum, které dnes patří 
k vůbec nejstarším v celých severozápadních Čechách.

Na nedalekém
hradě Blansko sídlil
kdysi zlý obr, který
velikým prakem
střílel na město 
kamení, koše s je-
dovatými hady 
a různými způsoby
škodil obyvatelům
města. Obr se chodí-
val koupat do řeky
Bíliny, avšak před-
stavení města si na něm vymohli, že musí město opustit ještě před večerním kle-
káním, jinak bude potrestán. Jednou se obr opozdil a rozzlobení měšťané, kteří
se již dlouho chtěli obtížného souseda zbavit, se na něj vrhli a utloukli ho.

Dubnová křížovka
Inspirující prostředí, kontakt s přírodou, spousta denního světla, špičkový moderní
přesto příjemný design, to jsou základní vlastnosti, které odlišují Volcano Complex od
klasických sportovních center a tvoří z něj jedinečnou destinaci pro zdraví a krásu.
Volcano Complex nabízí nejširší nabídku služeb v sektoru fitness a wellness, nejno-
vější technologie a vybavení v ČR, spoleh-
livé, profesionální diagnostické systémy,
rehabilitaci, ... (viz tajenka) i zkrášlovací
a kosmetické centrum. To vše se zárukou
zkušeného, certifikovaného a přátelského
personálu. Čas strávený ve Volcano vám
zpříjemní uklidňující výhled do přírodní
rezervace Prokopského údolí. V případě
příznivého počasí, můžete relaxovat nebo využít studiové hodiny na terase, případně
i trénink v přírodě. Možnost využívat služby - bezplatné soukromé parkoviště, restau-
raci s letní zahrádkou, kosmetické služby a dětský koutek s odborným dozorem - vám
změní i hektický den v příjemný zážitek. Více na www.volcanocomplex.cz.

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

Březnová tajenka: TAKOVý JE COMPLEX VOLCANO.. Výherci: Alžběta Skružná, Nové
Butovice; Květa Buchová, Nové Butovice; Roman Harsa, Velká Ohrada.
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