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Připravují se změny dopravního značení
Na základě zadání radnice byl proveden
odborný audit dopravního značení, jehož
úkolem je zajistit správnost a logiku svi-
slého a vodorovného dopravního značení,
nápravy chyb a určení nových zásad v osa-
zování dopravního značení na místních
komunikacích ve správě Prahy 13.

Audit navrhuje například změny
úpravy průjezdu nákladních automobilů
v oblastech obslužných místních komuni-
kací, doporučuje zřídit zóny s dopravním
omezením, které povedou k větší bezpeč-
nosti a plynulosti provozu (snížení rych-
losti na 30 km/h, zrušení značení většiny
„hlavních“ komunikací nebo zákaz stání
nákladních vozidel.

Do auditu byly zapracovány i další změny
dopravního režimu, kterými se vyhovělo
i některým konkrétním připomínkám ob-
čanů Prahy 13 (jednosměrný provoz, dělení
přechodů pro chodce ochrannou zónou
uprostřed vozovky, zvětšení stávající obytné
zóny apod.) Audit také reaguje na prudký
rozvoj rekreační cyklistické dopravy – např.
na značených cyklistických trasách přibudou
ochranné prvky v místech křížení s místními
komunikacemi. Podrobnější informace na-
jdete na www.praha13.cz.

David Zelený, zástupce starosty

Rekonstrukce rybníčků se odkládá
S nečekaně rychlým oteplením na za-
čátku jara začalo dříve také rozmnožo-
vání obojživelníků. Proto bylo
rozhodnuto o odložení čištění a rekon-
strukčních prací na dvou rybníčcích
v Panské zahradě, o kterých jsme se zmi-
ňovali v březnovém STOPu. Po konzultaci
s Českou inspekcí životního prostředí
budou práce na obou rybníčcích posu-
nuty na podzimní měsíce a proběhnou
podle klimatických podmínek koncem
září nebo v říjnu.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Poplatek za psa nesouvisí s úklidem
exkrementů
V minulých číslech jsme upozorňovali na
povinnost platit poplatek za psa. Mnozí
lidé se mylně domnívají, že je to poplatek
za úklid exkrementů. Není to pravda.
Místní poplatek za psa je vlastně místní
daň. Úklid exkrementů s poplatkem nijak
nesouvisí a poplatník je povinen platit i za
psa, který by celý život pobýval pouze na
zahradě, v bytě, na terase apod. Platba je
povinná a diskuze, že pejsek je velikosti
kočky, za kterou se poplatek neplatí, nebo
že za malé plemeno by se mělo platit
méně, je bezpředmětná.

Úklid exkrementů je službou obce za
účelem zajištění čistoty veřejných pro-
stranství. Psí exkrementy jsou však po-
vinni uklízet především ti, kdo psa venčí.

Závěrem uvádím přehled nejdůležitěj-
ších právních předpisů, které upravují po-
platkové povinnosti majitele (držitele) psa:

- vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy,
o místním poplatku ze psů, v platném znění,
která upravuje finanční povinnosti pro drži-
tele psa a povinnost očipování psů v Praze

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, ve znění p.p., který upravuje defi-
nici, výši a základní správu místního
poplatku ze psů

- zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění p.p., který doplňuje
toto poplatkové (daňové) řízení i ve věcech
místního poplatku ze psů.

Případné dotazy na tel. 235 011 412
nebo e-mail FoukalR@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

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

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.

NESOUHLASILA
s oznámením záměru Umístění přemísti-
telného čerpacího stroje AVK 01.1 – Avion
Shopping Park Praha, k. ú. Třebonice,
zpracovaného dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a s umístě-
ním čerpacího zařízení AVK do areálu
Avion Shopping Park Praha, na základě
stanovisek odboru životního prostředí,
odboru dopravy a odboru stavebního

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Parkoviště Stodůlky pro Městskou část
Praha 13, vyhlášené pod evid. číslem
P13-21045/2010

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce formou otevřeného řízení dle § 27
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných za-
kázkách, Regenerace výtahů - odstranění
provozních rizik, Ovčí hájek 2155 - 2158
a 2160 - 2164, Kurzova 2201, 2222, 2223,
2224, 2225, 2245, Přecechtělova 2230,
2239, 2240, Janského 2232

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, Úprava komu-
nikace pro kolmá stání, vyhlášené pod
evid. číslem P13-23675/2010

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.

VZALO NA VĚDOMÍ
zánik mandátu členky Zastupitelstva
městské části Praha 13 paní Zuzany Wen-
zelové podle § 55 odst. 2 písm. c) voleb-
ního zákona č. 491/2001 Sb. z důvodu
úmrtí; 2. vznik mandátu pana Martina
Kurzweila, prvního náhradníka téže vo-
lební strany a téhož volebního obvodu
z voleb do zastupitelstva obcí v r. 2006
podle § 56 odst.1 volebního zákona

SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2009
(roční rozbor hospodaření hlavní čin-
nosti, příspěvkových organizací, zdaňo-
vané činnosti MČ Praha 13 včetně
správcovských firem, včetně finančního
vypořádání za rok 2009, zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření, ná-
vrhu na vrácení nedočerpané dotace do
rozpočtu MČ Praha 13 a rozdělení zlep-
šení výsledku hospodaření za rok 2009 za
jednotlivé ZŠ, MŠ, DDM, SSS, Rekreační
objekt Kozel do fondu odměn a do fondu
rezervního a vypořádání hospodářského
výsledku SF Centra, Ikon a Intergate)

VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření školských příspěvko-
vých organizací MČ Prahy 13 s finančními
prostředky státního rozpočtu za rok 2009

SCHVÁLILO
záměr projektu Praha 13 – město sportu

SCHVÁLILO
předloženou aktualizovanou Koncepci
rozvoje MČ Praha 13

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Výluka tramvají do Řep
Od 1. 6. do 30. 9. 2010 proběhne rekonstrukce šestikilometrového
úseku tramvajové trati na Plzeňské a Makovského ulici. Od 1. do 30.
června bude vyloučen tramvajový provoz v úseku Motol – Sídliště
Řepy. Následovat budou další etapy přibližně až do konce září 2010.

Tramvajová linka 9 bude zkrácena do zastávky Motol, linka 10 bude ukončena v za-
stávce Vozovna Motol, ostatní linky od Anděla budou ukončeny v obratišti Kotlářka (místo
linek 6 a 16 budou na Kotlářku vedeny linky 4 a 7).

V úseku Sídliště Řepy – Motol – Vozovna Motol bude zavedena náhradní autobusová
linka X-9, která bude v provozu nepřetržitě. V pracovních dnech bude zavedena zvláštní
autobusová linka 725 na trase Sídliště Řepy – Bílý Beránek – Stodůlky (přestup na metro
B). Pro rychlé spojení k Andělu (21 minut) bude zavedena zvláštní vlaková linka ze sta-
nice Praha-Zličín do nově vybudované dočasné zastávky Praha-Smíchov, Na Knížecí, ležící
v těsné blízkosti autobusového obratiště Na Knížecí s přímým přestupem na metro B. Vla-
ková linka bude jezdit v pracovních dnech v intervalu 30 minut přibližně od 5.00 do
20.00. Více na www.ropid.cz. Filip Drápal, tiskový mluvčí Ropid

Vyvolávací systém umožňuje rezer-
vaci termínu

Od začátku května funguje na radnici
modernizovaný vyvolávací a rezervační
systém, který umožňuje rezervovat si
schůzku na některých pracovištích radnice
prostřednictvím internetu a zkrátit si tak
čekací dobu na minimum. Rezervační for-
mulář je kdykoli přístupný na webových
stránkách www.praha13.cz. v oblasti Jak
si zařídit – Rezervace termínů. Aktuální
stav na přepážkách a důležitá sdělení náv-
štěvníkům zobrazují nové velkoplošné ob-
razovky v přízemí a 1. patře radnice. Bližší
informace v článku na str. 9.

Aktuality z radniceAktuality z radnice
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Všude v Praze mají lidé problémy
s umístěním dítěte do mateřské školy.
Bude mít Praha 13 dost volných míst
ve školkách?
Naše městská část má ve srovnání s jinými
částmi Prahy jednu velkou výhodu. Když
v 90. letech minulého století došlo k prud-
kému poklesu počtu dětí, nezačali jsme na
rozdíl od jiných městských částí rušit školky
a zbavovat se budov, ale pouze jsme snížili
počet tříd, aby odpovídal aktuální potřebě.
Ukázalo se, že tento postup byl prozíravý.
Nastala populační exploze a právě v těchto
letech dorůstají do školkového věku velmi
silné ročníky a mateřské školy obecně začí-
nají praskat ve švech. V některých měst-
ských částech a okolních obcích nastal
problém s přeplněností školek již před ně-
kolika lety a stávalo se, že jsme mohli na-
bídnout volné kapacity mateřinek i pro děti
ze sousedních městských částí nebo
i mimopražským.

Teď už se situace změnila a i naše školky
dosahují horní hranice své kapacity. Zna-

musely být zrušeny v roce 2001, protože
tehdy se přihlásily pouze čtyři děti a provoz
jeslí byl příliš nákladný. Objekt nyní patří
státu a využívá ho Fakulta humanitních stu-
dií UK. Podal jsem již oficiální žádost o pře-
vedení této budovy do majetku Prahy 13
a jsem přesvědčen, že budeme úspěšní. Po-
zemek, na kterém budova stojí, je náš,
takže by současně došlo ke sloučení vlast-
nictví. Rádi bychom v této budově, samo-
zřejmě po nezbytné rekonstrukci, otevřeli
novou školku k 1. září 2011.

A nakonec informace k nejbližší budouc-
nosti. Určitě jste zaznamenali intenzivní
stavební práce v objektu na kraji Centrál-
ního parku, ve kterém do loňského léta síd-

mená to, že školky nemohou
některé děti přijmout. V první
řadě se to ale týká dětí s trva-
lým pobytem mimo Prahu 13
či dokonce mimopražských,
dětí mladších tří let a dětí, je-
jichž maminky jsou na mateř-
ské dovolené s menším
sourozencem. Abych byl kon-
krétní, uvedu několik statistic-
kých údajů z dubnového
zápisu do našich mateřinek na
školní rok 2010/2011. Do
všech dvaceti školek, kterých
je městská část zřizovatelem,
podali přihlášku rodiče cel-
kem 914 dětí. Přijato bylo 667
dětí. Z toho si můžete lehce
vypočítat, že 247 žádostí
o umístění dítěte bylo odmít-
nuto. Ale pozor. Z těchto od-
mítnutých přihlášek 59 dětí
bydlí v jiné městské části a 51 mimo Prahu.
Navíc polovina z nich je mladší tří let.
Z Prahy 13 nebylo přijato 137 přihlášených
dětí. Z toho 68 dětí nedosáhne k začátku
školního roku věku tří let a 36 dětí má
matku na mateřské dovolené. Pouze 33 dětí
z celé Prahy 13 bylo odmítnuto z jiných dů-
vodů. Ve srovnání s jinými městskými
částmi je to velmi nízké číslo. Je nám samo-
zřejmě jasné, že počet dětí dále poroste, ze-
jména v souvislosti s bytovou výstavbou
a se stěhováním mladých rodin do Prahy 13.
Proto podnikáme další kroky. Jeden
z nich je, že usilujeme o získání další bu-
dovy pro školku. Jde o objekt bývalých den-
ních jeslí ve vnitrobloku Husníkova. Ty

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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Dříve, než vám popřejeme krásné léto, prozradíme, na co se mů-
žete těšit v prvním poprázdninovém vydání. To už budou pro většinu z nás dovolené
a prázdniny minulostí, tak možná uvítáte možnost připomenout si toto období pro-
střednictvím našich reportáží. Dočtete se, jak letos oslavily děti svůj svátek v Centrál-
ním parku, komu přálo štěstí v rybářských závodech Chyť si kapra nebo jaká byla Noc
otevřených kostelů. Prozradíme vám, jak dopadl Ekoslunovrat 2010 - již tradiční soutěž
ve stavbě plavidel z PET lahví, jejichž funkčnost vyzkoušejí v rychlostním závodu ves-
laři, a také se společně podíváme na jubilejní Třebonické letní hry, které v srpnu uspo-
řádají SDH Třebonice, úřad naší městské části a Kulturní dům Mlejn. Zajdeme si i do
netradičního letní ho kina. Eva Černá

Milí čtenáři,
otvíráte poslední předprázdninové číslo
STOPu. Proto jsou v kalendáři akcí i po-
zvánky na letní události – zejména na
Třebonické letní hry (14. 8.) a Koncert pro
park (31. 8.). Na konci kalendáře ještě
najdete nabídku letních táborů. Kromě
reportáží z uplynulého měsíce vám tento-
krát přinášíme například informaci
o novém rezervačním sytému na radnici,

díky kterému si můžete přes internet
objednat termín návštěvy.

Rádi bychom se vám také omluvili,
pokud se vám tentokrát nepodařilo doru-
čit nám svůj příspěvek. Může za to tech-
nická závada poštovního serveru na
magistrátu, bohužel právě ve dnech uzá-
věrky. Děkujeme za pochopení. Za celou
redakci vám přeji krásné léto a příjemnou
dovolenou. Samuel Truschka, šéfredaktor

lil Dům dětí a mládeže. O důvodu rekon-
strukce jsem již ve STOPu informoval. Také
zde vznikne nová školka, pobočka oblíbené
MŠ U Rumcajse. Stavební práce se chýlí ke
konci a již v září do této nové školky na-
stoupí první děti.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Plánovaná školka
– budova bývalých jeslí
v Husníkově ulici

Plánovaná školka
– budova bývalých jeslí
v Husníkově ulici
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Hasiči Třebonice zvou rodiče a děti na hřiště na Hasičskou
pouť. Budeme soutěžit a závodit o atraktivní ceny. Zároveň
proběhne klání rodičů s dětmi. Občerstvení je pro všechny
připraveno.

pondělí 31. 5. a úterý 1. 6.• 8.00–20.00
Zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Zápisy na školní rok 2010/2011 proběhnou v recepci DDM
v uvedených datech a dále v úředních hodinách až do za-
plnění míst. Přehled tradičních i nově nabízených kroužků
a klubů najdete na www.ddmstodulky.cz. Můžete vybírat
z kroužků tvořivých, keramických, tanečních, sportovních,
hudebních, technických, jazykových i mnohých dalších. Na-
jdete tu nabídku pro miminka, předškoláky, školáky, mládež
i dospělé. Přijďte se přesvědčit – těšíme se na vás.

úterý 1. 6.• 9.30 a 10.30
Den dětí – Pohádková fantazie
Centrální park Prahy 13
Kdo se stane novým vládcem pohádkové říše a získá poklad
nesmírné hodnoty, je jen na vás. Letošní Mezinárodní den
dětí v Centrálním parku bude ve znamení pohádek, ale také
soutěží, krásných cen a především skvělé zábavy. O tu se po-
starají například princ Albertík, princezna Madlénka, král
Králík nebo mnich Elmo. Od 9.30 do 10.30 hodin bude pro-
gram určen dětem z mateřských škol, od 10.30 pak žákům
základních škol. Akce se koná pod záštitou starosty Davida
Vodrážky.

úterý 1. 6.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Rozkvetlý strom
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Nahlášení předem Ivě – SMS na tel. 737 879 400.

úterý 1. 6.• 18.30
Koncert Základní umělecké školy Stodůlky
Obřadní síň radnice
Žáci Základní umělecké školy Stodůlky vás zvou na Absol-
ventský koncert hudebního oddělení.

středy 2. a 16. 6.• 16.00
Dílničky pro budoucí žáky 1. ročníku
Fakultní základní škola Mezi Školami
Program je určen pro budoucí žáky 1. ročníku. Děti se mohou
zúčastnit celého cyklu nebo jednotlivých dílniček. 2. 6. je při-
praveno setkání s třídním učitelem, 16. 6. se uskuteční
schůzka rodičů a také odpoledne ve školní družině.

čtvrtek 3. 6.• 10.00 – 16.00
Sovičky pořádají Den otevřených dveří
Mateřská škola Rozmarýnek, Chlupova 1799
Třída Soviček vás zve na Den otevřených dveří, který pořádá
v rámci oslav 5. narozenin. Přijďte si společně zazpívat, za-
tančit a zahrát pohádku. Srdečně zvány jsou i bývalé„so-
vičky“. Více informací podá ředitelka Jarmila Kopalová
na tel. 235 513 119.

čtvrtek 3. 6.• 18.30
Koncert smíšeného pěveckého sboru Carmina
Vocum
Obřadní síň radnice
Zveme vás na koncert pořádaný u příležitosti 20. výročí
vzniku sboru. Až do 8. června bude navíc v atriu radnice k vi-
dění výstava mapující zejména posledních pět let činnosti
sboru pod vedením sbormistryně Dragany Novakovič Vitas.

pátek 4. 6.• 15.00–18.00
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Kemp Drusus v Třebonicích
Jaké bylinky pěstovat
v květináčích a na za-
hradě a jak je využít
v kuchyni i při léčení ...
Pro zájemce možnost
vyrábění látkových pa-
nenek či polštářků s vo-
ňavou levandulí za cenu
100 Kč za materiál. Pro
děti k dispozici písko-
viště a hřiště. Nahlášení předem - SMS na tel. 775 690 806.
Vstupné 160 Kč za rodinu.

sobota 5. 6.• 9.00–17.00
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové
Butovice
Akce, na kterou vás srdečně zveme, se koná v areálu školky.
Uvidíte zde výrobky řemeslníků z Prahy a okolí, které si bu-
dete moci i zakoupit. K poslechu bude hrát živá středověká
hudba. Těšíme se na hezkou sobotu strávenou s vámi.

sobota 5. 6.• 10.00–14.00
Náušnice z korálků
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jarka Horná. S sebou si vezměte korálky, vlasec,
nůžky. Nějaký materiál nabídneme. Cena 120 Kč. Bližší infor-
mace a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

pondělí 7. 6.• 16.00
Přebor oddílu moderní gymnastiky SK US Praha
Tělocvična ZŠ Kuncova
Zveme všechny příznivce moderní gymnastiky na příjemně
strávené odpoledne, kde můžete zhlédnout jednotlivé vý-
kony všech našich gymnastek. 16. 6. v 15.00 se můžete při-
jít podívat na ukázkovou hodinu. Zveme všechny dívenky
či zájemce na trénink moderní gymnastiky. Uvidíte, co vše se
zde děti učí a jaký udělaly pokrok.

úterý 8. 6.• 9.45–12.00
Vaříme zdravě dětem - Sladké mlsání ze zahrádky
i z lesa
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Závěrečné setkání s oslavou
a rozdáváním diplomů ab-
solventkám kurzu vaření.
V případě hezkého počasí
venku na zahrádce KC s pís-
kovištěm pro děti. Vstupné
170 Kč. Nahlášení den pře-
dem Magdaléně Dobromile - SMS na tel. 775 690 806.

úterý 8. 6.• 16.00–17.00
Divadelní představení Zvířátka a loupežníci
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice

sobota 1. 5. -15. 10.
Výstava 300 let historie statku č. 4 v Třebonicích
Kemp Drusus Třebonice
Výstava M. D. Staňkové o historii i současnosti třebonického
statku je znovu otevřena v galerii Ludmila vedle restaurace.
Veřejnosti bude přístupná do 15. 10. po předchozí dohodě
v recepci kempu (tel. 235 514 391) nebo s autorkou výstavy
(tel. 775 690 806). Do Třebonic jezdí bus č. 249 ze stanice
metra Luka.

pondělky, středy a čtvrtky 17. 5. – 30. 6.
Zacvičte si na třináctce s trenérem
Centrální park Prahy 13
Přijďte si do Centrálního parku vyzkoušet kondiční cvičení
a Nordic Walking pod vedením profesionálních trenérů
z týmu Davida Hufa. Můžete si zcela zdarma vyzkoušet od-
borně vedené cvičení, a to každé pondělí 10.00 -10.50 (Nor-
dic Walking), každou středu 16.00 – 16.50 (kondiční
cvičení) a každý čtvrtek 10.00 – 10.50 (kondiční cvičení
s hlídáním dětí). Více na str. 19 a na www.praha 13.cz.

sobota 29. 5.• 10.00
Vyjížďka na 100 kilometrů
Start před budovou Avtoexportu
(zastávka K Fialce, bus č. 164)
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XI. ročník vyjížďky, která není
myšlena jako závod. Jede se v jedné skupině.Více na tel. 235 512
438 a na www.csstodulky.cz, kde najdete i mapu vyjížďky.

sobota 29. 5.• 10.00–14.00
Pedig - košíčky, zvonečky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Alena Ullmanová. Přineste si pedig, kleště, šídlo,
nůžky. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jaro-
šové na tel. 257 325 439.

sobota 29. a neděle 30. 5.
Chyť si kapra
Nepomucký rybník (pod tubusem metra)
Zápis na dětské rybářské závody proběhne 29. 5. od 6 do 7
hodin (bez startovného). Závody budou od 7 do 12 hod. Vy-
hlášení výsledků je plánováno na 13. hodinu. V neděli 30. 5.
se za stejných časových podmínek uskuteční závody pro do-
rost a dospělé. Startovné 100 Kč. Více informací poskytne
Melánie Zmeškalová na tel. 728 022 232.

neděle 30. 5.• 14.00
Hasiči slaví s dětmi
Sportovní areál Třebonice
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Dřevěné divadlo Honzy Hrubce nám tentokrát předvede po-
hádku o tom, jak se polepšili tři loupežníci. A jak s tím sou-
visejí zvířátka? Na to se už přijďte podívat sami. Rezervace
u Veroniky na tel. 602 146 987 nebo na veronika@veget.cz.
Vstupné 80 Kč za rodinu.

středa 9. 6.• 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 50 Kč, za 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace
a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

středy 9. a 23. 6.• 15.00–17.00
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Také v červnu nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí.
Pro děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
9. 6. – Na co myslíme, 23. 6. – Spojené ruce. Připravena je
i výstava literatury pro děti – Čtení na prázdniny. Vždy ve
čtvrtek od 14 hod. se můžete seznámit s počítačem.
Každý čtvrtek od 15 do 17 hodin je v provozu Magic klub
(přijďte si k nám zahrát), ve středu 2. 6. čteme dětem z
knihy Aleny Vostré Kouzelná chobotnice Krejzy, 16. 6. čteme
pro dospělé z knihy Ireny Fuchsové. Na úterý 1. 6. od 15 do
17 hodin jsme připravili Zábavné odpoledne pro děti plné
her a soutěží. Ve čtvrtek 3. června od 14 hodin bude před-
náška Jak jsem se potkala s indiány. Markéta Křížová z Uni-
verzity Karlovy přijde vyprávět o svém setkání s indiány.

středa 9. 6.• 17.00
Předprázdninový koncert
Obřadní síň radnice
Dříve, než se děti ze sborů Klíček a Notečka rozjedou na
prázdniny, přijdou nám zazpívat.

čtvrtek 10. 6.• 17.00
Slavnostní školní akademie
Spolkový dům, K Vidouli 727
Při příležitosti 25. výročí založení Základní školy praktické
a Základní školy speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, se bude
konat školní akademie, která bude jakýmsi průřezem uply-
nulé čtvrtiny století. Nebudou chybět ani vystoupení žáků
školy. Zveme i bývalé žáky a pedagogy.

sobota 12. 6.• 9.00
Turnaj ve stolním tenisu
Tělocvična K Vidouli 710 (staré Stodůlky)
Turnaj pro neregistrované hráče všech věkových kategorií
(mládeže, žen i mužů) pořádá oddíl stolního tenisu TJ Sokol
Stodůlky. Turnaj se koná u příležitosti 100 let od založení TJ.
Vstup do herny pouze v sálové sportovní obuvi. Přihlášky
na místě.

neděle 13. 6.• 14.00
Akademie TS Mirabel
Sokol Jinonice, Butovická 100
Tímto všechny srdečně zveme na závěrečnou akademii. Mů-
žete zde vidět choreografie irských tanců, moderního scénic-
kého tance a Street dance, které jednotlivé skupiny nacvičily
během tohoto roku.

neděle 13. 6.• 19.30
Slávek Klecandr a Petr Linhart s kapelou 29 Saiten
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na třetí letošní
koncert cyklu Třináctého na
třináctce, během kterého
krom hostitele Slávka Kle-
candra vystoupí tichý muž
s tichou elektrickou kyta-
rou, písničkář Petr Linhart
se svou kapelou 29 Saiten.
Obklopen instrumentální
extratřídou představí nejen
písně z alba Sudéta (nomi-
nace na cenu Anděl 2007),
ale i novinky z neméně silného alba Autobus do Podbořan.
Koncert finančně podpořila Nadace Život umělce. Místa je
možné rezervovat do půlnoci 12. 6. na 13na13@centrum.cz.
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

pondělí 14. 6.• 13.00 – 18.00
Veletrh sociálních služeb
Na Slunečním náměstí před radnicí
Přijďte se seznámit s poskytovateli sociálních a doprovod-
ných služeb, kteří poskytují svoji pomoc vám, občanům
Prahy 13.
Více na www.praha13.cz, na tel. 235 011 453 nebo na
komplan@p13.mepnet.cz.

úterý 15. 6.• 19.00
Absolventský koncert
Základní umělecká škola Stodůlky, K Brance 72
Zveme vás na koncert hudebního oddělení ZUŠ.

úterý 15. 6.• 19.00
Geshem a Maranatha Gospel Choir pro MŠ Srdíčko
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na benefiční koncert černošských spirituálů a gos-
pelů ve prospěch Církevní MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí
vokální soubor Geshem a skupina Maranatha Gospel Choir.
Během večera budou také poprvé zveřejněny bližší infor-
mace o připravovaném 8. ročníku festivalu afro-amerických

spirituálů Spiritual Fest 2010, který na témže místě pro-
běhne v sobotu 18. září. Více na www.geshem.cz nebo
www.festival.spiritualy.cz.

pátek 18. 6.• 9.00
Ekoslunovrat 2010
Nepomucký rybník v Centrálním parku (dolní re-
tenční nádrž)
Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě pla-
videl z PET lahví. Již podruhé vyzkoušejí jejich funkčnost
sportovci – veslaři, a to v rychlostním závodu. Součástí
bude i bohatý doprovodný program.

pátek 18. 6.• 9.30–11.30
Přednáška OS ROST na téma Nástup do školky
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Cyklus přednášek o výchově pro rodiče Maminko, tatínku,
nebojte se miminka. Přednáší Jana Mrázková, speciální pe-
dagog, rodinný terapeut. Hlídání dětí zajištěno. Cena 80 Kč.
Přihlásit se můžete na ovc@post.cz, více informací
na www.mcprokupek.cz.

pátek 18. 6.• 16.00
Zahradní slavnost souboru Lučinka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Také letos pořádá soubor Lučinka Zahradní slavnost pro pří-
jemné zakončení školního roku. Začátek bude patřit malé Lu-
čince s naším hostem, poté je pro děti připravena výuka
tanečků, různé soutěže a spousta sladkých odměn. V prů-
běhu programu vystoupí i velcí tanečníci z Lučinky. Večer
zakončíme společným opékáním buřtů. Těšíme se na vás.
Více na www.fslucinka.wz.cz.

sobota 19. 6.• 9.30
Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů 2010
Areál výcvikového centra Helppes, Plzeňská ul.,
Motol
Budete mít možnost sledovat historicky první soutěž tohoto
druhu na světě. Uvidíte, co všechno dokáže dobře vycvičený
psí pomocník – asistenční pes. Vše s odborným komentářem
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a výrokem rozhodčích. Také budete mít možnost získat infor-
mace od těch, kteří pro osoby se zdravotním postižením psy
připravují. Více na www.helppes.cz.

úterý 22. 6. • 18.00
Dukát na radnici
Obřadní síň radnice
Přijďte se podívat na vystoupení Tanečního a Hudebního
studia Dukát.

středa 23. 6.• 19.00
Závěrečný koncert ZUŠ
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách
Představí se žáci pěveckého oddělení, oddělení dechových,
klávesových a smyčcových nástrojů a také oddělení kytarové.

sobota 26. 6.• 13.00
Memoriál Jany Dobiášové
Sportovní areál Třebonice
SDH Třebonice zve na napínavé klání v běhu na 100 m s pře-
kážkami, které se koná na hřišti v Třebonicích.

sobota 26. 6.• 16.00
Pouť na Krtni
Kostel sv. Jana a Pavla
Zveme vás na pouť v kostele sv. Jana a Pavla na Krtni. Celeb-
rovat bude P. František Benda. Při bohoslužbě zazpívá farní
chrámový sbor ze Stodůlek.

sobota 26. 6.• 18.00
Pouťová zábava
Hráz u rybníka v Třebonicích
Všechny srdečně zveme na Pouťovou zábavu u rybníka.
Přijďte si zatančit a pobavit se před začátkem prázdnin.

sobota 24. 7.• 13.00 – 18.00
Sluneční kritérium
Petržílkova ulice
Zveme vás na X. ročník cyklistického závodu na okruhu
kolem Slunečního náměstí (Petržílkova, Pod Hranicí, V Hůr-

kách, Petržílkova). Bližší informace podá pan Luděk Čermák
na tel. 606 880 230.

sobota 14. 8.• 11.00
X. Třebonické letní hry
Areál u rybníka v Třebonicích
Nenechte si ujít jubilejní třebonické sportovní klání ve zcela
neobvyklých disciplínách (např. slalom na kolečku, řezání
dřeva, záchrana tonoucího, pití piva nebo limonády na čas).
Tříčlenná družstva se mohou hlásit u pana Matýska na tel.
235 514 921 nebo 607 613 652. Nebudete-li chtít soutěžit,
přijďte alespoň fandit a dobře se pobavit. Občerstvení,
hudba, ceny pro vítěze i doprovodný program jsou zajištěny,
dobré počasí je objednáno. Akci pořádají SDH Třebonice ve
spolupráci s ÚMČ Praha 13 a KD Mlejn. Sportovní pochodeň
zapálí a předá běžcům ke štafetovému běhu do místa ko-
nání her v 11 hodin před radnicí na Slunečním náměstí sta-
rosta David Vodrážka.

sobota 14. – úterý 17. 8.• 20.30
Kinobus – film v pohybu
Sluneční náměstní
Máte rádi filmy? Užijte si je v netradičním letním kině, které
přijede přímo za vámi, přesněji na Sluneční náměstí (cca
100 m od metra Hůrka). Filmová představení budou začínat
přibližně ve 20.30 (po setmění). A na které filmy se můžete
těšit? V sobotu 14. 8. uvidíte film Bobule 2, o den později
3 sezony v pekle režiséra Tomáše Mašína, v pondělí bude na
programu film Muži v říji, na závěr se budete moci podívat
na Kawasakiho růže. Vstup zdarma.

úterý 31. 8.• 14.00
Koncert pro park
Centrální park (před bývalým DDM)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce
prázdnin. Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší
všechny generace. Občerstvení je zajištěno.

středa 1. 9.• 9.30
Třináctka prvňáčkům
Centrální park u MDDM
Zábavné dopoledne na přivítanou pro všechny prvňáčky
Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky.

pátek 10. a sobota 11. 9.
Ojedinělá výstava veteránů Mercedes-Benz
Mercedes-Benz, Bavorská 16, Stodůlky
Zveme vás do Prodejního a servisního centra Mercedes-Benz
ve Stodůlkách na neopakovatelnou a ojedinělou akci – vý-
stavu veteránů Mercedes-Benz. V pátek od 14 do 18
a v sobotu od 9 do 18 hodin si budete moci prohlédnout
skutečné veteránské unikáty - osobní, dodávkové i nákladní
vozy (sanitky, hasičská auta). Poprvé v ČR uvidíte také Pa-
tentwagen (motorová trojkolka sestrojená Carlem Benzem
v r. 1885, r. 1886 patentována - tento okamžik je považovaný
za zrod automobilu), kterým se budete moci svézt. Připraven
je i doprovodný program. Vstup zdarma. Více na
www.praha.mercedes-benz.cz.

sobota 4. 9.• 9.00
VIII. Stodůlecký vodník
Retenční nádrž v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již osmý ročník nezvyklého
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou
částí - plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Zá-
vaznou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 8. na adresu:
Roman Michl, Neustupného 1837, 155 00 Praha 13 – Sto-
důlky, telefonicky na 222 955 868, 732 604 146 nebo na
michlroman@volny.cz. Přihlásit se můžete také u pana
Koutka na tel. 604 791 592. Prezence je v 8.15 hod. Občer-
stvení je zajištěno. Více informací najdete na
www.sdhstodulky.ic.cz.
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Městská část Praha 13 a Muzeum hl. města Prahy zvou na výstavu

Od jeskyně k mOdernímu městu
mozaika z dějin Prahy 13

Výstava bude přístupná od 6. 9. do 31. 10.
v areálu Školního zimního stadionu Bronzová v blízkosti stanice metra Luka.

Uvidíte archeologické nálezy z naší oblasti, dokumenty, fotografie,
památky od dávných dob až do současnosti.

Přijďte se dozvědět víc o minulosti svého města!
Podrobnosti v příštím STOPu.
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čtvrtek 1. – sobota 10. 7.
Indiánské prázdniny na břehu rybníka
Rekreační středisko Svatý Štěpán
Chceš prožít 10 dnů mezi samými indiány? Neváhej a přihlas
se na náš letní tábor. Sk Hala Lužiny ho pořádá pro děti
od 5 do 14 let. Více informací na www.skhalaluziny.wz.cz,
tel. 723 060 323 u paní Kolandové nebo na kolandovadag-
mar@seznam.cz.

pondělí 12. – neděle 18. 7.
Prázdninový sport kemp
Hotel Kavka, Malá Skála, Český ráj
Zveme děti ve věku 6 - 15 let se zájmem o pohyb na týden
plný sportu v Českém ráji. Osvědčené i nové sportovní disci-
plíny - formou tréninku, soutěží a závodů. Více na
tomas.egyhazi@te7.cz, tel. 608 306 038, www.te7.cz.

pondělí 12. 7. – pátek 27. 8.• 8.00–16.00
Sportovní letní dny
Aquapark Barrandov
Aquapark připravil na dobu prázdnin pro děti od 6 do 12 let
v týdenních turnusech řadu zajímavých aktivit – výuku pla-
vání, beach volleyball, fotbal, ukázky práce potápěčů Policie
ČR, dobrovolných hasičů nebo záchranné akce v bazénu, hry
uvnitř i venku ... Cena 2 600 Kč zahrnuje stravu 3x denně,
pitný režim, vstupné i náklady spojené s programem. Při-
hlášky jsou na www.aquadream.cz nebo v recepci Aqua-

Letní tábory
parku. Více informací poskytne paní Farníková
na tel. 777 337 785.

pondělí 19. – sobota 24. 7.
Letní tábor s Lučinkou
Krásná u Jablonce nad Nisou
Folklorní soubor Lučinka pořádá dětské soustředění - letní
tábor s pohybovým zaměřením. Budeme pořádat dobro-
družné výpravy do přírody, soutěžit, hrát hry a také se učit
novým pohybům na tanečních zkouškách. Tento pobyt je
vhodný pro děti ve věku 5 - 10 let, ať už se tanci věnují či
chtějí začít, nebo prostě jen mají spoustu energie a chtějí se
vydovádět. Cena soustředění je 2 500 Kč. Více na www.fslu-
cinka.wz.cz, tel. 775 333 264, fslucinka@seznam.cz.

pondělí 19. – neděle 25. 7.
Prázdninový tábor Cesta kolem světa
Táborová základna motelu Mýto u Rokycan
Na cestu kolem světa zveme všechny děti ve věku od 5 do 13
let. Na jeden prázdninový týden se společně staneme cesto-
vateli po všech kontinentech. Více na tomas.egyhazi@te7.cz,
tel. 608 306 038, www.te7.cz.

sobota 24. 7.– sobota 7. 8.
Letní stanový tábor
Železnice u Jičína, Královéhradecký kraj

Tábor pořádá pro děti od 6 do 16 let Kondor, skupina Úsvit.
Další informace u Ivara Fišera na tel. 602 621 812. Zaslání zá-
vazné přihlášky můžete objednat formou SMS nebo na
ivar@skupinausvit.cz. Více na www.skupinausvit.cz.

neděle 1. – sobota 7. 8.
Prázdninový tábor Vaříme s Te7
Mýto u Rokycan
Během srpnového týdne, který bude
plný receptů na vaření, si užijeme ná-
vodů známých i neznámých kuchyní. Čeká nás setkání s ku-
chařem, vytvoření kuchařského rekordu nebo kulinářský
veletrh, a to vše zabalené do her a programů. Pro děti od 5
do 14 let. Více na tomas.egyhazi@te7.cz,
tel. 608 306 038, www.te7.cz.

neděle 22. – sobota 28. 8.
Hurá na tábor!
Bělá pod Bezdězem
Na poslední týden v srpnu máme ještě několik volných míst
na letním táboře v Bělé pod Bezdězem. Na děti školního
věku tu čeká celotáborová hra, výlety do okolí, tvoření, noční
hra a mnoho dalšího. Tábor připravil a povede zkušený tým
lektorů DDM Stodůlky. Podrobnější informace a přihlášku na-
jdete na www.ddmstodulky.cz.

připravila Eva Černá

Letní tábory
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Téma StopuTéma Stopu

V pondělí 3. května byl na rad-
nici zprovozněn zcela moderni-
zovaný vyvolávací a rezervační
systém. Zatímco dříve pouze
určoval pořadí zákazníků a vy-
volával je k přepážkám podle
příchodu, po celkové moderni-
zaci hardwaru a zejména soft-
waru systém umožňuje
rezervovat si schůzku na někte-
rých pracovištích radnice pro-
střednictvím internetu a zkrátit
si tak čekací dobu na minimum.
Úřad městské části Praha 13 tak
realizoval projekt Rozšiřování
a zvyšování kvality služeb v ob-
lasti ICT poskytovaných ÚMČ
Praha 13.

„Smyslem projektu je zvýšit
komfort občanů při vyřizování

úředních záležitostí a umožnit,
aby nemuseli na radnici trávit
tolik času,“ řekl starosta David
Vodrážka. „Jsem rád, že se nám
na jeho realizaci podařilo získat
prostředky z fondů EU.“ Projekt
byl finančně podpořen v rámci
Operačního programu Praha –
Konkurenceschopnost (OPPK),
v oblasti rozvoje a dostupnosti
ICT služeb. OPPK je jeden
z programů, které využívají pro-
středky Evropského fondu pro
regionální rozvoj.

Nyní si tedy můžete předem
rezervovat termín schůzky na
dobu úředních hodin na praco-
viště Živnostenského odboru, na
Informační centrum pro podni-
katele, Czech POINT, kvůli cer-

tifikátům pro elektronický
podpis, ověřování, cestov-
ním dokladům nebo ob-
čanskému průkazu.
Rezervační formulář je
kdykoli k dispozici na we-
bových stránkách městské
části www.praha13.cz
v oblasti Jak si zařídit –
Rezervace termínů. V pří-
padě, že doma nemáte pří-
stup k internetu a přece
máte zájem rezervovat si
termín návštěvy, je možné

k tomu využít i informační ter-
minály s připojením na internet,
které jsou umístěny v 1. patře
radnice.

Součástí projektu byla i insta-
lace pěti velkoplošných LCD ob-
razovek v přízemí a 1. patře
radnice. Na nich jsou zobrazo-
vány údaje z vyvolávacího sy-
stému, např. aktuální stav na
přepážkách, důležitá sdělení náv-
štěvníkům radnice a další obra-
zové informace, např. vysílání
regionální televize TV 13.

Uskutečněním tohoto pro-

jektu, který je součástí praktické
aplikace e-governmentu, radnice
usiluje o rozšíření a celkovou
modernizaci služeb poskytova-
ných občanům veřejnou správou
v naší městské části, zejména
o zvýšení rychlosti a efektivnosti
vyřizování úředních záležitostí.

Martin Šmíd

Modernizovaný vyvolávací systém umožní rezervaci termínu návštěvy

Mezinárodní konferenci věnova-
nou spolupráci a výměně zkuše-
ností mezi představiteli Prahy 13
a odborníky z hrabství Cam-
bridge ve Velké Británii uspořá-
dala městská část ve dnech
29. a 30. dubna. Tématem byl
přenos zkušeností souvisejících
s rozvojem území, včetně sociál-
ních souvislostí. Hrabství Cam-
bridge má v této oblasti

zkušenosti velmi bohaté, pro-
tože od roku 2001 tam bylo vy-
budováno na 40 000 nových
bytů. Na konferenci byly pre-
zentovány příklady dobré praxe,
doporučení a metodiky, využi-
telné případně i v Praze 13.

Domácí i zahraniční účastníky
konference pozdravil starosta
David Vodrážka společně s ta-
jemnicí úřadu Kateřinou Černou.

V programu pak vystoupili za
Prahu 13 vedoucí stavebního od-
boru a odboru sociální péče
a zdravotnictví; za britskou stranu
Peter Studdert, ředitel společ-
ného plánování výstavby v rámci
lokalit Cambridge a Northstowe,
který promluvil o plánování a fi-
nancování rozvoje infrastruktury,
a Chan Abraham, ředitel skupiny
Luminus Group, který představil
příklady nejlepší praxe v oblasti
výstavby sociálního bytového
fondu ve Velké Británii. Následo-
vala panelová diskuse a druhý den
pracovní workshopy.

Území Prahy 13 je rozvojovým
územím hl. m. Prahy. V následu-
jících 10 -15 letech zde vznikne
urbanistický celek Západní
Město. Pokračující výstavbu
první etapy této nové čtvrti již
můžeme sledovat za Jeremiášo-
vou ulicí západně od sídliště Sto-

důlky. Jedná se o největší urba-
nistický projekt po roce 1989,
který by předpokládanou celko-
vou kapacitou 10 000 bytových
jednotek mohl po dokončení
překonat i pražské Jižní Město.
Proto je vhodné se zamýšlet nad
možnostmi, jak zajistit pro ta-
kové území a nově vznikající ko-
munitu vyvážený rozvoj po
stránce ekonomické, sociální
i environmentální.

Konference byla shrnutím po-
znatků z projektu nazvaného
Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha
13 k zajištění hospodářské a soci-
ální soudržnosti v souvislosti s roz-
vojem území.
Tento projekt byl plně financo-
ván z Operačního programu lid-
ské zdroje a zaměstnanost, který
využívá prostředky Evropského
sociálního fondu.

Samuel Truschka

Britové z Cambridge se podělili o své zkušenosti

Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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Neváhejte zavolat strážníky
Do redakce chodí řada dopisů, ve
kterých upozorňujete na rušení
nočního klidu, vandalismus, po-
píjení alkoholu na veřejnosti...

Například pan Jaroslav
Hűbsch mimo jiné píše:

Denně chodím s pejskem po sta-
rých Stodůlkách, denně sbírám po-
hozené skleněné lahve a střepy,
nejčastěji u dvou laviček umístě-
ných v parku „u kašny“ (opravdu
zde bývala kdysi kašna). Deset
metrů od laviček je koš na od-
padky. V dubnu jsem vyfotografo-
val, co po sobě nechala naše
nepřizpůsobivá mládež „odpočíva-
jící“ na těchto lavičkách. Působit
na tuto „sebranku“ je vlastnímu
zdraví nebezpečné, městskou poli-
cii to nezajímá. My, slušní občané,
se shodujeme na účinném řešení,
tyto lavičky odstranit ...

Jedním z problémů, se kterým
se městští strážníci v Praze 13
opakovaně setkávají, je narušo-
vání veřejného pořádku mladi-
stvými v podvečerních
a večerních hodinách v okolí
hřišť a uvnitř sídlištních vnitro-
bloků. Skupinky mládeže nedo-
držují provozní řády hřišť,
znečišťují okolí, ruší noční klid,
poškozují majetek a popíjejí al-
kohol či si dokonce na veřejnosti
aplikují drogy . Není v silách
městské policie zajišťovat nepře-
tržitý dozor u všech potenciálně
rizikových míst, provádí zde však
pravidelné i namátkové kontroly.
S příchodem teplého počasí oče-
kávají strážníci tradiční nárůst
podobných problémů, proto
budou kontroly ještě častější,
s využitím většího počtu stráž-
níků a ve spolupráci s kurátory

sociálního odboru a s protidro-
govým koordinátorem ÚMČ
Praha 13. „Pravidelnými kontro-
lami rizikových míst strážníci za-
braňují tragickým následkům,
které má požívání alkoholu
a drog u mladistvých, je to tedy
především prevence, nejen re-
prese“, hodnotí práci strážníků
první náměstek primátora Ru-
dolf Blažek. Strážníci v Praze 13
v dubnu zkontrolovali 30 provo-
zoven, zjistili 23 případů podá-
vání alkoholu nezletilým
a v posledních dvou dubnových
dnech nalezli na sídlištích 7 opi-
lých nezletilých osob.

Strážníci musí mít vždy zá-
konný důvod k tomu, aby mohli
zasáhnout. Je nutné zdůraznit, že
přítomnost větší skupiny osob na
veřejně přístupném místě neza-
kládá sama o sobě podstatu proti-
právního jednání. Odhazování
odpadků a poškozování laviček,
hlučení a křik po desáté noční ho-
dině již ale je důvodem pro zavo-
lání na tísňovou linku 156 nebo
přímo na služebnu Městské poli-
cie v Praze 13. Do telefonu sdělte,
jakého protiprávního jednání jste
momentálně svědkem, kde přesně
k události dochází a udejte rovněž
bližší popis osob. Sami však
z bezpečnostních důvodů proti
výtržníkům nijak nezasahujte.
Rovněž nemusíte mít obavy
z prozrazení své identity – ta je
chráněna zákonem. Strážníci jsou

v této situaci oprávněni na místě
zasáhnout, závadové osoby za je-
jich jednání postihovat, případně
je z místa vykázat. Telefonní čísla
na služebnu městské policie
v Praze 13: 251 625 175-6.

Hana Fialová

Oddělení komunikace s veřejností, MP hl. m. Prahy

Děkuji a vyjadřuji obdiv

Chtěla bych touto cestou poděkovat
a vyjádřit obdiv akademickému
malíři Radimu Vejvodovi, který
vede zájmový kroužek grafiky
v ZŠ Bronzová. To, jak dovede své
umění předávat dál, je nejlépe vidět
na dílech jeho malých žáků, z jejich
radosti z krásných linorytů a v ne-
poslední řadě z toho, jak se na další
hodiny s ním těší. Přijďte se o tom
osobně přesvědčit.

Jana Petrželová

Z vašich dopisů

Odpovídá psycholog

Dospělé dcery versus nová přítelkyně
Dobrý den paní doktorko,
ráda bych se poradila, jak pomoci
svému příteli. Oba nejsme rozve-
dení, ale se svými zákonnými pro-
tějšky nežijeme. Přítel má
problematický vztah se svými dce-
rami (22 a 20 let). Daly mu nůž
na krk: Buď se vrátíš k mámě, nebo
nás už nikdy neuvidíš. Přítel se se
mnou proto rozešel. Ale za dva
týdny náš vztah byl stejně inten-
zivní a vášnivý jako před tím. Šli
jsme spolu do divadla, po přestávce
se ale něco stalo. Najednou byl
chladný. Po představení mi řekl, že
ke mně nepojede. Mladší dcera mu
prý napsala, že už ho nikdy nechce
vidět. Snažila jsem se ho uklidnit.

Nechápu, jak mohou dcery svého
otce takto citově vydírat, a že on se
nechá. Poraďte, co mu mám poradit,
jak mu pomoci. Nevím, jak se za-
chovat. Nevím, jestli bych se s ním
neměla rozejít a na jeho případné
snahy o obnovení vztahu nereago-
vat, aby si mohl v klidu udělat po-
řádek ve svém budoucím životě.
Mám ho ráda, nechci o náš vztah
přijít, ale nechci, aby musel neustále
balancovat mezi mnou a svými
dcerami.

Takové a podobné příběhy
slýchávám ve své ordinaci po-
měrně často. Je to velmi obtížná
situace pro všechny zúčastněné
a rozhodně přináší všem více
komplikací než potěšení. Žena
se snaží situaci vyřešit za daného
muže hlavně proto, aby ho zís-

Na co se ptáte
kala na svoji stranu. Hledá radu
a řešení pro muže svého srdce.
Ona ale nemůže vyřešit tento
problém za něj. On se bude
muset rozhodnout sám. Ano, ze
strany dospělých dcer jde o vy-
dírání. A také o obhajobu
opouštěné matky, kterou mají
jistě také rády a snaží se jí brá-
nit. On bude muset udělat roz-
hodnutí sám za sebe, opravdu je
v tlaku mezi dcerami a novou
ženou. Dospívající a dospělé
dcery na místě vedle svého otce
obtížně unesou jakoukoli jinou
ženu než vlastní matku. Tento
problém se vůbec nemusí týkat
osobně nové mužovy přítelkyně.
On se musí rozhodnout, zda
unese jejich tlak a prosadí si
nový vztah i za cenu, že možná
své dcery ztratí. To je hodně

těžké rozhodnutí. Tazatelka by
se v žádném případě neměla
snažit převzít zodpovědnost za
toto rozhodnutí na sebe. Muž
by jí to mohl jednou vyčítat. Ani
rozhodnutí rozejít se s ním nevi-
dím jako moudré, když s ním
chce být. Odborná pomoc psy-
chologa by určitě byla vhod.
Prozatím rada pro ženy v po-
dobné situaci - pokuste se držet
se stranou a sama sobě stanovit
termín, jak dlouho budete snášet
jeho váhání. Mohl by takto
váhat i několik let a to by vaší
psychické pohodě asi nepřispělo.

Všem čtenářům časopisu
STOP přeji, aby podobné situace
řešit vůbec nemuseli.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz
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Když se řekne nohejbal, každý si představí chatovou osadu,
plácek se sítí a možná taky utopence a pivo. A něco na tom
je. Nohejbal je skutečně hra, která se léta hrála zejména
v trampských a chatových osadách nebo na pláckách, kde
nebylo dost místa nebo se sešlo málo hráčů na fotbal.
I samotný název svědčí o tom, že je to sport českého
původu. Vznikl prý v roce 1922 na Slavii, když fotbalisté
začali pro zábavu hrát fotbal přes šňůru.

Teprve postupem času se nohej-
bal začal hrát přes síť a v roce
1936 vznikla první pravidla.
Dlouhá léta byl ale nohejbal spíše
rekreačním sportem na osadách,
také se mu prý říkalo trampský
fotbal. Oficiální soutěže se roz-
běhly až v posledních 25 letech.
Evropské mistrovství se hraje te-
prve od roku 1993, mistrovství
světa od roku 1996. I dnes je ale
nohejbal zejména evropskou zá-
ležitostí, jinde ve světě se snad
hraje jen v Brazílii, v USA ho
hrají v podstatě jen čeští krajané.

Ke světové nohejbalové špičce
patří také vlasatí bráchové z No-
vých Butovic, dvacetiletý Dan
Putík a jeho čtrnáctiletý bratr
Jirka.

Jak jste s nohejbalem začali?
Dan: Začali jsme hrát vlastně
díky tátovi. Táta hrával nohejbal
ve dvojici se strejdou ve Žlutých
lázních, i proti chlapům, kteří
hráli soutěž. Já jsem jako kluk
hrál fotbal. Pak jsem si párkrát
zahrál s tátou a chytlo mě to.
Před dvaceti lety jsme se přestě-
hovali sem, táta začal hrát za
Nové Butovice a já za Řeporyje.
V šestnácti jsem přestoupil do
Břví a po dvou sezonách do Ča-
kovic - to je klub, který hraje
nejvyšší soutěž, extraligu. V ex-
tralize je osm klubů, kromě nás
třeba Karlovy Vary, Děčín, Mo-

dřice, Žatec nebo Šacung Bene-
šov, to je osada, která se vypraco-
vala do extraligy...

Jak probíhá nohejbalová soutěž?
Hrají buď jednotlivci, dvojice
nebo trojice. Hraje se zpravidla
na antuce, dnes někdy i na umě-
lém povrchu. V nižších soutěžích
hrají na tři dopady, my v extralize
na dva a v mezinárodních zápa-
sech se hraje jen na jeden dopad.
Zápasy jsou každou sobotu, od
dubna do června se odehrají dvě
kola a potom přijde play off.

Kdy se dostavily první úspěchy?
Ve čtrnácti jsem ještě kombino-
val fotbal s nohejbalem. To jsem
byl třeba pětkrát týdně na hřišti
a měl jsem volnou jen neděli. Tak
jsem skončil s fotbalem a hraju
jen nohejbal. Prvním větším
úspěchem bylo druhé místo na
mistrovství republiky dvojic
v roce 2005 v Karlových Varech.
Pak už to šlo – jeden titul mistra
republiky za žáky a tři za dorost.
V roce 2006 v Opavě a 2008
v Přerově jsme za juniory získali
zlato na mistrovství světa v troji-
cích. A kromě toho mám
2. místo z mistrovství republiky
mužů, dvojic.

Jak vypadají tréninky?
V Čakovicích trénujeme dvakrát
týdně dvě a půl hodiny, to hlavně

Nohejbal – sport s budoucností

hrajeme a cvičíme herní taktiku.
Kondiční cvičení a posilování
probíhá spíš v zimě. Mám vý-
hodu, že chodím na noční, dělám
pekaře v soukromé pekárně
v Nuslích, takže dopoledne se
vyspím a odpoledne mohu tréno-
vat. Máme skvělé trénery Jiřího
Suchého a Zdeňka Kalouse, ten
trénuje bráchu.

Ty, Jirko, hraješ taky za Čakovice?
Jiří: Nohejbal jsem začal hrát asi
před pěti lety s bráchou v Řepo-
ryjích. V roce 2008 jsme vyhráli
na Evropském šampionátu do
13 let v Košicích. Teď hraju
v Čakovicích, asi rok dokonce
za chlapy. Hraju ve dvojicích
s mnohem staršími hráči a ve
trojicích někdy i s Fandou Ti-
cháčkem, to je jeden z nejlepších
nohejbalistů na světě a je mu už
dost přes šedesát let.

Co děláte ve volném čase?
Jiří: Jezdím na snowboardu, taky
hraju ve škole florbal.
Dan: V létě jsem pořád na
kurtu a volno nemám. V zimě si
občas zahraju badminton nebo
squash, zaplavu si, poslední
dobou mě dost baví kolečkové
brusle, na ty jsou tady výborné
trasy. Na čtení moc nemám čas,
ani hudba mě moc nebere. Taky
se dost věnuju slečně (Zuzaně),
tu naštěstí nohejbal chytnul
a fandí mi. Chodí si s námi do-
konce občas zakopat. Možná
vás to překvapí, ale ženy mají
taky soutěž a taky se hraje
mistrovství světa.

Hrozí při nohejbalu nějaké zranění?
Táta kvůli kolenu přestal s fot-
balem a přešel na nohejbal. Je
bezpečnější než fotbal, protože
tam nedochází k fyzickému
střetu se soupeřem. Ale už mám
taky operovaný meniskus – kvůli
rychlé změně směru. Maminka
má zase operované koleno z lyží.
Je ale velká fanynka nohejbalu,
jezdí se mnou na turnaje a vozí
pro celý tým buchty. A hrozně
hru prožívá a fandí. Ze začátku
jsem se kvůli tomu vůbec ne-
mohl soustředit. Ale se Zuzanou
si maminka rozumí a fandí mi
společně.

Jak se člověk dostane do reprezen-
tace?
Širší výběr má asi 16 – 25 lidí,
které si reprezentační trenér vy-
bírá většinou z extraligových
týmů. Mně se loni poštěstilo, že
jsem hrál za muže na Světovém
poháru v rumunském městě
Oradea. Hráli tam Češi, Slo-
váci, Maďaři, Rumuni, Fran-
couzi a Chorvati. Vybojovali
jsme druhé místo, porazili nás
jen Slováci, ti teď dost vedou.
Hrálo se na jeden dopad a byl
to opravdu skvělý zážitek, užil
jsem si to. Byl jsem překvapen,
kolik lidí tam má o nohejbal
zájem, koukali na nás a zkoušeli
si taky zakopat. Vůbec si mys-
lím, že zájem o nohejbal velmi
stoupá a že za dalších pár let ho
bude hrát mnohem víc lidí, než
dnes. Řekl bych, že tenhle sport
má budoucnost.

Samuel Truschka
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Pomník připomíná památku Generála nebe
Památku legendárního českoslo-
venského pilota Františka Peřiny,
hrdiny druhé světové války, pře-
zdívaného Generál nebe,
připomíná pomník, který byl
slavnostně odhalen 6. května,
přesně v den čtvrtého výročí
Peřinova úmrtí. Pietního aktu
v Praze - Řepích se zúčastnili
předseda Senátu Přemysl So-
botka, ministr pro evropské
záležitosti Juraj Chmiel, pri-
mátor Pavel Bém a řada dal-
ších hostů.

„Byl to statečný a skvělý člo-
věk, který si zaslouží naši trva-
lou úctu,“ řekl poslanec Petr
Bratský, který se s Peřinou

dobře znal. Pomník od sochaře
Tomáše Havránka tvoří dvě oce-
lové desky s vyobrazením brit-
ského letounu Spitfire, na němž
Peřina létal. Pomník stojí před
Základní školou Františka Pe-
řiny, která nese jméno slavného
letce od roku 2002. Samuel Truschka

Uctili památku padlých
Zástupce starosty naší městské
části Petr Zeman a člen zastupi-
telstva Vít Bobysud uctili ve
středu 5. května památku občanů
Stodůlek padlých při pražském
povstání před 65 lety položením
věnce u pomníku obětí obou svě-

tových válek v blízkosti stodůlec-
kého kostela. K pomníku položili
věnec z rudých a bílých karafiátů
se stuhou v národních barvách.
Pietní akt pokračoval u památ-
níků v Třebonicích a na Vidouli.

Dan Novotný

Na barikádách se zase bojovalo
Po 65 letech se rozpoutala střelba
kolem žižkovské Pražačky. Vý-
znamné místo bojů Pražského
povstání v květnu 1945 se stalo
v pátek 7. května opět bodem,
kam mířily kroky stovek Pražanů.
Proběhla zde pod záštitou sta-
rosty Prahy 13 Davida Vodrážky
rekonstrukce části bojů Praž-
ského povstání Barikáda 2010.
Od rána obránci budovali bari-
kádu a pak ve vystoupeních až do
večera předváděli divákům, hustě
lemujícím silnici kolem školy, ty-
pické situace ze střetů, které se
odehrávaly před 65 lety. Nechy-
běla obrněná technika, výbuchy
a plamenomety, nervy i uši de-

roucí přestřelky mezi německými
jednotkami a povstalci, ani pří-
měří, při kterých obě strany pod
vlajkou Červeného kříže odnášely
raněné z bojiště. Viditelnou
radost a ulehčení, stejně jako
v květnu 1945, přinesl spásný pří-
jezd Vlasovců se znaky POA,
podkreslený originální nahrávkou
výzvy k ukončení palby a otevření
uzávěr na barikádách tehdejšího
Československého rozhlasu. Tak
přesvědčivou a z takové blízkosti
provedenou rekonstrukci bojů
z jara 1945, které se konají u nás
i v Evropě, mohli diváci zažít
pravděpodobně jen u Pražačky
na Žižkově. Dan Novotný
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Opravdu nebývalé množství ča-
rodějnic všech rozměrů se slétlo
30. dubna v podvečer do Cen-
trálního parku. Bylo jich tolik, že
při soutěžích masek, košťat
a strašných nosů málem některé
přepadly z pódia. Těžkou práci
měli porotci – starosta David Vod-
rážka se svými zástupci, poslanec
Petr Bratský a také primátor
Pavel Bém. Nakonec ale ty
nejskvělejší čarodějnice a čaro-
dějníky vybrali a odměnili
množstvím dárků. Primátor se
starostou pak ještě rozdali zájem-
cům dvě stě malých stromků
k zasazení.

Ke skvělé atmosféře večera,

pořádaného Prahou 13, při-
spěla také osvědčená kapela
Echo 91. Největší úspěch ale
měli zpěvák Tomáš Klus s kyta-
ristou Jiřím Kučerovským, které
nezaskočil ani výpadek elektric-
kého proudu – vystoupili s ky-
tarami na kraj pódia před
mikrofony a bavili posluchače
skvělými improvizacemi a oka-
mžitě vymyšlenými texty, dokud
se závadu nepodařilo odstranit.
Není divu, že Tomáš Klus
přidával a pak se asi hodinu po-
depisoval a fotil se svými pří-
znivci. Počasí vyšlo, jídla a pití
byl dostatek a dobře se bavili
mladí i staří. Samuel Truschka

Poznávací procházka ze Stodůlek do Řep
V neděli 16. května bylo opravdu
velmi nevlídné počasí. Přesto se
našlo poměrně dost nadšenců
i celých rodin, kteří se zúčastnili
druhého ročníku turistické sou-
těžní hry Poznávat a chránit. Ten-
tokrát ji Praha 13 uspořádala
společně s Prahou 17. „Smyslem
je provést účastníky po památkách
a zajímavostech na území obou
městských částí,“ řekl organizátor
Vít Bobysud. „Navíc si mohou vy-
zkoušet své znalosti v jednodu-

chém testu a vyhrát cenu.“
Pochodníci měli na výběr

z různě dlouhých tras od radnice
Prahy 13 nebo 17. Po cestě nav-
štívili například skanzen Řepora,
krteňský kostelík, řepský klášter
nebo hrob Babinského. V cíli je
čekalo občerstvení, atrakce pro
děti a zástupci starosty Petr
Zeman a David Zelený, kteří vy-
losovali ze správně vyplněných
testů výherce hodnotných cen.

Samuel Truschka

Úřad městské části Praha 13 se
20. května stal vůbec prvním úřa-
dem v republice, který bude jako
služební vozidlo využívat ekolo-
gický automobil na elektřinu.
Starosta David Vodrážka převzal
toho dne do provozu elektromo-
bil Peugeot Electric, který dosa-
huje rychlosti 90 km/h, na
nabitou baterii ujede až 130 kilo-
metrů a do města je tedy velmi
vhodný. Nabíjecí stanici lze navíc
zapojit do běžné zásuvky. Vozidlo
budou využívat pracovníci a úřed-
níci k běžným služebním jízdám.

„Elektromobily představují pro
města ideální řešení. Jsou tiché,
neprodukují žádné zplodiny a ve
spotřebě svého paliva jsou vysoce

efektivní,“ řekl starosta David
Vodrážka. V západní Evropě,
Spojených státech a na Dálném
východě se elektromobily po-
stupně stávají běžnou součástí
městského provozu. Často mají
zvýhodněný vjezd do center
v rámci mýtného, parkovací
místa zdarma atd.

V České republice zatím bez-
emisní doprava příliš rozšířená
není. „Města by měla jít příkla-
dem,“ říká starosta Vodrážka.
Proto se Praha 13 stala zakládají-
cím členem iniciativy elektromo-
bilniurad.cz, sdružující všechny
úřady, které aktivně využívají
elektromobily a zasazují se o čis-
tou dopravu. Samuel Truschka

Větší než velké množství čarodějnic
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Oznámení rodičům žáků 5. tříd
Ředitel ZŠ Kuncova ozna-

muje, že vzhledem k velkému
počtu zaslaných přihlášek žáků
z jiných škol do budoucího 6.
ročníku, budou otevřeny všechny
plánované studijní skupiny, tedy
matematická, jazyková (AJ – FJ)
i sportovní (judo, basketbal), a to
ve dvou popř. i ve třech šestých
třídách. Navíc s ohledem na
poptávku rodičů a na základě
letošní velmi dobré zkušenosti
otevřeme ve školním roce
2010/2011 v 6. ročníku i výtvar-

nou studijní
skupinu. Ter-
mín přijímacího
řízení se z dů-
vodu velkého zájmu prodlužuje
do 15. června 2010. Podmínky
přijímacího řízení i přihlášky do
matematické, jazykové, sportovní
a výtvarné studijní skupiny na-
jdete na www.zskuncova.org
nebo si je osobně můžete vyzved-
nout v sekretariátu školy
(tel. 235 520 975).

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Letecký den nad třináctkou

Prázdninový kurz českého jazyka

Asi tak nějak bychom mohli na-
zvat poslední dubnový den, kdy
vzdušný prostor nad naší měst-
skou částí nekompromisně obsa-
dily nejen čarodějnice, ale
i nejrůznější bytosti jim velmi po-
dobné. Vyjít na ulici? Tak to bylo
jen pro ty nejodvážnější. O tom,
že Prahu 13 obsadily, naštěstí jen
na chvíli, bytosti vskutku nadpo-
zemské, by vám mohly povyprá-
vět děti z našich mateřských
a základních škol. Například
v ZŠ Klausova, ve FZŠ Trávníč-
kova nebo v Mateřské škole Pas-
telka bylo neobyčejně živo.
Dramatickou situaci naštěstí zleh-

čily hry a soutěže, takže i ti méně
odvážní si tento den jistě užili.
A protože nemáme žádné zprávy
o tom, že by se někdo k čaroděj-
nicím přidal a nad ránem s nimi
zmizel, můžeme považovat letošní
poslední dubnový den za úspěšný.

Eva Černá

FZŠ Mezi Školami 2322 pořádá
od 16. do 27. 8. vždy od pondělí
do pátku Prázdninový kurz čes-
kého jazyka.
Kurz probíhá ve dvou rovinách:
� základní komunikační doved-
nosti v českém jazyce
� doučení a procvičení české gra-
matiky

Má za cíl zlepšit komunikaci
a porozumění žáků v českém ja-

zyce a umožnit jim úspěšné zvlád-
nutí školní docházky. Kurz je
určen žákům – cizincům - ve věku
6 – 12 let a je pro žáky zdarma.

Výuka bude probíhat vždy od
9.00 do 11.45 hodin v hlavní bu-
dově školy. Strava není zajištěna.
S sebou: přezůvky, pastelky, sva-
činu a pití. Více na www.fzsme-
ziskolami.cz.

Ivana Hamplová, Marta Šefčíková

Lunaparky bavily děti celý květen
Dračí majestátnost originální
lochnesky, která pochází z doby
zábavního pravěku, kdy země-
koulí ještě otáčely transmise a ne
procesory, uchvátila okamžitě
pozornost všech malých i větších
návštěvníků Lunaparku Helfer
u stanice metra Hůrka. K zábavě
příspěli i poníci, dva kolotoče,

jumping i skákací hrad. Podob-
nou porci atrakcí nabídl na sta-
nici Luka Lunapark Heřmanský.
Tři dny hostily děti z mateřských
škol a školních družin Prahy 13,
které do lunaparků pozval sta-
rosta David Vodrážka. Oba luna-
parky byly pro veřejnost otevřeny
celý květen. -dn-

Mladí zájemci o biologii soutěžili
Víte, proč se někteří ptáci popelí?
Který z našich lesních opeřenců
si upravuje velikost vletového
otvoru do hnízdní dutiny „na
míru“ nalepováním kousků bláta?
Na tyto a řadu dalších otázek

hledali odpověď účastníci obvod-
ního kola v pořadí již 44. ročníku
Biologické olympiády, které 13.
a 20. dubna uspořádala FZŠ Mezi
Školami ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Praha 5. Celkem

36 žáků druhého stupně zá-
kladní školy a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií
muselo prokázat nejen vědo-
mosti, ale při praktických
úkolech i nemalou dávku
zručnosti. Nejúspěšnější řeši-
telé budou hájit barvy Prahy
13 a 5 v městském kole.

Marcela Plesníková

Zářivky v odpadu nekončí
Úsporné kompaktní zářivky
a výbojky, kratší trubicové zářivky
a světelné zdroje s LED diodami
šetří během životního cyklu vý-
znamně energii. Co ovšem s nimi
poté, co skončí jejich životnost?
Od května jako první v Praze 13
mohou žáci FZŠ Mezi Školami
a jejich rodinní příslušníci ode-

vzdávat ve
škole úsporné
zářivky k recy-
klaci. Nezis-
ková společnost
Ekolamp pro tento účel poskytla
sběrnou nádobu a také zajišťuje
odvoz vysvícených zářivek.

Marcela Plesníková

Tulipánový den pro postižené děti
Někdy v polovině měsíce dubna
byla naše škola oslovena obecně
prospěšnou společností KID, aby
se 28. 4. podílela na pořádání Tuli-
pánového dne pro postižené děti
ve Fakultní nemocnici Motol. Jeli-
kož se jednalo o poměrně šibe-
niční termín a ne zrovna atraktivní
hodinu, měl jsem strach, jestli se

nám podaří vytvořit odpovídající
program. Skutečnost ale předčila
mé očekávání. Překvapilo mě,
s jakou chutí se oslovení žáci pus-
tili do přípravy svých vystoupení,
zrušili své jistě lákavější aktivity, jen
aby svým méně šťastným kamará-
dům udělali radost. Za ZUŠ Stodůlky

Vladimír Světlík, zástupce ředitelky

Mše svaté v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách
prázdninový provoz od 1. 7. - 31. 8. 2010
Neděle 8.00 (před mší sv. v 7.20 modlitba růžence)
Pátek 18.00 (eucharistická adorace do 19.30

- možnost svátosti smíření)
Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou nebo kdykoli po dohodě.

Mše svaté v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích
prázdninový provoz od 1. 7. - 31. 8. 2010
Neděle 11.00
Středa 18.00 (eucharistická adorace do 19.45

- možnost svátosti smíření)
Možnost svátosti smíření vždy 30 minut před bohoslužbou nebo kdykoli po dohodě.
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TS Mirabel se může pochlubit
dalšími výsledky ze soutěží.
Skupina Street dance vyhrála
1. místo v Ledečském tanečním
poháru s choreografií Come on.
Soutěž Čáslavský čtyřlístek byla
pro nás velice úspěšná. Nejmenší
Irské tanečnice získaly 3. místo
s choreografií Králíčci stejně jako
děti Street dance s choreografií

Kámoši Farby, Šelby. Street
dance juniorky si na této soutěži
vytancovaly 5. místo. Moderní
scénický tanec vybojoval 2. místo
s choreografií Symbióza.
Všechny výsledky nás velice těší
díky hojné a kvalitní konkurenci.
Skvělým umístěním se můžou
pyšnit i juniorky z Irských tanců.
Na Mistrovství Čech v soutěži

Taneční skupina
roku získaly
1. místo, nyní je
ještě čeká
Mistrovství ČR.
Držte nám palce
při dalších sou-
těžích. Nově
můžete infor-
mace
o TS Mirabel
sledovat také na
facebooku.

Monika Johanidesová

Koncem dubna se v ZŠ Kuncova
konala pro žáky 4. a 5. tříd
okresní soutěž Prevent Cup ve
vybíjené. Jako hostující škola jsme
připravili do soutěže dva týmy. Ve
středu 28. dubna zahájili turnaj
chlapci z páté třídy, děvčata po-

kračovala o den později. Oba
naše celky byly velmi úspěšné. Jak
chlapci, tak děvčata si odnesli kov
nejcennější. Vybojovali pro naši
školu zlato. Za 1. místo v turnaji
ve vybíjené chlapcům i dívkám
blahopřejeme. Jana Faltejsková

Oddíl sportovní gymnastiky tré-
nující v ZŠ Janského na Velké
Ohradě přijímá od září nové děti
(roč. 2004 a mladší) do družstev
přípravky. Tréninky budou každé
pondělí 16 – 17 a každou středu
16.30 – 17.30 hodin. Zájemci se

mohou přihlásit v červnu, a to
vždy v úterý od 16.30 hodin
přímo v tělocvičně. Informace
o našem oddílu získáte na
www.gymnastikareporyje.cz
nebo na tel. 773 963 651.

Andrea Verešová

Přijďte mezi nás

Skvělého úspěchu dosáhly spor-
tovní gymnastky, trénující v ZŠ
Janského, na Mistrovství ČR
TymGymů v Ostravě. V katego-
rii Junior Cap s přehledem zvítě-
zily a kvalifikovaly se na říjnové
mistrovství Evropy ve Švédsku.
Družstvo mladších žákyň skon-
čilo druhé.

Na Mistrovství ČR ČASPV ve
sportovní gymnastice závodnice
SK Velká Ohrada vybojovaly
v družstvech dvě bronzová místa,
v jednotlivkyních se nejlépe dařilo
Terezce Doubkové, která skončila
třetí. Všem závodnicím přejeme
hodně sil do dalších gymnastic-
kých bojů. Andrea Verešová

Mistryně ČR bydlí na třináctce Chlapci ze sedmé třídy ZŠ Jan-
ského 2189 bojovali o postup do
krajského kola ve čtvrtém roč-
níku basketbalové soutěže Ne-
stlé Basket Cup 2010. Turnaj se
uskutečnil ve čtvrtek 8. dubna
v krásné sportovní hale v Modřa-
nech. Do první kvalifikace byla
vylosována 4 družstva. Naši re-
prezentanti porazili rozdílem
třídy žáky ze ZŠ Vladivostocká
i Gymnázia nad Kavalírkou. Se
sportovní basketbalovou třídou
ze ZŠ Plamínkové Praha 4 se-
hráli vyrovnané utkání, ale v zá-

věru nestačili dotáhnout již 12ti
bodový rozdíl a o 2 body pro-
hráli. Do dalších bojů 16. dubna
však postoupily obě družstva a to
už bylo o něčem jiném. Naši
chlapci vyhráli a koncem května
je čeká mistrovství republiky
v Olomouci. Zástupci naší školy
Jirka Šimánek, Marian Svitek,
Kája Trsek, Matěj Kvasnička,
Danny Mourad, Dominik Vo-
truba, Tomáš Klusák, Péťa Bar-
toš, Patrik Hynek a Kuba
Kletečka zaslouží pochvalu a vel-
kou gratulaci.. Jana Civínová

Nestlé Basket Cup 2010

Dne 1. května se ve Stupavě
u Bratislavy uskutečnil meziná-
rodní turnaj karate Slovakia
Open 2010. Závodníci se sjeli ze
Slovenska, Itálie, Polska, ale
i z České republiky. V kategorii
žáků 12 - 13 let reprezentoval
naši republiku Jan Kozák, který

trénuje pod vedením učitele ka-
rate Adama Soebajo v Praze 13
v prostorách tělocvičny FZŠ prof.
O. Chlupa. V bojových katego-
riích, ve kterých startoval, tedy
Shoto-kan a Open style, získal
pro Českou republiku dvě zlaté
medaile. Pavel Kozák

Zlato ze Slovakia Open 2010

Dva týmy – dvě zlaté

SportSport

Další úspěchy TS Mirabel



Za účasti MČ Prahy 13 pořádala
ve čtvrtek 13. května MŠ Po-
hádka ve spolupráci s SK Aktis
Praha a Pražským atletickým
svazem na hřišti při Gymnáziu
J. Heyrovského závody družstev
mateřských škol v atletice. Už
desátý Butovický zajíček byl vě-
nován tradičně těm nejmenším
dětem, které docházejí ještě do
mateřských škol v Praze 13.
Každá ze zúčastněných školek
utvořila desetičlenné družstvo
složené z 5 chlapců a 5 dívek.

Soutěžilo se v běhu na 30 a 250
metrů, ve skoku do dálky z místa
a v hodu míčkem. Boje to byly
zapálené ale veselé, všechny ve
stylu fair-play. Sportovní soutěže
nejmenších nakonec korunovala
štafeta rodičů, po které následo-
valo vyhlášení vítězů. Letos vy-
hrála Pohádka, stříbrný byl
Večerníček a bronzová Rosnička.
Vítězné družstvo bude 27. května
reprezentovat Prahu 13 na celo-
pražských Sportovních hrách
MŠ 2010. -dn-

Děti soutěžily v Butovickém zajíčku

Sokol Stodůlky přibírá ve všech
kategoriích mládeže nové hráče.
Bližší informace - po roční-
cích narození:
� 1991 - 93 - p. Varga:
774 957 799 - dorost
� 1994 - 95 - p. Černý:
603 395 996 - starší žáci
� 1996 - p. Fajkus: 602 464
251 - mladší žáci A
� 1997 - p. Slepička: 603 970

992 - mladší žáci B
� 1998 - 1999 - p. Kratochvíl: 737

139 819 - starší přípravka
� 2000 - p. Procházka:
774 645 714 - mladší
přípravka A
� 2001 - p. Pavlišín: 774

576 398 - mladší pří-
pravka B

� ti nejmladší - p. Hartman nej-
st.: 721 521 016 Aleš Musil

Přibíráme nové hráče
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Výjimečně příznivé počasí prová-
zelo letošní Evakuaci na kole,
kterou její duchovní otec Jarda
Matýsek naplánoval na 24.
dubna. U stodůlecké pošty se
sjelo přes 60 natěšených cyklistů
nejrůznějšího věku, kteří se po
výstřelu místostarosty Petra Ze-
mana ze startovací pistole vydali

přes Třebonice, Chrášťany,
Chýni, Červený Újezd a Svárov
do malebného údolí Kačáku. Cíl
byl tentokrát v hospůdce Na
mlejně v osadě Rejnov, kde se vý-
letníci posilnili teplým gulášem
a chlazeným mokem. Organizá-
tor odměnil dárkem nejstaršího
i nejmladšího účastníka. Po pří-

jemném posezení
ve stínu pípy se
jezdci postupně vy-
dali přes Úhonice
(nebo Chruste-
nice), Rudnou
a Zbuzany k do-
movu. V nohou
měli asi 40 kilome-
trů a u srdce dobrý
pocit z příjemného
výletu. -st-

Stařík i malé pachole ujíždějí na kole

Přijďte si do Centrálního parku
vyzkoušet kondiční cvičení
a Nordic Walking pod vedením
profesionálních trenérů z týmu
Davida Hufa. Můžete si zcela
zdarma vyzkoušet odborně ve-
dené cvičení, a to každé pondělí
10.00 -10.50 (Nordic Walking),
každou středu 16.00 – 16.50
(kondiční cvičení) a každý čtvr-
tek 10.00 – 10.50
(kondiční cvičení s hlí-
dáním dětí).

Sraz zájemců o spo-
lečné cvičení bude za
každého počasí před
budovou sociálního za-
řízení u sportovního
hřiště uprostřed Cen-
trálního parku. Cvičit
se bude ve venkovní
posilovně a okolí. Trek-
kingové hole pro Nor-

dic Walking je možno si zapůjčit,
podložky na kondiční cvičení si
vezměte s sebou. Před cvičením
informujte trenéra o svých pří-
padných zdravotních omezeních.

Ke společnému cvičení zve
všechny obyvatele třináctky, ze-
jména maminky na mateřské do-
volené a seniory, starosta David
Vodrážka. -red-

Zacvičte si na třináctce s trenérem
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StřípkyStřípky

CARMINA VOCUM SLAVÍ DVACETINY
Skutečně je tomu již 20 let, co v Praze 13 vznikl smíšený pěvecký sbor
Carmina Vocum. U příležitosti tohoto krásného kulatého výročí bude
do 8. června v atriu radnice k vidění výstava mapující zejména posled-
ních pět let činnosti sboru pod vedením sbormistryně Dragany Nova-
kovič Vitas. Sbor se účastnil řady soutěží a festivalů, máme za sebou
i několik úspěšných zahraničních zájezdů, např. letos v květnu na sou-
těž pěveckých sborů v německém Goslaru. U příležitosti oslavy sboro-
vých narozenin pořádá sbor 3. června v 18.30 hodin v obřadní síni
radnice koncert s milým hostem - dětským pěveckým sborem Sto-
důlky, který při ZUŠ Stodůlky vede též paní Dragana Novakovič
Vitas. Přijďte se zaposlouchat do krásných tónů skladeb starších i mo-
derních autorů a společně s námi oslavit kulaté výročí. Lucie Bártová

TANEČNÍ SKUPINĚ D.A.R. SE DAŘÍ. Taneční skupina D.A.R. se
s choreografií Dobro a zlo zúčastnila 18. dubna Mistrovství Čech pro
mládež, které se konalo v Jablonci nad Nisou. Ve své kategorii jsme se
umístili na 4. místě a postu-
pujeme na Mistrovství ČR,
které se bude konat na
konci května v Kladně. Dále
jsme se 24. dubna zúčastnili
s choreografií Krotitelé
duchů Mistrovství Čech pro
juniory v Kladně a obsadili
jsme krásné 11. místo.

Michaela Gaydošová

UČEBNA V PROKOPSKÉM ÚDOLÍ. Příroda v Praze 13 a okolí po-
skytuje ideální možnosti realizovat výuku přírodopisu přímo v terénu.

A tak na přelomu dubna
a května vyrazily obě
třídy 9. ročníku ZŠ
Mládí na celé dopoledne
do Prokopského a Dalej-
ského údolí. Prakticky si
tak lze ukázat mnohé, co
by ve třídě zůstalo nepo-
chopeno. Učivem 9. roč-
níku je převážně
geologie a ta je v těchto
místech mimořádně
hodnotná. Věnovali jsme

se však i ostatním biologickým disciplínám, místopisu i historii ob-
lasti. Stihli jsme ještě kvetoucí koniklece a doprovázelo nás množství
motýlů. Mezi nejpěknější patřil otakárek ovocný. Odměnou nám byly
nevšední zážitky a zajímavá pozorování. Jaroslav Vodička, ředitel ŽŠ Mládí

TŘEBONICE PATŘILY DĚTEM. V neděli 9. května se u rybníka
v Třebonicích uskutečnil již 3. ročník zábavné akce pro děti. Na ně-
kolika stanovištích chytaly ryby, soutěžily ve speciálních hasičských
disciplínách (spojování hadic, hod smotanou hadicí na cíl) a prošly
i rybářským vědomostním testem. Protože všem dětem během sou-
těží pořádně vyhládlo, pořadatelé pro ně připravili i chutné občer-
stvení. Zábavná akce pak vyvrcholila vyhlášením výsledků soutěží.
Všechny děti dostaly věcné ceny a dárky včetně dárků od poslance

Petra Bratského. Ceny
vítězům předal ředitel
školy Petr Vodsloň.
Akci společně uspořá-
dali Občanské sdru-
žení Občané pro
Prahu 13, FZŠ Mezi
Školami, rybáři
a SDH z Třebonic.
Spolupořadatelem
akce byla již podruhé
MČ Praha 13.

Alena Panochová, FZŠ Mezi Školami

PSÍ ODPOLEDNE S DĚTMI. Děti hospitalizované v motolské nemoc-
nici se mohly jedno dubnové odpoledne pobavit se čtyřnohými kama-
rády. Dorazili za nimi speciálně vycvičení canisterapeutičtí pejsci se
svými pány. Malí paci-
enti házeli aporty, hla-
dili si je a povídali si
o psích zvycích. Kdo
chtěl, mohl si kromě
toho namalovat obrázek
na tričko. Děti si pak
odnášely své barevné vý-
tvory společně s dobrou
náladou a úsměvem.
Sešlo se jich i s rodiči
nakonec více než padesát. Díky dobrovolníkům se dlouhodobě hospi-
talizované děti mohou setkávat nejen s pejsky, ale také se šneky, stra-
šilkami a ráčky. Každý den v bílé nemocnici je pak díky těmto
zajímavým akcím veselejší. Více na www.dcmotol.cz.

Renata Dohnalová, dobrovolnické centrum
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POHÁDKOVÁ DÍLNIČKA. Ve středu 21. dubna se ve FZŠ Mezi Ško-
lami konala akce pro budoucí školáky. Paní učitelka Kateřina Pavezová
s žáky 9. tříd připravila na několika stanovištích zábavný program. Vod-
níci, čerti, víly a mnoho dalších pohádkových bytostí provedlo děti a je-
jich rodiče školou a odpovědělo na mnoho zvídavých otázek. Ivana Hamplová



HOBLINKA 2010. V několika květnových dnech proběhla ve FZŠ
Mezi Školami akce Hoblinka. Žáci většiny tříd prvního stupně se se-
známili s nástroji a prací se dřevem. Výsledkem bylo množství pěk-
ných výrobků. Přes počáteční obavy se vše obešlo bez úrazu. Ivana Hamplová

StřípkyStřípky
DŮLEŽITÉ JE UMĚT
POMOCI. Dům dětí
a mládeže Stodůlky
společně s Českým
červeným křížem, Po-
licií ČR, Sborem dob-
rovolných hasičů
a dalšími složkami při-
pravily 8. května Den
bezpečnosti a Memo-
riál Alice Masarykové.
Na děti i jejich rodiče
čekaly soutěže, hry a spousta informací o řešení nebezpečných situací,
ukázky první pomoci, ale také policejní a hasičské techniky.

Michaela Gaydošová

VE ZNAMENÍ ŽLUTÉ. V úterý 12. května jsme mohli po celé Praze,
a nejen zde, potkávat lidi ozdobené žlutým kvítkem měsíčku lékař-
ského. Liga proti rakovině Praha, jejímž cílem jsou nádorová prevence
a výchova ke zdravému způsobu života, zlepšení kvality života onkolo-
gických pacientů a podpora onkologického výzkumu, vyhlásila právě
na tento den Celostátní sbírku Český den proti rakovině. Do této
akce se již tradičně zapojily děti z pěveckých sborů FZŠ Fingerova.
Jedinou vstupenkou na jejich vynikající koncert, který se v obřadní
síni radnice ve prospěch této celonárodní sbírky konal, bylo zakoupení
žluté květinky za minimálně 20 korun. Výtěžek byl více než 11 500 Kč.
Budeme-li soudit podle tohoto koncertu, mohli by si organizátoři le-
tošního Květinového dne říci: „Jsme spokojeni“. -če-

S ANGLIČTINOU V PŘÍRODĚ. Školu v přírodě s angličtinou prožili
žáci 4. ročníku ZŠ Mládí koncem dubna v Železných horách. Byla
zaměřená na angličtinu, ale i na zdravý pobyt v přírodě, sport a soužití

se spolužáky. Žáci při
exkurzi navštívili
sklárnu, zámek Žleby se
zámeckým parkem
a přírodní rezervaci
Polom, kde se přesvěd-
čili, jak kdysi mohl vy-
padat prales. Obdivovali
tvrz v Lipce a Muzeum
loutkových kultur
v Chrudimi a slatiňan-
ský hřebčín. Měli také

možnost pozorovat Slunce a noční oblohu s pracovníky Hvězdárny
a planetária na Petříně, kteří za námi přijeli Astrobusem. Také páťáci
si z výjezdu do Adršpašských skal přivezli nevšední zážitky.

Norbert Tlustý, zástupce ředitele ZŠ Mládí

SLAVNOSTNÍ LOUČENÍ.
Již podruhé se budou žáci
devátých tříd FZŠ Mezi
Školami loučit v obřadní
síni radnice Prahy 13 se
školním rokem a celou
svou školní docházkou.
Poslední vysvědčení
v těchto prostorách bude
krásnou a důstojnou teč-
kou za bezstarostným dětstvím a začátkem prázdnin, po kterých je
čeká další část jejich studijní cesty. Přejeme mnoho štěstí.

Ivana Hamplová a Petr Kubička, třídní učitelé

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT PLÁŽOVÝ VOLEJBAL. Letošní zima byla
dlouhá, a proto jsme se všichni těšili na jarní slunce, které dodá novou
energii. Sportovní nadšenci a příznivci beachvolejbalu s prvními
jarními paprsky nevydrželi, až se písčité kurty Sportcentra NB zcela
prohřejí, a přišli si zahrát. Tak zcela neoficiálně otevřeli letní beachvo-
lejbalovou sezónu na tomto sportovišti (snímek z 23. března).

O měsíc později,
25. 4., se na kurtech
Sportcentra NB konal
první letošní turnaj, ve
kterém se utkalo cel-
kem 11 smíšených
dvojic. Počasí všem
přálo a ve finále vyhrál
sport a dobrá nálada.
Tímto turnajem byla
v Praze 13 letní sezóna
plážového volejbalu
oficiálně zahájena.

Jaroslav Matýsek
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V úterý 11. května se v atriu rad-
nice konala vernisáž Výstavy
k 25. výročí založení Základní
školy praktické a Základní školy
speciální Lužiny. Nejprve dostali
prostor žáci prvního stupně školy
se svým pěveckým vystoupením,
pak už zhodnotila uplynulé
čtvrtstoletí školy její ředitelka
Jana Ošťádalová.

„V roce 1985 se otevřely dveře
Zvláštní školy, Trávníčkova 1743.
Lidé o ní příliš nevěděli a snad
právě proto ji neměli moc rádi.
Historie naší školy není tak
dlouhá, vždyť je ve věku mladé
slečny, nicméně už stačila zazna-

menat řadu významných změn.
Změn, které pozitivně ovlivnily
veškeré dění u nás. Změnil se
nejen název školy, ale také její
vnímání okolím. Naše děti mno-
hokrát dokázaly, že jsou učenlivé,
šikovné a že nad nimi není třeba,
tak, jak tomu bylo v minulosti,
lámat hůl. A já věřím, že to ještě
mnohokrát dokáží.“

Do 21. května si mohli náv-
štěvníci radnice na 15 výstavních
panelech prohlédnout nejen řadu
fotografií, ale také získat infor-
mace o historii školy, jejím vzdě-
lávacím programu, o hudebních,
výtvarných i sportovních aktivi-

tách a úspěších žáků
nebo o přípravě na bu-
doucí povolání a mož-
nostech uplatnění
absolventů.

Vyvrcholením oslav
výročí školy bude Slav-
nostní akademie, která
proběhne 10. června ve
Spolkovém domě. Více
na www. zspasluziny.
estranky.cz.

Eva Černá

Čtvrtstoletí uteklo jako voda

Není to až tak dávno, kdy se
v Gymnáziu Jaroslava Heyrov-
ského objevil nenápadný plakátek,
lákající studenty do dramatického
kroužku. Celkem osmnáct stu-
dentů a studentek se rozhodlo po-
dívat do kuchyně bohyně Thálie
a vyzkoušet podle receptů jejího
šéfkuchaře Aristotela něco uvařit.

Začali jsme někdy uprostřed
září minulého roku. Cíl byl jasný,
na Vánoce zahrát spolužákům,
rodičům a pedagogům něco pěk-
ného. Celkem krkolomný termín
byl ale zároveň výzvou. Prvních
pár setkání bylo na téma „Ukaž,
co umíš“, a pak se už začaly ob-
sazovat tři povídky z Čapkových
Apokryfů. Nelehký úkol i pro
daleko zkušenější.

Díky paní profesorce Girethové
se nám podařilo zahrát si premiéru
na malém jevišťátku kulturního
domu v Loděnici. Publikum bylo
při naší produkci pozorné a tiché,
což bylo znamením, že jsme je asi
zaujali. A herecké výkony byly ob-
divuhodné. Čapkovská myšlenka
byla na úrovni a čitelně sdělena di-
vákovi, který interprety odměnil
upřímným potleskem. To se stalo
i na představení pro spolužáky, ro-
diče i pedagogy.

Nyní, po premiéře zdramatizo-
vané básně Vladimíra Gellnera
„Mravoučná povídka o hodném
a zlém hochu“, která je kolektiv-
ním dílem a byla představena na
školní akademii, se bude kroužek
věnovat udržování a vylepšování
stávajícího repertoáru a zlepšo-
vaní herecké techniky. A protože
máme mezi sebou i spoustu hu-
debně nadaných jedinců, uvažu-
jeme o uvedení nějakého díla
s větším podílem hudební složky.
Třeba to bude malý muzikál. Kdo
ví…. Více na www.praha13.cz
v rubrice Co se nevešlo.

Petr Zahradníček, Eva Girethová

První sezona dramatického kroužku

INZERCE
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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

MASÁŽE EVA
732 119 337

Petržílkova 15 (mezi radnicí a polikl.)
Proti únavě a stresu

indická masáž ramen a hlavy
V červnu 30 % sleva!

Skupinové kurzy
českého znakového jazyka

ZÁŘÍ 2010
Pro začátečníky

Vždy 2 x týdně 2 vyučovací hodiny v
nabízených termínech:

Skupinové kurzy Po/St začínají
13.09.2010 a končí 19.01.2011, kurzy

Út/St začínají 14.09.2010 a končí
25.01.2011.

Standardní cena = 4.900,- Kč
Cena pro studenty, důchodce = 4.165,- Kč

Bližší informace a přihlášky
najdete na www.pevnost.com

tel./fax.: 283 892 700
mobil: 728 586 857

e-mail: pevnost@pevnost.com

Odstranění
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

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

ProVozNí doba KNiHoVNy PobočKy LužiNy
v červenci a srpnu:

Po - zavřeno, Út 9-19, St a Čt 12-19, Pá 9-15
Úplná uzavírka: 2. 8. – 8. 8.

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

ČaLOUnICTVÍ U METRa HŮRKa
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

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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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

Občanské sdružení Prosaz je
zaměřeno na pomoc zdravotně
postiženým, ale mohou se na nás
obrátit i jejich rodiny a blízcí, dále
senioři, maminky, kterým se naro-
dilo postižené dítě, a další skupiny
lidí. Nabízíme širokou škálu slu-
žeb: osobní asistenci, domácí péči
a chráněné dílny (klientům 
z Prahy a blízkého okolí) a telefo-
nickou krizovou linku (800 246
642) propojenou s odborným soci-
álním poradenstvím (pro klienty 
z celé ČR). Aktuálně má Prosaz
volnou kapacitu pro osobní asis-
tenci, zejména v Praze 13, objed-
návky na čísle 251 614 469.
Budeme rádi, když se k nám při-

pojíte na některé z letních akcí
pro ZP, které Prosaz pořádá: 

Vodácká akce, sjíždění Be-
rounky 3. - 10. 7. (Višňová
u Křivoklátu)

Letní dětský tábor v Lícho-
vech u Sedlčan, I. turnus
3. - 17. 7., II. turnus 17. - 31. 7.

Rehabilitační pobyt v Lícho-
vech u Sedlčan 21. - 28. 8. 

Jarmark výrobků chráněné
dílny Prosaz 7. - 11. 6. (náměstí
Míru, Praha 2) 
Kontakt:
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, 
Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777
701 867, poradna@prosaz.cz
www.prosaz.cz 

Rádi pomůžeme

Letošní veletrh se koná v pondělí
14. června od 13.00 do 18.00 na
radnici Prahy 13 na Slunečním
náměstí.

Přijďte se seznámit s poskyto-
vateli sociálních a doprovodných
služeb, kteří poskytují svoji

pomoc vám, občanům Prahy 13. 
Bližší informace na

www.praha13.cz na tel. 235 011
453 nebo na e-mailu komp-
lan@p13.mepnet.cz. 

Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence a plánování

sociálních služeb 

Přijďte na veletrh sociálních služeb 

I letos jsme se zapojili do ama-
térské filmové soutěže Antifet-
Fest 2010 aneb Jde to i jinak!
Soutěž je rozdělena na místní
kola v  zúčastněných městských
částech, ze kterých postoupí ví-
tězný snímek v dané kategorii do
celopražského kola. V Praze 13
se do soutěže přihlásilo celkem 
6 týmů s filmy na téma riziko-
vého chování. 

Do celopražského kola postou-
pily na slavnostním vyhodnocení 
v obřadní síni radnice dne 25.
května dva filmy. Za kategorii zá-
kladních škol to byl film Zatmění
měsíce od týmu Gambelo studio 
z FZŠ Mezi Školami na téma xe-

nofobie, respektive potíže cizinců
neznalých češtiny v novém pro-
středí. A za kategorii středních
škol to byl snímek Seduction od
týmu PRO5 z Gymnázia ŠMVV
na téma drogových závislostí.

Všechny snímky jsou ke shléd-
nutí na www.antifetfest.cz. Zde
zároveň probíhá hlasování o cenu
diváka.

Celopražské finále, do kterého
postoupily z Prahy 13 dva
snímky, se uskuteční 16. června 
v kině Světozor. Držme jim pěsti. 
Kontaktní osobou pro soutěž v MČ
Praha 13 je protidrogový koordi-
nátor Petr Syrový, tel. 235011453,
e-mail: syrovyp@p13.mepnet.cz.

Výsledky kola filmové soutěže AntifetFest
Městská část Praha 13 se v po-
sledních letech stává místem,
které si stále častěji vybírají ci-
zinci ke svému trvalému pobytu.
Jenom k roku 2006 jich zde žilo
přes 10,5 %. Proto se městská
část rozhodla reagovat na demo-
grafickou změnu prostřednictvím
projektu předloženého na Minis-
terstvo vnitra. 

V projektu, který pod názvem
Integrace cizinců v MČ Praha
13 zpracovalo Oddělení pre-

vence a rozvoje sociálních služeb
Odboru sociální péče a zdravot-
nictví ÚMČ Praha 13, se reali-
zátoři zaměřují na různé oblasti
prostřednictvím komplexních in-
tegračních opatření. Projekt za-
hrnuje čtyři oblasti: vzdělávání
různých cílových skupin, zvýšení
informovanosti obyvatel a ci-
zinců, zjištění aktuálního stavu
a terénní program nebo volný
čas občanů městské části.

V rámci projektu se uskuteční
tato opatření:
� vzdělávání pedagogů – kurz
výuky češtiny jako cizího jazyka 
a kurz interkulturního vzdělávání,
� doučování žáků - cizinců ze
základních škol,
� prázdninový kurz českého ja-
zyka (FZŠ PedF UK Mezi Ško-
lami, 16. - 27. 8. 2010),
� nízkoprahový kurz ČJ pro ci-

zince ve FZŠ Trávníčkova – 3. 5.
– 30. 6. a 1. 9. – 15. 12. 2010,
vždy v pondělí a středu od 17.45
– 19.15 hodin,
� vzdělávání úředníků veřejné
správy, policistů a pracovníků
v nízkoprahových službách,
� informační materiály v různých
jazykových mutacích,
� aktualizace a doplnění webo-
vých stránek Prahy 13,
� terénní program a analýza sta-
vu – cizinci v MČ Praha 13,

� otevřený klub pro děti a mlá-
dež ve FZŠ Trávníčkova,
� kulturní akce,
� besedy pro kluby seniorů.

Projekt bude realizován v ob-
dobí květen – prosinec 2010 díky
finanční dotaci Ministerstva
vnitra ČR.

Veřejné představení projektu
občanům městské části proběhne
v červnu 2010 v obřadní síni rad-
nice - datum bude upřesněn na
www.praha13.cz.

Kontaktní osoba:
Eva Reslová
koordinátorka sociální prevence
Oddělení prevence a rozvoje soci-
álních služeb OSPZ
tel. 235 011 458
e-mail: ReslovaE@p13.mepnet.cz

Projekt integrace cizinců v Praze 13 

Proxima Sociale, o.s. v rámci Te-
rénního sociálního programu na
sídlišti Velká Ohrada zve děti,
mládež, jejich rodiče a ostatní
občany na druhý ročník hudební
akce s doprovodným programem
Vohradská divočina. Akce se
uskuteční ve středu 16. června
od 16 do 21 hodin na hřišti 
v areálu Základní školy Janského.

V programu jsou naplánovány
hudební produkce 3 interpretů,
beatbox battle, turnaj ve stolním
fotbálku, sítotisk, skate překážky,
grilování a jiné. Vstup je zdarma 
s podmínkou bez alkoholu a drog.  

Proxima Sociale, o.s. je již 15
let významným poskytovatelem
sociálních služeb (Praha 9, 11, 12,
13 a 16). Realizuje nízkoprahové
sociální služby pro děti a mládež,
preventivní programy pro ZŠ, ob-

čanskou poradnu, azylový byt pro
matky s dětmi a krizovou pomoc.

Program Terénní sociální
práce na sídlišti Velká Ohrada
vznikl za finanční podpory
Městské části Praha 13 a reali-
zuje se od dubna roku 2009 v
provozních dnech pondělí a
středa od 15.00 do 20.00 hodin. 

Obsahem programu je nabízet
místním dětem a mládeži ve věku
13 – 19 let, kteří tráví svůj volný
čas pasivně, sociální službu, posky-
tovat bezplatné informace, radu,
podporu a pomoc v obtížných ži-
votních situacích, se kterými si ne-
vědí rady a jsou pro ně obtížně
řešitelné. Pracovníci mohou 
poskytovat poradenství i v konzul-
tační místnosti na adrese Boro-
vanského 2205 na Velké Ohradě.  

Eva Kopečná, Proxima Sociale

Nechte se zlákat na Vohradskou divočinu 
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Městská policieMěstská policie

� Na 7. 5. asi dlouho nezapomene ozna-
movatel, který na naší služebně oznámil
krádež platební karty. Oslavoval a vypil
značné množství alkoholu. Uvědomil 
si pouze, že po oslavě platební kartu sám
použil. Na své kartě měl vyznačen PIN
kód. Neznámý pachatel si při opakova-
ných výběrech z bankomatu vybral 
60 000 korun. 

� Dne 8. 5. byla v areálu bývalého lomu 
v ulici Na Požáru v Řeporyjích nalezena pro-
titanková mina bez roznětky, zabalená 
v igelitové tašce. Nálezce naštěstí ihned při-
volal policejní hlídku. Ta místo nálezu stře-
žila do příjezdu pyrotechnika, který minu
zajistil a převezl k bezpečnému zničení.
� Dne 7. 5. v nočních hodinách jsme při-
jali oznámení o krádeži vozidla z podzem-

ní garáže. Vozidlo bylo vybaveno zabez-
pečovacím zařízením s možností vyhledá-
ní bezpečnostní agenturou. Pachatel sice
poškodil zámek a lak dveří, ale díky 
zabezpečení bylo vozidlo nalezeno a po
necelých dvou hodinách předáno zpět
majitelce. Díky rychlému nálezu mohly
být zajištěny čerstvé stopy zanechané 
pachatelem.

� Dne 7. 5. došlo v ulici Brdičkova k vlou-
pání do sklepní kóje, při kterém neznámý
pachatel vypáčil visací zámek sklepní
kóje, z které následně odcizil elektrickou
pilu, vrtačku, elektrické nůžky na 
trávu a pumpu do studny, čímž způsobil
oznamovateli škodu ve výši 6 000 Kč.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Vandalové budou hradit škody
Dne 16. dubna kolem 17. hodiny dopadli strážníci MP na základě
oznámení občanů čtyři osoby ve věku 17 – 20 let, jak úmyslně po-
škozují lavičky u stanice metra Hůrka. Pachatelé se k činu na místě
doznali a zasahující strážníci po zpracování potřebné dokumentace
postoupili podezření z přestupku proti majetku příslušnému správ-
nímu orgánu k projednání. Mladí vandalové se také nevyhnou
řádné úhradě vzniklé škody.

Strážníci dávali dýchnout dětem
Ve dnech 30. 4 a 1. 5. provedly hlídky MP několik zásahů ve vni-
troblocích a na dětských hřištích na území Praha 13, při kterých
pomocí orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v krvi
zjistily nejméně 6 podnapilých dětí ve věku 13 – 16 let. Celkem
bylo na inkriminovaných místech kontrolováno přes 20 nezletilých
a mladistvých osob a odhaleny dvě podezřelé dospělé osoby, které
alkohol dětem prodaly nebo podaly. Všechny zjištěné skutečnosti 
a zadokumentované přestupky na úseku ochrany před alkoholis-
mem a jinými toxikomániemi byly předány správním orgánům 
a místně příslušnému sociálnímu kurátorovi pro mládež.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Hasičské okénko

Jaro plné aktivit
Duben a začátek května byl pro zásahovou jednotku SDH Třebonice
náročný. Muži se zúčastnili cvičení Výtoň 2010, kde si vyzkoušeli zá-
chranu tonoucího a stavbu norných stěn. Ve čtvrtek 15. dubna se za-
pojili do tradiční ukázkové akce Bezpečná 13 a 30. dubna pomáhali
připravovat Čarodějnice. Část jednotky se přesunula do nedaleké Ře-
pory, kde dělala požární dozor při festivalu Beltine 2010 až do sobot-
ního poledne.

Ani sportovní družstva mužů a žen neodpočívala. Celý duben pro-
bíhaly tréninky a výsledky se hned první květnový víkend dostavily.
Na Memoriálu M. Bubníka a V. Nového u nás na hřišti i přes silnou
konkurenci kluci obsadili v odpoledních útocích 4. místo a ženy 
3. místo. Večerní Memoriál V. Nového provázel déšť, ale kapky štěstí
to rozhodně nebyly. Družstvu mužů ani žen se nedařilo a obsadila jen
poslední dvě místa.

Náladu jsme si pak spravili o týden později na Memoriálu Karla
Juna v Jinočanech, odkud si odvezly ženy putovní pohár za 1. místo 
v požárním útoku a muži obsadili 2. místo.

V květnu nás čeká ještě Memoriál F. Zvoníčka v Řepích a děti I.
kolo hry Plamen, tak doufejme, že děti postoupí alespoň do II. kola. 

Monika Malá, SDH Třebonice

Musíme umět i na vodě
Členové jednotky se v uplynu-
lém období zúčastnili celopraž-
ského prověřovacího cvičení na
vodě. Cílem cvičení bylo připra-
vit příslušníky zásahové jedno-
tky na plnění úkolů při záchraně
tonoucích, vyhledávání utonu-
lých, kotvení, vytahování před-
mětů, likvidaci ropných havárií 
s únikem do vodních toků a součinnosti s potápěčskými skupinami.

Soutěžní sezona začala Memoriálem V. Nového v Třebonicích, ve
kterém naši muži skončili na devátém místě. Na dalším Memoriálu
Jaroslava Juna v Jinočanech se zlepšili a bylo z toho páté místo. 

Vladimír Kos, SDH Stodůlky 

Hasičské okénko

Jak rodiče poznají problém dítěte s drogami 
Naši studenti a studentky ve věku 15 až 17 let ve srovnání s ostatními
zeměmi Evropy experimentují s návykovými látkami mnohem více
než jejich vrstevníci ze zahraničí. Do experimentování se pouštějí stále
mladší děti. Léčbu závislostí dnes již podstupují často i děti, kterým
ještě není 15 let.

Jaké jsou nejčastěji uváděné signály:
� Výrazné změny v chování, podrážděnost, uzavřenost, lhaní, agresivi-

ta, ztráty paměti, zapomínání
� Ztráta zájmu o svůj zevnějšek
� Ztráta zájmů o koníčky, záliby, kamarády
� Krádeže a ztráty předmětů doma i ve škole
� Změna okruhu přátel a kamarádů
� Změna a vyhraněnost názorů, ztotožňování s drogovou kulturou,

zlehčování nebezpečí závislosti
� Zdravotní problémy, nevolnosti, průjmy, bolesti hlavy, hubnutí,

ospalost či nepřirozená aktivita
� Specifický zápach oblečení a potu
� Nález stop po užívání drog a pomůcek pro užívání: jehly, stříkačky,

lžička atd.
Řada těchto signálů může být projevem dospívání. Je-li jich více, zá-
leží na intuici a rodičovském citu rozlišit varovné signály užívání drog
od nevyzpytatelného chování „puberťáka“.

nprap. Ladislav Beránek, preventivně informační oddělení

Policie ČR KŘP hl.m.Prahy 

PrevencePrevence
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� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a
vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů -metro b - Luka. Mob.: 739 029 625.
� 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.
� Pedikúra Lužiny, metro b, areál billa, tel.: 235 515 011,
mokrá, lakování, zdobení, zarostlé nehty, super ceny.
� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt: 602 245 428.
� Úpravy oděvů, krejčovství, nově sběrna oprav obuvi
a deštníků. Tel.: 605 151 582, Nušlova 2291.

kování, 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.
� 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.

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

�

� Fa udržaL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování Mo & HEr. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� instalatérské práce Samek. 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.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 235 512 198, 724 995
383 + DODÁVKOVÁ AUTODOPRAVA.
� Stavební servis na klíč - rodinná firma. Novostavby,
rekonstrukce domu, zateplování fasád, stavby plotu včetně drob-
ných prací (zednické, obklady, dlažba, bourání a řezání panelu, štu-

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.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� iNSTaLaTÉrSKÉ PrÁCE MÜLLEr. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.

� Profi nehtové studio - Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Malířské, lakýrnické práce, štukování panelu, expres + sobota a
neděle. Tel.: 235 311 175, 604 577 304.
� rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Zručný řemeslník: www.udrzbar.zprahy.com, 737 378 921.
� 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.

OPRAVY – NON STOP
LEDnICE a MRaZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Truhlářské práce - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.

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.
� Vyměním 3+1/L DV Luka po rekonstrukci za 1+K.K./LB + do-
platek na Praze 13. Tel.: 774 091 949 po 16 hod.

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%
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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
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.
� 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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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.
� zkušený pedagog doučuje a připraví zážky na opravné
zkoušky z MA. Docházím. Tel.: 723 746 486.
� 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.

Prodej – koupě – pronájem
� Prodám garáž v OV, Běhounkova ulice, 3. podlaží ze 4.
Cena 365 tisíc Kč. Tel.: 251 619 143.
� Prodám garážové stání v 2.PP objektu Petržílkova 2570, stanice
metra Hůrka. Zápis jednotky do Katastru nemovitostí - osobní
vlastnictví. Mobil 602 328 974.
� Pronajmu garáž u metra Lužiny, 16 m2, dlouhodobě. Telefon:
604 805 425, cena 2.100 Kč/měsíčně.
�Prodám samostatně uzamykatelnou garáž v ul. Nušlova,
objekt Servis Škoda. Kontakt: 723 534 802.
� Hledáme pronájem prostor v této lokalitě, vhodných pro
výuku bojových umění, min. 120 m2, šatny, sprchy.
Tel.: 603 992 482, e-mail: jiri.kotik@email.cz.
� Koupím garáž v Praze 13. Tel.: 728 749 647.
� Pronajmu garážový box Velká Ohrada od července, 1.400 Kč/měs.
Tel.: 728 129 768.
� Prodej pozemku 12 km od metra zličín, obec Úhonice,
pěkný obdélníkový stavební pozemek v zástavbě RD, 600 m2, vydáno
UR na stavbu domu, v obci PID (autobus) na Zličín. Cena 1.500.000 Kč.
Kontakt na majitelku 608 703 141.
� Pronájem garážového stání Dalejské výhledy, cena dohodou.
Tel. 775 343 968.

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
� Hledám masérku, pedikérku. Metro Luka.
Tel.: 777 592 034.
� Hledám kadeřnice na žL, P-6 - Řepy. Tel.: 728 995 661.
� Přijmu kadeřnici, manikérku na ŽL. Tel.: 723 517 873.
� ordiNaCE Na LuKÁCH PŘiJME Na čÁSTEčNý ÚVazEK
PraKTiCKou LÉKaŘKu Pro doSPĚLÉ (2-3 dNy V TýdNu,
Po-ST). NÁSTuP V zÁŘí 2010. dLouHodobÁ SPoLuPrÁCE
VíTÁNa, MožNo i Na dobu určiTou. PLaToVÉ PodMíNKy
a ordiNačNí doba PodLE doHody. VíCE Na TEL.: 602 334
522, E-MaiL: SEMETiLo@SEzNaM.Cz.
� Přijmu lékaře s licencí do revmatol. ordinace na polikli-
nice na částečný úvazek, nástup dohodou. Tel.: 724 259 331,
možný je i zástup.
� Přijmu do revmatol. ordinace na poliklinice sestru a 
administrat. pracovnici na částečný, výhledově plný úvazek. Nástup
dohodou. Tel.: 724 259 331.

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

„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

� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Hotel Elma Srbsko-Karlštejn. Školení, kurzy, svatby,
promoce. Salonky - terasa - restaurace - gril. Tel.: 775 100 569.
� ZDARMA DÁM zavařovací sklenice. Tel.: 251 627 686.
�zhubněte zdravě! zbavte se tuků a získejte novou ener-
gii. Studio zdraví, tel.: 728 740 661, 739 470 663.
� Doučím angličtinu a účetnictví k maturitě. Tel.: 602 282 357.
�Hlídání dětí - zdravotní sestra 24 let, 6 let praxe s péčí
o děti. Nabízím hlídání vašich dětí i dlouhodobě. Tel.: 605 140 299.

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

� 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.: 777 260 333, 220 876 874.
� Výkup bytů, řešení exekucí, dluhů aj. Platba ihned JuriS
Real. Tel.: 604 802 706.
� Koupím byt 2+K.K., 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 
50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 948.
� Pronajmu zařízený byt 2+K.K. s lodžií, Volutova ul., metro Hůrka
1 min. chůze. Tel.: 602 328 974.
� Vyměním magistr. byt 3+1/L, Praha 13, po rekonstrukci za menší
ve stejné lokalitě. Tel.: 776 324 463.
� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603,
consultum@seznam.cz.
� Prodej domu obec Tachlovice, 9 km od Zličína, po kompletní re-
konstrukci, ihned k nastěhování, 4+K.K. + sklep, pozemek 695 m2,
v obci PID na metro. Tel.: 608 703 141. Cena 4.850.000 Kč.
� Vyměním 3+1+L, 98 m2, u metra Lužiny za 2+1 nebo prodám 
a koupím. Tel.: 775 988 986.
� Pronájem bytů 2+K.K. a 3+K.K. v bytovém domě Prokopský
vrch. Možnost kompletního vybavení, 24 hod. recepce, parko-
vací stání. Ceny v kanceláři. Tel.: 602 125 404, 724 323 418.

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

ELEKTroSErViS VoLF
opravy: myčky, pračky, bojlery. 
Tel.: 251 622 255, 776 184 186

www.elektroservisvolf.cz

� Letní intenzivní jazykové kurzy - aJ, ŠJ, FJ, 40-60 hodin
výuky po dobu 1-2 týdnů. Cena 90 Kč/hodinu. Esprita Centrum,
Seydlerova 2451, Nové Butovice, budova Lípa centrum, 6. patro.
Tel.: 251 511 952, esprita@esprita.cz, www.esprita.cz.
� Rekreace, víkendy a pronájem levné chaty v jižních Čechách na
Lužnici. Lesy, voda a turistika. Tel.: 721 209 160
� zájemce od 7 do 18 let o zpěv,muzikál, pop zpěv, při-
jmeme do zuŠ Praha - Stodůlky. Koncerty, soutěže a různé
akce. Kontakt: ilona Vozníčková, tel.: 605 402 055.
� Výuka hudby  kytara, flétna, 30 let praxe.
Tel.: 777 811 414.

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
MODELÁŽ NEHTŮ

Kamila Novotná 777 222 331
OC Luka, Mukařovského 1986, Praha 5
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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, Seydlerova 9, P-5 Nové Butovice
tel.: 251 510 876

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

AUTOŠKOLA  BOHOUŠ
Zajišťujeme výuku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – každé úterý od 16 – 19 hod. 
v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Hůrka.
Výuka probíhá v úterý od 17 – 19 hodin
Cena kurzu sk. B – 8.600 Kč.
Žákům Prahy 13 začátek i konec jízdy
z místa bydliště.

Tel.: 732 683 208 www.autoskolabohous.cz

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE
Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme kusové koberce, PVC,
doplňky

Otevírací doba 
Po – Pá  10 – 18, So  9 – 12

„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, Obchodní centrum

„PAPRSEK“, Tel.: 603 216 704
www.koberce-nejlevneji.cz

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.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

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

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

MUDr. Jindřich Lahovský
Objednání možné – telefonicky:

235 313 367 nebo 739 053 363
e-mailem: alergo5@volny.cz

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

se zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí,
vstřícný personál.

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

chřipce a další.

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
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Protože mnohým z nás není
lhostejné v jakém prostředí ži-
jeme, učíme se žít „ekologicky“ 
a předávat tuto zkušenost, tento
styl života, našim dětem, našim
žákům. Nenásilným způsobem
mohou být právě takové čin-
nostní dílny, jaké proběhly na
naší škole 27. dubna. Zapojily se
do nich všechny děti prvního
stupně. Z celkových deseti dílen
si každé vybralo čtyři. 

Děti si zde vyzkoušely napří-
klad třídění odpadu, výrobu pa-

píru či tkaní látky, pátraly po
smyslu ochrany přírody, dělaly
koláž z recyklovaného papíru
nebo pokusy s vodou. 

Zapojení podobných aktivit do
výuky a opakování takovýchto
akcí podle mého výrazně přispívá
k tomu, aby se šetření přírodních
zdrojů, chytré využívání recyklač-
ních technologií a zodpovědné
třídění odpadů stalo přirozenou
součástí životního stylu dětí 
a mladých lidí.  Jiřina Přikrylová, 

učitelka 1. stupně ZŠ Klausova

Jarní dílny 

Na celostátní konferenci eTwin-
ning ve Zlíně převzala 26. března
FZŠ prof. Otokara Chlupa ná-
rodní certifikát kvality za projekt
School Routines. Zároveň byl to-
muto projektu udělen i evropský
certifikát kvality. 

Do projektu se zapojili žáci 
5. tříd. Spolupracovali jsme čtyři
měsíce se školami z Itálie, Ru-
munska, Litvy, Francie a Polska.
Cílem bylo umožnit studentům
poznat školní život v různých ze-
mích Evropy, uvědomit si, co
mají s vrstevníky společného 
a v čem se případně jejich školní
zkušenost liší. V závěru se snažili
popsat, jak si představují ideální
školu. Využili jsme naší školní vý-
ukové platformy Mudlík, kde žáci

v rámci workshopů odevzdávali
elektronicky své příspěvky 
a po vzájemném hodnocení 
a úpravě je publikovali na blogu.
Projekt byl skvělou možností 
k využití všech dosud nabytých
dovedností a znalostí a zároveň
příležitostí hovořit s dětmi o bez-
pečném publikování na webu.
Více na www.praha13.cz v ru-
brice Co se nevešlo. Zuzana Majstrová

eTwinning ve FZŠ prof. Otokara Chlupa

Orientální skupina Belly Habibi 

Videopohlednice podeváté

Výuka několika světových jazyků,
odborný tým učitelů, multimedi-
ální a počítačové učebny, speciali-
zované třídy, moderní vzdělávací
program, to nabízí dnes téměř
každá škola.

A tak se v ZŠ s RVJ Bronzová
již delší dobu zamýšlíme, co mů-
žeme nabídnout dál? Mnoho.
Naše škola je pro žáky především
bezpečná. 

� Bezpečná ve výuce, kde díky
úzké spolupráci s PedF UK 
a Centrem kritického myšlení učí
naši pedagogové tak, aby se dítě
cítilo v každém okamžiku peda-
gogického procesu v pohodě 
a učilo se s chutí.

� Bezpečná během přestávek,

kdy se společně setkávají a spolu-
pracují bez problémů děti všech
věkových skupin.

� Bezpečná i v tom, že dětem
pomáhají řešit rozličné životní
situace i dva školní psycholo-
gové, příslušníci Policie ČR,
zdravotníci, hasiči a další od-
borníci. 

V září připravujeme společně
s DDM  pro děti velkou odpo-
lední akci Dítě v bezpečí. Projekt
„Bezpečná škola“ je tak u nás
další, druhou a neméně důležitou
prioritou, kterou můžeme nabíd-
nout. A není zdaleka tou po-
slední. Více na www.praha13.cz
v rubrice Co se nevešlo.

Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele

Skupina orientálního tance Belly
Habibi působí v Domě dětí 
a mládeže Stodůlky již od roku
2004. Její zakladatelkou je lek-
torka Irena Pražáková, která se
orientálnímu tanci věnuje od
roku 2000. Kurzy orientálního
tance navštěvují tanečnice od 
4 do 60 let, které tančí nejen kla-
sický orientální tanec, ale také
indický bollywoodský tanec,
folklórní egyptské tance, hip hop
orient či arabské flamenco. V mi-
nulých letech se soutěžní kurzy
Belly Habibi zúčastnily několika
tanečních přehlídek, vystoupení 
a soutěží, na kterých získaly řadu
skvělých umístění. Představily se
také na květnovém festivalu 

orientálního tance po boku nej-
známějších českých tanečních
hvězd. Každá tanečnice tak má
šanci ukázat, jestli se v ní náho-
dou neskrývá zakletá orientální
princezna. Jestli se jí chceš stát 
i ty, neváhej a přihlas se do no-
vých kurzů v DDM Stodůlky.
Více na www.bellyhabibi.wbs.cz,
www.mddm13.cz. Michaela Gaydošová

Již devátým ročníkem pokračovala
celostátní soutěž v anglickém ja-
zyce pod patronátem velvyslan-
kyně Velké Británie v ČR, pod
záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a za
podpory starosty naší městské
části. Letošního ročníku se zúčast-
nilo celkem 448 žáků a studentů
základních škol a víceletých gym-
názií s celkem 53 vi-
deopohlednicemi
z téměř 50 škol ze
všech koutů České
republiky. Valná vět-
šina soutěžících byla
ze základních škol,
zúčastnila se tři více-
letá gymnázia. Ty
nejlepší soutěžní

snímky byly 19. května oznámeny
na MŠMT a výherci obdrželi zají-
mavé ceny, na které přispěl sta-
rosta Prahy 13 David Vodrážka 
a které věnovali do soutěže spon-
zoři, včetně British Council Praha.
Slavnostního předávání cen se
kromě jiných vzácných hostů
zúčastnila i ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Miroslava

Kopicová a poslanec
Petr Bratský. Soutěžní
snímky přispěly svým
dílem k podpoře ne-
tradičních forem výuky
anglického jazyka, což
je také hlavním smys-
lem soutěže. 

D. Matulová a N. Tlustý, 

organizátoři soutěže, ZŠ Mládí

Bronzové zamyšlení

Dne 27. dubna jsme my, třída 9.B,
s pomocí tří děvčat z 9.A zorgani-
zovaly pro děti 2. – 5. tříd příro-
dopisnou soutěž ke Dni Země.
Bylo připraveno několik stanovišť
– např. geologie, botanika nebo
vesmír. Stanoviště byla rozmístěna
po Centrálním parku v okolí školy 
a retenční nádrže. Tři žákyně 9.A
pečlivě převáděly soutěžící přes
přechod, žáci 9. B se na jednotli-
vých stanovištích starali o zábavu 
a vědomosti dětí. Ty si soutěž ve-

lice pochvalovaly. Druhý den po
soutěži se k nám doneslo, že se
žáci prvního stupně přiučili
mnoha věcem a bezvadně se poba-
vili. Velký dík náleží jak paní uči-
telce Kuncmanové, která posílala
instrukce, tak paní učitelce Durdi-
lové, která byla náš dobrý rádce
a vnesla do soutěže spoustu nápadů
a námětů. Jménem celé školy tedy
ještě jednou děkujeme. Více na
www.praha13.cz v rubrice Co se
nevešlo. Zuzka Hynštová 9.B, ZŠ S RVJ Bronzová

Den Země v Centrálním parku   
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Životní prostředíŽivotní prostředí

Žáci FZŠ Trávníčkova se také letos několi-
krát vypravili pomoci ohroženým obojživelní-
kům úspěšně překonat silnici na cestě ke
stodůleckému rybníčku, kde se rozmnožují.
A podařilo se! Asi tři desítky ropuch obec-
ných bezpečně zdolaly svou pouť a neskončily
pod koly aut. Marcela Fuglíková

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Kontejnery budou přistaveny na stanovištích ve vyznačených dnech. Objemné
odpady je možné odevzdat do sběrného dvora v ul. Puchmajerova, Praha 5 (tel.
737 240 853) v provozní době: Pondělí - pátek: 8.30–18.00, Sobota: 8.30–15.00.

datum:   24. 6.  čt   Praha 13 - trasa a
zastávky sběrové trasy doba stání
Ul. 5. máje (proti domu č. 325 15.00–15.20
Ul. Živcových (točna autobusu) 15.30–15.50
Ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)

16.00–16.20
Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50
Ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267)

17.00–17.20
Ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40–18.00
Ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30
Ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00

datum:   13. 7. út    Praha 13 - Třebonice
zastávky sběrové trasy doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům u kapličky)

15.00–15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku 15.30–15.50

datum:   22. 7.  čt   Praha 13 - trasa b 
zastávky sběrové trasy doba stání
Náměstí na Lužinách 15.00–15.20
Ul. Mládí (u KD Mlejn) 15.30–15.50
Ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20
Ul. Bellušova ( parkoviště proti domu č. 1804)

16.30–16.50
Ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00–17.20
Ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50
Ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10–18.30

Ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č.p. 1511)
18.40–19.00

datum:   14. 6. a  13. 9.  po   Praha 13 - trasa C
zastávky sběrové trasy doba stání
Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 - Sportcentrum)

15.00–15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřej. osvětlení)

15.30–15.50
K Sopce (zpevněná panel. plocha - proti č.p. 1655)

16.00–16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.p. 1329/2)

16.30–16.50
křižovatka ulic Operetní x Melodická 17.00–17.20
Chalabalova (parkovací záliv proti č.p. 1612) 17.30–17.50
K Hájům (plocha naproti č.p. 821/11- u dřevěného oplocení)

18.10–18.30
K Zahrádkám (park. záliv před vchod. do restaurace č.p.
1047/21a 18.40–19.00

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů
mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla
odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské), ře-
didla, barvy, léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy,
lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hu-
bení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní),
zářivky a výbojky.

Školáci opět pomáhali
ohroženým živočichům 

Každým rokem se žáci ZŠ Bronzová zapojují
do akcí spojených s celosvětovým Dnem
Země. Chtějí tím dokázat, že jim není lhos-
tejné, kde žijeme, a proto vlastními silami
zkrášlujeme své okolí. Třídy i jednotlivci
mohou k ochraně přírody přispět podle svých
možností. Na nástěnce před sborovnou máme
i letos umístěn symbolický strom pro Zemi,
kde si každá třída na svůj lísteček zazname-
nává akce, které uskutečnila. Začátkem května
žákyně 8. a 9. ročníků zhodnotily ve školním
televizním vysílání všechny akce ke Dni Země
v naší škole také v angličtině, neboť jsme škola
s rozšířenou výukou jazyků. A. Martínková

K osudu modré planety
nejsme lhostejní 

V Hůrkách na chodníku proti ul Seydlerova ��
Nušlova parkoviště proti domu č.p. 2289 �� ��
Petržílkova parkoviště u č.p. 2267 ��
Husníkova u trafostanice ��
Běhounkova parkoviště proti domu č.p. 2462 ��
Volutová parkoviště u trafostan. proti 2518 ��
HÁJE
5. máje proti domu č.p. 325 ��
K Hájům x Okruhová ��
VidouLE
K Fialce odst. plocha u bývalé prodejny Včela �� ��
Přistavení: 29. 7. 26. 8.
LužiNy
Böhmova parkoviště u kotelny ��
MaLÁ oHrada
K Sopce proti restauraci U Šimáčků �� ��
VELKÁ oHrada
Bašteckého asfalt. plocha u park. proti č. p. 2505 �� ��
Pavrovského x Přecechtělova u kontejnerů na směsný odpad �� ��
Červeňanského nástupní ostrůvek BUS ��
Janského x Prusíkova rozšířený chodník u č.p. 2437 �� ��
Janského rozš. chodník proti  č.p. 2370 �� ��
NoVÁ VES
K Opatřilce x K Jihu ��

Přistavení: 8. 7. 5. 8. 2. 9.
STodŮLKy
Chalabalova parkoviště u č.p.1611 �� �� ��
Kovářova u Kulturního domu Mlejn �� ��
Vlachova x Šostakovičovo n. na chodníku proti č.p. 1511 �� ��
Nám. Na Lužinách �� �� ��
Hábova parkoviště před domem 1564 ��
Vackova parkoviště (slepý konec) ��
Pod Zličínem u retenční nádrže ��
TŘEboNiCE
K Řeporyjím křižovatka s ul. K. Brůdku ��
K Řeporyjím u kapličky �� ��
Přistavení: 15. 7. 12. 8.
LužiNy
Fantova parkoviště před provozovnou Barum ��
Chlupova u mateřské školy ��
Amforová proti domu č.p. 1895 ��
Podpěrova před MŠ �� ��
Sezemínská parkoviště u kotelny ��
Zázvorkova proti domu č.p. 2003 ��
U Jezera parkoviště proti č.p. 2039 ��
Píškova vjezd z ul. Mohylová ��
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804 ��
Kettnerova parkoviště u kotelny ��
Trávníčkova u tržiště ��
Přistavení: 22. 7. 19. 8.
NoVÉ buToViCE
Suchý vršek rozšířený chodník u č.p. 2096 ��
Ovčí hájek parkoviště proti domu č.p. 2159 ��

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
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Zaříkávání nemocí (1983)
Zaříkáváním nemocí se zabý-
valy starší ženy – paní Pich-
rová a Kučinová, každá
samostatně po svém způsobu.
Platívalo se jim moukou,
vejci, bramborami i jinak.
Babička Šímová z Lužin se
zabývala zaříkáváním střílí
(pícháním v uších, pravděpo-
dobně zánět středního ucha),
spařily se pšeničné otruby 
a ucho se napařovalo. Tetička
Jindrová zaříkavala bradavice.

Vybral Dan Novotný

1. 6. 1926 se narodila americká herečka Marilyn Monroe
6. 6. 1991 byl v Jihlavě otevřen první supermarket v Československu.
8. 6. 1600 zahájil profesor Johannes Jessenius v Praze první veřejnou pitvu lid-

ského těla na území Čech.
14. 6. 1951 byl v USA představen první komerční počítač Remington Univac 1.
17. 6. 1909 se narodil český herec Karel Höger.
19. 6. 1905 se narodil herec a dramatik Jiří Voskovec.
26. 6. 1906 se konal ve francouzském Le Mans první automobilový závod Grand

Prix. Vítěz Ferenc Szisz dosáhl průměrné rychlosti 101 km/h.
26. 6. 1974 v 8 hodin byl v americkém Ohiu poprvé použit k nákupu zboží, balíčku

10 žvýkaček, čárový kód.
29. 6. 1989 vznikla petice Několik vět. 
A v Praze 13?
Počátkem tohoto tisíciletí, 1. června 2001 byl slavnostně položen základní kámen nové
radnice na Slunečním náměstí. Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v červnuKalendárium aneb událo se v červnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Vláček motoráček vás vyveze po
Pražském Semmeringu
Od 1. května se můžete projet
historickým motorovým vozem
po nejkrásnější železniční trati

na území Prahy. Pražský Sem-
mering je nádherná železniční
trať, s kořeny sahajícími do
roku 1868, která nabízí ne-
známé pohledy na Prahu.
Pražský vláček motoráček je
čtyřnápravový motorový vůz
řady M 262.0. vyráběný v le-

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Wiedermannova
ulice
Na mapě stodůleckých dobrých
adres vévodí čtyřlístku ulic Ope-
retní, Melodická, Symfonická 
a Harmonická. Zcela oprávněně,
protože Bedřich Antonín Wieder-
mann, profesor varhanní hry na
pražské konzervatoři (1920-1944)
a Akademii múzických umění
(1946-1951) patří k hudebnímu
místopisu Prahy už celé století.
Absolvoval zde stejný obor r. 1909

ve třídě prof. Kličky. Během třiceti
let vlastní pedagogické práce pak
vychoval řadu dalších skvělých
skladatelů a koncertních mistrů
hry na tento královský nástroj
(Černocký, Reinberger, Kuhn,
Ropek, Šlechta a d.)

B. A. Wiedermann přišel na
svět 10. 11. 1883 v Ivanovicích
na Hané jako nejmladší ze tří
hudebně nadaných synů v rodině
řídícího učitele Antonína Wie-
dermanna a jeho ženy Františky,
rodem Kraisové. V Praze studo-
val osm let na Jiráskově gymná-
ziu (maturoval 1903), byl

vášnivým cyklo-
turistou, hrál
tenis. Pestrému
sportovnímu 
i hudebnímu
dění v metropoli
zasvětil celý zby-
tek života. Jako

varhaník působil v chrámu bene-
diktinského opatství Emauzy Na
Slovanech. V Emauzích také po-
řádal své malé koncerty pro ve-
řejnost, oblíbené „varhanní
hodinky“.

Virtuózním ovládáním varhan 
i úsilím, aby neměly jen chrámový

charakter, si podmanil všechny
hudbymilovné Pražany v letech
1920-1932. Ve Smetanově síni
Obecního domu pořádal pravi-
delná nedělní matiné. Na zdejší
nástroj postavený r. 1912 (4 736
píšťal) postupně hrál přeplněnému
sálu všechna stěžejní díla české 
i světové varhanní tvorby. Zemřel
5. 11. 1951 v Praze, hrob má na
Vyšehradě. Jeho skladatelské dílo
- rukopisy a notový materiál -
opatruje České muzeum hudby.
Ulice v Praze 13 nese jeho jméno
od r. 2005.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

tech 1949 – 1960. Bylo vyro-
beno celkem 238 kusů, které
jezdily v pravidelném provozu
ještě před několika lety. Mů-
žete si udělat netradiční výlet,

na který navíc
stačí jen platná
pražská tramva-
jenka. Jízdenky
si ale můžete za-
koupit i přímo ve
vlaku. Je možné 
v něm přepravo-
vat jízdní kola 
a koupit občer-
stvení i suvenýry.
Motoráček bude

jezdit do 31. října každý nepra-
covní den až pětkrát denně.
Jízdní řád vláčku motoráčku 
z Hlavního nádraží do stanice
Praha - Zličín najdete na
www.ropid.cz pod odkazem
Pražský motoráček... 

-dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Na nedávno otevřené Burze
vzájemné pomoci se mohou nyní
nově setkávat senioři hledající
uplatnění pro své schopnosti 
s lidmi, kteří budou mít o jejich
zkušenosti i kvalifikaci zájem.
Otevřena je každý všední den od
10 do 16 hodin. Více na
www.veselysenior.cz/burza/.
� Na novém webovém portálu
dotace.praha.eu naleznete bez-
platné informace o grantových 
a dotačních programech a řízeních
vypsaných v roce 2010. Informace
jsou tematicky rozčleněné podle
oblasti zaměření, ale také, zda je
žadatelem fyzická či právnická
osoba, nebo nezisková organizace.
Více na www.praha.eu. 
� Až do 12. července si můžete
prohlédnout na Kampě výstavu
Karlův most 2010. Ta přibližuje
historii Karlova mostu od jeho
založení až po současnost. Foto-
grafie, artefakty, rytiny, dobové
mapy i další exempláře mapují

vznik, vývoj, technickou úroveň
mostu i jeho současnou rekon-
strukci. 
� Vltavu brázdí první loď na so-
lární elektrický pohon. Je dlouhá
deset metrů a její výroba, která
trvala necelé dva roky, stála asi
2,5 milionu korun. Tiché plavid-
lo jménem Elektronemo pluje
rychlostí asi 10 km/h a bude vo-
zit zatím 12 (později až 30) ces-
tujících na okružních jízdách
Prahou.
� Cenu Gloria musealis za rok
2009 v kategorii Počin roku zís-
kalo Muzeum hl. m. Prahy, a to
za realizaci projektu Výstavba 
a zprovoznění depozitáře E ve
Stodůlkách.
� Nový atlas Pražské památkové
rezervace pro osoby s omezenou
schopností pohybu si mohou
zájemci vyzvednout v budově
magistrátu na odboru kultury
v přízemí Škodova paláce
v Jungmannově ulici. - dn -
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Projdeme-li se ulicí U Kašny ve
starých Stodůlkách, najdeme v ní
kromě čp. 3 a 5 všechny domy, 
o nichž jsme v našem seriálu
psali. Nyní nahlédneme do dějin
pěti gruntů, které bychom již
marně hledali. Osudy jejích maji-
telů se dávno uzavřely, domy mu-
sely ustoupit výstavbě
Jihozápadního Města.

Jan Kejha si postavil chalupu
čp. 12, která mu byla připsána
27. ledna 1728. Zemřel roku
1746 a zanechal vdovu Veroniku
a pět dětí: Václava, Jakuba,
Annu, Kateřinu a Dorotu. Na
chalupě hospodařila vdova do
roku 1759. Potom ji přebrala
dcera Dorota Kejhová provdaná
za Jana Kratochvíla; do pozem-
kových knih byla vložena 9. září
1759. Roku 1796 koupil cha-
lupu Jan Jindra a 2. října 1825 ji
spolu s manželkou Lidmilou
prodal synovi Janu Jindrovi a
jeho manželce Janě. Roku 1840
ji držel Jan Jindra.

Později v čp. 12 vznikla hos-
poda Na Nové. Jednopatrový
dům měl hospodu dole a v patře
byl umístěn sál, kde se hrálo di-
vadlo. Vedle se nacházely dva
byty, které se pronajímaly, např. 
v nich přespávali šoféři autobusů.
Vzadu vedl východ na zahradu 
a v ní se hrály kuželky.

Na počátku 20. let 20. století
hrál Dělnický divadelní spolek 
v hospodě Na Nové divadlo.
Tehdy se tam jeviště začalo po-
stupně budovat. Ze začátku se
ještě osvětlovalo petrolejem, ale
už v roce 1921 – 1923 byla do
obce zavedena elektřina, a tak je-
viště v hostinci Na Nové dostalo
osvětlení. Jako první hra na
tomto jevišti byla uvedena hra od
J. K. Tyla Fidlovačka, kde hrál
budoucí kronikář Stodůlek pan
František Vlasák úlohu Jeníka.

Potom v čp. 12 provozoval živ-
nost Karel Holovský. Ještě po 
2. světové válce se tam pořádaly
plesy a Junák hrál divadelní před-
stavení. Za bývalého režimu pře-
vzala budovu Jednota. Ta ještě
nějaký čas provozovala hospodu 
a po roce 1952 využívala prostor
k uskladnění nábytku. Potom
celý objekt zpustl a v 80. letech
20. století byl zbourán. Nyní zde
stojí nový obytný dům.  

�� �� ��

Dle Josefínského katastru
vlastnil chalupu čp. 13 Josef Ka-
čaba. Ve stabilním katastru,

který byl založen roku 1840, je
uveden jako majitel Gerini de
monte Varhi František, domkář.
Chalupa náležela k domu čp. 27.
Po roce 1910 zde žil pan Javor-
ský, poslední v domě bydlela
Barbora Funková. Při výstavbě
družstevních bytů byla chalupa
čp. 13 zbořena. 

�� �� ��

Roku 1760 prodala obec 
Josefu Kačabovi palouk k vysta-
vění domku. Chalupa čp. 14, si-
tuovaná nad obecním rybníkem,
zůstala bez zápisu do roku 1776,
kdy ji převzala Kačabova dcera
Marie Mandalena provdaná za
Antonína Kačabu. Do pozemko-
vých knih byla vložena 10. dubna
1800. Dne 30. června 1820 pro-
dal Kačaba chalupu zeti Františ-
kovi Landbauerovi a jeho
manželce Kateřině. 1. září 1835
koupil chalupu syn František 
s manželkou Kateřinou roz. Ri-
bákovou, od nich ji přebírá 
27. 2. 1837 Jan Kedles s manžel-
kou Annou.

O majitelích gruntu v druhé
polovině 19. století se zmínky
nedochovaly. Roku 1920 vlastnil
chalupu Matěj Stejskal. 

�� �� ��

Dochované prameny o zani-
klých gruntech čp. 15, čp. 16 
a čp. 17 nám umožňují nahléd-
nout jen na zlomek jejich historie.

Josef Koška vystavěl si se svou
manželkou Veronikou na obec-
ním místě chalupu čp. 15 a zřídil
zahrádku v ceně 70 zlatých. Ze-
mřel roku 1785. Po smrti své
matky při dědičném uspořádání
převzal chalupu 4. ledna 1799
nejstarší syn Václav Koška za 
72 zlatých. Sourozencům Jose-

fovi, Anně, Mandaleně a Barboře
vyplatil po 10 zlatých. Roku
1840 držel chalupu Václav Koška
a po jeho smrti vdova Marie
Košková, která odstupuje 16.
prosince 1877 vlastnictví domku
čp. 15 své dceři Marii Koškové
ovdovělé Pokorné. Na začátku
kupní smlouvy se uvádí: „Odstu-
pující si vyhrazuje počínaje od
dnešního dne doživotné stolo-
vání u držitele, opatření prádlem
a šatstvem, léčení v nemoci 
a vůbec řádné opatření se vším
zapotřebným i plnou výživu.“
Vdova Pokorná podepsala kupní
smlouvu třemi křížky. 

�� �� ��

Roku 1769 obdržel Martin
Hříbek od obce pozemek, na
němž si vystavěl chalupu čp. 16.
Po smrti Martina Hříbka na cha-
lupě hospodařila vdova Teresie se
třemi dětmi. Po její smrti převzal
chalupu syn Jan Hříbek, jemuž
byla připsána 11. ledna 1799.
Dne 17. května 1828 kupuje
domek Jiří Douša s manželkou

Rosinou za 700 zlatých, od něho
jej 18. září 1834 kupuje za 540
zlatých František Arnold s man-
želkou Veronikou rozenou Kej-
hovou. O dalších dějinách
prameny mlčí.

�� �� ��

Chalupu čp. 17 vystavěl Tomáš
Podzemský, po jeho smrti byla
chalupa předána 1. února 1819
Alžbětě provdané za Matěje Šift-
lera za 160 zlatých. Dne 1. února
1820 přebírá chalupu Matěj Čá-
slavský s manželkou Annou. Od
něho koupil chalupu 29. srpna
1827 za 348 zlatých František
Jindra s manželkou Marií.  

Všechny uvedené domy musely
ustoupit výstavbě Jihozápadního
Města.

První část vyprávění o stodů-
leckých gruntech jsme zakončili
citacemi z pramenů, v nichž vy-
stupují jména domkářů, chalup-
níků, sedláků, jejich pozůstalých
vdov a nezletilých dětí. Smrt si
je často zavolala předčasně,
uprostřed namáhavé práce. Žilo
se jim těžce, přesto nenaříkali,
ale vážili si svého gruntu, od-
kazu svých předků a dbali na
selskou čest. 

Můžeme dnes kritizovat, že
selští lidé bývali tak opatrní na
každou korunu. Sedlák však
dobře věděl, že kdo musí z té
selské hroudy prací svých rukou
vydobýt peníze a tu hroudu zalé-
vat svým potem, ten lpí na kaž-
dém groši. Sedlák nenaříkal na
osud, ba naopak: byl hrdý na
svou práci a tím více i na jmění,
které si jejím prostřednictvím
vydobyl. Sedlák rovněž pamato-
val na to, že žije z Boží země 
a že mu za jeho poctivé dílo Pán
Bůh požehná.

Zpracovala Věra Opatrná

Zaniklé stodůlecké gruntyVÝLET DO MINULOSTI

Staré Stodůlky od bývalého hostince Na Nové (z přílohy kroniky F. Vlasáka)

bourání domu čp. 12 v roce 1987.



ČERVEN 2010 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 22736

Program klubu seniorů červen 2010

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

7. 6. Bazar - co za co vyměním? Svatava bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

14. 6. Promenáda u Lukáše – pro členy a pozvané hosty
Svatava bulířová

21. 5. Káva o čtrnácté – nácvik fenoménu
Nordic Walking                                  Svatava bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

28. 6. Přátelské posezení před prázdninami
Svatava bulířová

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

1. 6. Posezení u kávy – informace o výletu 

2. 6. Výlet do Vranova nad Dyjí – Znojma

8. 6. Procházka po lázních (video)

15. 6. Paměťový test milionář – volná zábava

15. 6. Koncert skupiny Melodie Václava Vomáčky

15. 6. Informace o pobytu v Chlumu u Třeboně.
Oslavíme narozeniny členů narozených
v červnu  a v prázdninových měsících.

Všem seniorům přeji příjemně prožité léto a ve zdraví zase
v září nashledanou.

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

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

2. 6. K tanci a poslechu nám zahraje - Sparťanka
Miloš Procházka

9. 6. Zájezd do východních Čech (Nové Město n/Metují,
Opočno, Dobruška)

Mč Praha 13, Helena Hrdoušková

16. 6. Zhodnocení zájezdu. Hry na zahradě
Helena Hrdoušková, roman Kosan

23. 6. Zahraje nám harmonikářka dana Vokusová

23. 6. Zhodnocení naší činnosti za I. pololetí při kávě
a čaji. Příprava programu na září. výbor SPCCH

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
Děkuji členům klubu seniorů, kteří se 5. května při polo-
žení věnce na pomníček na náměstí zúčastnili uctění pa-
mátky padlých.

Na 18. června připravujeme setkání rodáků a přátel Vi-
doulí. Hudba, tombola, tanec. Všichni jste srdečně zváni.

Blahopřejeme naší dlouholeté člence paní
Anně Kučerové k jejím 90. narozeninám, které
oslaví 18. července. Hodně zdraví přeje rodina
a senioři.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin. Připomínám , že všechny informace o činnosti
našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na
pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

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

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

5. 5. Poradní den 

12. 5. Dia klub

19. 5. Poradní den

26. 6. Dia klub

30. 6. 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 červen 2010

Nestárnoucí optimistka Zita Kabátová
Známá herečka Zita
Kabátová slavila 
27. dubna 97. naro-
zeniny. Jako každo-
ročně jí přišel
poblahopřát také
starosta David Vod-
rážka a přinesl ky-
tici a dárkový koš.
Paní Zita Kabátová
žila totiž řadu let ve
Stodůlkách a je tedy
občankou Prahy 13.
„Slíbila jsem synovi,
že se dožiju stovky, tak to tady se
mnou ještě budete muset vy-
držet,“ vtipkuje paní Kabátová.

Jako filmová herečka se Zita
Kabátová prosadila již ve 30. le-
tech 20. století. Slávu jí přinesly
hlavní role ve filmech Život je
krásný a Muži nestárnou. Hrála
v téměř 60 filmech. Před něko-
lika lety hrála ve filmech Zapo-
menuté světlo, Babí léto nebo
Želary.  Nestárnoucí herečka,
stále plná optimismu, má i dnes
mnoho přátel a příznivců a pra-
videlně spolupracuje již na 
čtvrtém pokračování svých vzpo-
mínek. Srdečně gratulujeme 
a přejeme hodně zdraví!

-st-

Senioři fandí internetu
Komunitní web českých seniorů
www.sedesatka.cz zahájil provoz
teprve po loňských prázdninách,
přesto již zaznamenal přes 75 000
návštěv, především z řad seniorů.
Ti spolu na internetu nejen ko-
munikují, ale vzájemně se sezna-
mují a realizují společné aktivity 
i mimo web. Komunitní web Še-
desátka.cz neplní jen
funkci diskuzního
fóra, ale poskytuje
zpravodajství z jedno-
tlivých regionů České
republiky, uveřejňuje
rozhovory se zajíma-
vými osobnostmi, vě-
nuje se aktuálním
tématům. Občanské
sdružení Centred rea-

lizuje i další projekty, spojené 
s www.sedesatka.cz, např. projekt
sbírající vzpomínky obyvatel jed-
notlivých českých krajů nebo roz-
cestník sociálních služeb pro
seniory. Ve spolupráci s dalšími
partnery připravuje rovněž vydání
knihy příběhů z dětství jednoho
návštěvníka Šedesátky.cz. –če-

Blahopřání ke stovce
Paní Božena Marcová z Hájů se narodila ještě za Rakouska
– Uherska - 30. května 1910. Není tedy těžké spočítat, že
letos 30. 5. slaví krásné 100. narozeniny. Rádi bychom jí
touto cestou i jménem vedení městské části popřáli 
k těmto tříciferným kulatinám všechno nejlepší, zejména
hodně zdraví. -red-
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Přesto že se k nám Svá-
tek matek vrátil až po
roce 1989, naše ma-
minky a babičky si dobře
pamatují jeho prvorepu-
blikovou tradici. Děti 
z  Kühnova dětského
sboru se rozhodly ma-
minkám popřát svým
způsobem a ve čtvrtek
13. května se v obřadní
síni radnice uskutečnil koncert
těch nejmenších zpěváčků.

V hudebně-dramatickém
pásmu se pod vedením Petry Šla-
pákové a Miloslavy Fouskové
představila ta nejmenší Kühňátka
a pod taktovkou Terezy Bystřické

i předškoláci a děti školou po-
vinné. V dramaturgii Elišky
Hrubé Toperczerové a za klavír-
ního doprovodu Jana Krupy udě-
laly děti písničkou nebo
básničkou radost každému, kdo
koncert navštívil. A hostů bylo

tolik, až obřadní síň pras-
kala ve švech. Nálada byla
skvělá, tekly slzy štěstí 
i dojetí a pak dlouho
hřměl ten nejupřímnější
aplaus, protože tenhle
koncert byl prostě okouz-
lující. A já věřím, že na
sebe podobná akce nene-
chá dlouho čekat.

Eliška Hrubá Toperczerová

Třináctého května se v Komu-
nitním centru sv. Prokopa konal
další díl hudebních setkávání
písničkáře Slávka Klecandra 
a jeho hostů. V historii tohoto
volného hudebního cyklu byla
již počtvrté hostem skupina
Oboroh, kterou Slávek Klecandr
založil před více než 20 lety.
Společně představili své nejno-

vější CD Ve věci probuzení (In-
dies Happy Trails, 2010), během
večera se vrátili také ke starší
tvorbě a zahráli i pár nových
zhudebněných žalmů. Večer za-
končilo několik přídavků, včetně
Cohenova Hallelujah, které plný
sál zazpíval spolu s Oborohem.
Koncert podpořila nadace Život
umělce. Slávek Klecandr v Ko-
munitním centru vystoupí do
prázdnin ještě jednou, v neděli
13. června bude jeho hostem
písničkář Petr Linhart se skupi-
nou 29 Sai-ten. Obklopen in-
strumentální extratřídou
představí nejen písně z alba Su-
déta (nominace na cenu Anděl
2007), ale i novinky z neméně sil-
ného alba Autobus do Podbořan.
Další informace se dozvíte na
www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Lucie Haschková

Kühňátka zazpívala maminkám k svátku

Oboroh probuzený i probouzející

Pro šestnáctý ročník hudebního
festivalu Beltine vybrali organi-
zátoři místo více než symbolické
- středověký skanzen Řepora
mezi Stodůlkami a Řeporyjemi.
Svátek keltské kultury Beltine
2010 se uskutečnil pod záštitou
starostů Řeporyj a Prahy 13 o ča-
rodějnické noci 30. 4. a pokračo-
val prvního máje celé dopoledne.
Údolíčko ve skanzenu zaplnily
stovky členů Bratrstva Keltů 
a příznivců keltské hudby, často 
v dobových úborech či 
s pomalovanými tvářemi.
Ve stanovém táboře u ryb-
níka se představili také tra-
diční řemeslníci, hrály se
starobylé hry a tancovalo
se. Nabitý hudební pro-
gram zahajovala skvělá
polská skupina Beltaine, 
z domácích hostů vystou-

pily skupiny Asonance, Hakka
Mugies, Jan Hrubý s Kukulínem
a 1st Czech Pipes and Drums.
Zlatým hřebem noci se stala ital-
ská folkmetalová kapela Folk-
stone. Nutno ocenit skvělou
atmosféru i fakt, že účastníci fes-
tivalu přispěli na konto nadace
Pomozte dětem částkou 11 000
korun. Jedinou vadou bylo, že
některé obyvatele Stodůlek pro-
budil noční rockový koncert ze
spánku. Samuel Truschka

Keltové se usídlili v Řepoře

Krásný hudební zážitek připravila
všem návštěvníkům vynikající
jazzová kapela J. J. Jazzmen, která
uspořádala 27. dubna na radnici
koncert pod názvem Vzpomínky

na éru swingu. Mezinárodně
uznávané těleso se známým
jazzmanem Milošem Kejřem
za bicími a talentovanou mla-
dou zpěvačkou Petrou Vlko-
vou potěšilo nejen pamětníky,
ale všechny, kdo mají rádi
swing, pestrou nabídkou ne-
smrtelných swingových melo-
dií. Na koncertě, který se

uskutečnil pod záštitou starosty
Davida Vodrážky a místostarosty
Petra Zemana, muzikanty i pos-
luchače přivítala tajemnice úřadu
Kateřina Černá. -st-

Podvečerní swingování 

Program klubu červen 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

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

V dobĚ od čErVNa do zÁŘí SE budou VE SPoLKoVÉM doMĚ KoNaT JEN aKCE, KTErÉ NaLEzNETE V KaLENdÁŘi aKCí Na STr. 4 – 7.
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�
červnová
odpověď:

Jméno:

adresa:

Věk:

Telefon:

V květnu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu STraKoNiCE.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do Mcdonald‘s v Galerii butovice získává: 
bohumila Janečková, Nové butovice

Soutěžní otázky na červen:
1) Kdy byl položen základní kámen nové radnice na Slunečním náměstí?
2) Kdo přivezl dvě zlaté ze Slovakia Open 2010?
3) Kolikáté narozeniny slaví smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum?

Správné odpovědi na květnové soutěžní otázky:
1) Kolik dětí postoupilo ze školních kol v pěvecké soutěži Butovický zvoneček? 

Celkem 90
2) Kdy a kde získali naši hokejisté první titul mistrů světa?

5. 5. 1996 ve Vídni
3) Mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a.s., přijede v dodávkovém automobilu

na Sluneční náměstí. Kdy?
18. 5. a 15. 6.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus zličín získává: 
Libuše Fialová, Velká ohrada
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. června 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
Královské město, na jehož jméno se ptáme, leží necelých 60 km západně od Prahy. Původní
trhová osada náležela k panství křivoklátskému. Král Václav II. ji v roce 1286 povýšil na
město, které bylo v roce 1588 povýšeno císařem Rudolfem II. na město královské, čímž už
nebylo závislé na postavení královského hradu Křivoklát. V tomto období nastal velký rozvoj
města. Začaly se stavět kamenné hradby, v nichž zvláště vynikly nové brány (Vysoká a Praž-
ská), dařilo se chmelařství a výrobě piva, byl založen nový hřbitov a postaven kostel Nejsvě-
tější Trojice, kde se nacházela i zvonice. Éra rozvoje města byla ukončena vypuknutím
třicetileté války. Navíc ve druhé polovině 17. století město postihl mor a také velká ničivá
povodeň. Město měnilo svou tvář. Od roku 1865 se stalo okresním městem. V roce 1833 zde
vznikla nejstarší reálná škola v Čechách. Dnes je toto gymnázium pojmenováno po spisova-
teli Zikmundu Winterovi. Město je správním, průmyslovým, obchodním a kulturním cen-
trem okresu s řadou historických památek. Namátkou můžeme zmínit Pražskou a Vysokou
bránu, kostel sv. Bartoloměje, Husovo náměstí, Mariánský sloup, sochu sv. Vojtěcha a sochu
Panny Marie, 

Rabasovu galerii nebo Okresní muzeum. Historické jádro největšího města regionu je od
roku 1992 městskou památkovou zónou.

Podle pověsti vzniklo město v okolí mlýna, ve kterém v době hladomoru vařila
matka dětem k jídlu raky.
V čase největší bídy tak
chtěla sebe a své děti spro-
vodit ze světa, protože raci
byli do té doby pokládáni
za jedovaté. Poté, co lidé
objevili, že raci jsou na-
opak jedlí, rozrostlo se
zdejší osídlení v osadu
a posléze v město. To má
raka ve svém erbu.

Červnová křížovka
Jsou to především prázdninové měsíce, ... (viz tajenka) přilákají největší počet návštěv-
níků. A není divu, vždyť pražská zoo se právem řadí mezi nejkrásnější na světě. Její tvář se
mění k ještě lepšímu téměř „ze dne na den“. Například v květnu byl položen základní
kámen nového slonince, největší investice v historii českých zoologických zahrad. Ale ne-
jsou to jen obrovské investice, které lákají. Je to i bohatý program, který pražská zoo pro
své návštěvníky připravuje. Například červen bude měsícem mláďat. Co všechno musejí
umět se dovíte hlavně v sobotu 26. 6., 30. 6. mohou jít do zoo za symbolickou 1 Kč
všechny děti s jedničkou na vysvědčení z přírodovědy, biologie a dalších přírodovědných
předmětů. Červenec a srpen budou ve znamení Měsíce na ostrovech, v pondělí 2. 8. mů-
žete společně s Taťuldou, samcem emu, oslavit Den otců... Skvělých akcí je ale připraveno
daleko více. Už nyní je najdete na www.zoopraha.cz.

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

Květnová tajenka: ROZHODNĚ KE KOUPÁNÍ NELÁKÁ. Výherci: Eva Faitová, Stodůlky;
o. Nikendeyová, Stodůlky; Milena Machová, Velká ohrada.

připravila Eva Černá

Červnová křížovka

Křížovku připravil: Petr Šimek

NÁPOVĚDA:
AP, AZA, ÉS,

KLIM
KOHO JE

TŘEBA ZABÍT
1. díL 

TaJENKy KÓD LýBIE
ZNAČKA
PRACÍHO
PRÁŠKU

EDISONOVO
JMÉNO

BýV. ARMÉN.
MĚSTO

ŠKRABÁK
PLUHU

2. díL 
TaJENKy

ODOBRNÍK 
V ZEMĚDĚL-

STVÍ

KŘEHKÁ
HMOTA

ODBORNÍK
NA SLOVA

PŘEDLOŽKA
DÍRA

PÁDOVÁ
OTÁZKA

2X SNÍŽENý
TÓN

ÚBYTEK VÁHY
VYSYCHÁNÍM

ZKR. KUSU

PŘEZDÍVKA 
H. LLOYDA

ZNAČKA LYŽÍ

SNÍŽENý TÓN
ANGLICKY 

RTY

LATINSKY JÁ
POSILOVACÍ

CVIK

BRNĚNSKý
NUMISMATIK
KOVOVý PLÁT

INICIÁLY
„BLBÉ

BLONDýNY“

MÍSTO
(EXPRES.)

KAPROVITÁ
RYBA

RUMOVÉ
POKUŠENÍ

BýVALý
FOTBALISTA

DUKLY

CITOSL.
DOPADNUTÍ

AFRICKý STÁT

MAĎARSKÁ
SPOJKA A
PRUŽNý
KLACÍK

SPZ. PRAHY
ZÁPAD

CHEM. ZN.
KRYPTONU

BýV. ZKRATKA
NAŠEHO

STÁTU

VÁPENCOVÁ
OBLAST
ŽVANIT

ČESKý 
ZPĚVÁK

SLOVENSKY
JESTLIŽE

KOLO
ŽENSKÉ
JMÉNO

DELŠÍ DOBU
MÍSTO

K OBCHODU
RUSKÁ ŘEKA

SLOVENSKý
DOTAZ

SÁZKOVÁ
OTÁZKA
TISKOVÁ

AGENT. USA

CHEM. ZN.
HLINÍKU
PLOŠNÁ 
MIERA

ZELENINOVÁ
SMĚS

NEJVYŠŠÍ
MNICH

KOČKOVITÁ
ŠELMA

NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ

PAST

TĚŽIŠTĚ
KAMENE






