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Sdělení městské části
Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě!
Znovu upozorňuji na změny dopravního značení na řadě komunikací. Jednotlivé
oblasti na sídlišti Lužiny, Nové Butovice a ve Stodůlkách – Hájích a Vidouli jsou
nově řešeny jako zóny s dopravním omezením a na křižovatkách zpravidla platí
přednost zprava.

Po Lužinách a Nových Butovicích připravuje Technická správa komunikací
hlavního města Prahy změny místní úpravy provozu na dalším sídlišti, a to na
Velké Ohradě. Veškeré změny jsou navrženy s cílem zklidnění automobilové do-

pravy a zvýšení bez-
pečnosti ostatních
účastníků silničního
provozu. Úpravy do-
pravního značení
vycházejí z auditu
a schválené projek-
tové dokumentace
dopravního značení.
O chystaných do-
pravních změnách
jsme vás již dříve in-

formovali ve STOPu i na webových stránkách Prahy 13. Technická správa komu-
nikací předpokládá zahájení prací v průběhu června, proto si dovoluji požádat
především řidiče motorových vozidel, aby nejezdili „po paměti“, ale pozorně sle-
dovali dopravní značení a na křižovatkách, kde není upravena přednost v jízdě,
dávali vždy přednost vozidlům přijíždějícím zprava.

Po Velké Ohradě čekají dopravní změny i Stodůlky. O termínu, který je závislý
na finančních možnostech Technické správy komunikací, vás opět budeme včas
informovat. Aleš Mareček, zástupce starosty

Zazpívaly maminkám
Děti z přípravných oddělení Kühnova dětského sboru a Kühňátek zazpívaly 17. května
v obřadní síni radnice a dodatečně tak popřály maminkám k jejich svátku.

Programem bylo životní prostředí
Porada pracovníků životního prostředí z úřadů městských částí z celé Prahy se v obřadní
síni uskutečnila 19. května. Hosty přivítali místostarosta Aleš Mareček s tajemnicí Kate-
řinou Černou. Po představení Prahy 13 se debatovalo např. o nových zákonech, mobil-
ním sběru odpadů a provozní bezpečnosti stromů.

Výstava šikovných
rukou
Na další z výstav v atriu
radnice představili své vý-
tvarné práce žáci Základní
školy praktické a ZŠ speci-
ální Lužiny. Kromě ob-
rázků se zde objevily
i papírové sochy a objekty.
Na vernisáži 19. května
děti zahájily výstavu hu-
debním vystoupením.

Ekologické divadlo
pro školky
Představení divadelní společ-
nosti Kapsa v obřadní síni
uspořádal odbor životního
prostředí 9. května dodatečně
ke Dni Země. Zúčastnilo se ho
asi 300 dětí z mateřinek
Zázvorkova, Sluníčko, Šikulka,
Pastelka, Bobřík, Mezi Ško-
lami, Rozmarýnek.

Svatba s vůní benzínu
Na radnici se odehrávají desítky svateb. Ta, která se uskutečnila na šťastný pátek
13. května ovšem vzbudila zaslouženou pozornost okolí. Novomanželé odjížděli otevře-
ným Cadillacem de Ville ze 70. let doprovázeni burácením asi 15 velkých motocyklů. Tak
hodně štěstí!

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

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

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

AKTUALITY Z RADNICE

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
SOUHLASILA
s výběrem externího auditora
k přezkoumání hospodaření pro
období 2011 – 2013, společnosti
BDO Audit, s.r.o., na základě výběro-
vého řízení

SOUHLASILA
s převodem finančních prostředků
ve výši 200 000 Kč z rezervního fondu
Střediska sociálních služeb Prahy 13
do fondu investičního
a
s použitím finančních prostředků z in-
vestičního fondu Střediska sociálních
služeb Prahy 13 na nákup vozidla

SOUHLASILA
s uzavřením darovací smlouvy na dvě
jízdní kola od společnosti Globus ČR, k.s.
- divize Zličín
a
s uzavřením smlouvy o výpůjčce na dvě
jízdní kola pro Městskou policii hl. města
Prahy

VZALA NA VĚDOMÍ
předložený návrh nařízení, kterým se vy-
dává tržní řád
a
uplatnila k uvedenému návrhu připo-
mínky ve smyslu připomínek odd. daní
a poplatků Ekonomického odboru ÚMČ
Praha 13 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva
nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
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Má Praha 13 dostatečný počet míst ve
školkách? V mnoha pražských obvo-
dech jsou prý velké problémy...
Přihlášky do mateřských škol
podávali rodiče 28. dubna.
V polovině května se nám poda-
řilo sumarizovat všechny údaje
o přihlášených dětech. Mateřské
školy obdržely celkem 972 při-
hlášek, mnozí rodiče ale podali

žádost na více než jednu školku,
takže dítě se objevilo mezi při-
hlášenými dvakrát nebo vícekrát.
Objevil se i případ, kdy rodiče
přihlásili dítě do sedmi školek.
Po odstranění duplicit se uká-
zalo, že tlak na školky není zase
až tak velký - přihlášených dětí
bylo nakonec 854. Náš odbor

Odmítnuto bylo 186 žádostí.
Z toho 81 dětí mělo trvalé byd-
liště mimo Prahu 13 (36 dětí ve
Středočeském kraji a 45 v jiné
městské části). Zbývajících 105
nepřijatých dětí bylo buď mlad-
ších než 3 roky, nebo šlo o děti
matek v domácnosti nebo na ro-
dičovské dovolené.

Oproti předcházejícímu škol-
nímu roku očekáváme tedy od
září v mateřských školách
o 42 dětí více. Podobný nárůst
jsme zaznamenali v září 2010,
kdy jsme otevírali dvě nová od-
dělení školky v rekonstruované
budově bývalého domu dětí
v Bronzové ulici. Tentokrát nám
nárůst umožnilo zejména povo-
lení navýšit stávající kapacitu
Mateřské školy Husníkova
o jednu třídu a navýšení počtu
míst v Mateřské škole Vlachova.
V září bychom tak měli mít
v našich dvaceti mateřinkách
celkem 2 221 dětí v 91 třídách,
z toho 684 předškoláků.

Do budoucna se samozřejmě
předpokládá další zvýšení zájmu
o místa v mateřských školách.
Proto již delší dobu usilujeme
o získání budovy bývalých jeslí
ve vnitrobloku Husníkova, která
byla dosud ve vlastnictví státu.
Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových již předání
objektu do vlastnictví městské
části schválil pod podmínkou,
že zde bude zřízena školka.
S převzetím souhlasilo i zastupi-
telstvo Prahy 13. Zatím ještě ne-

školství po celou dobu spolupra-
coval s ředitelkami jednotlivých
školek při odstraňování duplicit-
ních přihlášek a sledoval průběh
přijímacího řízení.

Nakonec bylo pro školní rok
2011/2012 do mateřských škol
přijato celkem 668 dětí. Po vzá-
jemné dohodě s ředitelkami se
tak ke spokojenosti naší i rodičů

podařilo umístit všechny děti od
3 let s trvalým bydlištěm v Pra-
ze 13. Některým zájemcům sice
dítě nebylo přijato přímo do
školky, kterou preferovali, ale
bylo jim nabídnuto přijetí do
jiné školky, která měla ještě vol-
nou kapacitu, samozřejmě co
nejblíže k místu bydliště.

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

proběhl zápis do katastru nemo-
vitostí.

Praha 13 pak převezme bu-
dovu i s nájemníkem, Fakultou
humanitních studií Univerzity
Karlovy, která již řadu let objekt
využívá. Tato nájemní smlouva je
na dobu určitou a vyprší na
konci roku 2012. Jakmile ná-
jemce budovu uvolní, budeme
moci přistoupit k její rekon-
strukci. V Husníkově ulici tak
v budoucnu vznikne nová školka
o kapacitě 100-120 dětí.

Přeji vám hezkou dovolenou,
hlavně hodně odpočinku a pří-
jemných zážitků.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Milí čtenáři,
máte v rukou poslední předprázdninové číslo Stodůleckého posla. Následující STOP vyjde
až v září a do vašich schránek bude roznášen v týdnu od 2. do 9. září. Proto tentokrát
v kalendáři najdete kromě červnových akcí, také události července, srpna i začátku září.
Přehled táborů a programy mateřských center jsou umístěny v závěru kalendáře.

Červnový STOP přináší dva rozhovory redaktorky Evy Černé - s radním Petrem Kuželem
a zpěvákem Davidem Mattiolim, který obohatil známými italskými písněmi program letoš-
ních čarodějnic. Zážitky pamětníků v článku Věry Opatrné si připomínáme také smutné výročí
tragické nehody autobusu se sportovci ze Sokola Stodůlky, ke které došlo 22. července 1991.

Děkujeme za vaše články a fotografie. V této souvislosti bych rád požádal, abyste nám
zasílali texty stručné a věcné. Příspěvků nám přichází opravdu hodně a krácení dlouhých
článků je velmi pracné. Fotky by měly být v tiskové kvalitě, tedy pokud možno v rozlišení
300 dpi. Fotografie rozmazané, o velikosti 100 kB nebo z mobilu nám vůbec neposílejte.
Těšíme se na vaše příspěvky, uzávěrka je 15. srpna. Za celou redakci vám přeji krásné
léto, příjemné prázdniny a dovolené. Samuel Truschka, šéfredaktor

SLovo ŠÉFREDAKToRA

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

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

KoNTAKTY NA RADNICI

Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXI. – červen 2011 • Vychází měsíčně kromě července a srpna
• Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace:
MK ČR E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00
• Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet:
www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka,Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, Ing. Zuzana Drhová, PhD., PhDr. Sa-
muel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá,
Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Vý-
roba: Service Marketing, s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka
tohoto čísla: 9. 5. 2011 • Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Ne-
vyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat
a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo dne 27. 5. 2011 v nákladu
28 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

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

Uzávěrka příštího čísla: 15. 8. 2011 Distribuce: 2. – 9. 9. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Středa 1. 6. • 16.00
Seznamovací odpoledne pro budoucí
prvňáčky
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMoohhyylloovváá
Přijďte se seznámit nejen s budoucími spolužáky.

Čtvrtek 2. – středa 29. 6. • 10.00 – 18.00
Výstava obrazů Vlasty Čermákové
VVrrttbboovvsskkáá  zzaahhrraaddaa,,  KKaarrmmeelliittsskkáá  2255,,  PPrraahhaa  11
Zveme vás na prodejní výstavu obrazů Vlasty Čermákové.
Denně budete mít možnost vybírat z řady akvarelů i akrylů.

Čtvrtek 2. 6. • 17.00 
Vernisáž výstavy Z historie a součas-
nosti DDM Stodůlky
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Výstava, která se koná u příležitosti oslav 20. výročí Domu
dětí a mládeže Stodůlky, bude k vidění do 17. června.

Čtvrtek 2. 6. • 18.30 
Koncert souboru Melodika
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Nenechte si ujít předprázdninový koncert souboru Melodika
ze Základní umělecké školy Stodůlky.

Sobota 4. 6. • 14.00 
Dětský den v Třebonicích
SSppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTřřeebboonniiccee
Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s dětmi, poba-
vit se a zasoutěžit si.

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

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

Úterý 7. 6. • 17.00 – 19.00
123. Klub rodičů (a učitelů) STaN
FFZZŠŠ  OOttookkaarraa  CChhlluuppaa,,  FFiinnggeerroovvaa  22118866,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Společnost pro talent a nadání, kolektivní člen ECHA a při-
družený člen WCGTC, vás zve na 123. Klub rodičů (a učitelů)
STaN. Více na www.talent-nadani.cz. Upozorňujeme, že
Světová rada pro nadané a talentované děti pořádá ve spo-
lupráci se STaN 8. - 12. 8. v Praze 19. WCGTC konferenci.

Informace najdete na www.worldconference2011.org,
www.modernivyucovani.cz.

Úterý 7. 6. • 19.00
Benefice pro MŠ Srdíčko s gospely
a spirituály 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Zveme vás na tradiční benefiční koncert černošských spiri-
tuálů a gospelů ve prospěch MŠ Srdíčko, na kterém vystoupí
vokální skupina Geshem a vokálně instrumentální soubor
Rainbow Gospel Choir. Koncert je součástí programu kon-
certů Geshem s názvem Pomoc potřebným, jehož partne-
rem je Magistrát hl. m. Prahy. Vstupné dobrovolné,
bezbariérový vstup. Více na www.geshem.cz a www.rain-
bowgospel.cz.

Středy 8. a 15. 6. • 15.00 – 17.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Více informací získáte na tel. 235  514  523.

Sobota 11. 6. • 15.00
Akademie Tanečního studia Mirabel
KKuullttuurrnníí  ddůůmm  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44
Tímto všechny srdečně zveme na závěrečnou akademii. Mů-
žete zde vidět úspěšné soutěžní choreografie irských tanců,
moderního scénického tance a Street dance, které jedno-
tlivé skupiny nacvičily během tohoto roku. V příštím roce
zde můžete vidět i vaše dítě. Stačí na místě vyplnit při-
hlášku nebo přijít na některý z náborových termínů, které
budou na www.tsmirabel.cz.

Pondělí 13. – pátek 24. 6. • 9.30 - 11.00
Chlupíkovo divadelní léto 2011 
FFZZŠŠ  pprrooff..  OOttookkaarraa  CChhlluuppaa,,  FFiinnggeerroovvaa  22118866  
Nenechte si ujít divadelní festival ve školním divadle. Více
na strculova@volny.cz, tel. 739 087 224.

Pondělí 13. 6. • 18.00
Koncert Jiřího Březíka 
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Nenechte si ujít koncert zpěváka, textaře a skladatele Jiřího
Březíka, který v obřadní síni radnice zahraje a zazpívá po
více než čtyřech letech. Spolu s ním hraje doprovodná ka-
pela J-Banda. 

pondělky 2. 5. – 20. 6.• 19.00 – 22.00
Vyjděte si osmkrát na rande
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme vás na kurz Manželské večery, který pořádají Řím-
skokatolická farnost Stodůlky, Křesťanské společenství
Praha a Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek. Více
na www.manzelskevecery.cz.

Neděle 29. 5.  • 13.00
Hudební procházka
ZZoooollooggiicckkáá  zzaahhrraaddaa  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  
UU  TTrroojjsskkééhhoo  zzáámmkkuu  33//112200
Zveme vás na minikoncert vážné hudby v Kavárně Černo-
houska.

Pondělí 30. 5.  
Happy Mondays
ZZoooollooggiicckkáá  zzaahhrraaddaa  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  
UU  TTrroojjsskkééhhoo  zzáámmkkuu  33//112200
Každé květnové pondělí mají všichni adoptivní rodiče lido-
opů vstup do zoo za korunu.

Úterý 31. 5. • 18.00
Mezioborový koncert Základní umělecké
školy Stodůlky
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Zveme vás na koncert s účastí žáků pěveckého, dechového,
tanečního a výtvarného oboru Základní umělecké školy
Stodůlky.

Středa 1. 6. • 9.30 a 10.30
Den dětí – Báječná Maskotí Show 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  PPrraahhyy  1133
Školák Albertík představí publiku ta nejlepší soutěžní klání
o kopec úžasných dárků, nejvtipnější scénky a nejlepší hu-
dební výstupy ze svých programů. Od 9.30 do 10.30 hodin
bude program určen dětem z mateřských škol, od 10.30 pak
žákům základních škol. Akce se koná pod záštitou starosty
Davida Vodrážky.

Pondělky, středy, čtvrtky 1. – 30. 6.
Zacvičte si s trenérem Davidem Hufem 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  
Každé červnové pondělí 10.00 – 10.50 - Nordic Walking,
středa 16.00 – 16.50 - kondiční cvičení, čtvrtek 10.00 –
10.50 - kondiční cvičení s hlídáním dětí. Více na str. 18.

Středa 1. 6. • 15.30
Den dětí 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ––  uu  ssoocciiáállnnííhhoo  zzaařříízzeenníí
Zveme všechny děti od 4 do 12 let na zábavný odpolední
sportovní program pod širým nebem. Mladší děti s rodiči se
mohou zúčastnit her a soutěží. Pro starší bude připravena
luční olympiáda a orientační mini závod. Program se usku-
teční pouze za příznivého počasí. Akci pořádá klub Robin-
son a Mateřské centrum Rybičky. Více na
mcrybicky.webnode.cz, klubrobinson.webnode.cz.
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Pondělí 13. 6. • 19.00
Přemysl Rut hostem
Třináctého na třináctce
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Hostem večera bude klavírista, zpěvák, divadelní režisér,
herec, básník a divadelní pedagog Přemysl Rut. Vstupné je
dobrovolné a vstup bezbariérový. Večer finančně podpořily
nadace Život umělce a Českého hudebního fondu, Minister-
stvo kultury a MČ Praha 13. Doporučujeme rezervovat si
místa, a to do půlnoci 12. 6. na 13na13@centrum.cz. Více
na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 14. 6. • 18.00
Dukát na radnici
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Přijďte se podívat na vystoupení Tanečního a Hudebního
studia Dukát.

Středa 15. 6. • 17.00
Cyklus Alternativní metody
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Dana Vacková - hádání z ruky. Více informací získáte na
tel. 235 514 523.

Středa 15. 6. • 17.00
Předprázdninový koncert Klíčku
a Notečky
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Dříve, než se děti ze sborů Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Ško-
lami rozjedou na prázdniny, přijdou nám zazpívat.

Středa 15. 6. • 17.00
Malá letní hudební slavnost
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Přijměte pozvání na 3. ročník Malé letní hudební slavnosti.
Představí se malí flétnisté z Mateřské školy Havaj a dětské
pěvecké sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami.

Čtvrtek 16. 6. • 18.30
Kytarový koncert talentovaných
interpretů
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Koncert žáků smíchovské Základní umělecké školy se po-
nese převážně v duchu žhavých španělských rytmů. Zazní 
i skladby krásné hudby A. Vivaldiho, F. Sora a Š. Raka. Na
koncertě se představí Karolína Straková, Karolína Švábová,
Jan Matoušek a Anna Bělohlávková.

Sobota 18. 6. • 9.00 – 17.00
Den s Městskou policií
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  PPrraahhyy  1133
Střed dění bude u bývalého DDM. K vidění bude nejen tech-
nika a výstroj, ale také výcvik policejních psů a koní, ukázky
z činnosti, chybět nebudou ani soutěže pro děti.

Sobota 18. – neděle 19. 6. • 14.00 – 22.00
Art Safari 
SSoocchhaařřsskkéé  ssttuuddiioo  BBuubbeecc,,  TTěělloovvýýcchhoovvnnáá  774488,,
ŘŘeeppoorryyjjee
Vystavující umělci: Brian Goblik a Jean Cherouny (oba USA),
Radek Čermák, Martin Janíček, Vladimír Moutelík, Miroslav
Pacner, Miloš Šejn, Diana Winklerová, Karel Zavadil.
Doprovodný program: výtvarná dílna pro děti (skupina
Kanál), módní přehlídka studia Olga a Pavla, představí se
anglický soubor Evropska Quartet v jehož podání zazní
Smyčcový kvartet No.1 Leoše Janáčka. Více na
www.bubec.cz.

Pondělí 20. – čtvrtek 30. 6.
Výstava fotografií 
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Fotoklub P6ka vás zve na výstavu fotografií Bez tématu
aneb fotím, fotíš, fotíme, která se koná pod záštitou zá-
stupce starosty Aleše Marečka. Výstava bude přístupná
v pondělí a středu 8 – 18, úterý a čtvrtek 8 – 16 a v pátek
8 – 14.30. Více na www.p6ka.cz.

Středa 22. 6. • 17.00
Slavnostní akademie
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277  
Žáci a učitelé ZŠ praktické a ZŠ speciální Lužiny, Trávníčkova
1743, vás srdečně zvou na Slavnostní akademii.

Čtvrtek 23. 6. • 16.00 – 20.00
Vohradská Divočina 
VVeennkkoovvnníí  aarreeááll  ZZŠŠ  KKllaauussoovvaa,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Proxima Sociale, o.s., v rámci Terénního programu Velká
Ohrada již potřetí nabídne dětem a mládeži kulturně-hu-
dební akci, odpoledne plné zábavy a hudby. Můžete se těšit
na bohatý doprovodný program pod taktovkou profesionálů
z formace CirkusFreestyle.cz. Pro děti a mládež budou připra-
veny workshopy, kde si budou moci nechat vytvořit krea -
tivní účes nebo namalovat na obličej barevné motivy, pro-
běhne i graffiti workshop. Hudební program zajistí zkušení
DJové. Akce je bez alkoholu, drog a agrese! Vstup je zdarma.
Více na www.proximasociale.cz a str. 25.

Pátek 24. 6. • 9.00 
Ekoslunovrat 2011 
HHoorrnníí  rreetteennččnníí  nnááddrržž  vv  CCeennttrráállnníímm  ppaarrkkuu  
Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě pla-
videl z PET lahví. Jejich funkčnost letos vyzkoušejí samotní
konstruktéři. 

Sobota 25. 6. • 10.00– 16.30
Orientační závod vozíčkářů Hůrka 2011 

SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí
Cílem akce je popularizace orientačního sportu pro tělesně
postižené, který je schopen oslovit handicapované i zdravé
účastníky. Více na www.skvpraha.org.

Sobota 25. 6. • 18.00
Pouťová zábava SDH Třebonice
AArreeááll  uu  rryybbnnííkkaa  vv  TTřřeebboonniiccíícchh
Hudba, tanec, pivo, koláčky..., to je tradiční pouťová zábava. 

Neděle 26. 6. • 11.00 
Zahájení AvionCupu 2011 
AArreeááll  AAvviioonn  SShhooppppiinngg  PPaarrkkuu  PPrraahhaa  ZZlliiččíínn
Zveme vás na čtvrtý ročník cyklistického závodu úplně pro
všechny – AvionCup 2011. Hlavní závod horských kol na 40 km
dlouhé trati se jede ve dvou kategoriích – ženy a muži. Hro-
madný start je ve 13.00 hodin z Avion Shopping Parku.
Celý den bude také doplněn o dětské závody.
Více na www.avioncup.cz.

Pondělí 4. 7.
Léto s angličtinou
ČČeesskkoo--aanngglliicckkáá  šškkoollkkaa  DDoommeeččeekk,,  DDiiaabbaassoovváá  1155
Týdenní turnusy začínají ve školce každé prázdninové pon-
dělí. Celodenní péče od 8.00 do 18.00, každý den angličtina
s Teddym, bohatý program, každý týden bude věnován
jedné pohádce, výtvarné, hudební a sportovní aktivity, vý-
lety do Prokopského údolí. Cena je 3 450 Kč
Více na www.msdomecek.cz, mkubatova@msdomecek.cz,
tel. 725 844 118.

Neděle 31. 7. – středa 3. 8. • 21.00 
Kinobus – film v pohybu
SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí    
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 21 hodin (po setmění). V rámci projektu Kultura
do ulic se budou před některými filmovými produkcemi
konat od 20 hodin koncerty. Vstup zdarma. Program včas
najdete na www.praha13.cz.

Sobota 13. 8. • 11.00 
XI. Třebonické letní hry
AArreeááll  uu  rryybbnnííkkaa  vv  TTřřeebboonniiccíícchh
Nenechte si ujít jedenácté třebonické sportovní klání ve
zcela neobvyklých disciplínách (např. slalom na kolečku, ře-
zání dřeva, záchrana tonoucího, pití piva nebo limonády na
čas). Tříčlenná družstva se mohou hlásit u pana Matýska na
tel. 235 514 921 nebo 607 613 652. Nebudete-li chtít soutě-
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žit, přijďte alespoň fandit a dobře se pobavit. Občerstvení,
hudba, ceny pro vítěze i doprovodný program jsou zajištěny
a dobré počasí je objednáno. Akci pořádají SDH Třebonice
ve spolupráci s MČ Praha 13 a KD Mlejn. Sportovní pocho-
deň bude zapálena a předána běžcům ke štafetovému běhu
do místa konání her v 10.30 hodin před radnicí na Sluneč-
ním náměstí.

Sobota 20. 8. • 10.00 
Vyjížďka na 80 kilometrů
CChhýýnněě  ––  ppiivvoovvaarrsskkýý  ddvvůůrr
Cyklistický spolek Stodůlky pořádá XI. ročník vyjížďky, která
není myšlena jako závod. Jede se v jedné skupině. Více na
www.csstodulky.cz, kde najdete i mapu vyjížďky. V případě
špatného počasí se akce uskuteční 21. 8. v 10 hodin.

Pátek 26. – neděle 28. 8.
Kvalifikace v deskové hře go
RRaaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Nenechte si ujít evropskou kvalifikaci v deskové hře go na
SportAccord Světové duševní hry 2011. Zúčastní se 24 nej-
silnějších evropských hráčů, kteří budou bojovat o pět míst
v družstvu Evropy pro mezikontinentální finále celosvěto-
vých duševních her. To se bude konat v prosinci v čínském
Pekingu. Na SportAccord Světových duševních hrách se
bude mimo go soutěžit i v bridgi, šachách, dámě a xian-qi
(čínské šachy). Česká republika bude mít v této prestižní
kvalifikaci hned dvojnásobné zastoupení. O své místo
v družstvu Evropy bude bojovat naše dlouholetá goistická
jednička, teprve 25letý Ondřej Šilt a naše dvojka Jan Hora.
Kvalifikaci pod záštitou Prahy 13 pořádá Česká asociace go
ve spolupráci s Evropskou Go Federací. Více na
www.goweb.cz nebo na www.egoban.cz.

Sobota 27. 8. • 12.00 
Oslava 115 let založení SDH Třebonice
HHaassiiččsskkáá  zzbbrroojjnniiccee,,  ssppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTřřeebboonniiccee
Program: 12.00 – 14.00 - den otevřených dveří hasičské
zbrojnice (ukázky techniky, prohlídka), 14.30 – 16.00 -
ukázky na hřišti (požární útok CTIF, kroužek Mladých ha-
sičů), 16.30 – 18.00 - výroční valná hromada, 18.30 – 1.00
- občerstvení a zábava.

Středa 31. 8. • 14.00
Koncert pro park
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ((ppřřeedd  bbýývvaallýýmm  DDDDMM))

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce
prázdnin. Vystoupí Zelenáči, S.Q.O.S.T., Screwballs a další
kapely. Občerstvení je zajištěno.

Čtvrtek 1. 9. • 10.00
Hurá do školy 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  ((ppřřeedd  bbýývvaallýýmm  DDDDMM))
Zábavné dopoledne na přivítanou pro všechny prvňáčky
Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky.

Sobota  3. 9. • 9.00
IX. Stodůlecký vodník 
RReetteennččnníí  nnááddrržž  vv  CCeennttrráállnníímm  ppaarrkkuu  
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již devátý ročník nezvyklého
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou
částí - plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Závaz-
nou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 8. na adresu: Michl
Roman, Neustupného 1837, 155 00 Praha 13 – Stodůlky,
telefonicky na 222 955 868, 732 604 146 nebo na michlro-
man@volny.cz. Přihlásit se můžete také u pana Koutka na
tel. 604 791 592. Prezence je v 8.15 hod. Občerstvení je za-
jištěno. Více informací najdete na www.sdhstodulky.ic.cz.

Neděle  4. 9. • 10.00
Cyklistický závod Stodůlky – Karlštejn -
Stodůlky 
SSttaarrtt  uu  AAvvttooeexxppoorrttuu  vvee  SSttooddůůllkkáácchh  
Již XXIX. ročník amatérského cyklistického závodu pořádají
Cyklistický spolek Stodůlky ve spolupráci s Městskou částí
Praha 13 a společností Piccollo, spol. s r.o. Prezence závod-
níků bude od 8.00 do 9.30 hod. ve Spolkovém domě v ul.
K Vidouli ve Stodůlkách. Trať závodu: Stodůlky - Řeporyje -
Ořech - Chýnice - Kuchař - Karlík - Dobřichovice - Lety - Mo-
řina - Hlásná Třebaň - Karlštejn a dále po tradiční trase přes
Kuchař do Řeporyj. Cíl je v Řeporyjích, ulice Krteňská,
na vrcholu stoupání. Podrobnosti k závodu získáte na
www.csstodulky.cz nebo na tel. 235 512 438.

Pondělí 5. – pátek 23. 9.
Prezentační výstava sociálních služeb
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Slavnostní zahájení výstavy, na které se budou prezentovat
organizace poskytující sociální služby, bude v pondělí
5. září v 11 hodin.

Pátek 9. a sobota 10. 9.
Stodůlecké pivnosti
HHoossttiinneecc  uu  ŠŠiimmááččkkůů  nnaa  MMaalléé  OOhhrraadděě
V pátek v 17 hodin odstartují další Stodůlecké pivnosti –
slavnosti dobrého českého piva, jídla a zábavy. Budete si
moci vybrat z mnoha druhů zlatavého moku, které vám na-
bídne zhruba desítka našich pivovarů. Tradičně je připra-
vena také spousta soutěží – hod sudem, pivní štafeta,
držení tupláku nebo gurmánské závody. Na zahradě nebo
ve stanu bude hrát nejen k poslechu řada kapel. Především
dětem bude určeno sobotní dopoledne. Od 11 hodin na ně
bude čekat pohádka. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky  pokračují
do zaplnění volných míst.  Více informací o akcích, zápisu
do kroužků i letních táborech DDM Stodůlky získáte na
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, 604 441 559.

Středa 1. 6. 
Oslava Dne dětí
Čeká vás oslava plná soutěží, her a veselé nálady - dopoled-
ne pro rodiče s dětmi a odpoledne pro všechny ostatní. 

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

Neděle 12. 6. 
Letní orientální besídka
KKuullttuurrnníí  ddůůmm  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44    
Přijměte pozvání taneční skupiny Belly Habibi. Představí se
180 tanečnic z 15 kurzů orientálního tance ve věku 4 - 60 let
s originálním programem, ve kterém navštívíme indický
Bollywood, africké safari, asijské paláce a možná dorazí
i Růžový panter. Info na www.bellyhabibi.wbs.cz.

LETNÍ PRÁZDNINY S DOMEM DĚTÍ
Poslední volná místa na táborech:

1. – 10. 7.
Letní hudebně dramatický tábor
Celotáborová hra ve znamení hudby, tance a zpěvu, výlety
do okolí, hry a soutěže venku i uvnitř, tvoření, zpívání s ky-
tarou, pianem, hra na hudební nástroje, zpěv a mnoho dal-
šího. Tábor je určen pro cca 25 dětí ve věku 11 - 16 let,
ubytování je v penzionu.

16. – 30. 7.
Letní tábor Vanov
Celotáborová hra, výlety do okolí (kulturní památky, pří-
rodní zajímavosti), koupání, sportovní a deskové hry, spor-
tovní soutěže na přilehlých hřištích, tvoření z různých
materiálů, večerní ohně a hry, zpívání s kytarou, poznávání
přírody, výběrové programy - vše motivované celotáboro-
vou hrou. Tábor je určen pro cca 40 dětí ve věku 8 - 15 let.
Spí se v chatkách uprostřed krásné přírody.

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

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

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

Kalendář akcí červen
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Pátek 10. 6.  • 15.00 – 19.00          
Bylinková cesta - tvoření, bylinky, jóga
a tanec pro ženy 
Kemp Drusus Třebonice. Na prvním z celkem 5 setkání si mj.
vyzkoušíme, jak našemu srdci pomáhají bylinky a léčivé
oleje. Večer možnost ohně a přespání ve velkém týpí na za-
hradě. Vstupné 300 Kč. Nahlášení týden předem u M. Dob-
romily na majdas@volny.cz, sms na 775 690 806. Více na
www.drusus.com,  bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 14. 6. • 9.30 -12.00            
Zdravé vaření s M. Dobromilou –
Levandule a zdravé dorty
Na závěrečném setkání si pochutnáme na voňavých dobro-
tách z levandule a povíme si o využití oleje z ní k léčení i při
letním cestování. Nahlášení den předem M. Dobromile -
sms na 775 690 806.

Sobota 18. 6. • 10.00          
Putování za živou vodou a bylinkami 
Přidejte se k nám na putování s Vítem Syrovým za živou
a léčivou vodou po studánkách a pramenech v krásné pří-
rodě šáreckého údolí na okraji Prahy. Sraz je v 10 hod. na
konečné tramvaje č. 20 a 26, dostupné také busem č. 225
z metra Luka. Více na info.hro@email.cz.  

Pátek 24. 6. • 15.00 - 19.00
Svatojánské odpoledne 
Kemp Drusus Třebonice. Povídání o tradicích s vitím věnců,
tancem, zpěvem i ohněm pro rodiny s dětmi. Možnost pře-
spání v týpí na zahradě. Nahlášení předem – sms na
775 690 806. Vstupné 160 Kč za rodinu. Více na  www.dru-
sus.com.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
Úterý a čtvrtky 2. – 16. 6. • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy

Cvičení pro děti (od cca 18 měsíců do 3 let) s doprovodem
cvičícího dospělého. Cena 40 Kč za rodinu. V tělocvičně bu-
deme pouze do 16. 6. Ve dnech 21. a 23. 6. plánujeme mini-
výlet a hrátky venku a pak už hurá na prázdniny. Přejeme
vám krásné léto a na viděnou zase v září.
Více informací získáte na www.mc-rybicky.webnode.cz.

LETNÍ TÁBORY

Klub Robinson nabízí od 4. do 16. 7. několik volných
míst na letním táboře v Poušti u Bechyně s tématem legend
o družině krále Artuše a jeho zázračném meči. Zveme
všechny kluky a holky ve věku 10 - 14 let. Těšit se můžete na
táboření a spaní v podsadových stanech, dobrodružnou ce-
lotáborovou hru, bitvy, rytířské výpravy i souboje, výrobu
kostýmů a šperků... i na trochu pořádné dřiny, protože život
ve středověku nebyl žádné peříčko. Tábor pořádají vedoucí
klubu Robinson, který působí pod záštitou sborů Církve
Bratrské v Praze 13 a 1. Více na www.klubrobinson.web-
node.cz. Přihlášky a informace u Daniela Jokla,
tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Pionýrská skupina Omega, Kettnerova 2057 nabízí volná
místa na letních stanových táborech plných her v přírodě,
popřemýšlení i zasoutěžení, výtvarných činností, sportů
a výletů. 
Humberlot, 16. - 30. července 
Na motivy legend starobylé Anglie, s mocným kouzelníkem
a spoustou dobrodružství. Pro děti od 8 do 16 let.
Rok v Bullerbynu, 30. července - 13. srpna
Podle knihy Astrid Lindgrenové prožijeme celý rok v osadě
Bullerbyn se spoustou legrace i překvapení. Pro děti od
6 do 12 let. Více na www.psomega.cz, tel. 776 821 097.

SK Hala Lužiny pořádá pro děti od 6 do 15 let letní tábor
v Cheznovicích (Mýto u Rokycan) v termínu od 1. do 10. 7.
Čeká je celotáborová hra, sportovní soutěže, výlety, ruko-

dělná činnost a tábornické dovednosti. Bližší informace
a foto z loňského tábora: na www.skhalaluziny.wz.cz nebo
u Dáši Kolandové, hlavní vedoucí tábora,  kolandovadag-
mar@seznam.cz, tel. 723 060 323.

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

Taneční studio Mirabel pořádá ve dnech 13. - 27. 8. kla-
sický letní tábor v Jižních Čechách. Děti zažijí mnohá dobro-
družství v napínavé celotáborové hře, naučí se tábornickým
dovednostem, podniknou výlety do okolí pěšky či na koni
a poznají mnoho nových kamarádů. Na táboře zbývá něko-
lik volných míst. V případě zájmu kontaktujte hlavního ve-
doucího Pavla Tichého na tel. 604 365 816.

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

Termíny: 11. - 15. 7., 1. - 5. 8., 8. - 12. 8.,
22. - 26. 8. 
Od pondělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin
SportCentrum Nové Butovice, Ovčí hájek 2174, Nové
Butovice připravilo pro vaše ratolesti od 7 do 14 let (nebo
dle dohody) ve vypsaných termínech letní sportovní pří-
městské tábory zaměřené na široký záběr sportovního vyžití
od plážových míčových her přes badminton, stolní tenis, hry
v přírodě a další aktivity, které vaše děti nejen zabaví, ale
i pobaví. Věnovat se jim budou zkušení instruktoři a trenéři,
kteří jim poskytnou jak dopolední a odpolední trénink, tak
i odpočinkový a klidový režim. Součástí je oběd v nedaleké
restauraci. Děti budou rozděleny do skupinek dle věku a do-
vedností. Cena za dítě a týden je 2 750 Kč. Přihlášky a info:
Kristýna Řezáčová, tel. 602 848 787, kristyna.rezacova@se-
znam.cz, www.sport-butovice.cz. připravila Eva Černá

Kalendář akcí červen
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Dvacet let inspirace pro děti, mládež i dospělé

Jak to všechno začalo? Tehdejší
Místní dům dětí a mládeže
(MDDM) Stodůlky byl zřízen
26. 6. 1991 jako příspěvko vá or-
ganizace Jihozápadního Města
(dnes Městské části Praha 13).
Do sítě škol a školských zařízení
byl zařazen 1. 9. 2003.

Přestože Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy odmítlo
tehdy pro nedostatek finančních
prostředků MDDM Stodůlky fi-
nancovat, městská část v čele 
s Petrem Bratským se za vznik
MDDM postavila a zajistila ta-
kový finanční příspěvek, jako by
byl spolufinancován minister-
stvem školství.

První ředitelkou MDDM Sto-
důlky byla paní Iva Prošková
(1991- 1993), druhou paní Mi-
lena Kubičková (1993 – 1997). Já
jsem ředitelkou od srpna 1997.

Do září 1998 sídlil dům dětí 
v Lýskově ulici, kde probíhala čin-
nost pouze ve 3 klubovnách – jed-
nou z nich byla keramická dílna.
Od září 1998 do září 2008 působil
MDDM Stodůlky v dřevěné bu-
dově v Bronzové ulici, kde již bylo
7 kluboven pro činnost a pěkná
zahrada včetně dětského a spor-
tovního hřiště. V letech 1998 –
2001 měl dům dětí detašované
pracoviště v Kuncově ul. Poslední
stěhování do objektu bývalé školy

v Chlupově ulici proběhlo v září
2009, současně došlo k přejmeno-
vání na Dům dětí a mládeže Sto-
důlky. V nové větší budově nabízí-
me činnost v 19 klubovnách
rozdělených dle využití na prosto-
ry pro předškolní děti, pohybové 
a taneční sály, hudebny, výtvarné
ateliery, keramickou a technickou
dílnu i víceúčelové klubovny.

Od roku 1996 do roku 2006 se
počet pravidelných účastníků
kroužků zvýšil z 360 v 29 krouž-
cích na 760 dětí, mládeže a do-
spělých v 95 kroužcích s různým
zaměřením. Za posledních pět
let, převážně díky novým prosto-
rám, vzrostl počet pravidelných
účastníků zájmové činnosti na
1532 týdně ve 150 různě zaměře-
ných kroužcích a klubech. Nabí-
zíme kroužky výtvarné, hudební,
pohybové, technické i společen-

sko-vědní pro děti, mládež i do-
spělé od 6 měsíců do 99 let.

Průměrně 100 dětí týdně při-
jde na dopolední programy se
svou třídou. Počet táborů se zvý-
šil z jednoho na 20 a počet akcí 
z 15 na 70 za rok.

Počet stálých zaměstnanců se
za posledních 15 let zvýšil ze tří
na šest, počet externích pracov-
níků z 12 na přibližně 50. Nej-
déle spolupracujícím externím
lektorem je Ruda Fixmer, který

vede kroužek leteckých modelářů
již od září 1994.

Nabízené zájmové činnosti
Nejrychleji se rozvíjí oddělení
rodičů s dětmi a předškolních
dětí. Oblíbené jsou společné čin-
nosti rodičů s dětmi s názvem
Pohádka i všechny druhy čin-
ností pro samostatné děti od 
2 do 6 let – dopolední školička 
i miniškolička. Specializované
činnosti pro předškolní děti na-
bízí i ostatní oddělení.

Nejtradičnější je tvořivé oddě-
lení – výtvarné činnosti, lidová

tvorba i keramika byly v domě
dětí od samého začátku a stále se
těší zájmu všech věkových kate-
gorií. Nejstaršími akcemi, pořá-
danými již od založení, jsou
vánoční a velikonoční dílny. Děti
z tvořivých kroužků se účastní
pravidelných pololetních pro-
jektů zakončených výstavou 
s vernisáží. Mnohé z prací dětí
můžete zhlédnout i na pravidel-
ných výstavách v atriu radnice
Prahy 13.

STOP v roce 1991 a 2011

Téma STOPu

Nejmenším, ale velmi atraktiv-
ním oddělením je oddělení tech-
niky, které zaznamenalo řadu
významných úspěchů. Jan Šváb
(*1985), který navštěvoval v le-
tech 1997 – 2000 kroužek elekt-
roniky a elektrotechniky a pod
vedením Vladimíra Vosátky již
jako žák ZŠ vyhrál nejedno 
1. místo v soutěžích ERA, získal
v roce 2005 ocenění Česká hlava
za vysokorychlostní optické da-
tové pojítko. Jakub Rösler jde
v jeho šlépějích a letos opět ob-
hájil první místo v Praze. Naše
soutěžní družstvo nezapadlo ani

na mezinárodní soutěži Robo-
tický den, kde prošlo úspěšně ho-
mologacemi, do finálových bojů
ale nepostoupilo. 

Letečtí a lodní modeláři pořá-
dají kromě tradiční drakiády 
i množství modelářských soutěží
pro modely letadel i lodí.

Nejžádanější je v současné
době pohybové oddělení, které
nabízí kroužky již pro děti od 
6 měsíců. Od cvičení miminek 
a cvičení rodičů s dětmi, mohou

Dům dětí a mládeže Stodůlky slaví letos své 20. narozeniny. Oficiální
oslavy začaly v pátek 13. května, kdy jsme v našem sídle v Chlupově ulici
přivítali starostu Prahy 13 Davida Vodrážku, jeho zástupce, několik
ředitelů místních škol a školek a ředitelů domů dětí z dalších městských
částí na vernisáži výtvarné a vzpomínkové výstavy věnované tomuto
výročí. Oslavy pak pokračovaly v sobotu 14. května zahradní slavností –
happeningem - naplněným hudbou, divadlem, soutěžemi a tvořivou
hrou a v neděli 15. května slavnostní akademií ve Spolkovém domě,
na které představily svou činnost pohybové a hudební kroužky.

Domeček v Chlupově ulici

Předškoláci pracují s nadšením Technici bodovali na Robotickém dnu
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Téma STOPu

děti přejít do pohybových
kroužků  pro děti od 3 let: Ši-
kulka, gymnastika a nově i cvi-
čení RED (radostné a energické
dovádění). Děti z těchto
kroužků se účastní každoročně
několika závodů, např. míčového
trojboje, atletiky a sportovní
gymnastiky. Získaly i několik
medailových umístění. Pro starší
děti, mládež i dospělé je připra-
vena široká nabídka sportovních
a tanečních kroužků.

V lednu 2009 vznikla taneční
skupina D.A.R. Zakladatelkou 
a zároveň trenérkou skupiny je
Veronika Jehličková. Dalšími
trenéry jsou Adéla Suková a Lu-
bomír Jedek. Jedná se o skupinu

zabývající se show dance, street
show dance a freestyle. Vytvá-
říme choreografie zpracovávající
určité téma nebo děj s využítím
všech aspektů show - spojení ob-
sahu, tématu, hudby, techniky,
kostýmů, rekvizit a kulis, akro-
bacie i zvedaček. Máme již přes
90 členů. Každý rok soutěžíme
na pohárových i postupových
soutěžích. Naším největším
úspěchem je titul mistrů a vice-
mistrů Prahy z roku 2010, 
4. místo na Mistrovství Čech 
a 5. místo na Mistrovství repu-

bliky v roce 2010 v kategorii
show dance dospělí. Spolu 
s DDM Stodůlky a Klubem
Mlejn pořádáme taneční soutěž
O Stodůleckou růži. Více nale-
znete na www.dar-dance.unas.cz.

Belly Habibi je skupina orien-
tálního tance, která již 7 let pů-
sobí pod hlavičkou našeho domu
dětí. Prahu 13 tanečnice z Belly
Habibi proslavily již na několika
celostátních soutěžích a v letošní
sezoně porotce i diváky okouzlily
havajským tancem, žonglováním
či choreografií s hedvábnými čín-
skými vějíři. 

Čtyřicet tanečnic ve věku 8-30
let v dubnu a květnu 2011 zazá-
řilo v soutěži Taneční skupina

roku a s 3 formacemi postoupilo
s 2 zlatými a 1 stříbrnou na
mistrovství České republiky, kde
mají velkou šanci být nomino-
vané do TV finále na TV Prima.
V dubnu tanečnice obstály před
velkou konkurencí, úspěšně ob-
hájily loňské vítězství na Jarním
poháru Sokola Jinonice a přines-
ly zlatý, stříbrný a bronzový
pohár v kategorii junior taneční 
a senior taneční. Držme jim spo-
lečně palce i v dalších soutěžích 
a pro postup na Mistrovství světa
v orientálním tanci. Podrobnější

informace o skupině najdete na
www.bellyhabibi.wbs.cz.

V hudebním oddělení - při
výuce hry na flétnu a kytaru -
přistupujeme ke každému indivi-
duálně, proto v jednom kroužku
najdete nejmenší počet dětí.
Zpěváčků a zpěváků se již schází
více. Flétnový soubor Trylek pra-
videlně vystupuje na koncertech
v galerii Cesty ke světlu i jinde.
Hudební oddělení pořádá již
šestým rokem hudební soutěž
Doremifa pro skupiny i jedno-
tlivce v různých oborech hudeb-
ních činností. Letos se soutěže
zúčastnilo již 250 účastníků.

Dalšími rozvíjejícími se čin-
nostmi jsou různě zaměřené

akce a tábory včetně stále oblí-
benějších táborů příměstských.
Stále větší oblibu si získávají 
i další nabízené zájmové čin-
nosti: jazykové kurzy, vzdělávací
kurzy pro dospělé pořádané ve
spolupráci s Národním institu-
tem dětí a mládeže, vzdělávací
programy pro základní školy 
a další aktivity.

Co připravujeme do budoucna?
V současné době se plní poslední
volná místa na letních táborech.
Právě probíhají také zápisy na
školní rok 2011/12. Přehled
všech připravovaných kroužků
a klubů včetně aktuálně volných
míst a formuláře přihlášky na-
jdete na www.ddmstodulky.cz.

Pro příští školní rok nabízíme,
mimo tradičních a oblíbených

kroužků i některé novinky:
� pro předškoláky – angličtinu,
odpolední školičku i miniškolič-
ku, cvičení RED, stolní hry, tvo-
ření pro rodiče s dětmi 
� pro školáky a mládež – drama-
tický kroužek, hudební skupinu,
pěvecký sbor Stodůláček, irský
tanec, scénický tanec, klub in-
struktorů, fotografický kroužek,
multimediální prezentaci a ko-
munikaci
� pro dospělé – večerní kurz tvo-
ření, dopolední lidovou dílnu 
s hlídáním dětí, kondiční kick
box pro muže, taebo pro ženy

Již 1. června vás ale zveme do
Domečku v Chlupově 1800 na
oslavu Dne dětí plnou soutěží,

her a veselé nálady. Dopoledne je
pro rodiče s dětmi a odpoledne
pro všechny ostatní. Pozvánku 
s podrobnostmi najdete na
www.ddmstodulky.cz.

Také zveme na Letní orien-
tální besídku taneční skupiny
Belly Habibi, která se koná v ne-
děli 12. června v Klubu Mlejn.
Představí se vám 180 tanečnic 
z 15 kurzů orientálního tance 
s originálním programem, ve
kterém navštívíme indický Bolly-
wood, africké safari i asijské pa-
láce. Od 18.00 vystoupí děti, od
20.00 mládež a dospělí. 

Věříme, že i v dalších letech
bude platit naše heslo: Děti, mlá-
dež, dospěláci, najdou u nás in-
spiraci.
Těšíme se na vás!

Michaela Gaydošová, ředitelka DDM

Modely je třeba vyzkoušet na vodě

Koncert flétnistek hudebního oddělení

O tábory je stále větší zájem

Slavnostní 
zahájení 
oslav výročí

Taneční skupina D.A.R. v akci
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Jste radním naší městské části a zároveň preziden-
tem Hospodářské komory. Jde to dohromady, není
jedno na úkor druhého?
Mohu zodpovědně říct, že je tomu právě 
naopak. Vzájemně se mé aktivity v radě 
a v Hospodářské komoře obohacují. Poznatky
a zkušenosti získané z každodenní práce 
v naší městské části využívám při své práci
prezidenta komory a naopak. V Hospodářské
komoře získávám informace, které jsou velmi
užitečné pro naši městskou část. Na mysli
mám především oblast legislativy. HK ČR,
která je největší podnikatelskou organizací 
v této zemi a je také největším zaměstnavate-
lem, je povinným připomínkovým místem
podnikatelské legislativy. To znamená, že se
vyjadřujeme a připomínkujeme zákony již 
v době, kdy se teprve rodí na ministerstvech.
A mnohé z těchto zákonů se také nějakým
způsobem dotýkají obcí, ať již přímo, nebo
zprostředkovaně, když vytvářejí podmínky
pro podnikání. 

Jak se zákony o podnikání dotýkají obcí, tedy 
i Prahy 13?
V každém kraji a městě jsou podnikatelé, 
z jejichž daní jde část do rozpočtu obce. 
V naší městské části není podnikatelů málo,
vedle živnostníků a malých podnikatelů zde
sídlí i střední firmy. A ty dávají práci i obyva-
telům z okolí. Je tedy dobře, když informace
tohoto charakteru mohu do Rady Prahy 13
přinést s časovým předstihem. Můžeme tak
včas posoudit případné dopady na naši měst-
skou část, na její obyvatele a na podnikatele
zde působící. A takto získané poznatky zase
využívám při svých jednáních ve funkci prezi-
denta komory – dodávají mi pro tato jednání
konkrétní argumenty.

Jste při připomínkování zákonů úspěšní? Změní se
znění některých paragrafů podle vašich návrhů?
Někdy jsme úspěšní více, někdy méně. Ale
není to jen o samotném vznášení připomínek
k navrhovaným zákonům. Je to také o vyjed-
návání, argumentaci i o konkrétních návr-
zích. Není to jen o tom, že sepíšeme, co se
nám na navrhovaných zákonech nelíbí a jaké
změny navrhujeme. Hospodářská komora vy-
víjí nemalé úsilí, aby podmínky pro podni-

kání byly dobré a zlepšovaly
se. Součástí této činnosti je 
i jednání s těmi, kdo připra-
vují legislativu – se členy
vlády, s kompetentními pra-
covníky ministerstev. Tato
jednání zabírají hodně vel-
kou část mého času. Naší
každodenní starostí je, aby 
se podnikání dařilo, a za to
se denně s vládou „pereme“.
Často tato jednání nejsou
jednoduchá. Nicméně jde 
o činnost smysluplnou, která se snoubí i s tím,
že spousta podnětů a informací se dá přenést
do praxe i v rámci řízení naší městské části.

Můžete uvést příklad některého zákona, který se
může dotknout i naší městské části?
Aktuálně je to zákon o rozpočtovém určení
daní. Pokud by byl schválen podle součas-
ných návrhů, pak by negativně postihl velká
města, Prahu nevyjímaje. Ta by přišla o 1,3
miliardy korun. Tento fakt by měl dopad i na
Prahu 13. Čeká nás velký boj o podobu to-
hoto zákona.

Co považujete za svůj největší úspěch při připomínko-
vání zákonů?
Rozhodně je to v posledním čase vyjednávání
o DPH. Úspěchem je, že se komoře podařilo
stáhnout navrhovanou 20% sazbu DPH na
téměř veškeré zboží a služby na jednotnou
17,5%. Byl to kompromis v zájmu všech – jak
státu, tak podnikatelů a všech občanů.

Přejděme z Hospodářské komory a ekonomických
témat na Prahu 13. Co se tady podle vás povedlo?
K úspěchům nesporně patří současná podoba
Slunečního náměstí, tedy prostor přímo před
radnicí, které patří hlavnímu městu a bylo
mnoho investorů, kteří o něj měli zájem.
Velmi urputně jsme bojovali o to, aby se tak
nestalo. Považuji za naše malé vítězství, že
zvítězil zdravý rozum. Alespoň zčásti se nám
podařilo korigovat některé stavební nápady,
které měly být realizovány. Osobně mám vel-
kou radost, že se nám podařilo nemožné, a to
že na Velké Ohradě byla zřízena pobočka
České pošty. Za velké plus považuji, že na

Předprázdninová rubrika „Zeptali jsme se za vás“ patří Petru Kuželovi, který je radním 
MČ Praha 13, ale také prezidentem Hospodářské komory České republiky.

Zeptali jsme se za vás

Bylo by fajn, kdyby vždycky

zvítězil
zdravý rozum

rozdíl od jiných městských částí máme Cen-
trální park se spoustou zeleně. Té je ostatně
dost i v okolí obytných domů. Praha 13 je
tedy nejen město, kam slunce chodí spát, ale
je i městem v zeleni. Snad bych měl zmínit 
i širokou škálu akcí pořádaných pro veřejnost.
Namátkou čarodějnice, letos s oslavou 20. vý-
ročí STOPu nebo Koncert pro park, který
každoročně dělá hezkou tečku za letními
prázdninami... 

Jsou ale asi i záležitosti, které se nedaří…
Zatím, bohužel, nemůžeme nic dělat s houst-
noucí dopravou na obvodových komunika-
cích, máme problém i se zástavbou proluk,
ale hlavně s parkováním... Snažíme se to řešit
a částečně se nám to v místech, kde je to par-
celně i technicky možné, daří, nebo navrhu-

jeme nová řešení. 

Jaké cíle si ve funkci radního kla-
dete a co byste si přál do bu-
doucna? 
Jako člen finančního výboru
MČ Prahy 13 usiluji změnit
systém rozpočtu městské
části. Vzhledem k tomu, že
peníze v příjmové části roz-
počtu neustále ubývají, je
také potřebné pro budoucí
roky připravit změnu kon-
ceptu rozpočtu, aby byl vy-

rovnaný a městská část mohla bezproblémově
dále plnohodnotně plnit funkci v rámci státní
správy i samosprávy. Dále je nutné vždy uva-
žovat, že eventuální nová investice přinese
pro budoucno možné zatěžující náklady pro
rozpočet obce. Vedle mé činnosti a cílů ve fi-
nančním výboru je mým přáním, aby se roz-
víjel Centrální park, sportoviště, aby se nám
podařilo rozšířit a zkvalitnit služby pro seni-
ory nebo aby se u některých stanic metra
zlepšil výstup pro handicapované občany. 

Přál bych si, aby se nám všem v Praze 13
dobře žilo. 

V tuto dobu se někteří z nás zamýšlejí nad tím, jak
prožijí dobu prázdnin a dovolených, jiní už v tom mají
jasno. Co vy?
U nás doma jsou prázdniny podřízeny hlavně
dětem, které jsou školou povinné. Jedné dceři
je 12, druhé 7 let. Před prázdninami děláme
doma takový „vláček“ – to jsou na velký papír
namalované čtverečky jednotlivých týdnů
prázdnin, kam vpisujeme kde, kdy a s kým
děti budou. Letošní společnou dovolenou bu-
deme tradičně trávit v Chorvatsku. Přesvědčil
jsem manželku i děti, že ideální dovolená je
na lodi, protože můžeme být každý den na
jiném místě. Prázdninový čas trávíme s dětmi
také mnoho dní na chalupě.

Tam relaxujete nebo kutíte?
Vlastně oboje. Všichni chalupáři i zahrádkáři
vědí, že minimálně první den trávíte se sekač-
kou. Následně zjistíte, co všechno je nutné
opravit, zkrátka je neustále co dělat. Práce na
zahradě a na chalupě je pro mě velkou rela-
xací. Přeji všem krásné léto. Eva Černá
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Davide, co vás k tomuto rozhodnutí vedlo?
Na začátku všeho byl úžasný dárek, který
jsem dostal k Vánocům od bývalé manželky.
Na Štědrý den mi řekla: „Hele, víš, nemiluji
tě.“ Docela špatně jsem se s tím vyrovnával,
takže když mi po nějaké době kamarádi
navrhli, že si uděláme výlet a pojedeme do
České republiky, souhlasil jsem. Do zdejší
krajiny jsem se v podstatě hned zamiloval, 
a navíc jsou tu nejkrásnější holky na celém
světě. Zůstal jsem tady jako turista a za 
nějakou dobu začal pracovat v pizzerii. Roz-
hodování, zda tady být natrvalo, nebylo jed-
noduché. Ve Fano v Itálii mě nic nechybělo,
žije tam dcera, jsou tam úžasní lidé, moře
mám 150 metrů a tak jsem si říkal, proč 
něco měnit. Nakonec ale padlo rozhodnutí 
a v únoru 1998 jsem doma dal všem sbohem.
Ty začátky nebyly jednoduché. Nešlo o pe-
níze, protože v té době mě finančně dost po-
máhali rodiče, ale byly věci, s kterými jsem se
jen těžko vyrovnával. V Itálii například ne-
bylo zvykem, aby v pronajatém třípokojovém
bytě bydlelo více nájemníků. Mama mia, my-
slel jsem, že se zblázním. Fronta na koupelnu,
fronta na toaletu ... Už jsem si říkal, vrátím se
a hotovo. Všechno to ale dopadlo jinak. V li-
bereckém nahrávacím studiu, kde jsem sobě
pro radost natáčel vlastní písničky, natáčela
také Ilona Csáková. Slyšela mě a pak už 
dostalo všechno rychlý spád. Tak mi vlastně
začal nový život a tak, úplnou náhodou, jsem
„vstoupil“ do showbyznysu. 

To byl začátek. A pokračování?
Začaly první televizní pořady, například Dob-
roty Petra Novotného, nazpíval jsem krásné
duety s Marcelou Holanovou, Ivetou Bartošo-
vou, Klárou Kolomazníkovou, Janou Adamco-
vou-Novákovou a také s Ilonou Csákovou...
Pořád jsem měl ale v hlavě nápad, natočit staré
italské hity. Nápad dostal reálnou podobu,
když jsem se v Bratislavě potkal s Michalem
Davidem. Ten měl představu, že bychom
mohli najít nějakou italskou zpěvačku a udělat
trio. Povedlo se a v roce 2003 se na hudební
scéně objevilo trio DaMiChi (Davide Matti-
oli, Michal David a Chiara Grilli). Téhož roku
vyšlo album nazvané Největší italské hity, které
pokřtil náš společný kamarád Drupi. Žádný
velký úspěch jsme nečekali. Cédéčko vyšlo 
a byla to bomba. Získali jsme dvojnásobnou

Platinovou desku. Prodali jsme spoustu dalších
CD, získali platinové desky, jezdili na kon-
certy... Aktuálně teď 2. června se můžeme
vidět na Staromáku. Bude tam Drupi, naše
trio DaMiChi a další populární zpěváci. Se
skupinou jsme teoreticky skončili, ale stále
máme spoustu fanoušků, takže uvidíme. Mys-
lím, že ještě není všem dnům konec.

Jste v úzkém kontaktu s Michalem Davidem. Nena-
padlo vás někdy zkusit to v muzikálu?
Už jsme o tom s Michalem hovořili, ale ještě
na to není ten správný čas. Já česky můžu
mluvit, ale zpívat, to ještě ne. Mým snem je
zahrát si v nějakém televizním seriálu. 

Italové jsou daleko temperamentnější než Češi, jaké
je české publikum?
Je pravda, že Italové jsou temperamentní,
hodně gestikulují ... Ale české publikum nemá
konkurenci, protože takovou atmosféru, kte-
rou dokáže udělat, k tomu není co dodat. 

Oženil jste se, máte dceru, bydlíte v Liberci, pracujete 
v Praze ... Neuvažujete o tom, že byste se přestěhoval?
V Praze bych nechtěl bydlet ani zadarmo. Je
to nádherné město, ale Liberec je pro mě
akorát. Navíc v Praze jsem za 40 minut.

Vaše pěvecká kariéra začala až tady nebo jste zpíval 
i doma?
Já bydlím na břehu Jadranského moře. V létě
se tam zpívá snad na každém metru. S kama-
rádem jsme v roce 1998 udělali „sezonní“
duo. Zpívali jsme na pláži nebo v restauraci
pro lidi, kteří si zašli třeba na zmrzlinu nebo
na kávu. Doma mě vlastně vůbec nikdo ne-
znal. Italové dnes poznávají svého rodáka
díky tomu, že začal zpívat někde úplně jinde. 

Co říká vaše rodina tomu, že se vám tady daří nejenom
podnikat, ale že jste se prosadil i na hudební scéně?
Táta ze začátku nebyl nijak nadšený, protože
říkal, že kdo zpívá, vlastně nemá práci. A je to
svým způsobem pravda. Dneska jsi v „kurzu“,
zítra může být všechno jinak. Ale co je dneska
jistota? Nic. Co ale za těch 13 let můžu říct 
a trošku se toho bojím, tady jde všechno příliš
rychle. Dřív turisté říkali, že je tady nejen krás-
ně, ale také poměrně levně. Dneska už je v Itá-
lii levněji. Za poslední tři roky to byl ohromný
skok a nepřipadá mi to normální. Doufám, že

už se to trošku zastaví a zklidní. Jinak jsem ale
s tím, co dělám, spokojený. I v podnikání je to
celkem v pohodě, naše restaurace je na výbor-
ném místě v centru. Mezi stálé hosty patří
především Italové, kteří tady pracují, ale také
Drupi, Karel Gott, samozřejmě Michal... Ve
středu a v pátek je tady živá hudba. Takhle už
to funguje dva roky a je to super.

Jakou kuchyni preferujete? Už jste si zvykl na česká
jídla? 
Samozřejmě, že na prvním místě je italská
kuchyně, ale na českou kuchyni už jsem si
zvykl. Například polévky, ty jsou bez konku-
rence. Nebo to, jak děláte žebírka a pečená
kolena, fantazie. Samozřejmě, že si to nedá-
vám každý den, ale občas ano. 

Co naše klasické knedlo-vepřo?
Vynikající. Třeba můj bratr, to je blázen, on
sem přijede a první co potřebuje, je knedlo-
vepřo-zelo. A můj tatínek je stejný. Takže
česká jídla se naučila jíst už celá moje rodina.

Jak jste se vyrovnal se zdejším klimatem?
Katastrofa. To se nedá srovnat, čtyři měsíce
jsem naštvaný. A Liberec? Co se týká kli-
matu, tak lépe jsem si vybrat nemohl ☺. Je
fakt, že potřebuji slunce, chybí mi.

Stýská se vám po Itálii?
Moc. Naštěstí ale nejsem na jiném kontinentu.
Jsem schopný třeba o půlnoci sednout do auta
a za 12 hodin být doma. Domů se ale vracím
pravidelně alespoň jednou za tři měsíce. 

Prozradíte nám, co chystáte, na co se můžou vaši fa-
noušci těšit?
Minulý měsíc vyšlo nové cédéčko Siamo una
cosa sola. Jsou tam písničky, které psali Eros
Ramazottii, Adriano Celentano a další. Jinak
koncertuji, ten kdo bude mít zájem, určitě si
to najde na mých stránkách www.davide.mat-
tioli.cz nebo na facebooku. Eva Černá
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Poslední dubnový den na třináctce patří každoročně reji čarodějnic v Centrálním parku.
Hvězdou tradičně pestrého programu byl bezesporu bývalý italský carabinier, 
dnes skladatel a zpěvák Davide Mattioli, který před třinácti lety „vyměnil“ slunnou 
Itálii za Českou republiku. 

Tady jsou nejkrásnější holky

na světě



Kaleidoskop

Poslední dubnový den je spojen
s pálením ohňů a čarodějnickým
rejem. Přestože letos vyšel na
sobotu a očekávalo se špatné
počasí, přišlo se do Centrálního
parku podívat plno lidí.

Než vzplály ohně a vypukly ča-
rodějnické soutěže krásy, proběh-
la oslava 20. výročí zpravodaje
STOP. Na pódium postupně při-

šli starosta a jeho zástupci, někte-
ří členové redakční rady, spolu-
pracovníci a pracovníci redakce.
Šéfredaktor poděkoval všem, kte-
ří se o zpravodaj zasloužili v mi-
nulosti a zejména kteří ho tvoří
nyní (na fotografii děkuje redak-
torce Evě Černé). Starosta pokřtil
nové logo STOPu a pak již za
tónů písně Don´t stop me now

od skupiny Queen proběhl přípi-
tek a blahopřání.

Čarodějnickou atmosféru na-
vodil komediální kouzelník Ri-
chard Nedvěd a hned poté se
pódium naplnilo desítkami ča-
rodějnic a černokněžníků soutě-
žících o nejpěknější masku,
ježibabský nos a o nejlepší koště.
O hudební doprovod se postaral

Big band ECHO 91, vystoupila
taneční skupina Silueta Praha 
a část večera zpříjemnil také
zpěvák Davide Mattioli, který
sérií italských písní potěšil ze-
jména dámy. Nic neshořelo a vý-
padek proudu se organizátorům
podařilo nahradit generátory,
takže všechno dobře dopadlo.

Samuel Truschka

U příležitosti 66. výročí Praž-
ského povstání zástupce starosty
Petr Zeman a zastupitel Vít Bo-
bysud 5. května společně položili
věnec a uklonili se památce obětí

druhé světové války u pomníku 
v Kovářově ulici ve Stodůlkách.
Věnce položili samostatně také 
u památníků na Vidouli a v Tře-
bonicích. -st-

Již od loňského roku vzniká na
radnici Strategie rozvoje Měst-
ské části Praha 13. Jde o kon-
cepční materiál zaměřený na
střednědobé a dlouhodobé plá-
nování rozvoje našeho území.
Na středu 27. dubna bylo na-
plánováno veřejné projednává-
ní návrhu. Návrh je již delší
dobu ke stažení na internetu,
takže se s ním každý mohl sezná-
mit a vznést připomínky. V obřad-
ní síni radnice se sešli někteří čle-
nové zastupitelstva, vedoucí
odborů, zástupci občanských sdru-
žení a několik občanů. Setkání
uváděl zástupce zpracovatele, který
v úvodu vysvětlil metodický po-
stup, podle něhož strategie vzni-
kala, a probral výsledky dílčího
průzkumu veřejného mínění, který
je její součástí. V další části se roz-

vinula živá debata, vedená zejmé-
na ze strany zástupců občanských
sdružení, kteří strategii podrobili
kritice a vznášeli mnohé připo-
mínky, většinu z nich ale již před-
tím předali v písemné podobě.
Zpracovateli pak připadl nelehký
úkol - všechny připomínky po-
drobně vypořádat a připravit ma-
teriál na následné pracovní setkání
zastupitelů, které proběhlo 
18. května. Samuel Truschka  
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Poklonili se památce padlých Strategie prošla dalším kolem jednání

Čarodějnice slavily se STOPem
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Kaleidoskop
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V těsném sousedství parku Pan-
ská zahrada bylo 17. května
slavnostně uvedeno do provozu
modernizované dětské hřiště
v Chalabalově ulici. Starosta
David Vodrážka společně se
svým zástupcem Alešem Ma-
rečkem přestřihli pásku za asis-
tence školáků, kteří se pak
náležitě vyřádili na houpačkách. 

Modernizace hřiště za 1,75
miliónu korun, která probíhala

od září minulého roku, byla úzce
spojena s revitalizací sídlištního
vnitrobloku Chalabalova. Pů-
vodní herní prvky, které přestaly
odpovídat platným normám,
byly nahrazeny novými – mo-
derními a bezpečnými. Hřiště
bylo přizpůsobeno dětem od 3
do 10 let. Byla zde umístěna
kombinovaná herní sestava vy-
bavená skluzavkou a hodinami,
otočný šplhací kužel, houpačka
ve tvaru hnízda a dvojhoupačka,
jejíž sedačky imitují houpání na
pneumatice. Z původního hřiště
bylo na místě ponecháno pérové
houpadlo. Dopadové plochy
jsou kvůli bezpečnosti dětí vysy-
pány kačírkem. Prostor byl do-
plněn novými parkovými
lavičkami a stolem s lavicemi.
Současně byly provedeny drobné
sadové úpravy v blízkém okolí
hřiště. Samuel Truschka

Zajděte s dětmi na hřiště!

Každé pondělí od 8.00 do
17.00 hodin (a za dobrého po-
časí až do 18.00) je pro vás na
Slunečním náměstí v Nových
Butovicích připraveno farmář-
ské tržiště. Pořádá ho agentura
Shaker Production ve spolu-
práci s městskou částí a je
v provozu od 2. května, zatím
nejméně do konce
června, ale bude-li
zájem, tak i v létě.
Sledujte stránky
www.shaker.cz/FT.

Pro všechny hos-
podyňky a gurmány
z Prahy 13, ale i odji-
nud, je připraveno
přes dvacet stánků, 
ve kterých farmáři 
a výrobci nabízejí
čerstvé ovoce a zele-
ninu, masné a uze-
nářské výrobků,
pečivo a cukrářské
zboží, domácí mléko,
sýry, kávu, med a vý-
robky z medu, kvě-
tiny a další domácí
produkty. Nabídku
nápojů obohatily do-

mácí mošty, bylinkové nápoje,
čaje, vína a pálenky. Kromě 
potravinářského zboží jsou
k dostání také výrobky košíkářů
a nožířů. Další rozšíření sorti-
mentu se připravuje do bu-
doucna. Přijďte si také v pondělí
nakoupit na Sluneční náměstí. 

Samuel Truschka

Farmářské tržiště má úspěch
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Více než čtyřicetičlenná skupina
turistů, z nichž většinu tvořili
žáci 6. – 9. ročníku Základní
školy Kuncova, strávila nádherné
tři dny v Paříži a ve Versailles.
Cílem poznávacího zájezdu bylo
seznámit se s nejvýznamnějšími
památkami, ale i atmosférou vel-
koměsta. Žáci, jejichž většina má
francouzštinu jako druhý cizí
jazyk, se za doprovodu svých uči-
telů i několika rodičů vydali po
příjezdu do města nad Seinou 
od Panthéonu kolem Sorbonny 
a kostela Saint Sulpice do Lu-
cemburských zahrad a k Invali-
dovně s vojenským muzeem 
a hrobkou Napoleona. Nemohla
chybět procházka přes Martova
pole k dominantě Paříže, kterou
je Eiffelova věž. Druhý den jsme
strávili v honosném sídle fran-
couzských králů ve Versailles 

a prohlédli jsme si i jeho zá-
mecké zahrady. Po návratu do
Paříže jsme zajeli do moderní
čtvrti La Défense a pak kolem
Vítězného oblouku až k bazilice
Sacré Coeur. Večer nás čekala
projížďka po Seině na lodi, které
se říká Bateau - Mouche. Z pa-
luby jsme si prohlíželi a fotogra-
fovali Louvre, Palais – Royal,
Notre Dame, budovu parla-
mentu, radnici, muzea, mosty 
a další. Poslední den jsme věnovali
prohlídce prvního středověkého
sídla francouzských králů a poz-
dějšího vězení Conciergerie, kde
byla mimo jiných vězněna před
svojí popravou i královna Marie-
Antoinetta, manželka Ludvíka
XVI., a chrámu Notre Dame. Do
Paříže se s našimi žáky budeme
určitě vracet i v příštích letech.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Krásné dny v Paříži

Základní škola s rozšířenou vý-
ukou jazyků Bronzová bude
v rámci školy od příštího školního
roku provozovat ve spolupráci 
s jazykovou školou Alternativ an-
glickou odpolední družinu s rodi-
lým mluvčím. Anglická družina
rozvíjí v neformálním prostředí
komunikační dovednosti dětí,
cílem je osvojit si cizí jazyk a zís-
kat správnou výslovnost. Výukové
programy navazují na učební os-

novy školy. Anglická družina 
je vedena lektorkou (rodilou
mluvčí), která děti motivuje 
a asistentkou (vychovatelkou ŠD)
dle metodiky jazykové školy Al-
ternativ CZ. Děti mluví anglicky
jak v běžných situacích a volných
hrách, tak i během řízených čin-
ností. Program anglické družiny
je plánován na 2 až 5 dní v týdnu
od 13 do 16 hodin. 

Alena Šoukalová, zástupce ředitele 

Anglická družina

Koncem června se v Kodymově
ulici naproti nákupnímu centru
Kaufland otevře nový mléčný bar
Bílá vrána. Nekuřácký prostor
jako dělaný pro krátkou zastávku
při procházce s dětmi nebo na
posezení u kávy s kamarádkou.
Bílá vrána nabídne velký výběr
mléčných koktejlů, zákusků 
a sladkého i slaného pečiva. Chy-

bět nebudou ani různé saláty, 
z nápojů se můžete těšit třeba na
kávu s označením fair trade. Pro
nejmenší bude připraven dětský
koutek, pro dospělé se chystají
slevové akce. Návštěvou tohoto
mléčného baru navíc pomůžete
lidem s mentálním postižením,
kteří zde také budou pracovat.

Františka Kernová

Pobočka Lužiny: út 9 - 19,
st a čt 12 - 19, pá 9 - 15
Pobočka Stodůlky: út 9 - 19,
čt 12 - 19

Ve dnech 25. – 31. 7. budou

všechny pobočky Městské kni-
hovny v Praze uzavřeny.
Aktuální informace najdete na
www.mlp.cz.

Jana Hradilíková, MKP

Nový mléčný bar 

Prázdninový provoz v knihovnách

FZŠ Mezi Školami 2322 pořádá
Prázdninový kurz českého ja-
zyka. Bude se konat od 22. 8. do
1. 9. vždy od pondělí do pátku
(čtvrtka) od 9 do 11.45 hod.
v hlavní budově školy. Kurz pro-
bíhá ve dvou rovinách: základní
komunikační dovednosti v čes-
kém jazyce a doučení a procvi-
čení české gramatiky. Kurz má za
cíl zlepšit komunikaci a porozu-
mění žáků v českém jazyce

a umožnit jim úspěšné zvládnutí
školní docházky. Je určen žákům
– cizincům od 6 do 12 let a je pro
žáky zdarma. Strava není zajiš-
těna. S sebou přezůvky, pastelky,
svačinu a pití.
Závaznou přihlášku odevzdejte
do 18. 6. v sekretariátu školy. 

Přihlásit se můžete na za-
stupce@fzsmeziskolami.cz, tel.
251 613 247/27.

Marta Šefčíková

Vedení ZŠ Kuncova upozorňuje
rodiče žáků 5. tříd základních
škol, že ve školním roce
2011/2012 otevře v budoucím
6. ročníku kromě matematické, ja-
zykové (AJ – FJ nebo AJ – RJ)
a sportovní studijní skupiny
i studijní oddělení s rozšířenou vý-

ukou hudební výchovy.
Bližší informace o pod-
mínkách přijímacího řízení a cha-
rakteristice jednotlivých studijních
skupin najdete na www.zskun-
cova.org. Vyplněné přihlášky je
možné zasílat nejpozději do 15. 6.
2011. Pavel Petrnoušek, ředitel školy 

Prázdninový kurz českého jazyka

Pro budoucí šesťáky
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Duben byl v ZŠ Bronzová ve
znamení aktivit ke Dni Země.
Letos jsme však v tento den ne-
mysleli jen na sebe. Zemětřesení 
a následná vlna tsunami v Japon-
sku byly impulsem pro další cha-
ritativní akci. Školní kapela
Sneakers uspořádala v kinosále
charitativní koncert pro Japonsko.
Během hodinového představení
probíhala projekce, která divákům
přiblížila Zemi vycházejícího
slunce jako stát objevů, elektro-
nických vynálezů, exotických po-
travin, ale též dnešní Japonsko po
katastrofě. Projekci připravili
v hodině informatiky žáci 7. B.
pod vedením paní učitelky Lenky
Durdilové. Vstupné na předsta-
vení bylo dobrovolné. Během 
6 koncertů pro 1. a 2. stupeň jsme
ukázali opět obrovskou vůli po-

moci potřebným. Mezi žáky a pe-
dagogy se vybrala celková částka
12 152 Kč, která bude předána
Humanitární organizaci ADRA.
Máme dobrý pocit, že pomáhat se
dá i vlastním uměním a talentem.
Nám rozhodně osud druhých
není lhostejný. Dana Fíková

ADRA -  mezinárodní humani-
tární organizace poskytující pomoc
lidem v nouzi.
Japonsko – zemětřesení 2011 - číslo
účtu: 40284028/0300, v. s. 394.

Den Země pro Japonsko
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Úspěchy mladých rychlobruslařů 

Nejlepší basketbalistka

Zacvičte si s Davidem Hufem

Adriana Pískatá, školkařka MŠ
Mezi Školami je stejně jako její
bratr Filip úspěšná inline brus-
lařka. V únoru vyhrála závody
v Bernhausenu (části Stuttgartu) 
a halové mistrovství ČR v Letňa-
nech. V dubnu začala již naplno
sezóna dráhových závodů. První
kolo tradičního vícedílného zá-
vodu v Praze, Běchovickou ko-
runku, stejně jako její bratr
vyhrála, mezinárodní závod
v Lipsku – Le-Skate vyhrála
také. Filip obsadil 2. místo.
V rámci evropského poháru
v Gross-Gerau vyhrála meziná-
rodně obsazený závod.

Silniční závody serie Lifeinline
začaly letos 1.5. v Hradci Krá-
lové. I zde Adriana ve své kate-
gorii do 7 let zvítězila.

Svou fyzičku si upevňuje na
ledě, a to v rámci krasobruslení.
Pro její všestrannost měl pozi-
tivní vliv také týdenní pobyt na
soustředění v Kravařích. Tu
uplatnila v atletických závodech,
kde reprezentovala svoji školku
na již tradičním Butovickém za-
jíčku. Ze 4 disciplín získala 
3 zlaté a 1 stříbrnou medaili. Ne-
zbývá, než držet palce do dalších
závodů. -red-

Karolína Fadrhonsová, hráčka BA
Sparta a žákyně ZŠ Kuncova, zís-
kala na hostování v mladších žá-
kyních ročníku 1997 Basket Slo-
vanka titul Mistr České republiky

mladších žákyň ročník 1997 
a mladší. Turnaj se odehrál o ví-
kendu 6. - 8. května ve Stodůl-
kách v hale Kovářova a BA Sparta

na pořádání tohoto turnaje spolu-
pracovala. Karolína také byla nej-
úspěšnější střelkyní finálového
turnaje Final Four a svými 
61 body ve třech zápasech o hod-
ně přeskočila ostatní hráčky. Pora-
ženým finalistou bylo družstvo
Sokola Hradec Králové, bronz zís-
kaly hráčky BK Žďár nad Sázavou
a 4. místo obsadilo družstvo TJ
OP Prostějov. 

Karolína Fadrhonsová je jako
žákyně představitel projektu
sportovních tříd v ZŠ Kuncova. 
Díky kvalitnímu tréninkovému
procesu a ve spolupráci těchto
dvou subjektů i rodičů se daří vy-
chovávat i další hráčky a hráče,
kteří jsou třeba členové Pražské-
ho výběru na Letní olympiádu
mládeže v Olomouci (Zuzáková,
Kainc, Přibyl) a širších reprezen-
tací České republiky. Pavel Šenk 

Zajoch slavil
Tak jedenáctý ročník Butovického
zajíčka, abyste věděli. No a když
jsou tyhle atletické minizávody vě-
nované tří až sedmiletým špun-
tům z mateřských škol, tak by
účastníkům prvního ročníku dnes
už mohlo být...Tehdejší první za-
jíčkové stojí dnes, řekněme, na
prahu dospělosti. 

Přesto byl letošní Zajda taky
premiérový. Uplynulých deset let
se soutěžilo na překrásném hřišti
při Gymnáziu J. Heyrovského, na
kterém jeden z pořadatelů, oddíl
SK Aktis Praha, také trénoval.
A protože atleti přesídlili na nové
hřiště, Butovický zajíček 2011 se
odehrál nově v nádherném spor-
tovním areálu Mezi Školami.
Třeba ten trávník! To se vám snad
ani nechce špičkově sportovat, ale
jenom vrcholově ležet. 

A tak ve čtvrtek 5. května od-
poledne soutěžilo v nejlepších
májových tradicích mírného ván-
ku a sluneční lázně v běhu na
30 m, skoku z místa, hodu míč-
kem a v běhu na 250 m 88 ma-
lých závodníků z osmi mateř-
ských škol Prahy 13. A protože
je Butovický zajíček soutěží

družstev, tak bylo po závodě se-
čteno, podtrženo a vyhlášeno po-
řadí vítězné trojice: bronz MŠ
Mezi Školami, stříbro MŠ Vla-
sákova a zlato MŠ Pohádka. To
je na papíře. Ale kdybyste tam
byli, tak byste jednohlasně roz-
hodli, že s tím nadšením, snahou
i fanděním budou malí zajíčkové
zlatí všichni. A realizační tým?
Za účasti MČ Praha 13 věrná
trojice MŠ Pohádka ve spoluprá-
ci s SK Aktis Praha a Pražským
atletickým svazem. Děkujeme.
Bylo to skvělé.  Dan Novotný

Třikrát týdně si můžete v červnu
zdarma zacvičit na zdravém vzdu-
chu pod vedením profesionálních
trenérů z týmu Davida Hufa: 

každé pondělí 10.00 – 10.50 -
Nordic Walking, středa 16.00 –
16.50 - kondiční cvičení, čtvrtek
10.00 – 10.50 - kondiční cvičení
s hlídáním dětí.

Sraz je vždy před budovou

sociálního zařízení v Centrál-
ním parku, cvičit se
bude ve venkovní po -
silovně a okolí. Ma-
minky na mateřské,
seniory a všechny
ostatní zve sta-
rosta David
Vodrážka.

–red-
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Postoupili do krajského semifinále
V pátek 6. května se žáci ZŠ
Kuncova zúčastnili obvodního
kola turnaje v kopané McDo-
nald’s Cup 2011, který na fotba-
lovém hřišti v Radotíně zorga-
nizoval DDM Praha 5. Vybraní
žáci z prvních až třetích tříd

naší školy se utkali se školními
týmy Prahy 13 a zvítězili. Prošli
turnajem bez porážky jen s jed-
nou remízou a postupují za Pra-
hu 13 do krajského semifinále.
Držíme palce.

Jitka Novotná  

Speciální škola sbírá medaile
Pravidelná účast žáků ZŠ praktic-
ké a ZŠ speciální Lužiny na celo-
pražských a následně i republiko-
vých sportovních soutěžích
handicapovaných sportovců se sta-
la během pětadvacetileté existence
školy již tradicí. Ve dnech  7. – 9.
dubna se naši žáci zúčastnili
Mistrovství ČR a Mistrovství Ev-
ropy v přespolním běhu v Jablonci
nad Nisou. Akci společně pořáda-
ly ČSMPS a Inas-Fid Europe.
Byli zde reprezentanti z ČR, Pol-
ska, Maďarska, Portugalska, Fran-
cie. Závody probíhaly v zimním
areálu pro biatlon.

Naše desetičlenné reprezen-
tační družstvo dosáhlo v soutěži
vynikajících výsledků. Eliška Vo-
kůrková se stala ve své kategorii

žen mistryní republiky v běhu na
2 000 m, současně získala bron-
zovou medaili v běhu na 1 000 m.
Martin Klauz získal dvě stříbrné
medaile v kategorii starších žáků
(1 500 a 3 000 m), Kristýna Če-
chová získala jako starší žákyně
stříbro (2 000 m) a bronz (1 000
m). Na krásném 4. místě se v ka-
tegorii muži umístil Vladimír
Holan (3 000 m) a v kategorii žen
Monika Černá (2 000 m). Další
3 žáci se v jednotlivých závodech
opakovaně umístili na 5. až 12.
místě. Všem účastníkům i peda-
gogickému doprovodu (Michaela
Pařízková a Bohuslav Kábrt) bla-
hopřeji a děkuji za vzornou repre-
zentaci.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

Máme mistryně České republiky
Před Velikonocemi se v Ostravě
konalo MČR v TeamGymu, kam
jsme vyrazily se třemi našimi
družstvy. Nejdříve závodily seni-
orky společně s nadějnými juni-
orkami. Děvčata zabojovala 
a i přes drobné nepřesnosti zvítě-
zila a odvezla si mistrovský titul
pro rok 2011. V kategorii nej-

mladších (7 – 10 let) skončilo
naše družstvo stříbrné, v katego-
rii žákyň (11 - 15 let) bronzové.
Pokud by měly vaše děti zájem 
v dalším školním roce rozšířit
naše TeamGymové řady, info zís-
káte na tel. 773 963 651,
www.gymnastikareporyje.cz. 

Andrea Verešová, vedoucí trenérka TeamGymu

Přibíráme nové hráče

V sobotu 30. dubna neodlétaly
z Prahy 13 čarodějnice, ale účast-
níci tradiční Evakuace na kole,
kterou odstartoval místostarosta
Petr Zeman. Na startu u metra
Stodůlky se v pěkném počasí sešlo
přes 60 milovníků jízdy na kole,
aby každý ve svém tempu překonal
trasu 35 km vedoucí přes Prokop-
ské údolí do Hlubočep, Malé
Chuchle, Radotína, Třebotova
a Chotče, kde byl cíl této letošní
jarní cyklistické vyjížďky. V Chot-
či v restauraci U hřiště si cyklisté
pochutnali na občerstvení a zú-

častnili se petangového turnaje
o drobné ceny a úsměv soutěží-
cích. Příjemný průběh akce zastí-
nila pouze nehoda způsobená bez-
ohledností neznámého cyklisty,
který jednu z účastnic nebezpeč-
nou jízdou srazil z cyklostezky po-
dél Berounky před Radotínem.
Zranění ženy, která musela být
převezena na ošetření do motolské
nemocnice, nebylo naštěstí také
díky cyklistické přílbě příliš vážné.
Bezohlední piráti, kteří ujíždějí 
z místa nehody, již nejezdí jen po
silnicích. Jaroslav Matýsek

Sokol Stodůlky přibírá nové
hráče ve všech kategoriích mlá-
deže. Bližší informace:
starší dorost - Zdeněk Šle-
menda, tel. 603 439 983
mladší dorost - Lukáš Černý,
tel. 603 395 996
starší žáci - Pavel Dofek,
tel. 774 239 412
mladší žáci - Jan Mačej,

tel. 776 701 414
starší přípravka - Miloš Pro-
cházka, tel. 774 645 714
starší přípravka B - Petr Kozel,
tel. 777 091 264
mladší přípravka - Zdeněk
Heran, tel. 773 296 230
předpřípravka - Pavel Hartman,
tel. 721 521 016

Aleš Musil

Příjemnou projížďku narušil pirát
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ZDARMA NA HORY. Šesťáci z FZŠ Mezi Školami vyjedou na počátku
září zdarma na adaptační pobyt do Kořenova v Jizerských horách. Na
výjezd se škole podařilo získat grant z programu Ministerstva školství,
rodiče se budou podílet pouze na financování dopravy. Kurz má za cíl
stmelit nově vznikající žákovské kolektivy při přechodu z prvního na
druhý stupeň. Slouží také k vzájemnému poznání žáků a jejich nových
třídních učitelů. Pro žáky je připraven bohatý program agenturou

Sportlines, která se
na pobyty žáků v pří-
rodě specializuje. Zá-
kladem programu
jsou sportovní outdo-
orové a zážitkové ak-
tivity, připravené ve
spolupráci s psycho-
logem a organizované
vyškolenými instruk-
tory. 

Ivana Hamplová

ŠPANĚLSKÁ BESÍDKA. Studenti španělštiny z Gymnázia Jaroslava
Heyrovského připravili na 14. dubna pro své rodiče, sourozence a ka-
marády besídku ve španělském stylu s názvem Fiesta. Pestrý hodinový
program, sestavený ze španělských písní, tance, krátkých scének, soutěží
pro rodiče, studentských videoreceptů a divadelního představení vidělo
několik desítek nadšených rodičů. Nechybělo ani občerstvení složené
ze španělských i českých jídel a dezertů. Dagmar Antošíková, Marie Jungmannová 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MALÝCH CYKLISTŮ. Ve čtvrtek 5. května pro-
běhlo na dětském dopravním hřišti ZŠ na Chaplinově náměstí oblast-
ní kolo celorepublikové Dopravní soutěže malých cyklistů. Zúčastnilo
se jí 12 týmů ze šesti škol Prahy 5 a 13. Naši městskou část reprezen-
tovaly ZŠ s RVJ Bronzová a FZŠ Trávníčkova. Děti zápolily ve čty-
řech disciplínách. Svou znalost pravidel silničního provozu musely
prokázat v teoretických testech a následně v jízdě na kole po doprav-
ním hřišti. Absolvovaly také jízdu zručnosti a test zásad poskytování
první pomoci. Družstva z Bronzovky obsadila 3. a 5. místo, z Trávníč-
kové 1. a 6. místo. Vítězný tým se nyní připravuje na reprezentaci
v krajském kole. -če-

ROZEZPÍVANÝ KVĚTINOVÝ DEN. Dětské pěvecké sbory Noctuella,
Kulíšci a Sovičky se i v letošním roce zapojily do osvědčeného pro-
jektu Květinový den Ligy proti rakovině. Ve středu 11. května prodá-
valy květinky a vystoupily v obřadní síni radnice na společném
benefičním koncertu. Výtěžek ve výši 13 224 Kč byl předán na pod-
poru výzkumu léčby rakoviny. Všichni dárci zaslouží poděkování. -st-

VELIKONOCE.
V úterý 19. dubna se
všichni žáci FZŠ
Trávníčkova zapojili
nejen do velikonoční
výzdoby a úklidu
školy, ale zdobili va-
jíčka, pletli pom-
lázky, pekli beránky,
zkrátka každý při-
spěl svou troškou do
mlýna. Jednotlivé
třídy pak svoje výrobky vystavovaly na hlavní chodbě, takže si je mohli
prohlédnout i rodiče. Soutěže o nejkrásnějšího velikonočního beránka
se zúčastnily též další základní a mateřské školy i Základní škola spe-
ciální a praktická. Nejhezčími výrobky jsme se následně pochlubili ve
vstupní hale radnice. Marcela Fuglíková

Střípky

VÝLET DO LEGOLANDU. Koncem dubna se žáci 6. a 7. tříd ZŠ Mládí
zúčastnili celodenního výletu do jednoho ze dvou německých Lego-
landů, a to do Legolandu Deutschland. Tak zní oficiální název zábav-
ního parku, který je rozlohou veliký jako 26 fotbalových hřišť. Čekalo
nás krásných 6 hodin plných prohlížením nevšedních staveb, zmenše-
nin známých evropských měst, neobvyklých atrakcí – to vše z lega.
Byly zde také dobrodružné tematické atrakce, na své si přišli i obdivo-
vatelé a příznivci hraček z lega, které zde byly hojně nejen k vidění,
ale i ke koupi. Toho mnozí využili, aby měli památku na další úžasný
výlet organizovaný naší školou. Iveta Pichlová
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PŘEDSTAVENÍ V CENTRU PRAHY. Na tradičních Velikonočních tr-
zích, které se každoročně konají na Staroměstském náměstí, Prahu 13
opět reprezentovali mladí umělci. Ve čtvrtek 21. dubna tam přitáhly
pozornost všech kolemjdoucích Pražanů i turistů atraktivní taneční
Skupina Sandra, rocková kapela Vosa, zpívající kytaristka Katka
Thomková a akrobatická skupina cirkusu Mlejn. -st-

ZAHRADNÍ SLAVNOST. Ve čtvrtek 28. dubna se konala v Mateřské
škole Pastelka zahradní slavnost Pálení čarodějnic. Také letos rodiče
své ratolesti vystrojili do originálních kostýmů, takže v pozdním od-
poledni zahrada ožila strašidelnými postavičkami a pohádkovými by-
tostmi. Nechyběla ani hudba, tanec, soutěže a opékání špekáčků.
Děkujeme všem zúčastněným, zejména pak tatínkům, kteří se posta-
rali o hudební produkci i teplé nápoje. kolektiv MŠ Pastelka

DEN PRO MOU ŠKOLU. Neobvyklý chaos zavládl ve čtvrtek 28.
dubna ve FZŠ Mezi Školami, kdy se konal historicky první Den
pro mou školu. Žáci měli možnost předem se zapsat do skupin,
které pak např. vymalovaly šatny u tělocvičen, natřely lavičky v šat-
nách, výtvarně zkrášlily dveře u vstupních šaten, vyměnily prkna na
lavičkách a ostříhaly keře v atriu, vyrobily dárky na aukci ve pro-
spěch Martina, vyrobily výzdobu na chodbách a v neposlední řadě
připravily mimořádné  číslo školního časopisu. Den rychle utekl
a práce se zdařila. Ivana Hamplová

ŠIKOVNÍ VÝTVARNÍCI.
Žáci ZŠ praktické a ZŠ
speciální Lužiny se pod ve-
dením paní učitelky Mi-
chaely Huslarové každo-
ročně zúčastňují celé řady
výtvarných soutěží. V letoš-
ním školním roce dosáhli
mimo jiné dvou význam-
ných úspěchů. Do 6. roční-
ku výtvarné soutěže Nada-
ce ADRA Jak si hraju bylo zasláno celkem 7 022 výkresů. Z nich bylo
vybráno 100 obrázků, které jsou od 3. 5. do 10. 6. vystaveny v nové
budově Národního muzea. Mezi vybranými výkresy jsou i práce na-
šich žáků Pavla Němečka a Nikoly Špikové. Dalšího úspěchu dosáhli
naši žáci v XV. ročníku výtvarné soutěže Památníku Terezín na téma
Tady se to nemůže stát, kdy v 1. kategorii získali Nikola Nováková,
Jan Semerád a Eliška Vokůrková 4. místo, a jsou pozváni na slavnost-
ní předání cen do Muzea ghetta v Terezíně.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

SBORY POTĚŠILY MAMINKY. V neděli 8. května odpoledne zazpí-
valy před radnicí maminkám k svátku, a nejen jim, děti ze sborů Ku-
líšci a Noctuella z FZŠ prof. Otokara Chlupa vedené paní učitelkou
Hanou Trejbalovou a sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami,
vedené paní učitelkou Alenou Panochovou. Děti zpívaly s nadšením,
které překonalo i problémy způsobené poměrně silným větrem. Sbory
si dokonce troufly zazpívat maminkám několik písniček bez přípravy
společně. Přidali se k nim i dva účastníci soutěže Butovický zvoneček
– letošní vítěz kategorie 4. tříd Štěpán Junek a vítězka loňského roč-
níku Anna Duškina, dnes již studentka operního zpěvu na konzerva-
toři. Všem patří velký dík. Bohdan Pardubický

tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • ČERVEN 2011 21

VEVERKA TERKA. Dobrý den, já jsem veverka Terka. My, veverky,
jsme taková malá, chlupatá zvířátka, která bydlí na listnatých nebo
jehličnatých stromech v lesích... Tak nějak začaly přednášky s názvem
Veverka známá a neznámá, které pro žáky ZŠ Klausova připravilo po-

čátkem května sdružení
Ornita, s kterým naše
škola již léta spolupra-
cuje. Děti byly okouz-
leny audiovizuálními
záběry ze života těchto
malých ohrožených tvo-
rečků. Dozvěděly se, jak
se veverky dorozumívají,
živí, hádají a pošťuchují 
a kdo je jejich nepřítelem.

Viktória Šupšaková, 8.A, 

Střípky
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Zdravotnické potřeby LÍPA
(u vchodu do polikliniky Lípa – 

Nové Butovice) Prodejna s mnohale-
tou tradicí rozšířila na přání svých zá-

kazníků a lékařů otevírací hodiny:
Po  8 – 12   12,30 – 18
Út   8 – 18
St    8 – 18
Čt   8 – 12   12,30 – 18
Pá   8 – 12   12,30 – 17

Tel.:  296 113 250
Vybavení kompletním zdravotnickým
materiálem je samozřejmostí. Nově

začínáme přednášky: strava - zdraví -
štíhlost s Lenkou Holas Kořínkovou.

Přejeme všem krásné léto!
Vaše ZP LÍPA

INZERCE

Komunitní centrum sv. Prokopa
je místo setkávání nejen věří-
cích, ale všech, kterým jde
opravdu o dobro lidí. Je to kos-
tel či bohoslužebný prostor pro
několik křesťanských vyznání
(katolíky, Křesťanské společen-
ství, evangelíky, baptisty) a záro-
veň útočiště pro mnohé
koncerty, mateřské centrum
Prokůpek, psychoterapeutickou
pomoc, výuku hudby, malby,
OK.cz kancelář, přednášky cyklu
Prokopská zastavení, kurzy Alfa
(praktický úvod do křesťanství),
setkání bytových družstev a spo-
lečenství vlastníků, výstavy vý-
tvarných prací a mnoho dalších.
A že nevíte kde to je? Stojí
přímo pod radnicí na Slunečním
náměstí. Je mezi námi otevřené
od 19. 6. 2001 a tedy již deset
let slouží lidem dobré vůle k ži-
votu v plnosti. Chtěl bych se

s vámi, čtenáři STOPu, podělit
o radost, že nám centrum slouží
již deset let, že se tam často v ne-
děli ani pořádně nevejdeme, že

je tu v Praze 13 mnoho skvělých
lidí, s kterými můžeme spolu-
pracovat. Chci touto cestou
poděkovat všem příznivcům

a sponzorům, počínaje Měst-
skou částí Praha 13, až k těm,
které vůbec nebylo vidět, ale
mají lví podíl na tom, že se myš-
lenka stala realitou a zároveň
prorockým činem pro budoucí
realizace podobných staveb.
Slavnost posvícení, kterou
chceme poděkovat samotnému
Stvořiteli za toto dílo, oslaví KC
sv. Prokopa 19. června v 11.00
bohoslužbou za přítomnosti
pana biskupa Karla Herbsta.
Pokud půjdete během toho dne
po ulici a někdo vám nabídne
koláč, vězte, že je posvícenský
od sv. Prokopa a je pro vás při-
pravený pro radost a klidně ho
přijměte. A pokud jste ještě
nikdy Komunitní centrum 
sv. Prokopa nenavštívili, tak se
někdy stavte, rádi vás uvidíme.
www.centrumbutovice.cz

P. Michael Špilar

Komunitní centrum sv. Prokopa slaví kulatiny

Taneční centrum – konzervatoř
Studium je určeno talentovaným uchazečům od
11 let, (zahájení studia nejdříve po 5. třídě ZŠ),

kteří chtějí rozvíjet svůj umělecký talent 
a zároveň získat střední a vyšší odborné 

vzdělání, včetně pedagogického.
Adresa: Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5

Více na www.tanecnicentrum.cz, tel. 220 611 980
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V rámci výuky přírodopisu navštívily 9. třídy
ZŠ Mládí galerii minerálů a zkamenělin Geo-
svět. Už před vstupem do galerie v Londýnské
ulici nás upoutal první exponát - zkamenělý les.

Pak nás průvodce pan Pavel Rohlena
krátce seznámil s historií galerie. Dozvěděli
jsme se, že zakladatelé a majitelé galerie
Mgr. Lubomír Thin a Jiří Ruml několikrát
do roka vyjíždějí na zahraniční expedice,
kde hledají další exponáty. Dávají možnost 
i svým přátelům, aby ve speciálních vitrí-
nách vystavili svoje vlastní nálezy. Kromě
spousty krásných a barevných minerálů
jsme viděli největší pouštní růže, jeskynní
perlu z Francie, model vodní pily na řezání
kamenů z doby Karla IV., zkamenělinu
stromu starou 300 000 000 let a spoustu
dalších zajímavostí a unikátů. Ve speciální
expozici jsme se mohli pokochat i vnitřní
krásou minerálů. Díky luminiscenčním
vlastnostem některých minerálů vykouzlí
ultrafialové záření na jejich povrchu úžas-

nou barvoměnu. Velikou chloubou galerie je
i sbírka různých druhů meteoritů, nechybí
ani kousek měsíčního meteoritu. Mohli
jsme se i dotknout a načerpat energii z prů-
řezu meteoritu, který byl nalezen ve Špa-
nělsku. Lucie Klubová, 9.B

Geologická krása

První květnovou sobotu proběhl 3. ročník
společné akce Občanského sdružení Občané
pro Prahu 13, FZŠ Mezi Školami a prvně
přizvané Společnosti pro ochranu Prokop-
ského a Dalejského údolí. Spolupořadatelem
byla MČ Praha 13. Cílem bylo ukázat dětem
zajímavosti blízkého okolí bydliště, poučit je 
a provést je na čerstvém vzduchu po méně

známých lokalitách. Děti šly ve skupinkách
podle předem připraveného plánu trasy s ně-
kolika zastaveními (např. bývalá sopka -
Hemrovy skály, Butovické hradiště, nad Klu-
kovickým amfiteátrem apod.). Zároveň
všichni sledovali okolní flóru a faunu, zejména
vzácný koniklec luční, kostřavu valiskou, druh
šalvěje nebo užovku, ryby a žáby. Děti si za-
hrály i na aktivní ochranáře a sebraly po trase
velkou část odpadků. V cíli je čekalo nejdříve
vyplnění testu (úkoly se týkaly vědomostí zís-
kaných cestou a pak už se jen radovaly u ohně
při opékání buřtů). Každý účastník dostal
malou odměnu, po vyhodnocení testů byly
odměněny vítězné skupiny. Několik nejzdat-
nějších dětí šlo i zpáteční cestu pěšky. Velký
dík patří všem spolupořadatelům a hlavně
těm, kteří aktivně pomáhali. Alena a Vítězslav Panochovi

Sportovně zábavné odpoledne

V posledních týdnech se žáci FZŠ Brdič-
kova zúčastnili několika matematických
soutěží. V Pythagoriádě se za 6. ročníky
nejlépe umístil Dominik Prokop na 4. místě,
za 7. ročníky obsadila 1. místo Anna An-
dreeva. Velmi úspěšní byli žáci z 8. A. První
místa obsadili Lenka Burešová, Martin
Marek a Šimon Pavlín, na 3. místě byl Voj-

těch Drábek, Vojta Frič a Daniel Kohút.
Tito žáci nás budou reprezentovat v celo-
pražském kole. V matematické olympiádě
se na 1. místě umístil Šimon Pavlín, na tře-
tím Lenka Burešová (oba z 8. A). Za 9. roč-
níky obsadil 1. místo Filip Marek, který
postoupil i do celopražského kola, kde ob-
sadil 2. místo. Kamila Hubalovská

Matematika? Bez problému

Partnerský koncert

� Strážníci Městské policie z Prahy 13 nalezli 
18. května v křoví v Panské zahradě ve Stodůlkách
malý motocykl Jawa Babetta bílé barvy. Vlastník 
motocyklu se může přihlásit na telefon stálé služby
Obvodního ředitelství MP Praha 13 (Lýskova 1593) –
tel. 251 625 175 nebo 251 625 176.
� V předvelikonočním čase chystá ŠD v ZŠ Klausova
vždy nějakou zajímavou akci. Letos to bylo vyprávění
o českých tradicích a velikonočních zvycích, pak si děti
obešly stanoviště na školním hřišti a poté se vydaly do
Prokopského údolí, kde hledaly velikonoční vajíčka
a také dva zaječí kamarády.
� Dne 21. dubna proběhla pod záštitou MHMP u metra
Lužiny kampaň ke Dni Země. Šlo o informačně vzděláva-
cí kampaň pro veřejnost, zaměřenou na likvidaci odpa-
dů. Ve třech informačních stáncích se lidé mohli dozvě-
dět např. o recyklaci odpadů. Pro děti byly připraveny
soutěže o drobné ceny. 
� Čím potěšit maminku ke Svátku matek? Nejkrásnější
dárek je přeci ten, který vyrobíme sami. Děti z FZŠ Mezi
Školami se rozhodly, že letos to bude bavlněná taška vy-
zdobená vlastnoruční kresbou. 

� Šesťáci ZŠ Janského připravili pro své kamarády
z 2. třídy velikonoční cestu do Prokopského údolí plnou
her a soutěží. Mezi nejoblíbenější určitě patřily házení
vajíčkem na cíl nebo hon na lišky. Na závěr soutěžení
bylo vítězné družstvo odměněno.

� Ze Škaredé středy se v motolské nemocnici nakonec
vyklubalo zajímavé odpoledne. Děti z Království hudby 
a veselých písniček na Peruci přijely zahrát představení
svým nemocným kamarádům. Připravily si tentokrát mu-
zikál podle známé knihy Ericha Kästnera Luisa a Lotka.
� FZŠ Mezi Školami pokračuje s vylepšováním prostředí
učeben. Nový nábytek od firmy Klasa tentokrát dorazil do
učebny matematiky, fyziky, českého jazyka a zeměpisu. 
� Víte, jak přinutit vařené vajíčko, aby vlezlo úzkým
hrdlem dovnitř lahve, jak rozeznat vařené vejce od syro-
vého nebo čerstvé od starého bez poškození skořápky?
Na tyto i další otázky dostali díky pokusům odpověď čle-
nové přírodovědného kroužku ze ZŠ Mládí. 
� Řada žáků prvního stupně FZŠ Mezi Školami si v dub-
nu užívala na škole v přírodě v Poslově mlýně, kraji
K. H. Máchy. V krásném prostředí, nádherné přírodě
a pod dohledem hradu Bezděz se děti věnovaly netradič-
ním sportovním aktivitám, poznávání přírody a výletům.
� Výuka angličtiny ve FZŠ Trávníčkova sklízí úspěchy.
Michal Hrbáček je jejím 7. vítězem obvodního kola
olympiády z angličtiny a bude soutěžit v celopražském
kole. Více na  www.zstravnickova.cz.

KRÁTCE

V úterý 19. dubna navštívili Základní umě-
leckou školu Stodůlky žáci a učitelé hu-
dební školy Mokranjac z Bijeljiny z Bosny 
a Hercegoviny. Po prohlídce Prahy zahájili
ředitelé obou škol v kulturním domě Mlejn
společný koncert vybraných žáků hostující

školy a naší ZUŠ. Koncert měl výbornou
úroveň, o čemž svědčily nadšené reakce po-
četného obecenstva. Na závěr navštívili naši
vzácní hosté naši školu, kde je čekala pro-
hlídka i malé občerstvení.

Vladimír Světlík, zástupce ředitele
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Cizinci se stávají stále více nedílnou součástí
obyvatelstva naší městské části. Je v našem
zájmu předcházet napětí ve vztazích mezi ci-
zinci a ostatními obyvateli, zabránit sociální
izolaci cizinců a působit preventivně proti pří-
padnému vzniku uzavřených komunit. Nezbyt-
ným předpokladem pro začlenění cizinců
i bezkonfliktní soužití je aktivní role místní sa-
mosprávy. Protože naše městská část je jedním
ze správních obvodů s vysokým počtem ci-
zinců, zapojili jsme se prostřednictvím zdejšího
odboru sociální péče a zdravotnictví do reali-
zace emergentního projektu Integrace cizinců 
v MČ Praha 13, který v loňském roce financo-
valo ministerstvo vnitra. Projekt má za úkol
posloužit jako zdroj základních lokálních infor-
mací a napomoci prevenci negativních jevů
spojených s problematikou cizinců. V rámci
projektu byla Demografickým informačním
centrem o.s. zpracována analýza cizinců s její-
miž zajímavými výstupy bych vás rád seznámil,
neboť mám oblast sociální politiky od konce
loňského roku ve své kompetenci.

Praha 13 je městskou částí s dlouhodobě
rostoucím počtem obyvatel, ke konci roku
2010 zde žilo 61 000 obyvatel. Zároveň se vy-
značuje vysokým podílem cizinců v populaci.
To s sebou nese řadu důsledků pro oblast soci-
ální, kulturní, ekonomickou a v neposlední
řadě i bezpečnostní. Podle poslední dostupné

informace k 31. 12. 2007 je v našem správním
obvodu evidováno 7 063 cizinců, tedy 12 % z cel-
kového počtu obyvatel. Podíl dětí - cizinců do-
sahuje v MŠ téměř 8 %, v ZŠ necelých 9 %
žáků. Nejpočetněji zastoupeny ze zemí EU
jsou děti ze Slovenska a Bulharska, ze zemí
mimo EU děti z Ruska, Ukrajiny a Vietnamu,
dále pak z Arménie, Číny, Běloruska, Mongol-
ska a Srbska.

Zajímavá je část analýzy zabývající se poci-
tem bezpečí občanů ve vztahu k cizincům.
Podle odborníků převládají u cizinců pře-
stupky, popřípadě trestné činy spojené s vy-
pršením povolení k pobytu či pracovního
povolení. Další častější kategorií jsou do-
pravní přestupky, kde cizinci nevybočují 
z průměru. Podle policejních expertů je veřej-
ností velmi přeceňován podíl cizinců na ná-
silné trestné činnosti a naši občané se jí
dopouštějí podstatně častěji než cizinci. Res-
pondenti zmiňovali také party mladistvých,
ale v nich jsou vedle cizinců běžně také Češi,
Romové a další. Jedinou národností, která se
v těchto partách mladistvých nevyskytuje,
jsou Vietnamci. Je to způsobeno povinností
pomáhat v rodinných podnicích, což má
zřejmě preventivní dopad na život mladých.
Problém alkoholismu je spojen se specifickou
skupinou cizinců bez rodinného zázemí, kteří
jsou najímáni na nekvalifikovanou práci a trpí

jistou vykořeněností. Pověstné pěstování
marihuany ze strany vietnamské komunity
příslušnící policie na území Prahy 13 neza-
znamenali.

Analýza shrnula možnosti snazšího začle-
nění cizinců do většinové společnosti. Jedná se
o organizování kurzů češtiny jako jednoho 
z nezbytných nástrojů integrace, systematič-
tější práci s mladistvými a terénní sociální
práci, neboť sociální situace celé řady cizinců
není dobrá a jednou z podstatných příčin
může být neznalost institucionálního pro-
středí. Překvapivým závěrem  analýzy je sku-
tečnost, že problémy s cizími státními
příslušníky nejsou v Praze 13 nikterak vý-
znamné, přestože jejich podíl je ve srovnání 
s jinými městskými částmi rozhodně nadprů-
měrný. Nejvíce obav panuje z  konfliktu sta-
rousedlíků a cizinců ve chvíli, kdy podíl
cizinců v Praze 13 přesáhne „únosnou mez“,
což je pojem velmi relativní. Právě na předchá-
zení potenciálním konfliktům bude v prointe-
grační politice městské části kladen největší
důraz. Již v pilotní fázi úspěšného projektu
probíhala výuka českého jazyka, vzdělávání pe-
dagogů, informační aktivity atd. Cílem pro-
jektu bylo zmapovat situaci, ale především
nastartovat integrační aktivity, ve kterých bude
městská část i nadále pokračovat.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Žijí tady s námi

INZERCE
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Pomáhají druhým

Průměrně každý desátý člověk
trpí poruchou osobnosti. Léčba 
v našich podmínkách obvykle
probíhá ambulantně u psycho-
loga a v krizových situacích tito
lidé pobývají v psychiatrických
léčebnách. V zahraničí existují
komunity, kde se tito lidé léčí.
Víte, že taková komunita sídlí
přímo v Praze 13?

Představte si člověka, kterému
selhalo úplně všechno. V žádné
práci dlouho nevydrží, je zadlu-
žený, hroutí se mu vztahy, trpí
úzkostmi, depresemi, jeho nálady
jsou nepředvídatelné, sebepoško-
zuje se a možná se dokonce po-
kusil o sebevraždu. To jsou jen
některé rysy, které jsou často spo-
lečné lidem s tzv. poruchou osob-
nosti. 

Jak se může člověk s touto po-
ruchou zbavit svého utrpení a zá-
roveň tak zmenšit trápení lidem
kolem sebe? Případný léčebný
pobyt na psychiatrii je spíše krát-
kodobou záležitosti a je jasné, že
léčba lidí s poruchou osobnosti si
žádá dlouhodobou a systematic-
kou péči s individuálním přístu-
pem. Alternativu nabízí

Občanské sdružení Kaleidoskop,
které provozuje ambulanci a tera-
peutickou komunitu pro lidi 
s poruchou osobnosti. V Če-
chách je to ojedinělé zařízení -
koncept vznikl ze zahraničních
zkušeností, konkrétně z britské
terapeutické komunity v nemoc-
nici Henderson Hospital. 

Jak tedy komunita léčí? Jedním
z důležitých faktorů léčby je sa-
motný fakt, že klienti žijí v ko-

sportů s možností zapojit se do
programu. Pro děti a mládež
budou připraveny workshopy,
kde si budou moci nechat vytvo-
řit kreativní účes nebo namalovat
na obličej barevné motivy dle
přání a dále proběhne graffiti
workshop.   

V průběhu akce bude možné
zakoupit si nealko nápoje a
ochutnat dobroty z Lahůdek Sy-
baris. Hudební program zajistí
zkušení DJové. Akce je bez alko-
holu, drog a agrese! Vstup je
zdarma. Více na www.proxima-
sociale.cz. Hana Pětníková

Léčba lidí s poruchou osobnosti

Ve čtvrtek 23. 6. od 16 do 20
hodin proběhne ve venkovním
areálu ZŠ Klausova na sídlišti
Velká Ohrada kulturně-hudební
akce s názvem Vohradská Divo-
čina.

Proxima Sociale, o.s. v rámci
Terénního programu Velká
Ohrada již potřetí nabídne
dětem a mládeži, jedinečnou
šanci zažít odpoledne plné zá-
bavy a hudby. Můžete se těšit na
bohatý doprovodný program pod
taktovkou profesionálů z formace
CirkusFreestyle.cz, kteří nabíd-
nou ochutnávku městských

Vohradská Divočina

Naprostá většina současných we-
bových sociálních sítí je určena
pro mladou generaci zběhlou
v používání internetu. Pro starší
ročníky však představují aplikace
jako Facebook, YouTube nebo
Twitter nepřekonatelnou tech-
nickou překážku.

Nyní se však nabízí řešení,
díky němuž mohou mladí ze
svých oblíbených aplikací ko-

munikovat nejen se sobě rov-
nými, nýbrž i se svými rodiči či
prarodiči. Konečně se totiž na-
bízí aplikace, jejíž hlavní zása-
dou je jednoduchost!

Jmenuje se TYaMY a rodiče
si v ní mohou pohodlně a pře-
hledně číst, co jejich potomci
podnikají, a to prostřednictvím
zpráv uvedených v některé
z výše uvedených „mládežnic-

kých“ komunit. 
Princip jednoduchosti je za-

chován od samého začátku: 
Nastavení skupiny potomků pro
zvoleného seniora a jejich 
komunikačních kanálů musí
provést některý z potomků! Se-
nior tak přijde k „hotové věci“ 
a může si již jen užívat novinek
o své rodině!

Junioři tedy nyní mají poprvé

možnost informovat rodiče 
o tom, co se s nimi děje, a přitom
neopustit své oblíbené interne-
tové prostředí. A jeden ze sku-
piny bývalých studentů ČVUT,
kteří tuto aplikaci vyvinuli, bydlí
v Praze 13.

Více informací o celém pro-
jektu najdete na
http://press.tyamy.cz/.

Petr Hošek

Krok k dialogu mezi rodiči a facebookovou mládeží

Klub se nachází v Centrálním
parku naproti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova). Je ote-
vřen každé pondělí a středu od
14 do 20 hodin. Klub Jedna-
Trojka je určen dětem a mládeži
ve věku od 13 do 19 let. Přijď si
k nám zahrát fotbálek nebo jiné
hry!
Program:
st 1. 6. – promítání filmu
po 6. 6. – venkovní hry
st 8. 6. – výtvarná dílna 
po 13. 6. – klub
st 15. 6. – výlet k vodě

po 20. 6. – turnaj v ping-pongu  
st 22. 6. – klub s hudbou 
po 27. 6. – diskuze na téma rizika alkoholu
čt 30. 6. – spaní pod širákem

O letních prázdninách bude
klub otevřen v pondělí a ve
středu od 12 do 18 hodin. Těšte
se na program!

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 002, adresa facebo-
oku: klub jednatrojka, www.pro-
ximasociale.cz.

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 spolufinancuje
MČ Praha 13.

Eva Kopečná

Klub JednaTrojka v červnu

munitě s dalšími lidmi, kteří mají
velmi podobné problémy a chtějí
změnit svůj život a dosáhnout
podobných cílů. „V komunitě ne-
klademe důraz na nemoc člo-
věka, ale na rozvíjení toho, co 
je zdravé. U nás se zabýváme
člověkem a jeho fungováním ve
vztazích a povinnostech,“ říká
Renata Tumlířová, zakladatelka 
a ředitelka Občanského sdružení
Kaleidoskop. 

Terapeutická komunita Kalei-
doskop je pobytové zařízení s ne-
přetržitým provozem pro klienty
starší 18 let trpící poruchou
osobnosti. Pobyt v komunitě trvá
až 18 měsíců a během něj se kli-
enti učí lépe poznat sami sebe 
a své potíže, osvojují si nové způ-
soby chování a navazují nové
vztahy. Současně se učí větší sa-
mostatnosti a odpovědnosti za
svůj život. „V komunitě učíme
klienty uvědomit si, že mají na
věci vliv a že o tom, jaký bude je-
jich život, rozhodují z větší části
oni sami. Nabízíme jim zkuše-
nost, že každý může někam pa-
třit a být přijat takový, jaký je,“
uzavírá Renata Tumlířová.

Kontakt:
Více informací najdete na
www.kaleidoskop-os.cz.
Ambulance Kaleidoskop (bezplatné
sociální poradenství pro lidi trpící
poruchou osobnosti a jejich blízké) 
e-mail: ambulance@kaleidoskop-
os.cz, tel. 774 437 977 
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Z policejního deníku
� Dne 6. května v ranních hodinách za-
držela hlídka z našeho oddělení několi-
krát trestaného recidivistu, který se za-
měřuje na krádeže vloupáním do vozidel
a podzemních garáží v našem obvodu.
Bylo mu prokázáno vloupání do vozidla
dne 5. května, při kterém došlo k odcizení
notebooku v hodnotě 20 000 Kč a k poš-
kození vozidla, a bylo mu sděleno pode-
zření ze spáchání příslušných trestných
činů. Dále u něho bylo nalezeno osm kusů
různých typů dálkových ovladačů od vjez-
dových vrat podzemních garáží, do kte-
rých se tak mohl pohodlně dostávat, růz-
né druhy upravených nástrojů, sloužících 
k násilnému otevírání vozidel a různé
typy speciálních nástrčkových klíčů, slou-
žících k povolení pojistných  šroubů kol,
množství klíčů od zámků bytových dveří 
a akumulátorová vrtačka, odcizená v roce
2005 v Českém Brodě, kterou tak může-
me vrátit majiteli. Nástroje byly odeslány
ke znalecké expertíze. Žádám majitele
bytových domů, u kterých došlo k vlou-

pání do zaparkovaných vozidel v podzem-
ních garážích, aby provedli přeprogramo-
vání otevíracího kódu dálkového ovládání
a zabránili tak jeho dalšímu zneužívání. 
� Dne 5. května v podvečerních hodi-
nách odcizil neznámý pachatel řidičce 
z nezajištěného vozidla kabelku s peně-
ženkou, osobními doklady, doklady od
vozidla, platebními kartami, mobilním
telefonem a dalšími drobnostmi, čímž jí
způsobil škodu ve výši 7 000 korun. Ři-
dička si při nakládání nákupu do zavaza-
dlového prostoru na parkovišti položila
svou kabelku na sedadlo spolujezdce 
a kabinu neuzamkla. 
� Začátkem května vypáčil dosud ne-
známý pachatel dveře sklepní kóje
v podzemních garážích domu a odcizil
z ní snowboardy, boty na snowboard,
jízdní kola a elektrickou sekačku v celko-
vé hodnotě 70 000 Kč. Na místě pachatel
zanechal stopu, která byla odeslána k vy-
hodnocení specializovanému pracovišti.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Začala sportovní sezona
Na Memoriál M. Bubníka, který se na třebonickém hřišti konal 
7. května, vyslal náš stodůlecký sbor dvě soutěžní družstva. Musíme
si přiznat, že se nám moc nedařilo. Družstvo A skončilo šesté 
a družstvo B deváté. Memoriálu V. Nového jsme se nezúčastnili. 
Na dalších závodech v Řepích se určitě zlepšíme. Všechny zvu na
Dětský den 5. června od 14 hodin u Spolkového domu a tradiční
soutěž Stodůlecký vodník 3. září od 9 hodin. Jménem sboru vám
přeji příjemné prázdniny a dovolené, zachovejte nám přízeň.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Čas na závody i zábavu
V půlce dubna jsme se s dětmi vypravili na výlet do Plzně. V muzeu
strašidel průvodce bavil příběhy o místních strašidlech i dospělé,
humor ale všechny na chvíli přešel při vstupu do podzemí.  V zoo
představovaly největší atrakci pro děti opičky, v Dinoparku 3D film
a hřiště. Před Velikonocemi měly pak děti dílničky, na kterých bar-
vily vajíčka a vyráběly zajíce. Zásahová jednotka se v dubnu předsta-
vila na Bezpečné třináctce se dvěma vozidly. Na školení lezců
v lomu v Srbsku u Berouna se 17. 4. vypravili Lukáš Bican, Jakub
Hodík a Michal Hodík. Muži se i letos zúčastnili Ořešských lan.
Všechny disciplíny se jim dařilo zvládat s přehledem, ale opět vyho-
řeli v závěrečné „jízdě“ na lyžích. Posledního dubna jsme u rybníka
pořádali tradičně pálení čarodějnic. Slétlo se jich dost, oheň plál,
pití teklo proudem, Češi porazili v hokeji Lotyše, zkrátka vydařený
večer. O týden později se pak na třebonickém hřišti konaly dva me-
moriály, na kterých se
ženské ani mužské
družstvo příliš nepřed-
vedlo. Na memoriálu
M. Bubníka muži
skončili na 8. místě 
a ženy sedmé. Na
memoriálu V. No-
vého jsme obsadili 
4. a 5. místo. 

Monika Malá, SDH Třebonice

HASIČSKÉ oKÉNKo

Pohřešované dítě nalezeno
Dne 8. dubna se strážníci z Prahy 13 podíleli s Policií ČR na pátrání
po pohřešovaném tříletém chlapci, který se své matce ztratil při pro-
cházce v Lýskově ulici. Do pátrání se zapojily všechny pěší i motorizo-
vané hlídky. Po předběžné analýze zjištěných poznatků bylo rozhod-
nuto zaměřit se nejprve na pátrání kolem vodních ploch v parku
Panská zahrada. Po prohledání části parku bylo u jednoho z rybníčků
nalezeno plačící dítě odpovídající popisu. Chlapeček byl převezen na
obvodní ředitelství a po nezbytných formalitách předán matce.

Vyhodila ho bez oblečení
Ve čtyři ráno se 8. 5. přímo na operační středisko OŘ MP Praha 13
dostavil zcela nahý pětatřicetiletý muž. Službu konajícímu strážní-
kovi sdělil, že ho po domácích neshodách vyhodila jeho přítelkyně 
z bytu. Byla mu poskytnuta deka a hlídka ho odvezla na adresu jeho
pobytu. Strážníci po urovnání neshod mezi ním a jeho přítelkyní
zajistili, aby si mohl z bytu převzít osobní věci a byt opustit. Tento
kuriózní případ bude mít zřejmě dohru u příslušného občansko -
správního orgánu. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Strážníci na kolech
Pěší strážník neobejde tolik, jako strážník na kole. Kolo je proti autu
ekologičtější a dostane se všude. V okrajových částech Prahy s ne-
přístupným terénem jsou leckdy strážníci na kolech rychlejší a mo-
bilnější než autohlídky. Okrskáři z Prahy 13  mají k dispozici už

celkem 14 jízdních
kol. „Chtěli bychom
poděkovat všem,
kteří se zasloužili 
o to, že jízdní kola
máme k dispozici 
a můžeme je pro
výkon služby využí-
vat,“ poděkoval ře-
ditel strážníků
z Prahy 13 Hynek
Svoboda.

Oddělení komunikace 

s veřejností, Městská policie

MĚSTSKÁ PoLICIE
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Blahopřejeme

Inzerce

� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.
� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
�Hodinový manžel - práce v  bytě i zahradě. Tel.: 724 995 383.
� Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou profi

stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme
se vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 5 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.
� www.psacistroje.cz, kalkulačky, skartovače- servis, pro-
dej, tel.: 241 412 507.
� Krejčová i dekorační šití. Tel.: 604 430 170.
� Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek či spotřebiče a
nemáte jak? Nabízíme tuto velmi levnou službu s dodávkou nebo
pick-upem a jedním řidičem. Díky vaší pomoci při nakládce a vy-
kládce se ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 717 818.
� Stavby, rekonstrukce - zedník, instal., elektro vč. revize. Záruka 3
roky. Profesionální práce. Objednávky: prahazednik@seznam.cz,
mob.: 603 410 400.

� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

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

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,  lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� ZÁMEČNICTVÍ Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979  NEŠPOR.

� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zá-
lohování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Masáže u vás doma - večer, víkendy - klasická masáž ce-
lého těla, Breussova, indická - 1. masáž zdarma! Informace
na www.masaze-honza.wz.cz nebo 721 961 134.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky  na tel.: 739 029 625.

� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč,  pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� Provádíme veškeré domácí opravy, drobné rekonstrukce,
umývání oken, pokládka koberců a PVC, tapetování, štukování, ma-
lování, veškeré služby i pro seniory. Zavolejte nás, když jste v nouzi,
pomůžeme. Tel.: 774 180 229, 223 018 058.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.

Ž A L U Z I E
všEch typů

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže
vodovodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁV-
KOVÁ AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.

� Kosmetika, laser, masáže, vizážistika v Salonu Markéta,
Hábova 1567/14. Tel.: 775 632 899, www.triplus.wbs.cz.
I. Chaloupková, Lenkerová.
� Dřevoprodej Kubásek vás zve do nově otevřené prodejny Střešo-
vická 32, Praha 6. Zde v prodeji plotovky již od 10 Kč, schodnice, spá-
rovky, zahradní nábytek, barvy, štětce, šrouby, hoblovaná prkna,
latě, ruční nářadí, stavební kování, palubky za bezkonkurenční ceny.
Tel.: 728 230 393, www.drevoprodejkubasek.cz.
� Kosmetika, biostimulační laser, masáže, vizážistika v sa-
lonu Markéta, Hábova 1567/14. Tel.: 775 632 899, www.tri-
plus.wbs.cz, I. Chaloupková, Lenkerová.
� Kosmetické studio Lužiny, Píškova 1957, 2 min. metro.
Kadeř. střih děti od 50 Kč, páni od 80 Kč, dámy od 130 Kč, melír
od 300 Kč, barvy, pramínky. Pedikúra - mokrá od 220 kč, francie,
lakování, zarůst. nehty. Manikúra - neht. modeláž od 500 Kč, fran-
cie, P-shine. Pracovní doba 9 - 19 hod. i bez objednání.
Tel.: 235 515 011.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Paní Andělka Janhubová ze Stodůlek oslavila 26. května
krásné 90. narozeniny. Hodně zdraví, energie, spokojenosti
a dobré nálady jí k tomuto významnému životnímu jubileu
přejí přátelé ze Stodůlek.

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

www.elektroservisvolf.cz

Služby

880000  888888  990055
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Inzerce

� Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, velikost bytu od
30 do 80 m2, cena do 15.000 Kč včetně poplatků a energií. Zařízení
dohodou, česká národnost. Děkuji za nabídky.  Tel.: 605 845 088, 
220 806 245 .
� Pronájem pěkného bytu v Praze 5, 40 m2, panelový dům, 
může být se zařízením i bez, cena 9.000 Kč se všemi poplatky. Tel.:
777 260 333 sl. Krajňáková.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Koupím byt v Praze 13, ne přízemí. Tel.: 602 976 979.
� Vyřízení hypotéky zdarma. Porovnání nabídky všech
bank a st. spoř., poradíme nejvýhodnější dle vašich požadavků
a možností, vyřídíme v bance. Tel.: 732 442 244.
� OV 3+1/L V. Ohrada, rozumná cena. Nechci RK. Tel.: 722 786 011.
� Pronajmu krásný 2+1 s balkonem, 56 m2, v novostavbě na Slu-
nečním náměstí (metro Hůrka). Byt je plně zařízený i vybavený.
Garáž po dohodě. Volné ihned. Tel.: 605 806 537.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Využití volného času rekr. a víkend. pobyty v JČ na Lužnici.
Tel.: 721 209 160, www.volny.cz/stetina.ta.

� Zavedená RK v Praze hledá makléře. Zdarma zaškolíme!
Tel.: 608 066 796.
� Firma spravující bytové domy na Praze 5, 6 a 7 hledá pro
rozšíření svého kolektivu spolehlivého spolupracovníka pro
organizaci technické správy bytových domů. Požadujeme
praxi v oboru správy budov. Tel.: 251 625 443, e-mail: kan-
celar@vasedomy.cz.
� Přijmu kuchaře na hotovkovou kuchyni, nástup ihned.
Tel.: 608 262 170.

� Pronajmu podzemní garážové stání - 50 m od metra
Hůrka, ostraha 24 h. 1.300 Kč/m. Tel.: 602 350 095.
�Prodám pozemek na výstavbu RD 12 km od Zličína. Auto-
bus PID k metru. Výměra 603 m2. V ceně elektrická a vodo-
vodní přípojka. Cena 1.600.000 Kč. Telefon: 608 703 141.
� Prodám 12 km  od Zličína. Obec Úhonice. Autobus PID k
metru. Kamenný dům 25 x 7, 5 místností + sklepy, před cel-
kovou rekonstrukcí.  Pozemek 600 m2. Cena 2.900.000 Kč.
Tel.: 608 703 141.
� Pronajmu nebo prodám garáž na V. Ohradě. T: 602 876 539.
� Pronajmu nebo prodám garáž v Běhounkově ulici. Tel.: 737 321
396, 737 318 824.
� 18 km severně od Prahy 5 ve Zdibech prodám 2 parcely na
RD, 932 m2 a 956 m2. Cena 1.100 Kč/m2. Stavba za 4 roky.
Tel.: 602 312 212 a 602 215 014.
� Pronajmu podzemní garáž. stání u metra Hůrka. Vjezd
do objektu s kamer. systémem a čipem, 1.000 Kč měsíčně včetně po-
platků. Volné ihned. Telefon  723 980 728.

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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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

� Do nově otevřené dětské ordinace v Praze Stodůlkách přijímám
nové pacienty 0-19 let. Možnost objednání, návštěva u pacienta doma,
CRP, STREPTEST, mobil 773 667 100, www.stanova.pediatripraha.cz.
� Studentka ped. fakulty (20 let) pohlídá a naučí vaše děti AJ, praxe
v zahraničí. Po a Pá po domluvě, možno i víkendy, hlidani4u@seznam.cz.

ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

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

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

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

Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,
Praha 13, přijme od září 

vyučenou kuchařku.
Podrobnější nformace na tel. čísle:

732 150 132 nebo 251 623 893.

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

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

L

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

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

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

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

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

www.starmont.cz

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

TANEČNÍ ŠKOLA  TAP
zve děti, studenty i dospělé na lekce 

• TAP DANCE (STEP)
• FREE STAILE

• STREED DANCE
• HIP HOP •  MODERN DANCE

• TANCEM K ZEŠTÍHLENÍ PRO ŽENY
Výuka bude probíhat v  KLUBU MLEJN.

Přihlaste se co nejdříve.
Volejte na 736 157 183  Š. Wolfová

Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12
„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 

Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 

„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

www.koberce-nejlevneji.cz

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

Tel.: 602 212 040, www.araneuss.cz
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Podvečerního turistického po-
chodu z cyklu Eurorando 2011 -
voda ze střechy Evropy, který se
konal 28. dubna pod záštitou sta-
rosty Prahy 13 Davida Vodrážky,
se za poměrně slušného počasí
zúčastnilo 329 dospěláků a dvě
děti. Ze startu na konečné tram-
vají v Řepích se dlouhý had po-
choduchtivých vydal do Údolí
Motolského potoka. Tam na
hrázi čekaly vodnice Marta a děti
ze souboru Lučinka. Děti před-
vedly své umění a pak s vodnicí
odebraly vzorek vody z Motolské-
ho potoka. Ten bude postupně
sléván s vodou z pražských, čes-
kých a dalších evropských toků,
která bude na závěr symbolicky

V polovině roku je čas ohlédnout
se za letošní zimou a nevyzpyta-
telným jarem. O komplikacích při
zimní údržbě komunikací jsme vás
již ve STOPu informovali. Nyní
bych se chtěl zastavit u jarního
úklidu. Plochy chodníků a parko-
vých cest ve správě městské části
byly již před Velikonocemi uklize-
ny. Od dubna do poloviny května
u nás proběhlo každoroční bloko-
vé čištění komunikací. Rozhodnu-
tím soudu, který zpochybnil způ-
sob odtahů vozidel, bylo letošní
čištění komunikací výrazně ovliv-
něno a zkomplikováno. Přesto
Technická správa komunikací hl.
města Prahy úklid zdárně a ve sta-
novených termínech zvládla.
Chtěl bych poděkovat všem sluš-
ným řidičům, kteří svá vozidla
včas přeparkovali a umožnili vyčiš-
tění vozovek a parkovacích zálivů. 

Dnes již bohužel v některých
lokalitách není poznat, že zde bylo
s nemalými náklady uklizeno.
V okolí kontejnerů se hromadí
igelitové tašky s  odpadky, starý
nábytek, vyřazené oblečení, ale
i nebezpečný odpad. Stačí, aby za-

foukal vítr a je důvod ke stížnos-
tem na nepořádek a požadavkům
na úklid. Přitom by stačilo tak
málo. Se starým nábytkem 
a objemným odpadem počkat, až
bude v místě přistaven velkoobje-
mový kontejner. Termíny jsou pra-
videlně zveřejňovány ve STOPu 
i na webu Prahy 13. Obyvatelé
mají také možnost odvézt tento
odpad zdarma do nedalekých
sběrných dvorů v Puchmajerově
nebo Klikaté ulici. Je s podivem,
kam a jak složitě jsou někteří lidé
ochotni svůj odpad „uklízet“.
Všechny obyvatele Prahy 13 proto
žádám, aby využívali k likvidaci
odpadu určená zařízení a uklízeli 
i po svých psech. Stojany se speci-
álními sáčky jsou rozmístěny na
všech plochách, které má ve sprá-
vě odbor životního prostředí. Po
použití je možné je vložit do kte-
réhokoli odpadkového koše. Pro-
středky, které nebudeme muset
vynakládat na úklid po nezodpo-
vědných lidech, můžeme využít na
celkové zlepšení života a životního
prostředí v naší městské části.

Aleš Mareček, zástupce starosty 

vylita do kašny ve španělské Gra-
nadě. Turisté se pak odebrali přes
kapli Nalezení Svatého kříže,
přírodní památku Háje do Mo-
tola a cibuleckým hájem do cíle

v restauraci U Petrů,
kde je ochotný personál
občerstvil pivem a dob-
rým jídlem.
Partnerem pochodu byl
Wellness Resort Harra-
chovka, který poskytne
účastníkům pochodu
slevu na případné uby-
tování. 
Tomáš Lubovský, Klub českých turistů 

Pochod na počest vody Peníze za úklid by se daly ušetřit

INZERCE
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Životní prostředí

V sobotu 7. května pomáhali
starší skauti z 55. střediska Vatra
Praha při úklidu okolí Velké
Ohrady. Úklid byl zaměřen na
jižní část sídliště, zvláště na okolí
cesty rovnoběžné s ulicí Klausova
a přilehlého remízku. Skauti na-
sbírali více než 20 pytlů drob-
ného odpadu - papíry, PET
láhve, hadry a igelitové tašky.

Dále se v blízkých křovinách
skrývaly zbytky z čalounění aut,
pneumatiky a dokonce menší
kusy vyhozeného nábytku.

„To, jak bude vypadat naše
okolí, můžeme ovlivnit z velké
části sami,“ říká skautský vedoucí
Jakub Martínek. „Jako skauti se

snažíme v našich členech pro-
bouzet vztah k přírodě. Velká
část našich programů pro mladší
členy se také v přírodě v okolí
Velké Ohrady odehrává, takže
máme přirozeně zájem na tom,
aby širší okolí naší klubovny bylo
čisté. Proto jsme se po dohodě 
s Prahou 13 rozhodli, že naši čle-
nové nad 15 let pomohou ve

svém volném čase s úklidem
znečištěných míst.“

Skautské středisko Vatra je
součástí Junáka - svazu
skautů a skautek ČR a pů-
sobí v Praze 13 od 90. let.
Pro své mladší členy pořádá
pravidelné schůzky, výpravy
a letní tábor. Starší členové
se věnují jak přípravě pro-
gramu pro mladší členy, tak
obecně prospěšné činnosti. 

V roce 2010 pomáhali skauti 
z Vatry například na akci Po-
znávat a chránit, zaměřené na
památky na území Prahy 13.
Další podrobnosti o činnosti
střediska se dozvíte na
http://55vatra.sweb.cz/.

Petr Jandáček

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Přistavení: 9. 6.  
STODŮLKY 
Chalabalova parkoviště u č.p. 1611
Vlachova x Šostakovičovo

náměstí na chodníku proti č.p. 1511   
Nám. na Lužinách na náměstí    
Melodická x Operetní 
Vackova   parkoviště (slepý konec)  
TŘEBONICE 
K Řeporyjím x K Brůdku         

Přistavení: 16. 6.
Podpěrova před mateřskou školou   
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804   
Trávníčkova u tržiště   
Sezemínská parkoviště u trafostanice  
U Jezera parkoviště proti 2039   
Kettnerova proti domu 2059      

Přistavení: 23. 6.   
Ovčí hájek parkoviště proti č.p. 2159   
V Hůrkách

na chodníku proti ul. Seydlerova   
Petržílkova parkoviště u domu č.p. 2267   
K Hájům x Okruhová    
VIDOULE 
K Fialce
plocha před bývalou prodejnou potravin  

Přistavení: 2. 6. 30. 6.  
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny  
M. OHRADA 
K Sopce proti restauraci U Šimáčků  
V. OHRADA
Bašteckého chodník u parkoviště   
Pavrovského x Přecechtělova

u kontejnerů na směsný odpad 
Červeňanského  (jen 2. 6.)

nástupní ostrůvek BUS   
Janského x Prusíkova

rozšíř. chodník u domuč.p. 2437   
Janského

rozšířený chodník proti č.p. 2370   
Nová ves x K Návrší (jen 30. 6.)   

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad
z domácností pro obyvatele Prahy 13,
nikoli pro živnostníky a firmy. Přistavo-
vány jsou vždy ve čtvrtek do 16 hod. Po
naplnění jsou odváženy již v pátek či v so-
botu. Kvůli zaparkovaným automobilům
na určených stanovištích mohou být kon-
tejnery přistaveny na vzdálenější místo.
Případné dotazy zodpoví pracovníci OŽP
na tel. 235 012 470. Michaela Líčková

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 
V rámci mobilního sběru nebezpečných
odpadů mohou občané prostřednictvím
obsluhy vozidla odevzdat baterie, aku-
mulátory, nádoby od sprejů, mazací
oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské),
ředidla, barvy, léky, teploměry, kyseliny,
hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergen-
ty (odmašťovací přípravky), fotochemi-
kálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.
12. 7. út Doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Cha-
bům (u kapličky) 15.00 - 15.20  
2. křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku

15.30 - 15.50

21. 7. čt Doba stání
nám. Na Lužinách 15.00 - 15.20  
ul. Mládí   (u Kulturního domu 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 bývalé sběrny suro-
vin) 17.00 - 17.20
ul. Böhmova   (parkoviště u kotelny)

17.30 - 17.50
ul. Fantova   (u sběrny surovin)

18.10 - 18.30
křižovatka ul. Vlachova - Šostakovičovo
nám.  (u č. 1511) 18.40 - 19.00   

Vandal a hlupák v jedné osobě
Fotografie naříznuté břízy v Dominově ulici dokazuje, že vandal, který tento vzrostlý
strom průběžně podřezává, je navíc ještě hlupák. Nejenže zničí krásnou břízu, ale ani
nedomýšlí, kam spadne a co může padající strom způsobit. 

PRANýř

Skauti uklidili okolí sídliště
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Praha 13 plná květin 
Redakce STOPu a Výbor pro výchovu a vzdělávání
ZMČ Praha 13 ve spolupráci se Zahradnictvím Král,
Kolovečská 1938, vyhlašují soutěž O nejhezčí bal-
kon a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin. Fotografie svých 
rozkvetlých balkonů nebo předzahrádek odevzdejte nebo zašlete do 
redakce STOPu, a to do 30. 8. 2011. Adresa redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice nebo stop@p13.mepnet.cz. 
Majitel nejhezčího balkonu a obyvatelé domu s nejhezčí předzahrádkou (ti, kdo se
o předzahrádku starají) získají od sponzora soutěže Zahradnictví Král hezké ceny,
které jim umožní, aby byl jejich balkon nebo předzahrádka v příštím roce ještě hezčí.

SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ • SOUTĚŽ

V minulém dílu seriálu jsme vám
představili naše potoky a některé
rybníky. Praha 13 je na vodu bo-
hatá. Na Prokopském  (Stodůlec-
kém) potoku leží dva malé ryb-
níčky v Panské zahradě a tři velké
rybníky v Centrálním parku 
a Prokopském údolí. Rybníky 
v Panské zahradě na horním toku
mají rozlohu asi 300 a 600 m². Na
větším je ostrov se starou vrbou,

která vyrostla podruhé, pouze 
z pařezu. Retenční nádrže v Cen-
trálním parku a v Prokopském
údolí byly vybudovány v 80. letech
20. stol. v souvislosti s odvodem
dešťové vody z nových sídlišť Sto-
důlky, Lužiny, Velká Ohrada 
a Nové Butovice. Nádrže plní vo-
dohospodářskou, chovnou, este-
tickou i krajinotvornou funkci.
Slouží také jako rekreační rybníky
uprostřed sídliště. Probíhají zde
akce pro veřejnost, podzimní vý-
lovy a v zimě se zde bruslí. Břeho-
vá vegetace roste jen v metrovém
pásu. V nádržích se chovají cejni 
a kapři, ale žijí zde také velké
exempláře škeble rybniční. Na ryb-
nících žije velké množství vodních
ptáků, například kachny divoké, la-
butě a rackové. Při mohutné vý-
stavbě inženýrských sítí pro sídliště
došlo k porušení a odvodnění pra-
menné oblasti Prokopského poto-
ka a k postupnému vyschnutí hor-
ní části toku. Průtočné rybníky 
v Panské zahradě, v Centrálním
parku a pod Albrechtovým vrchem
jsou dnes závislé na přítocích deš-
ťové vody z okolních sídlišť. Když
je velké sucho, tak voda v rybní-
kách chybí. Dešťová voda přináší
do nádrží nečistoty i velké množ-
ství sedimentu, proto se podle po-
třeby čistí. Z hygienických důvodů
nelze doporučit koupání. 

Retenční nádrž N1 v Centrálním parku 
Nádrž  má rozlohu 23 550 m².
Revitalizace rybníku a břehů

proběhla v roce 2005. Poprvé 
v historii byla nádrž čištěna od
kalů ze dna – po vypuštění z ní
bylo v průběhu zimních měsíců
2005 odvezeno cca 6 000 m3 se-
dimentu. Byl vytvořen ostrůvek,
který slouží jako hnízdiště pro
vodní ptactvo a další živočichy.
To uvítaly hlavně labutě, které
jsou tak chráněny při hnízdění
před zvědavci. V návaznosti byla

provedena oprava narušených
břehů. Poprvé v Praze bylo pro
jejich stabilizaci vybráno estetic-
ké vegetační opevnění z kokoso-
vých válců a rohoží, osázených
vodními rostlinami. Kvete tu ko-
satec žlutý, kyprej vrbice, ostřice
ostrá. Takové opevnění se osvěd-
čilo v parku v Polské Gdyni. Při
další fázi oprav v roce 2010 byl
na rybníku vybudován vodotrysk,
který je v provozu vždy od začát-
ku května do konce října 
a spouští se ve dne v každou ce-
lou hodinu. Tryskající voda půso-
bí esteticky, osvěžuje vzduch 
a okysličuje vodu pro ryby.

Nepomucký rybník - retenční nádrž N2
v Centrálním parku
Nádrž má rozlohu 21 950 m2.  
V okolí retenční nádrže byly pro-
vedeny vegetační úpravy v roce
2007. Bylo vysazeno 35 stromů
(vrby, olše), keře a mokřadní rost-
liny na třech místech. Východní
břeh oživila směs kvetoucích mo-
křadních rostlin, např. kosatec žlu-
tý, blatouch bahenní, kyprej vrbi-
ce, orobinec úzkolistý, sítiny 
a ostřice. Nádrž byla revitalizová-
na v roce 2008. Byly opraveny bře-
hy, funkční objekt na hrázi rybní-
ka a odbahněno dno. Rybník také
dostal ostrůvek pro hnízdění vod-
ního ptactva. Na rybník pod hrází
navazuje umělé koryto – meandr,
které je v provozu od května do
října a je osázeno vlhkomilnými
rostlinami.

Asuán pod Albrechtovým vrchem - re-
tenční nádrž N3 
Nádrž má rozlohu 16 120 m² 
a každým rokem se pravidelně vy-
pouští. V roce 2007 byly v okolí
provedeny vegetační úpravy, vý-
sadby stromů, keřů a mokřadních
rostlin. Bylo vysázeno 76 stromů 
a keřů, zejména olše lepkavá 
a vrba bílá, ale také dub letní, jilm
habrolistý, javor mléč, topol osika,

třešeň ptačí a různé druhy keřo-
vých vrb. U nátoku byly vysázeny
mezi vlhkomilné dřeviny kvetoucí
mokřadní rostliny, např. kosatec
žlutý, blatouch bahenní, kyprej 
vrbice, orobinec úzkolistý, sítiny 
a ostřice. Hráz zkrášlila nová alej
sedmnácti dubů letních. 

Naučné stezky a cyklostezky 
Dalejský potok protéká přírodním
parkem Prokopské a Dalejské
údolí. Území je zajímavé svou
geologickou historií. Nepřístupné
skály a strže chrání údolí před zni-
čením, takže se zachovaly zbytky
původních lesů, stepí a skalní kvě-
tena. Na klidných místech napří-
klad kvete hlaváček jarní a koni-
klec. Údolím prochází žlutá
turistická trasa z Hlubočep do

Radlic. Naučná stezka Prokopské
údolí - Butovickým hradištěm obno-
vená v roce 2005 seznamuje 
s jedinečnou geologickou lokalitou
Prokopské údolí, její minulostí,
faunou a flórou. Má 6 zastávek 
a je dlouhá 3 km. Začíná ve Sta-
rých Butovicích na konci ulice
Pod Vavřincem a navazuje na na-
učnou stezku Údolím Dalejského
potoka. Tato stezka je zaměřená
především na přírodovědné zají-
mavosti Dalejského údolí. Trasa
začíná na náměstí v Řeporyjích 
u výstupní autobusové zastávky 
a vede Dalejským údolím kolem
železniční zastávky Praha-Holyně
(odbočka k Národní přírodní pa-
mátce Nový mlýn) až k nádraží
Hlubočepy. Stezka má 16 zastávek
a je dlouhá 8 km. Údolím prochá-
zí významná pražská cyklotrasa
ŘEpy – HLubočepy (A12), na
které leží stanice metra Hůrka 
a Stodůlky. Na tuto trasu navazuje
náš cyklookruh Za prací a zába-
vou, který má 10 km a prochází
celým sídlištěm. 

Prameny: webové stránky spo-
lečnosti Lesy Praha, archiv časo-
pisu STOP, archiv OŽP

Dana Céová

Omlouváme se čtenářům za myl-
nou informaci v článku Mezi dvě-
ma potoky v minulém STOPu.
Prokopské údolí není součástí chrá-
něné krajinné oblasti (CHKO).
Prokopské údolí je přírodní rezer-
vace (PR), což je menší území regio-
nálního významu. Dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, je CHKO rozsáhlé území
přírodovědecky či esteticky velmi
významné nebo jedinečné.

Na vodě, pěšky i na kole
Přírodní krásy Prahy 13

Horní nádrž Nepomucký rybník 
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Negrelliho viadukt 
Slouží spolehlivě od 1. června
1850. Byl součástí projektu
Severozápadní dráhy Vídeň -
Praha - Drážďany a spojuje
dnešní Masarykovo nádraží
přes ostrov Štvanice s Holešo-

vicemi. Je prvním železničním
a druhým nejstarším pražským
mostem přes Vltavu. Po do-
končení měl 87 kamenných
oblouků. Je dlouhý 1 111
metrů a do roku 1910 byl nej-
delším mostem Evropy. Na
stavbě pracovalo až 3 000 děl-
níků a náklady činily jeden 

ZAjíMAvoSTI Z PRAHY
a půl milionu zlatých. Geniální
prozíravost ing. Aloise Negrel-
liho, který stavbu také řídil, oce-
níme až dnes. Původně
jednokolejná trať vyhovuje ve
všech ohledech i současné do-
pravní intenzitě dráhy už dvou-

kolejné s tlaky 
20 tun na jednu
nápravu. Když se
štvanické tenisové
kurty staly v 70.
letech svědkem
bojů o Davisův
pohár, skandináv-
ský bůh tenisu
Björn Borg na tis-
kové konferenci
ocenil také světo-
vou výjimečnost

umístění kurtu: „Už jsem hrál
všude, ale na nádraží ještě ne“. 
Z toho je vidět, že strojvedoucí
na mezinárodní trati Vídeň -
Praha – Berlín dovedli patřičně
výrazně podpořit probíhající
Davis Cup. I to patří k výjímečné
empírové stavbě, která oslaví 
1. června 161. narozeniny.

Co spojuje Svatováclavskou korunu 
a Obecní dům
Na místě dnešního Obecního
domu vedle Prašné brány stával
kdysi Králův dvůr, panovnická
rezidence, v níž v letech 1383–
1484 sídlili čeští králové. Proto
vedení Obecního domu inici-
ovalo vytvoření přesné kopie krá-
lovské Svatováclavské koruny. Ta
je vystavena ve stálé expozici
Obecního domu (otevřeno denně
10 – 18 hod.) v historicky vý-
znamných prostorách Českého 
a Pánského klubu, kde vznikal
moderní český stát. Svatováclav-

ská koruna je nejvýznamnější 
a nejstarší součást českých koru-
novačních klenotů. Karel IV. ji
dal zhotovit ke své korunovaci 
a poté ji věnoval prvnímu pat-
ronu země sv. Václavovi. Je spolu
s ostatními korunovačními kle-
noty uschována ve zvláštní míst-
nosti při Svatováclavské kapli
katedrály sv. Víta v blízkosti os-
tatků zemského patrona svatého
Václava a pod jeho symbolickou
ochranou. Klenoty mohou být
vystavovány jen při výjimečných
příležitostech a pouze na území
Pražského hradu. Svatováclavská

koruna je zdo-
bená drahými
kameny a per-
lami, proto váží
téměř 2,5 kilo-
gramu. Je na ní
19 safírů, 44 spi-
nelů, 1 rubín, 30
smaragdů a 20
perel. Více na
www.Svatovac-
lavska-koruna.cz. 

– dn -

Stalo se v červnu
Otec národa, narozen 14. června 1798
Byl to právě František Palacký, kdo položil základní kámen ke stavbě Národního di-
vadla roku 1868. Historik, politik, spisovatel a dominantní osobnost obrozenecké
Prahy. Po studiích působil v Uhrách a ve Vídni jako vychovatel u šlechtických rodin,
což mu umožnilo přístup do světa elit, ale také další samostudium. Ovládal kromě
češtiny dalších 10 jazyků. V Praze, díky archivní práci u hraběte F. Šternberka, získal
odborné renomé a po šťastně bohatém sňatku i finanční zajištění. Po prostudování
pramenů sepsal pětidílné Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě. Rozsáhlé dílo
se stalo milníkem české historiografie, přestože některé pasáže (zvlášť husitství)
jsou velmi idealizované. 

Památník Františka Palackého v 1. patře rokokového Mac Nevenova paláce (Pa-
lackého 7, Praha 1, otevřeno na objednání, tel. 725 571 799) skrývá autentický spo-
lečenský a hudební salón, jídelnu, ložnici a pracovny historika Františka Palackého
a jeho zetě, Františka Ladislava Riegra. Více na www.nm.cz –dn-

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Vzpomínka
Většina obyvatel pracovala zde v zemědělství
jako kočové (bývalo zde 70 koní ve statkách a ve
dvoře, a k tomu volské potahy) a v létě jako se-
káči. Luka a obilí kosilo se ručně. Jako desetiletý
chlapec chodil jsem o prázdninách ke dvoru za
ženci hrstkovat (ženců bývalo 10 až 15), nebo dávat na povřísla, snášet snopy, stavět
mandele a panáky dle toho, kam nás ráno šafář určil. Pracovalo se ráno od 6 do 6
hodin večer, polední přestávka se držela 1 hod. Když se pracovalo na poli u Ohrady
nebo u Krtně, na Vidouli apod., bylo co dělat, aby se doběhlo domů naobědvat 
a běžet zpět. V sobotu se pracovalo do 5 hodin, kdy bývala výplata. Denní mzda byla
60 krejcarů tj. 3 koruny 60 krejcarů za týden. Některá děvčata chodila do zahrady
česat rybíz. To s nimi chodila manželka majitele dvora. Aby nemohly rybíz náhodou
také jíst, tak je pobízela: „Dělejte - dělejte a zpívejte!“ Vybral Dan Novotný

Vážení přátelé toulání, tentokrát
bych vás rád pozval na turistický
výlet s příjemným zakončením.
Vaším cílem bude Muzeum
másla v Máslovicích. Cesta sem
má několik různě dlouhých va-
riant a vybrat si můžete i způsob
dopravy. Nejkrásnější a také nej-
delší je z Holešovic. Pokud po-
jedete na kole, dojeďte metrem
do stanice Nádraží Holešovice
(kolo je v metru zdarma), pře-
jeďte přes most Barikádníků, za
ním se napojte na cyklostezku 
a jeďte vpravo po proudu Vltavy

ToULKY

do Tróje a dále po červené značce
až do Máslovic, je to celkem
20 km. Pěší trasa dlouhá 18 km
vede od zoo, kam se dostanete
autobusem č. 112 ze stanice metra
Nádraží Holešovice. Červená
značka vás po břehu Vltavy do-
vede až do Máslovic. 

Krátká cyklistická nebo pěší
trasa (8 km) vede z Roztok, kam
dojedete vlakem. Vlak jezdí 
z Prahy – Holešovic 15. a 40. mi-
nutu po každé celé hodině, ale ve
40. nevozí kola. Od nádraží 
v Roztokách sejděte k přívozu,

který jezdí přibližně po půl ho-
dině, a nechte se převézt na druhý
břeh. Zde se napojíte vlevo na čer-
venou značku a po proudu Vltavy
dojdete nebo dojedete k přívozu
Máslovice. Teď už zbývá se vydat
po Máslovické naučné stezce,
která vás po asi dvoukilometrovém
stoupání s 13 zastávkami dovede
až do centra Máslovic, kde se na-
chází Muzeum másla. Bez pro-
cházky se můžete přímo k muzeu
dopravit také autobusem č. 374 ze
stanice metra C Kobylisy. Mu-
zeum má otevřeno o víkendech 

a svátcích 10 - 12 a 13 - 16.
Vstupné činí za dospělého 30 Kč,
za dítě, důchodce a studenty 20 Kč
a rodinné (2+2) 80 Kč. Uvidíte
zde formy na máslo, nádobí s ná-
měty krav a různé nástroje, které
se při výrobě másla používaly. Přeji
krásné počasí a pěkný zážitek 
z výletu. Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan

Vycházka jako po másle
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V létě roku 1991 se jméno obce
Stodůlky objevovalo na titulních
stránkách celostátních deníků,
přesto mnozí stodůlečtí občané
vzpomínají na tehdejší prázdniny
se smutkem.  V pondělí 22. čer-
vence 1991 večer se seběhly udá-
losti, které neblaze zasáhly do
osudů mnoha místních rodin.
Stodůlečtí občané je stále mají 
v živé paměti a vzpomínají na ně
s dojetím. 

Výprava stodůleckých fotba-
listů se chystala na přátelské
utkání s italskými hráči. TJ Sokol
Stodůlky si pro zájezd  pronajala
autobus od a. s. Transtechnic,
dceřiné společnosti podniku
Konstruktiva. Fotbalisté se na zá-
jezd  vypravili s rodinnými pří-
slušníky a vezli s sebou i několik
mladších hráčů – jelo tehdy cel-
kem 32 lidí. V italské obci Sani-
gallia v blízkosti Ancony sehráli
zápas s místním klubem a vraceli
se domů přes Rakousko. Na zpá-
teční cestě z Itálie se zajeli podí-
vat na krásnou vyhlídku Franze
Josefa na Grossglockner. Vystou-
pili z autobusu, vyfotili se a po-
kochali krásným výhledem na
Alpy. Lidé na fotografii v té
chvíli netušili, že v tomto složení
už z autobusu nevystoupí.   

Po dvou až třech kilometrech
řidič zjistil, že mu špatně fungují
brzdy. Zastavil, vyměnil brzdovou
hadičku a pokračoval v jízdě. Pak
události dostaly rychlý spád.
Vzpomínají na ně např. manželé
Zdeněk a Miloslava Šejvlovi:

„Z příkrého kopce musel řidič
autobusu používat brzdy hodně
často. V místě, kde začalo velmi
prudké klesání, potřeboval přeřa-
dit na nižší rychlost. Již do pra-
votočivé zatáčky projel rychleji
a snažil se za každou cenu zpo-

malit. Nižší rychlost zařadil vel-
kou silou. Zcela zřetelně jsme
slyšeli, jak něco prasklo - to byl
náhon na kola. A autobus neměl
čím brzdit!“ 

Co se odehrálo v autobuse,
který se nekontrolovatelně řítil
serpentinami? Jaroslav Šejvl vy-
práví: „Řidič řval, že mu to ne-
brzdí. Křičeli jsme, ať to rychle
narve do protisměru. Následoval
dvoukilometrový sjezd z prud-
kého kopce dolů. Samozřejmě vy-
pukla panika. Řidič nad strojem
neměl vládu. Kdo se schoulil na
sedačce nebo si lehl na zem, ten
dopadl relativně dobře. Někteří
však vstávali a vydali se do uličky
mezi sedačky. Ti dopadli hůř!
Autobus s sebou vezl ledničku, ale
ta nebyla přidělaná. V té rychlosti
proto vylítla do sedaček a některé
cestující ošklivě zranila.“

Autobus opustil silnici v prud-
ké zatáčce ve výšce 1 782 m n.
m., vyletěl přes svodidla rychlostí
105 kilometrů v hodině, letěl 4,5
metru nad zemí a vzduchem asi
40 metrů. Pak se začal obracet 
a naklonil se zhruba o 90 stupňů.
Naštěstí se hned nato opřel 
o strom, jehož koruna ho vrátila
do vodorovné polohy, takže se
sice řítil ještě dalších 80 metrů po
svahu, valil před sebou hlínu, ale
přistál na kola. Kdyby jel rych-

lostí menší o 10 kilometrů, pro-
past by nepřeletěl, na strom by se
nabodl nebo by se skutálel dolů.

Jaroslav Šejvl: „Ti, co nevypadli
rozbitými okny, postupně vylézali
předním oknem. Já se vyšplhal na
silnici, zastavilo hned první auto,
pak i další vozy, a okamžitě jely
přivolat pomoc. Po 10 minutách
přiletěl první vrtulník, všichni zá-
chranáři dorazili do 15 minut.
Do té doby jsme se sami snažili
ošetřit zraněné, k obvazování 
a zastavení krvácení jsme užívali
košilí, triček, zkrátka co bylo po
ruce. Moc nám pomohl švédský
turista, jak se později ukázalo,
lékař. Ošetřil krvácejícího z tepny.
Navíc jsme se snažili dostat od
autobusu, jehož motor běžel ještě
dobrých 15 minut a vytékala 
z něho nafta.“ 

Rakouští policisté prohlásili, že
to byla dosud největší nehoda 
v Alpách a že na přežití měli fot-
balisté šanci jedna ku miliónu.
Autobus byl ve zcela zdemolova-
ném stavu. Tehdejší komentáře 
v novinách hovořily jako o zá-
zraku, že převážná většina lidí pře-
čkala havárii jen se zlomeninami 
a menšími či většími oděrkami.     

Tři cestující vyskočili před zří-
cením autobusu za jízdy na vo-
zovku zadními dveřmi, které se
daly snadno otevřít, neboť v hy-
draulickém systému už nebyl
vzduch. Asi v šedesátikilometrové
rychlosti vyskočil jako první
Tomáš Hříbal. Ten vyvázl s leh-
kým zraněním. Po něm již ve větší
rychlosti dvacetiletý Václav Ber-
nard, který utrpěl zlomeninu ra-
mene a zranění hrudníku, ale
přežil. Jako třetí vyskočil nej-
mladší z účastníků zájezdu, teprve
osmnáctiletý Robert Lang, který
půl roku bojoval o život v rakou-
ské a později v české nemocnici.
Nakonec krátce před Vánocemi
svým zraněním podlehl.      

Ve východotyrolské nemocnici
v Lienzu zemřel i  jedenašedesá-
tiletý pan Stanislav Šput, vedoucí

a průvodce zájezdu, který jako
jediný uměl italsky a týdenní
pobyt v Sanigallii vyjednal. Na
místě zůstala pod vrakem ležet
sedmatřicetiletá Irena Sailerová,
manželka jednoho z členů fotba-
lové „staré gardy“ Stodůlek. Ne-
hoda si tedy vyžádala celkem tři
oběti na životech.  

Zranění turisté byli hospitali-
zováni v nemocnici Zell am 
See, na klinikách v Salcburku,
Schwarzachu a Linci. Do pátra-
cích a vyprošťovacích akcí byli
zapojeni v noci místní záchra-
náři, požárníci, policisté, horská
služba a psovodi. Do akce bylo
nasazeno pět vrtulníků. Na místo
katastrofy se dostavil zvláštní po-
věřenec našeho konzulátu Jaro-
slav Horák, skupinu pracovníků
poslal do Rakouska tehdejší mi-
nistr zdravotnictví Martin Bojar
a do dvou dnů tam odjeli i před-
stavitelé obecního úřadu Jihozá-
padního Města v čele se
zástupcem starosty Petrem Di-
mitrovem. Navštívili raněné 
v rakouských nemocnicích a za-
jistili postupný převoz pacientů
do domácího léčení či na další
léčbu v motolské nemocnici. 

Občané Stodůlek krátce po
havárii adresovali předsednictví
tehdejší vlády ČSFR dopis, kde
žádali, aby byly prováděny ales-
poň namátkové technické kon-
troly vozidel hromadné osobní
dopravy u našich cestovních kan-
celáří, které organizují zájezdy do
zahraničí. Také rakouští policisté
prohlásili, že s takovými vozy by
se turisté z Československa ne-
měli do hor vypravovat. 

Znovu a znovu se lidem vrací
tehdy prožité chvíle a  přetrvává
hořkost ze tří zbytečně ztrace-
ných životů.  Účastníci fotbalové
výpravy se již nikdy nezbaví vtí-
ravého pocitu hrůzy zažívaného
při pádu autobusu do propasti.
Čas sice mnohé rány zhojil, ale
ne všichni se podruhé narodili. 

Věra Opatrná

Vzpomínky

Dvacet let od tragédie v Alpách

Poslední společná fotografie na vyhlídce
Franze Josefa,  těsně před havárií

Zrádná zatáčka
Smrk, který zmírnil 

následky nehody
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Program klubu seniorů červen 2011
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

6. 6. Balkónové květiny – video Ján Bandola

13. 6. Káva o čtrnácté (v červnu oslavíme významné
narozeniny některých našich stálých i čestných
členů). Příprava na zájezd.

15. 6. Zájezd našeho klubu (Státní zámek Kratochvíle,
Prachatice, Písek)

20. 6. Připravujeme plán činnosti našeho klubu
na příští rok. Video.

27. 6. Přátelské posezení před prázdninami
Svatava Bulířová

V červenci a v srpnu má Klub seniorů I prázdniny. Se-
jdeme se opět 5. září. Přeji všem pěkné prožití letních
měsíců.

Informace pro členy všech klubů seniorů 
Pokud budete mít připravené fotografie na výstavu ze života
našich klubů, bude je třeba odevzdat v prvním zářijovém
týdnu. Bližší informace na uvedeném tel. Svatavy Bulířové.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

7. 6. Okénko do literatury Kateřina Boušová

14. 6. Oslavíme narozeniny členů narozených  v červnu
zpěvem a harmonikou - zahraje Duo Lady   

21. 6. Video na přání
28. 6. Posezení před prázdninami, informace

před pobytem v Chlumu u Třeboně
Přeji všem seniorům příjemně prožité léto a ve zdraví zas
v září nashledanou.     

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

1. 6. Zájezd do Jilemnice, Vrchlabí a Nové Paky
Helena Hrdoušková

8. 6. Písničky našeho mládí Jan Jungmann

15. 6. Život a hudba Jaroslava Ježka Eva Abrahámová

22. 6. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

29. 6. Promenáda v zahradě, společenské hry
Helena Hrdoušková, Roman Kosan

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 

tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Na 8. června plánujeme výlet do Rakovníka a okolí,
10. června od 15 hod. připravujeme v restauraci U Petrů
velkolepou oslavu našim osmdesátníkům. Bude vyhrávat
Sparťanka, dobrá nálada, tombola a občerstvení zajiš-

těno. Zveme kamarády a příznivce klubu.

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci

ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o čin-

nosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je

umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bý-

valého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

1. 6. Sacharidy – chlebové jednotky  

8. 6. Dieta při přípravě svátečních jídel    

15. 6. Hypoglykémie, hyperglykémie

19. 6. Příprava rekondičních pobytů 2011

22. 6. Příprava akcí na II. pololetí

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin

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

dání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy

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

čit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude

dán prostor dotazům a odpovědím. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti VŠE
v Praze. Výukový modul www.jaknaface-
book.eu umožňuje překonat seniorům nedů-
věru a obavy z nové technologie.

„Senioři patří k věkové skupině, která Fa-
cebook příliš nevyužívá, ačkoliv s interne-
tem často a rádi pracují. Facebook přitom
nabízí užitečné komunikační funkce, které
právě senioři mohou s úspěchem použít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Facebo-
okem a seniory stála bariéra předsudků 
a obav, proto jsme se rozhodli seniorům

připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné
nácvikové prostředí“  vysvětlil Antonín
Hráský, člen studentského projektového
týmu. Studenti svůj nápad úspěšně realizo-
vali a seniorům jej představili prostřednic-
tvím komunitního webu www.sedesatka.cz,
určeného právě seniorům, který měsíčně
navštíví desetitisíce dříve narozených.

„Dostupnost nových internetových ko-
munikačních technologií seniorské populaci
je často omezena zvýšenými nároky na uži-
vatelskou zdatnost. Typickým uživatelem
Facebooku je člověk, pro kterého je internet

médiem stejně samozřejmým, jako třeba te-
levize. Senioři  však na internetové infor-
mační dálnici potřebují zpočátku navigovat,
zkoušet si jízdu na trenažéru, učit se do-
pravním pravidlům,“ uvedl Jan Vojvodík,
šéfredaktor www.sedesatka.cz.

Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou 
z možností, jak  předcházet budoucímu soci-
álnímu vyloučení seniorů. Bezbariérový pří-
stup k internetu a komunikačním sítím totiž
otevírá okno do světa i lidem, kterým věk 
a zdravotní problémy neumožňují každo-
denní sociální kontakt. Antonín Hráský, VŠE Praha

Již 98. narozeniny oslavila 27. dubna slavná
filmová herečka Zita Kabátová, která žila
řadu let v Praze 13. Blahopřání, kytici a dár-

kový koš od starosty Davida Vod-
rážky jí přinesl šéfredaktor STOPu
Samuel Truschka spolu s pracovnicí
matriky Evou Novotnou. Paní Zita
byla jako vždy v dobré náladě, přá-
telská, z dárků měla radost a se zá-
jmem si prohlédla také starší čísla
STOPu, kde se o ní psalo. Přestože
tráví svůj čas v nemocnici, je stále
plná optimismu a ráda vypráví své
vzpomínky. Díky bohatým zážitkům
a výborné paměti mohla také s pu-
blicistkou Marií Formáčkovou dokončit již
čtvrtý díl svých pamětí, který se prý v knih-
kupectvích objeví před Vánoci. Herečka,
která se proslavila již ve 30. letech, má stále

mnoho přátel a obdivovatelů, řada z nich jí 
k narozeninám blahopřála a někteří ji přišli
navštívit. Přejeme pevné zdraví a stále stejně
dobrou mysl. -red-

Studentský projekt pomáhá seniorům na facebook

Stále v dobré náladě
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Program klubu Mlejn červen 2011

Divadlo

2. 6. čt 19.30 ON A BOAT / NA LODI - akrobatické divadlo. Kapitán: Rob D’Arcy,
posádka lodi: Francesca Hyde, Lucie N’Duhirahe, Stephanie N’Duhi-
rahe, hraje švýcarská skupina Collectif, www.artnrope.com/před bu-
dovou KD Mlejn. V případě nepříznivého počasí v sále!!!

16. 6. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ! Nový cirkus mimochodem ve sněhu se pohybují:
Eliška Brtnická a Jana Klimová   

23. 6. čt 19.30 O. Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA Nová inscenace stodůlec-
kého souboru D13.

Koncerty

3. 6. pá 19.00 NÁHODNEJ VÝBJER (pop-punk), BROUMBAND (power-aggro),
SLAPDASH ROCKABILLY (rock´n´roll-punk), rockový koncert

10. 6. pá 19.30 WANASTOWI VJECY
18. 6. so 19.00 WOSA (punk´rock´roll), ZELENÁ KONEV (ska rock),

G-DIVERS (funk pop), rockový koncert
Různé

11. 6. so 15.00 TANEČNÍ STUDIO MIRABEL
15. 6. st 18.00 TANEČNÍ STUDIO MARTINA

Připravujeme na léto:

15. - 19. 8. každý den 9.00 – 16.00
LETNÍ CIRKUS VE MLEJNĚ
CIRKUS MLEJN POŘÁDÁ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI

Dítě bude mít možnost vyzkoušet si všechny na-
bízené disciplíny (žonglování, jízdu na jedno-
kolce, swingování s ohněm, akrobacii na šálách 
a hrazdách, pozemní akrobacii, balancování na
koulích, klauniádu, chůzi po laně a slackline 
a další) a pak se zaměřit na ty, které si vybere.
Tábor je určen dětem od 6 do 13 let.
Cena: 1 500 Kč zahrnuje teplé obědy a pitný
režim. Cena je splatná nejpozději týden před za-
čátkem tábora.
Přihlášky: Pište na email:: elis.brtn@seznam.cz nebo volejte na tel. 608 711 892.
MgA. Eliška Brtnická. Napište, prosím, jméno a věk dítěte, číslo pojištění, zdravotní
omezení, léky, alergie, případně požadavek na vegetariánské jídlo. 
Lektoři: Eliška Brtnická, Jana Klimová, Kateřina Klusáková, Daniel Fajmon.
Podrobné informace na www.mlejn.cz.

Na sezónu 2011/12 připravujeme:

V příští sezóně se můžete těšit na řadu divadelních představení nejen CIRKUSU
MLEJN (úspěšná inscenace Postav na čaj! a nové představení Emílie), ale i mnoha ji-
ných divadelních souborů. Nebudou chybět ani koncerty: Hned v září Vás čeká JOHN
GROS A BRIAN SEEGER – hudební ochutnávka funku, rocku a jazzu z New Orleans.
V další sezóně rovněž vystoupí MIKI RYVOLA + NEZMAŘI, ŽAL-MAN a spol., RADIM
HLADÍK + BLUE EFFECT, ROBERT KŘESŤAN, KAREL PLÍHAL a mnoho dalších.

Budeme pokračovat i v tradici nedělních pohádek a klauniád. V říjnu uvídíte např.
KEJKLÍŘSKÉ DIVADLO Vojty  Vrtka a Jendy Brůčka s pohádkou Kouzelná kulička. V listo-
padu vystoupí mimo jiné divadlo JÁ TO JSEM (Víťa Marčík junior a spol.)

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13

Butovický zvoneček zacinkal podvanácté

Ochutnávka funku, rocku a jazzu z New Orleans

Několik desítek mladých zpě-
váků a zpěvaček ze všech 
základních škol Prahy 13 
a z Gymnázia Jaroslava Hey-

rovského soutěžilo během tří
dubnových dnů na radnici naší
městské části v obvodním kole
pěvecké soutěže Butovický zvo-

neček. Mezi nej-
lépe připravené
účastníky soutěže
patřili již tradičně
žáci ze ZŠ Kun-
cova a ZŠ Bron-
zová, kteří i letos
předvedli velmi
kvalitní výkony 
a podělili se o 7 ví-
tězství z 10 kategorií. Nejúspěš-
nější školou se opět stala ZŠ
Kuncova, jejíž zpěváci získali
pět prvních a pět druhých míst,
což škole přineslo rekordních
25 bodů. Na druhém místě
skončila se 16 body ZŠ Bron-
zová a pomyslnou 3. příčku ob-

sadila s 8 body FZŠ Otokara
Chlupa o bod před FZŠ Brdič-
kova. Poděkování patří nejen
všem soutěžícím, ale i pozorné
porotě, korepetitorům a učite-
lům i rodičům, kteří děti při-
pravovali a podporovali.

Bohdan Pardubický, organizátor soutěže

Po letech přijedou do Prahy dva nejprestiž-
nější hudebníci z New Orleans, kolébky
jazzu a rock´n´rollu. Poprvé zde byli (jěště 
s basistkou Casandrou Faulconer) v září
2005. Přijeli z New Orleansu zničeného hu-
rikánem Katrina a vystoupili na charitativ-
ním koncertě na Václavském náměstí 
a v pražských jazzových klubech.

John Gros - zpěvák a klávesista, vedoucí
skupiny Papa Grows Funk, která letos oslavila
10 let existence, je jedním z předních klávesistů
v New Orleans. Jeho hra navazuje na tradiční

neworleanský styl mistrů Proffessora Longha-
ira a Jamese Bookera a skutečným velmistrem
je ve hře na Hammondovy varhany. V letošním
roce byl John Gros vyhlášen nejlepším kláve-
sistou v časopise OFFBEAT. Hrál s veličinami
jako jsou Stevie Winwood, Neville Brothers,
Johnny Adams nebo Johnny Vidacovich. V le-
tošním roce chystá vydat s Papa Grows Funk
své 5. album.

Brian Seeger, hráč na kytaru, absolvent
Berklee School of Music, je hlavně jazzovým
velmistrem. Spolupracoval s takovými muzi-

kanty jako je Randy Brecker, Dr. Lonnie
Smith, Big John Patton, Brian Blade, Stan-
ton Moore, Jason Marsalis. Nyní je profeso-
rem hry na kytaru na University Of New
Orleans. Je také vyhledávaným studiovým
hráčem a producentem.

Přijměte pozvánku na hudební ochutnávku
z města jazzu, rock´n´rollu, funku, dobrého
jídla a pití, z města hříchu a voodoo - New
Orleansu, která se uskuteční 13. září v 19.30
hod. v Klubu Mlejn.

Dáša Brtnická, Klub Mlejn
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VAŠÍM OBJEKTIVEM. Velmi působivé fotografie pořídil Matěj Třasák na koncertu Dana
Bárty 13. května ve Mlejně. Vybrali jsme jednu z nich. Rádi zveřejníme i vaše zajímavé
záběry v tiskové kvalitě, které nám pošlete na redakční mail se jménem autora, da-
tem a stručným popisem.

Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Pá 3. 6. JAN NERUDA. Vyprávění o osudu významného malostranského básníka, 
spisovatele a novináře. Projdeme se z Nerudovy ulice přes Karlův most až na Staré Město
do Konviktské ulice. Začátek akce v 15.30 v Nerudově ulici před domem U Dvou slunců
(čp. 47). Cena 100/70 Kč. PhDr. Lenka Mandová
� So 11. 6. KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA SKALCE. Prohlídka církevní stavby
od významného barokního umělce Kiliána Ignáce Dienzenhofera s rokokovým interi-
érem a dřevěným modelem bronzové sochy Jana Nepomuckého od Jana Brokoffa na
hlavním oltáři. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do kostela na rohu Karlova náměstí
a Vyšehradské ulice. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová
� Út 14. 6. PRAHA NA DLANI. Vycházka po Žižkově spojená s výstupem na Televizní
věž Praha-Žižkov. Začátek akce v 16.00 na stanici tram. č. 11 Jiřího z Poděbrad (ve směru
do centra). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné 80 Kč. Monika Koblihová 
� So 18. 6. LETOHRÁDEK HVĚZDA. Celková prohlídka významné renesanční stavby ze
16. století, postavené na půdorysu šesticípé hvězdy podle návrhu Ferdinanda Tyrolského,
spojena s procházkou v oboře. Začátek akce ve 14.00 před bránou do Obory Hvězda z Li-
bocké ulice, Praha 6 (tram. č. 1, 2, 18 Petřiny). Cena 100/70 Kč + vstupné do objektu
60/30 Kč. Alena Plíšková
� Čt 23. 6. UNGELT – BÝVALÝ KUPECKÝ DVŮR. Jeho minulost i současnost. S prohlíd-
kou románských prostor dnes využívaných pro restauraci. Začátek akce v 16.00 na rohu
Týnské ulice a Staroměstského náměstí. Cena 100/70 Kč. Milada Racková
� Ne 26. 6. STÁTNÍ OPERA. Celková prohlídka budovy, která je sídlem jedné z nejvý-
znamnějších hudebních scén Evropy. Začátek akce v 10.00 před vstupem do historické
budovy (Wilsonova 4, Praha 2). Cena 100/70 Kč. Pavla Bartásková
� Čt 30. 6. POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně,
Svatá chýše, klenotnice). POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme
využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.00 před vchodem do objektu na Lore-
tánském náměstí. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 30 Kč. JUDr.
Stanislav Antonín Marchal

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

PoZvÁNKA NA vYCHÁZKU

Zapomenutá místa Prahy
Pošlete nám svůj tip na zajímavá místa
spojená s historií a unikátní kulturou
Prahy nebo vaší městské části, která ne-
jsou turistům a možná ani Pražanům
známá. Přiveďte nás k nim...

Sledujte stránky www.zapomenuta-
mistaprahy.cz, kde budeme v průběhu
soutěže vámi zaslané tipy zveřejňovat 
a doplňovat o fotografie či historii s nimi

svázanou. Víkendové procházky nemusí
vést jen na Petřín či Pražský hrad.

Vyhrát můžete notebook, vstupenky na
kulturní akce metropole a další hodnotné
ceny. Na vaše tipy se těšíme na adrese:
Pražská informační služba
Arbesovo náměstí 70/4
150 00 Praha 5
e-mail: zapomenutamista@pis.cz
www.praguewelcome.cz

SoUTĚž PRAžSKÉ INFoRMAČNí SLUžbY

� „Pane soudce, to, že jsem klečel na sil-
nici, přece ještě vůbec nedokazuje, že
jsem byl opilý.“ 

„Jak mi v tom případě vysvětlíte, že
jste se pokoušel srolovat a strčit do kufru
bílou dělicí čáru?“  

� Leží moucha na zádech a klepe nožič-
kama. Letí kolem druhá a ptá se: „Aero-
bik?“ „Ne. Biolit.“

� Víte, jak se modlí počítačoví fanatici?
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého,
ENTER.

� Paní učitelka vyvolá Honzíka. „Řekni mi
dvě zájmena.“ „Kdo? Já?“ 

„Výborně. Vidíš, že to jde.“

� Víte, jak pozná Eskymák, že je mínus še-
desát stupňů? V zatáčce se mu zlomí pes... 

To jSoU TEDA FóRY

Kuchyňský koutek
Pečený vlk v kombinaci s lososem,
jednoduchá smetanová omáčka
Suroviny: filátka mořského vlka nebo
jiné bílé ryby, čerstvý losos, sůl, citron,
drcený pepř, kopr, olivový olej
Suroviny na smetanovou omáčku:
hladká mouka, máslo, mléko, smetana,
sůl, koření a další surovina na dochucení
Postup: Oba dva druhy ryb si nakrájíme
na proužky cca 1 cm. Zavineme je spolu
do tvaru spirály (šneka), osolíme, ope-

příme, pokapeme citronem a pečeme 
v rozpálené troubě. 
Postup při přípravě omáčky: Na
másle si zpěníme mouku (uděláme svět-
lou jíšku), zalijeme ji mlékem a necháme
povařit. Pak přidáme smetanu, máslo,
sůl a dochutíme dle přání, například krá-
jeným koprem, sardelovou pastou, keču-
pem, curry, limetkovou šťávou apod.

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR
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Čtenářská soutěž
Dříve, než vám popřejeme krásné prázdniny, zkuste správně odpovědět na naše
červnové otázky a získat zajímavé ceny. Tentokrát se ptáme na jméno velice známé
osobnosti našich dějin. Přesné datum narození neznáme, ale uvedeme-li datum
6. 7. 1415 kdy zemřel, určitě už všichni znají správnou odpověď. Při jejím případném
hledání vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže určena, pomohou obrá-
zek Jana Babky, naše textová nápověda a možná i rodiče.

Tentokrát hovoříme o jednom z největších církevních reformátorů, římsko-
katolickém knězi, kazateli, českém středověkém náboženském mysliteli,
ale také o rektorovi pražské univerzity. Své vzdělání získal nejprve na měst-
ské škole v Prachaticích, pak studoval v Praze na artistické fakultě. 
V roce 1393 se pak stal bakalářem, o tři roky později mistrem svobodných
umění a v roce 1396 bakalářem teologie. Katolická církev ho za svou kritiku

označila za kacíře. Na kostnic-
kém koncilu byl jako kacíř od-
souzen a když odmítl odvolat
své učení, byl vydán světské
moci k upálení na hranici.
V roce 2005 se umístil na
sedmém místě v anketě Nej-
větší Čech, jeho jméno bylo 
s mnoha dalšími umístěno pod

okny Národního muzea v Praze. Na Staroměstském náměstí má pomník od
Ladislava Šalouna, jehož základní kámen byl položen v červenci 1903. 
K slavnostnímu odhalení došlo 6. července roku 1915. Finanční prostředky
pro jeho realizaci byly obstarány z veřejné sbírky.

V květnu správně odpověděli ti, kteří poznali Antonína Dvořáka. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Adéla Schlägelová, Stodůlky

Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
Marek Lauryn, Nové Butovice; Filip Jančí, Nové Butovice;
Slávek Slíva, Nové Butovice.

Soutěžní otázky na červen:
1) Které pěvecké sbory se zapojily do projektu Květinový den?
2)  Kolikáté narozeniny oslavila slavná herečka Zita Kabátová?
3) Kdy a kde se budou konat Třebonické letní hry?

Správné odpovědi na květnové otázky: 
1) Který tým si letos z hokejbalového turnaje odnesl starostovy šle? 
Gambrinus
2) V povodí kterých potoků leží Městská část Praha 13? 
V povodí Motolského a Dalejského potoka
3) Kdy vystoupí ve Mlejně Dan Bárta?
13. května v 19.30 hod.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Pavel Nácovský, 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

�
Červnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Červnová křížovka
Sponzorem červnové křížovky ... (viz
tajenka), které svým zákazníkům
slouží už bezmála deset let. S ohle-
dem na přání mnohých zákazníků
i lékařů byly rozšířeny otevírací ho-
diny od pondělí do čtvrtka do 18.00,
v pátek do 17 hodin. Individuálně
dle přání zůstáváme k dispozici i po
18. hodině, handicapovaným pacientům pomůcky rozvážíme. Zákazníci oceňují
umístění prodejny těsně u Polikliniky Lípa, ale s možností vstoupit do prodejny
zadním vchodem rovnou od lékaře. Nabízíme široký sortiment nejen zdravot-
ních pomůcek, ale i zdravotní obuvi, potřeb pro maminky, zdravé výživy, pomů-
cek pro sportovce apod. Prodejna je zásobována od více než třiceti dodavatelů,
což je zárukou maximální péče o zákazníky. Velice oblíbené jsou bylinné vonné
a léčivé polštářky a válečky. Tři výherci budou mít možnost jejich léčivou moc
vyzkoušet. Více na tel. 296 113 250.

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: ...SUPER PONDĚLÍ ZA SUPER CENU.
Výherci: V. Soyková, Nové Butovice; Jarmila Kunová, Lužiny; Juraj Marto-
ník, Nové Butovice. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek

KOUPACÍ
NÁDOBA

1. DÍL
TAJENKY

INICIÁLY
FILMOVÉ

KLEOPATRY
ÚDER ROHY SEKNOUT 2. DÍL

TAJENKY
CHEM. ZN.
AMERICIA

VNIKNOUT
VOZEM

SPZ. OKR.
TEPLICE

RUMUNSKÉ
MĚSTO

HVĚZDÁŘ

VÁHAVý
SOUHLAS

ona

LÁTKA NA
RUKÁVY
ŠPIČKA

(Z ANGL.)

BOD V JUDU

VLÁDCE

BýCI
CITOSL.
SKOKU

ZIMNÍ HRY
(ZKR.)

NÁKAZA

PULZ
ČASOVÁ 

JEDNOTKA

NEBOŤ (NÁŘ.)
NIŽŠÍ

DŘEVINA

CITOSL.
ZVONĚNÍ

SIGNÁL
ŠPÍNA

ZNAMENÍ
ZVĚROKRUHU

SLONÍ ZUB
CHARAKTER

ASIJSKý
KOČOVNÍK

BÁJNÁ HORA
ÚDER NOHOU

DRUH
HOLUBA

POZDRAV
STRANA

CHEM. ZN.
ASTATU

ZOBEC
SOUČET

ZN. NITU
ANGLICKY

CESTA

PŘEDLOŽKA
DRSNý

MARKýZ
PLAKÁT CIZOKRAJ.

STROM

CHILSKý 
TENISTA

POPRAVČÍ
ODMÍTNUTÍ

ACETÁT

CHEM. ZN.
ŽELEZA

ŘÍMSKÉ ČÍSLO
1001

ZÁMEZÍ

AVERZE

UZNÁVANý
VĚDEC

PŘÍSLOVCE
ČASU

JMÉNO
SKLADATELE

KREJČÍHO




