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Sdělení úřadu
Podrobnosti k novým typům občanských průkazů
Od 1. 1. 2012 jsou místo dosavadních občanských průkazů vydávány dva zcela nové typy
OP: 1) se strojově čitelnými údaji (bez poplatku) a 2) se strojově čitelnými údaji a s kon-
taktním elektronickým čipem (správní poplatek 500 Kč). Typ OP si může žadatel zvolit.

Při převzetí vyhotoveného občanského průkazu si občan zvolí BOK - bezpeč-
nostní osobní kód (kombinaci nejméně 4 a maximálně 10 číslic), který slouží k iden-
tifikaci držitele občanského průkazu při komunikaci s veřejnou správou a dalšími
institucemi a má zabránit zneužití OP jinou osobou.

V případě občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem si žadatel po-
dobně jako u platebních karet zvolí ještě navíc PUK a PIN - osobní identifikační čísla
(kombinaci nejméně 5 a maximálně 8 číslic).

Doporučujeme, aby měl každý občan svůj zvolený BOK (u OP s kontaktním čipem
i PUK a PIN) předem připravený před vyzvednutím vyhotoveného OP. Bez zadání
BOK (příp. PUK a PIN) nelze vyhotovený průkaz převzít. Po dobu platnosti občan-
ského průkazu může držitel bezpečnostní osobní kód změnit. Změna se provádí na
kontaktním místě veřejné správy (např. Czech Point).

Na žádost občana lze do občanského průkazu zapsat označení absolventa vyšší
odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké
školy, označení„docent“ nebo„profesor“ nebo vědeckou hodnost.

Pokud občan naopak sdělí, že si nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu nebo
registrovaném partnerství, tento údaj se do občanského průkazu nezapíše.

Je-li žadatelem o OP občan mladší 15 let nebo občan, který byl rozhodnutím
soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním
úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání
občanského průkazu, jednají za něj soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zá-
konný zástupce.

Doporučení pro žadatele o doklady pro děti
Doporučujeme všem žadatelům o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji
a občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, zvláště rodičům dětí, kteří žádají
o vydání některého z dokladů pro své dítě, aby pro podání žádostí využívali možnost
objednávání termínů v rezervačním systému prostřednictvím internetu, které zkrátí
čekací dobu na minimum. Přístup do rezervačního systému najdete na
www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit – Rezervace termínů.

Bližší informace na tel. 235 011 518, 235 011 522
Rovněž žádáme rodiče, kteří žádají o vydání některého z dokladů pro své dítě

(zejména kojence), aby v zájmu bezproblémového pořízení fotografie a co možná
nejrychlejšího vyřízení své žádosti podávali tuto žádost v dopoledních hodinách,
kdy je počet žadatelů menší a čekací doba kratší. Zejména však, aby se svým dítě-
tem přicházeli v době, kdy není zvyklé spát nebo jíst. Je jasné, že kojence není
možné vyfotografovat, když pláče nebo spí. Zákon umožňuje také využití služeb
profesionálního fotografa, který fotografii odešle prostřednictvím datové schránky
na úřad, kde bude občan o OP žádat.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel

Výměna parkovacích průkazů pro zdravotně postižené
Na základě vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 290/2011 Sb., dochází k vý-
měně stávajícího„Označení vozidla přepravujícího osobu těžce zdravotně nebo těžce
pohybově postiženou“ č. 01, které využívají osoby, jimž jsou přiznány mimořádné
výhody II. nebo III. stupně a dopravují
se nebo jsou dopravovány motorovým
vozidlem. Místo něj bude vydáván
„Parkovací průkaz označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně po-
stiženou“ č. 07. Stávající doklad poz-
bývá platnosti k 1. 1. 2013.

Nové parkovací průkazy vydává
v úřední dny oddělení sociální péče OSPZ
ÚMČ Praha 13 v 1. patře budovy, č. 223 - Iva Dvořáčková, tel. 235 012 443, dvoracko-
vai@p13.mepnet.cz, Jaroslava Benešová, tel. 235 011 459, BenesovaJ@p13.mepnet.cz.

K výměně je nutné předložit: občanský průkaz, průkaz mimořádných výhod (ZTP
nebo ZTP/P), fotografii formátu 35x45 mm odpovídající současné podobě, stávající
zvláštní označení do vozidla pro parkování 01.

Vzhledem k tomu, že po podpisu držitele se doklad zalaminuje, je nutná osobní pří-
tomnost držitele mimořádných výhod.

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Sociální dávky vyplácí Úřad práce
Od 1. 1. 2012 přešla agenda nepojistných sociálních dávek z měst-
ských částí na Úřad práce České republiky. Agendu dávek pomoci
v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimo-
řádná okamžitá pomoc), dávek sociální péče pro těžce zdravotně
postižené a staré občany, příspěvku na péči a také posuzování ná-
roku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P vyřizuje od začátku roku v Praze 13 kontaktní
pracoviště Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hlavní město Prahu - oddělení nepojist-
ných sociálních dávek pro správní obvod Praha 13, které nadále vykonává i agendu
státní sociální podpory.

Pracoviště sídlí na radnici Prahy 13, Sluneční nám. 13, 1. patro, tel. 950 178 773,
950 178 775, 950 178 782, 950 178 770.

Úřední hodiny (odlišné od Městské části Praha 13):
Po, st 8.00 - 17.00, út, čt 8.00 - 13.00, pá 8.00 - 13.00 (pouze podatelna)

Více informací o změnách souvisejících se sociální reformou najdete na
www.mpsv.cz, elektronické formuláře na http://portal.mpsv.cz/forms.

Dovolujeme si upozornit naše klienty, že hlavní výplatní termín dávek státní
sociální podpory byl centrálně posunut a dávky budou tedy vypláceny přibližně
v polovině měsíce. Jarmila Hamšíková, oddělení NSD pro správní obvod Praha 13

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

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
prezentovanou analýzu spol. CityPlan
spol. s r.o. k dopravě v klidu pro území
MČ Praha 13
a
ULOŽILA
zástupci starosty Aleši Marečkovi
ve spolupráci s odborem dopravy směro-
vat řešení dopravy v klidu na území MČ
Praha 13 k navržení variant pro vytvo-
ření zón placených parkovacích stání

SOUHLASILA
se záměrem veřejně prospěšné stavby

Lanová dráha Nové Butovice - Barrandov
a
VZALA NA VĚDOMÍ
bez připomínek předloženou změnu
Územního plánu hlavního města Prahy
Z 2753/00, která souvisí se záměrem
stavby lanové dráhy

VYHLÁSILA
podmínky pro udělení grantů v oblasti
kultury, sportu a využití volného času
pro r. 2012

Zpracovala: Helena Šlitrová

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.

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si můžete bez
cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu placení, reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s., bude
k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech:

2. 2. od 12.00 do 14.30,
8. 3. od 8.00 do 11.00,

16. 4. od 14.30 do 17.00,
28. 5. od 10.30 do 13.30,
26. 6. od 12.00 do 14.30.

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Kancelář
provozuje společnost Měření dodávek plynu, a.s. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.
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Zaslechl jsem, že se má stavět lanovka
z Nových Butovic na Barrandov.
Není to nějaká fáma?
Fáma to není, takový záměr sku-
tečně existuje. Na jednání Rady
MČ Praha 13 jsme v lednu
schvalovali stanovisko k návrhu
změny územního plánu, která by
uskutečnění tohoto záměru
umožnila. Otázkou je, zda
se bude skutečně realizovat
a v jakém časovém horizontu.
Praha 13 není investorem pro-
jektu. S touto myšlenkou přišla

Městská část Praha 5, která si
nechala zpracovat koncepční
studii a zahájila některé kroky
k tomu, aby bylo možno v bu-
doucnu projekt uvést ve skuteč-
nost. Zatím nejsou podle mých
informací stanoveny žádné ter-
míny a jednoduché nebude ani
financování celé stavby, jejíž cena
bude několik set milionů korun.

kolem 15 minut a hromadnou
dopravou až 25 minut. Mnozí
lidé z Barrandova by toto spojení
k metru nebo k nákupním cen-
trům jistě uvítali, obyvatele Pra-
hy 13 by zase potěšilo třeba
přiblížení barrandovského aqua-
parku. Autor návrhu předpokládal
zapojení lanové dráhy do systému
Pražské integrované dopravy.

Kromě dopravního významu
by se lanovka jistě stala také tu-
ristickou atrakcí, podobně jako
třeba lanovka na Petřín. Trasa
překonává údolí přírodní rezer-
vace Prokopské a Dalejské údolí,
na které by byl z kabiny krásný
výhled. Lanovka by zjednodušila
např. výjezdy na výlety do okolí
Prahy pro pěší a cyklisty. Přitom
provoz dráhy by nijak nezasaho-
val do přírody a z hlediska život-
ního prostředí by byl šetrný.
V samotném údolí by bylo třeba
pouze postavit prostřední sloup.

Součástí stanice v Nových Bu-
tovicích by kromě technologické
části, vstupní haly a turniketů
bylo také bistro a veřejné toalety.
Na barrandovské straně, kde má
být stanice zakomponována do
plánovaného parku, projektant
navrhuje restauraci, toalety a tra-
fiku, příp. prodejnu pečiva. Na
obou stranách se počítá s venkov-
ním posezením na terase a výhle-
dem na údolí a provoz lanovky.

V závěru studie autoři projektu
konstatují, že z technického hle-
diska je záměr realizovatelný.
Kromě změny územního plánu

Studie, kterou zpracovalo pro-
jektové studio PSK Tuzar, se za-
bývá návrhem trasy a koncových
stanic dvoustopé kyvadlové la-
nové dráhy, která by měla spojit
sídliště Barrandov a Nové Buto-
vice. Koncové stanice se předpo-
kládají u konečné tramvají na
Barrandově a na rohu parkoviště
obchodního centra Galerie Buto-
vice. Délka trasy je 2062 m, pře-
výšení 28 metrů, lana jsou
podepřena třemi nosnými sloupy
vysokými 32 – 45 metrů. Na

trase by se měly pohybovat dvě
kabiny pro 60 osob, které by
teoreticky mohly za hodinu pře-
pravit až 550 osob. Při rychlosti
7 – 10 m/s by cestující urazili
celou trasu za pouhých 5 minut.
Z toho je vidět, že z dopravního
hlediska jde o návrh velice zají-
mavý, protože cesta z Nových
Butovic na Barrandov trvá autem

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

čeká investora ještě dlouhá cesta -
územní a stavební řízení, zejména
získávání posudků od celé řady
orgánů státní správy s ohledem
na požární bezpečnost, ochranu
životního prostředí, hygienu
apod. Je tedy pravděpodobné, že
půjde o běh na dlouhou trať.
Z mého pohledu je to zajímavý
a užitečný záměr, a proto jsme
tuto změnu územního plánu na
radě podpořili. Zda se ale podaří
získat na stavbu finanční pro-
středky a dotáhnout projekt do
konce, na to si budeme muset asi
nějakou dobu počkat.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Milí čtenáři,
únorový STOP, který jste právě dostali do rukou, má stejně jako lednový jenom 32 stran.
Proto v něm tentokrát nenajdete rozhovor. Zato jsme pro vás připravili zajímavý článek
o chystané rekonstrukci nákupního centra na Lužinách, zprávu o velkém benefičním
koncertu ve Mlejně a fórum názorů zastupitelů na zřizování parkovacích zón v Praze 13.
Přímá linka starosty odpovídá na dotaz, zda se opravdu uvažuje o lanovce z Barrandova
k nám. Příjemným čtením je také článek kronikářky Věry Opatrné se vzpomínkami a vese-
lými historkami z vyprávění stodůleckých pamětníků.

Vzhledem k opakovaným stížnostem na distribuci STOPu prosíme čtenáře: pokud
vám některý měsíc nebude STOP do konce distribučního týdne doručen (datum na-
jdete vždy v předchozím STOPu na str. 3), nahlaste nám to na tel. 235 011 228 nebo
e-mailem na dotazy@p13.mepnet.cz. Informujte nás také prosím, když někde uvidíte
pohozený balík STOPu - foto můžete případně poslat na uvedený e-mail. Děkuji
a přeji hezké čtení.

Samuel Truschka, šéfredaktor

Slovo ŠÉFrEdaKtora

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

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

KontaKty na radnici

Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXII. – únor 2012 • Vychází měsíčně kromě července a srpna
• Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace:
MK ČR E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00
• Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet:
www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka,Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, 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. 1. 2012 • 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. 1. 2012 v nákladu
28 000 výtisků, 32 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: 13. 2. 2012 Distribuce: 2. – 9. 3. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13

PS
K

TU
ZA

R,
S.

R.
O.



ÚNOR 2012 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 2274

Závislost na nakupování
Dobrý den, paní doktorko. Moje
dospělá dcera (23 let) si již sa-
mostatně vydělává, ale bydlí
ještě s námi. Jsme domluveni na
finanční částce, kterou by měla
měsíčně přispívat na domácnost.
Ona ale stále nakupuje - oble-
čení, boty, kabelky bych pocho-
pila, je to mladá holka a chce se
líbit. Kupuje ale i spoustu věcí,
které vůbec nepotřebujeme
(různé spotřebiče, speciální pří-
pravky, speciální „léčivé“ šperky,
věci, které by se mohly „někdy
hodit.“ Na běžný měsíční pro-
voz jí nezbývají peníze, tak po-
depisuje půjčky, na jejichž
splácení nemá finance. Zatím
snad jen u oficiálních bank.
Jsme z toho nešťastní, poraďte,
prosím.

odpovídá pSycholog
V poslední době se častěji

mluví o závislosti na nakupování
– shopaholismu. Paradoxně se
vyskytuje častěji souběžně s eko-
nomickou krizí. Lidé se dostávají
do stresu, že nejsou schopni zajis-
tit si svůj běžný provoz a bez roz-
myslu se zadlužují. Pokud jde
o půjčku, která má pomoci pře-
klenout úhradu nejnutnějších ná-
kladů v době, kdy někdo z rodiny
ztratil práci, může to být jeden
z účelných způsobů dočasného
řešení. Pokud nakupováním, vět-
šinou zcela nepotřebných věcí,
řeší daná osoba svůj stres, psy-
chický tlak, jde již o závislost. Po-
stupně menší a méně významné
stresové situace vedou daného
člověka k nákupu čehokoli, aby
aktuální nepříjemný psychický
prožitek alespoň na krátkou dobu

zmírnil. Bohužel, ani významné
dluhy ani komplikace ve vztazích
v rodině závislého jedince nezas-
taví. Obvykle si z dané situace
nedokáže pomoci sám – jde o zá-
vislost jako jakoukoli jinou a je
nutné pracovat odvykacími tech-
nikami s odborníkem nebo ve
specializované podpůrné skupině.

Hlavní zásady, které je třeba při
závislosti začít dodržovat:
� chtít se dopracovat ke změně chování
� nepoužívat při placení platební karty

(v hotovosti je vždy větší přehled, ne-
mám další peníze = už dál nenakupuji)

� nepodepisovat žádné půjčky, nepůjčovat
si peníze

� nakupujme podle seznamu
� najít si nového zajímavého koníčka, roz-

ptýlení, které zaplní volný čas a odvede
pozornost (bude-li to sport, dodá i poci-

ty uspokojení jiného typu)
� najít si pomocníka (bude-li nám těžko

a budeme mít chuť něco z daných po-
stupů porušit, nejprve zatelefonujeme
svému pomocníkovi, který o všem ví
a chce nám pomoci a alespoň 15 minut
s námi mluví - oddálí akutní potřebu
a nerozumné rozhodnutí může přestat
být tak moc intenzivní)

Nyní jsou nakupovací lákadla
v podobě výrazných povánočních
slev ze strany prodejců významně
zvýšená. Nabídky různorodých
„výhodných“ půjček jsou také
k dispozici téměř všude a téměř
pro kohokoli. Vraťme se k hlavní
myšlence – pohodě mezi blíz-
kými lidmi, která přinese více
klidu a spokojenosti všem.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, www.psychoterapie.atlasweb.cz

Nová autobusová linka pomáhá
V poslední době nás nic nepotěšilo tolik, jako
zřízení autobusové linky spojující Lípu
s Homolkou. Bydlíme ve Volutové ulici. Je
nám oběma 85 let. Manžel chodí dobře,
avšak zcela nečekaně padá. Nezakopne,
nýbrž se sesype. Pokud to je v bytě, sám opět
vstane. Avšak pokud byt opouští, bereme in-
validní křeslo a manžel venku chvíli jde,
chvíli se nechá vézt. Já chodím venku s jed-
nou holí a cítím se nejistá. Na normální
židli si nesednu a rozhodně z ní bez pomoci
nevstanu. Doma nám to nedělá potíže, jeli-
kož máme nastavitelná křesla. Nákupy a va-
ření zastávám, rovněž úklid. Jsme tedy
dosud soběstační. Avšak dostat se k lékařům
do Lípy je pro nás ohromný problém. Man-
žela musím vézt na křesle. I když jdu do
Lípy sama, jsem unavená. Zřízení autobusu
je pro nás dar nebes.

Se srdečnými díky Bezdíčkovi, Nové Butovice

Z vaŠich dopiSů

Budou mít psi nějaká práva?
Ráda bych Vás poprosila o radu, kdo by mi
mohl poradit s právy mého psa. Nedávno jsem
s ním šla v parku na procházku, začal si hrát
s jiným psem a tento jiný pes omylem svalil na
zem dítě. Můj pes pouze stál a přihlížel. Otec
dítěte, značně rozčilený, kopl do mého psa, ač-
koli na tomto incidentu neměl nejmenší podíl.
Opravdu mě to hodně vzalo, nicméně vím,
že pes je věc a takto se s ním také jedná, proto
jsem se nemohla nijak bránit. Slyšela jsem
však, že byl schválen nový občanský zákoník,
kde by tomu mělo být jinak. Jaká bude mít můj
pes práva, třeba právě v uvedeném případě?

Děkuji za Váš čas a přeji hezký den
Tavandžisová

Nový občanský zákoník je ještě projed-
náván Poslaneckou sněmovnou Parla-
mentu ČR. Návrh se zásadním způsobem
dotýká i problematiky ochrany zvířat
proti týrání a přináší změnu právního
postavení zvířete. Zvíře by již nemělo být
považováno za věc, čím však bude, není
v návrzích zatím vyřešeno. Na konečné
znění tohoto rozsáhlého kodexu musíme
ještě počkat.

V současné době však již existuje zákon
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, ve znění pozdějších předpisů. Úče-
lem zákona je chránit zvířata, jež jsou ži-
vými tvory, schopnými pociťovat bolest
a utrpení způsobené z nedbalosti či
úmyslně člověkem. Zákon stanoví i or-
gány ochrany zvířat a jejich působnost,
upravuje správní delikty a přestupky na
úseku ochrany zvířat. Jako odpověď na
dotaz, jak se bránit bezdůvodnému zko-
pání Vašeho psa a následkům tohoto činu,
doporučuji podat na pachatele trestní
oznámení. Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Nebezpečné stromy musí ustoupit
Slyšel jsem o chystaném kácení topolů na síd-
lišti Stodůlky. Proč musí být pokáceny?

J. K., Stodůlky

Topoly (Populus simonii) jsou pro sídliště
nevhodné a od určitého stáří pro svou křeh-
kost i velmi nebezpečné. Na základě znalec-
kého posudku, stížností občanů z přilehlých
domů a rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les budou v době vegetač-
ního klidu (tedy v období únor/březen) po-
káceny topoly v Kálikově ulici u bytových
domů čp. 1552-1556. V podzimních měsí-
cích bude na kácení navazovat náhradní vý-
sadba. Topoly budou nahrazeny dvanácti
růžově kvetoucími akáty (Robinia hispida),
které jsou vzrůstem i nároky mnohem vhod-
nější. Anna Pešatová, odbor životního prostředí

Holubi znečisťují nákupní centrum
Stále se zhoršuje znečistění nákupního centra
Luka od holubů. Ví o tomto problému radnice?

Karel Jiroušek

Nákupní centrum Luka je ve vlastnictví
soukromé společnosti a je tedy pouze na
vlastníku objektu, jaká preventivní opatření
přijme, aby nedocházelo k poškozování jeho
objektu populací holuba skalního. Obecně
lze konstatovat, že holub skalní žijící ve měs-
tech (tedy ferální populace tzv. holuba domá-
cího Columba livia f. domestica) není
ptákem, na kterého by se vztahovala ochrana
stanovená v § 5a a 5b zákona č. 114/1992 Sb.
pro volně žijící ptáky. Holub skalní (domácí)
podléhá „pouze“ obecné ochraně živočichů
podle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. Lze přijí-
mat opatření ke snižování jeho populace, ale
nelze tato opatření nikomu nařídit.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

na co SE ptátE
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Jinou věcí však je technický stav celého ob-
jektu. V době stavby to byl relativně moderní
komplex, odpovídající tehdejším požadav-
kům. Po dvacet let v něm však nedošlo
k žádné větší rekonstrukci a objekt, který ně-
kolikrát změnil majitele, postupně chátral,
přestože byl plně využívaný. Na mnoha mís-
tech do něj zatéká, opadává omítka, dlažba je
popraskaná a původní okna a dveře netěsní
nebo naopak nejdou otvírat.

Současný majitel objektu, společnost OC
Lužiny s.r.o., si tuto skutečnost velmi dobře
uvědomuje a připravuje kompletní rekon-
strukci celého obchodního centra, které by
mělo být dobudováno dle moderních stan-
dardů. V této chvíli jsou k dispozici studie,
zpracovávají se projekty a investor bude žádat
o stavební povolení. Půdorys i výška objektu
zůstanou zachovány, takže rekonstrukce by
mohla dostat zelenou i od stavebního úřadu.
Vedení městské části rekonstrukci centra vítá,
protože bude pro občany Prahy 13 rozhodně
přínosem, a proto starosta David Vodrážka
aktivně jedná s investorem stavby o budoucí
podobě centra a poskytovaných službách. Ten
nám sdělil, že zahájení prací plánuje na srpen
letošního roku. Rekonstrukce by měla být
dokončena tak, aby centrum mohlo být pro
veřejnost oteřeno v říjnu 2013. Supermarket
Billa zůstane i po dobu rekonstrukce v pro-
vozu, všechny ostatní obchody a provozovny,

Každý, kdo vystoupí z metra na stanici Lu-
žiny, musí přinejmenším projít okolo zdejšího
nákupního centra. Většina lidí ale do uličky
mezi dvěma propojenými budovami vstoupí
a navštíví alespoň jeden z obchodů nebo ně-
kterou provozovnu, aby zde nakoupili nebo si
zařídili nějakou službu. Nákupní centrum,
kterému místní obyvatelé neřeknou jinak než
„Unimarket“, bylo otevřeno v roce 1991 jako
součást „komplexní bytové výstavby Jihozá-
padního Města“. Účelem centra bylo poskyt-
nout služby místním obyvatelům, k čemuž
slouží i v současnosti.

Téma STOPu

Nákupní centrum na Lužinách se dočká modernizace

včetně pobočky Městské knihovny, budou
muset vzhledem k technické náročnosti re-
konstrukce svůj provoz přerušit.

A na co se můžeme na Lužinách těšit? Podle
sdělení společnosti OC Lužiny s.r.o. bude zá-
sadní změna vzhledu objektu spočívat v tom,
že centrální atrium bude kompletně zastřešeno
a komplex bude přetvořen na moderní obchod-
ní centrum. Bude vybaveno eskalátory a bezba-
riérovými vstupy. Průchod areálem bude za-
chován od 6.00 do 22.00 hodin. Současná
celková plocha provozoven (asi 15 300 m2)
zůstane po rekonstrukci nezměněna. Investor
chce v novém centru zachovat stávající služby,

včetně pošty a městské knihovny. Z nejnověj-
ších informací vyplývá, že Městská knihovna
projevila zájem o vybudování nové moderní
půjčovny o rozloze přibližně 1 200 m2.

Obchodní centrum by podle vyjádření in-
vestora mělo po rekonstrkci nabídnout míst-
ním obyvatelům ještě širší spektrum obchodů
a služeb a zároveň jim umožnit, aby zde
mohli trávit více volného času např. ve fitcen-
tru či wellness centru, v restauraci, občerstve-
ních a v kvalitních kavárnách, které budou
umístěny v každém patře. Pro malé návštěv-
níky bude vybudován dětský koutek.

Redakce STOPu bude přípravu rekon-
strukce i nadále sledovat, abychom vás
o změnách v provozu obchodů a služeb
mohli včas informovat. Samuel Truschka

Obchodní centrum Lužiny v zimě 2010

Budoucí vzhled centra z ptačí perspektivy

Modernizovaný prostor bude vybaven eskalátory

Pasáž s obchody je
poněkud nevzhledná
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Zápis do prvních tříd deseti zá-
kladních škol Prahy 13 se letos
konal 19. a 20. ledna. Ještě před-
tím si městská část poprvé
vyzkoušela nový prvek – ve
spolupráci s odborem školství
a školami zorganizovala Veletrh
základních škol, který se usku-
tečnil v obřadní síni radnice

10. a 11. ledna. „Chtěli jsme si
vyzkoušet, jaký bude zájem ro-
dičů a zda mají podobné akce
smysl,“ vysvětluje starosta David
Vodrážka.

V obřadní síni vznikly stánky,
na kterých se prezentovaly naše
základní školy a také Základní
škola praktická a ZŠ speciální

Lužiny, které sice podléhají ma-
gistrátu, ale sídlí u nás. Školy se
představily formou informačních
panelů, fotografií, výrobků a pro-
pagačních tiskovin. Některé vy-
stavovaly své kroniky, fotoalba
z akcí, poháry ze soutěží nebo
promítaly propagační filmy ze ži-
vota školy.

Před zahájením veletrhu podě-
koval zástupcům škol místosta-
rosta Petr Zeman. „Smyslem
akce je, aby rodiče budoucích
prvňáčků mohli na jednom místě
získat o školách více informací
pro rozhodování, do které z nich
dítě zapsat,“ řekl Petr Zeman.
Přítomné přivítal také předseda
Výboru pro výchovu a vzdělávání
Jiří Neckář, který akci inicioval.

Po celou dobu veletrhu byli na
stáncích k dispozici zástupci
škol, mnohdy samotní ředitelé,
kteří zájemcům ochotně odpoví-
dali na otázky a poskytli infor-
mace o nabídce, specializaci
a vzdělávacím programu své
školy. Vzhledem k zájmu rodičů
je pravděpodobné, že se veletrh
uskuteční i před příštím zápisem,
ale zřejmě v dřívějším termínu.

Samuel Truschka

Veletrh představil základní školy
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Klávesistu a zpěváka Romana
Dragouna přivítal na lednovém
koncertu cyklu Třináctého na tři-
náctce v tradičně přátelském
a otevřeném prostředí Komunit-
ního centra sv. Prokopa pravidelný
hostitel Slávek Klecandr. Sám
odehrál první polovinu koncertu,
kterou věnoval výhradně zhudeb-
něným žalmům z alba Spatřujeme
světlo (Žalmy II) svého mateř-
ského Oborohu. Koncerty „Tři-
náctky“ jsou do značné míry
pražskou domácí scénou Slávka
Klecandra a významná část pub-
lika patří k jeho velkým přízniv-
cům. Proto je mu více než ke cti,
že svůj repertoár pravidelně ob-
měňuje a nezaměřuje se jen na
písně z posledních alb.

Roman Dragoun, kterému
patřila druhá polovina večera, je
znám především jako klávesista,
skladatel a jeden z frontmanů le-

gendárních brněnských artrocko-
vých formací Progres II a Futu-
rum. Ukázkou z progresovské
Třetí knihy džunglí také svůj
blok zahájil. Pak ale pokračoval
především skladbami ze svých
sólových alb Stín mý krve, Slunci
blíž a Otlučená srdce s brilant-
ním doprovodem elektrického
klavíru. Autory textů Dragouno-
vých písní jsou především jeho

otec František Roman Dragoun
a básník Milan Princ. K mimo-
řádně silným momentům celého
večera patřil nepochybně Kroni-
kář i patrně z Dragounovy sólové
tvorby nejznámější Zdroj. Ko-
morní poloha Romanu Dragou-
novi velmi sluší, přibylo sdělnosti
a naléhavosti. Je to cesta, která
mi přijde velmi šťastná a osobitá.

Příští setkání Třináctého na

třináctce čeká posluchače v úterý
13. března. Bude věnováno vý-
hradně Slávkovi Klecandrovi
a pašijovým písním. Slávek Kle-
candr provede posluchače historií
tohoto „duchovního žánru“ od
doby středověku po současnost.
Volná místa bude opět možné
si rezervovat na trinactnatri-
nact@centrum.cz.

Petr Linhart

Artrocková legenda Roman Dragoun hostem Třináctky
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Bezesporu největší lednovou akcí
v Praze 13 se stal koncert s ná-
zvem O patro výš, který proběhl
18. ledna ve Mlejně. Koncert
uspořádalo občanské sdružení
Peppermint ve spolupráci s Pra-
hou 13 a KD Mlejn jako podě-
kování všem dobrodincům, kteří
v loňském roce podpořili insta-
laci plošiny pro přepravu osob
na vozíčku ve Fakultní základní

škole Mezi Školami. O projektu
jsme již ve STOPu psali. Žák
školy, dvanáctiletý Martin Na-
vrátil, který se po těžké nemoci
pohybuje na vozíku, byl po ukon-
čení 5. třídy před rozhodnutím,
kde pokračovat. Druhý stupeň
má učebny v patře a ani žádná
jiná bezbariérová škola, s výjim-
kou Jedličkova ústavu, v Praze
nebyla. Martinův otec se rozhodl
usilovat o nejnáročnější, ale
nejlepší řešení – o vybudování
plošiny v jeho škole. Díky po-
chopení ředitele školy Petra Vod-
sloně a zájmu radních Zbyňka
Pastrňáka a Vítězslava Panochy
do hry vstoupila Šárka Kuželová,
ředitelka občanského sdružení
Peppermint. To převzalo organi-
zaci sbírky a potřebných 600 tisíc
korun sehnalo. Generálním
sponzorem se stala Era (Poštovní
spořitelna), významně přispěla
Praha 13, firmy Clanroy, Cozy-
concept, Kasic či ASE a další
sponzoři, dodavatelská firma po-
skytla výraznou slevu, slušnou
částku také shromáždili učitelé
a Martinovi spolužáci. Plošina je

Dobrý skutek posouvá všechny o patro výš

tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • ÚNOR 2012 7

Kaleidoskop

nainstalována a Praha 13 tak zís-
kala pravděpodobně první bezba-
riérovou školu v České republice
a je připravena přijmout další
žáky, kterým může plošina po-
moci dostat se „o patro výš“.
Odtud také název benefičního
koncertu.

Moderátor večera Patrik He-
zucký nejdříve představil sympa-
tického Martina Navrátila a uví-
tal starostu Davida Vodrážku,
který ocenil spojení sil k dobré
věci a popřál Martinovi, aby měl

okolo sebe vždy dobré a ochotné
lidi. Podobně se o něco později
vyjádřil i zpěvák Michal David,
který s broukáním publika přidal
svoji známou píseň Pár přátel
stačí mít. Mezitím vystoupila
rock´n´rollová kapela Screwballs
(se starostou Davidem Vodrážkou
za bicími), operní pěvkyně Mar-
kéta Mátlová s áriemi z Fantoma
opery a z Rusalky, zpěvák Jan Ka-
lousek, zpěvačka Bára Basiková
a mladý talent Vítek Soural.

Koncertu se zúčastnily také
děti z Dětského domova v Pla-
né u Mariánských Lázní, se kte-
rým o. s. Peppermint dlouho-
době spolupracuje a každoročně
pro děti pořádá vánoční setkání
s nadílkou. O tu děti ani tento-
krát nepřišly. Na dárky přispěla
i Praha 13. „Jsem rád, že jsme
mohli přispět,“ říká zástupce
starosty Aleš Mareček. „Radost
dětí je pro nás povzbuzením.“

Výtěžek ze vstupného na kon-
cert se stane příspěvkem na za-
koupení plošiny pro vozíčkáře
do některé další školy.

Samuel Truschka

Foto: Dan Novotný a autor

Martin Navrátil s rodinou,
starostou Vodrážkou

a Šárkou Kuželovou (vpravo)

Bára Basiková potěšila melodiemi
z muzikálů

Michal David a Bára Basiková
s Martinem

Michal David rozezpíval sál

Děti z domova dostaly dárky Vítek Soural se mezi hvězdami neztratil

Markéta Mátlová a Jan Kalousek
zazpívali krásný duet
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Fórum

Je nutné zřídit v Praze 13 parkovací zóny?
Nedostatek parkovacích míst patří k největším
problémům hlavního města. Nejvíce jej pociťují
obyvatelé centra, ale stále více zasahuje i měst-
ské části na okraji Prahy. V centru města již
byly v minulosti zřízeny placené parkovací
zóny a jejich zavedení připravují i další měst-
ské části, např. Praha 6 a 5. V Praze 13 se pro-
blémy s parkováním týkají dlouhodobě hlavně
sídlišť, nyní zejména okolí stanic metra, kde
stále častěji parkují dojíždějící mimopražští ři-
diči. Pokud sousední městské části zavedou par-
kovací zóny, počet mimopražských aut u nás se
pravděpodobně zvýší. Je záchranou zřízení
parkovacích zón i u nás? Na názor jsme se zep-
tali jednotlivých politických klubů v zastupitel-
stvu Prahy 13.

Česká strana sociálně demokratická
V Praze 13 je největší nedostatek parkova-
cích míst na Velké Ohradě. Tento stav je
způsoben prudkým nárůstem vozidel rezi-
dentů. Proto zde nepředpokládáme zřízení
zóny placeného stání, jelikož většina řidičů
by stejně měla právo na stání i ve vymezené
modré zóně. Na Velké Ohradě musíme
prvořadě zajistit výstavbu nových parkova-
cích míst, aby se zlepšil průjezd na pozem-
ních komunikacích uvnitř sídliště.
Uvažujeme, že vymezení zón placeného
stání by bylo možné na místních komunika-
cích v okolí stanic metra B, které mimo-
pražští řidiči využívají jako neoficiální park
and ride. Vyplývá to i z výsledků analýzy
dopravy v klidu, kterou si MČ Praha 13 ne-
chala zpracovat v souvislosti s předpokláda-
ným rozšiřováním zón placeného stání do
dalších městských částí. Především po zave-
dení zóny placeného stání v Praze 5 očeká-
váme, že část řidičů začne parkovat u metra
v Praze 13 a tím se zhorší současná situace.

Aleš Mareček, klub ČSSD

Komunistická strana Čech a Moravy
V prvé řadě je třeba posílit veřejnou dopravu
osob, zejména mimo Prahu, ale děje se pravý
opak, viz zvýšení snížené sazby daně z přidané
hodnoty. Lidé by pak byli méně nuceni do Pra-
hy dojíždět auty a ubylo by i obtížně řešitelných
problémů s parkováním na Praze 13. Současně
je nutné regulovat parkování, zejména mimo-
pražských. Jednou z cest jsou parkovací zóny,
tj. systém zpoplatnění parkování, kde místní
občané (rezidenti) za parkování platí mnohem
nižší částky než občané nerezidenti. Nutná je
pravidelná kontrola ze strany policie spojená
s pokutováním neplatících. Nedostatek policis-
tů snižuje funkčnost parkovacích zón. Parkovací
zóny je třeba zřizovat v úzké spolupráci s hlav-
ním městem Prahou a sousední Prahou 5 a 17,
ale jen na vhodných místech. V Praze 13 jde ze-
jména o okolí stanic metra. Nemá smysl je zři-
zovat na neprůjezdném sídlišti Velká Ohrada
či na většině sídlišt Lužiny a Luka (mimo okolí
stanic metra). Jan Zeman, zastupitel KSČM

Občanská demokratická strana
Vytvoření parkovacích zón v Praze 13 pova-
žujeme za nezbytnost, v radě jsme jejich zří-
zení schválili. Samozřejmě mají smysl pouze
v okolí stanic metra, protože právě tam nej-
raději parkují mimopražští řidiči směřující
do centra. My chceme tato místa uchránit
pro naše obyvatele a dojíždějící Středočechy
donutit, aby parkovali jinde. V této souvis-
losti se aktivně zasazujeme o vybudování
nových parkovišť P+R, která k tomuto účelu
slouží. Jejich výstavba je ale plně v gesci
hl. města Prahy. V současné době připravuje
Praha stavbu dalšího P+R na Zličíně pro
přibližně 700 aut, její realizace ale bude zá-
vislá na tom, zda bude mít hl. město dosta-
tek finančních prostředků. Parkovací zóny
rozhodně nechceme zavádět v jiných lokali-
tách, kde parkují hlavně místní obyvatelé.
Tam chceme postupně rozšiřovat parkovací
kapacity. Před zahájením je nyní stavba par-
kovacích teras mezi ulicemi Klausova a Jan-
ského. David Vodrážka, klub ODS

Občanská koalice Prahy 13
Nedostatek parkovacích míst (zvláště na
Velké Ohradě, kde je situace nejhorší) nás
vede k úvaze, jak tuto záležitost řešit. Jedná
se zejména o lokality okolo stanic metra (Bu-
tovice, Hůrka, Lužiny, Luka a Stodůlky) kde
jsou koncentrovány rezidenční celky a záro-
veň zde parkují mimopražská vozidla. Ně-
které parkovací plochy jsou však nevyužité,
protože nejsou dostatečně osvětlené. Majitelé
mají oprávněný strach nechat vozidlo „bez
dozoru“. Podpoříme takové řešení, které bude
zajišťovat parkování především rezidentům
(zavedení parkovacích zón nebo výstavba
parkovacích domů). Umístění těchto zón by
mělo být jen ve vybraných místech a prodis-
kutováno s občany, kterých by se toto opa-
tření nejvíce dotklo. Rovněž by bylo žádoucí
kontrolovat dodržování tohoto opatření tak,
aby umístění zón nesloužilo pouze jen jako
zdroj peněz do rozpočtu městské části, jak je
tomu např. v jiných městských částech, kde
parkovací zóny zavedli.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

Strana zelených a občané Prahy 13
Je třeba rozšířit parkovací stání a systémy
„Park & Ride“. Nejen na Velké Ohradě je
už léta nedostatek parkovacích míst pro rezi-
denty. Na rozdíl od centra města zde však
stále existují možnosti pro jejich rozšiřování,
včetně výstavby vícepodlažních parkovacích
domů (např. na pozemku bývalé Včely).
Jiným problémem je parkování mimopraž-
ských v okolí stanic metra, což je důsledek
nedostatku odstavných parkovišť „Park
& Ride“. Ta by měla být v dostatečné kapa-
citě u metra Nové Butovice, Stodůlky, Zličín
či Jinonice. Měl by je financovat magistrát,
který má chtít, aby přijíždějící do Prahy zde
nechali auta a pokračovali MHD. Praha 13
by měla odstavná parkoviště také prosazovat,
protože chrání její rezidenty. Nic z toho se
však neděje. Za těchto okolností nepodporu-
jeme smíšené parkovací zóny na Praze 13.
Jsou smysluplné v centru. Na okrajových čás-
tech je třeba budovat „Park & Ride“ a rozši-
řovat parkovací stání pro rezidenty.

Zuzana Drhová, Marcela Plesníková a Olga Sedláčková,

Klub SZ a občanů Prahy 13

TOP 09
Každý problém lze řešit více způsoby, ob-
vykle ale žádný není ideální pro všechny.
Parkovacích míst v Praze 13 chybí několik
tisíc, výstavba nových míst v zastavěném
prostoru sídlišť je však velice nákladná.
Vzhledem k naznačeným okolnostem pova-
žujeme parkovací zóny za korektní regulační
opatření, které v okolí stanic metra zvýší
počet parkovacích míst pro rezidenty, omezí
dlouhodobé parkování více vozidel stejného
majitele a znemožní bezplatné noční parko-
vání firemních vozidel na místech vybudo-
vaných na náklady obce. Prostředky získané
z provozu parkovacích zón pak mohou po-
sloužit k zpětné investici do budování no-
vých parkovacích kapacit včetně parkovišť
typu P+R. V podmínkách Prahy 13 je také
naprosto nezbytné důsledně trvat na budo-
vání dostatečného počtu parkovacích míst
u nové výstavby.

Petr Praus a Vojtěch Šeferna, zastupitelé MČ Praha 13 za TOP 09
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Ve středu 7. března od 9 hod.
se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027
koná XII. ročník soutěže pro
žáky 5. tříd v angličtině. Zá-
štitu převzal starosta David
Vodrážka a ÚMČ Prahy 13
za podpory redakcí časopisů
Bridge, R&R Rainbow
a firmy United Bakeries.

Žáci si budou moci vy-
zkoušet své znalosti
angličtiny v zábav-
ných jazykových tes-
tech, hádankách,
doplňovačkách,
křížovkách i na
počítači, ústně
pak žáci předvedou samo-
statně svoji pohotovost ve

volné disciplíně (pís-
nička, básnička atd.).
Jako čestné hosty
možná přivítáme i zá-
stupce Velvyslanectví
Velké Británie, University of

New York in Prague a Eu-
rocentra Praha.

Přihlášky u p. zá-
stupkyně Čočkové nebo
Šoukalové, na tel./fax

235 514 356, tel.
235 514 369,
zs-bronzova@zs-

bronzova.cz.
Přihlášky a více informací

naleznete také na
www.zs-bronzova.cz.

Alena Šoukalová

Soutěž pro šikovné děti
se zájmem o angličtinu

Zimní údržba komunikací

Nové atrium bylo
slavnostně otevřeno

Příchod zimy má proti předchozí
sezoně zpoždění. První sněhové
vločky však každým rokem větši-
nu Pražanů překvapí. Někdo se na
sníh těší, řidiči a chodci však s pra-
videlností spílají správcům po-
zemních komunikací, že nedokáží
včas zareagovat na závady ve
sjízdnosti a schůdnosti. Proto chci
vás, čtenáře a obyvatele Prahy 13,
upozornit na aktualizované infor-
mace k zimní údržbě komunikací,
na webových stránkách městské
části – www.praha13.cz. Můžete
se dozvědět o jednotlivých správ-
cích, kteří zajišťují sjízdnost vozo-
vek a schůdnost nemotoristických
komunikací, včetně kontaktních
údajů a odkazu na stránky Tech-
nické správy komunikací hlavního
města Prahy, která má nejvíce po-
zemních komunikací ve správě.
Informujeme i o platných zákon-
ných předpisech, podle kterých je
sjízdnost a schůdnost zajišťována,
případně které místní komunikace
nebo jejich úseky jsou ze zimní
údržby vyřazeny.

Vzhledem k častým stížnostem
na nepropluhované a neposypané
vozovky nebo chodníky bych
chtěl upozornit, že vozovky jsou
zařazeny do skupin podle pořadí
údržby. Podle dopravního význa-

mu musí správce prvořadě zajistit
sjízdnost I. pořadí, kde jsou vede-
ny linky hromadné dopravy, pří-
jezdy ke zdravotnickým zařízením
apod. Teprve potom následují vo-
zovky ve II. pořadí a poslední jsou
vozovky zařazené do III. pořadí.
Některé mohou být ze zimní
údržby vyřazeny pro malý doprav-
ní význam. Podobně se zajišťuje
schůdnost chodníků, schodišť
apod. Jelikož novela zákona o po-
zemních komunikacích přenesla
povinnost zajistit schůdnost
chodníků na jejich vlastníky, mu-
selo hlavní město Praha, jako
vlastník většiny chodníků, také
vyřadit část chodníků ze zimní
údržby. Jedná se především o ulice
s chodníky na obou stranách,
u nichž bude schůdnost zajišťová-
na pouze na jedné straně, chodní-
ky s malým dopravním význa-
mem, parkové cesty apod.

Chci vás proto požádat, abyste
byli připraveni, ať už jako řidiči
nebo chodci, na možné zimní
problémy na cestách a věnovali
pozornost aktuálním informacím
o počasí, sjízdnosti komunikací
a zimní údržbě a předešli tak ne-
milým situacím, které vás mohou
v zimní Praze potkat.

Aleš Mareček, zástupce starosty

V pondělí 28. listopadu zakon-
čila FZŠ prof. O. Chlupa první
etapu rekonstrukce školní bu-
dovy slavnostním otevřením
atria. V novém prostoru se po-
stupně sešli žáci, ti mladší i s ro-
diči, aby si společně zazpívali
koledy za instrumentálního do-
provodu učitelů a malé žákovské
kapely. V úvodu poděkovala ře-
ditelka školy Blanka Janovská
všem, kteří se na realizaci podí-
leli, jmenovitě starostovi Davidu
Vodrážkovi a vedoucímu odboru
školství Evženu Mošovskému.
Zdůraznila, že jsme se dočkali
místa, které bude sloužit nejen
setkávání dětí, učitelů i rodičů,
ale také kulturním příležitostem
nebo relaxaci.

Žáci měli poprvé možnost vy-
zkoušet schody, na kterých se
bude za teplého počasí určitě
hezky sedět, na zbrusu novou
zahradní úpravu jim posvítily
skleněné louče.
Všem dětem se velmi líbí ba-
revné řešení, které skvěle ladí
s novou fasádou. Atrium se tak
přidalo k víceúčelovému vesti-
bulu, barevným chodbám s rela-
xačními koutky, modernímu
sociálnímu zázemí, cvičné ku-
chyňce, novým pracovnám che-
mie, fyziky a přírodopisu či
modernímu sportovišti, které
obohatily prostory školy v mi-
nulých dvou letech.

Zuzana Majstrová,

zástupkyně ředitelky

Jirka byl opět nejlepší
V polovině prosince proběhlo
druhé a zároveň závěrečné kolo
soutěže IT-SLOT, pořádané
Soukromou střední školou výpo-
četní techniky v Praze 9. Soutěže
se zúčastnilo celkem 1 560 žáků
ze 110 škol z celé ČR, naše FZŠ
Mezi Školami byla zastoupena

30 žáky. Na 1. místě se stejně
jako v 1. kole umístil náš žák Jiří
Zikán z 9.A. Soutěž měla nejen
vysokou odbornou úroveň v ob-
lasti IT, ale značné nároky kladla
i na dovednosti z matematiky.
Gratulujeme!

Jaromír Frič
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KURZY AQUA-AEROBIKU
Brigita Jakoubková

Gymnázium J.Heyrovského, 
Aquapark Barrandov, 

klinika Malvazinky, 
ZŠ Weberova, bazén Strahov

Cvičení vhodné pro každý věk, 
šetrné ke kloubům a zádům. 

www.sweb.cz/AQUA.FIT
Kontakt: 604 834 323,  

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ÚČETNICTVÍ, MZDY
TEL.: 737 669 687

Přijmeme nové distributory
na roznos STOPu. 
Vhodný přivýdělek 

pro studenty i seniory.

Bližší informace na 
tel. č.: 603 728 140.

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13

INZERCE

Umění být dítětem  

Salsa pro ženy

V dnešní době, kdy jsou rodiče
často velmi zaneprázdněni, jsou
děti stále více ponechány samy
sobě, zabývají se individuálními
aktivitami nebo tráví čas ve
virtuálním světě počítačů.

Mezinárodní projekt škol 
z Česka, Itálie, Polska a Walesu
se snaží připomenout čas dětství
dospělým a dětem ukázat, jak si
hráli jejich rodiče a prarodiče.
Děti pátrají po hračkách svých
tatínků, maminek, dědečků 
a babiček, srovnávají dětské hry

dříve a dnes, seznamují se s tra-
dicemi a zvyky. Své poznatky si
vzájemně předávají, zahrají si
společně hry, vymění obrázky.

Během projektu si děti
uvědomí, že rodiče a prarodiče
byli také dětmi a dospělí se
aspoň na chvíli vrátí do doby,
kdy byli malí. Projekt se snaží
upozornit na důležitou část
života člověka – na dětství,
protože „být dítětem je umění“. 

Alena Šoukalová, ZŠ s RVJ Bronzová

Ve Spolkovém domě, K Vidou-
li 727, probíhají každé pondělí
od 19 do 20 hodin kurzy salsy
pro ženy. Zájemkyně se naučí
nejen energické a vášnivé tance
jako jsou salsa, merengue, ba-
chata a reggaeton, ale pokaždé si
v závěru hodiny i posílí všechny
problémové partie těla a krásně
se protáhnou. Informace na tel.
739 637 918.  

Kamila Kaucká

Vítězství ve výtvarné soutěži
Během prvního zářijového týdne
naši městkou část navštívila pu-
tovní výstava Ligy proti rakovině
Praha, jejímž cílem bylo laickou
veřejnost obeznámit s příčinami,
symptomy a metodami léčby on-
kologických onemocnění.

Součástí výstavy, která se 
konala na Slunečním náměstí 
v Nových Butovicích, bylo vy-
hlášení soutěže o nejlepší ko-
miksové zpracování tématu ra-
kovina. Jelikož jsme s našimi
žáky výstavu absolvovali, roz-
hodli jsme se pro účast. Zadané
téma zpracovali žáci 5. třídy ZŠ
praktické, a to kresbou tuší obo-
hacenou duhovými pastelkami.

Nečekaným, ale milým dárkem
k Mikuláši byla pro nás informa-
ce o získání prvního místa za ob-
last Prahy. Ceny se udílely nikoli
jedinci, nýbrž celému kolektivu
autorů. 

V úterý 13. prosince jsme se
spolu se zvolenými zástupci 
z řad žáků zúčastnili vánočního
koncertu konaného ve Velké
aule Karolina. Děti získaly di-
plom, pamětní plaketu a v ne-
poslední řadě jim bylo přínosem
setkání s lékařskými špičkami 
v oblasti onkologie. Na závěr si
zazpívaly s Českým nonetem vá-
noční koledy.

Michaela Huslarová
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Geshem znamená hebrejsky déšť.
Pražský akapelový soubor Ges-
hem chce být svým posluchačům
vším dobrým, čím je déšť pro vy-
prahlou zem: osvěžením, povzbu-
zením, posílením i praktickou
pomocí. A tak se zpěváci dohodli
na programu Pomoc potřebným,
v rámci kterého realizují benefiční
koncerty pro charitativní a huma-
nitární účely. Program byl veřejně
vyhlášen 14. 12. 2010 na slav-
nostním koncertě desátého výročí
souboru a získal podporu Magis-
trátu hl. m. Prahy. 

Z celkového počtu 21 kon-
certů Geshemu v roce 2011 bylo
14 benefičních pro nejrůznější
potřeby lidí v nouzi. Mohli by-

Krátce před Vánoci, 15. prosince,
se na radnici uskutečnilo tradiční
setkání poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb, které 
využívají občané Prahy 13. Zá-
stupců organizací, včetně vedou-
cích místních klubů seniorů,
přišly zhruba tři desítky. Měst-
skou část na setkání zastupovali
zástupce starosty Aleš Mareček,
který organizace pozval, před-
sedkyně 
sociální a zdra-
votní komise
Eva Montgo-
meryová, ve-
doucí odboru
sociální péče 
a zdravotnictví
Helena Háj-
ková a koordi-
nátor plánování
sociálních slu-

žeb Petr Syrový. Smyslem
těchto setkání je výměna infor-
mací mezi radnicí a poskytova-
teli služeb, např. o řipravovaném
rozpočtu a s ním spojeným 
financováním služeb, ale také
vzájemné seznámení mezi zá-
stupci organizací, které umožní
navázání spolupráce či vzájem-
nou podporu aktivit.

-red-

chom je rozdělit do 4 kategorií:
benefice ve prospěch lidí handi-
capovaných a sociálně slabých,
na podporu vzdělávání, na
pomoc obětem živelných pohrom
a na pomoc opravám zanedba-
ných památek.

Částka 140 000 korun, která se
vybrala na výše uvedené účely,
není velká. Přesto děkuji zejména
všem zpěvákům souboru Geshem
za jejich neutuchající nadšení pro
zpěv i pro pomoc potřebným,
kterou realizují zcela dobrovolně
po svém běžném zaměstnání.
Stejně tak děkuji všem poslucha-
čům a příznivcům souboru nejen
za vynikající atmosféru, kterou
nám pomáhají vytvářet na kon-

certech, ale
také za finanční
příspěvky po-
třebným při
benefičních
koncertech.
Poděkování
patří Magis-
trátu hl. m.
Prahy za pod-
poru tohoto
programu.

Marek Šlechta

Soubor Geshem pomohl svými
koncerty lidem v nouzi

Místostarosta pozval
poskytovatele sociálních služeb

Ke konci ledna 2012 rezignoval
pan Petr Weber na funkci ředitele
Střediska sociálních služeb Pra-
hy 13, ve které působil od začátku
roku 2007. Jako zástupce starosty,
který má v působnosti sociální
věci, bych mu při této příležitosti
rád srdečně poděkoval za práci,
kterou vykonal pro naše seniory 
a zdravotně postižené spoluob-
čany. Už jako místostarosta zahá-
jil komunikaci s občanskými
sdruženími a dalšími neziskovými
organizacemi v oblasti soiálních
služeb a s mnoha z nich navázal
úspěšnou spolupráci. Od počátku
byl u ideového záměru přestavby
bývalé školy v Trávníčkově ulici
na dům pro seniory. Koncepčně
se podílel na přípravě této stavby
a po technické a provozní stránce
připomínkoval projekty a sta-
vební dokumentaci. Po dokon-
čení Domu pro seniory Lukáš,

který se stal novým sídlem Stře-
diska sociálních služeb Prahy 13,
byl Petr Weber jmenován jeho ře-
ditelem. Jako první ředitel stře-
diska v nových podmínkách
úspěšně rozjel chod nově vytvoře-
ných služeb pro seniory a stabili-
zoval systém rozvozu obědů 
a ostatních terénních služeb. 
Také díky jeho dobrým vztahům
s kluby seniorů se Lukáš stal oblí-
beným místem setkávání, kde
kluby pořádají své schůzky, spole-
čenské akce, učí se pracovat na
počítači a vzdělávají se. Za to vše
Petru Weberovi děkuji a do dal-
šího života mu přeji hodně zdraví
a pohody. 

Ředitelem střediska byl k 1. 2.
2012 Radou MČ Praha 13 jme-
nován RNDr. Jiří Mašek, kte-
rému v této nelehké práci přeji
hodně úspěchů.

Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13

Poděkování za práci pro seniory

Pomáhají druhým

Program:
st 1. 2. - záhada Blairwitch v Centrálním

parku! Horor a večerní bojovka 
v okolí klubu (akce popcorn 
a cola za 12 Kč)

čt 9. 2. - noc na klubu
po 13. 2. - turnaj ve fotbálku
po 20. 2. - filmový klub a debata
st 29. 2. - Freestyler: take a microphone! -

prostor pro boj v tanci, beatboxu,
mikrofony, mc a dj´s o ceny

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 453, 775 610 002,
facebook: klub jednatrojka.

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

Lucie Hejzlarová

Klub JednaTrojka v únoru
Klub se nachází v Centrálním
parku proti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra
Luka). Je otevřen každé pondělí
a středu od 14 do 20 hodin.
Dětem a mládeži ve věku 
od 13 do 19 let z Prahy 13 na-
bízí možnost aktivního trávení
volného času. K dispozici je
sportovní a výtvarné vybavení,
internet a příjemné posezení.
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících
(škola, rodina, vztahy, sex,
drogy, alkohol, zájmy, pomoc 
s hledáním brigády a nabídka 
doučování). FO
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Největší rodina na světě
Začátkem ledna navštívili žáci
2. stupně FZŠ Trávníčkova fil-
mové představení s názvem
Nickyho rodina. Tento
z velké části dokument
zmapoval některé příběhy
zachráněných židovských
dětí (celkem 669) na
prahu 2. světové války.
Díky patří Angličanovi
jménem Nicholas Winton,
který se letos dožil úcty-
hodných 102 let. Nakonec
promluvil sám režisér
Matej Mináč. Tento hlu-
boce lidský snímek na děti
zapůsobil natolik, že se
rozhodly připojit k podpi-
sové akci, v níž žádají pro

Nicholase  Wintona Nobelovu
cenu míru.

Adriana Sauerová
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Tradiční i netradiční koncerty
Carminy Vocum

Běh za Ježíškem na Makču Pikču

V netradičním povánočním ter-
mínu vystoupil v sobotu 7. ledna
pěvecký sbor Carmina Vocum ze
„třináctky“, vedený sbormistryní
Draganou Novaković-Vitas, na
zámku v Nižboru. 

Naše oblíbené koncertní místo
ani tentokrát nezklamalo, atmo-
sféra byla příjemná a církevní 
i světské skladby z našeho reper-
toáru snad návštěvníkům kon-
certu, mezi nimiž nechyběl ani
populární herec Tomáš Hanák,
zpestřily nevlídné lednové odpo-
ledne. Zazněly například skladby
II Rukovet - Iz moje domovine
srbského romantika Stevana 
St. Mokranjace (se sólem našeho
výborného basisty Václava Svo-
body, ale také irská lidová Wild
Mountain Thyme se sóly sopra-
nistky Michaely Hanykové a te-
noristy Pavla Obdržálka. 

Příjemným nižborským kon-
certem jsme zakončili úspěšnou

zimní sezónu, která začala spo-
lečným koncertem se srbským
smíšeným sborem Sv. Djordje 
z Bijeljiny v kostele sv. Rodiny 
v Řepích, a jejímž vrcholem bylo
bezesporu předvánoční vystou-
pení v  Lichtenštejnském paláci.
V rámci festivalu Adventní zpěvy
v Praze jsme tam zazpívali spolu
se sbory z Francie, Itálie a česko-
budějovickým Puellae Budvicien-
ses. Našimi dalšími akcemi byly
dva společné koncerty se spřáte-
leným sborem Karel Němeček 
z Moravského Krumlova - na
Staroměstském náměstí a v Ko-
munitním centru sv. Prokopa 
v Nových Butovicích.  

Věříme, že konání našich tra-
dičních i výjimečných koncertů
bude pokračovat i v dalších le-
tech, neboť vzájemná náklonnost
uměnímilovných lidí nezná hra-
nice měst ani národů.

Denis Jerie a Jana Svobodová

Tradiční běh na Makču Pikču,
proslulou haldu navážky tyčící se
nad Centrálním parkem, přilákal
na Štědrý den více než stovku
sportovních nadšenců. Závod dvo-
jic pořádaný atlety z TJ Stodůlky
Praha si za 14 let existence našel
příznivce jak mezi amatéry, tak
mezi profesionály. V 10 hodin do-
poledne se tak na startu setkali
sportovci nejrůznějšího věku, vý-
konnosti i pohlaví. Nechyběla ani
olympijská vítězka v hodu oště-
pem Barbora Špotáková, která sice
tentokrát nevyhrála, ale určitě si to
vynahradí v létě v Londýně.

Náročná trať byla jen lehce
podmáčená a závodníci tentokrát
neměli větší problémy dostat se
až na vrchol. Nejrychleji se na
větrem bičovaný vrcholek dostal

Martin Vachata z Dukly Praha
(na snímku), který tím završil
hattrick, když zvítězil potřetí 
v řadě. Nejrychlejší ženou pak
byla Martina Mírovská z pořáda-
jícího oddílu (kompletní výsledky
najdete na www.tjstodulky.cz).
Podle dostupných informací se
ani tentokrát chytit Ježíška niko-
mu nepodařilo, zato prý několik
lidí vidělo na vlastní oči čerta!

Zatímco na svahu se tvrdě zá-
polilo, na úpatí vládla jako vždy
pohodová atmosféra. Běh za Je-
žíškem na Makču Pikču je totiž 
v neposlední řadě společenskou
událostí a příležitostí potkat staré
známé, jak se na Vánoce sluší 
a patří. Doufáme, že za rok na
úpatí Makču Pikču potkáme 
i vás.... Zbyněk Hnízdil, TJ Stodůlky Praha

Jarní prázdniny u koní
Jezdecké středisko Zmrzlík pořá-
dá v termínech 6. - 10. 2. a 13. -
17. 2. jezdecké příměstské tábory,
které jsou vhodné nejen pro starší
děti, ale i pro předškoláky či žáky
nižších ročníků. Podmínkou

účasti nejsou žádné předchozí
zkušenosti s koňmi.

V ceně 2 000 Kč je zahrnut ce-
lodenní program od 9 do 16 ho-
din včetně ježdění dvakrát denně,
péče o koně a táborových her. 

S sebou je nutné mít 
velkou svačinu na celý 
den, teplé oblečení, 
cyklistickou helmu 
a pro každý případ 
také pláštěnku 
a holinky. 

V případě zájmu 
volejte na tel. číslo 
257 960 245 nebo pište:
zmrzik@ddmpraha.cz.

JS Zmrzlík
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Stodůlečtí hasiči hodnotili rok
Členové výjezdové jednotky SDH Stodůlky v roce 2011 odpracovali
přes 50 hodin. Z toho 10 hodin a 23 minut u požáru, 10 hodin 
26 minut prováděli technický zásah, 21 hodin a 15 minut spolupra-
covali na akcích městské části a 8 hodin prováděli asistenci.

V rámci výcviku se hasiči sedmkrát zúčastnili soutěže v požárním
sportu, třikrát tématického výcviku a jednou námětového cvičení.
Čtyřikrát absolvovali stáž u Hasičského záchranného sboru Praha
na stanici č. 7 v Jinonicích, kde se podíleli na 8 výjezdech k událos-
tem. Dále se zúčastnili čtyř odborných školení.

Hodiny, které členové jednotky strávili při přípravě nebo údržbě
techniky, ošetřování výzbroje a výstroje po zásazích a v neposlední
řadě při pracích na nové „hasičárně“, nelze spočítat. Napočítali by-
chom další stovky hodin odpracovaných nadšenými hasiči. Za odve-
denou práci jim patří poděkování, ale velkou zásluhu jistě mají také
jejich rodiny, bez jejichž tolerance a pochopení by to nešlo. Proto
děkujeme i jim. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

V zimě připravujeme techniku a jarní akce
Začátkem ledna proběhla výroční valná hromada sboru, na které
jsme hodnotili uplynulý rok. 

Děti se připravují na soutěž v uzlování a některé disciplíny hry
Plamen už trénují v tělocvičně. Zásahová jednotka prověřuje tech-
niku, aby byla schopna provozu i v zimním období a připravuje se
na školení v rámci celoročního výcviku. Výbor SDH Třebonice již
nyní začíná připravovat jarní akce pro děti a pro širokou veřejnost.
Fyzickou přípravu
družstev žen, mužů
a zásahové jednotky
prověří výkonnostní
soutěž Vytrvalý
dobrák, která se
koná na konci
ledna. V příštím
čísle se dozvíte, jak
jsme dopadli. 
Marta Horáková, SDH Třebonice

haSiČSKÉ oKÉnKo

Bezdomovec napadl strážníky
Dne 11. 12. kolem deváté hodiny vyjela autohlídka na základě
oznámení občanů do ul. V Hůrkách, kde osoby bez domova silně
znečišťovaly veřejné prostranství před bytovými domy. Na žádost
strážníků o prokázání totožnosti zareagoval jeden z „bezdo-
movců“ fyzickým napadením hlídky. Strážníci museli použít do-
nucovací prostředky, včetně služebních pout. Kromě poškození
výstroje nedošlo naštěstí při incidentu k žádnému zranění, a to
ani na straně útočníka. Po zajištění důkazů a zpracování doku-
mentace byla celá věc předána k projednání příslušnému správ-
nímu orgánu. 

Novoroční rvačka v baru
Již dvě hodiny po silvestrovské půlnoci zasahovaly hlídky městské
policie proti výtržníkům, kteří napadali hosty  v jednom ze sport-
barů na sídlišti Velká Ohrada. Během potyčky byl jeden muž zra-
něn a několik dalších osob přišlo o své osobní doklady a mobilní
telefony. Na místě kromě městské policie zasahovali i pracovníci
rychlé záchranné služby z Fakultní nemocnice Motol. Místo udá-
losti si poté od strážníků převzala hlídka Policie ČR.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚStSKá policiE

Množící se podvody na seniorech
Během jednoho dne přijali policisté na území hl. m. Prahy šest
oznámení, kdy se pachatelé pokoušeli za použití různých lstí okrást
důvěřivé starší spoluobčany.  

Podvodníci používají různé druhy záminek, aby od nich podvod-
ným způsobem vylákali finanční prostředky. Pod různými legen-
dami se snaží vetřít do obydlí svých potencionálních obětí a násled-
ně je okradou. 

Častou metodou podvodníků je telefonický kontakt, kdy volající
pachatel tvrdí, že je kamarádem rodinného příslušníka (vnuk, syno-
vec...). Požádá svou oběť o finanční prostředky, které jejich příbuzný
nutně potřebuje na výhodnou koupi motorového vozidla, on má jen
převzít peníze. 

Další ze lstí, kterou podvodníci používají, je vetření se do bytu
pod různými záminkami výhodných výměn radiátorů, koupelno-
vého vybavení, odečtu plynu, elektřiny, vody, atd. Poté požádají 
o rozměnění bankovky, aby zjistili místo uložení peněz. Seniora
pak odlákají do jiné místnosti a okradou.

Varujeme před vpouštěním cizích lidí do bytu. Všichni pracov-
níci různých energetických společností by se měli prokázat průka-
zem s fotografií a jejich návštěva je ověřitelná u společnosti, kterou
zastupují.

Žádáme občany, kteří mají příbuzné v pokročilejším věku, aby je
informovali a varovali. Při jakémkoli podezření na podvodné jed-
nání se obraťte na linku 158. 

pprap. Jan Daněk, preventivně informační oddělení, PČR, Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

prEvEncE

Z policejního deníku
� Dne 6. 12. 2011 bylo na naše policejní
oddělení kurýrní společností se sídlem
v Praze 13 oznámeno, že v listopadu ne-
známý pachatel v jejím objektu odcizil cel-
kem čtyři zásilky, které obsahovaly mobil-
ní telefony, digitální fotoaparát Olympus,
MP3 přehrávač a příslušenství. Společnosti
tak byla způsobena škoda ve výši 163 500 Kč.
Policie pachatele zjistila a postoupila věc
k dalšímu šetření Službě kriminální policie
a vyšetřování.
� Jako přestupek proti občanskému sou-

žití bylo původně řešeno oznámení poško-
zené, která byla prostřednictvím Face-
booku vulgárně urážena a slovně napadá-
na svým bývalým přítelem. Ten jí vyhrožu-
je i tím, že pokud se k němu nevrátí, „něja-
kým způsobem jí ublíží“. Věc byla poté
překvalifikována a předána Skupině krimi-
nální policie a vyšetřování PČR jako přečin
nebezpečné pronásledování. Pachateli nyní
hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
� Dne 20. 12. bylo na MOP Stodůlky
oznámeno vloupání do vozidla na Velké

Ohradě. Na místě policista zjistil, že pa-
chatel rozbil skleněnou výplň levých
předních dveří u služebního vozidla Škoda
Superb a bez větších problémů odcizil na-
vigaci. Škoda, kterou způsobil poškozené
firmě, tak činí 10 000 Kč na rozbitém okně
a 86 000 Kč na odcizené navigaci.
� Na místní oddělení Stodůlky se 2. 12.
dostavil občan, který uvedl, že si přes por-
tál Aukro objednal iPod v hodnotě 2 600
korun, peníze převedl na účet prodávající-
ho, avšak do dnešního dne objednané

zboží neobdržel. Prodávající s ním na uve-
deném e-mailu nekomunikuje a telefon
je nedostupný. Ve věci bylo provedeno
další šetření za účelem zjištění majitele
účtu i IP adresy prodávajícího.
� Na Silvestra bylo na našem oddělení
oznámeno vloupání do kolárny v Bellušově
ulici. Neznámý pachatel tu přeštípl dva vi-
sací zámky, odvrtal vložku FAB u vstupních
dveří a odcizil horské jízdní kolo v hodnotě
15 000 korun. Po pachateli je vedeno pá-
trání. za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová
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PŘEDVÁNOČNÍ GYMNASTIKA. V pondělí 12. prosince 2011 pozval
SK MG Stodůlky rodiče a všechny své příznivce do tělocvičny ZŠ
Kuncova na vánoční exhibici nejmenších i větších gymnastek.
Zkušenější závodnice předvedly své společné skladby z podzimního
Českého poháru a Přeboru Prahy. Setkání vyvrcholilo společným vy-
stoupením všech gymnastek ve skladbě s vánoční tématikou. Odmě-
nou byl potlesk diváků a také dárky, které pro všechny členky oddílu
zajistila Praha 13 prostřednictvím pana místostarosty  Petra Zemana.
Ráda bych poděkovala MČ i rodičům za finanční a morální podporu
a trenérkám celého oddílu, které děti připravovaly a strávily mnoho
krásných podzimních víkendů v tělocvičně. 

Šárka Panská, vedoucí trenérka SK MG Stodůlky

DÍKY ÚSPORÁM MÁME VYBAVENÉ UČEBNY. Zateplením školní
budovy a následnými úsporami peněz vydaných dříve za topení 

a energii mohl být vy-
baven zbytek učeben
FZŠ Mezi Školami no-
vým moderním nábyt-
kem. Celková suma se
vyhoupla až na 1,2 mi-
lionu korun. Nezapo-
mnělo se ani na vybavení
všech školních družin.
Žáci už plánují, co ještě
ve škole vylepšit.

Ivana Hamplová  

BIOOBĚDY POKRAČUJÍ I LETOS. V září vstoupila ZŠ Mládí jako
první v Praze 13 a jedna z několika v republice do projektu „Bioško-
ly“. Rozhodli jsme se jednou týdně do jídelníčku našich dětí zařadit
pokrmy z biopotra-
vin. Certifikované
biopotraviny naku-
pujeme od dodava-
telů ekologického
zemědělství. Díky
dotačnímu progra-
mu nebyla navýše-
na cena stravného.
Záhy si „biovaření“
získalo oblibu, do-
konce jsme byli
s vedoucí školní jí-
delny pozváni do
pořadů TV Metropol a Českého rozhlasu, abychom se podělili o své
zkušenosti z realizace projektu. Zajímavým zpestřením bylo vaření 
s propagátorem zdravé výživy a biopotravin, panem Machalíkem.
Projekt sice skončil s rokem 2011, ale díky iniciativě vedoucí jídelny 
a šikovnosti našich kuchařek budou moci děti poobědvat v biokvalitě
za stejných podmínek i v roce 2012. Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí 

Střípky

CO SKRÝVÁ KLUBOVNA? Víte, co se odehrává v suterénní klubovně
Komunitního centra v Nových Butovicích? Sídlí zde Harmonie -
škola umění, která má své výtvarné a hudební oddělení. Umělecký vý-
tvarník, člen unie výtvarných umělců ČR, akademický malíř Mirat
Urazájev nabízí výuku kresby, malby a základů zobrazovacího umění
pro dospělé, mládež i děti od 9 let (i malé skupinky). Po předchozí
domluvě se můžete přijít podívat nebo si domluvit ukázkovou hodinu.
Hudební oddělení nabízí individuální výuku hry na klavír a keyboard.
Snadno a rychle se naučíte techniku hry na oba nástroje a získáte zá-
kladní vědomosti z hudební nauky. Kontakty: výtvarné odd. – tel.
776 010 768, artmirat@volny.cz; hudební odd. – tel. 773 531 910,
turmalin@volny.cz. Zdeňka Nováková

ARANKA UPEVŇUJE SVĚTOVÝ REKORD. Samička varana komod-
ského Aranka, která nyní jako jedna z tváří Zoo Praha shlíží z plakátů 
a billboardů kampaně Seznamte se!, nakladla v polovině ledna již šestou
snůšku. Výrazně tak překonává někdejší držitelku rekordu z Washing-
tonu, jež se v devadesátých letech rozmnožila třikrát. Vejce jsou nyní
uložena v líhni při teplotě 31 stupňů Celsia. Malá „dráčata“ by se z nich
měla vylíhnout za 192 až 210 dní. Stáňa Seďová, tisková mluvčí Zoo Praha

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE. Ve čtvrtek 1. 12. uspořádala ZŠ Klausova
pro žáky prvních stupňů okolních základních škol sportovní dopole-
dne. Zúčastnila se ho celkem 4 desetičlenná družstva ze ZŠ Jinočany,
ZŠ Ořech, ZŠ Chrášťany a také z pořadatelské ZŠ Klausova. Spor-
tovní soutěžení se skládalo z turnaje ve vybíjené a ze sportovního troj-
boje. Po sečtení všech bodů
bylo pořadí následující: 
1. místo ZŠ Ořech (130 b.), 
2. místo ZŠ Klausova (115 b.),
3. místo ZŠ Chrášťany (100 b.)
a 4. místo ZŠ Jinočany (90 b.).
Všem soutěžícím a jejich do-
provodům děkujeme za účast,
žákům 8. tříd ZŠ Klausova za
pomoc při organizaci.

Petra Najbertová
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Střípky

KONCERT S VŮNÍ VÁNOC. V samém závěru loňského roku vystoupil
pěvecký sbor Klíček z FZŠ Mezi Školami také v prostorách Infor-
mačního centra Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského
údolí. Děti zde nejen zpívaly, ale také si zdobením perníčků, výrobou
svíček nebo svícínků z jablek zpestřily tradiční předvánoční koncertní
maratón. Alena Panochová

UMÍME ÚČINNĚ POMÁHAT. V prosinci se v ZŠ s RVJ Bronzová us-
kutečnila již tradiční vánoční charitativní akce. Svoji pomoc jsme letos
nasměrovali k seniorům a občanům se zdravotním handicapem.

Organizace
sbírky výtvar-
ných potřeb pro
klienty denního
stacionáře
Domu pro se-
niory Lukáš se
ujali žáci 7.B.
Nejrůznějším
materiálem
a výtvarnými
potřebami jsme
naplnili neuvě-
řitelných 32
krabic. Celou

sbírku si mohli žáci i učitelé prohlédnout ve vestibulu školy, pak se us-
kutečnilo slavnostní předání řediteli DS Petru Weberovi. Ten neskrý-
val překvapení i radost a nešetřil chválou. Další slova díků zazněla při
návštěvě denního stacionáře na setkání s jeho pracovníky i klienty.
Děkujeme všem, kteří do sbírky jakkoli přispěli.  

Taťána Tomsová, třídní učitelka 7.B

VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU. Sdružení pro pomoc
lidem s mentálním postižením Praha 5 spolu s Klubem Slavoj SPMP
Praha byly organizátory 11. ročníku Vánočního turnaje ve stolním te-
nisu, který se konal 11. prosince v tělocvičnách FZŠ Trávníčkova a ZŠ
praktické a ZŠ speciální Lužiny. Čtyřicítka handicapovaných amatér-
ských sportovců zde změřila své síly v šesti kategoriích. „Tento otevřený
turnaj je sportovně-společenskou událostí,“ řekla jedna z organizá-
torů Eva Frančeová. „Je příležitostí, kdy se mohou setkat děti, rodiče
i všichni příznivci.
Děkujeme všem, kteří
se na organizaci i na
přípravě turnaje podí-
leli a také zástupci 
starosty Aleši Mareč-
kovi, který nad turna-
jem převzal záštitu.
Další turnaj - O zla-
tou mušli - se usku-
teční v květnu.      -če-

MEZIŠKOLÁCI SI ZALYŽUJÍ V ALPÁCH. Jako každým rokem se
všichni lyžující žáci 2. stupně FZŠ Mezi Školami těší do rakouského Po-
stalmu. Posuďte sami, není tam krásně? Letos nám zima v Praze moc
šancí na zimní radovánky nepřipravila, a tak vzhůru do Alp! Ivana Hamplová

ADVENTNÍ JARMARK. Základním kamenem pro vzdělávání 
a výchovu dětí v Církevní mateřské škole Srdíčko je velmi otevřená
spolupráce školky s rodiči dětí. Důkazem byl i tradiční jarmark v Ko-
munitním centru. Předcházelo mu setkání rodičů a přátel školy, na
kterém společně s učitel-
kami a ostatními za-
městnankyněmi vyrobili
130 adventních věnců.
Ty na jarmarku prodali 
a výtěžek věnovali na
podporu školky. Přišli
i pozvaní řemeslníci,
kteří prodávali např. ke-
ramiku, tkané koberce,
šperky nebo drobné
dárky z chráněných
dílen. Nechyběla ani vy-
stoupení dětí. Adventní jarmark je jednou z největších akcí naší ma-
teřské školy. Příprava sice dá všem pořádně zabrat, ale výsledek vždy
pohladí na duši. Eva Kuchyňková

MALÍ MUZIKANTI V MOTOLE. Předvánoční atmosféru v motolské
LDN pomohli letos vytvořit žáci ze Základní umělecké školy ve Sto-
důlkách. Dobrovolnice připravily pro seniory příjemné posezení 
u stromečku, napekly cukroví a děti jim k tomu za doprovodu svých
učitelů zahrály a zatančily. Na seniory čekalo ještě jedno překvapení.
Od malých pacientů hospitalizovaných v Motole dostali namalované
dárky. Senioři jim na oplátku při výtvarné dílně vyrobili záložky do
knížek. Radost a potěšení bylo na obou stranách. Vystupování dětí ze
ZUŠ si v motolské nemocnici velmi považujeme a těšíme se, že bude
pokračovat i v příštím roce. Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole
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Strahovský klášter pořádá sbírku na
rekonstrukci knihovny
Založen byl r. 1140 a jeho kni-
hovna se stala centrem kultury 
a vzdělanosti nejen v Čechách.
Díky ní nebyl klášter zrušen ani
za reforem Josefa II. Dnes ucho-
vává 260 000 historických svazků
a 3 000 středověkých rukopisů, 
z nichž např. Strahovský evange-
liář pochází už z r. 860. Po ná-
vratu v r. 1990 začali premon-
stráti s úspěšnou rekonstrukcí
teologického a filosofického sálu.

V následující III. etapě má
proběhnout rekonstrukce de-
pozitářů a vstupní budovy 
s pokladnou a bezbariérovým
výtahem. Je odhadována na
100 mil. Kč a měla by být fi-
nancována z veřejné sbírky,
která bude trvat 3 roky. Zá-
jemci mohou poslat jakýkoli 
finanční dar na číslo účtu
2105746158/2700. Kdo se při
návštěvě kláštera prokáže ústřiž-
kem poštovní poukázky s pří-
spěvkem Strahovské knihovně,

dostane volnou vstupenku do
knihovny a obrazárny pro 2 do-
spělé s dětmi po celou dobu sbír-
ky. Více na www.strahovskyklas-
ter.cz. Dan Novotný

Stalo se v únoru
Otočil evropskou pevninou a posadil ji na koleje 
Narodit se v rodině řemenářského mistra znamená, že Frantík
Pepík prostě musel být hodné a velmi pozorné dítě. Při matematice
opravoval kantory a tak byl z těchto hodin vyloučen! (Božské Ra-
kousko! pozn. red.) Vystudoval filosofii a matematiku, přidal astro-
nomii, angličtinu, francouzštinu, italštinu, latinu a hebrejštinu. 
V roce 1785 publikoval studii, kterou posunul a opravil zeměpis-
nou délku mnoha evropských měst. V roce 1811, už jako rytíře, ho
císař František I. jmenoval ředitelem vodních staveb v Čechách. 

Při studiu projektu průplavu Dunaj - Vltava usoudil, že bude
daleko výhodnější vybudovat koněspřežnou železnici. Mezi Lin-
cem a Českými Budějovicemi. A 25. července 1825 rýpl mladý
inženýr (už syn Frantíka Pepíka) poprvé do země, aby zahájil
stavbu první železnice na evropské pevnině. A všechno to vymy-
slel, spočítal, navrhl a rozjel František Josef rytíř Gerstner. Ve
čtvrtek 23. února by oslavil 255. narozeniny. –dn-

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
O měnách (kolem r. 1900)
Až do poloviny 18. stol. se počítalo
na míšeňské kopy, dělené na 
60 grošů po 6, 7, 12 i 14 denárech.
Potom byly zapisovány držebnostní
změny v rýnských zlatých, které měly
60 krejcarů po 6 i 7 denárech. Převod
z míšeňských na rýnské dál se tím
způsobem, že 6 kop míšeňských rovnalo se 7 zlatým rýnským. Zápisy o rýnských
zlatých objevují se ještě počátkem 19. století, ač již od r. 1753 platila měna kon-
venční, která pozbyla platnosti r. 1857. Po státním úpadku v r. 1811 přistoupila ke
konvenční měně měna vídeňská. Jeden zlatý vídeňský měl cenu 35 a půl až 24 krej-
carů, čili 1 zlatý konv. měny rovnal se 1 zlatému 41 kr až 2 zlatým 30 kr vídeňských.
Roku 1857 byla zavedena měna rakouská, 1 zlatý konv. měny měl hodnotu 1 zla-
tého a 5 kr rakouského. R. 1892 vstoupila v platnost měna korunová, kdy se 1 zlatý
rovnal 2 korunám. Vybral Dan Novotný                           

Pokud se na procházku vydáte v době, kdy
bude delší dobu mrznout, vezměte si s sebou
baterku a můžete navštívit ledové království
– a není to daleko. U Galerie Butovice za
přechodem pro chodce sejděte po schodech
k topolovému stromořadí na cyklostezku, po
které půjdete ke kruhovému objezdu a přes
něj rovně po cyklostezce dolů z kopce. Na
křižovatce silniček pod kopcem jděte rovně
po cyklostezce směr Klukovice - Hlubočepy.
Půjdete kolem skal až k bývalému koupališti
Klukovice a odtud po modré turistické
značce směr Hlubočepy. Projdete pod dvěma
viadukty a to už se budete blížit k hlavnímu
bodu vycházky. Těsně za střeženým lomem

je vlevo cestička, kterou dojdete k tunelu.
Zde uplatníte baterku. Při dlouhodobějším
mrazu vytváří voda skapávající ze stropů na
stěnách i „podlaze“ tunelu ledové útvary.
Pokud máte dostatečnou fantazii, najdete si
zde různé postavy a možná, jako já, uvidíte 
i betlém. Až projdete celý tunel, vyjdete opět

na modrou značku. Když se vrátíte kou-
sek po silničce k tabuli naučné stezky,
dozvíte se, že nad vámi na skále stával
kostelík sv. Prokopa. Dnes je tu na jeho
památku dřevěný kříž. Pokračujte dál po
modré značce a kolem Prokopského je-
zírka do Hlubočep, odkud dojedete
autobusem na Smíchovské nádraží na
metro. Tuto procházku doporučuji ab-
solvovat opravdu až v mrazivém počasí,
když je  ledový úkaz nejkrásnější.  

Tomáš Lubovský, 

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

Tentokrát vás chceme pozvat v sobotu 
4. února na pochod s názvem Kolo, kolo
Mlejnský. Vychází se od KD Mlejn v Ko-
vářově ulici. Na start můžete přijít mezi
9.00 – 11.00. Cíl je též zde v restauraci
mezi 11.00 – 15.00.

Popisy tras dostanete na startu - můžete
si vybrat ze dvou – 10 km nebo 20 km.
Obě trasy mají společný začátek, který vás
dovede do Řeporyj. Cestou minete skanzen
Řepora, který vytvořila skupina odborníků
na lidovou architekturu v bývalé těžebně
cihlářské hlíny. Dále projdete kolem pří-
rodní památky Placatá skála a rozcestí
s bývalým Trunečkovým mlýnem.

Na Dalejském potoce kdysi bylo sedm
mlýnů. Rod Trunečků vlastnil mlýn od po-
čátku 19. st. do r. 1989. Fungoval do roku
1951. JZD ho používalo k uskladnění obilí
a ke šrotování,  dnes již jsou to ruiny.

Až budete procházet ulicí Ke Klubovně,
všimněte si po pravé straně starého oprave-
ného umíráčku. V cíli si můžete odpočinout
a dát si dobré pivo. 

Pochod je součástí tradičního cyklu Pra-
hou turistickou. 

Marta Kravčíková, 

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

toUlKy

Za ledovou krásou Kolo, kolo Mlejnský

ZajíMavoSti Z prahy
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Pamětníci časů dávno minulých
vzpomínají nejen na smutné
chvíle spojené s válkou, jak jsme 
o tom psali v minulém čísle, ale
ještě raději si připomínají veselé
historky ze života Stodůlek. Vy-
slechla jsem jich hodně. Mnohé 
z nich mě pobavily, byly srozumi-
telné a nadčasové. U jiných jsem
si uvědomila, že se jim dnes za-
smějí jen ti, kdo dříve znali místní
obyvatele a prostředí vesnice. Vtip
a směšnost také často vyzní jen 
v podobě lidového vyprávění. Vy-
bírám několik drobných příběhů,
o nichž se domnívám, že osloví 
i dnešní čtenáře.

Kdyby se člověk žijící v Pra-
ze 13 prošel Stodůlkami před 
1. světovou válkou, nepoznal by
je. Stodůlky byly dříve klidná
vesnice, obehnaná poli a lou-
kami, nikoli panelovými domy,
jako je tomu dnes. Pamětníci vy-
právějí: „Když napadl sníh, jako
děti jsme sáňkovali a jeli jsme na
saních od hřbitova až k dnešní-
mu Kulturnímu domu Mlejn.“ 

Stodůlky končily na území
dnešní Nové Kolonie. Tam, co je
dnes Vitana, stálo kino neboli bio-
graf, jak se tehdy říkalo. Za ním
velké zahradnictví Čížek a pak už
jen pole. Původně se budova
dnešní Vitany stavěla jako hotel:
dole byla restaurace a nahoře po-
koje. Sál tohoto prvorepubliko-
vého hotelu Jílek se nejčastěji
využíval k promítání. Byl dosta-
tečně velký a obehnaný balkónem.
Topilo se v něm v kamínkách 
a v místnosti byly přistaveny židle.
Když bylo potřeba, židle se vykli-
dily a v sále se tancovalo. Všechny
spolky tam pořádaly ples. Po do-
končení kulturního domu v roce
1955 se na nějaký čas biograf pře-
stěhoval, ale sál pořád sloužil sto-
důleckým občanům pro pouťové,
posvícenské i masopustní zábavy.
„Pepícká“ zábava už ohlašovala
blížící se jaro.

Pamětníci se zmiňují, že oby-
vatelstvo obce Stodůlky se soci-
álně i politicky dělilo na dvě
skupiny a scházelo se ve čtyřech
různých stodůleckých hospodách:
nejdříve to byl dělnický hostinec
Na Staré; později jeho majitel
Josef Kejha postavil hostinec 
Na Nové. V hostinci Na Nové 
se scházívali dělníci - dělnické
spolky tu konaly své schůze nebo
zábavy a cvičila v něm Dělnická

tělovýchovná jednota. V této hos-
podě se hrálo ochotnické divadlo
a tancovalo se. Velmi zdařilé bylo
např. představení Jiráskovy Lu-
cerny z roku 1924. V restauraci 
U Fafků se konaly plesy sokolů 
a hasičů, u Slovana se scházívali
sedláci, působily tam zpěvácký
spolek, který též hrál divadlo, 
a myslivecká jednota.

Na zábavy chodili i starší lidé
„okukovat“. Seděli na balkóně 
a povídali si, kdo s kým tancuje,
komu to dneska večer slušelo nebo
naopak a kdo si koho namlouvá.
Ve vesnici se nic neutajilo, ale lidé
žili ve větší pospolitosti. Někdy se
při zábavách strhla rvačka, chlapi
se poprali a vyskákali oknem.
Druhý den se zase usmířili a za
týden se šlo znova.

V obecném povědomí panuje
názor, že se scházejí ženské „na
drby“. Ve Stodůlkách chodili „na
drby“ i chlapi! Z Klímovic za-
hrady vedla vrata do polí (dnes se
tam tyčí paneláky) a zeď nato-
čená k vratům, u zdi stála lavička.
Tam za humny besedovali staří
Stodůláci. V zimě se setkávali 
u kováře Kratochvíla a koláře
Fárky a většinou vzpomínali na 
1. světovou válku, jejichž bojištěm
prošli buď oni sami, nebo někdo
z jejich rodin.

Za humny se v roce 1961 na-
táčela historická balada režiséra
Františka Vláčila Ďáblova past 
s tehdy populární Karlou Chadi-
movou v hlavní roli. Některé zá-
běry se točily u Hříbků, to je
dnes dům paní Růženy Havrán-
kové. Chadimová tam přes zeď
hází věneček.

Ve Stodůlkách se vyskytovala
velmi často stejná jména, z nichž

bezkonkurenčně převažovalo
jméno Kejha. Proto se nositelé
tohoto jména odlišovali tím, že se
nazývali přezdívkami. Ty byly
dány jejich povoláním nebo mís-
tem, kde bydlili. Ve Stodůlkách
žili např. Kejha plaňko, Kejha
kostelník, Kejha kapelník, Kejha
bubeník, Kejha varhaník, Kejha 
z Branky, Kejha kliďas. Někdy
jména přetrvávala svého majitele,
např. roku 1690 statek čp. 32 pře-
vzal Matěj Hříbek ze Smíchova.
Roku 1819 ho koupil Jakub Ha-
vlůj, ale stále se tam říkalo
u Hříbků. O původu některých
přezdívek se dnes již můžeme jen
dohadovat: v hospodě U Slovana
se říkávalo u Cilingrů a šenkoval
tam hospodský Kejha alias Tatar.
Majiteli autobusu Boháčovi se ří-
kalo Barchánek.

Pro cizí lidi, kteří se sem při-
stěhovali, z toho plynula řada le-
gračních, ale někdy i trapných ne-
dorozumění. Václav Kašpar byl 
v rajchu v Německu a přivezl si
tam odtud manželku Helenu 
z Kašperských hor. Jednou byla na
poli. Přišel tam starej Zejka a řekl:

„Co tady děláte, na tom poli?“
„Žnu tady trávu. Co je vám do
toho? To je ňákýho Zejky.“  A on
říká: „To jsem já!“ A přitom se
jmenoval Tůma! Ale i na voze měl
cedulku Zejka. Dodnes jeho poto-
mek, podnikatel Zdeněk Tůma z
Řeporyj, má napsáno v logu své
firmy Tůma a pod tím Zejka.
Ochraňuje si přezdívku. Přezdívka
se datuje až k roku 1657, kdy sta-
tek čp. 20 vlastnil Jan Zejka.

Na závěr několik úsměvných příhod
převzatých z vyprávění místních pa-
mětníků: 
Na zábavách v hotelu Jílek hrával
se svou kapelou i hudebník a skla-
datel Karel Valdauf. Jezdil sem
svou Škodou Populár. Po skon-
čení jedné zábavy přišel k autu 
a našel ho na špalkách. Od té
doby nechtěl Stodůlky ani vidět.

� � �
I na posledním rozloučení se

lidé zasmáli, např. když pan
František Dvorský řekl při pro-
slovu na pohřbu fotbalisty Jendy
Helta: „Bylo nás jedenáct, už je
nás deset. Buď zdráv a spi
sladce.“  Z pohřbu se šlo hrát 
do hospody U Fafků, brzy se roz-
proudila zábava. Už když se šlo
ze hřbitova, kapela hrála veselou.

� � �
„Jednou jsme jeli od JZD do

divadla a Standa Stejskal spadl 
v Adrii ze židle. Při představení
usnul a jak bylo sedadlo sklápěcí,
překlopilo se to s ním a už ležel
na zemi. Bouchl se o opěradlo, to
se sklaplo a on nemohl vylézt.
Celé divadlo se smálo.“

Na psaní tohoto článku se 
podíleli stodůlečtí pamětníci, přede-
vším pan Vojtěch Kejha a František
Vlasák. Děkuji jim za pomoc.

Věra Opatrná

Vzpomínky

Zábava a veselé příběhy starých Stodůláků

Maškarní průvod Baráčníků z pol. 50 let u kadeřnictví Kindl na náměstí u Edenu

Ochotnické divadlo ve Stodůlkách hrálo v roce 1924 Jiráskovu Lucernu 
(vpravo ležící vodník je kronikář František Vlasák)
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� Hodinový manžel - práce v bytě i na zahradě.
Tel.: 724 995 383.
� Kosmetika, laserová terapie, masáže, líčení, Hábova
1567/14, Salon Markéta, mob.: 775 632 899, www.triplus.wbs.cz. 
� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské práce osob-
ních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy elektronických sy-
stémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049, 724 106 146.
� Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně. 
Tel. 777 227 840.
� Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání, komple-
tace nábytku. Tel.: 603 305 211.
� Masérka a pedikérka P-13. Profesionalita, přijatelné ceny.
Slevové poukázky. Tel.: 602 322 302.
� Účetnictví a daně, daňový poradce - kontakt tel.:
602 526 106, e-mail: hanka.dane@seznam.cz.
� Kosmetické služby v OC Galerie Butovice, Radlická 117, 1. patro.
Objednávejte na tel. 732 611 498.
� Servis počítačů u vás doma či v kanceláři. Zavolejte,
ZDARMA přijedeme, ZDARMA poradíme, profesionálně opravíme,
poradíme vám, zaškolíme vás, tel.: 222 769 774,
www.improvisio.cz.

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Provádím opravy počítačů, připojení k internetu.
Stavba nových PC na zakázku. Tel.: 731 819 380, e-mail:
opravycompu@seznam.cz.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 211 148 037, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@email.cz.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 270 Kč,  pán. 100 Kč. T: 602 151 310.

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.
� Stavební zámečnictví Fer-met - Stodůlky, tel.: 739 612 745.
� 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.
� 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 Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární sy-
stémy. 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.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.

� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. jader,
elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky  na tel.: 739 029 625.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Stavební práce na klíč FA. Kytír - rekonstrukce bytů,
bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost.
Tel.: 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.

Ž A L U Z I E
všEch typů

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MALO-
VÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY + ZÁ-
MEČNCTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁVKOVÁ
AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Vedení účetnictví, zprac. DPH, mezd a daň. přiznání.
Tel.: 733 153 590, 251 623 003,  e-mail: strejcovajana@seznam.cz.
� Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, zastu-
pování na kontrolách, 14 let praxe v oboru. Tel.: 603 451 870,
www.ucetnictvikomplet.cz.
� Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd
a všech daňových přiznání. Borkova@gmail.com, tel.: 604 234 151.

� Elektrikářské práce a revize, drobné a velké opravy, rekonsktrukce
v bytech, domech, kancelářích, zapojení osvětlení, zásuvek, vypí-
načů, jističů, rozvodnic, elek. vedení ke kuchyním, zapojení spotře-
bičů, varná deska, sporák, digestoř. Provádím revize elektrických
spotřebičů a prodlužovacích přívodů. Tel.: 604 794 209, e-mail: to-
mekpetr65@seznam.cz.
� Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce, opravy v do-
mácnosti. Tel.: 723 207 010, e-mail: ma.Proke@seznam.cz.
� Rekonstrukce, štuky, obklady, omítky atd. Tel.: 605 985 495.
� Masáže relaxační, uvolňování blokád, energetické oše-
tření v Poliklinice Lípa, 5. patro, Seydlerova 2451, Praha 5. Každý pátek.
Více na http://www.reikiamasaze.cz/. Objednávky na tel. 732 376 795.
� Zdravotní masáže (i akutní stavy), masáže chodidel
s diagnostikou, psychoterapie. Tel.: 723 870 506 - Luka.

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

Služby

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné (rozvody, byty, nemovitosti, smlouvy,

úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Stroupežnického 2328/30 

(st. metra „B“ Anděl u OC Nový Smíchov)
tel.: 257 327 074, 608 212 218 

e-mail: vosyka@vosyka.cz
www.akvosyka.cz

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz
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� Pronajmeme byt v Praze 5 do 50 m2 v hezkém a čistém
stavu. Cena záleží na počtu osob, 8.000 - 10.000 Kč včetně poplatků
a energií. Tel.: 777 260 333.
� Koupím rychle byt na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe v blízkosti
Centrálního parku. Platba hotově. Tel.: 777 660 690.
� Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 5+1 na
Hůrce. Nastěhování po dohodě. Tel.: 776 049 709.
� Sháníme dlouhodobý pronájem bytu pro 2 osoby v Praze 
a okolí do velikosti 3+1 s cenou do 14.000 Kč včetně poplatků dle
stavu bytu. Tel.: 220 806 245, 605 845 088.

� 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.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.

� Přijmeme schopné spolupracovníky na různé pozice do
zavedené realitní kanceláře. Tel.: 608 066 796.
� Pracovní příležitost na hlavní i vedlejší činnost. Vhodné
pro studenty, důchodce i maminky na MD. Zaškolíme. Volejte po
14 hod. Tel.: 602 322 302.

� Přijmu zdravotní sestru do zubní ordinace na Poliklinice
Hostinského, Praha 13. Zkrácený pracovní úvazek, 14 dní
placené dovolené navíc. Tel.: 731 460 648.
� Pronajmu uzavřenou garáž v ul. Běhounkova. Tel.: 602 668 742.
� Pronajmu uzavřenou garáž na Velké Ohradě v ulici Bašteckého.
Tel.: 723 144 644. 
� Pronajmu dlouhodobě garážové stání (samostatný box) u sta-
nice metra Hůrka (2. pp domu č.p. 2568/7), nájem + služby 1.000 Kč
měsíčně. Telefon: 737 145 606.
� Garáž pronajmu nebo prodám, osobní vlastnictví, udržovaná, v
ul. Nušlova, Praha 13. Tel.: 720 346 324.
�Pronajmu garážové stání u metra Hůrka, Petržílkova ul., cena doho-
dou. Tal.: 723 449 665.

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

� Jazyková škola CHANCE nabízí jazykové kurzy angličtiny a
němčiny na stanici metra Lužiny. Chopte se své šance na
www.jschance.cz, tel.: 721 311 657. Začínáme týdnem od 20. 2.
2012 a MY SE NA VÁS TĚŠÍME!
� Květinářství na Velké Ohradě vám nabízí široký sortiment
květin. Zboží, drobné dárky, zahr. a aranžérské služby.
Adresa: Přecechtělova 2396/22, Praha 5. Prodejní doba
Po-Pá 12-18.30, So 9-12. Těšíme se na vás.
� Zhubněte s námi na Hůrce. Tel.: 728 740 661, 739 470 663.

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

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

Zaměstnání

Vzpomínáme

Zdravotnické potřeby

LÍPA
Poliklinika Nové Butovice

TTiipp  nnaa  úúnnoorr  22001122
čistící zelené potraviny
Tel.:  296 113 250

vaše ZP LÍPA

� Dne 15. února 2012 vzpomeneme již 6. smutného výročí
odchodu paní Marcelky PFOBOVÉ z Velké Ohrady, milující 
a vzorné maminky Tomáška a Karolínky. Dotrpěla v manžel-
ství nad ránem po
sv. Valentinu ve
věku 33 let. Spí
svůj věčný sen na
Chodovském hřbi-
tově (H/68), v na-
šich srdcích však
žije dál. Nikdy ne-
zapomenou a za
vzpomínku přáte-
lům děkují Bílkovi,
rodiče.

+ 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

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12

„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 
„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

www.koberce-nejlevneji.cz
www.mona-nabytek.cz

Ateliér Prolínání
Poradenství respektující člověka a přírodu

- architektonické návrhy, projekty, konzultace
- poradenství pro zdravější bydlení  

Ing. Iva Kolářová  iva@pro-harmonii.cz
www.pro-harmonii.cz tel.:  737 879 400

10% sleva
s tímto inzerátem
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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.

ZAHRADNÍK
Kácení i prořezání stromů a keřů,

živých plotů.

PODZIM - ZIMA SE SLEVOU
Po - So 9.00 - 19.00 hodin

Tel.: 777 056 401

ING. LENKA BROŽKOVÁ – ÚČETNICTVÍ A DANĚ
kompletní zpracování  účetnictví, 

sestavení účetní závěrky
a daňových přiznání, spolupráce s auditorem, 

jednání s úřady,
možnost docházení do sídla firmy. 

Tel.: 602 275 663  e-mail: lenkabrozkova@volny.cz

Kvalitní DRŽÁKY (Izrael)
pro TV Norm, Led, plazmy, LCD, 

DVD, video, audio
Dovoz, montáž zdarma

T. 608 371 859
E-mail: drzaky@seznam.cz

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

www.elektroservisvolf.cz

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných

prostor ve vašem domě.
Dále uklízíme kancelářské prostory a školy.
Ceny po vzájemné dohodě. SPOLEHLIVOST!

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

MRAŽENÉ MASO PRO PSY
ryby, lososový olej, propolis

rozvoz zdarma
Kontakt: 602 379 559 
agrobio@seznam.cz

www.krmme.cz
20 letá zkušenost v zásobování zoo zahrad
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Program klubů seniorů únor 2012
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

6. 2. Oslavíme další osmdesátiny v Klubu seniorů I
Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

13. 2. Beseda s novým ředitelem DS Lukáš
Svatava Bulířová

20. 2. Káva o čtrnácté (další program KS I) Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

27. 2. Novinky v oblasti první pomoci - přednáška
Městská policie Praha

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

7. 2. Vzpomínka na spisovatele Františka Nepila
(kazeta) K. Davídek

14. 2. Popřejeme členkám klubu k narozeninám,
posedíme u kávy, video K. Davídek

21. 2. Zápis na červencový pobyt (Chlum u Třeboně),
společenské hry Milada Tomašovičová

Přijde mezi nás poutník Petr Hroch Binder
28. 2. Literární odpoledne Iluše Cejpková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

1. 2. Informace o lécích a jejich používání
Mgr. M. Trávníčková

8. 2. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

15. 2. Vyprávění poutníka Petra Hrocha Bindera
22. 2. Na kytaru zahrají a zazpívají manželé Laiblovi
29. 2. Film o zvířatech – video Jan Hamerník

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

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci
ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny 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. 2. Léčba diabetu I.

8. 2. Promítání videa

15. 2. Nároky diabetiků I.

22. 2. Léčba diabetu II.

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

Co nám přinesl uplynulý rok?
Uběhl desátý rok historie klubu seniorek ze
starých Stodůlek. Co jsme v uplynulém roce
dělaly? Scházely jsme se každý čtvrtek od-
poledne v Lukáši. Chodíme tam čím dál ra-
ději. Nejen na kafe, ale na setkání a na
popovídání. Se stejně starými kamarádkami
probereme naše starosti, zdravotní potíže,
občas i radosti. Stárnutí a depresím čelíme
také občasnými aktivitami. Jsou to oslavy
kulatých či půlkulatých narozenin spojené 
s gratulací, dárkem, pohoštěním, hudbou 
a tancem. O udržení schopnosti tančit pe-
čují některé z nás pravidelnou týdenní hodi-
nou tělocviku v sokolské tělocvičně.

Každoročně nám nejprve kupu starostí 
a pak následné uspokojení a hrdost přináší
úspěch dětského karnevalu, který pořádáme
ve Spolkovém domě. Akce začíná zabezpeče-
ním cen pro tombolu, pak nákupem občer-
stvení pro bufet, rozdělením služeb v šatně, 
u vchodu, v bufetu, u her a prodeji tomboly.
Hudbu míváme již léta bez problémů zajiště-
nou. Dětský karneval se nám zatím vždycky
povedl a přinesl nám oprávněný pocit hrdosti
z dobře vykonané práce. 

Jarní výlet, pořádaný pro náš klub Měst-

skou částí
Praha 13,
mířil na
Chodsko.
Navštívily
jsme pomník
J. Š. Baara na
Výhledech,
Baarovo mu-
zeum v Klenčí
a Kozinův sta-
tek v Újezdě.
Odpoledne
jsme si pro-
hlédly kera-
mickou dílnu v Chlistově. Milujeme výlety,
prožily jsme krásný den za správného výlet-
ního počasí.

Stejně rády jako na výlety chodíme do di-
vadla nebo na koncerty. Letos jsme navštívily
představení Proutník pod pantoflem v Di-
vadle Na Fidlovačce a Velký holky nepláčou
ve Mlejně. Potěšily jsme se Věrou Špinarovou
na koncertě na Barče i áriemi z oper Anto-
nína Dvořáka na předvánočním koncertu 
v Muzeu hudby.

V posledních pár letech je nás každý rok 
o jednu méně. Opustily nás naše spolužačky
ze školy a kamarádky a s nimi odešel i kousek
našeho života. Je to moc smutné a nedá se 
s tím vůbec nic udělat. Snad jen nahradit
ztráty dalšími, mladšími seniorkami. Ty, které
k nám přišly, přinesly novou energii a také
zlepšily věkový průměr. Dávají nám naději, 
že klub seniorek ze starých Stodůlek má před
sebou ještě dlouhou budoucnost.

Eva Leflerová, Klub seniorek staré Stodůlky

Příjemné dopoledne se seniory
Před vánočními svátky se žáci ze ZŠ s RVJ
Bronzová sešli ve středisku Lukáš v Trávníč-
kově ulici s našimi staršími spoluobčany.
Bronzáci nacvičili pestrý kulturní program, ve
kterém už tradičně zazněly vánoční koledy,
pochlubili se hrou na rozličné hudební ná-
stroje, s elánem zatancovali disco tance a ma-
karenu. Překvapením pro diváky bylo

profesionálně provedené žonglování s kou-
lemi v podání šikovných děvčat. Přítomní
stodůlečtí senioři dostali veselá přání k Váno-
cům a všichni účinkující si odnášeli na upo-
mínku ručně vyrobené dárky. Děti našly ve
svých starších spoluobčanech pozorné diváky
a posluchače, za kterými se rády vrátí při
další vhodné příležitosti. Helena Tržická
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Program klubu Mlejn únor 2012

Divadlo

1. 2. st - 5. 2. ne FUN FATELE - Ženy na
prknech. Mezinárodní
festival nového cirkusu.

18. 2. so 19.30 BUDILOVA DIVA-
DELNÍ ŠKOLA. DIVA-
DELNÍ BOUŘE.
Budilova divadelní
škola netradičním
způsobem uvádí fran-
couzskou Metodu Jac-
ques Lecoq s mezinárodním věhlasem. Zveme všechny, kteří se
zajímají o studium v oboru divadelním i filmovém - herce, tanečníky,
režiséry, scénografy, dramatiky. Více na www.budil.cz.

23. 2. čt 19.30 EMÍLIE. Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. Uvádí Cirkus Mlejn.

26. 2. ne 18.00 EASY LIVING - s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby
spojený se vzdušným tancem na šálách.

Děti

5. 2. ne 11.00 TANČÍČEK. Divadlo Kufr. Pohybově-žonglérská klauniáda
vhodná pro děti i dospělé. Tančíček “Adušiadáši” je non-verbální
představení dvou rozpustilých holek - Aduši a Dáši. Skrz žonglo-
vání, pohyb a muzikantské dovednosti se popichují a dělají si
naschvály. Ale společný žonglérský “tančíček” z nich alespoň na
chvíli udělá kamarádky.

11. 2. so  O STODŮLECKOU RŮŽI. Taneční soutěž pro děti.
19. 2. ne 15.00 DETEKTIV LUPA A TAJEMNÁ VĚŽ. Vydejme se s detektivem

Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného 
lesa, kde se skrývá tajemná věž! Loutková pohádka pro děti, 
co se nebojí. 

26. 2. ne 15.00 KAŠPÁREK V DRAČÍ JESKYNI. Hraje divadlo Xaver - František
Xaver Watzl. Pohádka podle starých loutkových her pro nejmenší
se živými písničkami, hraná na stole dřevěnými autorskými loutkami
v originálních kulisách. Kašpárek v dračí jeskyni je druhý příběh Ka-
špárka hrdiny, ve kterém tentokrát zachrání nešťastnou princeznu,
přemůže draka a napálí zlého čaroděje.

2. - 4. 3. pá-ne FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI
10. 3. so DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES
11. 3. ne 15.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Hraje a zpívá studio Mirabel.

Koncerty:

3. 2. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. NAVEN. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli
727, Praha 5.

10. 2. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. SKYDIVE (CR) - grunge indies. NAPE
(Germany) - grunge. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 5.

14. 2. út 19.30 HOP TROP
17. 2. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. KILLERPANDA - crossover-progressive.

MARA JADE - screamo-hardcore. Koná se ve Spolkovém domě,
K Vidouli 727, Praha 5.

7. - 9. 3. 18.00 PORTA PRAHA. Pražská předkola Porty 2012.
14.  3. st 19.30 KAMELOT. Roman Horký a Kamelot - křest nového alba Proti

proudu času.

RŮZNÉ:
15.  2. st 18.00 TANEČNÍ CENTRUM MARTINA. Vystoupení žáků taneční školy.

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13
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Středa 8. a 22. 2. • 12.00 - 16.00
Paličkování
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Budete potřebovat herduli, paličky, perlovku, nůžky, háček.
Kurzovné 100 Kč. Přihlášky na tel. 271 724 247,
728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Středa 8. 2. • 15.00
Finanční gramotnost
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ((rreeffeekkttáářř)),,  ŘŘeeppyy
Zveme vás na přednášku, která se koná pod záštitou společ-
nosti BraVona. Vstup volný.

Čtvrtek 9. 2. • 16.00 
Výtvarná dílna – Valentýnská srdce
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44
Přijďte k nám společně se svými dětmi vytvořit efektní valen-
týnská srdce. Dílna je pro zájemce všech stupňů šikovnosti.
Své výrobky si samozřejmě odnesete domů. Cena 90 Kč
na tvořícího účastníka. Nutná rezervace nejpozději do 5. 2.
u lektorky Hedviky Hroupové, tel. 605 291 735. Celý únor
nabízíme šálek horké čokolády s chilli za 39 Kč, jahodový
koktejl s kiwi a kardamomem za 45 Kč nebo čokoládový
dort z kuchyně Klubu Pohoda za 35 Kč. Pro každého záka-
zníka možnost poskládat si vlastní origami a nechat se tak
zvěčnit v naší Bílé vráně.

Pátek 10. 2. • 16.30 
Benefiční koncert ke Světovému dni
nemocných
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy
Představí se Miloslav Šimek – varhany, Petr Mojzeš – housle
a Robert Jirásek – tenor. Program: Johann Sebastian Bach,
Antonín Dvořák, César Franck, Camille Saint-Saëns, Wolfgang
Amadeus Mozart, Charles Gounod aj. Vstupné dobrovolné.
Výtěžek z koncertu bude příspěvkem do veřejné sbírky, která
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova.

Sobota 11. 2. • 9.00
Notor Cup 2012
SSppoorrttoovvnníí  hhaallaa  nnaa  LLuužžiinnáácchh,,  BBeelllluuššoovvaa  11887777//6688
Zveme vás na další ročník oblíbeného halového turnaje
v malé kopané Notor Cup 2012 – letos hraný jako Memoriál
Marka Kubálka. Více informací a přihlášky na
marazdansky@seznam.cz, 602 226 624.

Úterý 14. 2.  
Valentýn ve Vráně
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44

Nejen pro zamilované, ale pro všechny lidi, kteří se mají rádi.
Zamilujte si dnešní slevu 20 % na vše z naší nabídky. A to
po celý den!  Pečené srdíčko na každém stole pro vás.

Úterý 14. 2. • 18.30
Psychotronika
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás
zve na přednášku z cyklu Prokopská zastavení. Tématem je
psychotronika. Program: Projekce DVD - Martin Ševčík na
DVD mluví o svých zkušenostech s psychotronikou; prout-
kaření, léčitelství, jasnovidectví, setkání s duchovními by-
tostmi, analýza a osobní zkušenosti, odhalení pozadí
nadpřirozených jevů z křesťanského pohledu; přítomný
Martin Benc promluví o tom, co ho vedlo k natáčení doku-
mentárního filmu o psychotronice. Vstup bezbariérový,
vstupné dobrovolné.

Středa 15. 2. • 16.00
Masopust
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155
Již podruhé všechny co nejsrdečněji zveme do naší kni-
hovny na masopust. Masky jsou vítány. Masopustní pro-
gram pro vás připravili děti a dospělí ze ZUŠ Na Popelce,
těšit se můžete také na známý soubor Lučinka z KD Mlejn.

Středy 15. a 22. 2. • 19.00 – 20.30
Setkání pro radost
VV  CCíírrkkeevvnníí  MMŠŠ  SSrrddííččkkoo  ((ttřř..  BBeerruušškkyy)),,  PPooddppěěrroovvaa
11887799//22,,  LLuužžiinnyy  
Můžete se těšit na jednoduchá protahovací a pohybová cvi-
čení, kreslení, volný tanec. Cena je 100 Kč. Více na www.pro-
harmonii.cz, iva@pro-harmonii.cz, tel. 737 879 400.

Sobota 18. 2. • 9.00
Setkání starších a nemocných obyvatel
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Farní charita Stodůlky a Farnost sv. Jakuba Staršího si vás do-

Čtvrtek 8. 12. – neděle 5. 2.
Výstava obrazů
PPooddnniikkaatteellsskkýý  iinnssttiittuutt  PPyyrraammiiddaa,,  KKaarrllšštteejjnnsskkáá  3300,,
JJiinnoonniiccee
Podnikatelský institut Pyramida spolu s Vysokou školou
aplikované psychologie vás zvou na výstavu obrazů, jejichž
autory jsou Pavel Dvořák a Vladimír Heiser. Výstava je po te-
lefonické domluvě (251 612 282, 739 571 753) přístupná
v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Lze si domluvit i jiný termín.

Úterý 31. 1 – pondělí 20. 2. 
Výstava fotografií a fotografických
obrazů
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Umělecký výtvarný
koncept Simony
Krompholcové v pro-
jektu Divine je o za-
chycení mystérií
života – narození,
smrt, věčnost,
láska... Fotografie
zachycují ženskou
krásu, moudrost, 
spiritualitu... 
Fotografické obrazy
Vladimíra Bruntona
pro projekt Divine jsou vytvořeny velmi unikátní technikou
stříbrné želatiny přenesené na plátno. Více na www.sceno-
graphy.cz, www.brunton-foto.com.

Středa 1. 2. • 16.30 – 18.30 
Den otevřených dveří v Gymnáziu
Jaroslava Heyrovského
MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22447755,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zájemci o studium v naší škole mají možnost seznámit se
s vybavením odborných učeben, laboratoří a všech prostor
gymnázia.

Sobota 4. 2. • 10.00 - 14.00 
Paspartování – krabička
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa  
S sebou vezměte kovové pravítko, tužku, špendlíky, nůžky,
ostrý nožík, tkaloun (š. 1 cm), lepidlo Herkules nebo
Cores - krabičku dodáme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel.
271 724 247, 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Kalendář akcí únor
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volují pozvat na XXXIV. setkání nemocných a starších obyvatel
JZM. Program setkání: 9.00 – 10.15 - slavení eucharistie,
10.15 – 14.00 - společenská část setkání s občerstvením a kul-
turním programem. Po předchozí tel. dohodě zajistíme pro
méně pohyblivé účastníky dopravu. Bližší informace na tel.
733 108 816, charita.praha5@tiscali.cz.

Sobota 18. 2. • 10.00 - 14.00
Tisk na látku
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  
VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou přineste tričko, ubrousek a jiný textil, noviny, igelit,
nůžky - ostatní dodáme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel.
271 724 247, 728 477 933, více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 18. 2. • 14.00 – 17.00
Dětský karneval
JJiinnoonniicckkáá  ssookkoolloovvnnaa,,  BBuuttoovviicckkáá  110000//3333
Na karneval srdečně zve Tělocvičná jednota Sokol Jinonice.
Připraven je bohatý program – tanec, hry i soutěže o ceny.
Vstupné je dobrovolné.

Úterý 21. 2. • 15.30 – 17.30
Školní zralost
CCíírrkkeevvnníí  mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  SSrrddííččkkoo  ((ttřřííddaa  ŽŽaabbkkyy)),,
PPooddppěěrroovvaa  11887799//22,,  LLuužžiinnyy
Sdružení rodičů vás v rámci pravidelného cyklu Káva od
srdce zve na přednášku speciální pedagožky předškolního
poradenství Hany Imlaufové. Řeč bude o tom, jak po-
známe, že je dítě na nástup do školy připravené, jak vybrat
vhodnou základní školu a také se zmíníme o tom, co nabí-
zejí alternativní školy. Káva od srdce je pravidelně každé
třetí úterý v měsíci, pro děti je k dispozici herna za přítom-
nosti paní učitelek, občerstvení je zajištěno, vstupné dob-
rovolné. Více na www.cms-srdicko.cz.

Čtvrtek 23. 2. • 18.00
Hudba Jaroslava Ježka
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee
Všechny milovníky písniček a skladeb Jaroslava Ježka potěší
koncert, na kterém zahraje již známé uskupení J.J.Jazzman.
Vstup je volný. Všichni jsou srdečně zváni.

Čtvrtek 23. 2. • 18.00
Vernisáž výstavy fotografií
Daniely Halové
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Daniely Halové
s názvem Kunstkomora (kunstkomory neboli kabinety kuri-
ozit začaly vznikat v Itálii a ve Francii v období renesance,
sloužily jako názorná encyklopedie a jsou přímými před-
chůdci novodobých muzeí). Výstava potrvá do 29. března
a je možné ji navštívit vždy v neděli od 9.30 do 12 hod.,
ve všední dny po předchozí telefonické domluvě na tel.
251 610 850.

Pátek 24. 2. • 19.00 
Karneval ve Vráně                                      
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44  
Zveme vás na karneval v duchu českých písniček 70. - 90.
let.  Vstup pouze v masce. Nejlepší maska vyhrává super
cenu, chybět nebude ani tombola. Vstupné 100 Kč (v ceně
švédský stůl a Vinea). Místo je nutné rezervovat nejpozději
do 20. 2. přímo v baru, na info@barbilavrana.cz nebo na tel.
777 913 414.

Sobota 25. 2. • 9.30 – 14.00   
Prohlídka Vyšehradu
Sraz je před Leopoldovou bránou, ul. V Pevnosti, Praha 2
Akci pro širokou veřejnost pořádají v rámci mezinárodního
dne průvodců cestovního ruchu pražští průvodci. Pro účast-
níky jsou připraveny čtyři tematické prohlídky: bazilika 
sv. Petra a Pavla, hřbitov, kasematy a prohlídka pro rodiny 
s dětmi. Zájemci se nemusí předem hlásit. Členové Asoci-
ace průvodců ČR nabízí své služby bezplatně.
Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Sobota 25. 2. • 19.30
XXI. Sokolský ples  
JJiinnoonniicckkáá  ssookkoolloovvnnaa,,  BBuuttoovviicckkáá  110000//3333    
Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve na
již tradiční sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Smeč. Při předtančení se představí taneční oddíly
jednoty včetně účastníků mistrovství světa dívčích formací,
připravena bude i bohatá tombola. Vstupné je 150 Kč. Před-
prodej vstupenek od 1. 2. denně do 13 hod. v trafice u soko-
lovny, ve vestibulu sokolovny v úterý 18 – 19 a v pátek
16 – 17 hodin, možnost rezervace na tel. 731 535 704.

Sobota 25. 2. • 20.00   
Společenský ples
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Mateřská škola, Běhounkova 2300 a klub rodičů pořádají pro
rodiče a přátele MŠ 16. společenský ples. Zahájí ho taneční
kroužek dětí z mateřské školy, disco hudbu  zajistí pan Jiří Pře-

učil. Vstupenky si můžete zakoupit od 1. února v MŠ. Více na
tel. 251 619 700.

Sobota 10. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Akci pořádá Klub seniorek staré Stodůlky I a Spolkový dům. Na
děti čeká spousta zábavy i bohatá tombola. Vstupné je dobro-
volné. Těšíme se na vás.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Pondělí 6. – pátek 10. 2.
Jarní a pololetní prázdniny s domem
dětí
Na pololetní a jarní prázdniny 3. a 6. – 10. února jsme pro
vás připravili tradiční příměstský tábor. Více informací na-
jdete na www.ddmstodulky.cz nebo se můžete informovat
na tel. 251 620 266.

Sobota 11. 2.
Taneční soutěž O Stodůleckou růži
Soutěž, kterou pořádají DDM Stodůlky, Klub Mlejn a Taneční
skupina D.A.R., je vypsána v kategoriích děti (8 - 12 let), ju-
nioři (12 - 15 let), dospělí (nad 15 let) a je otevřená všem
tanečním skupinám a zájemcům. Soutěžní disciplíny jsou
Disco dance - sólo, duo, malá skupinka a Hip Hop - sólo,
duo, malá skupinka. Stačí si připravit 1 minutu choreografie
a pak jen počkat, co na to porota. Více informací a přihlášku
naleznete na stránkách DDM, na http://dar-dance.unas.cz,
na facebooku nebo tel. 777 645 592.

Středa 15. 2. • 14.00 – 16.30
Karneval
Přijďte se pobavit, zatancovat si, zahrát karnevalové hry,
to vše v převlečení za pohádkové bytosti či pod rouškou ji-
ných masek. Karneval je určen především pro děti 3 - 8 let.
Na každou masku čeká drobná odměna. Vstupné 30 Kč.
Prosíme o přihlášky na info@ddmstodůlky.cz.

Pondělí 12. – pátek 16. 3.
7. ročník hudební soutěže Doremifa
Soutěž je amatérská a je pro všechny děti od předškolního
věku až do 15 let, které rády zpívají a hrají na nástroj (klavír,
flétna, kytara). Soutěžící budou rozděleni do kategorií podle
věku i vybraného nástroje. Ve spolupráci s Klubem Mlejn vy-
hlašujeme kategorii zkušených, tj. vystupujících hudebních
skupin. Pokud jste amatéři, a přesto nechcete soutěžit sami,
můžete společně s kamarády udělat skupinu a zasoutěžit si
jako začátečníci. Jednotlivá soutěžní kola proběhnou
v týdnu od 12. do 16. 3. Přihlášku, kterou i s dalšími infor-
macemi najdete na www.ddmstodulky.cz, odevzdejte nej-
později do 4. března.

Více informací o akcích a všech aktivitách DDM
Stodůlky získáte na www.ddmstodulky.cz,
tel. 251 620 266.
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1. 2. rehabilitační cvičení pro maminky (příplatek 25 Kč)
15. 2. diskuze s Lenkou – „Co můžu udělat pro své manželství?"
22. 2. dílna - krakelování (rámečků, krabiček...) - je třeba se

přihlásit do 15. 2.
29. 2. volná herna a programek od maminek

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků ve velké tělo-
cvičně. 23. 2. pořádáme karneval v tělocvičně - přijďte v mas-
kách a užijte si klasické cvičení v netradičním oděvu.

Čtvrtky •  16.00 – 18.00
Volná herna
Přijďte si pohrát a seznámit se....
V týdnu jarních prázdnin (6. - 12. 2.) se všechny akti-
vity ruší.
Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz, zde se také můžete
přihlásit na dílnu.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm  SSttooddůůllkkyy,,  KK  VViiddoouullii  772277

13. 2. Začínají nové kurzy v Andělkách:
pondělí - angličtina pro děti 3 - 6 let, FZŠ Trávníčkova,
od 16.30 hodin
úterý - rytmika a tanečky pro děti 2 - 3 nebo 4 - 7 let,
Spolkový dům, 15.20 – 18.00, rozděleno dle věku
středa – od 9.30 výtvarka Matla Patla a Pracovna Montes-
sori od 1,5 roku, FZŠ Trávníčkova, od 16.00 angličtina pro
děti od 1,5 roku
čtvrtek - v časech 9.00 - 11.30 cvičení rodičů s dětmi již od
2 měsíců do cca 2 let, FZŠ Trávníčkova, rozděleno dle věku
- od 15.45 nebo 16.45 Sportovní hry pro děti od 1,5 nebo od
3 let, Spolkový dům

Přijďte se zábavně učit jazyky, protáhnout tělo nebo objevit
výtvarný talent vašeho dítěte.

Více informací o činnosti Rodinného centra Andělky
získáte na www.andelky.cz, na vybrané aktivity se
můžete přihlásit na andelky@andelky.cz.

RODINNÉ CENTRUM PŘI ZŠ
JANSKÉHO SKŘÍTCI VE ŠKOLE
JJaannsskkééhhoo  22118899  ––  vvcchhoodd  zzeezzaadduu  oodd  šškkoollnnííhhoo  hhřřiiššttěě

Pondělí 9. - 10. a úterý 15.30 – 16.30
Tancování s miminky 
Maminky tancují s miminky (3 – 12 měsíců) variace kroků
latinsko-amerických a standardních tanců. Přihlášky na
e-mailu.

Úterý a pátky 10.00 – 10.40
Cvičení rodičů a dětí (1 – 2 roky)

Středa 9 – 10.40
Zpívání a výtvarka
Pro děti (2 - 5 let) s rodiči je určen kurz tvoření a zpívání.

Pondělí 10.00 – 10.40, 14.00 – 15.00;
středa a pátek 14.30-17.30
Volná herna
Děti si pohrají a rodiče si popovídají u dobré kávy či čaje.

Pondělí a pátek 17.30 – 18.30
Cvičení pro těhulky
Pod vedením školeného cvičitele!

VV  ttýýddnnuu  66..  ––  1100..  22..  bbuuddee  cceennttrruumm  ffuunnggoovvaatt  vv  uupprraa--
vveennéémm  rroozzvvrrhhuu  ((sslleedduujjttee  nnaa  nnaaššiicchh  ssttrráánnkkáácchh))..

Čtvrtek 16. 2.
Karneval
Zveme všechny děti s jejich rodiči na maškarní bál do na-
šeho centra. S sebou přezutí (i doprovod), maska, dobrá
nálada.

Více na www.skritciveskole.estranky.cz, hlásit se
můžete na skritciveskole@email.cz nebo na tel
723 607 070.

TŘINÁCTKA 
R KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky • 16.00 –  17.30
Dětský klub Savana
Outdoorový klub pro děti ve věku 5-9
let. Více na frantisek.duda@gmail.com.

Úterky • 10.15 – 11.15  
Cvičení pro seniory
Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. Více na
775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Angličtina na Třináctce
Středa 10.00 – 11.30 - British English for Advanced

Students
Středa 19.00 – 20.30 - British English for Young

Professionals
Čtvrtek 18.30 – 20.00 - British English for Intermediate

Students
Contact information: alanbowe@tiscali.cz, mobile
728 972 416.

Každá 2. středa v měsíci • 19.30 – 21.00 
Setkání klubu „young adults“.
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 

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

Pátky 3., 17. a 24. 2. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičeníčkem
Nevíte jak malé neposedy zabavit? Chcete své ratolesti se-
známit s podobně starými kamarády? Chcete si popovídat
s dalšími maminkami? Tak právě pro vás je připravena
každý pátek naše herna. Od 6. do 10. 2. program není
(jarní prázdniny).

Úterý 14. 2. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou –
vegetariánství jako inspirace i léčba 
Jak vařit pro rodinu s rozdílnými stravovacími nároky?
Jako host přijde se svým receptem paní Lenka Maříková
z klubu Naše dítě vegetarián. Zájemce prosíme o nahlá-
šení den předem - SMS na tel. 775 690 806. 

Úterý 21. 2. • 9.30 – 11.30   
Výtvarka pro nejmenší  - karnevalová
maska 
Přijďte si s dětmi vyrobit z papíru tradiční masky na masopust
či karneval, pohrát si a zazpívat. Vhodné i pro nejmenší děti.
Těší se Petra.

Úterý 28. 2. • 9.30 – 11.30
Přednáška s názvem Měsíček a přírodní
péče o oči
Magdaléna Dobromila vám
poradí jak pečovat o oči po-
mocí bylinek, reflexní terapie,
cvičení a léčení barvami. Hlí-
dání dětí zajištěno. Prosím 
o nahlášení předem - SMS 
na tel. 775 690 806.

Více informací o aktivitách Mateřského centra Pro-
kůpek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz, nahlášení na akcích předem –
SMS na tel. 775 690 806.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
TTřřiinnááccttkkaa  --  kkřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm  LLuukkaa,,
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
Těšíme se na společné vyrábění, zpívání, cvičení s říkadly
i divadélka - vše na téma pohádky. Oba dny mají v jednom
týdnu stejný program.

Středy • 9.00 – 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Od 9.30 probíhá cvičení pro děti (1 - 2 roky) a jejich doprovod.
Pro dospělé je od 10.30 připraven program s hlídáním dětí:

Kalendář akcí únor
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Rozhovory o tématech související s věkem, kdy člověk
činí zásadní životní rozhodnutí. Více na franti-
sek.duda@gmail.com.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY 
UU  TTrroojjsskkééhhoo  zzáámmkkuu  112200//33,,  PPrraahhaa  77

Happy Mondays
Každé únorové pondělí mají vstup do zoo za korunu všichni
tatínci s kočárky, dětmi v krosnách, v šátcích apod.

Cestovatelská setkání v zoo
Každé úterý od 18 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha,
vstupné 20 Kč, program: 7. 2. - Indie a Dalajláma, 14. 2. -

Voodoo a zombie, 21. 2. - Zapomenutý svět Venezuely,
28. 2. -  Indonésie, země dětí a slunce.

Pondělí 6. -  neděle 19. 2.
Zoologická kvízová stezka po zoo
Nejen pro ty, kteří o jarních prázdninách zůstali v Praze. 

Sobota 18. 2.
Masopust v zoo
Začínáme ve 14 hodin. 

Sobota 25. 2.
Jak bydlí ptáci?
Tušíte, jaká budka je ta správná? Pokud ji správně vyrobíte
a umístíte, může vám na zahradě zahnízdit právě váš oblí-
bený ptačí druh.

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

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

INZERCE
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Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� So 4. 2. SVĚT STŘEDOVĚKÝCH KATEDRÁL.
Pojďme se zaposlouchat do „hudby katedrál“ 
   a vstupme do chrámu sv. Víta, Václava a Vojtě-
cha vnímat krásu středověké architektury
a způsob, jakým nás středověcí architekti doká-
zali pozdvihnout až k nebesům. Začátek ve
14.00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském
náměstí. Cena 100/70 Kč + vstupné do kate-
drály 250/125 Kč. Jarmila Škochová
� Ne 5. 2. KOLEM PÍSKOVCOVÝCH SKAL. Co má Prosek společného se svatováclav-
skou legendou? Kdy se ráz zdejší volné krajiny začal měnit na dělnické kolonie? Jaké sto-
letí pamatuje místní kostel sv. Václava a kde hledat na Proseku pískovcové jeskyně? Víte,
kde je Máchalka a kde Šilboch? Začátek akce ve 13.00 na stanici metra C Prosek.
Cena 100/70 Kč.  Bohumil Kocourek 
� So 11. 2. SMÍCHOVSKÉ USEDLOSTI. Vraťme se do časů, kdy byl Smíchov za branami
Prahy a na jeho stráních se pásl dobytek a pěstovala vinná réva. Procházka za smíchov-
skými usedlostmi nás zavede k Zámečnici, Skalce, Klamovce, Palatě či k usedlosti Hře-
benka. Začátek ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 9 a 10 Kavalírka. Cena 100/70 Kč.
Bohumil Kocourek
� Ne 12. 2. POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka ambitů, kostela Narození Páně, Svaté
chýše, klenotnice. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vchodem na Loretánském náměstí.
Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do Lorety 100 Kč. Průvodce PIS
� Čt 16. 2. KOSTEL SV. HAŠTALA. Pojďte se projít okolím kostela, obdivovat nově zres-
taurované skvosty v interiéru a původní gotické nástěnné malby s motivy Ukřižování či
Poslední večeře Páně. Začátek akce v 15.00 před kostelem na Haštalském náměstí na
Starém Městě. POZOR! – omezený počet účastníků na 50 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + příspěvek na kostel 40 Kč. PhDr. Jana Jebavá
� So 18. 2. PETRSKÁ ČTVRŤ. Procházka jednou z nejstarších částí Prahy mezi kostely
sv. Petra a sv. Klimenta s prohlídkou kostela sv. Klimenta založeného v 11. století. Začá-
tek akce ve 14.00 na zastávce tramvaje č. 3 Těšnov. Cena 100/70 Kč + příspěvek na kostel
30 Kč. Eva Sokolová
� So 25. 2. ZA APOŠTOLY NA RADNICI. Akce pro děti v rámci vycházek „Zábavný děje-
pis“. Vyprávění o radnici a jejích dějinách spojené s prohlídkou interiérů i románských

sklepení radnice. Začátek akce v 10.00
před Staroměstskou radnicí na Staro-
městském náměstí. POZOR! – omezený
počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek.
Cena 100/70 Kč (%) + jednotné snížené
vstupné do radnice 25 Kč + jednotné
snížené vstupné do věže 25 Kč.  Zuzana
Pavlovská, Monika Koblihová

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

poZvánKa na vycháZKU

� Baví se dva vysokoškoláci: „Ty bláho,
když si uvědomím, jaký já jsem inženýr, tak
mám normálně strach jít k doktorovi...“ 

� Učitelka: „Zvykejte si na větší samo-
statnost při učení, jste ve 3. třídě a vaši
rodiče už na probíranou látku pomalu
nebudou stačit.“ 

� Manžel vyčítá manželce: „Ty udržuješ
v našem bytě pořádek jenom proto, že jsi
líná hledat.“

� Ostravák se vrátí z dovolené:  „Tak si
představte, že v těch Tatrách mají
vzduch, co není vidět.“

to jSoU tEda Fóry

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Letošní zima nám krásu ojíněných rostlin často neukazuje.
Snímek, který pořídila paní Jovana Chvojková na Lužinách, nám ji alespoň připo-
mene. Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň
300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 

� Dívka rozmlouvá se svým chlapcem: 
„Až budeme svoji, chci sdílet všechny tvé
starosti a trable a pomáhat ti nést tvé ži-
votní břemeno.“ 
„Ale já žádné trable ani starosti nemám.“ 
„Taky ještě nejsi ženatý.“

� „Představ si, mami, Mirek včera přišel 
do školy špinavý a paní učitelka ho za trest
poslala domů!“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“

� Dva opilci na kolejích:  
„To jsou ale dlouhé schody“.
„A to zábradlí je děsně nízko“.
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Čtenářská soutěž
Tentokrát se podíváme do Anglie, největší země Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska. Ptát se budeme na město a jednu z jeho dominant. Protože sou-
těž nebude těžká, navíc vám opět napoví obrázek Jana Babky, věříme, že se zapojí
i naši nejmladší čtenáři. 

Město, na jehož jméno se ptáme, se rozkládá na rozloze více než 1 500 km²
a žije tam zhruba 8 milionů obyvatel. Leží na jihovýchodě země při ústí řeky Temže.
Mezi pozoruhodná místa a dominanty, které byste si při jeho návštěvě neměli ne-
chat ujít, bezesporu patří například Piccadilly Circus, Trafalgarské náměstí, planetá-
rium, Muzeum voskových figurín Madame Tussaud, Tower Bridge, Buckinghamský
palác, katedrála svatého Pavla, Westminsterský palác nebo 96,3 m vysoká věž se
čtyřmi hodinovými ciferníky, navržená ve viktoriánsko-gotickém stylu. Hodiny jsou
pověstné svou přesností, kterou si uchovaly i při bombardování v průběhu druhé
světové války. Víte, o které město jde a jak se říká zmíněné hodinové věži?

V lednu správně odpověděli ti, kteří uvedli Berlín
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Jiří Košík, Stodůlky.
Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Petr Zavřel, Lužiny; Alice Janů, Stodůlky;
Zora Brázdová, Velká Ohrada.

Soutěžní otázky na únor:
1) V jedné z našich škol bylo otevřeno nové atrium. Ve které? 
2) Kdy se budou konat pražská předkola Porty 2012?
3) Kdo je pořadatelem XXI. Sokolského plesu?

Správné odpovědi na lednové otázky: 
1) V prosinci byla zpřístupněna stálá expozice Svatovítského pokladu. Kde? 

V kapli sv. Kříže
2) Kdo bude hostem prvního letošního dílu koncertního cyklu Třináctého na 

třináctce? Rocková legenda Roman Dragoun
3) Kdo a kdy založil osadu Klánovice? 

V roce 1878 Václav Klán

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Jarka Modrá, Stodůlky.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února 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

�
Únorová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Únorová křížovka
Společnost IMCO, s.r.o., se již od roku 1993 zabývá zejména importem mléčných
výrobků a sýrů. Začátkem prosince otevřela svou druhou prodejnu delikates 
v Praze 13 poté, co si již dva roky fungující prodejna v Praze 6 získala u zákazníků
velkou oblibu. Máte chuť na něco výjimečného? Gourmet Imco Hůrka vám nabízí
širokou škálu vybraných... (viz tajenka). Vedle sýrů světových značek nabízí také
uzeniny a prosciutta, kvalitní vína, těstoviny, mořské plody, olivy, sušená rajčata,

paštiky, hlemýždě,
nakládanou zele-
ninu, pesta nebo
olivové oleje. V ne-
poslední řadě tu
mají své zástupce
také káva, čaje
nebo luxusní čoko-
lády. Za první měsíc
po otevření si ob-
chůdek na Sluneč-
ním náměstí 14,
nedaleko stanice
metra Hůrka, našla

řada spokojených zákazníků. Díky častým a pravidelným ochutnávkám uzenin 
a sýrů se sem rádi vracejí. Usměvavý personál ochotně poradí s výběrem, cokoli
vysvětlí, nabídne ochutnávku vybraných produktů, zhotoví dárkový koš nebo při-
praví obloženou mísu podle konkrétního přání a představy. Na vaši návštěvu se
těší od pondělí do pátku od 10.30 do 20.30 a v sobotu od 9.30 do 15.30. Telefonní
číslo je 252 549 634.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. února. Uveďte, prosím, tele-
fonní kontakt. Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice,
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Lednová tajenka: NABÍZÍ TENISOVÁ ŠKOLA TALLENT...
Výherci: Soňa Langová, Velká Ohrada; Lenka Průchová, Stodůlky; Miroslav Buzgovič,
Nové Butovice. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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