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Sdělení úřadu a městské části

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 byl v regionu Prahy 13 

stanoven takto: 

• 11. dubna 2013 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek  

• 25. dubna 2013 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek 

                      Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko
Zápis do CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, proběhne ve středu 20. března 

od 14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný zástupce 

s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ 

 Srdíčko, kterou si může vytisknout z webových stránek www.cms-srdicko.cz nebo vy-

zvednout v kanceláři školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu. 

Eva Kuchyňková, ředitelka školy

Poděkování za pomoc při organizaci voleb
Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům okrskových volebních komisí a všem 

pracovníkům úřadu, kteří se v lednu podíleli na přípravě a průběhu první přímé volby 

prezidenta republiky. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných proběhly volby 

a zpracování výsledků hladce a bez problémů. Děkuji.

Kateřina Černá, tajemnice Úřadu MČ Praha 13  

Náhrada škody při úrazu na chodníku
Dojde-li ke zranění na zledovatělé pěší komunikaci, může občan uplatňovat náhradu 

způsobené škody na vlastníkovi pozemku (dle listu vlastnictví), který podle novely zá-

kona o pozemních komunikacích z roku 2009 za stav chodníku odpovídá. V žádosti 

o náhradu vzniklé škody způsobené úrazem na chodníku je nutné přesně uvést den, 

hodinu, místo úrazu a typ zranění. K žádosti se přikládá kopie lékařské zprávy, kontakt 

na případného svědka události, event. fotodokumentace a mapa s přesným zakresle-

ním místa, kde došlo k úrazu, aby bylo zřejmé, kdo je vlastníkem pozemku. Vlastní-

kem pozemků na území Prahy 13 není jen městská část, ale i hlavní město Praha nebo 

soukromí vlastníci. Mapu je možné získat na našem úřadě nebo na internetu v katas-

tru nemovitostí. 

Jde-li o pozemek v majetku nebo ve správě MČ Praha 13, je třeba se obrátit 

na odbor majetkový bytový a investiční, Sluneční nám. 2580/13, tel. 235 011 211, 

e-mail: RihovaD@p13.mepnet.cz. Pokud jde o pozemek hl. města, je nutné se obrátit  

na Magistrát hl. m. Prahy, odbor správy majetku, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.

Danuše Říhová, odbor majetkový bytový a investiční

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz

Klub pro výstavbu domova pro seniory: Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz

Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .http://praha.kscm.c z/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 a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
1.  Konzervativní přístup pro realizaci 

dalšího nakládání s peněžními pro-

středky, tj. peněžní trh v ČR 

2.  Diverzifikaci rizika 

a)  v úložkách s maximální disponi-

bilitou s peněžními prostředky 

b)  úložky provádět minimálně 

u třech peněžních ústavů, kte-

rými mohou být: Česká spoři-

telna, Komerční banka, UniCredit 

Bank, PPF banka

3. Ke zhodnocení použít jako dosud 

maximálně částku 1 200 mil. Kč 

a

SCHVÁLILA
převést částku ve výši do 100 mil. Kč 

z UniCredit bank do Komerční banky 

(změna úročení z 1,15 % p.a.  

na 1,40 % p.a.) 

SOUHLASILA
s umístěním výjimečně přípustné 

stavby výstavba pozemní komunikace, 

nový výjezd z areálu Bezpečnostní  infor-

mační služby na Rozvadovskou spojku, 

Praha 5 ve funkční ploše IZ – izolační 

zeleň, za podmínky, že veškeré náklady 

na přeložky inženýrských sítí uhradí ža-

datel – BIS 

JMENOVALA 
nové personální obsazení umísťovací 

komise Rady MČ Praha 13:

předsedou komise: Aleše Marečka, zá-

stupce starosty, 

členy komise: Ing. Vítězslava Panochu, 

člena Rady MČ Praha 13, Mgr. Evu 

Montgomeryovou, členku Rady MČ 

Praha 13,  MUDr. Evu Zídkovou, lékařku 

– kardiologa, Mgr. Helenu Hájkovou, 

vedoucí odboru OSPZ Prahy 13, Lenku 

Kotkovou, DiS., členku Zastupitel-

stva MČ Praha 13, 

tajemnicí komise: Bc. Lucii Bezděkovou, 

asistentku zástupce starosty

SCHVÁLILA 
a vyhlašuje podmínky pro udělení 

grantů v oblasti kultury, sportu a vy-

užití volného času pro rok 2013 

a 

JMENOVALA
komisi pro rozdělení těchto grantů 

ve složení: 

předseda: Petr Zeman, 

členové komise: Ing. David Vodrážka, 

David Zelený, Aleš Mareček, 

Ing. Vítězslav Panocha 

tajemník komise: Bohdan Pardubický, 

asistent zástupce starosty

NESOUHLASILA
s pronájmem části pozemku parc. 

č. 151/307, v k. ú. Stodůlky, společnosti 

ContiTrade Services, s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
a)  návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok 

2013 v těchto navrhovaných obje-

mech: 

Příjmy: 

– Daňové příjmy:     46 330 000 Kč 

– Nedaňové příjmy:    5 040 000 Kč 

– Transfery:        276 849 600 Kč 

– Investiční                  0 Kč 

Celkem příjmy:             328 219 600 Kč 

Příjmy včetně 

financování:  328 219 600 Kč 

Výdaje:                            

– Neinvestiční výdaje:  296 639 900 Kč 

– Investiční výdaje:     19 966 800 Kč

Celkem výdaje:                 316 606 700 Kč 

Financování:                    11 612 900 Kč 

Výdaje včetně 

financování: 328 219 600 Kč 

Přebytek:                       11 612 900 Kč

SCHVÁLILO
předložený materiál Rozpočtový výhled 

MČ Praha 13 na roky 2014 – 2018

NESCHVÁLILO
návrh členů ZMČ P13, klubu zastupitelů 

za stranu TOP 09, na zveřejňování dů-

vodových zpráv k usnesením RMČ P13 

v digitální podobě na webových strán-

kách MČ

SOUHLASILO
s předložením projektové žádosti 

 Digitalizace archivu stavebního úřadu 

s celkovým rozpočtem do maximální 

výše 9 mil. Kč v rámci vyhlášené výzvy 

k  předkládání projektových žádostí 

v Operačním programu Praha – Kon-

kurenceschopnost

a

SCHVÁLILO
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých vý-

dajů projektu z rozpočtu MČ Praha 13, 

tj. maximálně 675 000 Kč, a financování 

nezpůsobilých výdajů projektu 

SOUHLASILO
s předložením projektové žádosti Inter-

aktivní úřední deska s celkovým rozpoč-

tem do maximální výše 1 600 000 Kč 

v rámci vyhlášené výzvy k předkládání 

projektových žádostí v Operačním pro-

gramu Praha – Konkurenceschopnost 

a

SCHVÁLILO
poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých 

výdajů projektu z rozpočtu městské 

části Praha 13, tj. maximálně 

120 000 Kč, a financování nezpůsobi-

lých výdajů projektu  

 Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kan-
celář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.
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Jaká je budoucnost kamerového sys-
tému v městské části? Plánujete stále 
jeho rozšíření? 
Rozšíření kamerového systému 
je v současnosti úplně otevřenou 
záležitostí, protože čekáme, jak 
se k našemu záměru postaví 
hl. město Praha. Na kamerové 
systémy existují dva hlavní po-
hledy. Jedni proti kamerám bo-
jují, protože v nich vidí nástroj 
omezení své svobody, svého sou-
kromí. Druhá, velmi početná 

skupina lidí ale považuje kamery 
za důležitý prvek prevence kri-
minality a naopak si jejich insta-
laci žádá. 

Odpůrce i podporovatele 
kamer máme i v Praze 13. Když 
se záměr rozšíření kamerového 
systému projednával v zastupi-
telstvu, obdrželi jsme dvě petice 

na dodavatele celého projektu. 
Počet kamer a jejich umístění 
musí být záležitostí odborníků. 

To, na čem trváme, je požada-
vek, aby se námi pořízené ka-
mery staly součástí Městského 
kamerového systému, který pro-
vozuje hl. město Praha a výstupy 
sleduje Městská policie. O vyjád-
ření jsme požádali vedení hl. 
města již před delší dobou 
a zatím jsme stále nedostali jed-
noznačné stanovisko. Pokud vím, 
měla by se naší žádostí zabývat 
v nejbližších týdnech Rada 
hl. města Prahy. Teprve poté, 
až obdržíme jasné stanovisko 
hl. města, se budeme rozhodovat, 
zda k rozšíření kamerového sys-
tému přistoupíme či ne a pokud 
ano, v jakém rozsahu. 

Jedno však mohu prohlásit už 
nyní – kamery rozhodně nejsou 
určeny ke špehování občanů. 
 Kamery nenahlížejí do ložnic 
a soukromých prostor, všechny 
sledují výhradně veřejně pří-
stupná místa, kde většině lidí 
 nevadí. Kamery, které jsme in-
stalovali na budovy základních 
a mateřských škol, úspěšně 
chrání školy před zloději a van-
daly. Význam kamer se samo-
zřejmě nesmí přeceňovat, 
nevyřeší všechno a musí být do-
plněny dalšími opatřeními, ale 
určitě pomohou. Přítomnost ka-
mery může odradit pachatele 
od spáchání trestného činu nebo 
pomoci při ztotožnění zločince, 

– první proti kamerám protesto-
vala, druhá naopak žádala jejich 
zavedení. Při předběžném pro-
jednávání investičního záměru 
převládl v zastupitelstvu napříč 
politickým spektrem názor, že 
rozšíření kamerového systému je 
smysluplné a že by bylo příno-
sem pro prevenci kriminality 
na našem území. Není pravda, 
jak tvrdí některá média, že tr-
váme na kamerovém systému 
za 100 milionů korun. To je 

pouze maximální částka, schvá-
lená zastupitelstvem, která nesmí 
být překročena. Výsledná cena by 
samozřejmě vzešla z veřejné za-
kázky. Realizaci systému by totiž 
musela předcházet veřejná za-
kázka na pořízení projektové do-
kumentace systému a po jejím 
zpracování veřejná zakázka 

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

který se v dohledu kamery činu 
dopustí. Policie stále častěji zve-
řejňuje záběry zachycené kame-
rami se žádostí o pomoc při 
identifikaci pachatele. Jednu ta-
kovou žádost kriminalistů na-
jdete i v tomto STOPu. Často se 
podaří, že kriminálníka někdo 
pozná a je zadržen. To by si měli 
zapřísáhlí odpůrci kamer uvědo-
mit. 

Jak to bude s kamerami v naší 
městské části, k tomu se v bu-
doucnu ve STOPu určitě vrá-
tíme.    

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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
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Informační zpravodaj Městské části Praha 13Vážení čtenáři,

možná vás koledníci s pomlázkou na obálce překvapili, ale je to tak – Velikonoční 

 neděle vychází letos už na 31. března. Proto mají Velikonoce prostor již v tomto čísle. 

V rubrice Téma STOPu přinášíme článek starosty Davida Vodrážky o schváleném roz-

počtu na letošní rok a informaci o zahájené stavbě parkoviště na Velké Ohradě. Přímá 

linka se zabývá diskuzí o možnosti rozšíření kamerového systému. Nechybí ani další 

 aktuální témata – parkovací zóny a rekonstrukce obchodního centra. Vybrané reakce 

 čtenářů na minulé téma – psi ve městě – najdete v listárně. V Informacích z radnice 

uvádíme první část článku o novele stavebního zákona. 

Fanoušky kopané potěší článek o minulosti i současnosti místního úspěšného fotba-

lového klubu TJ Sokol Stodůlky. Redaktorka Eva Černá tentokrát rozmlouvala s Václavem 

Nejmanem, vedoucím jinonické záchranné stanice pro volně žijící zvířata. Za celou 

 redakci STOPu vám přeji brzký příchod jara a radostné Velikonoce.     

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Novinky ve stavebním zákonu (1. část)
V roce 2012 byla pod č. 
350/2012 Sb. schválena rozsáhlá 
novela stavebního zákona (zákon 
č. 183/2006 Sb.), která je účinná 
od 1. 1. 2013. Smyslem této no-
vely je především upřesnění ně-
kterých pojmů a zjednodušení 

přípravy a povolování jednotli-
vých staveb. 

U územního řízení došlo 
k podstatné změně ve způsobu 
informování o jeho zahájení. 
Oznámení o zahájení řízení se 
bude účastníkům a dotčeným or-
gánům doručovat jednotlivě. Vý-
jimku tvoří řízení s velkým 
počtem účastníků (tzn. větším 
než 30), kdy se kromě žadatele, 
vlastníka stavebního pozemku, 
dotčených orgánů a obcí, na je-
jímž území se záměr nachází, do-
ručuje veřejnou vyhláškou. Zde je 
třeba upozornit na to, že účast-
níci řízení, tzv. „sousedé“ se 

v oznámení o zahájení řízení 
a v dalších úkonech v řízení do-
ručovaných veřejnou vyhláškou 
nově identifikují označením po-
zemků a staveb podle údajů evi-
dovaných v katastru nemovitostí. 
Ústní jednání v rámci územního 

řízení je veřejné pouze v případě 
záměrů posuzovaných ve zjišťo-
vacím řízení, dále záměrů, pro 
které bylo vydáno stanovisko 
EIA k posouzení vlivů na životní 
prostředí, nebo záměrů umísťo-
vaných v území, ve kterém nebyl 
vydán územní plán. Konání ve-
řejného ústního jednání se 
v tomto případě veřejnosti ozna-
muje veřejnou vyhláškou. Sou-
částí informování veřejnosti je 
i povinnost stavebníka vyvěsit 
na určeném místě informaci, že 
podal žádost o vydání územního 
rozhodnutí, včetně grafického 
vyjádření záměru. Tato povinnost 

se však vztahuje pouze na zá-
měry, které jsou uvedeny v pří-
loze č. 1 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a zá-
měrů umísťovaných v území, kde 
nebyl vydán územní plán. 
Obecná informační povinnost 
z obecné úpravy zahájení územ-
ního řízení tak byla novelou ze 
zákona vypuštěna. 

Lhůta k vydání územního roz-
hodnutí je nově stanovena 
na 60 dnů, ve zvlášť složitých 
 případech na 90 dnů. Novinkou 
je i zjednodušení postupu společ-
ného územního a stavebního ří-
zení. Společné územní a stavební 
řízení je nyní možné zahájit 
na základě jedné žádosti o vydání 
společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Doposud 
bylo nutné žádat zvlášť o územní 
rozhodnutí i stavební povolení 
a teprve poté o spojení územního 
a stavebního řízení. 

Nový stavební zákon z r. 2006 
zavedl institut územního sou-
hlasu, který může stavební úřad 
vydat u staveb, které nevyžadují 
stavební povolení ani ohlášení, 

u staveb na ohlášení a u změn 
staveb (nástavby, přístavby, sta-
vební úpravy). Územní souhlas je 
tedy určitou alternativou vůči 
územnímu rozhodnutí, jeho vy-
dání předchází procesně jedno-
dušší postup. Územní souhlas se 
neprojednává v územním řízení, 
není správním rozhodnutím 
a právních účinků nabývá dnem 
doručení žadateli. Další zjedno-
dušení povolovacího procesu spo-
čívá v možnosti podat současně 
žádost o územní souhlas a ohlá-
šení stavebního záměru (§ 96a). 
Společný územní souhlas a sou-
hlas s provedením ohlášené stavby 
nabývá právních účinků dnem 
doručení stavebníkovi a doba jeho 
platnosti činí 2 roky obdobně 
jako u územního souhlasu. 

Novinkám v oblasti staveb, 
které nevyžadují žádnou z forem 
umístění nebo podléhají ohlášení 
či stavebnímu povolení, se bu-
deme věnovat příště. V případě 
nejasností, do které skupiny kon-
krétní stavba spadá, se obracejte 
telefonicky nebo osobně na sta-
vební odbor. 

Gabriela Strejčková, stavební odbor

Úřední adresa neslouží 
k doručování pošty
Podle zákona o evidenci obyvatel 
může správní orgán ve správním 
řízení rozhodnout o zrušení 
údaje o místě trvalého pobytu 
občana. Učiní tak na návrh vlast-
níka objektu, který je povinen 
prokázat, že zaniklo užívací 
právo občana k objektu nebo 
jeho vymezené části, a že občan 
objekt nebo jeho vymezenou 
část neužívá. Je-li údaj o místu 
trvalého pobytu občanovi úředně 
zrušen a ten si nezvolí nové 
místo trvalého pobytu, má tzv. 
„úřední adresu“, tedy adresu sídla 
ohlašovny, v jejímž územním ob-
vodu byl občanovi trvalý pobyt 
úředně zrušen – v našem případě 
Úřadu MČ Praha 13. Tato ad-
resa slouží pouze jako evi-
denční údaj, za účelem vydání 
osobního dokladu občanovi 
a nelze ji pokládat za adresu pro 
doručování jeho korespondence. 
V budově úřadu nikdo s úřední 
adresou nebydlí, ani zde nemá 
domovní schránku. Úřad MČ 
Praha 13 není ze zákona opráv-
něn přebírat soukromou poštu 

fyzických osob a nepřebírá 
od doručovatelů korespondenci 
pro občany, jimž byla úřední ad-
resa přidělena. Je v zájmu kaž-
dého občana učinit taková 
opatření, aby mu byly písemnosti 
doručovány tam, kde se fakticky 
zdržuje.  

Občan s úřední adresou má 
možnost:
– vyzvedávat si zásilky na poště 

(domluvit si tzv. „odnos“ – 
zdarma)

– zajistit si na poště „dosílku“ 
na adresu, kde se zdržuje 
(za poplatek)

– zřídit si na poště P.O. BOX 
(za poplatek)

– zřídit si datovou schránku 
(za poplatek)

– zdarma nahlásit na ohlašovně 
podle místa trvalého pobytu 
doručovací adresu, která se do-
stane do informačního sys-
tému evidence obyvatel. Tu 
pak využívají soudy a veškeré 
správní orgány.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních 

 dokladů a evidence obyvatel

Informace z radnice
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Poplatek za psa je splatný v březnu
Opět je tu termín, kdy je nutné 
uhradit poplatek za chovaného 
psa. Sazby jsou v Praze 13 násle-
dující:
– v rodinném domě 600 Kč/rok/

pes (splatnost do 31. 3.)
– v provozovně 600 Kč/rok/pes 

(splatnost do 31. 3.)
– v bytovém domě 1 500 Kč/

rok/pes (splatnost poloviny 
do 31. 3. a druhé do 31. 8.)
Osoby, které pobírají pouze 

důchod (invalidní, vdovský, sta-
robní, sirotčí), platí za psa ročně 
200 Kč (splatnost do 31. 3.). Za 
každého dalšího psa se poplatek 
zvyšuje o 50 %.

Začátkem měsíce března jsou 

poplatníkům rozesílány kom-
pletně vyplněné složenky, což je 
nadstandardní služba pro občany. 
Tvrzení o neobdržení složenky 
není důvod k nezaplacení po-
platku za psa. Nezaplacení po-
platku také není signál pro 
správce poplatku, že držitel psa 
již nemá povinnost poplatek pla-
tit. Psa je vždy nutno řádně od-
hlásit, jinak poplatková povinnost 
trvá. 

Více na www.praha13.cz – Jak 
si zařídit - Místní daně a po-
platky. Dotazy směřujte na tel. 
235 011 411 nebo e-mail 
 zavitkovskaz@p13.mepnet.cz.
Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO
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Rozpočet na rok 2013 je schválen

Návrh rozpočtu na rok 2013 
vznikl v podmínkách výrazného 
poklesu příjmů ze státního roz-
počtu i rozpočtu hl. města Prahy. 
Z toho důvodu jsme sestavili 
rozpočet tak, že plánované vý-
daje jsou přibližně o 18 milionů 
nižší než v roce 2012. Jsem ale 
moc rád, že i při výrazném 
 snížení převodů od státu 
a hl. města se nám stejně jako 
v předchozích letech podařilo 
 sestavit rozpočet s vyváženými 
příjmy a výdaji, který pokryje 
hlavní potřeby městské části. Ná-
sledující čísla uvádím pro pře-
hlednost v za okrouhlené podobě. 
Podrobný rozpočet najdete na 
www.praha13.cz v oblasti Měst-
ská část – Důležité dokumenty.

Rozpočet byl schválen s výdaji 
ve výši 328,2 milonu korun. Je 
stejně jako v předchozích letech 
přebytkový s tím, že přebytek 
ve výši 11,6 milionu korun jde na 
splátku úvěru na stavbu radnice.  

Příjmovou stránku rozpočtu 
tvoří převody ze státního roz-
počtu, z rozpočtu hl. města Prahy 
a z vlastní hospodářské činnosti 
(to znamená např. z nájmů neby-
tových prostor) – celkem je to 
276,8 milionu korun. Daňové 
a nedaňové příjmy (např. správní 
poplatky, místní poplatky apod.) 
ve výši 51,4 milionu korun tvoří 
druhou důležitou složku pří-
jmové stránky rozpočtu. 

Výdajová stránka rozpočtu se 
skládá ze dvou částí – většina 

prostředků je určena na neinves-
tiční výdaje, menší část je vyčle-
něna na investice. 

Z plánovaných neinvestič-
ních výdajů (bezmála 297 mili-
onů korun) vyjmenuji alespoň 
některé: jako obvykle nejvyšší 
část (více než 82 milionů korun) 
půjde do oblasti školství, přes 
46 milionů korun na životní 
prostředí (zejména na údržbu 
veřejné zeleně a chodníků, vod-
ních ploch a likvidaci černých 
skládek). Na zdravotnictví a so-
ciální oblast je vyčleněno přes 
7 milionů, na údržbu komuni-
kací a dopravní značení bude 
vydáno necelých 7 milionů 
korun. 

Investiční výdaje ve výši ne-
celých 20 milionů korun, které 
obsahuje schválený rozpočet, 
budou v zásadě směřovat do čtyř 
oblastí. Celkem 16 milionů půjde 
na splátku jistiny za energetické 
služby (jde o realizovaný projekt 
přeměny topných systémů 
ve školách, o kterém se ve STOPu 
v minulosti psalo) a na strojní 
vybavení školních kuchyní. Na 
obnovu některých dětských hřišť 

je vyčleněna částka 2,5 milionu 
korun. Necelý milion je určen 
na splátku jistiny za výstavbu 
 hasičské zbrojnice pro SDH Sto-
důlky. Na rekonstrukci uvolně-
ných bytů ve správě městské části 
je rezervováno 500 tisíc korun.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že 
schválený rozpočet obsahuje jen 
část předpokládaných investič-
ních výdajů. V letošním roce 
 budeme samozřejmě realizovat 
několik dalších investičních akcí. 
Už nyní například zahajujeme 
výstavbu parkovacích teras mezi 
ulicemi Janského a Klausova 
na Velké Ohradě a následovat 
bude rekonstrukce a úprava stá-
tem vrácené budovy v Husníkově 
ulici na mateřskou školu. Výdaje 
na všechny investiční akce, které 
jsou hrazené z prostředků získa-
ných prodejem bytového fondu, 
nejsou součástí rozpočtu a budou 
do něj zapojovány postupně. Vy-
členění těchto prostředků je vždy 
podmíněno souhlasem zastupi-
telstva. O jednotlivých projek-
tech vás budeme průběžně  
informovat.

   David Vodrážka, starosta Prahy 13

Hlavním bodem programu prvního letošního 

zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se 

konalo 6. února na radnici, byl návrh rozpočtu 

městské části na rok 2013. Zastupitelstvo návrh 

projednalo v rozpravě a poté schválilo, čímž 

skončila platnost rozpočtového provizoria 

a Praha 13 již hospodaří podle nového 

schváleného rozpočtu. 

Parkoviště pro Velkou Ohradu
První zahajovanou investiční 
akcí letošního roku je výstavba 
parkovacích ploch na Velké 
Ohradě. O tomto záměru jsme 
ve STOPu psali několikrát již 
v loňském roce. Jde o parkovací 
terasy ve svahu mezi ulicemi 
Janského a Klausova na jižní 
straně sídliště. Zahájení bylo 
původně plánováno na letní mě-
síce 2012. Vzhledem ke složi-
tým procesům zákona 
o veřejných zakázkách ale došlo 
ke zpoždění a staveniště mohlo 
být předáno dodavateli stavby – 
společnosti Swietelsky staveb-
ní, s. r. o. – až koncem loňského 
roku. S ohledem na zimní počasí 
proběhly tehdy pouze některé 
přípravné práce – kácení, mýcení 
a menší bourací práce. Dále byl 
přeložen vodovodní řad, plyno-
vodní přípojka a byla provedena 
pilotáž pro spodní opěrnou 
stěnu a parkovací plochu. 

V letošním roce byly práce za-
hájeny ve druhé polovině února. 
V březnu bude podle plánova-
ného harmonogramu probíhat 
výstavba dešťové kanalizace, 
na kterou naváže stavba spodní 
opěrné zdi. V dubnu začne další 

překládání 
vodovodního 
potrubí 
a elektric-
kých kabelů. 
V květnu by 
měla být pro-
vedena násy-
pová tělesa 
a v červnu 
postavena 
horní opěrná 
zeď. Sou-
běžně se bu-
dou po celou 
dobu stavět 
pěší rampy 
a schodiště. 
Pokud budou 
dobré klima-
tické pod-
mínky, před-
pokládá se dokončení celé stavby 
do konce července.   

Výsledkem budou parkovací 
plochy s kapacitou 99 míst 
na dvou terasách. Na horní terase, 
přístupné z ulice Janského, bude 
43 kolmých stání. Spodní terasa 
má 56 stání, z Janského se na ni 
bude přijíždět po rampě. Přístup 
pro pěší zajistí dvě vnější schodi-

ště a soustava šikmých ramp. 
V závěru dojde k rekultivaci 
ploch a výsadbě zeleně.

Některé etapy výstavby si sa-
mozřejmě vyžádají určitá do-
pravní omezení. V době 
překládání kabelů veřejného 
osvětlení (duben nebo květen) 
bude krátkodobě uzavřena ulice 
Janského. Ve dnech provádění 

definitivních povrchů a napojení 
parkoviště na stávající komuni-
kace (tedy pravděpodobně v čer-
venci) bude omezen provoz 
v ulicích Klausova a Janského. 
Termíny dopravních opatření se 
budeme ve STOPu snažit upřes-
nit na základě aktuálních  infor-
mací od stavební firmy.

Samuel Truschka
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Dobrovolní hasiči poměřili sportovní síly

V neděli 10. února dopoledne se 
sešlo ve Sportovním centru Nové 
Butovice 14 družstev dobrovol-
ných hasičů ze Stodůlek, Třebo-
nic a Řeporyjí na již tradiční 
zimní soutěži, kterou pod ná-
zvem Vytrvalý dobrák pořádá 
 referent krizového řízení Úřadu 
městské části Praha 13 Jaroslav 
Matýsek. 

Družstva soutěžila ve třech dis-
ciplínách – v badmintonu (hrála 
se čtyřhra), ve stolním tenise 

a v „biatlonu“, což byl 
běh okolo bloku prolo-
žený házením šipek.

Po urputných bojích 
zvítězilo v kategorii zá-
sahových jednotek druž-
stvo z Řeporyjí, 
v kategorii mužů byli 
nejúspěšnější hasiči 
z Třebonic a v kategorii 
žen hasičky z Řeporyjí. 
Všichni účastníci prožili 
příjemné sportovní ne-
dělní dopoledne. Pořa-
datel na závěr poděkoval 
rovněž nejstarším účast-
níkům soutěže – dobro-

volným hasičům z Třebonic, Petru 
Shrbenému a Miloši Šmídovi, 
kteří odmítli soutěžit v kategorii 
 veteránů a bojovali s daleko mlad-

šími protivníky, kterým nic nene-
chali zadarmo a vždy soupeře 
potrápili. Zvítězil pohyb a sport, 
kterého není nikdy dost. -red-

Kvalita služeb pod drobnohledem
Setkání se zástupci úřadů měst 
a obcí, zaměřené na veřejnou 
správu a možnosti, jak zlepšit 
její výkon, pořádá každoročně 
Ministerstvo vnitra. Konference 
Národní konference kvality ve ve-

řejné správě se postupně konají 
ve spolupráci s jednotlivými 
kraji. Zatímco loňská konfe-
rence se poprvé konala v Praze, 
letošní 9. ročník se uskutečnil 
ve dnech 19. – 21. února v Brně. 
První večer byl tradičně věnován 
předávání cen městům a obcím. 

Jednu ze „stříbrných“ cen za Or-

ganizaci dobré veřejné služby 

za rok 2012 převzala z rukou 
náměstka ministra vnitra pro 
veřejnou správu, legislativu a ar-
chivnictví Roberta Ledvinky ta-

jemnice úřa-
du Prahy 13 
Kateřina 
Černá. 

„Cenu za 
kvalitu jsme 
obdrželi již 
poosmé. 
Tentokrát 
jsme si ji 
mimo jiné 
zasloužili 
za to, že 
jsme se 
v loňském 
roce v pilot-
ním pro-
jektu 
úspěšně po-

díleli na testování provozu tzv. 
základních registrů,“ říká tajem-
nice Kateřina Černá. Na konfe-
renci současně moderovala 
odbornou sekci věnovanou e-go-
vernmentu a ve svém příspěvku 
shrnula zkušenosti s chodem zá-
kladních registrů a předpoklady 

pro zlepšení jejich fungování. 
Za reprezentaci městské části 

na konferenci poděkoval Kate-
řině Černé zástupce starosty Petr 

Zeman. O kva-
litní služby obča-
nům usiluje 
radnice Prahy 13 
dlouhodobě. 
Od roku 2005 
využívá navíc tzv. 
společný hodno-
tící rámec CAF, 
který slouží k po-
drobnému hod-
nocení vývoje 
kvality služeb.

Samuel Truschka
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Noblesní poděkování

Tak by se dal v podtitulu nazvat 
koncert Hudbou ze století 
do století, věnovaný členům vo-
lebních komisí a jejich rodinám 
(ale nejen jim), který uspořádala 
městská část ve čtvrtek 21. února 
od 18 hodin v obřadní síni rad-
nice. V úvodu programu poděko-
val místostarosta Petr Zeman 
přítomným členům volebních 
komisí za jejich práci a s přáním 
příjemného večera si jen posteskl, 
že ač je také muzikant, dneska si 
nezahraje. První část programu 
patřila triu studentek pátého roč-

níku Konzervatoře Jaroslava 
Ježka. Houslistka 
L. Priester a kytaris-
tky B. Priester 
s K. Vytiskovou pro-
vedly brilantně 
 posluchače klasic-
kými a populárními 
skladbami slavných 
skladatelů, např. 
A. Piazolly a L. Bern  -
steina, ale také melo-
diemi autorů součas-
ných – M. Hromka 
a M. Tesaře.

Ve druhé 
části progra-
 mu se roze-
zněl jazzový 
repertoár 
Kvartetu 
Svatobora 
Macáka. Za 
bicími Ivan 
Smažík, kon-
trabasista Jan 
Greifoner a za klavírem tento-
krát sedící kontrabasista Petr 
Kořínek nenechali nikoho 
na pochybách, oč se dneska 
hraje. Jazzové trumfy G. Ger-
shwina, C. Portera i D. Elling-
tona měly tu správnou barvu 

tónu i rytmus hry, kterou svým 
stylem a frázováním potvrdil 
i zpěvák a milovník swingu Jan 
Smigmator. Při slavných melo-
diích F. Sinatry, ale i K. Hály 
bylo obecenstvo naladěno takřka 
až k tanci. Pak se přidal do hry 

i nestárnoucí Svatobor 
Macák a podmanivým 
zlatem tónu svého 
tenor saxofonu doplnil 
trumfy do plného 
počtu. Obecenstvo 
ve finále, se dvěma pří-
davky, ocenilo kon-
certní jazzovou partii 
dlouhotrvajícím vřelým 
potleskem. A úsměvem 
ve tvářích. Protože 
o tom to je.    

Dan Novotný

Uteklo to jako voda
Mateřská škola Běhounkova 2300 
v Nových Butovicích zahájila 
svůj provoz 4. ledna 1993. Je 
první otevřenou mateřskou ško-
lou v České republice po rozdě-
lení Československa. V letošním 
roce slaví svoje dvacetiny. První 
ředitelkou, která uvedla mateř-
skou školu do chodu, byla v le-

tech 1993 – 1994 Jitka Křížová. 
Na její práci úspěšně navázala 
od srpna 1994 druhá a současná 
ředitelka Jaroslava Horová.

Čtyřtřídní mateřská škola 
měla ve svých počátcích kapacitu 
120 dětí, podle platných předpisů 
má nyní zapsáno 108 dětí. 

Za dvacet let se v ní vystřídala 
zhruba tisícovka předškoláků. 
Škola je moderně a účelně zaří-
zena, má krásnou a prakticky 
 vybavenou zahradu. Vévodí jí do-
pravní hřiště, které bylo dáno 
do provozu již v roce 1994, a hři-
ště s umělým povrchem z roku 
2010. Téhož roku bylo dokon-

čeno za-
teplení 
budovy 
a střechy 
i nová fa-
sáda, byla 
zřízena 
nová 
 kotelna 
a dán 
do pro-
vozu 
nový sys-
tém vytá-

pění ovládaný počítačem. Plánuje 
se vybavení zahrady dalšími hra-
cími prvky, ale také oprava plotu, 
zídek a terasy. Škola pracuje dle 
školního vzdělávacího programu 
S písničkou do světa a samo-
zřejmě nabízí i širokou škálu do-
plňkových činností. 

„Ve spolupráci s klubem rodičů 
organizujeme lampiónová posví-
cení, besídky, karnevaly, plesy pro 
rodiče, ale také brigády na za-
hradě nebo sponzoring zvířátek 
v pražské zoo,“ říká ředitelka Ja-
roslava Horová. 
„Oslavy 20. výročí 
proběhly ve dnech 
15. – 17. ledna. Čas 
si našli i někteří bý-
valí žáčkové a žačky, 
přišli se podívat 
a zavzpomínat nad 
fotografiemi či vi-
deem. Atmosféra 
byla skvělá. Spoko-
jené tváře našich 
dětí jsou pro nás 

odměnou a inspirací do dalšího 
vymýšlení aktivit a her, protože 
hra je pro děti předškolního věku 
to nejpřirozenější a nejdůležitější. 
Do dalších let přeji naší školce 
jen to nejlepší.“             Eva Černá
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Větší stromy do parku
S manželkou jsme vděční návštěvníci Centrálního parku. Velmi rádi sem 

chodíme na procházku, protože cesty jsou zde pohodlné a v rovině. Jediné, 

co zde postrádáme, je dostatek stromů a hlavně aleje, které by stínily as-

faltové chodníky, aby i v létě bylo příjemné se zde procházet.

Také nás trápí rušení nočního klidu. Často až do ranních hodin 

za lávkou přes Petržílkovu ul. od Alberta ke gymnáziu Heyrovského 

 posedává skupina lidí a velmi „hlasitě“ se baví.

Doufám, že bude možné tyto připomínky vzít v úvahu.

Jiří R., Nové Butovice

Budování Centrálního parku Praha 13 bylo zahájeno v devadesá-
tých letech. Stromy byly vysazovány postupně, jak byly jednotlivé 
části parku dokončovány a výsadby stále pokračují. Například lísky 
turecké (Corylus colurna) u kruhového dětského hřiště u Nepo-
muckého rybníka jsou již poměrně vzrostlé a na stanovišti jsou již 
přes 15 let. Stromy v parku dorůstají v závislosti na daném stanovi-
šti a také na konkrétním druhu stromu. Kvalitní a dlouhověké dře-
viny, které jsou v parku považovány za cílové, rostou samozřejmě 
pomaleji, než např. krátkověké topoly (Populus) nebo vrby (Salix). 
Výsadbové velikosti se pohybují většinou mezi obvodem kmínku 
12-14 cm až 20-25 cm. Stromy o větších výsadbových velikostech se 
velice těžko na stanovišti ujímají, v prvních letech trpí velkou pový-
sadbovou depresí, prakticky nemají přírůstky a často také uhynou. 
Proto jsou vysazovány ve veřejné zeleni jen ve výjimečných přípa-
dech na vysoce reprezentativní místa. 

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Je pravda, že v letních a podzimních měsících k rušení nočního 
klidu dochází, od října 2012 ale nemáme z uvedené lokality hlášenu 
žádnou událost tohoto typu. V případě, že se situace bude opakovat, 
doporučujeme Vám událost neprodleně nahlásit na bezplatnou 
linku tísňového volání 156 nebo přímo na naše operační středisko 
(tel. 222 025 721–22), které zajistí vyslání hlídky Městské policie 
přímo na místo.            Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Proč chybí cesta Centrálním parkem?
Mám následující prosbu. Opakovaně jsem upozorňovala oddělení správy 

životního prostředí, že podél ulice Sezemínské, mezi ulicí Bronzovou 

a U jezera, není trávníkem, na rozdíl od protější strany Centrálního 

parku, vedena žádná oficiální cesta. Obyvatelé používají vyšlapanou 

cestu v trávě, a pokud je rozblácená po dešti či sněhu, vyšlapávají další 

a další trávu podél ani nevysypané cesty. Obdobně je to s cestičkou podél 

horní nádrže ze strany Sezemínské ulice.

Oddělení správy životního prostředí mi na mou stížnost opakovaně 

odpovídá, že tam ještě nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Ale při-

tom právě podél této vyšlapané cesty byly již nejméně před dvěma lety 

vysazeny Městskou částí Praha 13 stromy.

Bolí mě srdce, když vidím, jak se trávník stále více a více vyšlapává. 

Nešlo by s tím něco dělat? Alespoň „neoficiální“ cestu vysypat? A přitom 

na protější straně byla vybudována vyasfaltovaná Severní alej – Alej 

Evropské unie, ačkoliv tam již jedna paralelní vyasfaltovaná cesta 

vedla.         Helena Illnerová, Lužiny

V této části Centrálního parku Prahy 13 je situace opravdu velmi 
komplikována majetkoprávními vztahy. Vyšlapaná cesta, která kopí-
ruje ulice Bronzovou, Sezemínskou a směřuje k ulici U Jezera, ne-
může být v současné době zpevněna díky soukromému vlastníkovi 
parcely č. 2131/562 k.ú. Stodůlky. Ten si zde nepřeje žádné stavební 
práce. Vámi zmiňovaná lipová alej je vysázena pouze na pozemcích 
hlavního města Prahy. Její protažení bylo rovněž uskutečněno 
na pozemcích HMP při investiční akci financované Magistrátem 
hl. m. Prahy. 

Pro rok 2013 je připravena projektová dokumentace pro další 
etapu dostavby Centrálního parku Praha 13, která počítá s doplně-
ním několika dalších zpevněných cest. Investorem bude opět hl. 
město. Jedná se především o spojnice ulice K Zahrádkám, Kettne-
rova a dále k ulici Oistrachova, poblíž zastávky MHD Kovářova. 

Z VAŠICH DOPISŮ

Návrh investiční akce obsahuje také rozšíření cestní sítě ve Vámi po-
pisované oblasti, ale vše je závislé na dohodě s majitelem výše uvede-
ného pozemku.               Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Pochvala pro Czech Point
Touto cestou bych chtěla poděkovat za služby, které nabízí váš úřad. Nej-

více však pánům na pobočce Czech Point, panu Hurajčíkovi a panu Batí-

kovi. Velice si vážím jejich práce, ochoty a slušného chování. Prošla jsem 

několik úřadů, ale před těmito pány smekám. Vyjadřuji tedy ještě jednou 

velký dík pracovišti Czech Point.                  Michaela Fialová

Bezohlední chovatelé nebránili masakru 
V pondělí 14. 1. jsem během venčení psa šla vyzvednout svého syna ze 
školky na ulici Janského na Velké Ohradě. Psa jsem uvázala u sloupu. 
Když jsem se se synem vrátila, ležel můj pes na zemi v šoku s krvácejí-
cím okem. Ani si nedovedete představit, jaké trauma to bylo pro mého 
tříletého syna, který se psem prakticky vyrůstá! Pejska se nám nakonec 

podařilo zachrá-
nit. Přišel sice 
o oko, ale jinak 
už je v dobré 
kondici, i když 
trochu plachý. 
Později jsem se 
dozvěděla, že 
kolem mého 
uvázaného psa 
se prohnala 
smečka tří pit-
bulů (2 zrzavo-
bílí, 1 černý), 
kteří pobíhají 
po Velké 
Ohradě na volno 
a občas napadají 
psy. Zvláště jed-
noho zvládá ma-

jitelka jen stěží. Tito tři psi v doprovodu dvou žen a jednoho muže 
napadli mého uvázaného psa a těžce ho poranili. Jejich majitelé ne-
jenže psům v útoku nijak nezabránili, ale z místa i se psy rychle utekli. 
Chtěla bych tedy varovat všechny majitele psů na Velké Ohradě 
(a nejen je). Nechci ani pomyslet na to, co by se stalo, kdybychom tuto 
smečku potkali - našeho psa totiž vodí na vodítku i můj 1,5 roku starý 
syn. Tito psi zřejmě už mého psa pokousali 14. 6. 2012 u supermar-
ketu Albert. Tehdy jejich majitelé také utekli. Nejednalo se tenkrát 
o nic vážného, tak jsem to bohužel ani nijak neřešila. Chci hlavně 
upozornit tyto opravdu nezodpovědné mladé lidi, kteří výchovu psů 
zřejmě podcenili nebo nezvládli, aby si své jednání uvědomili a přijali 
za něj i následky! Dobře vědí, že jejich psi se rádi perou a přitom je 
nechají volně pobíhat v okolí dvou školek a školy!

Zároveň bych chtěla poprosit všechny čtenáře, pokud by měli ně-
jaké informace, aby si je určitě nenechávali pro sebe, protože jde 
o bezpečí všech. Také bych ráda poděkovala maminkám, které mi po-
mohly s dětmi, když jsem svého zraněného psa nesla domů a za infor-
mace zaměstnancům MŠ Balónek.    Petra Hřivnová

Děti jsou skvělými herci
Pod vedením paní vychovatelky Petrové vzniklo krásné divadelní předsta-

vení Lotrando a Zubejda, do kterého se zapojily děti druhé a třetí třídy ZŠ 

Kuncova. Úryvek z pohádky jsme viděli na školní akademii, kde děti zpí-

valy píseň „Nám se stalo něco překrásného“. Jako matka jednoho z účinkují-

cích dětí jsem byla velice dojatá. Celé představení jsme mohli vidět 

na vánoční besídce. Byla jsem překvapená precizností vytvořených kulis 

a dětských kostýmů. Bylo vidět, že děti jsou akcí nadšené. Představení mělo 

takový úspěch, že s ním děti v lednu přivítaly předškoláky z několika ma-

teřských škol. Děkuji paní vychovatelce Petrové za trpělivost s dětmi a přeji 

všem hodně úspěchů a nadšení v další aktivitě.                Monika Stratilová
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Parkovací zóny obyvatelé 
většinou nechtějí
V prosincovém a lednovém 
STOPu jsme žádali čtenáře 
o sdělení názoru na možnost 
 zavedení zón placeného stání 
v Praze 13. Na zveřejněnou 
e-mailovou adresu přišlo do 
10. 1. celkem 506 odpovědí. 
Všechny jsme pečlivě přečetli 
a na některé, které kromě ná-
zoru obsahovaly ještě žádost 
o doplňující informace, jsme 

buď odpověděli přímo e-mai-
lem, nebo (na ty častější) hro-
madně v lednovém STOPu. 
Po vyhodnocení a roztřídění ná-
zorů bylo zjištěno, že 405 bylo 
nesouhlasných, na druhé straně 
bylo 56 respondentů pro zave-
dení parkovacích zón. Ostatní 
odpovědi byly spíše neutrální. 
Lze tedy konstatovat, že 80 % 
účastníků ankety je proti a jen 
11 % pro zavedení zón. Po sta-
noveném termínu bylo přijato 

ještě 21 odpovědí (z nich 18 ne-
souhlasných). Musíme také vzít 
v úvahu dvě petice, ve kterých 
obyvatelé Prahy 13 vyjádřili ne-
souhlas se zřízením zón place-
ného stání. První petice 
(obyvatel Kettnerovy ulice) ob-
sahovala 61 podpisů, druhá pe-
tice 431 podpisů. Zdá se tedy, že 
větší část obyvatel zavedení zón 
odmítá. Dříve než Rada MČ 

Praha 13 v této věci rozhodne, 
chceme si ještě výsledek ankety 
potvrdit kvalifikovaným průzku-
mem veřejného mínění, který se 
bude dotazovat širšího spektra 
občanů. Sami se totiž většinou 
ozývají spíše ti, kteří proti ně-
čemu protestují, než ti ostatní. 
Znovu však všechny ujišťuji, že 
vedení městské části nebude za-
vedení zón prosazovat proti vůli 
občanů a dá na jejich názor. 

Aleš Mareček, zástupce starosty 

Téma pejsci stále budí vášně
Reakce čtenářů na únorové články týkající se pohybu psů svědčí 
o tom, že vás tohle téma opravdu zajímá. Pohledy na daný problém 
jsou ale mnohdy zcela odlišné. Úryvky ze tří dopisů čtenářů zde 
uvádíme.  

Velmi mne zarazila již první stránka minulého STOPu a můj údiv po-

kračoval u článků uvnitř. Vyplývá z nich, že dáváte prostor jakémusi tr-

valému boji mezi pejskaři a nepejskaři a já si kladu otázku, v čí hlavě 

ten boj skutečně zuří. Osm let vlastním psa (ovčáka) a denně se s ním 

pohybuji po prostorech sídliště - na volno a bez náhubku. Kupodivu jsem 

neměla jediný problém s nepejskaři. Funguje obyčejná slušnost a ohledu-

plnost podle pravidla, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda 

druhého. Nenapadne mě psa pustit na dětské hřiště, nenechám ho očuchá-

vat nebo jinak kontaktovat cizí lidi, nepouštím ho bez domluvy k jinému 

neznámému psu, sbírám exkrementy. Bohužel lidskou slušnost nenaučíte 

vyhražením psích hřišť nebo vodítky a náhubky. Ti, co se chovají jako by 

nikdo jiný neexistoval, budou pravidla stejně porušovat a proč by měli 

trpět ti slušní?                   Mgr. Doležalová

Děkuji, že jste na stránkách STOPu otevřeli tak závažné a důležité 
téma. Téměř denně řeším při procházkách se svým synem problémy 
způsobené neukázněnými a bezohlednými pejskaři. Ať to jsou psí 

Z VAŠICH DOPISŮ

neuklizené exkrementy nebo volně pobíhající psi, kteří doráží na mé 
dítě. Většina pejskařů si své povinnosti bezchybně plní, o to horší po-
řízení je s tou menšinou. Nejednou jsem se stal terčem hrubých urá-
žek, když jsem pejskaře upozornil, že jeho pes vykonal potřebu. 
Paradoxně se takto často chovají lidé „v letech“.

Byl bych rád, kdyby některý ze zastupitelů, případně poslanců ini-
cio val debatu, aby zastupitelé hl. m. Prahy přijali účinné nástroje na 
regulaci chovu a pohybu psů v Praze, zejména povinné čipování psů, 
omezení počtu chovaných psů v jedné domácnosti, pravidla pro chov 
velkých a bojových plemen a v neposlední řadě vymezení prostoru pro 
venčení psů, protože parky a veřejná zeleň by měly v první řadě sloužit 
lidem a ne jako psí WC. Strážníci MP by měli výrazně změnit stáva-
jící způsob pochůzek. Lidé psy venčí brzo ráno nebo pozdě večer. Je 
také nutné výrazně zpřísnit postihy za znečišťování ulic psími exkre-
menty, aby výše pokuty měla odstrašující charakter.     Jan Bátěk, Nové Butovice

Bohužel se ke mně dnes dostala informace, že i v našem parku byla otrá-

vená nástraha na psy. Prosím, nepřispívejte k rozdmýchávání averze vůči 

přítomnosti psů v našem okolí. Nástrahy na psy nejsou nebezpečné jenom 

pro zvířata, ale především pro malé děti. Bohužel taková hromádka piš-

kotů posypaná „nějakým“ práškem bude zřejmě více než psa lákat malé ba-

tole.                    Kamila Jurášková

Rekonstrukce obchodního 
centra konečně začala
V minulém STOPu reagoval 
starosta David Vodrážka 
v Přímé lince na nečekané uza-
vření supermarketu Billa v Ob-
chodním centru Lužiny. 
Investor stavby předtím stále 
tvrdil, že Billa bude po celou 
dobu rekonstrukce objektu ote-
vřená. Předem neohlášené uza-
vření prodejny tak koncem 
ledna připravilo okolním obyva-
telům nepříjemné překvapení. 
Na radnici přišlo několik roz-
hořčených stížností. Na druhou 
stranu se zase někteří čtenáři 
STOPu pozastavovali nad tím, 
proč se starosta v Přímé lince 
zabývá takovou banalitou, jako 
je uzavření jedné soukromé pro-
dejny, když je v blízkosti tolik ji-
ných možností nákupu. Znovu 
se potvrzuje, že na každou věc 
mají lidé minimálně dva různé 
názory. 

Vzhledem k stížnostem oby-
vatel se situací zabývala 28. led-
na Rada městské části Praha 13 
a ve čtvrtek 31. ledna jednalo 
vedení radnice se zástupcem 
OC Lužiny. Rychlé rozhodnutí 
o dočasném uzavření prodejny 
si patrně vynutila nedostatečná 
komunikace mezi vlastníkem 
objektu a provozovatelem Billy, 
který nedodal dostatečnou pro-
jektovou dokumentaci. Když se 
pak měla prodejna rychle přesu-
nout do nových prostor, ukázalo 
se, že před tím budou nezbytné 

mnohem rozsáhlejší stavební 
úpravy, než se původně předpo-
kládalo, zejména s ohledem na 
bezpečnost a požární předpisy. 
Tyto úpravy se nedaly dělat za 
provozu a bylo tedy nutné pro-
dejnu dočasně uzavřít. 

Investor rekonstrukce ob-
chodního centra se občanům za 
vzniklé nepříjemnosti omlouvá. 
Nové prostory pro prodejnu by 
měly být připraveny do konce 
května a v červnu by měl být 
provoz Billy obnoven. Vedení 
radnice bude s investorem 
v kontaktu a bude apelovat na 
to, aby byl supermarket co 
možná nejdříve opět v provozu.

Zástupce OC Lužiny prohlá-
sil, že i do budoucna se v ob-
jektu s Billou rozhodně počítá. 
Dále ujišťuje občany, že po re-
konstrukci se do budovy vrátí 
i úřadovna České pošty a po-
bočka Městské knihovny 
v Praze. 

Rekonstrukce obchodního 
centra byla fakticky zahájena 
6. února předáním staveniště 
stavební firmě. Ke konci února 
se uzavírá průchod objektem. 
K dispozici bude náhradní ob-
cházková trasa, která povede 
okolo budovy po pravé straně 
(při pohledu od výstupu 
z metra). Celá rekonstrukce by 
měla skončit v březnu nebo 
v dubnu 2014. 

Samuel Truschka
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Velikonoce jako oslava života
Už jsme si zvykli, že po zimě přichází jaro 
a naplňuje životem nejen „mrtvou“ přírodu, 
ale často nalévá mnoho vitality i do každého 
z nás. Před několika lety jsem 
na farní zahradě zasadil malý stro-
mek. Byl to červený buk. Po první 
zimě jsem koukal, zda přežil a měl 
jsem pochybnosti, protože jiné 
stromy se už dávno zazelenaly a můj 
stromeček nic. Dokonce jedna far-
nice, která pečovala o farní zahradu, 
jej chtěla vytrhnout, ale naštěstí se jí 
to nepodařilo. Na stromku nakonec 
s několikatýdenním zpožděním vy-
rašily listy a krásně se začervenal. 
Podobná situace se opakovala 
i v dalších letech. Všem návštěvní-
kům farní zahrady se malý buk 
uprostřed jarní zeleně zdál být 
mrtvý, ale nakonec jsme si zvykli, že 
se do něho život po zimě vrací 
trošku později než do jiných rostlin.

Velikonoce jsou krásnou oslavou 
jara, vyjádřením radosti nad živo-
tem, který naplňuje svět kolem nás. 
V křesťanství však tyto svátky pou-
kazují na mnohem hlubší myšlenku. 
Jsou totiž oslavou  lidského života 
a pozastavením se nad jeho smys-
lem a cílem. Srdce asi každého člo-
věka se naplňuje radostí v pohledu 
na nově narozené dítě. V každém 
z nás se skrývá touha, abychom svůj život 
prožili naplno, aby nás cesta, kterou prochá-
zíme tímto světem, dovedla do smyslu-
plného cíle. Těžko se vyrovnáváme se vším, co 
narušuje běh našeho života – bojíme se ne-
moci, nepřipouštíme si myšlenku na nějakou 

slabost a když přibývá let, bráníme se před 
zpomalením běhu života, které si  vynucuje 
naše postupně slábnoucí tělo. A přece, jak 

po zimě přichází jaro, léto a po létě podzim 
a zima, tak pro každého z nás musí být samo-
zřejmé, že podobně to probíhá v lidském 
 životě.

Příhoda se stromkem, který jsem zasadil 
na farní zahradě a který se každé jaro všem 

zdál být naprosto mrtvý, může být i obrazem 
lidského života. Lidský podzim se mnohým 
zdá být koncem všeho! Ale je to pravda? Ne-

dřímá i v nás, jako v tomto stromě, 
život, který jsme schopní objevit jen 
očima naší duše? Přece tak krásný je 
život předaný těm, kteří přicházejí 
po nás, tak nádherné jsou stopy plné 
dobra, zanechané v srdci další gene-
race. Člověk se stává nesmrtelným, 
když je schopen svůj život předat 
druhým, nikoli si ho nechat pro sebe! 
Velikonoce, které jsou v křesťanství 
hlavně oslavou zmrtvýchvstání a na-
nebevstoupení Ježíše Krista, nás napl-
ňují nadějí, že každý, kdo svůj život 
věnoval druhým, jej získá zpět 
a ve spojení s ostatními bude žít svůj 
život naplno ve světě, ve kterém 
 neexistuje už žádná bolest.

Přeji vám, abyste o letošních Veli-
konocích prožili radost nejen ze ži-
vota, který se vrací do přírody, ale aby 
vás naplnila radost ze života, který 
neviditelně naplňuje vaše duše a který 
je silnější než jakákoli síla tohoto 
světa. Abyste pocítili ve svých duších 
vděčnost vůči každému, kdo vás posi-
luje, díky komu cítíte, že žijete, že to, 
co děláte, má smysl! Vděčnost je 
vrchol ným projevem lásky! A pokud 
budete mít chuť podívat se do Bible, 

doporučuji poslední tři kapitoly evangelia 
podle sv. Lukáše, které popisují první křes-
ťanské Velikonoce. 

Vděčný za každý projev dobra
P. Adam Lodek, administrátor 

Římskokatolické farnosti ve Stodůlkách

Velikonoční bohoslužby
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  

KOSTEL SV. JAKUBA ST. VE STODŮLKÁCH
Zelený čtvrtek (28. 3.)
18.30 hod.  – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie 

Velký pátek (29. 3.)
18.00 hod.  – pobožnost křížové cesty 

18.30 hod.  – Velkopáteční obřady

Bílá sobota (30. 3.)
  9.00 – 20.00 hod. – Adorace Nejsvětější svátosti v Božím 

hrobě – možnost návštěvy kostela  sv. Jakuba

Vigilie vzkříšení (sobota 30. 3.)
21.00 hod.  – katechumeni přijímají iniciační svátosti

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 31. 3.) 
  8.00 hod. – mše sv.

18.00 hod.  – mše sv.

Velikonoční pondělí (1. 4.)
  8.00 hod.  – mše sv.

 

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
Zelený čtvrtek (28. 3.)
17.00 hod.  – mše sv. na památku ustanovení Eucharistie

Velký pátek (29. 3.)
17.00 hod.  – Velkopáteční obřady

Bílá sobota (30. 3.)
  8.30 hod. – modlitba se čtením a katechumenátní 

obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 30. 3.) – 19.00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 31. 3.) 
  9.30 hod.  – mše sv.

11.00 hod.  – mše sv.

Velikonoční pondělí (1. 4.)
11.00 hod. – mše sv.

SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA 
(Mukařovského 1986, 1. patro)
Sederová večeře – středa 27. 3. v 18.30 hod. 
čtvrtek 28. 3. v 17.00 hod. 
Všichni jste zváni na Velikonoční večeři – připomínku po-

slední večeře Ježíše s jeho učedníky a oslavu vysvobození 

 Izraelců z Egypta. Budeme společně jíst, modlit se, zpívat 

a připomínat si Boží působení v dějinách lidstva.

Přihlašujte se závazně do středy 13. 3. na 

milos.fiala@gmail.com.

Velkopáteční Cesta kříže – pátek 29. 3. v 18.30 hod.
Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční 

 poselství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž 

bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty 

a modlitbami skončíme na Makču Pikču. 

Ranní vítání vzkříšeného Pána – neděle 31. 3.
  7.00 hod. – sraz na vrcholu Makču Pikču, společné mod 

       litby a chvály. 

  8.00 hod.  – společná snídaně v prostorách Třináctky, 

           modlitby a židovské tance

10.00 hod.  – Velikonoční nedělní bohoslužba

Více informací na www.13ka.cz.
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Začátky byly poměrně těžké, 
protože zde chybělo potřebné 
zázemí. V první řadě se vybudo-
vala veterinární ošetřovna, karan-
téna, místnost, kde se o některé 
živočichy pečuje, sklad a pří-
pravna krmiva… Nutná byla 
i asanace pozemku. Téměř 
všechno se dělalo za provozu 
 stanice. Naši zaměstnanci tu 
 odvedli velký kus práce.

Převzali jste záchranou stanici s vyba-
vením a zvířaty?
Od bývalého provozovatele jsme 
převzali několik klecí, které pro-
šly alespoň nejnutnějšími opra-
vami. Zvířata jsme nepřevzali 
žádná. Nicméně hned první den 
provozu jsme měli dva příjmy 
a počet živočichů, kteří se dostali 
do naší péče, rychle rostl.
V současnosti funguje stanice 
24 hodin denně. Zřídili jsme po-
hotovostní linku, kam lidé mohou 
volat nonstop. Spolupracujeme 
také s integrovaným záchranným 
systémem, takže je možné volat 
i na linku 112. Od letošního roku 
naše záchranná stanice spravuje 
úplně celé území Prahy, takže se 
připravuje na příjem přibližně 
2 000 živočichů.

Kolik živočichů jste za první rok čin-
nosti stanice přijali?
Naše záchranná stanice přijala 
od 5. března, kdy zahájila svou 
činnost, do konce roku 1 030 ži-
vočichů, z nichž velká část byla 
po vyléčení opět vypuštěna 

do volné přírody. Nejčastějšími 
zvířecími pacienty byly poštolky, 
rorýsi, zajíci, ježci, netopýři... 
Mezi takové zajímavosti patřil 
například odchyt zraněného so-
kola v obchodním centru a jeho 
následné vypuštění. Sokolů je 
u nás asi jen 50 párů, takže každý 
zachráněný sokol je velkým pří-
nosem pro zachování tohoto ži-
vočišného druhu. Dalším 
poměrně vzácným živočichem, 
kterého máme nyní v péči, je 
bukač velký. Těch žije v České re-
publice asi dvacet párů. Přijali 
jsme ho s vážným poraněním 
nohy. Veterinární lékařce, s kterou 
úzce spolupracujeme, se podařilo 
téměř nemožné, nohu mu zachrá-
nila a blíží se doba, kdy také on 
bude vypuštěn do volné přírody. 
Přijali jsme více než 170 ježků, 
někteří tady zimují a čekají 
na jaro. Poměrně velký byl i počet 
přijatých zraněných labutí. Jen 
novoroční ohňostroj jejich počet 
zvýšil o čtyři. Zranění nezavinil 
samotný ohňostroj, ale tramvajové 
troleje. Ty mají ročně na svědomí 
takových zranění desítky. U nás 
jich skončilo asi 30, další desítky 
labutí ale zranění nepřežily. Město 
momentálně hledá způsob, jak 
toto nebezpečí eliminovat.

Jak probíhá vypouštění uzdravených 
zvířat zpět do volné přírody?
U každého zvířete máme zaevi-
dováno místo nálezu. Tam ho 
také po vyléčení vracíme.

Jaký je současný počet živočichů?
Momentálně zde máme 150 zví-
řat, v tomto počtu jsou zahrnuti 
i zimující živočichové. Blížící se 
jaro ale jejich počet výrazně zvýší. 
Proto bych rád apeloval 
na všechny, kteří narazí na opuš-
těné mládě - než na něj sáhnete, 
raději nás nejdříve kontaktujte. 
Poradíme vám, jak se zachovat. 
V Praze můžete narazit na zví-
řata, která byste tady určitě neče-
kali. Je to například ledňáček, 
psík mývalovitý, kousek od Hos-
tivic se vyskytl bobr, v Tróji nebo 
v Chuchli se objevují divoká pra-
sata, před vánočními svátky jsme 
řešili případ, kdy se do Nových 
Butovic zatoulal jelen...

Když se některá zvířata, například 
liška, objeví v blízkosti lidského oby-
dlí, tak se většina lidí bojí, zda nemá 
vzteklinu.
Tyto obavy jsou zcela zbytečné. 
Vzteklina u volně žijících živoči-
chů se díky důslednému očko-
vání v Čechách prakticky 
nevyskytuje. Výjimku mohou 
tvořit některé příhraniční oblasti. 
Přítomnost zvířat blízko lidí je 
dána tím, že si na nás už zkrátka 
zvykla, že naše přítomnost v nich 
nevyvolává pocit nebezpečí. Sa-

mozřejmě, že nějaké onemocnění 
nemůžeme vyloučit, ale obavy ze 
vztekliny nejsou namístě. Velká 
nemocnost je u holubů, měli 
jsme tady srnce, který měl 
střečky, ježci mají blechy... Ta-
ková zvířata umisťujeme do ka-
rantény.

A budoucnost záchranné stanice?
I když stanice svým účelům už 
slouží, není ještě zcela dodělaná. 
Rekonstrukční práce, které se tu 
dělaly, jsme z velké části museli 
zvládnout sami, aby se ušetřilo 
na nákladech. Nyní budeme sta-
vět nové voliéry včetně rozletové, 

kde se po vyléčení budou ptáci 
v podstatě učit znovu létat. 
V budoucnu bychom ale chtěli, 
aby se záchranná stanice posta-
vila nová, moderní, její součástí 
by byla i ordinace stálého veteri-
náře. Vize je taková, že by zá-
chranná stanice nejenom 
zachraňovala volně žijící živoči-
chy, ale byl by zde i prostor pro 
veřejnost a školní kolektivy. S ak-
tivitami, kde občany seznamu-
jeme například s tím, jak se 
v případě nálezu opuštěného 
mláděte nebo zraněného živoči-
cha zachovat, máme velmi dobré 
zkušenosti. Lidé se o tuto pro-
blematiku zajímají, vždyť jenom 
telefonických dotazů máme 
ročně stovky. Musíme si uvědo-
mit, že zhruba 90 % zranění ži-
vočichů, kteří se k nám dostanou, 
má společného jmenovatele a tím 
je člověk. Ať už je to srážka s au-
tomobilem, pokousání od psa, již 
zmíněné tramvajové troleje…
Proto by zde měla v budoucnu 
být část stanice otevřená pro ve-
řejnost. Byl by zde nejen prostor 
pro živočichy, které už nelze pro 
trvalý handicap navrátit do pří-
rody, ale také ekocentrum, aby 
sem mohly chodit například 

školy a školky, maminky s dětmi, 
zkrátka aby tady bylo příjemně…

Na závěr bychom měli uvést kontakty, 
kam se lidé v případě nálezu opuště-
ného nebo zraněného volně žijícího 
živočicha mohou obrátit.
Objevíte-li někde zraněného ži-
vočicha, volejte naši záchrannou 
stanici – tel. 773 772 771, měst-
skou policii na linku 156 nebo 
číslo 112. My už zajistíme vše 
potřebné. V případě, že byste 
nám takového živočicha chtěli 
předat, najdete nás na adrese 
Mezi Rolemi 5, Jinonice.

            Eva Černá

Právě před rokem opět zahájila provoz Záchranná stanice pro volně žijící 

živočichy v Jinonicích, kterou na žádost pražského magistrátu nyní 

provozují Lesy hlavního města Prahy. Tato organizace v Praze pečuje 

o více než 2 600 hektarů lesů, zookoutky a malé vodní toky a nádrže. 

Jinonická záchranná stanice pod novým správcem i nadále slouží 

opuštěným a handicapovaným zvířatům. A jaký byl první rok provozu? 

Tak to nám prozradil její vedoucí Václav Nejman.

Pro zvířata jsme tu nonstop

Bukače velkého čeká brzký návrat do volné přírody

Václav Nejman, vedoucí záchranné stanice
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tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

20 letZ
K
U

ŠE
NOSTÍ

E
XARPA

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

Inzerce
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Co nového pod basketbalovými koši 

Basketbalová sezóna dívčího 
klubu HB Basket se přehoupla 
do své druhé poloviny, tak jsme 
se krátce ohlédli za uplynulou 
půlkou soutěží.

V kategoriích přípravek se 
nám podařilo naplnit přípravky 
ve školách a nově jsme otevřeli 
přípravku ve FZŠ Trávníčkova. 
Děti skvěle pracují, což se uká-
zalo na turnajích Nadějí. První 
byl koncipován jako soutěž 
a v druhém už se týmy střetly 
v basketbalových kláních. Lehce 
upravená pravidla dala prostor 
zapojit se všem dětem, které bo-
jovaly o každý míč a kaž dým 

okamži-
kem si více 
věřily. 

V kate-
goriích mi-
nižactva se 
jasně pro-
jevuje naše 
práce z pří-
pravek 
a nasazení 
trenérů 

u nejmladších hráček. Všechny 
minižákovské kategorie momen-
tálně vedou tabulky Pražského 
přeboru a mají velmi reálnou 
šanci se dostat na Mistrovství 
České republiky. 

Naše žákovské týmy měly 
letos tolik smůly, že snad mají 
vybráno až do žen…. Tým star-
ších žákyň byl doplněn o hráčky 
USK Praha a před sezónou měl 
vysoké cíle. Loňské umístění 
v play off dávalo naději, že by 
letos mohlo být ještě lépe. Jenže 
od počátku se tým pere se zdra-
votními komplikacemi, ani jedno 
utkání neodehrál v kompletní se-

stavě. Postup do extraligy nám 
utekl pouze o skóre ve vzájem-
ném utkání s Litoměřicemi. 

I mladší žákyně potkala hned 
na počátku sezóny zranění. I přes 
mohutný finiš, výrazně lepší hru 
a vítězné tažení v druhé půlce zá-
kladní části, se do extraligy po-
stoupit nepodařilo. V obou 
kategoriích se nám tak extrali-
gové dveře zabouchly těsně před 
nosem.

Ve zbytku sezóny budeme pra-
covat v plném nasazení ve všech 
kategoriích, budeme 
budovat nový tým 
nejmladšího minižac-
tva pro další sezónu, 
bojovat o postup na 
mistrovství republiky 
v minižákovs kých ka-
tegoriích. 

Na závěr nás pak 
čekají kvalifikace 
do žákovské ligy 
a nově pak pro naše 
nejstarší hráčky kva-
lifikace o doroste-
neckou ligu. Rádi 

bychom svojí ligovou účastí udr-
želi příslušnost mezi 10 nejlep-
šími mládežnickými kluby v ČR, 
kam jsme byli Českým basketba-
lovým svazem zařazeni.

V pololetí znovu otevíráme 
dveře případným novým zájem-
cům – děvčatům roč. 2002 – 
2005. Přípravky máme ve FZŠ 
profesora Otokara Chlupa, Fin-
gerova 2186, FZŠ Trávníčkova ... 
Můžete vyzkoušet měsíc zdarma! 
Více na www.hbbasket.cz.

 Hana Brejlová

Sport

Kam o letních prázdninách?

Multimediální tábor s Domem dětí 
a mládeže Stodůlky
Natáčíš filmy? Píšeš scénáře? 
Baví tě focení nebo herectví? 
Nebo si to chceš všechno jen vy-
zkoušet? V tom případě neseď 
doma a pojeď s námi ve dnech 
29. 6. – 13. 7. na Multimediální 
tábor. Seznámíš se s novými 
lidmi, vyzkoušíš si profesionální 
techniku a vstoupíš do světa fil-
mové a fotografické tvorby.

Letní prázdniny plné zážitků 
a dobrodružství
Přehled všech letních táborů 
DDM Stodůlky, 9 výjezdních 
i 14 příměstských s různým 
 zaměřením a pro různé vě-
kové  kategorie najdete na 
www.ddmstodulky.cz. Ke kaž-
dému táboru zde jsou podrob-
nější informace a přihláška 
k vyplnění. Opravdu je z čeho 

vybírat, tak neváhejte a přihlaste 
se, tábory se postupně zaplňují.

Více informací o všech aktivi-
tách, pořádaných akcích a připra-
vovaných letních táborech získáte 
na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266.

Filištíni tě zvou na tábor
Chtěl/a bys zažít tábor ve fogla-
rovském stylu? Chceš si užít 
super zábavu, ale také se něco 
naučit z tábornických doved-
ností? Pojeď na tábor s námi! 
Strávíš 14 dní se skvělou partou, 
stranou od jakékoli vesnice, bez 
elektřiny. Kromě kuchyně si vše 
stavíme každý rok sami. Zkrátka, 
co si sami neuděláme, to ne-
máme. Na oplátku získáš nové 
kamarády, zahraješ si nejrůznější 
hry (kde budeš potřebovat jak 
rychlé nohy, tak pohotovou mysl) 
a naučíš se nové věci, které se Ti 

Zasvětil život 
fotbalu
Dlouholetý předseda TJ Sokol 
Stodůlky a nestor stodůleckého 
fotbalu Václav Sailer obdržel 
v loňském roce od Fotbalové aso-
ciace Cenu JUDr. Václava Jíry 
za celoživotní zásluhy o rozvoj 
fotbalu. Toto ocenění uděluje 
asociace nejzasloužilejším osob-
nostem jednotlivých krajských 
fotbalových svazů. Václav Sailer 
působí v místním Sokole už 
od mládí a celých 25 let vyko-
nává funkci sekretáře fotbalového 
klubu. Současně je třeba vyzdvih-

nout, že Václav Sailer je také nej-
déle sloužícím zaměstnancem 
zdejšího úřadu – jako správce 
hřbitova ve Stodůlkách pracuje 
už od roku 1982. Více se o něm 
a o úspěších i starostech stodů-
leckého fotbalu dozvíte z článku 
Štěpána Šimůnka na následující 
dvoustraně.   -st-

mohou hodit i mimo tábor 
(od rozdělání ohně přes uzlování 
po čtení v mapě, atd.). Ale v kaž-
dém případě získáš zážitky, které 
na „běžném“ táboře nezažiješ.
Pokud chceš zjistit více a podívat 
se, jak to vypadalo na předcho-
zích táborech, navštiv 
www.filistini.webgarden.cz nebo 
napiš na J.Stodola@email.cz.

                                           Jakub Stodola

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá 
ve dnech 10. – 24. 8. klasický letní 
tábor v Miřetíně (Žďárské vrchy) 
pro holky a kluky ve věku 1. až 

9. třídy ZŠ. Děti zažijí mnohá 
dobrodružství v napínavé celo-
táborové hře, naučí se tábornic-
kým dovednostem, podniknou 
výlety do okolí pěšky či na koni 
a poznají mnoho nových kama-
rádů. Přímo v táboře je k dispozici 
bazén, hřiště a v krytém prostoru 
jsou stoly na stolní tenis a další 
sporty. Více informací a fotografie 
z loňského ročníku najdete 
na www.tsmirabel.cz. V případě 
zájmu můžete kontaktovat hlav-
ního vedoucího tábora 
na  tichy.p@tsmirabel.cz nebo 
na 604 365 816.        Kristína Pekárková
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Kolos kráčí i přes karamboly 

První historické zmínky o fot-
balu ve Stodůlkách sahají 
do dvacátých let minulého sto-
letí. V roce 1921 byla založena 
Viktoria Stodůlky, od roku 1923 
tu zároveň působil druhý oddíl 
J.P.T. Stodůlky a v roce 1929 za-
čala vyvíjet činnost Rudá Hvězda 
Stodůlky. Na prahu druhé svě-
tové války pak tyto týmy ukon-
čily svou činnost a v roce 1939 
vznikl Stodůlecký SK.

Pád kvůli Gottwaldovi
V březnu 1940 byl klub zaregist-
rován na fotbalové župě a tím 
pádem i zařazen do soutěží. 
Po počátečním rozkoukávání za-
čalo mužstvo šlapat a pravidelně 
postupovat výš a výš. Tehdejší vr-
chol představoval zápas o postup 
do II. třídy se Sokolem Řepy. 
V roce 1943 sledovalo tohle tra-
diční derby 3440 diváků, tedy 
návštěva, která dosud nebyla pře-
konána. A stěží kdy bude.

Ve fotbalové historii Stodůlek 
najdeme dle slov předsedy tělový-
chovné jednoty Václava Sailera tři 
zásadní milníky. První nastal 
v roce 1950, kdy klub (tehdy pře-
jmenovaný na JZD Stodůlky) za-
znamenal zřejmě největší úspěch. 
V soutěži, jejíž vítěz se probojoval 
do kvalifikace o 1. celostátní ligu, 
dělilo tým jediné vítězství od bojů 
o nejvyšší soutěž. Zápas s ÚDA 
Praha (předchůdce Dukly) však 
stodůlečtí nezvládli. I tak byli v té 
době na vrcholu, patřili k abso-
lutní špičce druhé ligy.

Významný bod nastal v roce 
1953, kdy byl klub komunistic-
kými papaláši potrestán přeřaze-

ním do nejnižší soutěže. Důvod? 
„Hráči trénovali v době pohřbu 
Klementa Gottwalda, kdy byl 
v republice nařízen státní smutek. 

Jako důkaz soudruhům postačila 
fotka z inkriminovaného tré-
ninku…“ kroutí hlavou Václav 
Sailer, který se Stodůlkami spojil 
svůj fotbalový život. Působil tu 
jako hráč, pak plynule přešel 
na pozici trenéra a následně se 
stal sekretářem týmu. Tuto funkci 
vykonává nepřetržitě už 25 let.

Druhým milníkem je účast 
mladých fotbalistů v doroste-
necké lize, kde Stodůlky působily 
dva roky. Hráči si tehdy (začát-
kem šedesátých let) mohli vy-
chutnat například předzápas 
duelu Slavia – Hradec, kdy 
utkání stodůleckého dorostu sle-
dovalo na 40 tisíc lidí! V první 
lize hráli v letech 1959 –1960 
s velmi známými kluby, např. 
Spartou, Slavií, Duklou, Čes-
kými Budějovicemi, Plzní atd. 
Nejslavnějším zápasem pak bylo 
přátelské utkání z roku 1956, kdy 
Stodůlky těsně prohrály se Slavií 
Praha v čele s hrajícím trenérem 
Pepi Bicanem 4:5.

Třetím mezníkem a zároveň 
černou kapitolou klubu je událost 
z roku 1991, kterou mají mnozí 
ještě v živé paměti. Autobus plný 

stodůleckých fotbalistů se při 
cestě na přátelské utkání v italské 
Senigallii zřítil z alpské hory 
Grossglockner. Vozidlu selhaly 
brzdy a tři lidé z dvaatřiceti-
členné posádky zahynuli. Mezi 
nimi i manželka ikony Sokola 
Stodůlky Václava Sailera. Mnoho 
dalších pak utrpělo vážná zranění.

I kvůli této tragédii Stodůlky 
sestoupily do II. třídy a došlo 
k výrazným vynuceným změnám 
a omlazení kádru. Po opětovném 
návratu do I. B třídy v roce 1994 
bojoval Sokol v dalších letech 
neustále o postup do I. A třídy, 
což se mu povedlo až v roce 
2003. Od té doby Stodůlky tuto 
soutěž neopustily, přestože měly 
jít do přeboru. Kvůli administra-
tivním chybám a nepochopitel-
ným právním úkonům však 
na jejich úkor postoupilo béčko 
Meteoru. „Pražský fotbalový svaz 
měl stejný názor jako my, tedy že 
jsme nahoru měli jít my. Mohli 
jsme se soudit, ale nakonec jsme 
to nechali být. Byla by ohrožená 
celá soutěž, nestálo nám to 
za to,“ vysvětluje Sailer.

Dobrá parta nadšených dobrovolníků
Se současností klubu je neodmy-
slitelně spjat Václav Sailer, který 
mimochodem nedávno od Miro-
slava Pelty převzal plaketu 
dr. Václava Jíry. Ta je udělována 
osobnostem, které se významně 
zasloužily o rozvoj českého fot-
balu. Chod týmu však pochopi-
telně nemá „na triku“ pouze on, 
důležitou postavou je i předseda 
oddílu Aleš Musil. „Pak ještě 
máme pětičlenný výbor, který má 
klub na starosti (P. Slepička, D. 
Fajkus, J. Jančar, J. Kubín, V. Ho-
rešovský a správce hřiště T. 
Kejha). Zároveň nás zaštiťuje tě-
lovýchovná jednota, která nám 
ve všem vychází vstříc,“ vypočí-
tává Aleš Musil. 

Na tomto místě je nutné po-
děkovat všem trenérům a funkci-
onářům klubu za jejich 
bezplatnou funkcionářskou a tre-
nérskou práci s mládeží i s do-
spělými. Je nutné připomenout 
dřívější trenéry Jelínka, Kašpara, 
Pokorného, Bernarda st. a ml., 
Mokroluského (začínal trénovat 
Necida), Zacha a další. Ze sou-
časných trenérů Sadílka, Hore-
šovského, Vondráčka, 
Blahoňovského st. i ml., Labutě, 
Šlemendu, Hábla, Fajkuse, 
Dofka, Mačeje, Hadžiče, Pro-
cházku, Kozla, Herana, Šejvla 
ml., Říhu, Forejta, Hartmana, 
Škábu, Jozífka, Lehečku st. a ml., 
Hynka, Jelínka, Nešpora a tre-
néra brankářů Vaníka. Z funkci-

TJ Sokol Stodůlky by se dal charakterizovat jedním slovem: Kolos. Vždyť fotbalový mančaft, který v minulosti 

hrával i druhou nejvyšší soutěž, disponuje jedenácti týmy, ve kterých působí na 500 lidí. Tým, kde začínal 

například Tomáš Necid, si prošel mnoha kotrmelci. Ať už ryze fotbalovými, politickými či úřednickými.

TJ SOKOL STODŮLKY
Rok založení: 1921

Vývoj názvu klubu: Viktoria Stodůlky, Stodůlecký SK, JZD Stodůlky, TJ Sokol 

Stodůlky

Úspěchy: Účast ve druhé lize začátkem 50. let, dorostenecká liga (1959 

a 1960)

Současnost: I. A třída, skupina B

Počet týmů: tři týmy mužů („A“ – I. A třída, skupina B, „B“ – I. B třída, 

 skupina B, „C“ – II. třída, skupina C, starší dorost, mladší dorost, starší žáci A, 

starší žáci B, mladší žáci A, mladší žáci B, starší přípravka, mladší přípravka 

2004, mladší přípravka 2005 a předpřípravka)

V letech 1959 a 1960 si dorost Sokola zahrál v první lize 

S poháry z okresního přeboru (V. Sailer označen křížkem)
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onářů i trenérů mládeže jme-
nujme alespoň P. Hartmana,  
Z.  Šejvla st., F. Radu a A. Vargu. 
Trenéři a funkcionáři zabezpečují 
chod fotbalového klubu, který 

zahrnuje přibližně 400 hráčů – to 
už je pořádný „kolos“.

Při oslavě 90 let založení fot-
balového oddílu byl nejlepším 
fotbalistou uplynulého století 

zaslouženě a jednomyslně zvolen 
pan Václav Bernard st., který zů-
stal věrný Sokolu Stodůlky, přes-
tože měl nabídky od velkých 
a slavných klubů. Také po skon-
čení kariéry trénoval mládež 
i dospělé.

Co se financování týče, Sokol 

Stodůlky je živ převážně 
z grantů. „Není to ideální, ale 
musím uznat, že městská část 
Praha 13 nám pomáhá. Ne tak 
úplně, co se týče dotací, ale 
 například nám rekonstruovali tě-
locvičnu,“ dodává Sailer. Radnice 
pomohla i při řešení patové situ-
ace s pozemky, na nichž se roz-
kládá stodůlecký fotbalový areál. 
„Všechny zdejší prostory byly 
bezprizorní, území nikoho. Sed-
láci kdysi dali kus pastvin, aby se 
tu mohl hrát fotbal, jenže se to 
na klub nepřepsalo za první re-
publiky, za Hitlera, ani za komu-
nistů. Zkrátka nikde nebyla 
zmínka o tom, že areál patří 
 Sokolu Stodůlky,“ vysvětluje 
Musil. „Po revoluci si území 
 zabral magistrát a hodlal nám  ho 

pronajímat za velké peníze, což 
jsme nechtěli. Nakonec ustoupil 
a radnice nám hřiště pronajala 
na patnáct let za symbolickou 
jednu korunu,“ doplňuje 
Sailer.

I přes trable s prostory je sto-
důlecký klub stabilizovaný 

STADION SOKOLA STODŮLKY 
Název: areál TJ Sokol Stodůlky
Adresa: Kovářova 1617, Praha 13 
Dopravní spojení: 5 minut pěšky 
od autobusové zastávky Lýskova 
(linky 214 a 225)
Počet hřišť v areálu: jedno trav-
naté hřiště, jedno s umělou trávou, 
tělocvična

Jeden ze současných týmů mužů Sokola Stodůlky 

a úspěšný. Už desátým rokem 
hraje I. A třídu a myslí na vyšší 
soutěž. „Koneckonců jsme tam 
už jednou byli, ale jenom přes 
prázdniny,“ připomíná Musil 
s úsměvem dobu, kdy kvůli ne-
smyslným chybám Stodůlky při-
šly o přebor.

Klub je pyšný i na dlouhodo-
bou kvalitní práci s mládeží. To 
dokazují i hráči, kteří prošli 
místní líhní a nastartovali tu 
úspěšnou kariéru. Za všechny lze 
jmenovat Jiřího Hildebrandta 
nebo Petra Musila, kteří hrávali 
za Slavii, Zdeněk Hřebejk a Karel 
Šafařík si zase vyzkoušeli an-
gažmá ve Spartě. Ve Stodůlkách 
vyrostl i Martin Kolář, který měl 
několik zahraničních angažmá – 
například v Anderlechtu – a sa-
mozřejmě i současný reprezentant 

Tomáš Necid. Sestry Vlč-
kovy hrají ligu za Slavii 
a reprezentují Českou re-
publiku. A vzhledem 
k tomu, že mládežnických 
týmů má Sokol opravdu 
hodně, je dost možné, že 
Stodůlky dají českému 
fotbalu další klenoty.

Hodilo by se ještě jedno 
 hřiště
Sokol Stodůlky disponuje 
jediným travnatým hřiš-
těm. Je tudíž logické, že 
kvůli zápasům a trénin-
kům hned několika týmů 
dostává plocha pořádně 
zabrat. Šéfové klubu tedy 

doufají, že se jim povede vybudo-
vat, respektive dobudovat ještě 
jedno tréninkové hřiště.

Za komunistů musel Sokol 
předat své hřiště ústavu VHMP 
-výstavba sídlišť a ten si z něj 
udělal skladiště panelů. Klub 
tedy musel vzít zavděk azylu 

Stodůlky (v zeleném) v souboji s Nebušicemi

na Zličíně a poté provizornímu 
útočišti na hřišti U Cikánky. 
Vzhledem k tomu, že se vý-
stavba sídliště vlekla, hráli 
na tamním škvárovém hřišti až 
do revoluce. Pak se i přes kom-
plikace vrátili do areálu v Ková-
řově ulici.

Vzhledem k velké vytíženosti 
místního hřiště musí hráči So-
kola občas jezdit trénovat jinam. 
Například na Klausovku, kde se 
o plochu dělí s Motorletem, 
občas si půjčí hřiště Uhelných 
skladů. Přes zimu pak mohou 
fotbalisté využít tělocvičnu, kte-
rou zhruba před deseti lety klub 
díky podpoře magistrátu rekon-
struoval. K dispozici je i umělá 
plocha, jenže ta zatím není dodě-
laná – problémem jsou pochopi-
telně finance.

Absence tréninkového hřiště 
není ideální, což ví i šéf Václav 
Sailer. „Potřebovali bychom ještě 
jedno tréninkové hřiště. Vzhle-
dem k obrovskému počtu žáků 
bychom ho rozhodně využili. 
Zkoušíme to přes granty, přes 
magistrát... snad to vyjde,“ věří.

Co se zápasové návštěvnosti 
týče, lidí chodí na Sokol Sto-
důlky v porovnání s podobnými 
kluby poměrně dost, v průměru 
přijde okolo stopadesáti diváků. 
Zhruba třicítka pak tvoří skalní 
jádro, které navštěvuje každý 
mač. Vedení klubu se jim samo-
zřejmě snaží vyjít vstříc. „Sna-
žíme se diváky nalákat nejrůz-
nějšími způsoby. Děláme tom-
bolu, máme programy na každý 
zápas, různé aktivity pro děti,“ 
vypočítává Musil. „Ale v první 
řadě se snažíme hrát dobrý fot-
bal, to je přece největší reklama,“ 
usmívá se předseda Aleš Musil.

Štěpán Šimůnek s přispěním Václava Sailera 

FOTO: ARCHIV TJ SOKOL STODŮLKY

Budoucí naděje vede trenér Pavel Hartman st.
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Lyžák se spoustou sněhu, 
zábavy i modřin
Po zimních prázdninách jsme jeli 
na lyžák do Jizerských hor. 
Chvíli po příjezdu do penzionu 
Fanie jsme šli lyžovat. Ale nebylo 
to tak lehké – chůze lesem, málo 
sněhu, namrzlá sjezdovka... Přes 
noc ale napadalo tolik sněhu, že 
to byl asi náš nejlepší den. Navíc 

nám hodná a milá paní kuchařka 
vařila moc dobrá jídla, takže se 
skoro nikomu nechtělo odjíždět. 
Jizerky jsme opustili nejen s hez-
kými vzpomínkami, ale i velkými 
modřinami. 

Diana Ryzhaková a Dominika Šlechtová, 

7.B FZŠ Trávníčkova 

Nový chodník je v provozu 
Na základě smlouvy mezi Měst-
skou částí Praha 13 a společností 
HQ Development, a.s., vybudo-
vala tato společnost závěrem loň-
ského a počátkem letošního roku 
chybějící chodník v ulici Za Mo-
totechnou. V souladu se smlou-
vou zajistila všechny souhlasy 
a stanoviska, nechala zpracovat 
projektovou dokumentaci, požá-

dala o stavební povolení a po do-
končení výstavby připravila pod-
klady pro kolaudační řízení. 
Podle ujednání dochází v dohod-
nutých lhůtách k postupnému 
odstraňování zábradlí na pro-
tější straně komunikace. Po do-
končení výstavby komplexu 
Medox II bude provedena oprava 
komunikace.   Iva Říhová, OMBAI

Panenky pro Afriku
Po úspěšném loňském projektu 
Okno do Afriky jsme se v ZŠ 
praktické a ZŠ speciální Lužiny 
i letos rozhodli uskutečnit 
v rámci multikulturní výchovy 
obdobný projekt zaměřený 
na pomoc obyvatelům chudých 
afrických zemí. 

Do projektu Panenky pro Af-
riku se zapojili nejen žáci z celé 
školy, ale i rodiče. Sbírku panenek 
organizuje celosvětová humani-
tární služba The Oneness- 
-Heart-Tears and Smiles (Slzy 
a úsměvy srdce jednoty), což je 
sdružení dobrovolníků z několika 

desítek zemí. Cílem projektu je 
nasbírat co nejvíce vlastnoručně 
vyrobených panenek z látky a výše 
uvedené sdružení panenky do-
praví dětem do Afriky. Projekt 
potrvá do 31. května 2013 a bu-
deme rádi, když se přidáte i vy 
a přispějete tak k dalšímu spoko-

jenému úsměvu jednoho dítěte 
v Africe. Panenky je možné ode-
vzdávat v kanceláři nebo které-
mukoli pedagogovi ZŠP a ZŠS 
Lužiny, Trávníčkova 1743. 

V Africe letos zůstaneme 
i 22 března na Den vody. Během 
již tradičního projektového dne 
se budeme věnovat problémům 
s nedostatkem vody v chudých 
afrických zemích, konkrétně 
v Etiopii. Společnými silami se 
pokusíme uskutečnit finanční 
sbírku, která pomůže vybudovat 
v nejvíce ohrožené oblasti studnu 
nebo alespoň umožní přispět ně-

kolika barely pitné vody. S reali-
zací tohoto projektu nám 
pomáhá občanské sdružení Člo-
věk v tísni. V rámci projektu se 
22. března od 14 hodin uskuteční 
v tělocvičně školy výstava Voda 
pro Afriku, na kterou všechny 
 srdečně zveme.        Martin Marek

Hudební škola Yamaha
Srdečně vás zveme k návštěvě 
hudební školy Yamaha, která 
v rámci Prokopského volnočaso-
vého centra působí v Komunit-
ním centru sv. Prokopa. Přijďte 
se, po předchozí domluvě s lek-
torkou, podívat na ukázkovou 
lekci zdarma. Navštívit nás mů-
žete v pondělí nebo ve čtvrtek 
od 9.00 do 11.00 hodin. 
Předškolní programy:

Kurz Robátka – pro děti 

od 4 do 18 měsíců: poznávání 
světa hudby prostřednictvím sen-
zomotorických zkušeností

Kurz První krůčky pro děti 
od 1,5 do 4 roků: tématické 
písně, rytmické a pohybové hry, 
elementární hra na rytmické ná-
stroje, aktivity spojené s posle-
chem hudby, jednoduché taneční 
prvky, drobné výtvarné činnosti. 
Kontakt: nikolaha@centrum.cz

Zdeňka Nováková

FO
TO

: D
A

N
 N

O
VO

TN
Ý 

 

Tenisová škola 
Tallent slaví
K 20. výročí svého založení při-
pravila Tenisová škola Tallent 
dny otevřených dveří, kde máte 
možnost zdarma nahlédnout pod 
pokličku toho, jak skupinový 
kurz probíhá. Termíny je možné 
si individuálně domluvit mailem 
nebo telefonicky.

Při tréninku se děti učí moto-
rickým dovednostem, tenisové 
údery, kontroly míče, dále pak 
umění fair-play, vytrvalosti a sou-
středění. Tenis podporuje rozvoj 
dítěte, jeho pohybové, ale i psy-
chické schopnosti. Tím nejlep-
ším, co můžeme našim dětem 

dát, je pohyb a pokud vaše dítě 
není příznivcem kolektivních 
sportů, tenis je ideální alterna-
tivou.

Kromě tenisových kurzů jsme 
pro všechny holky a kluky bez 
ohledu na věk, ale i pro rodiny, 
připravili program na celé léto 
v podobě příměstských táborů 
v Praze a tenisových táborů 
a campů v Jilemnici v kombinaci 
s horskými koly nebo koloběž-
kami. Informace získáte na 
www.tallent.cz, www.e-tabory.cz 
nebo na tel. 224 815 871, 
603 527 172.     Marcela Turoňová
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Prosaz pomáhá lidem 
se zdravotním 
postižením
Prosaz – společnost pro sociální 
rehabilitaci občanů se zdravot-
ním postižením si dala za zá-
kladní cíl a poslání umožnit 
osobám s různým typem zdra-
votního postižení pracovat 
v chráněných dílnách. Jde o ob-
čany, kteří kvůli svému zdravot-
nímu omezení obtížně shánějí 
zaměstnání a kteří by mnohdy 
kvůli svému handicapu neob-
stáli v tvrdé pracovní soutěži se 
zdravými spoluobčany. Prosaz 
tak pomáhá těmto osobám se 
lépe zařadit do majoritní společ-
nosti. Tito zaměstnanci našich 
chráněných dílen vytváří origi-
nální, především textilní výrobky 
– ručně šité hračky, patchwor-
kové a vyšívané polštáře, velmi 
profesionální vazby ze sušených 
a živých rostlin dle sezóny 
a přání zákazníka, mýdla ze 
100% glycerinu i zakázky pro 
4* hotely, provádí i kompletační 
a dokončovací práce. Zapojení 
osob se zdravotním postižením 
do pracovního procesu má pře-
devším sociální aspekt, ekono-
mický přínos je pochopitelně 
malý. 

Naše dílna zaměstnává více 
než 50 % osob se zdravotním 
 postižením. Odebíráním vý-
robků z naší dílny tedy nejen 

 splníte po-
vinnost ná-
hradního 
plnění (dle zákona o zaměstna-
nosti č.435/2004 pro zaměstna-
vatele zaměstnávajícího více než 
25 osob), ale zároveň se tak mů-
žete podílet na začleňování osob 
s postižením do společnosti. Po-
vinnost náhradního plnění mů-
žete splnit i vaší objednávkou, 
na kterou jsme připraveni 
pružně reagovat.

Objednávky a bližší infor-
mace vám ochotně poskytne 
 odborný personál na tel. 
775 577 518, 251 615 543 
a nebo na e-mailové adrese 
dilny@prosaz.cz či osobně (po - 
pá 9.00 – 18.00) v prodejně 
chráněné dílny Kodymova 2526, 
Praha 13 (v blízkosti stanice 
metra Hůrka směrem k super-
marketu Kaufland). 
Více na www.prosaz.cz.

V současné době vehementně 
sháníme dárce, kteří by naší 
dílně velmi pomohli darem 
funkčního elektrického šicího 
stroje, kovových pákových nůžek 
pro výrobu knih a řezačky pro 
knihařskou dílnu. Za případnou 
pomoc předem děkujeme.

                   Helena Vlčková, 

vedoucí chráněných dílen

Pomáhají druhým

Středisko je nuceno zvýšit ceny 
sociálních služeb
Od 1. ledna 2013 jsme byli 
ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 bohužel nuceni zvýšit 
ceny úkonů sociálních služeb. 
V loňském roce jsme ceny 
za služby neměnili, přestože nám 
novela vyhlášky Ministerstva 
práce a sociálních věcí umožňo-
vala zvýšit cenu sociálních služeb 
až o 20 %. Zvyšovat ceny však 
nebylo naším cílem, a proto jsme 
s nimi nehýbali a „zmrazili“ jsme 
je. V letošním roce však již není 
možné za služby zachovat loňské 

ceny. Nutí nás k tomu zdražování 
materiálových vstupů (potravin, 
energií, apod.). Tyto změny vý-
razně ovlivňují hospodaření stře-
diska v roce 2013 a cenové 
změny v novém sazebníku s nimi 
přímo souvisí.

Přesto jsme pro rok 2013 ne-
stanovili ceny za úkony v maxi-
mální cenové výši, které 
umožňuje vyhláška 505/2006 Sb. 
Chtěli jsme umožnit co možná 
nejširšímu okruhu seniorů využí-
vání našich sociálních služeb 
za co nejpříznivější ceny. Maxi-
mální cena je nově stanovena 
pouze u dovozu nebo donášky 
jídla klientovi, a sice 25 Kč 
za úkon a osobu. V ceně je ale už 
např. zakalkulováno zapůjčení 
(amortizace) jídlonosiče, náklady 
na tisk jídelníčků, apod.

Cena za sociální služby 
(§ 6 prováděcí vyhlášky), roste 
o 10 %, tedy ze 100 Kč/hod. 
na 110 Kč/hod. Jde například 
o pomoc při osobní hygieně, při 
přípravě nebo podání stravy, při 
zajištění domácnosti, pořízení 
velkého nákupu.

Cena za péči o klienta v den-
ním stacionáři (§ 12 prová-
děcí vyhlášky) je stanovena na 
18 Kč/hod. Výše sazby byla sta-
novena výpočtem, který vychází 
z průměrné obsazenosti zaří-
zení a z pracovních úvazků pečo-

vatelek. Je třeba zmínit, že 
prováděcí vyhláška MPSV 
umožňuje stanovit maximální 
možnou úhradu za poskytování 
sociálních služeb v denním staci-
onáři až do výše 120 Kč/hod. 

Z fakultativních sociálních 
služeb dochází pouze ke změnám 
v přepravě imobilních občanů. 
Doprava klienta do denního sta-
cionáře a zpět domů stojí 70 Kč 
(jedna jízda 35 Kč). Jízdy do ne-
mocnic v Motole a na Ho-
molce jsou nyní stanoveny 

paušálem ve výši 110 a 130 Kč. 
Zpáteční jízdu neobsazeného vo-
zidla klient nehradí. Jízda mimo 
správní obvod Prahy 13 je stano-
vena sazbou 18 Kč za jeden kilo-
metr. Nově se zavádí nástupní 
sazba (přistavení vozidla) ve výši 
40 Kč.

K 1. březnu jsme nuceni zrevi-
dovat také výši cen stravy, aby-
chom při výrobě jídla 
nevykazovali ekonomickou 
ztrátu. Cena oběda pro seniory 
včetně polévky a nápoje je nyní 
63 Kč, oběda dováženého domů 
57 Kč, samotná polévka stojí 
10 Kč. Pro ostatní strávníky (ne-
seniory) je cena hlavního jídla 
stanovena na 69 Kč, kompletní 
menu je za 75 Kč.

Úplný přehled výše úhrad 
(kompletní ceník) za všechny 
 sociální služby najdete na 
www.lukaspraha13.cz. Informo-
vat se můžete také u pracovníků 
při osobní návštěvě střediska, 
na telefonních číslech 
235 517 647, 724 952 592 
nebo e-mailem na adrese 
 pecovatelskasluzba@sssp13.cz.  

Děkujeme předem za pocho-
pení a těšíme se na další spolu-
práci. Budeme vám i nadále 
poskytovat co nejkvalitnější 
služby. Jsme rádi, když vám mů-
žeme pomáhat.    Jiří Mašek, ředitel

Střediska sociálních služeb Prahy 13

Klub Jedna Trojka 
v březnu
Klub se nachází v Centrálním 
parku naproti golfovému hřišti 
(v ulici K Zahrádkám, blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). Je 
otevřený každé pondělí, úterý 
a středu od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku 13 – 
19 let z Prahy 13 nabízí možnost 
aktivního trávení volného času. 
K dispozici je sportovní a vý-
tvarné vybavení, internet i pří-
jemné posezení. Klub poskytuje 
bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech 
dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledání brigády a na-
bídka doučování). 

Program:
Téma měsíce: bitky
po  4. 3. – Pondělní rozjezd 

út   5. 3.  –  Filmový klub – 
Nikdy to nevzdávej 

st   6. 3.  – Klubová pohoda  
po  11. a 
út  12. 3.  – Dny naruby
st 13. 3. – Karaoke party 
po  18. 3.  –  Muzika aneb co 

s pondělkem?
út  19. 3.  –  Filmový klub – 

Kick - ass 
st 20. 3. –  Co takhle dát si 

 turnájek?
po 25.,  út 26. a 
st  27. 3. – Velikonoce za rohem!
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, 
Facebook: klub jednatrojka.
Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

Těší se na vás 
Lucka, Eliška a Ivča
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Protipovodňová opatření v Praze
Nejničivější povodně v naší novodobé historii udeřily v roce 1997 
na Moravě, o pět let později v Čechách. Průtok Vltavy v Praze tehdy 
stoupl z běžných 100 m3/s na 5 300 m3/s. Povodně v dalších letech 
sice neudeřily v takovém rozsahu, ale přesto za sebou zanechaly zbo-
řené domy, někdy téměř celé vesnice a těžce zkoušené obyvatele. 

Katastrofální povodně na Moravě v roce 1997 odhalily nedosta-
tečná protipovodňová opatření. Bylo patrné, že ani Praha by v takové 
zkoušce neobstála. V roce 1999 bylo naplánováno celkem 8 etap vý-
stavby protipovodňových zábran: 1. Staré Město a Josefov, 2. Malá 
Strana a Kampa, 3. Karlín a Libeň, 4. Holešovice a Stromovka, 
5. Výtoň, Podolí a Smíchov, 6. Zbraslav, Radotín a Velká Chuchle, 
7. Troja a 8. Modřany. Výstavba byla zahájena v centrální Praze. Po-
vodni v roce 2002 se Praha ještě ubránit nedokázala, díky dokončené 
1. etapě však bylo ochráněno Staré Město. 

V centru Prahy jsou využívány mobilní hli-
níkové bariéry sestavené z dílců, vysoké od 
0,4 do 5,2 m. V některých částech Prahy jsou 
vybudovány protipovodňové stěny ze železobe-
tonu nebo hráze s využitím zeminy. Kanali-
zační síť je pro případ ohrožení chráněna 
uzávěry, které zamezí proudění vody v opač-
ném směru. V metru se využívá tlakových vrat, která neprodyšně 
 uzavřou stanice metra Florenc, Křižíkova, Staroměstská, Malostranská 
a Nádraží Holešovice.

Velkou prověrkou protipovodňových opatření byl 30. březen 2006, 
kdy průtok Vltavy v Praze dosahoval 1 530 m³/s. Složky integrova-
ného záchranného systému tehdy zajistily výstavbu zábran v celém 
do té doby dokončeném rozsahu. Voda však nakonec dosáhla pouze 
k části hrazení na Kampě. V současnosti je výstavba protipovodňo-
vých opatření dokončena s výjimkou oblasti Velké Chuchle.

A ještě několik rad. Pokud k povodni dojde, je velmi důležité dbát 
na celkovou hygienu. K pití či přípravě pokrmů používejte pouze pit-
nou balenou vodu a po každé činnosti nezapomeňte na pečlivé umytí 
a dezinfekci rukou. V zaplaveném území vždy hrozí riziko chorob, 
např. žloutenky. Neměli bychom také podceňovat drobné úrazy 
a škrábnutí. Ránu je vždy potřeba pečlivě umýt nejlépe balenou pit-
nou vodou a vydezinfikovat. V případě většího poranění vyhledejte 
zdravotnickou pomoc.

Po výzvě k evakuaci je třeba dodržovat zásady pro opuštění bytu 
(domu), vzít si evakuační zavazadlo a včas se dostavit na určené místo. 
Podrobnosti najdete na www.hzscr.cz v oblasti ochrana obyvatelstva/
evakuace nebo www.zachranny-kruh.cz v oblasti varování/evakuace.

por. Luď ka Palzerová, por. Lukáš Job, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Hasičí informují a radí
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AUTOSALON  KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201 - 6
servis.skoda@klokocka.cz

AUTOSALON  KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119 - 120
servis.barrandov@klokocka.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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Z policejního deníku

 ■  Během ledna a začátkem února došlo nejméně 

k 11 krádežím pohonných hmot z motorových vozidel. 

Dosud neznámý pachatel u zaparkovaných vozidel navrtá 

nebo prorazí palivovou nádrž a pohonné hmoty pak od-

čerpá nebo odchytá do plastových nádob. Majitelé krádež 

většinou zjistí, až když vozidlo nastartují. Proto doporu-

čuji, aby si každý řidič před jízdou svoje vozidlo zkontrolo-

val, aby na něm nedošlo k dalším škodám. 

 ■  V době mezi 15. a 29. lednem byla na parkovišti poblíž 

sportovní haly v Praze 13 odcizena kola ze zadní nápravy 

u vozidla Volkswagen Passat. Způsobená škoda činí cca 

7 000 Kč. 

 ■  Dne 24. ledna bylo na naše oddělení nahlášeno napa-

dení zletilého chlapce vlastní matkou. Na místě bylo hlíd-

kou zjištěno, že se jedná o dlouhodobé domácí spory mezi 

matkou a synem a toto oznámení bylo ze strany syna úče-

lové. Hlídka na místě věc vyřešila domluvou a oznámila na  

přestupkové oddělení Úřadu MČ Praha 13. 

 ■  V sobotu 26. ledna bylo z oploceného dvora firmy, za-

bývající se prodejem náhradních dílů k motorovým vozi-

dlům, odcizeno 150 ks použitých autobaterií v hodnotě 

30 000 Kč. Pachatel se do oploceného areálu prostříhal 

pletivem. 

 ■  Poslední lednový den mezi 17. a 19. hodinou bylo 

v našem obvodu odcizeno motorové vozidlo VW Multivan, 

které majitel zaparkoval na parkovišti a řádně ho zajistil. 

Neznámý pachatel vozidlo odcizil nezjištěným způsobem 

a majiteli tak způsobil škodu ve výši 400 000 Kč. Po vozidle 

a pachateli policie pátrá. 

 ■  Dne 29. ledna se na místní oddělení Stodůlky dostavil  

poctivý nálezce, který zde odevzdal 10 ks stravenek, které 

nalezl ve Skandinávské ulici ve Zličíně u automatu 

na mléko. Protože se majitele nepodařilo zjistit, byly stra-

venky odeslány na Ztráty a nálezy v Praze 1, Karolíny 

Světlé 12, kde si je může majitel vyzvednout.

 Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky nprap. Eva Chábová  

Stáže přinášejí zkušenosti
V rámci výcviku se členové výjezdové jednotky zúčastnili v lednu a únoru pravidelné 

stáže na stanici Hasičského záchranného sboru č. 7 v Jinonicích. V průběhu služby se ro-

zezněl signál k výjezdu třikrát. Poprvé jsme vyjížděli za mužem, který hrozil skokem ze 

střechy panelového domu na Spořilově. Poté jsme v Praze 5 na vyzvání prováděli násilný 

vstup do bytu. Majitelka bytu, stoletá stařenka po kolapsu organismu, byla předána 

do péče zdravotnické záchranné služby. Poslední výjezd souvisel s pálením kabelů bez-

domovci na území Prahy 13. Stáže u profesionálních hasičů pomáhají našim členům zís-

kat potřebné zkušenosti z nejrůznějších situací, které musí hasiči v praxi řešit. 

  Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třeboničtí na soutěži bodovali 
Ani v zimních  měsících náš sbor nezahálí. V únoru se členové sboru zúčastnili sportovní 

soutěže Vytrvalý dobrák ve Sportcentru v Nových Butovicích. Soutěžilo se v badmintonu, 

stolním tenise a v utajované disciplíně, ze které se vyklubala jakási obdoba biatlonu - 

běh okolím v kombinaci s házením šipek do terče. Nejlépe dopadlo naše družstvo mužů, 

které ve své kategorii zvítězilo. Bronzové příčky obsadily družstvo žen I a zásahová jed-

notka. Páté místo patřilo ženám II a sedmé ženám III. 

Všem účastníkům děkujeme za pěknou reprezentaci a gratulujeme k umístění.

 Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Opilá řidička šněrovala silnici 
Při běžné hlídkové činnosti v brzkých ranních hodinách 13. 1. si autohlídka městské poli-

cie v Jeremiášově ulici všimla projíždějící stříbrné Fabie se středočeskou registrační znač-

kou, jejíž řidič nebezpečně a bezdůvodně přejížděl z jednoho jízdního pruhu do druhého. 

 Strážníci okamžitě podezřelé vozidlo zastavili. Při kontrole zjistili, že vozidlo řídí mladá 

žena, z jejíhož dechu je zřetelně cítit alkohol. Podezření potvrdila i provedená dechová 

zkouška, při které přístroj naměřil hodnotu 0,86 promile alkoholu v dechu. V tomto stavu 

nemohli strážníci ženě umožnit, aby pokračovala v jízdě. Proto byla na místo přivolána 

hlídka Policie ČR, která si podezřelou převzala k dalšímu opatření.

Výtržník obtěžoval cestující
Dne 27. 1. kolem půlnoci zasahovala autohlídka městské policie ve stanici metra  Lužiny 

proti pětatřicetiletému podnapilému muži, který hrubým způsobem narušoval veřejný 

pořádek ve vestibulu stanice, vulgárně pokřikoval na ostatní cestující, budil veřejné po-

horšení a znečišťoval veřejné prostory. Strážníci proti němu museli použít donucovacích 

prostředků, protože nereagoval na opakované výzvy strážníků, aby svého jednání zane-

chal, a naopak ještě stupňoval svoji agresivitu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 

2,70 promile alkoholu v dechu. Celá věc bude po zpracování kompletní dokumentace 

předána správnímu orgánu k projednání.                Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Dobrovolní hasiči odklízeli sníh 
Výjimečnou sněhovou nadílku pomáhali o víkendu 23. a 24. února od klízet i dobrovolní ha-

siči. Na pokyn starosty Davida Vodrážky  skupina členů SDH Stodůlky frézovala a odhazovala 

sníh na ulici  Armády a zajistila přístup k mateřské školce v ulici Vlasákova. Dobrovolní hasiči 

se na úklidu sněhu v této lokalitě podílejí pravidelně.                          -st-

Poznáte pachatele?
Pražští kriminalisté pátrají po neznámém pachateli, 
který na konci ledna za pravého poledne přepadl 
lékárnu u  stanice metra Hůrka. Muž na snímku 
z kamery udeřil lékárnici do hlavy, vytrhl kasu a dal 
se na útěk. Jakékoli informace k totožnosti či po-
hybu hledaného volejte prosím na linku 158.

Eva Kropáčová, Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy
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BENEFICE PRO GAWAIN. Taneční studio Mirabel uspořádalo dne 
23. ledna již druhý ročník benefičního tanečního představení irského 
tance ve prospěch Textilní dílny Gawain, sociální služby pro lidi 
s mentálním postižením. Představení na motivy pohádky Peřinbaba se 

konalo v Salesiánském divadle v Kobylisích. Celkem se podařilo vy-
brat 60 000 Kč, které byly slavnostně předány dětmi a patrony akce, 
hudební skupinou Tichá dohoda a moderátorem rádia Evropa 2 On-
drou Volným. Vyprodaný sál tleskal překrásnému tanečnímu výkonu 
celkem 40 dětí i doprovodné kapele, složené z hudebníků s mentálním 
postižením, uživatelů Textilní dílny Gawain.                                         Kristína Pekárková

DOMEČKOVÝ KARNEVAL. V Domě dětí a mládeže Stodůlky jsme 
ve středu 6. února slavili tradičním dětským karnevalem masopust. 
Program byl připraven i pro velmi malé děti. V první části si všichni 
užili promenády masek a společné karnevalové hraní a tančení. 
Ve druhé části karnevalu si děti mohly pohrát a pobavit se na stanovi-
štích, která byla zaměřena na sportovní, tvořivou a interaktivní čin-
nost. A protože se do zdolávání připravených stanovišť zapojili 
všichni, tak si také všichni odnesli drobné odměny.          Dagmar Eckhardtová

INTERAKTIVNÍ NOVINKA. Interaktivní tabule je v Základní škole 
Mohylová čerstvou novinkou. Je třeba jít s dobou a podporovat nové 
trendy. Abychom se technikou nenechali zaskočit, nechali jsme se 
 odborně proškolit a za-
světit do tajů této 
skvělé učební pomůcky. 
Příjemně nás překva-
pilo, že obsluha tohoto 
zařízení není vůbec 
složitá a zvládne ji 
opravdu každý. Těšíme 
se na spousty zábav-
ných hodin, které nám  
a hlavně dětem inter-
aktivní tabule dozajista 
přinese.    Dominika Marcinová

KOLÁŽE ŽIVOTA. Ve středu 6. února proběhlo v prostorách Domu 
dětí a mládeže Stodůlky slavnostní zahájení výstavy na téma Koláže 

života. 
Výstava 
přiblížila 
návštěv-
níkům 
tvorbu 
dětí z vý-
tvarných 
a tvoři-
vých 
dílen, 
z foto-
grafic-
kého 

kroužku, kroužku multimedií a také společné výrobky z předškolního 
oddělení. Do poloviny března si tuto zajímavou výstavu můžete pro-
hlédnout i vy.                                     Zdeňka Hiřmanová

MLADÍ CHEMICI. Nabídku vyzkoušet si oddělování složek směsí 
v opravdové chemické laboratoři Masarykovy střední školy chemické 
jsme přivítali s nadšením. Každá skupinka žáků 9. ročníku ZŠ Mládí 

měla k ruce jednoho stu-
denta. Vyzkoušeli jsme 
si přípravu heterogen-
ních směsí – emulze, 
suspenze a pěny, oddělo-
vali jsme složky směsí 
filtrací, odpařováním, 
destilací... Na závěr jsme 
si vyzkoušeli řezání 
a ohýbání skla. Po celou 
dobu nám pod dohle-
dem vyučujících pomá-
hali studenti, kteří nás 
jen tu a tam upozornili, 
když jsme si počínali 
trošku nešikovně.  
 Denisa Rozenbergová, žákyně ZŠ Mládí

NEPODCEŇUJEME HROZBU AIDS. Žáci všech 9. ročníků FZŠ 
Brdičkova se 24. ledna zúčastnili zábavného výukového programu 
Hrou proti AIDS. Jedná se o interaktivní hru zaměřenou na prevenci 

nechtěného tě-
hotenství a sexu-
álně přenosných 
infekcí včetně 
AIDS. Žáky če-
kalo učení hrou, 
ve skupinách si 
zasoutěžili a ově-
řili si již dříve 
nabyté znalosti. 
Tato akce se 
stejně jako v loň-
ském roce se-
tkala u deváťáků 
s kladným ohla-
sem.      Eva TrynerováFO

TO
: J

IT
KA

 P
RO

KO
PO

VÁ
, M

SŠ
CH

stop 03_str18-30.indd   20 25.02.13   15:33



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2013 21

Střípky

NOBEL 2013. Taky jste někdy snili o Oscarovi, Zlatém slavíkovi či 
Nobelově ceně? Tak nám, členům přírodovědného kroužku ze Zá-
kladní školy Mládí, se to možná povede. Přihlásili jsme se do soutěže 
Nobel 2013, kterou pod záštitou hejtmana Středočeského kraje 

a s odbor-
nou ga-
rancí 
Karlovy 
univerzity 
organizuje 
Asociace 
malých de-
brujárů. 
Náš tým, 
který se 
jmenuje 
Krouž-
kovci, 
zatím spl-

nily první úlohu týkající se elektromotorů. Soutěž vyvrcholí v červnu 
celostátním kolem. Uvidíme, zda bude výsledek odpovídat našemu 
heslu: „Kroužkovci jsou prostě nej, všechny týmy rozdrtěj!“

Členové Přírodovědného kroužku při ZŠ Mládí

POTLESK PRO 
DUKÁT. Hlavně 
rodiče a příbuzní 
se přišli 7. února 
do obřadní síně 
radnice podívat, 
co se naučily je-
jich děti ve Stu-
diu Dukát. 
Nejdříve se před-
vedli malí klaví-
risté a klavíristky, 
v mezičase vy-
stoupily roztles-
kávačky a na 
závěr několik ta-
nečních uskupení.  Diváci je odměnili potleskem a maminky odchá-
zely s hrdým úsměvem na tváři.                -st-

SPÍCÍ SPRAVEDLNOST. Knihu se stejným názvem vydalo v loň-
ském roce nakladatelství Fragment a současně na toto téma vyhlásilo 

celostátní literární soutěž. Patrony 
soutěže se stali Martin Vopěnka, 
autor knihy, a JUDr. Pavel Ry-
chetský, předseda Ústavního 
soudu.  Téma soutěže žáky ZŠ 
Bronzová zaujalo nejenom v ho-
dinách českého jazyka, kde ho 
zpracovávali, ale také v hodinách 
výchovy k občanství. Spravedlnost 
je pro děti téma velmi citlivé, do-
konce i nás vyučující překvapilo, 
co všechno již dokážou do své 
práce zahrnout a jak spravedlnost 
kolem sebe posuzují. O tom, že 

postřehy našich žáků zaujaly, svědčí čestné uznání pro Erika Bajtoše 
ze 6. třídy. Největším úspěchem v této celostátní soutěži je jedno z ví-
tězných míst, které získal Martin Hejlek ze 7. třídy.                  Milena Kusá

TĚLOCVIK NA BĚŽKÁCH. Ve FZŠ Trávníčkova každoročně využí-
váme v rámci hodin tělesné výchovy příznivé sněhové podmínky 
k výuce běžeckého lyžování. Na školním hřišti si všichni žáci 2. stupně 

osvojují běžeckou techniku. Je to výborná příležitost, aby se s tímto 
stále populárnějším sportem seznámily i děti, které z různých důvodů 
nemohou absolvovat lyžařský výcvik na horách.

                          Andrea Kelnárová a Helena Vodsloňová 

TÝDEN CHUTÍ. Žákyně osmého ročníku ze ZŠ Mládí uspěly v ce-
lostátní soutěži La Semaine du Goût (Týden chutí), kterou pořádá ja-
zyková a vzdělávací sekce francouzské ambasády. Tématem tohoto 
ročníku byly zdravé moučníky inspirované Francií. Každoroční akce 

má za cíl přiblížit žákům rozmanitou a zdravou francouzskou kuchyni 
a ověřit jejich schopnost týmově tvořit. Je to již druhá skupina žáků 
této základní školy, které se za dobu trvání soutěže podařilo získat 
jednu z cen, tentokrát za nejlepší plakát propagující jejich kulinářský 
výrobek - Krtkův dort s baretem.               Tomáš Klinka, učitel francouzštiny

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ. Děti z Lučinky v době svých jarních prázd-
nin vyrazily na zimní soustředění. Ve Vřesníku u Humpolce zažily ne-
jedno dobrodružství. Dopoledne se proháněly po zahradě, jezdily 
na ponících, užily si i bobování. Odpoledne chodily na výlety po okolí, 
např. k místní přehradě Želiv. Nevynechaly ani taneční tréninky, aby ne-
vyšly ze cviku. Do Vřesníčku se vrátí opět v srpnu, kdy je čeká letní sou-
středění. Více informací a fotek najdete na www.fslucinka.wz.cz. 

                                  Šárka Adamová
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Inzerce

Váš autorizovaný partner ŠKODA, autorizovaný servis Volkswagen

Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5-Stodůlky, tel.: 235 518 696, e-mail: info@auto-styl.cz, www.auto-styl.cz

Netlačte se v hromadné dopravě!
Po dobu opravy Vašeho vozu Škoda nebo Volkswagen Vám půjčíme  Škodu Citigo za cenu celodenní jízdenky MHD.

Využijte dlouhou pracovní dobu 

našeho servisu:
Po – Pá: 7.00 – 22.00
So: 8.00 – 14.00

110 Kč 
za den+ DPH
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Znáte pražská strašidla?
S těmi se můžete setkat 
v muzeu pověstí a strašidel 
v Mostecké ulici č. 18 nedaleko 
Malostranského náměstí 
u Karlova mostu. V tomto 
muzeu najdete ukázku z Knihy 
Pražských pověstí, které dopo-
ručuji pozorně číst, abyste 
mohli v pohodě identifikovat 
strašidla, která jsou ve sklepení 
a zároveň se dozvíte, kde byste 
je mohli potkat. Ve sklepení 
uvidíte Bezhlavého Templáře, 
Turka z Ungeltu, Bezhlavou 
Lauru a další. Pokud se rádi 
bojíte, určitě si návštěvu užijete 
a dlouho nezapomenete. 

Vaše děti vás určitě přemluví 
i k další akci tohoto muzea, 
kterou je procházka místy, kde 
se strašidla vyskytují a s někte-
rými se budete moci i osobně 

setkat. Otevřeno je denně od 
10 do 22 hodin. Více najdete 
na www.muzeumpovesti.cz. 

Tomáš Lubovský

Vinohrady a Žižkov
S podtitulem „nová města za vý-
chodní pražskou branou“ před-

stavuje Muzeum hlavního města 
Prahy na Florenci návštěvníkům 
až do 5. května další dvě pozoru-
hodné oblasti Prahy. Vinohrady 
i Žižkov patřily počátkem 
20. stol. k největším českým 
městům, kde žilo přes 70 tisíc 

lidí. Součástí metropole se staly 
až v roce 1922. Srovnání starých 
časů a dneška přinášejí zažloutlé 
momentky, pohlednice, vybavení 
domácnosti, oblečení či výrobky 
žižkovských dílen a továren, 
které tehdejší obyvatelé každo-
denního života Žižkova i Vino-
hrad používali. Ve strmých 
uličkách Žižkova pod vrchem 
Vítkov v pavlačových domech 
bydleli zejména dělníci a drobní 
řemeslníci. V oblasti Vinohrad, 
na mírných svazích nad Novým 
Městem, vzniká ve druhé polo-
vině 19. století, kdy se bouralo 
pražské opevnění, místo původ-
ních polí noblesní čtvrť vyšší 
střední vrstvy s činžovními 
domy a pravidelnou sítí vzduš-
ných ulic. Více najdete na 
www.muzeumprahy.cz.  

Dan Novotný

Stalo se v březnu
Ohnout, ale nezlomit 
Rok 1834 byl zajímavý především pro ženy. Začal se používat ruční mlýnek na kávu 

a na maso, k praní rýhovaná valcha. Ovšem tehdy v březnu se narodila ušlechtilá ele-

gance značky Thonet. 

Mladý německý truhlář Michael Thonet svým nábytkem z ohýbaného dřeva 

okouzlil rakouského kancléře Metternicha a tak r. 1842 obdržel výsadní právo „ohýbat 

veškeré i nejkřehčí druhy dřeva v libovolných tvarech a zakřiveních“. Slavil naprosto 

nevídaný úspěch po celém světě. Se svými pěti syny zakládá v Bystřici pod Hostýnem, 

kde byly rozsáhlé bukové lesy, továrnu a v 60. letech pak na Moravě další tři. Roku 

1865 vyrobili v Bystřici 95 000 kusů, o 20 let později už expedovali týdně neuvěřitel-

ných 8 000 kusů nábytku v 1 207 vzorech. Přestože uběhlo bezmála 180 let, privile-

gium „udělovat dřevu rozřezanému a opět sklíženému libovolný tvar v libovolném 

směru“ žije jménem ušlechtilé elegance Thonet dál. 

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Dům čp. 27 Ratejna
Ratejna -  pozůstatek to sta-

rých zašlých časů. Bývala to 

jedna nebo dvě velké míst-

nosti, kde bylo společně uby-

továno 10 až 20 rodin, muži, 

ženy i děti, vše dohromady. 

Bývali to příležitostní zaměstnanci při žních ze Slovenska. Budova ratejny původně 

však vypadala trochu jinak. Vchod a okna byly pouze ze dvora. Okna na ulici nebyla 

z dvojího důvodu. Za prvé z bezpečnostního – ratejna mimo sezónu byla prázdná, 

neobydlená. Za druhé – nemohl nikdo touto cestou ze dvora nic vynášet. V bývalé ra-

tejně byl zřízen byt a krám s pleteným zbožím. Vchod do bytu byl ze dvora. Vchod 

do krámu a výloha byly z ulice. Poslední dobou byla budova prázdná, okna vytlu-

čená, chátrala a dělala zde jenom ostudu.          Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Druhý výšlap okolím Černošic
Vážení přátelé toulání, rád bych vás pozval 
na 2. ročník pochodu Turbanské Černošice, 
který 16. března pořádá oddíl TurBan Klubu 
českých turistů. Startujeme na železniční 

stanici v Černošicích (vlak z Prahy-Smí-
chova jede každou půlhodinu, vždy ve 28 
a 58). Startovné je 20 Kč pro dospělé, 5 Kč 

pro děti a 10 Kč poukázkou pro členy KČT. 
Cíl je v Restauraci U Mlynáře a Libuše 
v Černošicích–Mokropsech v provozu 
od 11.00 do 21.30.

Mezi 6.30 a 8.00 se můžete vydat 
na trasy dlouhé 23 km (Černošice – 
Vonoklasy – Choteč – Černošice-
-Mokropsy), 35 km (Černošice – 
Vonoklasy – Všenory – Vonoklasy – 
Sulava – Černošice-Mokropsy) nebo 
dokonce 53 km (Černošice – Vono-
klasy – Srbsko – Černošice – Koda – 
Karlštejn – Mořinka – Vonoklasy –
Sulava – Černošice-Mokropsy).

Pokud vám stačí kratší vycházka 
nebo jdete s dětmi, můžete mezi 8.00 
a 11.00 vyrazit na trasu dlouhou 7 km 

nebo 11 km (Černošice – Sulava – Vonoklasy 
– Černošice-Mokropsy). 

Jak vidíte, nabídka tras je široká, proto 
doufám, že se také letos zúčastníte a uděláte 
něco pro sebe. Možná objevíte nová místa 

nebo se vrátíte tam, kde se vám kdysi líbilo. 
Věřím, že se podaří překonat loňskou účast, 
kdy se pochodu zúčastnilo 471 turistů a tu-
ristek. V cíli na vás čeká originální razítko 
pochodu, pamětní list a možnost výhry pou-
kazů na zlevněné pobyty na horách. Partnery 
pochodu jsou Penzion Sedmikráska, Wellnes 
resort Harrachovka a Restaurace U Mlynáře 
a Libuše. Spojení na garanta pochodu je 
607 283 173. Těšíme se na vaši účast!

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Železniční most v Černošicích-Mokropsech

Skotský náhorní skot v ohradě u Vonoklas
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PRAHA 13 NABÍZÍ MOÎNOST ZIMNÍ 

REKREACE 

v penzionu Kozel ve Vrchlabí

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

Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

Inzerce
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Květy zahrad a parků v předjaří
Předjarní příroda je velmi zvláštní. Na někoho 
může působit smutně, na někoho příliš fádně. 
I v tomto období však můžeme vnímat její 
krásu. Když je krajina bez sněhu, vyniká nej-
lépe barevnost větví stromů a keřů v kontrastu 

s tmavě zelenými jehličnany, hnědou půdou 
a okrovou suchou trávou. Již v měsíci únoru se 
ale začínají objevovat první květy. Brzy se ob-
jeví zvláštní střapaté žluté chomáčky vilínu 
(Hamamelis). Tento listnatý keř je během ve-
getačního období poměrně nenápadný. Cenný 
je právě svojí aktivitou v předjarním období, 
kdy člověka mohou překvapit jeho žlutá 
kvítka. V Praze 13 jsou dva vilíny ve vyvýše-
ných záhonech přímo před vchodem do rad-
nice. V předjaří čekáme také na první květy 
cibulovin. Mezi ty nejčasnější patří sněženky 
(Gailanthus nivalis) a bledule (Leucojum ver-
num). Málokdo však zná, nebo dokonce pěs-
tuje nádherné květiny – čemeřice. Čemeřic je 
několik druhů. Zahradnicky nejvýznamnější 
je u nás asi 30 cm vysoká trvalka, čemeřice 
černá (Helleborus niger). Její květy mají zele-
nobílou nebo růžovozelenou barvu. Čemeřice 
patří do rodu pryskyřníkovitých, takže je také 
jedovatá. Tato rostlina pochází z východních 
Alp a z Balkánu. Z tamních klimatických 
a půdních podmínek vychází stanovištní pod-

mínky i u nás. Nejlépe prospívá na vápencích 
jako podrost pod světlými keři a stromy. Má 
ráda hlubší humózní půdu s příměsí listovky. 
Stanoviště může být i sušší, v polostínu až 
stínu. Přes léto je vhodné rostliny občas při-
hnojit tekutým hnojivem pro trvalky, pří-
padně přidat trochu mletého vápence. 
Rostliny se množí semeny nebo dělením vel-
kých trsů. Semena je potřeba vysít bezpro-
středně po jejich dozrání na počátku léta. 
Také je možné nechat rostliny samovolně 
vysít a pak přesadit mladé rostlinky až po 
roce na nová stanoviště. Semenáče kvetou 
až 4. rokem. Dělení trsů je vhodné provádět 
na konci léta. Čemeřice se nádherně hodí 
do přírodních stinných zahrad, ale potěší 
i na záhonu trvalek. Rostlina je zahradnicky 
cenná i svými stále zelenými kožovitými listy, 
které vyniknou zejména v zimním období. 
Čemeřici je nejlepší vysazovat ve větším 
počtu, jako se vyskytuje v přírodě. Tak nejlépe 

vyniká její krása. Pupeny 
květů se zakládají již 
v pozdním podzimu na bázi 
rostliny ukryté pod spada-
nými listy. Nejdříve kvetou již 
v lednu, ve vyšších polohách 
nebo studenějších stanovištích 
se květy objevují až koncem února. Nádher-
né kvítky mohou vyčuhovat ze zbytků sněhu. 
Neublíží jim ani noční mráz. Rostliny pak 
skloní hlavičky a ve dne se opět narovnají. Je 
velice pozoruhodné, že po odkvětu květy ani 
okvětní lístky neopadnou, jen zezelenají a vy-
tvoří semeníky. Zasychají až na počátku léta, 
když dozrávají semena. Čemeřice černá se 
někdy používá k rychlení, jako tzv. vánoční 
růže. Čemeřici, jako nádhernou královnu 
předjaří, lze na zahrádku i do přírodních 
 parkových úprav vřele doporučit i proto, že 
na správném stanovišti vydrží desítky let. 
              Dana Céová

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Kontejnery budou přistavovány pouze po dobu 4 hodin podle harmonogramu. 
Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit pouze následující objemné odpady:

starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-

matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

                                                                                                           

Ulice Stanoviště
Datum 
přista-
vení

Hodina 
přista-
vení

Chalabalova parkoviště proti domu č. p. 1611 18. 3. 16 – 20 

K Řeporyjím u kapličky 18. 3. 16 – 20

Nám. na Lužinách 19. 3. 16 – 20

Zázvorkova proti domu č. p. 2003 20. 3. 16 – 20

Nušlova rozšířený chodník před  č. p. 2272 21. 3. 16 – 20

Podpěrova před MŠ 21. 3. 16 – 20

Bellušova parkoviště proti domu 

č. p. 1804

22. 3. 16 – 20 

Janského park. záliv proti domu č. p. 2370 25. 3. 16 – 20

Ulice Stanoviště
Datum 
přista-
vení

Hodina 
přista-
vení

K Fialce u bývalé prodejny 25. 3. 16 – 20

K Sopce část. zpevněná plocha 26. 3. 16 – 20

Pavrovského křiž. s ul. Janského 27. 3. 16 – 20

Janského křiž. s ul. Prusíkova 28. 3. 16 – 20

V Hůrkách křiž. s ul. Seydlerova 28. 3. 16 – 20

Melodická křiž. s ul. Operetní 29. 3. 16 – 20 

Fantova parkoviště před „Barum“   2. 4. 16 – 20

Přecechtělova x 

Prusíkova

na chodníku   3. 4. 16 – 20

Kettnerova parkoviště u trafostanice   4. 4. 16 – 20

Kovářova u KD Mlejn   5. 4. 16 – 20

Vlachova x Šosta-

kovičovo nám.

na chodníku proti č. p. 1511   5. 4. 16 – 20

Informace o přistavení kontejnerů na objemný odpad a bioodpad naleznete 

na www.praha13.cz a na tel. 235 012 470.

Michaela Líčková

Už v únoru bývají k vidění žluté chomáčky vilínu

Málo známá čemeřice

zi 

již 
h 

h
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Informace pro rodiče a žáky 5. tříd
Základní škola Kun-
cova otevře ve škol-
ním roce 2013/2014 
několik 6. tříd, které 

v případě dostatečného počtu zá-
jemců rozdělí do čtyř studijních 
skupin. Nabízí rozšířenou výuku: 
•  matematiky a informatiky (po-

čítačů)
•  jazyků (AJ – FJ nebo AJ – NJ 

nebo AJ – RJ)
•  tělesné výchovy (judo, basketbal)
•  výtvarné výchovy (výtvarný se-

minář, dějiny umění)
Do matematické a jazykové 

studijní skupiny budou bez přijí-
mací zkoušky přijati žáci, kteří 
v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vy-
znamenáním, do sportovní a vý-
tvarné skupiny všichni zájemci, 
pokud neměli žádnou známku 
horší než trojku a chování měli 
pouze velmi dobré. Žáci všech 
skupin mají většinu předmětů 
společně v každé třídě 6. ročníku, 
do skupin se dělí pouze na výuku 
dle specializace.

ZŠ Kuncova je známá vynikající 
úrovní výuky matematiky, ve které 
její žáci pravidelně dosahují skvě-
lých výsledků a  konkurují vícele-
tým gymnáziím. Četné jsou i úspě-
chy v dalších vědomostních, umě-
leckých a sportovních soutěžích. 

Škola má k dispozici 29 inter-
aktivních tabulí s připojením 
k internetu v každé odborné 
i kmenové třídě. Využívány jsou 
dvě nadstandardně vybavené po-
čítačové učebny, jazyková labora-
toř, odborné pracovny přírodo-
pisu, chemie – fyziky aj. Ve škole 
se používají učebnice a výukové 
programy pro ZŠ a víceletá gym-
názia.

Škola zajišťuje a nabízí výuku 
dvou cizích jazyků pro všechny 
žáky II. stupně bez ohledu 
na  specializaci, výměnné poby-
tové i poznávací jazykové zájezdy 
do Velké Británie, Francie a dal-
ších zemí v rámci evropského 
projektu partnerství Comenius, 
zkoušky z anglického jazyka 
Cambridge Univerzity, kurzy 
prevence rizikového chování, 
jednotné školní oblečení (trička, 
mikiny, čepice), bohatou mimo-
školní činnost…

Podrobnější informace o škole 
a přijímacím řízení včetně přihlá-
šek do budoucích 6. tříd naleznete 
na www.zskuncova.org. Více se 
dozvíte na Dnu otevřených dveří 
dne 22. 4. 2013. Vyplněné při-
hlášky zasílejte nejpozději 
do 17. 5. 2013 na adresu školy.

                         Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Intenzivní kurz českého jazyka 
Od 11. března 2013 bude 
ve FZŠ Mezi Školami zahájen 
intenzivní kurz českého jazyka 
pro předškoláky (kurz je určen 
pro děti od 5 let). Kurz bude 
probíhat vždy v pondělí a ve 
čtvrtek od 15.00 do 15.45 ho-

din v učebně v hlavní budově 
školy. Kurz je hrazen z prostředků 
dotačního programu MŠMT.

Více informací získáte na 
 zastupce@fzsmeziskolami.cz, 
tel. 251 613 247 linka 27.

Marta Šefčíková

Přijímačky hravě zvládáme 

V tomto období mnoho rodičů 
zvažuje možnost studia svého 
potomka na víceletém gymnáziu, 
což je rozhodování velmi ne-
lehké. Podobně obtížně nyní 
 otcové a maminky předškoláků 
řeší, která ze základních škol 
provede jejich dítě s co největším 
ziskem prvním vzdělávacím cyk-
lem školní docházky. Pro obě 
tyto rodičovské skupiny přiná-
šíme zajímavou zprávu ze Zá-
kladní školy Mohylová 

na Lužinách. 
Podle zdrojů mi-
nisterstva škol-
ství sestavil 
a publikoval ča-
sopis Týden 
ve svém letošním 
3. čísle pořadí 
pražských zá-
kladních škol 
podle úspěšnosti 
přijetí jejich žáků 

z pátých tříd na osmiletá gym-
názia (v procentech na celkový 
počet žáků absolvujících přijí-
mací zkoušky).

Základní škola Mohylová se 
v opravdu silné konkurenci umís-
tila na úžasném šestém místě. 
S ohledem na zřizovatele – jako 
státní škole – nám náleží do-
konce bronzová medaile. Věříme, 
že i v příštích letech budou děti 
z naší školy úspěšné a spokojené.

Michaela Houšková

Nabídka pro budoucí šesťáky 
Nabídka rozšiřujících předmětů 
našeho školního vzdělávacího 
programu ve FZŠ Mezi Školami 
na školní rok 2013/2014:
• český jazyk a matematika 

(upevňování učiva)
• informatika a výpočetní tech-

nika
• přírodopis
• matematika
• sportovní příprava (všeobecná
 sportovní příprava, chlapci 

i dívky)
V rámci tříd budou vytvořeny 

skupiny žáků, které budou mít 
podle volby rodičů rozšířen 
 základní kmen všeobecně vzdě lá-
vacích předmětů o jeden z výše na-

bízených předmětů v dotaci 1 ho-
diny týdně od 6. do 9. ročníku.

Od září 2013 se stává druhý 
cizí jazyk povinným předmětem 
pro všechny žáky 2. stupně. 
Nabízíme:
• němčinu
• francouzštinu
• ruštinu

Druhý cizí jazyk bude 
do učeb ního plánu zařazen v ob-
jemu 2 hodin týdně od 6. do 
9. třídy.
Přihláška do 6. ročníku naší 
školy – bližší informace na
www.fzsmeziskolami.cz, 
 zastupce@fzsmeziskolami.cz

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

V matematice jsou opravdu dobří
Žáci FZŠ Mezi Školami Filip 
Jakub (5.B) a Anastasiya 
Zaichenko (5. C) dosáhli v ob-
vodním kole matematické 
olympiády vynikající výsledky. 
V rámci Prahy 13 obsadil Filip 
s plným počtem bodů 1. místo, 
Anastasiya měla o jeden bod 
méně a obsadila 3. místo. Olym-
piáda pro Prahu 5 a 13 probí-
hala společně na Barrandově, 
takže máme i širší srovnání. 

V rámci Prahy 5 a Prahy 13 byli 
pouze 3 žáci, kteří dosáhli na 
plný počet bodů a 2 žáci, kteří 
měli o jeden bod méně. Mezi 
deset prvních žáků 5. tříd 
Prahy 13 se dostali jen žáci 
4 škol, mezi nimi byli 4 žáci 
FZŠ Mezi Školami. Dosažené 
výsledky jasně vypovídají 
o kvalitě vyučování ve FZŠ 
Mezi Školami.

Petr Vodsloň, ředitel školy

Výtvarný kroužek s angličtinou
Ve Fakultní základní 
škole Mezi Školami pů-
sobí od září keramický 
a výtvarný kroužek s dvoj-
jazyčnou výukou češtiny 
a angličtiny. Nabízí dětem 
účinný a přirozený způ-
sob, jak se seznámit s ang-
lickým jazykem a upevnit 
si některé běžné fráze. 
Angličtina zde tvoří přirozený 
doplněk výtvarné výchovy. Důraz 
je kladen na dětskou tvořivost. 
Nevěnujeme se systematické 
výuce gramatiky, ale nabízíme 
poznávání menších jazykových 
celků a ukazujeme si, jak je pou-
žívat v mluvené řeči. Na rozdíl 
od běžného konverzačního 
kroužku je pozornost dětí upřena 
především na výtvarnou práci, 
díky čemuž jsou plně aktivní 

a pozorné a poznávání cizího ja-
zyka k nim přichází jakoby mi-
moděk. Tak k cizímu jazyku 
přistupují ne jako k předmětu 
výuky, ale jako k nástroji, který 
jim umožní domluvit se s dru-
hými. Kombinace výtvarné vý-
chovy a cizího jazyka je pro děti 
atraktivní a otevírá nové mož-
nosti práce.

Jarmila Matičková, lektorka výtvarného kroužku 
s anglickou konverzací

stop 03_str18-30.indd   26 25.02.13   15:33



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2013 27

Nový klub seniorů má úspěch

Jak jste se již mohli dočíst 
v předchozích číslech STOPu, 
od ledna začal působit nový, 
v pořadí již 8. klub seniorů. 
V úterý 29. ledna za přítomnosti 
zástupce starosty Aleše Marečka, 
radní Evy Montgomeryové a po-
zvaných hostů byl klubu předán 
nově upravený nebytový prostor 
v Heranově ulici na sídlišti Sto-
důlky, který bude základnou pro 
jeho činnost. Za přibližně 
185 000 Kč zrekonstruovala 
městská část prostor sloužící 
v minulosti ke komerčním úče-
lům, čímž vznikla z neudržované 

místnosti světlá a útulná klu-
bovna, zcela vybavená pro akti-
vity klubu seniorů. Klub, který 
bude zaměřen na turistiku, po-
vede paní Věra Bernhäuserová. 
Místostarosta Aleš Mareček po-
děkoval pracovníkům sociálního 
odboru, kteří se značnou měrou 
podíleli na vzniku nového klubu. 
Zároveň ocenil zájem a aktivitu 
starších spoluobčanů o turistiku 
a popřál všem krásné zážitky při 
cestách za poznáním.

Brzy nato se již začali scházet 
zájemci o členství v klubu a jejich 
počet předčil veškerá očekávání. 

Prostory pro maximálně 20 osob 
byly zcela naplněny i s přilehlou 
chodbou domu. Vedoucí klubu 
představila své plány do budoucna 
a rozdala přítomným zpracovaný 
rozvrh vycházek na březen 2013. 
První společný výlet, který klub 
podnikne, bude čtyřkilometrový 
a povede z Holyně do Slivence.

Protože počet zájemců o turis-
tiku z řad seniorů značně převy-
šuje kapacitu klubu, budeme 
velmi rádi, najdou-li se mezi na-

šimi seniory další dobrovolníci 
ochotní věnovat svůj volný čas 
organizaci této klubové činnosti. 
V nových prostorách se mohou 
scházet a provozovat činnost mi-
nimálně ještě dva kluby seniorů. 
Případný zájemce o vedení dal-
šího klubu může kontaktovat 
odbor sociální péče a zdravotnic-
tví na tel. čísle 235 011 443. No-
vému klubu přejeme vše dobré.

 Helena Hájková,
         vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví
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Program klubů seniorů březen 2013 

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)   4. 3.  Přeložený program ze dne 21. ledna Božena Dardová
abuoK drahciR  

11. 3. Březen – měsíc knihy   Slávka Augustinová                                                   

        Vývoj audiotechniky
 Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
18. 3.  Cvičení paměti Marie Pommerová       
25. 3.  Káva o čtrnácté. Velikonoce se blíží.  Svatava Bulířová 
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát 

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
  5. 3.  Na kytaru nám zahraje pan Černohlávek
12. 3.  Video – film na přání
19. 3.  Dnes nám zahraje Duo Braník M. Kotaz

V. Urbanová
        Kvíz Milionář  M. Tomašovičová

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
  6. 3.  Informace o nových produktech Biomediky Vladislava Koblicová
13. 3.  Na piáno nám zahraje Josef Skalička
20. 3.  Video – o životě zvířat – pokračování          Jan Hamerník

27. 3. Výroční schůze SPCCH – volba výboru  Helena Hrdoušková
nasoK namoR  

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

Klub seniorů a přátel Vidoule
Scházíme se pravidelně každou poslední středu
hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu 
najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana Kři-
vohlavého (na místě bývalého obchodu).

Svaz diabetiků ČR - územní 
organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17
  6. 3.  Promítání videa 
13. 3.  Dieta při diabetu II.
20. 3.  Kulatý stůl diabetiků
27. 3.  Inzulín a jeho použití

třeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází 
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 o Začátkem března 2013 oslaví 30 let společného 
života Vladimíra a Jaroslav Hrádkovi z Prahy 13. 
Do další třicítky vše dobré a mnoho šťastných roků 
přejí rodiče Nepejchalovi, bratr a švagr Richard 
s rodinou na Floridě.

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,

včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

 o ZÁMEČNICTVÍ FER-MET – Stodůlky, tel. 739 612 745.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné
ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 

a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-

celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 

krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 

sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 

do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 

stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

 o 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.

 o ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 
TEL. 602 976 979, NEŠPOR

 o Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc,
koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.

 o Malování, štukování, tapetování, lakování /okna,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupel-
ny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 

Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle, 
levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 
Tel. 602 817 588.

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.

 o Hodinový manžel David Praha - vám pomůže 
vyřešit problém s veškerými opravami vašeho 
bytu či domu.Provádíme tyto práce: malířské, 
instalatérské, zednické, zámečnické a také montáž 
nábytku a pokládání podlah. Jsme vám k dispozici 
na tel. 774 111 999.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši 

kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky na 

míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707.

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jisti-

čů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 

rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových mož-

ností. Volejte 774 901 193.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti. 
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 

 o Malování, tapetování zednické a obkladačské práce, 

opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-
tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail olaolda@volny.cz. 

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 

Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Účetnictví, daně, personalistika, konzultace s daňovou 

poradkyní, zastupování na úřadech, 24 let praxe, e-mail: 

money.pohoda@seznam.cz, tel. 733 608 454, 720 133 211.
 o Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,

levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

 o Spoření - garantovaný úrok 2 % p.a. po dobu 3 let. 
Věk od 55 let, založení zdarma + dárek. Pojištění vkladů 

ze zákona, žádné snižování úroků. Tel. 604 522 446.

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 

mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Tel. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

 o Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Nátěry rovných 

kovových střech. Tel. 603 590 428.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer 
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, 
P-5. Nízké ceny - dám. kr. vl. 280, pán. 110 Kč. 

Tel. 602 151 310.
 o Nabízíme kuchyňské linky vyráběné na míru. 

Poctivé kuchyně z Moravy. Tel. 739 454 200. 
Více na www.kuchyne-palyza.cz. 

 o Úvěry, půjčky 30 - 600 tis. Kč, spoření na penzi, staveb-

ní spoření, investice, pojištění - Lužiny. Tel. 604 522 446.

 o HODINOVÝ MANŽEL navolnenoze.cz/prezentace/
karel-kejdana. E-mail: byrjek@seznam.cz. Tel. 722 938 131.

 o Úklid společných prostor - www.uklidpanelaku.cz.

Blahopřejeme

Služby

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

www.elektroservisvolf.cz

Izolace VS, s.r.o.
V Hůrkách 2145, Praha 5, Nové Butovice

Ekonomická správa  SVJ a BD
Provádíme komplexní ekonomickou správu bytových 

domů, tj. vedení účetnictví, daně, předpisy úhrad  

a vyúčtování služeb. Dlouholetá praxe a zkušenosti.

E-mail: izolacevs@seznam.cz
Tel. 739 301 301, 603 922 403

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

+ 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

www.UKLIDPANELAKU.cz
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ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel. 226 216 914, 777 761 105
www.antikvariat-nika.cz

Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,
ve středu 10.00–19.00 hod.

 o Koupím byt do velikosti 90m2  na Praze 5 nebo 
v blízkém okolí. Pouze solidní jednání. V případě 
dohody platím ihned. Tel. 777 985 460. Nejsem RK.

 o Privatizace a převody bytů do vlastnictví, právní 
servis, jednání na KN, krátké termíny. Tel. 724 304 603.

 o Prodám byt 3+1/L + sklep po částečné rekon-
strukci, 1. patro. Praha 13 - Velká Ohrada. 2,5 mil. Při 

rychlém jednání možná dohoda. Tel. 734 262 596.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-

ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 

i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, 

služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěhování, 

uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, priva-

tizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované případy, 

podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď, žalobu 

atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-

doucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček 

mimo Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha 

možná ihned. Tel. 222 941 032 nebo 603 420 013.

 o Vyměním obecní byt 2+1, (64m2), 1.patro, 1.kat.
v Praze 10 - Vršovice za podobný v Praze 13 a okolí. 
Tel. 724 813 315.

 o Hledáme nové realitní poradce do našeho týmu 
RK CHIRŠ pobočka LUKA, Nabízíme: zajímavé fi nanč-
ní ohodnocení, volnou pracovní dobu, kariérní růst, 
nástup ihned, Požadujeme: uživatelskou znalost PC, 
komunikativnost, spolehlivost, perfektní znalost ČJ. 
V případě zájmu volejte na tel. 603 529 862, nebo 
pište na luka@chirs.cz

 o Česká pojišťovna přijme nové pracovníky do své-
ho týmu. Školení zajištěno. Volejte tel. 602 322 302.

 o Přijmu sestru do dětské ordinace. Tel. 602 849 184.
 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 

daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,

e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění 
kanalizace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, 

podlahové vytápění. Tel. 608 606 379, www.psservis.com.

 o Agentura Nová Babička Vám nabízí zprostředkování 

pomocníků do Vašich rodin a zároveň hledáme: babičky, 

tety, studentky i dědečky, kteří by měli zájem pracovat 

s dětmi. Kontakt: Alice Jehličková, tel. 725 302 575, 

alice@novababicka.cz, www.novababicka.cz.

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Pronajmeme křeslo kadeřníkovi/kadeřnici a manikérce na 

ŽL v salonu Simple Beauty ve Volcano complex. K sopce 30, 

P-13. Kontakt: 606 936 811, info@simplebeauty.cz. 

Práce s LP a kerastase vítána.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. 733 363 404. 
 o Kuřáci, odvyknete na 90 %, Tel. 224 214 617,

604 207 771.

 o Hledám paní (důchodkyni) na hlídání nemocné 
ženy. Nové Butovice. Info na tel. 723 593 442.

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova 
u metra N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 737 219 454.

 o Koupím nebo pronajmu chatu nebo chatku 
v Dobřichovicích a okolí. Solidní jednání. Prosím 
volejte 728 978 539.

Zaměstnání

Byty

RK OPTIMA - SPECIALISTA PRAHA 13
PRODEJ, PRONÁJEM, VÝKUP BYTŮ

TEL. 605 260 736, 605 253 711

Různé

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

Prodej–koupě–pronájem

Praha 5, Plzeňská 215/b-areál STK  Motol
Tel.: 257 225 254, 603 453 722, 604 875 766

Po - Čt  8,30 - 18,00 Pá 8,30 - 15,00

Příprava vozu 
a zajištění STK

www.autoservisbb.cz

AUTOSERVISAUTOSERVIS
všech značek
PNEUSERVIS  

Acconta, s.r.o.
Živcových 504/67, Praha 13 

Komplexní správa nemovitostí
Nabízíme komplexní správu  

nemovitostí SVJ a BD.
email: acconta@acconta.cz

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

Více informací na

www.centralbike.cz

ZAHRADNICTVÍ KRÁL
PRAHA 13 - STODŮLKY, UL. KOLOVEČSKÁ 

www.zahradnictvikral.cz
Tel. 601 377 870

po - pá   9 -18 hod.      so   8 - 12 hod.

KUPON NA SLEVU 10 %
PLATÍ PRO MĚSÍC BŘEZEN

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jj

HHHHostivice, Praha - západHoHosts ivicce, Praha - zzápá adad

hrabanek@hrabako.czhrhrababaanekek@h@ rarababakoo c.czz

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

www.eko-13.eu, tel. 775 988 984
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FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 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

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerez- 

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

LUCA AUDIT s.r.o.
účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357, 251 624 056
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

 

 
 
  
 
 
 

 

na dioptrické brýle – 10 %
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Sobota 2. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Čeká vás spousta zábavy a bohatá tombola. Akci pořádá 

Klub seniorek staré Stodůlky. Masky jsou vítány, vstupné je 

dobrovolné.

Neděle 3. 3. a 7. 4. • 16.00 – 18.30
Manželství a důstojné předávání života
Komunitní centrum sv. Prokopa, 
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha 

– Stodůlky vás zve na pokračování třídílného semináře 

Manželství a důstojné předávání života (lektoři: MUDr. Lucie 

Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil). Zváni jsou nejen man-

želé každého věku, ale i ti, kteří o manželství uvažují nebo 

se o tuto tematiku zajímají a chtějí objevovat Boží plán pro 

svůj život i v této oblasti. Bude možné se prakticky obezná-

mit s nejspolehlivější přirozenou symptotermální metodou 

kontroly početí. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné, 

hlídání dětí zajištěno. Přihlašujte se předem na telefon 

728 599 121, daria@volny.cz – Daria Křivánková.

Pondělí 4. – pondělí 11. 3. • 19.00
ProChrist
Nedašovská 4, Praha – Zličín 
Ve Zličíně proběhne mezinárodní křesťanská konference 

s názvem ProChrist. Akci pořádá rusky mluvící baptistický 

sbor v Praze 13 pod vedením pastora Olega Grycika. Jde 

o významnou mezinárodní křesťanskou konferenci vysíla-

nou v přímém přenosu z německé Porsche Areny ve Stutt-

gartu. Více na www.prochrist.cz.

Úterý 5. 3. • 15.30 – 17.00 
Rodičovství a Velikonoce
Církevní mateřská škola Srdíčko, 
Podpěrova 1879 
CMŠ Srdíčko ve spolupráci s rodiči vás zve na Kávu od srdce. 

Tentokrát na téma Rodičovství a Velikonoce. Hostem bude 

administrátor farnosti sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 

P. Adam Lodek. Bližší informace na www.cms-srdicko.cz.

Čtvrtky 7. a 14. 3. • 14.30 – 17.00
Informační odpoledne
Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou,
Mohylová 1964 
V naší mateřské škole bude k 1. září 2013 otevřena lesní 

třída. Bližší informace získáte na www.slunickofms.cz nebo 

na informačních odpoledních. Těšíme se na vaši návštěvu.

Sobota 9. 3. • 10.00
Tři výlety do pohádek
Divadelní sál VEŠkole, FZŠ prof. O. Chlupa, 
Fingerova 2186, Nové Butovice

Divadlo Glans zve nejmenší diváky do divadla VEŠkole na tři 

krátké pohádky – O Koblížkovi, O třech přáních a O pople-

tené čarodějnici. Pokladna je otevřena hodinu před začát-

kem představení. Informace a rezervace na 

www.divadloglans.cz.

Sobota 9. 3.  • 10.00 – 14.00
Husopaska ze šustí   
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou si vezměte nitě, nůžky, jehlu, vatu, šustí, drát.

Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 

Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 9. 3.
Dětský folklorní ples
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Zveme vás na již tradiční dětský folklorní ples s Lučinkou. 

Nabitý program je vhodný pro všechny věkové kategorie, 

děti si samozřejmě užijí nejvíc. Po tanečním vystoupení 

bude následovat výuka tanců, jako host se představí lidová 

Muzika Laskavec. Nebude chybět ani tombola. Těšíme se 

na viděnou! Více na www.fslucinka.wz.cz.

Pondělí 11. 3. • 16.00
Sněhová královna – premiéra
Kinosál Základní školy Klausova, Velká Ohrada
Zveme vás na divadelní představení klasické pohádky 

na motivy H. Ch. Andersena. Příběh o putování malého děv-

čátka. Příběh o věčném přátelství. Přijďte znovu uvěřit... 

Hraje Vulkán, divadelní spolek žáků školy. Termíny dalších 

představení: úterý 12. 3. v 16.00, středa 13. 3. v 17.00, pon-

dělí 18. 3. ve 14.00 (pro školní družinu) a v 16.00, středa 

20. 3. v 17.00.

Čtvrtek 14. 3. • 8.00 – 10.00,  
15.00 – 16.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, 
Podpěrova 1880

Srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší mateřské 

školy. 

Čtvrtek 14. 3. • 17.00
Divadelní představení 
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615
Srdečně zveme mladší děti a rodiče s dětmi na 2 kratší diva-

delní představení. Poslyšte příběh o králi Artušovi, jako pří-

davek také krátké představení Červ. Zahrají děti 

z divadelního souboru ZUŠ Na Popelce. Představení je 

 určeno pro děti od 5 až 6 let. Vstup volný.

Sobota 16. 3. • 20.00
Jarní ples
Spolkový dům, K Vidouli 727
Mateřská škola Běhounkova 2 300 a Výbor klubu rodičů při 

MŠ pořádají pro rodiče a přátele MŠ již sedmnáctý jarní ples, 

který zahájí taneční kroužek dětí mateřské školy. Disco-

-hudba – pan Jiří Přeučil. Vstupenky na ples si můžete za-

koupit od 25. 2. přímo v mateřské škole. 

Informace na tel. 251 619 700, 251 619 786.

Pondělí 18. 3. • 9.00 – 15.00
64. Pracovní den Společnosti pro talent a nadání, o.s.    
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13 
Setkání moderuje Eva Vondráková, předsedkyně STaN, 

 vondrakova@gmail.com. Účastnický poplatek: členové STaN 

300 Kč, nečlenové 400 Kč, studenti 150 Kč. Přednášejícím, 

čestným  hostům a zástupcům škol z Prahy 13 je poplatek 

prominut. Program je určený učitelům, psychologům, rodi-

čům i dalším zájemcům.

Úterý 19. – pátek 22. 3. • 9.00 – 17.00
Velikonoční výstava
Základní škola Mohylová 
Výstava bude otevřena v úterý 19. března v 9.00, slavnostní 

zahájení se uskuteční v 17.00, kdy vystoupí žáci školy. 

Ve středu v 16.00 se představí děti z Lučinky, v 16.45 krou-

žek Zumbička a v 17.15 vystoupí dramatický kroužek. 

Ve čtvrtek 21. března od 16.00 hodin proběhnou ukázkové 

hodiny tříd 1.B – 5.B. V rámci výstavy se uskuteční také 

 velikonoční soutěž o Jarní závěs. V průběhu výstavy budou 

lektorky z Klubu lidové tvorby předvádět netradiční tech-

niky tvoření. Prezentovat svou činnost bude i Diakonie 

 Stodůlky se svou dílnou v Mohylové. 

Středa 20. 3. • 15.00 – 17.00
Den otevřených dveří ve Večerníčku
Mateřská škola Večerníček, Vlachova 1501

V 15 hodin je pro děti připravená pohádka Jak pejsek s ko-

čičkou malovali vajíčka. 

Bližší informace na www.ms-vecernicek.estranky.cz.

Čtvrtek 21. 3. • 9.00 – 11.30
Den otevřených dveří v Rosničce
Mateřská škola Rosnička, 
Běhounkova 2474, 
Nové Butovice

Kalendář akcí březen
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V rámci dne otevřených dveří si můžete prohlédnout pro-

story školky, případně se zeptat na průběh zápisu pro školní 

rok 2013/14. Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Čtvrtek 21. 3. • 9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00         
Den otevřených dveří          
Mateřská škola Pastelka, Horákova 2064
Zveme  všechny, kteří mají zájem prohlédnout si prostory 

a seznámit se s organizací naší mateřské školy. Těšíme se 

na vás.

Čtvrtek 21. 3. • 15.30
Přijďte za námi do Balónku
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188, 
Velká Ohrada
Zveme vás na den otevřených dveří, který bude zahájen di-

vadelním představením. Budete mít možnost prohlédnout 

si naši školu a seznámit se s programem předškolní výchovy 

a nabízenými aktivitami. Od 15. 5. budeme pro nově za-

psané děti jednou týdně pořádat hravá odpoledne. 

Více na www.msbalonek.cz, tel. 251 623 893.

Čtvrtek 21. 3. • 18.00
Přednáška o genealogii 
Mléčný bar Bílá vrána, 
Kodymova 2526/4 (naproti Kauflandu)
Pojďte se s námi vydat po stopách vašich předků. 

Inspirováno úspěšným dokumentárním cyklem ČT Tajemství 

rodu. O rodovém původu a sestavování rodokmenů bude 

přednášet Filomena Jičínská. Vstupné 40 Kč. 

Více na www.barbilavrana.cz.

Sobota 23. 3.                                
Za jarním sluníčkem
Cíl – Sluneční náměstí, Nové Butovice

Celodenní turistická akce Za jarním sluníčkem, jejímž pořa-

datelem je Klub českých turistů, již podvanácté zahájí jarní 

sezónu v Praze a seriály Prahou turistickou a Prahou cyklo-

turistickou. Pěší i cyklotrasy jsou pro zdatné turisty, ale i pro 

rodiny s dětmi. Místa startu jsou v různých částech Prahy, cíl 

pro všechny trasy je na Slunečním náměstí. 

Více na www.praha.kct.cz.

Sobota 23. 3. • 9.00
Notorcup 2013
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Zveme vás na další ročník oblíbeného turnaje v malé ko-

pané. Přihlášky a více informací na 

marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624.

Sobota 23. 3. • 10.00
Pohádky z proutěného koše 
Divadelní sál VEŠkole, FZŠ prof. O. Chlupa, 
Fingerova 2186, Nové Butovice

Divadlo Glans uvádí dvě pohádky – O slepičce, co snášela 

zlatá vajíčka a O statečné selce. Pokladna je otevřena ho-

dinu před začátkem představení. Informace a rezervace 

na www.divadloglans.cz.

Sobota 23. 3. • 10.00 – 14.00
Textilní panenka   
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada
Budete potřebovat bavlněné hadříky, porty, kraječku, jehlu, 

nitě, nůžky, Herkules, buničinu, papírový ubrousek. 

 Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 

Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 23. 3. • 12.00
Poměřte síly ve skládání puzzle na čas
Obchodní centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9

Již šestou Puzzlemánii, největší českou soutěž ve skládání 

puzzle na čas, pořádají Komunitní centrum Motýlek a agen-

tura Bezva párty. Jejím cílem je vedle zábavy a rozvíjení lo-

gických schopností také integrace dětí a dospělých se 

zdravotním postižením. Letošní ročník zařazuje nově i kate-

gorii pro seniory. Vstupné je zdarma. 

Více na www.puzzlemanie.com. 

Sobota 23. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezóny 2013
Start je v Dobříči na náměstí 
Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení se-

zóny 2013. Trasa pokračuje z Dobříče do Loděnic, následuje 

Sv. Jan, Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Je dlouhá 

přibližně 40 km. V případě špatného počasí se pojede v ne-

děli 24. dubna, start je v 10.00. 

Více informací na www.csstodulky.cz.

Neděle 24. 3. • 13.00 – 15.00
Jarní burza dětského oblečení nejen pro dvojčátka
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada 
Ve dvou velkých tělocvičnách můžete prodat nebo koupit 

ošacení, boty, hračky, kola, kočárky… 

Více na tel. 251 627 543, 604 517 589.

Úterý 26. 3. – pátek 12. 4. 
Třináctka pro všechny
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií, kterou vyhlásily 

Integrační centrum Praha a Městská část Praha 13. Smys-

lem výstavy je podpora integrace cizinců. 

Více na www.icpraha.com.

Čtvrtek 4. 4. • 9.00 – 11.00
Dveře dokořán
Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747 

Přijďte se svými dětmi přivítat jaro a budete si moci vyzkou-

šet, jak vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Společně 

si budeme hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobíme. 

Všichni jste srdečně zváni. 

Bližší info na tel. 235 519 560, mspaletka@seznam.cz. 

Úterý 9. 4. • 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola Ovčí hájek 2177, Nové Butovice

Zveme vás na Den otevřených dveří. V rámci prohlídky školy 

bude i možnost zhlédnout divadelní představení pro děti. 

Už se na vás moc těší děti a kolektiv mateřské školy.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky 

Pondělky, úterky, čtvrtky a pátky • 8.30 – 11.30
Miniškolička (od 2,5 let)
Vhodné pro děti, které nemají možnost navštěvovat ma-

teřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a indivi-

duální péči.

Odpolední kurzy (od 3,5 let):
Úterý • 16.00 – 17.00 
– výtvarné hrátky 

Kalendář akcí březen
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Čtvrtek • 16.00 – 17.00 
– divadelní hernička

Čtvrtek  21. 3. • 20.00 – 22.00
Velikonoční drátování

Chcete si netradičně ozdobit velikonoční vajíčka drátová-

ním? Materiál zajištěn, stačí si přinést pouze natvrdo uva-

řené vajíčko. Cena 200 Kč. Rezervace na telefonu 

604 289 820.

Zápis do kurzů probíhá po celý rok. Více informací 
získáte na telefonu 604 289 820 nebo na 
www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Středa 6. 3. • 15.00 
Bývali Čechové statní junáci… – refektář
Například při stavbě parních lokomotiv jsme patřívali 

ke světové špičce – beseda se železničním historikem 

Ing. Karlem Zeithammerem a železničním fandou Eduar-

dem Hrubešem, doplněná videoprojekcí.

Neděle 10. 3. • 17.00
Komorní koncert – kostel sv. Rodiny
Komorní koncert s klasickou kytarou, flétnou a zpěvem – 

rozjímavé skladby v podání Martina Křehnáče, Yuko Křehná-

čové a Kytarového orchestru Mezinárodní Konzervatoře 

Praha.

Neděle 17. 3. • 17.00
Rodinný koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se Viktorie Večerová – viola, Dmitrij Večer – 

housle a Marek a Vladimír Sůvovi – violoncello a barokní 

 violoncello.

Pondělí 18. 3. • 19.30
Duchovní skladby – kostel sv. Rodiny
Skladby zazní v provedení sboru Legatě a Literátského 

 bratrstva u kůru sv. Václava v Netolicích, sbormistr Alžběta 

Churáčková.

Pondělí 1. 4. • 17.00 
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny
Vystoupí Břevnovský chrámový sbor pod vedením dirigenta 

Státní opery Praha Adolfa Melichara.

Výtěžek z koncertů je příspěvkem do veřejné sbírky, která 

byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. Není -li 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Pátek 22. 3. • 16.00 – 19.00
Jarní dílna 
Přijďte s námi oslavit jaro! Tradiční jarní dílna se spoustou 

inspirací na jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné deko-

race i milé maličkosti. Těšit se můžete i na hry venku. 

Na všechny návštěvníky čeká tvořivá a pohodová atmosféra 

jarního odpoledne s výborným občerstvením. S sebou si při-

neste krabičku či košík na výrobky, nůžky, lepidlo, 2 vy-

fouklá vajíčka. Vstupné 50 Kč.

Sobota 29. 6. – sobota 13. 7. 
Multimediální tábor

Natáčíš filmy? Píšeš scénáře? Baví tě focení nebo herectví? 

Nebo si to chceš všechno jen vyzkoušet? V tom případě 

neseď doma a pojeď s námi na Multimediální tábor. Sezná-

míš se s novými lidmi, vyzkoušíš si profesionální techniku 

a vstoupíš do světa filmové a fotografické tvorby.

Letní prázdniny plné zážitků a dobrodružství
Přehled všech letních táborů DDM Stodůlky, 9 výjezdních 

i 14 příměstských s různým zaměřením a pro různé věkové 

kategorie, najdete na www.ddmstodulky.cz. Ke každému 

táboru zde jsou podrobnější informace a přihláška k vypl-

nění. Opravdu je z čeho vybírat, tak neváhejte a přihlaste se, 

tábory se postupně zaplňují.

Více informací o všech aktivitách, pořádaných akcích 
a připravovaných letních táborech získáte na 
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266.

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Pátek 1. – pondělí  • 18. 3. 
Velikonoční soutěž pro děti
Namaluj své vajíčko a my ho umístíme na velký velikonoční 

strom, více na www.galerie-butovice.cz.

Neděle 3. 3. • 14.30         
Divadélko pro děti (dětská zóna)
Prasečí slečinky (Divadýlko z pytlíčku)

Čtvrtek 21. 3. • 10.00 – 19.00
Farmářské trhy
Po celou sezónu 2013 se budou každý čtvrtek konat 

u vstupu do Galerie Butovice farmářské trhy. V nabídce se 

objeví pečivo, uzeniny, maso, ryby, mléčné výrobky, med 

a až to umožní příroda, také zelenina, ovoce a květiny. 

 Protože farmářské trhy jsou hlavně o nabídce z českých polí, 

zahrad, skleníků a výroben, budou se do Butovic sjíždět ze-

mědělci a prodejci z celých Čech  i Moravy. Dáme šanci i za-

hrádkářům. A protože chceme, abyste mohli s trhem 

ve svých nákupních plánech napevno počítat, budou zde 

čeští zemědělci své zboží nabízet po celou sezónu až do je-

jího konce v prosinci letošního roku. Přejeme vám kvalitní 

a zdravé nákupy.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Pondělí 18. 2. – pondělí 1. 4.
Výstava fotografií Heleny Kalendové

Dovolujeme si vás pozvat 

na výstavu fotografií Heleny 

 Kalendové s názvem Zapo-

menutí/Vergessene – 

 nápadná podobnost 

zapomenutých ostrůvků ze-

mřelých Židů a  sudetských 

Němců. 

Zapomenuté ostrůvky zemře-

lých Židů a sudetských Něm-

ců jsou si nápadně podobné. Odpočívají tu i zapomenuti ti, 

kteří kdysi žili vedle sebe, někdy i s podobnými jmény.

Navštívit ji můžete každou neděli od 9.30 do 12.00 hodin, 

ve všední dny po předchozí dohodě na tel. 251 610 850.

Úterý 5. 3. • 18.30
Prokopská zastavení
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 

cyklu. Na programu bude Zambijský Bambo – autorské 

 promítání dokumentárního filmu ze života seminaristů 

v Zambii.

Prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé
Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.

Pondělky a čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha 
Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské 
 dovolené 
Pátky • 9.30 – 11.30
Tvořivá dílna, cvičení, vaření, přednášky…  
  1. 3.  – vaření – pečeme velikonoční nádivku

  8. 3.  – velikonoční tvoření pro děti s Katkou
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15. 3.  – hravé cvičení pro děti s Natašou

22. 3.  – beseda na téma Svátky jara nebo Velikonoce? 

 – Jakub Jirovec

29. 3.  – velikonoční prázdniny

  5. 4.  – vaření – plněná vejce s aranžovanou zeleninou

Program je utvářen průběžně a postupně aktualizován. 

 Dotazy a připomínky můžete zasílat na p-v-c@seznam.cz. 

Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. Změna 

 programu vyhrazena.

Více informací získáte na tel. 251 610 850, 
251 627 400, mail@centrumbutovice.cz, 
www.centrumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Středa 6. 3. • 19.00 – 20.30 
Hathajóga s Ivetou pro začátečníky i pokročilé
Mateřská škola Podpěrova 1892
Nově s Ivetou každou středu od 19.00 a pondělí od 18.00 

a od 19.30 hodin. Hathajóga propojuje tělo a mysl, tělo pro-

tahuje i posiluje a zklidňuje mysl. Kontakt: Iveta Wollerová, 

tel. 720 484 465, ivetawollerova@seznam.cz.

Pátky 1., 8., 15., 22. 3. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Nevíte jak malé neposedy zabavit? Tak právě pro vás je při-

pravena každý pátek naše herna se cvičením, zpíváním 

a malováním. 

Pátek 8. 3. • 9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou – klíče-
ním proti jarní únavě 

V rámci pravidelné páteční herny bude každý 2. pátek v mě-

síci nový cyklus tvořivých bylinkových setkání. Naučíme se 

snadné domácí klíčení semínek a jejich využití jako přírod-

ních multivitamínů. S ochutnávkou zdravé svačiny pro děti.

Vstupné 70 Kč, svačina 50 Kč, prosíme nahlásit předem. 

Sobota 16. 3. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta 
pro ženy v Třebo-
nicích – jaro s pan-
nou břízou
Restaurace 
Třebonického 
pivovaru
Setkání v ženském 

kruhu, cvičení jógy, 

zpěv, bylinky, vonné 

oleje a vití věnců 

z proutí. Vstupné 

400 Kč.  Zájemce prosíme o nahlášení nejpozději 2 dny 

 předem. Více na www.dona-meduna.webnode.cz.

Zájemci o nový kurz Respektovat a být respektován 

(v květnu a červnu) se mohou už nyní přihlašovat u Petry 

Raušové, tel. 603 404 451, petra.rausova@seznam.cz, 

www.mcprokupek.cz.

Přihlášky předem na akce v Třebonicích: Magdaléna 
Dobromila, SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Čtvrtek 21. 3. • 18.00 
Přednáška o genealogii 
O genealogii(nauka o rodovém původu, sestavování rodo-

kmenů) bude přednášet Filomena Jičínská. Vstupné 40 Kč.

Úterý 26. 3. • 17.00 
Jarní pohádka 
Zveme vás na interaktivní divadelní představení pro děti.

Rezervace na obě akce na info@barbilavrana.cz nebo 

na tel. 777 913 414.

Mléčný bar Bílá vrána provozuje občanské sdružení 
POHODA, které poskytuje sociální služby lidem 
s mentálním postižením. 
Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY     

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 
Celý měsíc se veškeré aktivity budou točit kolem tématu 

Jaro a Velikonoce (společné vyrábění, zpívání...). V pondělí 

spíše pro děti do 2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, 

střípky angličtiny...). Přihlášení není nutné. Během dopole-

dne navíc bude: 

4. 3. v 10.30   – povídání o Izraeli s maminkou Alexand-

rou.

19. 3. v 10.30 – zamyšlení Jiřího Ungera s diskuzí 

na téma  Labyrint srdce

Středy  • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina
Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 

a jejich doprovod. Vstup bez přihlášení, cena v rámci vstupu 

do RC 70 Kč.

Od 10.30 je volná herna a v sále konverzační angličtina se 

Stacy. Pokud je místo, lze se přidat i jednorázově (100 Kč 

za lekci), děti vám pohlídáme v herně. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna a rehabilitační cvičení s prvky pilates
Můžete si přijít pohrát s dětmi, které budeme hlídat během 

cvičení dospělých, od 10.30 bude společné výtvarné tvoření.

Od 9.30 do 10.30 bude probíhat rehabilitační cvičení s prvky 

pilates pro dospělé (děti lze nechat po domluvě hlídat 

v herně). Lze se přidat i jednorázově za 70 Kč + 30 Kč za pří-

padné hlídání dítěte.

pátek 22. 3. • 9.30 – 11.30
Dílna pro dospělé – 1. část
Přijďte si vyrobit zrcadélko ozdobené mozaikou z kamínků 

pod vedením zkušené lektorky, v ceně 400 Kč je zahrnut 

i veškerý materiál za dvě setkání (druhé bude 5. 4.). Počet 

míst je omezen, přihlášení nejpozději do 14. 3. Děti vám 

po domluvě pohlídáme v herně za příplatek 30 Kč.

Na velikonoční pondělí 1. 4. bude zavřeno.

Více o činnosti Rodinného centra Rybičky se dozvíte 
na rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, vchod zezadu od hřiště

Pondělky
14.00 – 15.00  – tvoření pro děti s rodiči
15.00 – 17.00  – volná herna
17.30 – 18.30  – cvičení pro těhulky

Úterky
  9.30 – 10.15  – cvičení s miminky 

Středy
10.00 – 10.45  – hudebně-pohybové hrátky 

     (nejen se zvířátky)

16.15 – 17.00  – cvičení rodičů s dětmi 
17.00 – 18.00  – volná herna 

Čtvrtky
  9.30 – 11.30  – volná herna

Pátky
10.00 – 10.40  – cvičení rodičů s dětmi 
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Pátek 8. 3. • 16.00
Dětský karneval
Vstup 50 Kč (po přihlášení předem sleva 10 Kč) 

Čtvrtek 21. 3. • 15.00
Kurz šátkování a bezplenková metoda 
Kurzy se uskuteční pod vedením Kateřiny Šrubařové.

Více na www.skritciveskole.estranky.cz, skritci-
veskole@email.cz, tel. 723 607 070 (K. Šrámková).

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (stanice metra Luka)

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana

Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „young adults“. 
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.

Středy 13. a 27. 3. • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory v Centrálním 
parku
Sraz v Křesťanském centru Třináctka
Vezměte si pohodlné oblečení a sportovní obuv (možnost 

převlečení a nechání věcí po dobu cvičení v centru), pří-

padně rukavice a Nordic Walking hole (po domluvě mož-

nost zapůjčení za 20 Kč). Cena 50 Kč. Informace poskytne 

Veronika Kohoutová na vercakohutova@gmail.com, 

tel. 721 346 625.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
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.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, hry 

venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pinče-

sová obíhačka s kámoši, pokec. Vše důležité včetně fotek 

z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz, vedoucí 

 Daniel Jokl, 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

Neděle 3., 10. a 17. 3. • 17.00 – 18.30
K jádru křesťanství
Další ze čtyř zastavení pro ty, kdo hledají odpovědi 

na otázky týkající se křesťanské víry nebo si chtějí některé 

věci ohledně víry ujasnit. Setkání, které povede David 

Novák, kazatel církve v Praze 13 a učitel filozofie a etiky, se 

budou odehrávat formou cca 30 minutové přednášky 

a  následné diskuze.

Témata jednotlivých setkání:
3. 3. Lhář, blázen, učenec, rabín, první hippie, Boží syn...  

aneb kdo byl Ježíš?

10. 3. Krásná mytologie, hororové čtení, 66 knih, dějiny Iz-

raele, Boží slovo... aneb proč zrovna Bible?

17. 3. Jak dál… aneb co vlastně znamená být křesťan a jak 

to souvisí s každodenním životem?

Další informace na david.novak@cb.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – Každé březnové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu těhotné maminky. 

Neděle 3. 3.
Křest gorilího samečka

Narodil se 22. prosince samici Kijivu jako čtvrté mládě.

Pátek 22. – neděle 24. 3.
Dotkněte se hvězd
Najděte si svůj meteorit v Zoo Praha.

Neděle 24. 3.
Otevření rozhledny
Rozhledna Obora, která byla pro veřejnost poprvé otevřena 

v červnu 2009, má čtvercový půdorys, rozměry 5,20 x 5,20 m 

a směrem nahoru se sbíhá. 

Celková výška dřevěné části rozhledny je 18,50 m + stožár 

hromosvodu. 

Pouštní expozice pražské zoo již žijí jarem. Unikátní obyva-

telé „pražských pouští“ mají na činnosti, které ostatní živoči-

chové provozují celý rok, jen několik měsíců. Návštěvníci tak 

právě v těchto dnech mohou pozorovat jejich námluvy, sou-

peření o partnerky nebo samotné páření.

Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, 
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
            Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Divadlo
28. 2. – 1. 3. FUN FATALE – ženy na prknech – II. ročník mezinárodního fes-

tivalu nového cirkusu v podání žen

28. 2. čt 19.30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU 
úvodní slovo, přípitek

28. 2. čt 20.00 VINTAGE! WOMEN! VARIETE! 
Jana Korb / Korb + Stiefel GbR (DE) 

Zprostředkovaná cesta časem do dob prvních slavných akroba-

tek.

  1. 3. pá 20.00 TŘI V JEDNOM
1. ZENITH AM/FM 
Moa Prescott – Sputnik Productions (DNK)
Co děláte s vaší samotou, a co samota dělá s vámi? 

2. LEAVE IT! 
UnA ViA Company (IT) 
Inscenace byla inspirována starověkým příběhem o Lilith, první 

ženě, kterou stvořil Bůh.

3. ENERGY IN HARMONY 
Pepper-Choc Duo 
Čím to je, že se tolik lidí cítí tak nejistě? 

   2. 3. so 15.00 BEDŘICH – premiéra

Cirkus TeTy 

   2. 3. so 20.00 DAMICO & WATERS CIRCUS
Collectiv and then… (CH, GB)

Největší cirkus na světě! 

   2. 3. so 20.45 OPEN-STAGE SHOW – V rámci open-stage show uvidíte při-

bližně 10 nabitých čísel mnoha profesionálních akrobatek. 

   3. 3. ne 15.00 V PEŘINÁCH NAD MLEJNEM 

Režijně-dramaturgická iniciativa Microscop op (CZ) 

   20.00 The SUGAR BEAST CIRCUS SHOW 
Sugar Beast Circus (DE/UK). Vhodné pro diváky od 12 let. 

Změna programu vyhrazena.
V rámci festivalu proběhnou akrobatické workshopy se zahraničními lektory: cloud 

swing (prověšené lano), hand to hand (párová akrobacie) a jumping rope (švihadlo). 

Info na kurzy@mlejn.cz.

10. 3. ne 18.00 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu – Cirkus Mlejn a hosté

15. – 17. 3.
15. 3.      pá    18.00

STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2013
16. ročník regionální přehlídky experimentujícího divadla s vý-

běrem na Šrámkův Písek a studentského divadla s výběrem 

na Mladou scénu Pořádá obč. sdružení KlubKO a partneři: 

Hl. město Praha, Městská část Praha 13, MKČR a KD Mlejn. 

16. 3. so 10.00 STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2013
17. 3. ne 10.00 STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2013
22. 3. pá 19.30 EMÍLIE – Cirkus Mlejn

Děti                začátky 15.00, není-li uvedeno jinak  
  3. 3. ne 15.00 V PEŘINÁCH NAD MLEJNEM 

Režijně-dramaturgická iniciativa Microscop op (CZ) 

10. 3. ne 15.00 KVAK A ŽBLUŇK
Příběh o opravdovém přátelství žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka. 

20. – 24. 3. PŘEHLÍDKA KE SVĚTOVÉMU DNI DIVADLA 
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Institut umění – Divadelní ústav/ASSITEJ, Sdružení Divadlo pro děti  

a mládež, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Divadlo v Celetné, 

KD Mlejn 

20. 3. st    9.00 POSTAV NA ČAJ! – Cirkus Mlejn

18.00 DYNAMO – Cirkus Mlejn

Momenty příprav. Nekonečné zkoušky. A všechno tisíckrát dokola. 

Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

21. 3. čt   9.00 JAK SE BUDÍ ZEMĚ – Cirkus Žebřík

Autorská pohádka o vytrvalosti, síle dobrého srdce a kouzelné 

pomoci. Pro děti z MŠ a I. stupeň ZŠ.

22. 3. pá   9.00 POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ – Studio Dell´Arte

Pro děti od 3. do 6. tř. ZŠ

24. 3. ne 15.00 POSTAV NA ČAJ! – Cirkus Mlejn

Koncerty
  6. – 8. 3.        18.00
                  

PORTA PRAHA 2013 – pražská předkola 47. ročníku festivalu 

PORTA.

13. 3. st 19.30 FLERET Vizovice – Oslava 30 let na hudební scéně.

21. 3. čt 19.30 Jaroslav SVĚCENÝ: Ve znamení tanga 
Jaroslav Svěcený (housle) a Ladislav Horák (akordeon) –  kon-

certní galavečer 

22. 3.      pá
Spolkový dům

19.30 CLOGGERSKÁ NOC 
Tančí CARAMELLA, hraje NOTA BENE

Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13

Různé
KURZY
NOVÉ! SKÁKACÍ BOTY – POWERISER FREESTYLE
Kurz powerbockingu, neboli skákání na moderních skákacích botách (poweriserech).

Cílem kurzu je zvládnutí základních i náročnějších triků na poweriserech. Součástí 

budou také základy akrobacie bez skákacích bot, rozcvičení, posilování, protažení 

a uvolnění. 

Termín a místo: úterý, 18.00 – 20.00, Spolkový dům, K Vidouli 727, Praha 13

Kapacita: 10, pro dospělé od 30 kg a děti do 120 kg.

Lektoři: Daniel Fajmon, Petr Lochschmidt, Pavel Nyč. 

Cena za semestr: 2 700 Kč se zapůjčením poweriserů nebo 1 800 Kč s vlastními 

 powerisery. 

Cena za jednotlivou lekci: 200 / 150. Do kurzu se lze zapsat i v průběhu semestru 

za sníženou cenu. 

Kontakt: Daniel Fajmon, Apo@HOPsej.cz, gsm: +420 728 179 490  
    

POŘADY PRO ŠKOLY 

Nabízíme pravidelné kulturní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ – sledujte 
www.mlejn.cz (sekce pro školy).

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  grant poskytla Městská část Praha 13

Program klubu Mlejn březen 2013
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Březen doslova plný festivalů
Pod záštitou starosty Prahy 13 Davida 
Vodrážky proběhne letos druhý ročník žen-
ského novocirkusového festivalu Fun Fatale, 
na kterém se můžete opět těšit na klaunky 
a akrobatky. Následovat bude festival s nej-
delší tradicí ve Stodůlkách – Porta Praha, in-
terpretační soutěž jednotlivců a skupin, kde 
budou vybráni nejlepší hudebníci z hlavního 
města a Středočeského kraje pro celostátní 
přehlídku do Řevnic. První kola proběhnou 
v březnu, finále nás čeká v dubnu.

Ani divadlo nezůstává pozadu, v rámci pře-
hlídky Stodůlecký Píseček lektoři zvolí ty, kteří 
budou Prahu reprezentovat na národní pře-
hlídce Šrámkův Písek a na Mladé scéně v Ústí 

nad Orlicí. Píseček totiž zahr-
nuje divadelní soubory v oblasti 
experimentujícího divadla a také 
divadla studentského. Celý ví-
kend bude určitě tradičně nabitý 
zajímavými inscenacemi.

I v roce 2013 se Mlejn připo-
juje k velké divadelní přehlídce 
pro děti a spolu s Divadelním 
ústavem a dalšími partnery po-
řádá přehlídku ke Světovému dni divadla pro 
děti a mládež. Tentokrát je zaměřena na do-
polední představení pro školy, ale i rodiče 
s dětmi si zde určitě najdou svůj program.

V prodeji jsou slíbené dárkové poukazy 

na hudební, novocirkusová i pohádková před-
stavení, které jsou výborným dárkem k růz-
ným příležitostem. Můžete je zakoupit v růz-
ných cenových kategoriích přímo ve Mlejně.

   Dagmar Roubalová, divadlo@mlejn.cz
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

Pohled na Karlův most nebo Pražský hrad nám asi nikdy nezevšední. A vůbec ne-
záleží na ročním období. Fotografii nám poslala paní Markéta Dočekalová. Po-
daří-li se i vám udělat nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, 
které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

Kuchyňský koutek

Vepřová panenka s dijonskou omáčkou

Suroviny: 
•  200 g vepřové panenky

•  1 dcl smetany

•  lžíce dijonské hořčice

•  sůl, koření dle chuti

Postup: Maso okořeníme, vložíme 

na rozpálený olivový olej a opékáme 

ze všech stran cca 3 minuty. Pa-

nenka by měla být uvnitř růžová. 

Vedle na pánvi orestujeme dijon-

skou hořčici, kterou zalijeme smeta-

nou a dochutíme solí. Maso 

nakrájíme na silnější plátky a poklá-

dáme na omáčku. Vhodná příloha 

jsou různě upravené brambory, 

popř. bramboráčky nebo rýže.

Tuto specialitu vám nabízí 

Restaurace Mlejn, Kovářova 4,  

Praha 13 - Stodůlky. Tel. 608 376 384. 

Otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hod.

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Ne 10. 3. MAISLOVA A KLAUSOVA SYNAGOGA. Prohlídka synagog v rámci cyklu 

„Poznávejte Židovské Město“. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporuču-

jeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vchodem do Maiselovy sy-

nagogy (ul. Maiselova 10, Praha 1, Josefov). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné 

do objektů 75 Kč. Mgr. Zuzana Pavlovská

■ Ne 17. 3. PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE: NOVÉ MĚSTO I. Slovo pasáž se u nás 

objevilo poprvé ve fejetonu Jana Nerudy z r. 1860 po jeho příjezdu z Paříže. V Praze za-

čaly první pasáže vznikat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly 

místo tehdy obvyklých dvorků. My se jimi propleteme od horní části Václavského ná-

městí, přes Františkánskou zahradu až k Platýzu. 

Začátek akce ve 14.00 u sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 100/70 Kč. 

Pavla Lešovská

■ St 20. 3. KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO. V březnu si připomínáme 620 let 

od smrti Jana Nepomuckého. Proto zveme na poutavou přednášku v prostorách vojen-

ského barokního kostela na Hradčanech. Po přednášce následuje prohlídka interiéru kos-

tela, který přestavovali Kryštof a Kilián I. Dientzenhoferovi, sochařsky je zdoben V. M. 

Jäcklem a nabízí krásný pohled na iluzivní fresku od V. V. Reinera. POZOR! – V objektu je 

zákaz fotografování a pořizování audiovizuálních nahrávek! Účastníci jsou povinni plně 

respektovat pokyny průvodce a provozovatele objektu. Začátek akce v 16.00 před vcho-

dem do kostela. Cena 100/70 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal

■ Ne 24. 3. PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ. Na trase z Dlouhé do Masné přes Ungelt 

do Týnské se setkáme s domy, které nesou zobrazení zeleného stromu, zlaté štiky, čer-

ného medvěda a také tří per. Začátek akce ve 14.00 na rohu Revoluční třídy a Dlouhé 

ulice. Cena 100/70 Kč. Zdeňka Kobylková

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

TO JSOU TEDA FÓRY
■  Zubař povídá pacientce: „Nemusíte 

tolik otevírat ústa.”

„Ale vždyť jste říkal, že do nich musíte 

s kleštěmi,” diví se žena.

„Ovšem,” odvětí dentista. „Ale já zůstávám 

venku!”

■  Pan Vokurka vejde do obchodu a neza-

vře za sebou.

„Vy nemáte doma dveře?!” rozeřve se 

na něj prodavačka.

„Mám,” povídá zákazník, „a takovou me-

geru, jako jste vy, taky!”

■  Právník informuje klienta, který má 

svědčit na svoji obhajobu:

„Musíte přísahat, že řeknete pravdu a nic 

než pravdu.   Rozumíte mi?“

„Ano.“

„Víte, co se stane, když neřeknete 

pravdu?“

„Mám pocit, že to vyhrajeme.“

■  Na policejní stanici v Melbourne při-

vedl policista klokana.

„Šéfe, našel jsem ho na ulici, nikdo se 

k němu nehlásil, tak co s ním?“

„No, co s ním? To jste tak neschopný, že 

nedokážete nic vymyslet?! Dejte mu napít 

a zajeďte s ním do ZOO!“

Druhý den jde velitel po ulici a uvidí poli-

cistu, jak se prochází s klokanem.

„Vždyť jsem vám přece řekl, abyste ho 

vzal do zoo!“

„Ano, šéfe, tam jsme byli včera, dneska 

jdeme do kina.“

■  „Honzíku, tak nám ukaž, jaké máš vy-

svědčení.“

„Až později, tati, já ho půjčil Mirkovi, on 

chtěl postrašit své rodiče.“

■  Žena přijde na policejní stanici: „Pro-

sím vás pomozte mi, můj manžel se ztra-

til“. 

Policista založí papír do stroje a povídá: 

„Můžete nám ho popsat?“

„No, měří asi 150 cm,“ začne žena.  „Váží 

95 kg, má pleš, velké břicho, falešné 

zuby… Víte co? Zapomeňte na to.“
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Čtenářská soutěž

Další režisér, jehož jméno v naší čtenářské soutěži hledáme se narodil 18. 2. 1932 

v Čáslavi. Rodiče zahynuli v koncentračním táboře, on sám vyrůstal v domově mlá-

deže a internátní škole pro oběti 2. světové války v Poděbradech. Nepřijali ho na stu-

dium DAMU, proto odešel na FAMU studovat obor scénáristika a dramaturgie. 

Spolupodílel se na režii filmu Alfréda Radoka Dědeček automobil, ve kterém hrál 

i vedlejší roli. 

Roku 1967 vznikl jeho snad nejznámější český film Hoří má panenko, kde jsou 

na půdorysu hasičského bálu zpodobeny nešvary české společnosti. Po srpnu roku 

1968 odchází do USA. Po sedmi letech v zámoří přichází asi jeho nejlepší snímek Pře-

let nad kukaččím hnízdem. Film o americkém trestanci, který se chce vyhnout vězení, 

a proto předstírá šílence, mu vynesl Oscara za nejlepší režii. Mezi jeho kultovní, nic-

méně trochu nedoceněné dílo patří muzikál Vlasy. V romantické komedii Rabín, kněz 

a krásná blondýna si po dlouhé době vyzkoušel roli herce. Je potřetí ženatý. Má cel-

kem čtyři syny, dvojčata Matěje a Petra se zpěvačkou Věrou Křesadlovou, z posled-

ního manželství s Martinou Zbořilovou má Andrewa a Jamese. Znáte již jméno 

slavného režiséra a název filmu?

Březnová křížovka

Tenisová škola 

Tallent již přes 

dvacet let nabízí 

výuku tenisu 

a v naší městské 

části působí 

při ZŠ Klausova 

na Velké 

Ohradě. V jejích 

kurzech můžete 

vaše ratolesti 

seznámit s teni-

sem bez pře-

mrštěných 

finančních ná-

roků. Nejdůleži-

tějším rysem tréninků je precizní zvládnutí skupinové výuky, zapojení všech svěřenců 

do her a cvičení po celou dobu tréninku. Kurzy jsou pořádány pro předškoláky 

ve věku 4-6 let, školáky 6-10 let, ale i teenagery 10-18 let. Tenis se může stát celoži-

votní pohybovou aktivitou a významně přispívá ke zdravému životnímu stylu. V létě 

TS Tallent pořádá příměstské tábory, ale i klasické tábory u nás nebo v zahraničí. 

V případě, že vy nebo vaše dítě chce... (TAJENKA) ve světě tohoto krásného sportu, 

neváhejte a přihlaste se do některého z jejich kurzů. Nejbližší jarní trimestr začíná již 

15. 4. 2013. Více na www.tallent.cz, info@tallent.cz nebo na tel. 224 815 871, 

777 260 262, 603 527 172.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. března. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Únorová tajenka:  HISTORIE KOLEJOVÉ DOPRAVY

Výherci: Ernesto López, Stodůlky •  Zdena Prošková, Stodůlky •  Lenka Jančíková, 

 Stodůlky     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V únoru správně odpověděli ti, kteří uvedli Jiřího Menzla a Vesničko   má stře-
disková.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Ludmila Šimková, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Jitka Uhlířová, Stodůlky
Anna Novotná, Lázně Bohdaneč
Jan Ivan, Nové Butovice
             

Soutěžní otázky na březen:
1. V jakém roce se staly Vinohrady a Žižkov součástí Prahy?

2. Jak se jmenuje cena, kterou obdržel nestor stodůleckého fotbalu Václav Sailer?

3. Kdy a kde proběhlo slavnostní zahájení výstavy na téma Koláže života?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1. Do kterého města odletí žáci ZŠ Kuncova v rámci projektu Comenius?

 Žáci odletěli do španělské Malagy.
2. Jak se jmenoval vlastním jménem Bohumil Hrabal?

 Bohumil Hrabal se vlastním jménem jmenoval Bohumil František 
 Kylián.

3. Která škola z Prahy 13 vyhrála soutěž ve sběru krmných plodů?

Sběr plodů vyhrála FZŠ Trávníčkova.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Libuše Dominiková, Lužiny

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: 

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem 

na čísla 251 619 236, 235 011 465.                                                  

               připravila Petra Fořtová

OKRAJ
(ZAST.)

2. DÍL
TAJENKY

CHEM. ZN.
HLINÍKU

OBYVATEL
SEVERU
MORAVY

HLUPÁK
1. DÍL

TAJENKY
ANGLICKY

DUB

OCHRANA
ZBOŽÍ

BÝV. PODNIK 
ZAHR.

OBCHODU

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

KMENOVÉ
DŘÍVÍ

PŘEDLOŽKA

SVŮDNÁ
NÁSTRAHA

VRÁSČITÁ

DOUŠEK
NĚMECKY

MRTVÝ
STÉKAT PO
KRŮPĚJÍCH

ZKR. MĚNY
V EVROPĚ

RUSKÉ
MĚSTO

DUTÁ 
MÍRA

ZNAČKA
KILO-

KALORIE

FOERSTEROVA
OPERA

NÁRODNÍ
OBCHODNÍ
INSTITUT 

(ZKR.)

ČÁST

VRKOČ

NABITÁ
ČÁSTICE

MEDVÍDEK
NOSÁL

NĚMECKY
ANO

HOVOROVÉ
PŘITAKÁNÍ

OBLÉCT

JUBILEJNÍ
VÁHAVÝ

SOUHLAS
NÁPOVĚDA:

NBI, OAK, TOT
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