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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

Stavba parkoviště omezí průjezd sídlištěm
Jak jsme vás již 

ve STOPu infor-

movali, na Velké 

Ohradě mezi uli-

cemi Janského 

a Klausova byla 

zahájena vý-

stavba parkova-

cích teras. 

V souvislosti 

s průběhem 

prací a umístě-

ním těžké stavební techniky je nutné provést některá dopravní opatření:

– až do konce dubna bude uzavřen slepý konec ulice Klausova mezi mateřskou a zá-

kladní školou

– od konce dubna bude provoz v posledním úseku ulice Klausova částečně omezen 

mobilním záborem (technikou, která se bude přesunovat)

– od začátku dubna do přibližně 20. června bude zcela uzavřen krátký úsek 

ulice Janského – mezi vyústěním Prusíkovy a Kurzovy ulice. V tomto místě bude 

okružní ulice Janského přerušena. Řidiči budou moci objet sídliště až k této uza-

vírce po západní nebo východní straně a stejnou cestou se vrátit zpět.

Bližší informace budou průběžně zveřejněny na www.praha13.cz v oblasti Městská 

část – Doprava.                              odbor dopravy a odbor majetkový, bytový a investiční

Farmářské tržiště zahajuje 
Po zimní přestávce 1. dubna opět začínají pondělní farmářské trhy na Slunečním ná-

městí v Nových Butovicích. Každé pondělí od 8.00 do 18.00 pro vás budou připraveny 

stánky s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a masnými výrobky, uzeni-

nami, sladkostmi a nápoji. Jste zváni!  

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

Rada MČ Praha 13 mj.

VZALA NA VĚDOMÍ
informaci o zhodnocení volných peněž-

ních prostředků městské části Praha 13

SCHVÁLILA
převod peněžních prostředků ve výši 

do 100 mil. Kč z UniCredit Bank do PPF 

banky (změna úročení od 1. 3. 2013 

z 1,15 % p.a. na 1,68 % p.a.) 

a

realizaci uložení volných peněžních pro-

středků ke zhodnocení prostřednictvím 

Duplo účtu u PPF banky, a.s. 

SOUHLASILA
s podáním podnětu na změnu Územního 

plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, a to 

z funkční plochy OB-B (čistě obytná) 

na funkční plochu ZMK (zeleň městská 

a krajinná) na pozemku parc. č. 1236/1 

v k.ú. Stodůlky

VZALA NA VĚDOMÍ
záměr realizace dostavby školního zim-

ního stadionu Bronzová

a

SCHVÁLILA
oznámení předběžných informací k pod-

limitní veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem Dostavba školního zimního sta-

dionu Bronzová, včetně odůvodnění 

účelnosti veřejné zakázky ve smyslu § 86 

odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

SCHVÁLILA
Pravidla pro udělení grantu MČ Praha 13 

v oblasti sociální péče, sociálních a dopro-

vodných služeb pro rok 2013

a

SOUHLASILA
s vyhlášením grantového řízení pro 

rok 2013 podle těchto pravidel

a

JMENOVALA
grantovou komisi ve složení: předseda 

Aleš Mareček – zástupce starosty, čle-

nové Petr Zeman – zástupce starosty 

a Mgr. Helena Hájková – vedoucí OSPZ, 

tajemník Petr Syrový – pracovník OSPZ

SOUHLASILA 
s požadovaným navýšením kapacity 

Fakultní ZŠ prof. O. Chlupa Pedagogické 

fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 

uváděné v rejstříku škol a školských zaří-

zení o 50 žáků na celkových 800 žáků

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční 

namátkové kontroly vyúčtování a využití 

grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 

2012 v oblasti sociální 

a

SOUHLASILA
s navrženým doporučením, které je uve-

deno v protokolu o výsledku periodické 

finanční namátkové kontroly

VZALA NA VĚDOMÍ
finanční kontroly provedené v 2. pololetí 

r. 2012, včetně nedostatků zjištěných 

odborem kontroly ÚMČ Praha 13, a reka-

pitulaci navržených opatření včetně je-

jich dodržování u hlavních zjištění 

SCHVÁLILA
uzavření smlouvy o spolupráci na zajiš-

tění konání farmářských trhů mezi Měst-

skou částí Praha 13 a agenturou Shaker 

production Václav Třasák

SCHVÁLILA
novelizaci Zásad postupu při pronájmu 

bytů z disponibilních zdrojů MČ Praha 13 

a vzorovou smlouvu o nájmu bytu 

VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční 

namátkové kontroly vyúčtování a využití 

grantů MČ Praha 13 udělených pro rok 

2012 v oblasti využití volného času

a 

SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými 

v protokolu o výsledku periodické finan-

ční namátkové kontroly vyúčtování

ULOŽILA
zástupci starosty Davidu Zelenému pro-

věřit možnosti vybudování dopravního 

hřiště na území MČ Praha 13 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Starosta městské části David Vodrážka 

vás zve na 12. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 17. dubna 2013 od 10.00 v zasedací síni 

radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. Hlavním bodem programu 

bude závěrečný účet městské části za rok 2012.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Slyšeli jsme, že se někde ve Stodůl-
kách chystá stavba nové budovy pro 
záchrannou službu. Je to pravda?
Pravda je to jen částečně. Nejde 
o klasickou zděnou budovu, ale 
o výjezdní stanici Zdravotnické 
záchranné služby hl. m. Prahy. 
Společně s vedením pražské zá-
chranky jsme hledali vhodný 
prostor na našem území pro 
umístění nového výjezdového 
stanoviště záchranné služby. 

Cílem bylo zkrátit dojezdové 
časy sanitních vozů v naší měst-
ské části a okolí. Vytipovali jsme 
pozemek na okraji sídliště Sto-
důlky v blízkosti páteřní Jeremiá-
šovy ulice. Stanice bude umístěna 
u křižovatky ulic Oistrachova 
a Vackova s výjezdem do Vac-
kovy ulice. 

nitních vozů. Zařízení stanice 
umožňuje nepřetržitý pobyt ob-
sluhy, která má k dispozici WC, 
koupelnu, šatnu, kuchyňku, denní 
místnost a místnost pro oddech. 
Stanice neslouží k ošetřování osob 
ani jiným zdravotnickým výko-
nům. 

Zastupitelstvo hlavního města 
Prahy schválilo v dubnu 2012 
poskytnutí dotace na zřízení sta-
noviště ve výši 3 miliony korun. 
Vycházelo přitom z projektu, 
který byl realizován v Praze 11. 
Protože pozemek vytipovaný 
na území Prahy 13 má složitější 
technické podmínky vzhledem 
k tvaru a delším trasám přípojek 
inženýrských sítí, jsou celkové 
náklady na vybudování pláno-
vaného stanoviště vyšší, byly 
 vyčísleny na 5,5 milionu korun. 

V roce 2012 byla zaplacena 
pouze projektová dokumentace, 
která byla zpracována v průběhu 
roku. Zbylé finanční prostředky 
z poskytnuté dotace hl. města 
budou převedeny do letošního 
roku. Na realizaci projektu zbývá 
ještě doplnit částku 2,5 milionu 
korun. Tuto částku by měla 
 dofinancovat Praha 13. Záměr 
bude předložen na dubnové 
 jednání zastupitelstva městské 
části a doufám, že vzhledem 
ke svému významu bude zastu-
pitelstvem přijat. Stavební povo-
lení bylo vydáno letos v lednu. 
Pokud zastupitelstvo uvolní po-
třebné prostředky, proběhne ve-

Navržený objekt je typizovanou 
výjezdní stanicí, jaké jsou i na ji-
ných místech, např. na Jižním 
Městě. Je koncipován jako do-
časný a pokud pomine jeho po-
třeba v dané lokalitě, lze jej beze 
zbytku demontovat a  přestěhovat 
jinam. Jde o nepodsklepený 
 přízemní objekt  obdélníkového 
půdorysu, složený ze šesti mo-
dulových buněk o rozměrech 
2,5 × 6 metrů, které jsou sestavené 

do tvaru podkovy a podle potřeby 
vzájemně propojené. Střední pro-
stor, který je využíván k parkování 
sanitních vozů, je zastřešen ocelo-
vou sedlovou konstrukcí s průsvit-
nou plastovou krytinou. 

Stanice slouží v nepřetržitém 
provozu a je zásobena veškerým 
materiálem doplňovaným do sa-

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

řejná zakázka na dodavatele 
stavby. Stanice by tak mohla být 
vybudována a začít sloužit ještě 
v letošním roce. Bude přínosem 
pro nás všechny, protože v pří-
padě potřeby přijede sanitka 
s odbornou pomocí v kratším 
čase než dosud. S pražskou zá-
chrannou službou, s její techni-
kou a vybavením se můžete 
seznámit také na akci Bezpečná 
třináctka, která se koná 
18. dubna po celé odpoledne 
na Slunečním náměstí před rad-
nicí. Přijďte se podívat!    

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

STOP – Ročník XXIII. – duben 2013 • Vychází měsíčně kromě července a srpna • Vy-
davatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: MK ČR 
E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 • Tel. 235 011 227, 
tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet: www.praha13.cz.• Re-
dakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka, Petr Kužel, MBA, Mgr. Eva Mont-
gomeryová, Ing. Eva Vítková, PhDr. Samuel Truschka • Mgr. Antonín Krejčík • šéfredaktor: 
PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr. Dan Novotný 
• Grafická úprava a zlom: Artedit, spol. s r. o., Praha • Tisk: Moraviapress, a. s. • Distribuce: 
Pavel Sirotek – firma Sabina • Uzávěrka tohoto čísla: 11. 3. 2013 • Za obsahovou správ-
nost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. 
Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo 
vyšlo dne 29. 3. 2013 v nákladu 30 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 21 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 
řádka textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. 
Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá 
strana – 27 500 Kč. Počet vydání: 3–4 – sleva 5 %, 5– 9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) 
– sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních 
hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 8. 4. 2013 Distribuce: 26. 4. – 3. 5. 2013

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Milí čtenáři,

když jsem psal tyto řádky, venku mrzlo, až praštělo, takže pozdrav na obálce z pís-

ničky od Brontosaurů byl spíše zbožným přáním. Věřím však, že jaro již pomalu při-

plouvá, aby nám přineslo slunce, teplo a rozkvetlou přírodu. Co vám v dubnovém STOPu 

nabízíme? V rubrice Téma STOPu se v souvislosti s návštěvou nového ředitele pražských 

strážníků zabýváme bezpečností a veřejným pořádkem. Starosta David Vodrážka vás 

v Přímé lince seznámí s připravovaným záměrem na vybudování výjezdové stanice zá-

chranné služby. Informujeme o dopravním omezení na Velké Ohradě kvůli stavbě parko-

viště a přinášíme harmonogramy úklidu komunikací, svozu kontejnerů a odpadu. 

V dubnu by oslavila 100. narozeniny herečka Zita Kabátová, nejslavnější obyvatelka 

Stodůlek, která zemřela 27. května 2012. Redaktorka Eva Černá připravila k jejímu ne-

dožitému jubileu vzpomínkový rozhovor s osobou nejpovolanější, autorkou memoárů 

této nezapomenutelné umělkyně, Marií Formáčkovou. Přejeme hezké jaro a příjemné 

čtení.                             Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Novinky ve stavebním zákonu (2. část)
Novela stavebního zákona, která 
je účinná od 1. 1. 2013, mírně 
rozšířila a upřesnila v § 79 okruh 
staveb, které nevyžadují žádnou 
z forem umístění (územní roz-
hodnutí, územní souhlas) ani po-
volení (ohlášení, stavební 
povolení). Patří mezi ně např. 
bazén do 40 m2 zastavěné plochy 
umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranice po-
zemku nebo nepodsklepený skle-
ník do 40 m2 zastavěné plochy 
a do 5 m výšky umístěný v odstu-
pové vzdálenosti nejméně 2 m 
od hranice pozemku.

 Stavby uvedené v § 103 sice 
nepodléhají ohlášení ani povo-
lení, k jejich realizaci je však po-
třebné umístění. Jedná se např. 
o nepodsklepené stavby o jednom 
nadzemním podlaží do 25 m2 za-

stavěné plochy a do 5 m výšky 
bez obytných místností a hygie-
nických zařízení, nebo oplocení.

 Stavby, terénní úpravy a udr-
žovací práce, které podléhají 
ohlášení (a zároveň umístění), 
jsou jmenovitě určeny v § 104. 
Ohlášení se neprojednává 
ve správním řízení a není správ-
ním rozhodnutím. Za předpo-
kladu splnění zákonných 
podmínek vydá stavební úřad 
souhlas s provedením ohlášeného 
stavebního záměru do 30 dnů 
ode dne podání ohlášení. (Podle 
dřívější právní úpravy platilo, že 
pokud stavebníkovi do 40 dnů 
od doručení ohlášení stavebnímu 
úřadu nebyl doručen souhlas ani 
zákaz provedení ohlášené stavby, 
stavební úřad souhlas udělil.) 
Souhlas nabývá právních účinků 

dnem doručení stavebníkovi. Ne-
bude-li ohlášení úplné nebo ne-
bude-li splňovat podmínky pro 
vydání souhlasu, stavební úřad 
„překlopí“ projednávání do stan-
dardního stavebního řízení. 
Územně plánovací informace 
o podmínkách provedení jedno-
duchých staveb, která se musela 
přikládat k ohlášení vybraných 
staveb (např. rodinný dům 
do 150 m2 zastavěné plochy), byla 
ze zákona vypuštěna. 

Stavební povolení vyžadují 
všechny ostatní stavby a zařízení 
neuvedené v § 103 a v § 104. 
Týká se to i staveb, o kterých tak 
podle § 107 rozhodne usnesením 
stavební úřad. 

Zvláště vlastníky bytů v byto-
vých domech je třeba upozornit 
na skutečnost, že novelou zákona 

došlo ke změně v § 85 a § 109, 
které definují účastníky územního 
a stavebního řízení. Z okruhu 
účastníků bylo vypuštěno spole-
čenství vlastníků jednotek, které 
podle stávající právní úpravy 
může být účastníkem stavebního 
řízení v některých případech 
pouze jako stavebník, pokud jde 
např. o společné prostory domu, 
nikoli však přímo ze zákona, jest-
liže stavebníkem je vlastník bytu. 
V tomto případě jsou účastníky 
řízení vlastníci jednotlivých bytů 
z titulu vlastnictví stavby, na níž 
má být provedena změna.

Stavebníkům doporučujeme, 
aby se v případě nejasností, 
do které skupiny konkrétní stavba 
spadá, obraceli telefonicky, příp. 
osobně na stavební odbor. 

Gabriela Strejčková, stavební odbor

Oblíbený dětský koutek má svá pravidla
Od konce minulého června musí 
mít každý občan, tedy i dítě, k vy-
cestování do zahraničí svůj vlastní 
cestovní doklad. Většina loňského 
roku tedy byla ve znamení obrov-
ského zájmu o cestovní pasy 
a občanské průkazy pro děti 
do 15 let. Protože čekání s ma-
lými dětmi bývá nepříjemné, zří-
dili jsme tehdy v atriu prostor 
vymezený pro děti, tzv. dětský 
koutek, kde dětem čas rychleji 
uteče. Je velmi populární a děti 
nejen z řad žadatelů o doklady si 
tam rády hrají a kreslí, což nás 
těší. Měly by ale vždy být pod do-
hledem rodičů. Mnozí rodiče si 

bohužel odejdou vyřídit své zále-
žitosti v jiných patrech radnice 
a nechají děti bez dozoru. Také se 
nám velmi často ztrácejí pastelky 
i hračky.

Proto prosíme rodiče, aby 
na děti dohlédli, nenechali je nic 
odnášet a před odchodem 
po sobě uklidili. Jménem všech 
malých návštěvníků budeme 
vděčni za přinesené barvičky, 
omalovánky nebo dětské knížky, 
případně i za čisté, nepoškozené 
omyvatelné hračky, se kterými si 
už vaše děti nehrají. Děkujeme.

Darina Altmanová, 

vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatelFO
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Únik psa je přestupek  
V poslední době stále častěji ře-
šíme přestupky za úniky psů ze 
sféry ovladatelnosti chovatelem. 
Jen v prosinci 2012 bylo v Pra-
ze 13 zaznamenáno jedenáct pří-
padů, v Řeporyjích pět. V lednu 
2013 to bylo obdobné. Odchyt 
provádí Městská policie a pře-
váží psy do Útulku pro opuštěná 
 zvířata v Tróji. Tady si pak může 
nezodpovědný chovatel svého 
miláčka po předložení dokladů 
vyzvednout (adresa: V Zám -
cích 56, tel. 222 025 916, 
222 025 917. Cena za odchyt je 
500 Kč, za každý další den po-
bytu v útulku, lékařské vyšetření, 
vakcinaci či občerstvení se pak 
cena podstatně zvyšuje.

Protokol o odchytu toulavého 

psa, jeho umístění v útulku 
a oznámení o chovatelově pře-
stupku předává Městská policie 
příslušnému úřadu k dalšímu ří-
zení. V Praze 13 je řeší odbor 
 životního prostředí. Poté je pře-
stupek 3 roky evidován a při 
opakování deliktu se k němu při-
hlíží.

  Podle zákona č. 246/1992 Sb. 
musí každý chovatel mimo jiné 
učinit dostatečné opatření proti 
úniku zvířete. Již samotné 
 umožnění úniku zvířete je pova-
žováno za jeho týrání. V dů-
sledku útěku se zvíře stává 
toulavým a chovatel se dopouští 
přestupku. Pes je kvůli nezodpo-
vědnému chování majitele vysta-
ven řadě stresových situací 

a může se dopustit i napadení 
a zranění osob či jiných zvířat. 
Nekoordinovaným pobíháním 
na pozemních komunikacích 
může také zavinit dopravní ne-
hodu apod. Majiteli tak přibude 
kvůli jeho nedbalosti mnoho 
zbytečných starostí.

Zvíře je i nadále podle § 118 
občanského zákoníku 
(č. 40/1964 Sb. v platném znění) 
považováno za věc. Podle § 494 
nového občanského zákoníku 
(č. 89/2012 Sb.), jehož platnost 
se předpokládá nejdříve od 
1. 1. 2014, by tomu již tak být 
nemělo.

Problémy v sousedských vzta-
zích týkající se chovu a úniků 
zvířat souvisí také s ustanovením 

§ 127 stávajícího občanského zá-
koníku a měly by být řešeny 
 občanskoprávní cestou. Vlastník 
věci se musí zdržet všeho, čím by 
nad míru obtěžoval jiného sou-
seda např. hlukem, kouřem, pa-
chem, odpady, nesmí nechat 
vnikat chovaná zvířata na sou-
sední pozemky.

Každý budoucí chovatel by 
si tedy měl ještě před pořízením 
zvířete vyhodnotit, zda je scho-
pen a ochoten umožnit mu 
 spokojený život a že nechce 
svým nezodpovědným chováním 
obtěžovat okolí. Je to závazek 
na delší dobu – vždyť pes se 
v průměru dožívá okolo pat-
nácti let.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

stop 04_str1-17.indd   4stop 04_str1-17.indd   4 25.03.13   17:0625.03.13   17:06



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2013 5

Téma STOPu

Praha 13 patří ke klidnějším místům Prahy

V úterý 19. března uvítal starosta 
David Vodrážka na radnici ne-

dávno jmenovaného ředitele 
Městské policie hl. m. Prahy 

Eduarda Šustera a obvodního ře-
ditele městské policie v Praze 13 
Hynka Svobodu, aby probrali 
další vzájemnou spolupráci 
a bezpečnostní situaci v Praze 13 
a okolí. Proto se setkání zúčast-
nili také zástupci sousedních 
městských částí – starostka Pra-
-hy 17 Jitka Synková, starostka 
Prahy-Řeporyjí Marcela Holov-
ská a místostarosta Prahy-Zličína 
Mojmír Muzikář. 

Starosta Vodrážka informoval 
o připravenosti poskytnout 
městské policii další uvolněné 
prostory v budově v Lýskově 
ulici, kde obvodní ředitelství 

MP pro Prahu 13 sídlí. Mluvilo 
se také o možnostech rozšiřo-
vání kamerového systému 
a o specifických problémech 
městských částí.

Následovalo setkání se stráž-
níky sloužícími v obvodu 
Prahy 13. Ředitel Šuster je ujis-
til, že jednou z jeho hlavních 
priorit je posílit personálně 
výkon služby a zajistit pro stráž-
níky odpovídající vybavení 
a techniku. Starosta David Vod-
rážka a jeho kolegové poděko-
vali strážníkům za jejich činnost. 
V závěru byl prostor pro dotazy 
strážníků.       Samuel Truschka

Na otázky STOPu odpovídají:

Ředitel Městské  policie hl. m. Prahy 
Eduard Šuster

Jak vnímáte Prahu 13 z hlediska bez-
pečnosti v rámci celé Prahy?   
Možná se mnou někteří lidé ne-
budou souhlasit, ale z pohledu 
celé Prahy, zejména ve srovnání 
s centrálními městskými částmi, 
patří Praha 13 rozhodně k těm 
klidnějším. Jsou tu samozřejmě 
problémy typické pro sídlištní 
aglomerace, krizovými místy jsou 
také stanice metra, jsou tu pro-
blémy s parkováním... 

Máte nějaké speciální zadání pro ve-
dení městské policie v Praze 13? Co by 
se mělo změnit? 
Změnit snad ani ne. Nejdříve 
chceme vytvořit dobré podmínky, 
dát místnímu ředitelství dostatek 
lidí. Mělo by nadále dobře spolu-
pracovat se samosprávou, s měst-

skými částmi a umět pružně 
reagovat na vývoj bezpečnostní 
situace.

Jak probíhá reorganizace městské po-
licie pod vaším vedením?
V první fázi proběhla reorgani-
zace řídících složek – došlo 
k personálnímu omezení v ob-
lasti administrativy, celoměst-
ských činností nebo činností, 
které by městská policie v bu-
doucnu neměla vykonávat. 
Ve druhé fázi dojde k přesunu 
přibližně 150 – 200 pracovníků 
na obvodní ředitelství, tedy 
k personálnímu posílení výkonu. 
Mělo by se to projevit vyšším po-
čtem strážníků v ulicích. Mým 
cílem je také zajistit o něco rych-
lejší reakci na podněty občanů. 

Chystáte také novou koordinační do-
hodu s Policií ČR. V čem by měla spo-
čívat?
Jednáme o tom a byly vytvořeny 
pracovní skupiny. Cílem je rozdě-
lit si kompetence, teritoria a čin-
nosti tak, aby mezi MP a PČR 
nedocházelo ke konkurenci, k du-
plicitám, ale naopak ke spolupráci. 
To je jedna z cest, jak zlepšit bez-
pečnostní situaci, aniž by nás to 
stálo nějaké peníze navíc.

Obvodní ředitel městské policie 
v Praze 13 Hynek Svoboda

Co je podle vás hlavním bezpečnost-
ním problémem v Praze 13?
Z pohledu městské policie jde 
především o veřejný pořádek. Pro-
blémy, se kterými se potýkáme, 
jsou dlouhodobě podobné a příliš 
se nemění. V zimě je to trochu 
klidnější, ale od jara do podzimu 
řešíme opakovaně narušování noč-
ního klidu mládeží a problematic-
kými osobami a znečišťování ve-
řejných prostranství. To jsou pro-
blémy, které nejvíce trápí i občany. 

Máte pro letošní rok nějaké priority?
Naším cílem je dostat co nejvíce 
strážníků do ulic, aby působili 
především preventivně. Naším 
posláním je dohled nad veřejným 
pořádkem a nechci nyní předjí-
mat, zda se některé problematice 
nebo lokalitě budeme věnovat 
více než ostatním.

Lidé si často stěžují na volné pobíhání 
psů a exkrementy... 
Obojí má háček – volný pohyb 
psů není v rámci Prahy legisla-
tivně upraven komplexním  před-
pisem, takže ho většinou nemů-
žeme postihovat. U exkrementů je 
problém dokazování – musíte pa-
chatele bezprostředně přistihnout. 
Co děláme pravidelně, to jsou 
kontroly čipů u psů, a to jak na-
mátkové, tak plošné akce s větším 
počtem strážníků a čteček. 

Jak se osvědčila kamera na vyhledá-
vání odcizených vozidel?
Kamera, kterou nám zapůjčila 
městská část, je využívána 
opravdu velmi často. V loňském 
roce bylo zkontrolováno téměř 
100 000 vozidel, odhaleno bylo 
celkem 5 odcizených vozidel 
a 8 registračních značek. 

Jak mohou občané městské policii 
 pomoci?
Jsme vždy rádi za každou infor-
maci nebo podnět od občanů, 
 samozřejmě co nejkonkrétnější 
a nejaktuálnější. Telefonní číslo 
na operační středisko našeho ob-
vodního ředitelství v Lýskově ulici 
je 222 025 721 a 222 025 722 a je 
v provozu 24 hodin denně. Volat 
samozřejmě mohou i na tísňovou 
linku 156. Děkujeme za spolu-
práci.       Samuel Truschka

STRUČNÁ STATISTIKA KRIMINALITY – PRAHA 13 – ROK 2012
ODDĚLENÍ POLICIE ČR V PRAZE 13 ŘEŠILA V LOŇSKÉM ROCE:  STRÁŽNÍCI MĚSTSKÉ POLICIE ŘEŠILI (počty uvádíme zaokrouhleně): 

krádeže věcí z vozidel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

krádeže vozidel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288 

kapesní krádeže  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 

vloupání do bytů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93

celkem majetkové trestné činy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 751

celkem násilné trestné činy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

celkem trestných činů  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 505 

 přestupky v oblasti veřejného pořádku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 500 

 přestupky v oblasti dopravy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23 500 

 přestupky proti majetku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 

 kontroly osob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 000 

 zadrženo hledaných osob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

                                                                                                                       Ze statistik PČR a MP hl. m. Prahy
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Ani sníh turisty nezastavil

Letos podruhé se vydali turisté 
na pochod Kolo, kolo Mlejnský. 
Startovalo se opět před poboč-
kou Městské knihovny ve Mlejně. 
I přes nepřízeň počasí dorazilo 
v sobotu 23. února na 150 účast-
níků, kteří odešli jako lidi a vra-
celi se jako sněhuláci. Každý si 
mohl dle svých sil vybrat ze čtyř 
tras. V pátek a přes noc napadlo 
spousty sněhu a i v sobotu celý 
den sněžilo. Proto si většina zvo-

lila za dvou kratších tras – 10 km 
a 6 km. Jen ti nejotrlejší turisté, 
kteří už leccos zažili, se vydali 
na nejzajímavější trasu dlouhou 
30 km a docházeli do cíle velmi 
unaveni. 

Nejkratší trasa provedla turisty 
částečně po vozíčkářské trase 
Centrálním parkem. Kolem mi-
niarboreta, pod tubusem metra 
a Novou kolonií došli K Vidouli 
a dále krásnými starými Stodůl-

kami ulicemi 
Pod Vlkem 
a Na Vlku 
do cíle. Dese-
tikilometrová 
trasa vedla 
přes Chaby 
a Krteň 
do Řeporyj, 
podél Dalej-
ského potoka 
a nakonec Centrálním parkem 
do cíle v restauraci Mlejn. 
Na unavené a promrzlé sněhu-
láky čekali pořadatelé z turistic-
kého oddílu TurBan, razítka 

a občerstvení. Všem účastníkům 
děkujeme za statečnost. Ob-
zvláště obdivujeme účastníky, 
kteří přijeli zdaleka, např. z Ada-
mova, Havlíčkova Brodu nebo ze 

Šumavy. 
Mnozí vyslo-
vili přání si 
pochod zopa-
kovat v let-
ních měsících, 
protože si 
kvůli sněžení 
a větru ne-
mohli vychut-
nat zajímavá 
místa, kterými 
vedl. 

Marta Kravčíková

Partnerství slova a melodie

Přestože Porta je v české kultuře 
pojem už stejně klasický jako 
např. divadlo Semafor, vůbec ne-
uškodí si připomenout, čím je 
a co reprezentuje. Slavnost 
trampské, folkové a country 
hudby Porta oslaví letos 47 let své 
existence a dá se považovat 
za nejstarší letní hudební festival 
v České republice. Byl založen 
v roce 1967 v Ústí nad Labem. 
Název je odvozen od skalního 
útvaru - České brány (lat. Porta 
Bohemica), kterým vtéká řeka 
Labe do Ústecka. Již od prvního 
ročníku jsou jako ocenění rozdá-
vány „keramické nesmysly“ aka-
demického sochaře M. Rabocha, 
kterými se nejúspěšnější oceňují 
i v současnosti. Každoročně se 

soutěže účastní 
až 400 inter-
pretů a skupin, 
z nejslavnějších 
laureátů jme-
nujme např. 
oba Wabi, tedy 
Daňka i Ry-
volu, či Spiri-
tuál kvintet. 
Nedílnou sou-
částí festivalu 
je od r. 1999 

také Klub Mlejn, kde se pod zá-
štitou MČ Praha 13 každoročně 
odehrávají oblastní pražská kola. 
Letos se konala ve středu 6. a ve 

čtvrtek 7. března. Odbornou 
 porotu tvořili zpěváci, muzikanti 
i novináři. Oběma večery prová-
zel poutavě i fundovaně Petr Bo-
huslav. Zúčastnilo se 
23 soutěžících a každý mohl za-
hrát 3 skladby. Ve čtvrtek večer 
porota vyhlásila sez-
nam  postupujících 
kapel a jednotlivců 
do pražského finále 
PORTA 2013, 
které se bude konat 
17. dubna od  
18.00 ho din opět 
v KD Mlejn. Jsou 
jimi Šeginy, Exe-
lence, avel Kohn, 
Jiří Šámal, Aulen 
Orfeus, Mangabej, 
 Kalypso, Marek 

 Jelínek, Flender a spol., Humbuk 
a GDB.

Ti nejlepší z nich pak předve-
dou své muzikantské kousky 
na celostátním finále 47. ročníku 
Porta 2013 od 28. do 30. června 
v Lesním divadle v Řevnicích.

Dan Novotný
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Ve znamení třináctky
Ve středu 13. března 2013 se 
konal v ZŠ s RVJ Bronzová už 
13. ročník Soutěže pro šikovné 
děti se zájmem o angličtinu. 
Soutěže se letos zúčastnilo 
151 žáků 5. tříd ze 41 pražských 
i mimopražských škol. Tradiční 
účast zástupců Velvyslanectví 

Spojeného království Velké Bri-
tánie a Severního Irska, British 
Council, Euroskopu a starosty 
Prahy 13 Davida Vodrážky pod-
pořil stylově svým kiltem, ne-
zbytným knírem a baretem 
urostlý skotský dudák. Nekom-
promisní artikulace zvuku dud 

Volejbal je pořád baví
Druhý ročník Volejbalového tur-
naje veteránů Stodůlky o putovní 
pohár MČ Praha 13 se uskuteč-
nil 23. února v tělocvičnách ZŠ 
Bronzová. Přihlásilo se celkem 
10 smíšených družstev, která byla 
převážně místní nebo z blízkého 
okolí. Turnaj zahájili symbolic-
kým podáním tři veteráni odbí-
jené - paní Jarmila Kubrová (83), 
Slávka Tlamichová (77) a Josef 
Tlamicha (81). Všichni tři jme-
novaní volejbaloví senioři patří 
mezi zakladatele volejbalového 
oddílu Sokola Stodůlky. Pan 
Josef Tlamicha dlouhá léta vedl 
oddíl odbíjené a působil jako tre-

nér. Ženy v dobách největší slávy 
bojovaly pod vysokou sítí v kraj-
ském přeboru.

tak nenechala nikoho z přítom-
ných pochybovat, jak má znít an-
gličtina. Soutěžící žáky pak 
čekaly na sedmi stanovištích ja-
zykové testy, hádanky, doplňo-
vačky, ale i písničky, básničky 
nebo vyprávění, samozřejmě 
v angličtině. Vítězem 13. ročníku 

se nakonec stal Alex Brückler ze 
ZŠ Jarov v Praze 3, další medai-
lová místa obsadily Lucie Růžič-
ková z naší FZŠ Trávníčkova 
a Františka Cleetonová ze 
ZŠ Brigádníků v Praze 10. 
Více o soutěži najdete na 
www.zs-bronzova.cz.     Dan Novotný

Letošní ročník turnaje ukončili 
ve večerních hodinách vítěznou 
smečí hráči družstva JO–JO se-
nior. Cenu nejstaršího hráče tur-

naje si odnesl pan Pavel 
Raboch (r. 1946) z druž-
stva Pan Krác. Cenu nej-
starší hráčky získala 
paní Jarmila Kudrnová 
(r. 1956) ze Sokola Sto-
důlky. Cenu „štika tur-
naje“ získal p. Jiří Kmoch 
ze Sokola Stodůlky, cenu 
nejaktivnějšího hráče 
a smečaře turnaje získal 
p. Jan Souček, rovněž 
Sokol Stodůlky.

Ceny předávali místo-

starosta Petr Zeman, ředitel stře-
diska sociálních služeb Jiří 
Mašek, předseda Sokola Václav 
Sailer a ředitel hostitelské školy 

Nikolaj Hladík. Děkuji organi-
zátorům ze Sokola Stodůlky, 
MČ Pra ha 13 a všem, kteří se se 
mnou podíleli na přípravě a prů-
běhu turnaje, zejména partnerům 
turnaje ZŠ Bronzová a Středisku 
sociálních služeb Prahy 13.

Celkové pořadí:  1. JO–JO se-
nior, 2. Rokyťáci, 3. Sokol Jino-
nice, 4. Rozvědčík, 5. Sokol 
Stodůlky, 6. Pan Krác, 7. Fitko 
Nové Butovice, 8. Ořeši, 
9. Pepro, 10. Hasiči.

Jaroslav Matýsek
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Z VAŠICH DOPISŮ

Poselství pro dnešní svět – nebuďme lhostejní      
Žáci 8. a 9. tříd z naší školy navštívili se svými učiteli projekci filmu 
Nickyho rodina, který za dobu od své premiéry do konce roku 2012 
získal celkem 29 cen na prestižních filmových festivalech. Filmové 
projekce v kině Lucerna se osobně zúčastnil režisér a scénárista pan 
Matěj Mináč. Příběh záchrany 669 židovských dětí sirem Winto-
nem na naše žáky silně zapůsobil a hluboce je oslovil. Nebýt lho-
stejný k neštěstí druhých lidí – to je aktuální poselství tohoto 
dokumentu pro dnešní lidi a svět.   Věra Opatrná, učitelka dějepisu, ZŠ Mládí

Nemít strach!?
Jako by se mezi dětmi vytratila snaha vzájemně si pomáhat, vážit si 
jeden druhého, poctivě a svědomitě plnit své povinnosti. Pokud se 
ještě někdo takový objeví, bývá „po zásluze“ trpce odměněn. Dost 
často se dostane na okraj kolektivu, v horším případě je z něj vylou-
čen úplně. Tento člověk se pak stává snadnou kořistí pro jedince či 
skupinu chovající se přesně opačně. Získává roli, kterou si nevybral, 
ale která je mu přisouzena. Ano, byť jsme to zatím nevyslovili, 
každý už našel pojmenování pro výše popisovanou situaci – šikana.

V poslední době se s ní setkáváme čím dál častěji. Ve škole se s ní 
potýkáme dokonce i na prvním stupni. Jistě si většina z nás uvědo-
muje, jak velikou roli zde sehrávají rodiče a škola. 

Právě rodiče mají v poslední době na svá dítka času čím dál méně. 
Snaha uživit rodinu je staví do pozice „šiditelů“ dětí. Stojí za úvahu, 
zda někdy není lepší mít méně na stole a ve skříních, ale více v srdci, 
protože děti jsou to nejcennější, ale zároveň i nejzranitelnější, co 

máme. Když dítě zavolá na linku důvěry, není už pozdě? Nezanedbali 
jsme něco? Určitě ano, protože bychom měli být ti první, na které se 
obrátí, kterým se svěří, které požádá o pomoc. My, rodiče, je neodmít-
neme slovy vyjadřujícími nechuť, nevoli, otrávenost, ale právě naopak. 
Vyslechneme je i za cenu studené večeře, nevyžehlených košil a neupe-
čené bábovky. Naše ochota jim dává sílu, důvěru, že je v tom nene-
cháme samotné, že jsme tady s nimi a pro ně.

A co na to škola? Ta jedná stejně jako rodiče – dá dítěti najevo, že 
s problémem nezůstává samo, že udělá všechno pro to, aby se nepříz-
nivá situace uklidnila a viník potrestal.

Nejdůležitější je nebát se svěřit, nenechávat si trápení pro sebe, pro-
mluvit o něm. Oslovit rodiče, spolužáky, kamarády, kteréhokoli učitele. 
Teprve tehdy škola může začít jednat. Bohužel ne vždy jsou veškeré 
snahy úspěšné, škola nemá příliš pravomocí, nesmí ohrozit práva dí-
těte.                                              Olga Dvořáková a Taťána Sasková, FZŠ Brdičkova

Lidé by se měli zamyslet                           
Zasílám fotografie, jak to vy-
padá v naší městské části. 
Chtěla jsem tím trochu rea-
govat na minulé číslo Stopu, 
kde se jednalo o pejskaře, 
kteří neuklízejí po svých 
psech. Tady je důkaz toho, že 
lidé neuklízejí ani po sobě, 
a to i nepejskaři. Lidé by se 
měli nad sebou zamyslet.     

Veronika Mejtská

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Jarní úklid – zvenku i zevnitř
Dobrý den, paní doktorko. Na jaře bývám unavený a po pravdě, trochu 

i zlenivělý. Moje žena začíná uklízet jako zběsilá a hlásá hesla, že jarní 

úklid je třeba, všechno kvete a pučí a je třeba se k tomu rozpuku přírody 

přidat.

  Dobrý den. Ano, může to tak být. Každý máme jinou náladu, 
jiné prožitky, jinou psychiku, jiný biorytmus a také jiné tempo 
a chuť ke startu do nových akcí a zážitků. Stejně tak máme z růz-
ných důvodů různý vztah k některým částem roku. Na podzim ne-
chuť k probouzení do podzimních plískanic nemusí být hned 
projev depresivního onemocnění, ale i vlivu a účinku množství 
světla na náš organismus. Na jaře se obvykle celá příroda probouzí, 
lidé se těšívají na delší den, možná blížící se termín letní dovolené 
nebo prázdninového období. Paradoxně na jaře bývá naše tělo více 
unavené. Během zimy jsme spotřebovali hodně energie, abychom 
denně skrz závěje sněhu vyráželi do práce a vraceli se společně 
s tmou. Nemusíme být zrovna medvědi a můžeme být nadšenými 
vyznavači zimních sportů a zasněžených plání, a i tak se můžeme 
těšit z jarních paprsků, prodloužení dne a probouzení přírody k ži-
votu.

  Jarní úklid a vnitřní osobní chuť k němu, bývá častým projevem 
„zahlazení stop“ po zimě. Zahrádkáře vidíme upravovat svoje zá-
honky, silničáři vymetají štěrk, muži přerovnávají garáže, ženy vykle-

pávají peřiny... Jde o vyklízení přebytečného, nepotřebného. Připra-
vujeme místo a prostor pro nové.

  Vnější mechanická práce na zpřehlednění prostoru, ve kterém se 
sami pohybujeme, má do velké míry vliv i na stabilizaci nás samot-
ných. Na to, jak se cítíme klidní, spokojení a připravení. I když nás 
jarní úklid může fyzicky unavit, psychicky nás obvykle velmi aktivi-
zuje, dobíjí naše síly a nabízí nám novou energii.

  Každý ale máme jiný biorytmus a ten, pokud je to jen trochu 
možné, je nejlepší extrémně nelámat přes koleno. Jsem-li skřivan, zby-
tečně často se večer nepřemáhat dlouhým ponocováním. Jsem-li sova, 
asi nebudu nejšťastnější, pokud budu dlouhodobě nucen porušovat 
svoje biologické hodiny extrémně brzkým ranním vstáváním. I roční 
období souvisí s naším osobním biorytmem a psychika – naše pocity, 
nálada a psychická kondice - do něho patří také.

Je tedy třeba vyhovět vlastnímu tempu a vlastní chuti k vnější 
i vnitřní strukturaci. Někdy nám ale náladu pomůže zvednout i to, 
když překonáme svoji lenost a začneme se vnějšně chovat, jako by-
chom chuť ke všemu novému už měli a odpovídající svěží pocit přijde 
spolu s ním. Nakonec se po vnějším úklidu budeme cítit lépe i uvnitř.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji hezké jaro :-))).
PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Hostili jsme evropské školy 

Páté setkání škol v rámci evrop-
ského programu Comenius, 
do kterého se zapojila Základní 
škola Mládí, se uskutečnilo 
v Praze a vyvrcholilo 14. března 
vernisáží výstavy na radnici Pra-
hy 13. Naše škola spolu s partner-

skými školami z Turecka, 
 Holandska, Německa a Španělska 
vstoupila do poslední fáze dvoule-
tého projektu Different but similar, 
který byl zaměřen na poznávání 
odlišných i podobných stránek 
 života našich „náctiletých“ žáků. 

Po setkáních v Holandsku, Špa-
nělsku, Německu a Turecku došlo 
i na setkání zde, v Praze. Cílem 
bylo co nejpestřeji představit 
místa, ve kterých se školy nachází, 
a zároveň realizovat výstavu prací, 
které během čtyř před-
chozích setkání vznikaly.

Zázemím více než pa-
desáti studentů všech škol 
se po dobu tří dnů staly 
prostory naší ZŠ Mládí. 
Zde se pilně nacvičovala 
a dokončovala videa 
o rodných městech žáků. 
K jejich prezentaci skvěle 
posloužilo příjemné zá-
zemí KD Mlejn, kde se 
ve čtvrtek 14. 3. dopole-
dne shromáždili nejen 
přímí účastníci projektu, 
ale i ostatní žáci druhého 
stupně základní školy. 
Odměnou jim byla profe-
sionálně zvládnutá vy-
stoupení pěti skupin žáků, kteří 
anglicky představili a promítli při-
pravené krátké filmy. Ze všech 
filmů bylo patrné, že místa, ze 
kterých pochází, jsou nejen krásná 
a zajímavá, ale že k nim žáci mají 
opravdu vřelý a hezký vztah. Od-
polední program pak byl vyplněn 
instalací výstavy v prostorách rad-
nice Prahy 13. Slavnostní verni-
sáže se kromě žáků a jejich učitelů 
zúčastnili i zástupci městské části 
v čele se starostou Davidem Vod-

rážkou. Ten při té příležitosti po-
zdravil hosty a žáky zapojené 
do projektu a připomněl jim důle-
žitost zkušeností, které si z po-
dobných akcí mohou odnést.

Setkání Different but similar 

v Praze se jednoduše povedlo, 
a to nejen kvůli úspěchu pracovní 
části projektu, ale také díky vře-
lému přijetí ze strany partner-
ských rodin, dobré souhře školy 
a městské části při organizaci 
akcí a zejména díky úsilí našich 
žáků. Děkujeme tedy ještě jed-
nou žákům – účastníkům pro-
jektu, jejich rodinám, městské 
části a KD Mlejn. 

Tomáš Klinka a Kateřina Schimmerová, 
ZŠ Mládí, garanti projektu
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Nové šatny pro školáky

Po dvouměsíční rekonstrukci 
byly ve Fakultní základní škole 
Mezi Školami v Nových Butovi-
cích 15. března slavnostně zpro-
vozněny zbrusu nové žákovské 
šatny. Symbolickou pásku pře-
střihl starosta David Vodrážka 
za asistence svého zástupce 
 Davida Zeleného, vedoucího od-

boru školství Evžena Mošov-
ského a předsedy školské rady 
naší školy Vítězslava Panochy.

Zásadní rekonstrukci celého 
prostoru šaten za 1,5 milionu 
korun hradila městská část, šatní 
skříňky a ostatní nábytek 
za 650 tisíc korun nakoupila 
škola z vlastních prostředků. 

Modernizované šatny se rázem 
přehouply z 80. let minulého 
 století do 21. století a přinesly 
výraznou změnu ve vzhledu 
 interiéru školy. Barevné řešení 
celého prostoru navrhovali sami 
učitelé školy. Žákům se šatny líbí, 
hned si nadšeně vybírali barvy 

skříněk a pod dohledem učitelek 
si je převzali do užívání. Po re-
konstrukci školní kuchyně, vybu-
dování sportovního areálu a mon-
táži plošiny pro vozíčkáře jsou 
šatny dalším významným krokem 
v modernizaci prostor naší školy. 

Petr Vodsloň, ředitel FZŠ Mezi Školami
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Fun Fatale má mezinárodní ohlas
Jednou z největších událostí v Klubu Mlejn je 
již druhým rokem mezinárodní festival no-
vého cirkusu s názvem Fun Fatale. Letošní 
ročník se konal od 28. února do 3. března 
a přilákal řadu českých i zahraničních novo-
cirkusových nadšenců. Hlediště mlejnského 
velkého sálu se při některých vystoupeních 
zaplnilo do posledního místa. Návštěvníkům 
se představily ženské akrobatické soubory 
z Německa, Itálie, Švýcarska, Dánska, Švéd-
ska nebo Anglie. Ve světě se studují i cirku-
sová umění na renomovaných uměleckých 
školách, stejně jako jiné umělecké obory. Vý-
kony mladých umělců jsou tak opravdu 
na vysoké úrovni. Tento hendikep se v Če-
chách těžko dohání, čtyři volnočasová centra 
na celou republiku nemohou zahraničí kon-
kurovat. Mlejnu se to ale částečně daří, pro-
tože je s podporou Prahy 13 jediným centrem 
v ČR, kde v této oblasti umění probíhá výuka, 

vlastní tvorba i prezentace na mezinárodní 
úrovni. Na festivalu tedy nechybělo ani české 
zastoupení – domácí soubor Cirkus Mlejn 
v hlavní roli s Eliškou Brtnickou a Janou Kli-
movou představil ukázkou nejnovější předsta-
vení Dynamo a Cirkus TeTy uvedl premiéru 
představení Bedřich.

Exkurze do historie i průřez technikami
Zahajující představení festivalu zavedlo di-
váky do počátků 20. století a doby prvních 
cirkusových artistek. Projekt vznikl na zá-
kladě skutečného výzkumu akrobatky Jany 
Korb z Berlína. Publikum se chvílemi doká-

zalo zcela odpoutat od obyčejů 21. století 
a snově sklouznulo do doby před více než 
100 lety, rovnou do šapitó slavného cirkusu 
Busch. V průběhu festivalu návštěvníci pro-

cházeli nejrůznějšími dis-
ciplínami nového cirkusu 
– žonglováním, akrobacií 
na hrazdě, šálách, 
na kruhu i na tyči, nesku-
tečně lehkou pozemní ak-
robacií anglického 
ženského tria Mimbre, 
jehož členky přiletěly 
do Prahy se svými dvěma 
ročními dětmi a jejich vy-
stoupení bylo hodno jejich 
hvězdného renomé. Ne-
chyběla klauniáda, objek-
tová manipulace či 
obdivuhodná akrobacie 

na laně. Moa Prescott hrála své představení 
o samotě, Kajsa Bohlin ze Švédska zase 
o tom, jaké to je být „normální”. Francesca 
Hyde a Lucie N’Duhirahe předvedly klaun-
ské představení s neuvěřitelnou energií, diváci 
byli nadšeni. K velmi zajímavým patřil ne-
sporně literárně-akrobatický výstup němec-
kých účastnic, které při pohybových kreacích 
četly Kafkovu povídku o dívce na trapéze. 

Workshopy – nový cirkus na vlastní kůži 
Návštěvníci se nemuseli na nový cirkus jen 
dívat, mohli si jej také na vlastní kůži vyzkou-
šet během několika unikátních workshopů 

s profesionálními lektorkami. 
Během festivalu tak mohli 
ochutnat párovou akrobacii se 
skupinou Mimbre, eleganci po-
hybu na prověšeném laně s akro-
batkami z londýnského souboru 
Collectif and then... i netradiční 
možnosti skákání přes švihadlo 
s maďarskou lektorkou, která vy-
stupovala s tímto uměním 
i v představení Cirque du Soleil. 

Nezapomínáme na děti
Organizátoři festivalu nezapo-
mněli ani na děti. Vědí totiž, že 
nový cirkus není jen pro dospělé, 

ale díky lehkosti pohybu a snaze objevovat 
stále nové a nové možnosti lidského těla, je 
také skvělý pro děti. V neděli 3. 3. tak shlédli 
rodiče s dětmi představení české režijně-dra-
maturgické iniciativy Microscop-op na před-
stavení o skřítcích s názvem V peřinách nad 
Mlejnem. Dětem jsou celý rok určeny také 
cirkusové kroužky a v létě potom příměstský 
pohybový tábor. V Praze 13 si rozhodně ne-
můžeme stěžovat, že děti nemají rády pohyb, 
protože tyto aktivity mají trvale naplněnou 
kapacitu. 

Kromě domácí češtiny vládla na festivalu 
angličtina, ale i jiné mateřské jazyky našich 

zahraničních účinkujících a jejich příznivců. 
Věříme, že se v mezinárodní, cirkusově nala-
děné sestavě sejdeme i příště.

Barbora Novosadová, KD Mlejn, pr@mlejn.cz

Za dobrou hudbou nemusíte do centra
Je to vskutku tak – díky cyklu Třináctého 
na třináctce a jeho dramaturgii mají obyvatelé 
naší městské části přímo doma kapely a pís-
ničkáře, za kterými by jinak museli vážit cestu 
do privilegovaných klubů v centru Prahy. 
Koncerty Třináctek probíhají v Komunitním 
centru sv. Prokopa už od roku 2005. Dnes se 
konají především díky Lucii Haschkové 
a řadě dalších dobrovolníků, za podpory 
Městské části Praha 13, Ministerstva kultury 
ČR, Nadace Život umělce a Nadace Český 
hudební fond.

Písničkář Slávek Klecandr zde téměř 
každý měsíc uvádí některou významnou 
osobnost klubové scény. Hráli zde už napří-
klad Vladimír Merta, Sváťa Karásek, Jan 
Spálený, ale také C&K Vocal nebo Roman 
Dragoun.

Další Třináctka nás čeká právě v dubnu – 
Slávek Klecandr s Oborohem představí 
nové album pašijových písní Šel přes poušť 

Cedron k hoře a navíc si přizval kapelu Žalo-
zpěv, veliký hudební objev z Vysočiny.   

Petr Linhart
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V dubnu by oslavila 100. narozeniny velká hvězda stříbrného plátna 

30. a 40. let Zita Kabátová (* 27. 4. 1913 – † 27. 5. 2012), poslední 

herečka zlaté éry československého filmu. O nejznámější obyvatelce 

Prahy 13 jsme si u příležitosti jejího nedožitého jubilea povídali 

s publicistkou a spisovatelkou Marií Formáčkovou, kterou si mnozí 

pamatují jako šéfredaktorku Květů a TV Revue.

Jak se z redaktorky a posléze šéfredak-
torky stala spisovatelka?
Za to vlastně může moje dlouho-
letá kamarádka Helena Růžič-
ková. Když onemocněla, nějak to 
z vzniklé situace vyplynulo. Ona 
byla člověk, který každému podle 
svých sil a možností maximálně 
pomohl. I mně. Chtěla jsem jí vše 
alespoň trochu vrátit, oplatit. 
A když řekla: „Tak víš co, půjdeš 
na volnou nohu a budeme psát 
knížky,“ tak jsem jí, i když s vel-
kými obavami, poslechla. Helena 
byla nesmírně statečný člověk, 
který si bolesti světa nepřipouš-
těl. Za dva a půl roku jsme spolu 
napsaly devět knížek. Naší prvo-
tinou byl Deník mezi životem 
a smrtí.

Napsala jste série knížek nejen s Hele-
nou Růžičkovou, ale i s Petrem Novot-
ným, Josefem Dvořákem, Václavem 

Havlem a řadou dalších. Jak došlo 
na knížky se Zitou Kabátovou?
To byla náhoda. Měla jsem dělat 
knížku s Vlastou Průchovou. Ta 
ale onemocněla a dostala se do 
motolské LDN. Když jsem za ní 
přišla, zrovna ji v kolečkovém 
křesle přijela navštívit Zita Kabá-
tová. Zmínila se, že o ní také vyšla 
knížka, ale posteskla si, že ji na-
psali bez ní, takže se tam objevila 
spousta nesmyslů. Slovo dalo 
slovo a dohodly jsme se, že to na-
pravíme. Do Motola jsem pak za 
ní jezdila sedm let. Napsaly jsme 
osm knížek – Lásky a lidé z mého 
života, Moje první republika, Můj 
recept na dlouhověkost, Bez ser-
vítků, Prvorepubliková kuchařka 
Zity Kabátové, Vůně času, Můj 
život nebyl pod psa, ale se psem. 
V roce 2012 vyšla naše poslední 
knížka Sto let a já. Zita si strašně 

přála, aby těch knížek bylo deset 
a aby se té stovky dožila. Ani 
jedno se jí bohužel nesplnilo. 

Jste asi jedna z mála, která mohla Zitu 
Kabátovou poznat téměř dokonale. 
Nemáme prostor osmi knih, zkusme 
tedy z jejího života zmínit alespoň to 
podstatné.
Zita Kabátová se narodila v roce 
1913, tedy ještě za Rakouska-
-Uherska, do velmi dobře situo-
vané a umělecky založené rodiny.  
Otec byl známý a uznávaný ar-
chitekt. Své dětství a mládí pro-
žila na Malé Straně, jejíž kouzlo 
nosila v srdci celý život. Když 
studovala na gymnáziu, dělala jí 
potíže němčina. Proto ji otec po-
slal do internátní školy v Ostrově 
nad Ohří, kde se učilo pouze ně-
mecky. Ještě jako studentka šla 
na konkurz a hned dostala hlavní 
roli ve filmu Světlo jeho očí. 
Za svůj život natočila zhruba 
70 filmů, z toho asi 50 za první 
republiky. Točila i devět filmů 
za rok a všude měla výrazné, 
velké role. Stala se z ní skutečná 
hvězda stříbrného plátna. Kon-
cem války hrála ve dvou němec-
kých filmech. Tehdy byli vybráni 
herci, kteří uměli dobře německy. 
Zita chodila do německé školy, 
z němčiny měla státnici, těžko 
tedy mohla říci, že hrát nebude. 
Nešlo o žádné propagandistické 
filmy, spíš milostné příběhy – li-
monády. Byly vyrobené na Ba-
rrandově v ateliérech Prag-Film, 
točil je režisér Miroslav Cikán. 
I přesto později nesměla dlouhá 
léta hrát. Nejdříve pracovala jako 
koloristka fotografií, pak v růz-
ných biografech. Říkala, že jí dá-
vali do kin, kde byly katastrofální 
záchody, protože věděli, že to dá 
do pořádku. V padesátých letech 
se vdala a narodil se jí syn. Tehdy 
jí už bylo čtyřiačtyřicet. Znovu 
začala hrát až v roce 1968, kdy jí 
Jiří Hanibal obsadil do filmu 
Hvězda. Tento film prolomil 
pěta dvacetiletý zákaz. V roce 
2005 utrpěla vážný úraz a od té 
doby žila v motolské LDN. Na-
táčela do pozdního věku. Ještě 
v roce 2011 ji Tomáš Magnusek 
obsadil do filmu Pamětnice, se 
Sváťou Benešem hrála v Želarech 
nebo ve filmu o heparinovém 
vrahovi Hodinu nevíš.

Život se s paní Zitou mnohdy nemazlil. 
Nikdy nezahořkla?
Díky své úžasné povaze nikdy. Ří-
kala, že člověk si má všechny sta-
rosti a trable připouštět pouze 

ke kolenům. Výš, k srdci 
a do hlavy je nesmí pouštět. To 
jenom ke kolenům ji vštěpoval tatí-
nek a ona to fakt dokázala. 
Ve všem zlém uměla najít alespoň 
něco dobrého. O době, kdy ne-
směla hrát, říkala, že to byl dar 
osudu, protože si pořídila rodinu. 
Tatínek jí za první republiky po-
stavil nádhernou vilu v Dobříni. 
Pochopitelně o ni přišla a jí to 
bylo jedno. Po letech točila nějaký 
medailonek a když ji k té vile při-
vezli, ona ji tak jako poplácala 
a řekla: „Holka, seš pěkná, dobře 
se držíš.“ Jiní by se trápili, měli 
vztek... Ona ne. Na stránkách 
obce jsou vzpomínky na rodinu 
Kabátů, je tam i zmínka o tom, že 
v jedné soše byla zakládací listina, 
kterou tam spolu s dětskou kres-
bou Zity dal její tatínek. Zita byla 
spokojená i v léčebně. Byla ráda, 
že není na obtíž, že svým blízkým 
nepřidělává starosti. Hodně se 
sblížila se sestřičkami, které měla 
moc ráda a ony ji. Měla úžasný 
přístup k životu a smysl pro 
humor. Už jsem zmínila, že byla 
z velmi dobré rodiny, nějaký čas 
bydleli ve Vrtbovském paláci, měli 
i služebnictvo... A Zita vždycky 
s úsměvem říkala: „Mně to tady 
ohromně vyhovuje, protože já 
jsem od dětství zvyklá na perso-
nál.“ Když slavila 98. narozeniny, 
tak jsem jí koupila parfém Eliza-
beth Taylor. Ona si dárek rozba-
lila, podívala se na značku a řekla: 
„Hm, dárek od kolegyně, to po-
těší.“ Do posledních chvil to byla 
dáma na úrovni. V pokoji měla te-
levizi, takže věděla přesně, co se 
kde děje, měla přehled, byla 
zkrátka v obraze. Podle jejích slov 
jí život dal víc, než si mohla přát.

Syn se jí narodil poměrně pozdě. Byla 
jen jednou vdaná?
Ve skutečnosti byla vdaná dva-
krát. Jejího prvního manžela 
 Jerryho Krále jí tehdy dohodil 
režisér Ladislav Brom, aby jí po-
mohl dostat se do ciziny. Jerry 
byl zástupce firmy Zeiss Ikon 
v Bombaji. Bylo to fiktivní man-
želství a když Zita stejně vízum 
nedostala, psal se totiž rok 1948, 
skončilo rozvodem. Druhým 
manželem byl olympionik – ski-
fař Jiří Zavřel, který se v roce 
1936 zúčastnil olympiády v Ber-
líně. Ta byla pod patronací Hit-
lera, což se mu později přičetlo 
ke zlému. Deset let strávil v Já-
chymově. Vrátil se v roce 1956. 
V témže roce byla svatba a o rok 
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později se jim narodil syn Jiří. 
Měla velice hezké manželství, ří-
kala, že být maminkou a manžel-
kou ji nesmírně bavilo. 
Po okupaci v roce 1968 její man-
žel emigroval do Ameriky. Tehdy 
měli odejít všichni. Zita to ale 
nedokázala. Nedovedla si před-
stavit, že by byla bez své Malé 
Strany, bez Prahy, bez přátel. Do-
hodli se, že odejde sám a Zita se 
synem za ním přijedou později. 
Ještě se párkrát viděli – v Ně-
mecku nebo v Jugoslávii. Jeho 
život v Americe ale skončil tra-
gicky, přejelo ho auto.

Amerika jí vzala manžela, ale i syna.
Syna jí nevzala ani tak Amerika 
jako láska. Zamiloval se, opustil 
manželku, dvě děti a šel za svým 
srdcem. Zita měla čtyři vnoučata, 
dvě tady a dvě za velkou louží. Se 
všemi skvěle vycházela a všechny 
stejnou měrou milovala. 

Jak nesla jeho odchod?
Nikdy nic nenesla špatně, nikdy 
si nepostěžovala, nevyčítala. 
A protože moderní technika jí 
nedělala problémy, byla s ním, 
i když na dálku, takřka v každo-
denním styku. O to víc se těšila 
na jeho návštěvy. 

Necítila se sama? 
To si nemyslím. Často za ní cho-

dili její herečtí kolegové a přátelé 
– herec Dalimil Klapka, Stanislav 
Zindulka, Petr Hapka, fotograf 
Jakub Ludvík, Marek Vít, Ondřej 
Suchý, mladý režisér Jiří Strach... 
Když jsem za ní přišla, téměř po-
každé byl u ní nějaký charisma-
tický muž. Měla v sobě něco, co 
muže přitahovalo. Byla nesmírně 
otevřená, příjemná a lidé jí měli 
rádi, vyhledávali ji, vraceli se k ní 
a nebylo to z povinnosti. 

Paní Zita měla řadu kamarádů a přá-
tel. Vzpomínala na některé víc než 
na ostatní?
Asi hlavně na své lásky. Jednou 
z nich byl zpěvák Jára Pospíšil, 
s tím žila hodně dlouho, pak to 
byl hudební skladatel, dirigent, 
cestovatel, filmový dokumentari-
sta a také dobrodruh Eduard 
 Ingriš nebo herec, zpěvák a prvo-
republikový režisér František 
Paul, tatínek herečky Jany Pau-
lové. Mezi muže jejího života 
 patřili i spisovatel a dramaturg 
František Kožík nebo právník 
Vladimír Čeřovský. Já jsem jí 
 říkala, že ona je jediný člověk, 
který má všechny své partnery 
a milence v encyklopedii. 
A vůbec jsem nepřeháněla. Co 
jméno, to osobnost. A ještě něco 
prozradím. Moc se jí líbil váš sta-

rosta, který nikdy nezapomněl 
na její narozeniny a chodil jí bla-
hopřát. Říkala, že kvůli němu by 
mohla mít narozeniny několikrát 
do roka. 

U mužů byla velmi oblíbená. Co u žen?
Skutečnou kamarádkou byla Ji-
řina Štěpničková. I ve stáří spolu 
jezdily na dovolené. Byly napří-
klad autem v Bulharsku. Řídila 
tehdy Jiřinka, která skoro vůbec 
neviděla, Zita jí navigovala... 
Zkrátka si to děvčata užívala. 
Celý život se kamarádila s Rů-
ženkou Vinklerovou, která jí dala 
práci ve fotoateliéru, udržovala 
kontakt i se spolužačkami 
z gymnázia... Celkem se přátelila 
s Lídou Baarovou, dokonce za ní 
párkrát byla i v Salzburgu, kde 
od roku 1948 žila. Zita měla 
spoustu známých, ale skutečných 
přátel tolik nebylo. Ona byla člo-
věk, který když už má přátele, tak 
na celý život.

Byl někdo, koho nemusela?
Otakar Vávra. Podle ní on mohl 
za to, že se říkalo, že herečka se 
dostane na stříbrné plátno jenom 
přes bílý lajntuch. Jednou za ní 
přišel, dával jí roli a ona ho sho-
dila ze schodů. Nikdy v jeho 
filmu nehrála, nikdy spolu ne-
mluvili. Otakar Vávra vydal 
knížku svých pamětí a já jsem 
do druhého vydání doplňovala 
některé aktuální věci z posled-
ních let. Zita si to s chutí přečetla 
a říkala: „Ten Oťas, on byl chytrej 
a vždycky uměl.“ Po profesní 
stránce ho uznávala, ale mluvit 
s ním, to ne.

Jak se vyrovnávala s tím, že její přátele 
a známí jeden po druhém odcházejí?
Dobře. Opět zapracovalo její 
jenom ke kolenům. Když jsme 
psaly knížku, kde vzpomíná 
na své kolegy a přátele, tak 
s úsměvem poznamenala: „To je 
ale úžasné, já už můžu napsat 
všechno, mě už nemá kdo žalo-
vat.“ Měla zvláštní přístup 
i ke své dlouhověkosti. Říkala, že 
vlastně žije léta po mamince, 
která zemřela velmi mladá, 
po třicítce. Brala je jako dar.

Mezi osmi vydanými tituly je také 
 Prvorepubliková kuchařka Zity Kabá-
tové. Nějak si tuto úžasnou dámu 
neumím v  zástěře u sporáku předsta-
vit. 
Vidíte, a vařila dokonale. Ta její 
kuchařka je luxusní. Jsou tam ne-
obvyklé recepty – žabí stehýnka 
na spoustu způsobů, mušle, šneci, 
zadělávané husí žaludky, svíč-
ková, knedlíky, skvělé polévky... 
Knížka byla velmi úspěšná. Já 
jsem od ní pár receptů dostala. 

Dělám podle ní například koláč 
a jiný už bych nechtěla. A vídeň-
ské knedlíky podle Zity Kabá-
tové? Fantazie. Vřele doporučuji.

Co paní Zita a móda? Byla náročná při 
výběru garderóby?
V módě se opravdu vyznala. Dřív 
si herečky musely pro natáčení 
opatřovat šaty samy. Šily ve vy-
hlášených módních salonech, 
třeba u Podolské. Tam hlavně he-
rečky, které točily s Martinem 
Fričem. Zita točila většinou 
s Vladimírem Slavínským a šila 
v módním salonu Kabátová. To 
nebyla žádná příbuzná, šlo jen 
o shodu jmen. Říkala, že na šaty 

kolikrát padnul celý honorář. Po-
trpěla si hlavně na kvalitní boty, 
ty si většinou nechávala šít. Jejím 
vzorem v oblékání byla herečka 
Růžena Šlemrová. Ta si nechala 
ušít jeden základ a na to plno bo-
lerek, živůtků, límečků, manžetek 
a Zita to dělala také tak. I když 
byla z dobře situované rodiny, 
nebyla rozhazovačná. 

Jaká tedy byla?
Byla krásná, inteligentní, ele-
gantní, milá, bystrá, vtipná, 
upřímná... Zkrátka dokonalá 
dáma za všech okolností. Málo-
kdo ví, že ona vlastně umřela ra-
dostí. Hrozně se těšila na syna. 
Přijel dřív, než čekala a najednou 
se u ní objevil. Když jsem za ní 
přišla, tak mi vyprávěla, že je tady 
Jirka, jak je to úžasné, jak je 
šťastná, že přišel i s pejskem… 
A ráno se už neprobudila. Umřít 
radostí, to je asi to nejkrásnější, 
co člověka může potkat, když 
přijde jeho čas. Paní Zita Kabá-
tová byla skutečná hvězda, moc 
mi chybí a nikdy na ni nezapo-
menu.             Eva Černá

S rodiči

Se Zdeňkem Štěpánkem

Mezi režisérkou Simonou Oktábcovou a Marií Formáčkovou (vpravo)
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Kam o letních prázdninách?   

Dům dětí a mládeže Stodůlky
• 29. 6. – 13. 7. – Letní hu-

debně-dramatický tábor
 Tábor je určen pro cca 25 dětí 

ve věku 11 – 17 let, ubytování 
je v penzionu. 

• 29. 6. – 13. 7. –  Letní multi-
mediální tábor

 Tábor je určen pro cca 10 dětí 
ve věku 10 – 17 let

• 24. 7. – 4. 8. – Letní tábor 
Plasy

 Tábor je určen pro cca 40 dětí 
ve věku 7 – 18 let. Spí se 
v chatkách uprostřed krásné 
přírody. 

• 11. – 24. 8. – Letní tábor BIT 
 Dopoledne po skupinkách re-

habilitační cvičení na nápravu 
vadného držení těla, odpole-
dne běžný táborový program. 
Tábor je určen pro cca 45 dětí 
ve věku 7 – 15 let. Spí se 
v chatkách. 

• Volná místa nabízíme i na pří-
městských táborech, které po-
řádáme v týdenních turnusech 
během celých letních prázd-
nin. Jsou určeny převážně 
dětem z 1. – 5. tříd. Cena tý-
denního tábora činí 600 Kč. 
Podrobný přehled všech let-

ních a příměstských táborů na-
jdete na www.ddmstodulky.cz.

Letní dětský tábor Duha Sedliště 
Termín: 27. 7. – 10. 8. 
Místo konání: Sázava Sedliště
Cena poukazu: 4 480 Kč (včetně 
ubytování, stravy 5x denně, do-
pravy, výletů, pojištění)
Celotáborová hra: Piráti z Kari-
biku 5 – za sázavským pokladem 
Kontaktní osoba: Jan Syrovátka, 
tel. 602 395 472, 
hosyro@cmail.cz. Více informací 
na www.hosyro.ic.cz.

Léto s Robinsonem
Klub Robinson nabízí v termínu 
30. 6. – 12. 7. několik volných 
míst na letním táboře u Příbrami. 
Zveme všechny kluky a holky 
ve věku 10 – 14 let. Staňte se 
spolu s námi obyvatelem indián-
ské osady. Těšit se můžete na dob-
rodružnou celotáborovou hru, 
spaní v indiánských teepee, sou-
těže v indiánských dovednostech, 
přežívání v divočině a mnoho dal-
šího. Klub působí pod záštitou 
Církve bratrské v Praze 13. Více 
o činnosti našeho klubu včetně 

fotek a videa z minulých táborů 
najdete na www.klubrobinson.cz. 
Přihlášky a informace u Daniela 
Jokla, tel. 724 841 722, 
daniel.jokl@volny.cz.

Letní soustředění nebo měšťáček
Tradiční letní soustředění s Ma lou 
Lučinkou se v termínech 3. – 10. 8. 
a 10. – 17. 8. (případně celých 
14 dní) opět koná ve Vřesníku 
u Hum polce. Kromě dětí z Lu-
čin ky jede také spousta jejich sou-
rozenců a kamarádů, takže se kaž-
dý může hravě přidat. Soustředění 
je ideální zvláště pro ty děti, které 
by od září chtěly nastoupit do Lu-
činky. Kromě tancování nás na tá-
boře čeká také celotáborová hra, 
výlety po okolí a každodenní jízda 
na ponících. Soustředění je vhod-
né pro děti ve věku cca 5 – 10 let. 

Pokud však nechcete své děti 
poslat na celý týden mimo 
Prahu, přihlaste je na náš měšťá-
ček – pětidenní příměstský tábor 
v Praze 13. Kromě tanečků stih-
neme i hry, výlety a návštěvy pa-
mátek. Více informací o obou 
akcích naleznete na 
www.fslucinka.wz.cz.

2

Nová ŠKODA Octavia

INZERCE
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Sport

Chcete hrát tenis?
Tenisová škola Praha 13 provádí 
nábor do tenisových kurzů pro 
začátečníky i mírně pokročilé. 
Zahájení kurzů bude v dubnu. 
Tréninky probíhají v tenisové 

hale na Lužinách. Přihlášky 
a bližší informace získáte 
na www.tenisovaskolapraha13.cz 
nebo na tel. 604 122 450.

  Oldřich Vlasák

Přijímáme mladé fotbalisty
Fotbalový klub TJ 
Sokol Stodůlky přibírá 
nejmladší fotbalisty. 
Více se dozvíte přímo 
od trenérů na níže 
uvedených telefonních 
číslech. Volejte podle 
roku narození zájemce: 
• ročník 2006 – trenér 

Pavel Hartman starší, 
tel. 721 521 016,

• ročník 2005 – trenér Vladimír 
Forejt, tel. 777 247 255,

• ročník 2004 - trenér David 
Říha, tel. 603 849 962,

• ročník 2003 – trenér Zdeněk 
Heran, tel. 773 296 230.
Těšíme se na vás!

Aleš Musil, předseda oddílu

Rychlý turnaj v pomalém tenise
V pátek 18. ledna odpoledne za-
hájil ředitel Základní školy 
Bronzová Nikola Hladík 3. roč-
ník Rychlého turnaje s pomalým 
tenisem „Nikola Cup“. Turnaj již 
pravidelně pořádá pro spolupra-
covníky, zaměstnance a přátele 
zdejších škol. V letošním roce se 
sešlo celkem 10 smíšených dvojic.  
V pozdních večerních hodinách 
stanuly na stupních vítězů tři 
dvojice, jejichž odměnou byly di-

plomy a pamětní plakety. Na zá-
věrečném vyhodnocení turnaje 
účastníci poděkovali pořadateli 
s konstatováním, že hlavním ví-
tězem akce je sport a dobrá ná-
lada všech účastníků. Poděkování 
patří rovněž panu Pardubickému, 
který díky své fotografické vášni 
natrvalo zachytil mnoho neuvěři-
telných sportovních výkonů 
všech účastníků.

Jaroslav Matýsek

S rodiči nejen na třídních schůzkách
V sobotu 23. února se ve FZŠ 
Brdičkova konal 1. rodičovský 
turnaj v badmintonu RO-TU-
-BA. Dostavilo se 16 družstev, 
převážně rodičovských párů, ale 
zahlédl jsem také dvě spolu hra-
jící maminky našich žáků. Hrálo 
se ve čtyřech skupinách a podle 
pořadí turnaj dál pokračoval 
utkáními o umístění. Ve dvou tě-
locvičnách tak začalo jít pomalu 
o život. Každý pár se pochopi-
telně chtěl umístit co nejlépe. 

Dlouho nezapomenu na ob-
rovské soustředění, snahu a gym-
nastické prvky spojené s pádovou 
technikou, za kterou by se nemu-

sel stydět vrcholový sportovec. To 
vše bylo doprovázeno patřičným 
slovním hodnocením a fanděním. 
Samoobslužný bufet byl neustále 
okupován žíznivými a hladovými 
jedinci, kteří takto doplňovali 
svou energii a posilovali se 
do dalších bojů.

Zkrátka naprosto skvělá atmo-
sféra, žádný ztracený den. Na-
opak. Byl plný zážitků a dojmů. 
Myslím, že takto naladěni od-
cházeli domů všichni zúčastnění.

Moc se těším na příští rok, 
možná, že už nepřijedu jako 
divák, ale jako hráč. 

  Jiří Hornek 

Sedmačky uspěly
Kateřina Kotrčová a Kateřina 
Švandrlíková z FZŠ Trávníčkova 
postoupily z ob-
vodního kola 
ve stolním tenisu 
do celopražského 
finále, které se ko-
nalo 6. března 
na Kotlářce. Holky 
po urputném boji 
zápas o 3. místo 
prohrály a celkově 
skončily v silné 
konkurenci čtvrté. 
Oběma Katkám 
gratulujeme a dě-

kujeme za úspěšnou reprezentaci 
školy i Prahy 13.                     Andrea Kelnárová

Sportujte s námi
Školní sportovní klub Luka Praha 
– Centrum sportu pro děti a mlá-
dež Praha 13, Kuncova 1580, při-
jímá zájemce o tenis, judo 
a sportovní gymnastiku.
Tréninky a výuka: 
Tenis – v areálu Gymnázia Jaro-
slava Heyrovského

Judo – Základní škola Kuncova 
a FZŠ Trávníčkova
Sportovní gymnastika – gym. tě-
locvična SK Hradčany, Dlabačov 1

Kontakt: Blanka Klabíková, 
klabikovab@volny.cz, 
tel. 603 236 640.

Blanka Klabíková, tajemník ŠSK Luka Praha
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Pomáhají druhým

Charitativní bazárek se zahradní 
slavností 
Mateřská škola a základní škola 
speciální Diakonie ČCE ve 
spolupráci se Základní umě-
leckou školou Stodůlky pořádají 
dne 25. května od 14.00 hod. na 
zahradě školy ve Vlachově 1502 
již druhý Charitativní bazárek se 
zahradní slavností. Mottem akce 
je slogan Máte doma nějaké pěkné 

nepotřebné věci? Věnujte je škole. 

 Vy přinesete, my prodáme. Cílem 
letošního bazárku je získat fi-
nanční prostředky na další část 
zvedacího a transportního sys-
tému do třídy A, který usnadní 
těžkou fyzickou práci pedagogů 
a asistentů a zkvalitní péči o naše 
žáky. V loňském roce se podařilo 
získat 34 219 Kč, které jsme spolu 
s dotací Konta bariéry ve výši 
100 000 Kč využili na první část 
tohoto zvedacího a transportního 

systému. Tato akce je zároveň 
společenskou událostí pro žáky, 
rodiče a všechny přátele školy. 
Můžete si zde koupit vše, co vám 
doma chybí a prožít příjemné od-
poledne s bohatým programem 
a občerstvením od sponzorů a ro-
dičů. Na akci vystoupí Dětský pě-
vecký sbor ZUŠ Stodůlky a Jazz 
Kokeš Trio. Zároveň můžete 
z hlédnout ukázku canisterapie 
nebo si zaskákat na trampolíně. 
Přispět můžete i na účet školy 
134823379/0800, kde je třeba 
uvést jméno a příjmení dárce, 
kontakt, abychom pro vás mohli 
vystavit darovací smlouvu. 
Fotografie z minulé akce 
naleznete na www.skola-stodulky.
diakonie.cz. Přijďte se pobavit 
a podpořit dobrou věc, těšíme se 
na vás.                        Milan Černý, ředitel školy  

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 vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení, 
internet i příjemné posezení. 
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
alkohol, zájmy, pomoc s hledání 
brigády a nabídka doučování). 

Program:
Téma měsíce: Pravidla a rodina 
aneb Co s tím...?

po 1. 4. – Zavřeno – státní svátek 
út 2. 4. –  Filmový klub – 

 Ocelová pěst  
st      3. 4. – Klubová pohoda  
po 8. 4. –  Oslava narozenin – 

sledujte facebook
út 9. 4. – Deskobraní
st 10. 4. – Aquapark 
po 15. 4. –  Klub s Luckou a Ivčou 
út 16. 4. –  Filmový klub – 

Vzhůru do oblak  
st 17. 4. –  Deskobraní
po  22., út 23., st 24. a po 29. 4. 
 – Čarodky – příprava
út 30. 4. –  Čarodky s JednaTroj-

kou! Oslavte máj 
s námi!

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

Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Klub Jedna Trojka 
v dubnu

Pomáháte nám pomáhat
Mnozí z vás již znají a využívají 
oranžové kontejnery projektu 
POTEX, určené ke sběru nepo-
třebného použitého textilu. 
Právě nyní, v období blížících se 
jarních úklidů, bychom vám rádi 
připomněli, že naše kontejnery 
jsou umístěny i ve vaší městské 
části (Galerie Butovice – parko-
viště, metro Luka – Mukařov-
ského). I vy tak můžete dát 
svému nepotřebnému oblečení 
další smysl. Ve společnosti 
POTEX, s.r.o., se zaměřujeme 

na další využití veškerého dále 
použitelného textilu, který by 
jinak skončil ve směsném od-
padu. Použitím našich kontej-
nerů nejen šetříte životní 
prostředí, ale zároveň podporu-
jete vybrané charitativní projekty. 
Za rok 2012 jste nám pomohli 
zachránit více než 1 500 tun tex-
tilu. Pomohli jste tak nejen 
dětem v Praze, ale i v Africe 
nebo výcviku slepeckých a asis-
tenčních psů. Více informací 
o podporovaných projektech 

a sběrných místech najdete 
na www.potex.cz. 
Kontaktovat nás můžete 
také na facebooku, 
na e-mailu potex@potex.cz 
nebo na tel. 739 495 757. 

Děkujeme, že nám po-
máháte pomáhat.

Anna Bezdomniková,

 ředitelka POTEX, s.r.o.

Poradna pro sluchově 
postižené a jejich blízké
Poskytujeme poradenství 
v těchto oblastech:
• dávky státní sociální podpory
• příspěvek na péči o osobu blíz-

kou
• kompenzační pomůcky pro 

sluchově postižené
• výhody a slevy pro sluchově, 

ale i jinak zdravotně postižené
Ale nejsme tu jen kvůli dávkám, 
poradíme vám také:
• s výběrem kurzu znakového ja-

zyka
• při hledání praxe se zdravotně 

postiženými
• při hledání volnočasových ak-

tivit pro sluchově postižené 
děti a s dalšími dotazy 
Kde nás najdete:

Od pondělí do čtvrtka vždy 
od 8 do 16 hodin v budově 
FRPSP (Hábova 1571, Praha 5). 

Svou návštěvu raději předem 
ohlaste. Informace můžete získat 
i telefonicky, mailem nebo přes 
skype.
Kontakty: 
Federace rodičů a přátel sluchově 
postižených, o.s., Hábova 1571, 
Praha 13, tel. 235 517 313, 
e-mail: socpor@frpsp.cz, 
mobil: 734 674 844,
skype: frpspsocpor 
www.frpsp.cz

stop 04_str1-17.indd   16stop 04_str1-17.indd   16 25.03.13   17:0825.03.13   17:08



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2013 17

Pomáhají druhým

Ohlédnutí za Evropským rokem aktivního stárnutí 
Rozhodnutím Evropského parla-
mentu a Rady EU v září 2011 
byl rok 2012 vyhlášen „Evrop-
ským rokem aktivního stárnutí 
a mezigenerační solidarity“. 
Městská část společně se Středis-
kem sociálních služeb Prahy 13 
se k vyhlášení Evropského parla-
mentu nejen přihlásila, ale začala 
ho i věcně naplňovat. Snahou 
bylo především zvýšit veřejné po-
vědomí o stárnutí a připomenout, 
že lidé mohou být aktivní v kaž-
dém věku. Právě aktivní senior 
může významným způsobem 
předávat své životní zkušenosti 
a moudrost mladší generaci a tím 
přispět k vzájemné a důstojné 
mezigenerační solidaritě pod 
heslem „rozdávej a přijímej“, resp. 
předávej zkušenosti a sbírej nové.

Mezi prvé počiny hned počát-
kem roku 2012 bylo pořízení 
bezbariérové vany do Střediska 
sociálních služeb Prahy 13. Vana 
je přístupná pro špatně pohyblivé 
osoby i pro vozíčkáře a bezesporu 
tak přispívá k jejich lepšímu po-
citu, že si mohou užívat příjem-
ných koupelí, jako každý zdravý 

nebo pohyblivější člověk. Vana 
byla pořízena městskou částí 
a střediskem sociálních služeb 
za 135 000 Kč. 

V rámci upevnění tělesného 
a duševního zdraví začaly v prů-
běhu května a pak po prázdni-
nách probíhat lekce Nordic 
Walking (chůze s holemi) pod 
vedením certifikovaných trenérů. 
V objektu domu Lukáš se pak 
senioři hojně potkávali na lek-
cích cvičení paměti. Zájem seni-
orů o chůzi i o cvičení paměti 
byl obrovský. Proto MČ spo-
lečně se střediskem sociálních 
služeb a za symbolického při-
spění i samotných seniorů (ti si 
připláceli za každou absolvova-
nou výukovou hodinu 20 Kč) 
přistoupily k jejich financování 

a na podzim tak již ko-
nání těchto kurzů 
mohlo probíhat zcela 
pravidelně. 

V květnu proběhl 
ve středisku sociálních 
služeb koncert dětských 
pěveckých sborů, který 
přilákal vedle seniorů 
i mladší účastníky. Byl 
věnovaný vítání jara 
a současně vyjádřil úctu 
všem maminkám k jejich 
svátku. Bylo velmi pří-
jemné vidět, jak se 
v domě sociálních služeb 

Lukáš spojuje mládí se zkuše-
ností dříve narozených. 

V červnu byl ve středisku slav-
nostně zahájen provoz tří ven-
kovních fitness prvků pro 
seniory. Návštěvníci střediska 
z řad seniorů tak mohou neru-
šeně utužovat svoji fyzickou 
zdatnost na cvičebních strojích, 

které jsou jim šity přímo na míru. 
Pořizovací cena strojů byla 
128 000 Kč. Praha 13 a středisko 
uhradily po 25 000 Kč, zbylých 

78 000 Kč uhradily nadačním 
příspěvkem Nadace správného 
životního stylu a společnost 
 Colmex.

V listopadu byl přiveden 
do Domu sociálních služeb 
Lukáš seniory žádaný signál vysí-
lání místní televize TV 13. 
Na třech velkých obrazovkách 
mohou senioři sledovat, co se 
děje v městské části a na její 
 radnici. 

Největším počinem bylo ale 
bezesporu rozšíření sociální 
služby – denního stacionáře. 
 Pečovatelky střediska se nyní 
v jeho prostorách mohou poho-
dlně starat až o 15 klientů místo 
původních 10. Rozšíření spočí-
valo ve spojení tří místností 
do jedné. Stavební práce i ko-
nečné interiérové úpravy pro-
vedla městská část během 
rekordních tří týdnů. Celkové 

náklady činily 230 000 Kč. Pro-
story jsou nyní ještě útulnější 
a pro klienty vytvořily pocit do-
mácího prostředí.

Vedle všech těchto akcí po celý 
minulý rok aktivně působily 
kluby seniorů, které jsou pravi-
delným místem setkávání. 
Ve středisku jich vyvíjí svojí čin-
nost pět, mimo středisko pak tři. 
V Lukáši probíhala univerzita 
třetího věku, která se těší vel-
kému zájmu; v počítačové učebně 
výuka na PC. Zmínil jsem jen ty 
nejdůležitější aktivity. Všechny 
vyjadřovaly a podporovaly myš-
lenku Evropského roku aktivního 
stárnutí a mezigenerační solida-
rity. Myslím, že spolupráce měst-
ské části a střediska sociálních 
služeb přinesla ovoce a pomohla 
seniorům být aktivními občany, 
kteří vedou nezávislý a plnohod-
notný život. 

Jsem osobně rád, že toto 
ohlédnutí je i pro mne příjemnou 
bilancí. 

Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13
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Stodvacet let pro zrakově postižené
Palata – Domov pro zrakově po-
stižené, se sídlem Na Hřeben-

kách 737/5 v Praze 5, slaví letos 
120. výročí svého založení.

K významnému výročí pořá-
dáme tématické besedy a akce, 
které jsou doprovázeny předne-
sem krátkých, posluchačsky pří-
stupných literárních textů a živou 
hudbou v podání profesionálních 
sólistů, žáků Deylovy a Státní 
konzervatoře.

Všechny srdečně zveme na ná-
sledující akce:
�24. 4. ve 14.30 hodin
Každodenní život „chovanců“ 
v Palatě. Franz Endler – 1903
�22. 5. ve 14.30 hodin
Období starostí o přežití  Palaty – 
1914 – 1925. Karel  Urbanec, me-
cenáš Palaty – (1893 – 2013)

�20. 6. ve 14.30 hodin
Mise řádových sester 
(1929 – 1957 a 1972 – 1983)
�29. 4. ve 14.00 hodin
Zahraje skupina Rangers, 
 komentuje Petr Salava.
�12. nebo 13. 6. od 14.00 hodin
V zahradě (pokud bude hezky) se 
uskuteční koncert Harfa zpívá, 
zpívají paní Alena Žáková a pan 
Miloš Ježil.

Těšíme se na vaši účast. Do-
prava autobusem linky 176 – vý-
stup Hřebenka, Domov Palata. 
Bližší informace na www.palata.cz

Marta Dzúrová, 
Domov Palata
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Jak se zachovat v případě požáru
Pražští hasiči likvidují ročně přibližně 2 500 požárů. Z hlediska příčin 
jejich vzniku jde o technické závady, nedbalost, požáry úmyslně zalo-
žené a požáry od komínových těles a topidel. Tentokrát se zastavíme 
u požárů z nedbalosti, připomeneme si zásady chování v případě po-
žáru v bytě či v domě a dotkneme se také otázky únikových cest.

Ze zkušeností vyšetřovatelů vyplývá, že mezi nejčastější příčiny 
vzniku požárů z nedbalosti patří nedodržování bezpečnostních pravi-

del při vaření, 
žehlení (zapnuté 
spotřebiče bez 
dozoru) nebo 
kouření (usínání 
s cigaretou, vy-
sypávání popel-
níků s doutnají-
cími nedopalky, 
doplňování pa-
liva se zapálenou 
cigaretou). Pří-

činou může být i proudové přetížení prodlužovacího kabelu (součet 
příkonu všech připojených spotřebičů přesahuje povolený limit uve-
dený na prodlužovacím kabelu), hořící svíčky ponechané bez dozoru 
(adventní věnce, vánoční stromky, dekorativní a vonné svíčky), sušení 
prádla na topidlech. Také aktivity dětí bez dozoru dospělých končí 
často vznikem požáru. Přestože zákon č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, výslovně zakazuje vypalování porostů, jde o stále se opakující 
jev. Zmíněný zákon říká: „Fyzická osoba je povinna počínat si tak, 
aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných 
elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování 
a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci 

s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdro-
jem zapálení.“ 

A jak se zachovat, pokud k požáru opravdu dojde?
 �neprodleně volejte linku 150 nebo 112
 �snažte se varovat spolubydlící a sousedy vo-
láním „hoří“, boucháním na zeď nebo ústřední 
topení
 �zavřete hlavní přívod plynu a elektřiny v bytě či domě 
 �máte-li možnost hořící objekt opustit, využijte únikové cesty. Zde 
připomínáme právnickým a podnikajícím fyzickým osobám povin-
nost zřetelně označit na únikových cestách únikové východy, eva-
kuační výtahy a směry úniku osob. Aby nebyla ohrožena evakuace 
nebo záchranné práce, musí být únikové cesty a komunikační pro-
story, které jsou jejich součástí (chodby, schodiště apod.), trvale 
volně průchodné. 

Pokud zůstanete uvězněni uvnitř hořící budovy/místnosti:
 �chraňte si dýchací orgány – nejlépe navlhčenou látkou (kapesník, 
ručník, šátek, šála...)
 �držte se u země (v pokleku) – kouř stoupá vzhůru
 �pohybujte se podél zdí (dojdete vždy ke dveřím či oknu)
 �neotvírejte dveře od místnosti, jsou-li klika nebo samotné dveře 
na dotek horké, a snažte se utěsnit práh dveří nejlépe mokrou lát-
kou (dekou, prostěradlem, oblečením…)
 �upozorněte na sebe voláním „hoří“ u pootevřeného okna i v pří-
padě, že jste již volali hasiče; do okna vyvěste prostěradlo, ručník 
nebo část oděvu, které na vás hasiče upozorní i když ztratíte hlas 
nebo vědomí
 �v žádném případě se neschovávejte do skříní nebo pod postel, ha-
siči by vás nemuseli nalézt

por. Luď ka Palzerová, kpt. Václav Kresta, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Hasičí informují a radí

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 Kč110 Kč 
za denza den+ DPH+ DPH
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Z policejního deníku

 ■  Dne 12. března přijalo naše policejní oddělení ozná-

mení poškozeného, který ráno cestoval metrem mezi sta-

nicemi Anděl – Luka. Neznámý pachatel mu během jízdy 

odcizil batoh položený mezi nohama, který obsahoval 

osobní doklady, mobilní telefon a ošacení. Škoda činila 

přes 3 000 Kč. Podobné oznámení jsme přijali také 

11. března. V metru mezi stanicemi Zličín a nám. Re-

publiky odcizil neznámý pachatel oznamovateli z kapes 

bundy dva mobilní telefony. Škoda byla vyčíslena 

na 11 000 Kč. Tzv. kapesními krádežemi v prostředcích 

hromadné dopravy se zabýváme každý den. Způsobují 

poškozeným další problémy s obstaráním náhradních do-

kladů, s blokací platebních karet, telefonů a nesou 

s sebou možnost zneužití osobních dokladů poškoze-

ného. Věnujte proto prosím při cestách metrem 
nebo autobusem MHD zvýšenou pozornost svým 
zavazadlům a kapsám.

 ■  Dne 10. března v podvečerních hodinách neznámý 

pachatel rozbil přední okno Škody Fabia a odcizil airbag 

řidiče, čímž majiteli vozidla způsobil škodu 20 000 Kč.

 ■  Mnozí z nás se po zimě podívali na své zahrádky 

a chaty a zjistili, že je navštívil nezvaný host. Začátkem 

března jsme přijali oznámení o vloupání do chaty v za-

hrádkářské kolonii. Pachatel vylomil vstupní dveře a od-

cizil z chaty zahradní nářadí v celkové hodnotě 

13 000 Kč.

 ■ Vloupání do bytu oznámil majitel 5. března. Pachatel 

překonal nezamčené dveře bytu, který prohledal a odcizil 

ze stolu v kuchyni 20 000 Kč a ze skříně v pokoji hotovost 

ve výši téměř 60 000 Kč. Naučte se proto svá obydlí 
zamykat, i když jste doma a určitě v noci. Koule 
na dveřích není pro zloděje žádnou překážkou.

Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Výmluva už nepomůže
Novelou účinnou dnem 19. ledna 
2013 se v zákoně o silničním 
provozu (§ 125f až 125h) nově 
zavádí tzv. objektivní odpověd-
nost provozovatele vozidla. Má 
zabránit častým výmluvám 
na tzv. osobu blízkou při projedná-
vání dopravních přestupků. 
V případě, kdy se nepodaří zjistit 
totožnost řidiče, který se s vozi-
dlem dopustil přestupku, zaplatí 
místo něj pokutu nově provozo-
vatel daného vozidla. Týká se to 
pouze případů, kdy nejde o do-
pravní nehodu a porušení pravi-
del provozu vykazující znaky 
přestupku bylo zjištěno automa-
tizovaným systémem (např. rada-

rem) bez obsluhy, nebo k ně-
mu došlo špatným parkováním 
a totožnost řidiče vozidla není 
známa.

Provozovateli vozidla se uloží 
pokuta ve výši, která odpovídá 
pokutě za daný přestupek, jehož 
se řidič s vozidlem dopustil, při-
čemž nesmí přesáhnout částku 
10 000 Kč. Provozovateli vozidla 
však nebude možné ani uložit 
zákaz činnosti, ani mu zazname-
nat body v bodovém hodnocení. 
Provozovatel bude moci od ři-
diče, kvůli jehož přestupku musel 
pokutu zaplatit, vymáhat ná-
hradu soukromoprávní cestou. 

 Zdroj: BESIP – www.ibesip.cz

Vyměňte si řidičský průkaz
Kampaň Ministerstva do-
pravy nazvaná Nevyměníš 
– nepojedeš se vztahuje 
na řidičské průkazy vyda-
 né v rozmezí od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004. V souladu 
s novelou zákona 
č. 119/2012 Sb. jsou jejich 
držitelé povinni si řidičský 
průkaz vyměnit nejpozději 
do  31. 12. 2013. Uplynutím sta-
novené doby pozbývají tyto řidič-
ské průkazy platnosti. 
Ministerstvo dopravy doporučuje 
držitelům těchto řidičských prů-
kazů nečekat na poslední chvíli 
a vyměnit si řidičský průkaz co 
nejdříve. Později vydané průkazy 

platí do data, které je na nich 
 vyznačeno. Povinná výměna je 
osvobozena od správního po-
platku. Řidičské průkazy vymě-
ňuje odbor dopravně správních 
agend Magistrátu hl. m. Prahy, 
Jungmannova 35, Praha 1 
 (Škodův palác).         -red-

Mladí soutěží, starší se školí                         
V březnu zahájili naši mladí hasiči jarní soutěžní půlrok. Po zimní přestávce soutěže hry 

Plamen je tu každoroční Zimní pohár v uzlování. První kolo se konalo v sobotu 2. března 

v Řeporyjích. Naše hlídky v mladší kategorii obsadily 8. a 16. místo, třetí hlídka mimo 

pořadí skončila druhá. Ve starší kategorii skončily na 3. a 9. místě. Lepší hlídky z obou 

kategorií postoupily do městského kola.

Ve dnech 22. a 23. února proběhly pravidelné odborné stáže pro velitele jednotek 

pražských SDH a 2. března pro strojníky. Školení byla zakončena ověřením odborné způ-

sobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let. Obě osvědčení získal Vladi-

mír Kos, osvědčení strojníka Petr Jabůrek.                       SDH Stodůlky

Hasičské kurzy a údržba techniky                    
Únor a březen u nás byly ve znamení školení zásahové jednotky. V polovině února se 

dva členové zásahové jednotky – Lukáš Bican a Pavel Drda – zúčastnili kurzu lezců 

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zařízení se osvědčilo
Při cíleném propátrávání sídliště Stodůlky dne 20. ledna nalezli strážníci městské poli-

cie ve Fantově ulici odstavené vozidlo Citroën Jumper červené barvy s pražskou regist-

rační značkou. Na první pohled nejevilo známky poškození charakteristické pro 

násilné vniknutí. Ovšem za pomoci zařízení pro vyhledávání odcizených vozidel, který 

našemu ředitelství zajistila MČ Praha 13, bylo vozidlo identifikováno jako odcizené. 

Další šetření případu včetně vozidla si na místě převzali policisté z místního oddělení 

Stodůlky.

Hledaný podezřelý zadržen
Dne 15. února odpoledne vyjela autohlídka městské policie prověřit oznámení do Kett-

nerovy ulice, kde se měla pohybovat podezřelá osoba. Při prověrce na místě byl 

na chodbě panelového domu zastižen pětatřicetiletý muž z Prahy 5 a v evidenci hleda-

ných a pohřešovaných osob bylo zjištěno, že po něm celostátně pátrá Policie ČR pro po-

dezření z majetkové trestné činnosti. Strážníci muže předali na oddělení Policie ČR a tím 

považovali celou věc za uzavřenou. Nicméně 25. 2.  převzalo obvodní ředitelství infor-

maci, že podezřelý muž se opět pohybuje na svobodě, a to v okolí Slunečního náměstí. 

Místní strážníci – okrskáři muže během několika minut vypátrali. Při prohlídce, zda 

u sebe nemá zbraň, u něj nalezli peněženky a jiné osobní věci pocházející evidentně 

z další trestné činnosti. Proto doufáme, že ho v nejbližších letech na sídlišti Stodůlky již 

neuvidíme.                     Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

v Tisé nad Labem. Ke konci února vypomáhala zásahová jednotka u kácení stromů pro 

městskou část. První víkend v únoru se konalo školení strojníků v Lipencích, kterého se 

zúčastnili Vladimír Ernýgr a Miloslav Šmíd. Před uzávěrkou měla zásahová jednotka cvi-

čení s motorovými pilami v Řeporyjích. Zásahová jednotka se schází každou neděli 

na hasičské zbrojnici, kde se její členové starají o svěřenou techniku. Tu si budete moci 

prohlédnout na akci Bezpečná třináctka 18. dubna.                      Marta Horáková, SDH Třebonice
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Střípky

ČTENÍ JE RADOST. Březen tradičně patří knihám, čtení a čtenářům. 
Radost nám udělala zpráva, že v projektu Čtení pomáhá jsou žáci 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského nejaktivnějšími čtenáři z pražských 
škol. Letos jsme pro naše studenty připravili literární podvečer 
 Seznamte se s J. R. R. Tolkienem, diskuzní odpoledne Nebojte se 

 Poseroutky, literární večer Smích nám sluší a samozřejmě Noc 
s  An der se nem plnou pohádek a pohádkových postav.           Olga Pavlásková

CERTIFIKÁTY PRO KUCHAŘE A CUKRÁŘE. Dne 27. února pro-
běhla v obřadní síni radnice slavnostní certifikace absolventů Kulinář-
ské akademie – oblast Čechy. Při této příležitosti byli odměněni 
absolventi nadstavbového studia Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
Certifikace se zúčastnilo téměř 30 absolventů ze všech koutů Čech – 
z velkých i menších měst a center cestovního ruchu. Účastníci setkání, 
a nesešli se zdaleka všichni, úspěšně zakončili Kulinářskou akademii 

Asociace ku-
chařů a cukrářů. 
Samotná Kuli-
nářská akademie 
AKC se sídlem 
v Praze 13 je 
ojedinělý cyklus 
odborných 
přednášek celo-
životního 
 vzdělávání hra-
zených z Evrop-
ských fondů 

a MPSV. Hlavní manažer projektu Jaromír Sadílek, člen řádu Svatého 
Laurentia a mj. nositel stříbrné medaile M. D. Rettigové, zde bydlí 
a podniká. Protože radnice naší městské části podporuje podobné 

 aktivity, poskytla pomoc při organizaci takové slavnostní chvíle, jakou 
předání absolventských diplomů bezesporu je. Za městskou část 
 absolventům blahopřál člen zastupitelstva Vít Bobysud.              -red- 

LUČINKA BYLA V JEDNOM KOLE. V sobotu 9. března proběhl 
velmi úspěšně Dětský folklorní ples s Lučinkou. Děti si zatančily, 
užily zábavu a naučily své rodiče a kamarády nové tance. Přípravka 
svým vystoupením rozptýlila pacienty ve Fakultní nemocnici v Mo-
tole, Malá Lučinka zatančila v ZŠ Mohylová. Po velikonočních trzích 
na Staroměstském náměstí a v Řeporyjích se nakonec Lučinka v Ra-

dotíně zúčastnila tradičních trhů a vynášení Mařeny, čímž vynesla 
zimu a otevřela prostor pro jaro. Ve středu 3. dubna se můžete přijít 
na nás podívat i vy. Na Staroměstském náměstí uvidíte naše další veli-
konoční vystoupení. Více na www.fslucinka.wz.cz.            Michaela Čermáková

ČEKÁ NA NĚ MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. Žáci třetích tříd FZŠ Tráv-
níčkova vyměnili od února brusle za plavky. Každý týden se většina 
z nich těší na plavecký výcvik. Všichni se snaží ve vlnách bazénu dělat 
správná tempa a už jsou vidět značné pokroky. Na konci školního 
roku se tak mohou těšit nejen na klasické vysvědčení, ale i na mokré, 
které si vyloví z bazénu.              Helena Bumbálková

MASOPUSTNÍ VESELÍ. Rok utekl jako voda a my jsme si opět 
užívali masopust. Prvňáčci se naučili básničku, kterou tradičně zaha-
jujeme veselý rej masek a písničku Masopust držíme, nic se nevadíme 
bylo slyšet ze všech tříd 1. stupně. Děti hledaly a třídily informace 
o tradicích tohoto období, vyráběly masky, došlo i na ochutnávku ko-
blih. V pátek 8. února se všichni sešli v tělocvičně a začalo to pravé 
masopustní veselí – tanec, soutěže, zkrátka skvělá zábava. I letos mu-

síme 
ocenit 
nesmír-
nou ná-
paditost, 
s jakou 
naši žáci 
přistupo-
vali 
k tvorbě 
masek. 
Škoda, že 
jste tam 
nebyli…

Dagmar
Říhová
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Střípky

NÁVŠTĚVY U PŘEDŠKOLÁKŮ. I ve druhém pololetí pokračují žáci 
5. tříd Základní školy Mohylová ve svých návštěvách v sousední ma-
teřské škole. Malým předškolákům nejen předčítají z dětských knížek, 

ale také si 
s nimi o kníž-
kách povídají, 
k příběhům 
malují ob-
rázky nebo 
společně zpí-
vají. Děti si 
tak mezi 
sebou vytvá-
řejí hezká ka-
marádství. 

Alena Malíková, 
ZŠ Mohylová

ZKUSILI JSTE KARAOKE? Během hodin hudební výchovy a ze-
jména při nepovinném předmětu Hrátky s hudbou, který se ve FZŠ 
Trávníčkova již třetím rokem úspěšně vyučuje, se mohou žáci sezná-
mit i s novými moderními metodami a inovacemi v tomto oboru. 
K oblíbeným 
zpestřením 
výuky patří zpěv 
s hudebním 
podkladem 
a promítaným 
textem – japon-
ský vynález ka-
raoke. Zatímco 
mladší děti si 
mohou zazpívat 
oblíbené lidové 
nebo pohádkové 
písničky, starší se odvážně pouštějí do repertoárů domácích i zahranič-
ních interpretů napříč žánry. Od české populární hudby druhé 
poloviny 20. století po rockové balady a filmové melodie v angličtině. 

 Eliška Bendová

S ILUSTRÁTORY A ORNITOLOGY. Již podruhé se nadané kreslířky 
ze Základní školy Mládí zúčastnily workshopu pořádaného občan-
ským sdružením Ornita, kde se pod vedením našeho význačného 
 ilustrátora Jana Hoška a dalších výtvarníků učily základům encyklo-
pedických ilustrací. Tentokrát se workshop konal ve stanici přírodo-
vědců a byl spojen s prohlídkou skleníků a výstavou Ornity k tvorbě 

naučných pa-
nelů. Akce se 
zúčastnil i or-
nitolog Lubo-
mír Peške. 
Ukázal jim 
odborné 
 ornitologické 
knihy s ilust-
racemi svě-
tových 
ilustrátorů 
s jejich věno-
váním i to, 

jak jednoduše pomocí dalekohledu nahradit v terénu mikroskop. 
V „papouškárně“ se děvčata pod vedením dr. Hoška a Mgr. Komrsky 
učila zachytit typické postoje ptáků na živých modelech kakadu, andu-
lek, křepelek atd. Všem bylo líto, když jsme museli po téměř 4 hodi-
nách končit.                                        Zora Karvánková

TÝDEN V HOHENTAUERNU. Již posedmé vyrazili žáci 8. a 9. tříd 
ZŠ Kuncova do Hohentauernu na zdokonalovací kurz v lyžování 
a snowboardingu. S sebou si tentokrát vzali i běžky. Super upravené 
stopy v blízkosti chaletů, ve kterých bydleli, je lákaly k odpoledním 
výletům. Pohodu a radost z pobytu umocnilo krásné počasí. Děkujeme 
vedení školy za krásný týden a za to, že se 33 žáků spolu s učiteli 
mohlo akce zúčastnit.          Marie Franicová

O STODŮLECKOU RŮŽI. V Klubu Mlejn se 23. února konal třetí 
ročník taneční soutěže O Stodůleckou růži. Tu již tradičně pořádají 
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Klub Mlejn a Taneční skupina D.A.R. 
Tanečníci soutěžili v disciplínách disco dance a hip hop, a to v katego-
riích sólo, duo a malá skupina. Celkově se tohoto ročníku zúčastnilo 
přes 250 tanečníků. Fotografie a další informace naleznete na webu 
dar-dance.unas.cz.

Michaela Gaydošová

ZAKÁZANKA UŽ NENÍ ZAKÁZANÁ. Desítky let uzavřená vyhlíd-
ková cesta Zakázanka se 16. března opět otevřela veřejnosti. Návštěv-
níci zoo se mohou těšit na mimořádné výhledy a nové expozice. 
„Stezku vystříleli do skalního masívu ženisté československé armády 
už ve 30. letech,“ říká ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek. „V posled-
ních čtyřiceti letech byla bohužel uzavřená, ale nyní se z ní opět ote-
vřely nádherné výhledy na spodní část zoo i na Prahu.“ Výhledy z pět 
set metrů dlouhé stezky ještě umocní visutá vyhlídka. Prostor zde do-

staly také 
zcela nové 
expozice 
původních 
obyvatel 
skalního 
srázu, dů-
ležitou 
součástí 
Zaká-
zanky je 
i geolo-
gická ex-
pozice.
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Komplexní údržba komunikací – jaro 2013
 Číslo Termín Seznam
bloku čištění ulic  
  1.   8. 4.  Vackova + tři parkoviště, Káli-

kova, Heranova, Hábova + parko-

viště + odbočka k jeslím, 

Šostakovičovo náměstí, Vlachova, 

Líšnická (Vlachova - hřbitov), Flö-

glova, Hostinského + parkoviště 

+ odbočka k mateřské škole, Klu-

kovická, NN 3448

  2.   9. 4.  Lýskova (od Chalabalovy ul. 

po Jeremiášovu), Chalabalova, 

Kovářova, Kuncova, Mládí (Ková-

řova – nám. Na Lužinách), Kociá-

nová – část, NN 444 (část)

  3. 10. 4.  Fantova, Horákova (bez slepého 

úseku + parkoviště), Kettnerova, 

NN  1798, Trávníčkova

  4. 11. 4.  Bellušova (bez parkoviště při ul. 

Chlupova – Mukařovského), Holý-

šovská, Chlupova, Neústupného, 

NN 3452 (přední část parkoviště)

  5.  12. 4.  Archeologická (úsek Mukařov-

ského – NN 3454), Archeologická 

(Zázvorkova – konec), Archeolo-

gická (Bronzová – konec), Bron-

zová, NN 3453 (parkoviště 

u metra), Sezemínská, U Jezera + 

2 parkoviště, Zázvorkova

  6.  15. 4.   Amforová, Brdičkova (bez parko-

viště), Kolovečská (vč. parkovišť –  

mimo 2 parkoviště u ul. Muka -

řovského), Podpěrova

  7.  16. 4.  Archeologická (Zázvorkova – Jere-

miášova), Böhmova, Modrá, Mohy-

lová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá

  8.  17. 4.  Husníkova (vč. otočky parkoviště), 

NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, 

Suchý vršek, V Hůrkách

  9.  23. 4.  Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez 

křižovatky s ul. Pod Hranicí), Seydle-

rova, Volutová (+ parkoviště)

10.  24. 4.   Běhounkova, Blattného, Dominova, 

Kodymova (bez spojky do ul. Pod  

Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 

(+ poslední oddíl parkoviště), 

 Nušlova

11.  18. 4.   Drimlova (Janského – slepý 

úsek), Herčíkova, NN 3456 (2 par-

koviště), Janského (Červeňan-

ského – Kurzova) 

12.  19. 4.  Borovanského, Janského (Kurzova 

– Prusíkova), Klausova, Kurzova,  

Netouškova (pouze rameno 

do ul. Klausova), Přecechtělova 

(Kurzova –  Janského)

13.  22. 4.   Bašteckého (bez úseku kolem 

parku), Janského (Červeňanského 

– Prusíkova), Pavrovského 

(+ 2 parkoviště), Prusíkova, Pře-

cechtělova (Kurzova – Pavrov-

ského)

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči 

upozorněni přenosnými dopravními znač-

kami, které budou vždy osazeny sedm dnů 

před zahájením čištění. 

Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech 

respektovat přenosné dopravní značky po-

užívané při blokovém čištění, budou poku-

továni policií a zároveň budou jejich 

vozidla odtažena na základě ustanovení 

§ 19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, v platném 

znění.

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu 

ze zatravňovacích panelů, se v rámci blo-

kového čištění nečistí. Je možné na ně za-

parkovat vozidla z ostatních komunikací.

Bývalé Klukovické koupaliště 
bylo revitalizováno 
Těsně za hranicemi Prahy 13 
na soutoku Prokopského a Da-
lejského potoka bylo ve 30. le-
tech 20. století postaveno malé 
přírodní koupaliště. I když bylo 
svého času 
značně po-
pulární a na-
vzdory 
nezapome-
nutelné sce-
nérii 
skalního am-
fiteátru, svou 
oblibu ztrá-
celo – malá 
hloubka vody 
do 1,1 metru, 
studená voda, 
rostoucí za-
stínění, větší znečištění vody. 
V 60. letech byl jeho provoz za-
staven. Šatny brzy zmizely, beto-
nová konstrukce nikoli. Teprve 
v únoru 2013 byla rozhodnutím 
magistrátu Prahy uskutečněna 
jeho revitalizace. Byla odstra-

něna betonová konstrukce a ob-
noveno polopřirozené koryto 
stékajících se po toků. Nebylo to 
levné, asi 1,7 milionu korun. 
Protože přírodní rezervace Pro-

kopské údolí patří v Praze k nej-
cennějším, šlo v prvé řadě 
o splacení jednoho z mnoha 
dluhů, které naše společnost vůči 
ní má. Snad se bude nejen obča-
nům Prahy líbit. 

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13

Nezávadná voda zachraňuje
Během vánočního jarmarku naše 
třída 8.B získala finanční pro-
středky, z nichž jsme se po hla-
sování rozhodli věnovat částku 
1 250 Kč nadaci UNICEF 
na projekt Nezávadná voda. 
Tímto způsobem jsme koupili 

10 tisíc tablet na vyčištění vody 
v krizových oblastech naší pla-
nety. Jedna tableta vyčistí 4 – 5 
litrů pitné vody. Jsme velmi rádi, 
že jsme udělali dobrý skutek 
a pomohli lidem v nouzi.  

Kristián Fišl, Johana Stibůrková, ZŠ Mládí

Za sovím houkáním

Kdo by uvěřil, že i v Praze hnízdí 
sovy? Přesvědčili se o tom čle-
nové přírodovědného kroužku 
ZŠ Mládí a další nadšení žáci 
naší školy v oboře Hvězda. Do-
provázela je zkušená lektorka 
Lesů hl. města Prahy Jenny An-

dresková, které se 
po několika vábeních 
na vábničku, kdy na-
podobovala samečka 
puštíka, ozvala jeho 
samička a její hlas se 
ozýval čím dál blíž. 
Pan Nejman ze zá-
chranné stanice pro 
zvířata přivezl roční 
samičku naší největší 

sovy – výra velkého. Mohli jsme 
ji pozorovat z bezprostřední blíz-
kosti, třeba jak při štěkotu psa 
načepýřila peří do dvojnásobného 
objemu, aby vypadala větší. Byl to 
úžasný zážitek. 

Marie Šulcová z 8.B a Zora Karvánková
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Harmonogram sběru biologického odpadu
Mezi biologický odpad patří např. listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, pří-

padně kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

stanoviště datum hodina 
přistavení

K Řeporyjím × V Brůdku 27. 4.   9.00 – 12.00

K Hájům × Okruhová (zpevněná plocha) 27. 4.   9.00 – 12.00

K Fialce – odstavná plocha u býv. potravin    4. 5.   9.00 – 12.00

K Sopce – proti restauraci    4. 5.   9.00 – 12.00

Náměstí na Lužinách 11. 5. 13.00 – 16.00

Pod Zličínem – u retenční nádrže 11. 5. 13.00 – 16.00

5. máje – proti domu č. p. 325 18. 5. 13.00 – 16.00

K Opatřilce × K Jihu 18. 5. 13.00 – 16.00

Harmonogram svozu nebezpečného odpadu
V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat: baterie, akumulátory,nádoby 

od sprejů, zahradní chemie,mazací oleje a tuky,ředidla a barvy, léky a teploměry, kyse-

liny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemi-

kálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) 

zářivky a výbojky.

16. 4.  út
1. křižovatka ul. K Řeporyjím × K Chabům   (u kapličky) 15.00 – 15.20

2. křižovatka ul. K Řeporyjím × V Brůdku 15.30 – 15.50

25. 4.  čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20

ul. Mládí (u kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50

ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20

ul. Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50

ul. Kolovečská (u bývalé sběrny surovin) 17.00 – 17.20

ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50

ul. Fantova (u bývalé sběrny surovin) 18.10 – 18.30

křižovatka ul. Vlachova × Šostakovičovo nám.  (u č. 1511) 18.40 – 19.00

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 
hodin. 

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

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

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

pneumatiky, televizory, elektrospotřebiče, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 

 sporáky.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Janského parkovací záliv u lékárny   8. 4.

Amforová proti č. p. 1895   9. 4.

Bašteckého chodník u parkoviště 10. 4.

Böhmova parkoviště u kotelny 10. 4.

Chlupova u DDM 11. 4.

Janského park. záliv proti č. p. 2211 12. 4.

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 15. 4.

Nušlova parkoviště proti č. p. 2289 15. 4.

Suchý vršek křižovatka s ul. V Hůrkách 16. 4.

Ovčí hájek parkoviště proti č. p. 2159 17. 4.

Lýskova křižovatka s ul. Chalabalova 18. 4.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

U Jezera parkoviště proti č. p. 2039 18. 4.

Pod Zličínem u retenční nádrže 19. 4.

Pavrovského × Přecechtělova u kontejnerů na  směsný odpad 22. 4.

Kettnerova u kotelny 23. 4.

Trávníčkova u tržiště 24. 4.

Líšnická plocha u č. p. 974 25. 4.

Sezemínská parkoviště u trafostanice 25. 4.

Melodická křižovatka s ul. Operetní 26. 4.

Nám. na Lužinách 29. 4.

Pavrovského  křižovatka s ul. Janského 29. 4.

V Hůrkách proti ul. Seydlerova 30. 4.

Janského rozšířený chodník u č. p. 2437   2. 5.

Vackova parkoviště   3. 5.

Janského křižovatka s ul. Prusíkova   3. 5.

Běhounkova parkoviště proti č. p. 2463   6. 5.

Informace o přistavení kontejnerů na objemný odpad a bioodpad získáte také na 

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

 Michaela Líčková

Migrace obojživelníků začíná
Na přelomu března a dubna 
začíná migrace žab, které se 
za účelem rozmnožování stě-
hují z okolních zahrádek 
do rybníčku v ulici U Pa-
loučku ve starých Stodůlkách. 
Žádáme všechny řidiče projíž-
dějící ulicemi Chalabalova, 
Pod Vlkem, U Paloučku, Před 
Rybníkem a v jejich okolí, aby 
omezili svou rychlost a zvýšili 
 ostražitost.

Zároveň děkujeme všem dob-
rovolníkům, kteří pomáhají žáby 

přenášet přes vozovku a tím mi-
nimalizují jejich ztráty. Po loňské 
revitalizaci je již rybník opět plný 
vody a slouží také vodnímu ptac-
tvu.      Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí

Pravidelná deratizace 
myšovitých hlodavců 
Potkani a krysy jsou rozšířeni 
po celém světě. Žijí v klanech, 
jsou všežravci. Rozmnožovací 
schopnost se dostavuje po deseti 
týdnech života a mláďata mají 
několikrát do roka. Za svůj život 
tak může jeden pár přivést 
na svět až 700 potomků. Milují 
vlhko, zdržují se ve sklepích, 
 kanálech, hojně využívají neudr-
žované a rozpadlé okapové chod-
níčky u paneláků, budují si 
důmyslný systém nor v husté 
 zeleni. Podle § 57 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví, je každý majitel či 
správce nemovitosti povinen 
 zajistit deratizaci podle potřeby. 
Tu smějí provádět pouze pra-
covníci specializovaných firem, 

kteří musí mít zkoušky odborné 
způsobilosti a povolení vydané 
příslušným orgánem ochrany 
zdraví (tzv. DDD). Odbor život-
ního prostředí ÚMČ Praha 13 
zajišťuje každoročně na jaře 
a na podzim deratizaci na ploše 
přes 100 ha. Spolupracuje při-
tom s magistrátem a různými 
 organizacemi. Prosíme občany, 
aby  nepohazovali odpadky 
mimo kontejnery a koše a ne-
nabízeli tak potkanům stravu. 
V boji s hlodavci je nezbytná 
pravidelnost. Zanedbaný stav 
se pak těžko zvládá. V případě 
zjištění nedostatků v této oblasti 
volejte na telefonní číslo 
235 011 497.

Jaroslav Fuglík, odbor životního prostředí
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Inzerce

PRAHA 13 NABÍZÍ MOÎNOST 

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

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.

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

AKCE v dubnu

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA
�� nyní sprchové boxy za super ceny ��
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Ne zlato, stříbro, ale drahé kamení 
Přijďte strávit chvíli odpočinku 
na stálou prodejní výstavu mine-
rálů, drahých kamenů a fosilií 
na Kubrově statku v Praze 6 – 
Ruzyni, Drnovské ul. 36, která je 
největší svého druhu v Evropě. 
Na ploše 3 500 metrů uvidíte 
muzeum sbírkových kamenů, ex-

pozici obřích minerálů, 
křišťálovou kouli o hmot-
nosti téměř jedné tuny, pře-
krásné akvamaríny, acháty, 
ametystové drůzy, křišťály, 
záhnědy a mnoho dalších 
pokladů. Vstup je zdarma. 
Otevřeno je denně 
od 10 do 20 hodin. Spojení: 
ze stanice Divoká Šárka 

 autobusem č. 108 nebo 225 
do zastávky Staré náměstí. Více 
na www.vystavamineralu.cz.

Luxus c. k. Lokomobile
Až do konce roku si můžete 
v Nové budově Národního 
muzea v rámci expozice Monar-
chie prohlédnout parní automo-

bil, který v roce 1902 objednala 
c. k. dvorní kancelář od firmy 
Locomobile Company of Ame-
rica pro následníka trůnu Ferdi-
nanda d´Este. Za vůz s karoserií 

Touring „B“, poháněný parním 
strojem Mason Regulator & Co. 
o výkonu 10 koní, tehdy zapla-
tila 2 400 dolarů. V roce 1956 si 

vůz zahrál ve filmu Alfréda Ra-
doka Dědeček automobil, ale 
pouze jako statický kus. Císař-
skému unikátu vrátili lesk 
a vdechli nový život odborníci 

na parní techniku z První 
českomoravské restaurátor-
ské dílny na stroje a pří-
stroje. A tak se mohla 
Locomobila r. 2011 zúčast-
nit nejprestižnějšího závodu 
pro automobily vyrobené 
do roku 1904 z Londýna 
do Brightonu a celých 
80 kilometrů kopcovitým 

terénem bez zadýchání čelit 
109 letům svého c. k. požehna-
ného stáří. Více na www.nm.cz.

Dan Novotný

Stalo se v dubnu

Neporazitelný
Narodil se v roce 1879 a traduje se, že jako roční onemocněl a vyléčily ho prý kořalkové 

obklady. V 6 letech jezdil s voly na pole, vyučil se kovářem, ale nakonec skončil u řezni-

činy v Brně. Během své amatérské zápasnické dráhy měl na kontě téměř 2 000 zápasů 

a v žádném z nich neprohrál. Když v roce 1903 přivezl z amatérského ME v Rotterdamu 

zlato, sportovní fandové ho vítali s ovacemi, ale mistr řezník ho vyhodil z práce, protože 

se „pořád jen někde pere a dílo stojí“. Jako profesionál pak projel celý svět a zřídka po-

ražen, pokládal na lopatky jednoho světového siláka za druhým. Ještě v r. 1929, krátce 

před svou padesátkou, vyhrál ME v pražské Lucerně. V r. 1943 se připojil k odboji a ge-

stapo jej zatklo. A když mu byl po r. 1948 zabaven i jeho statek, musel pokořený hr-

dina, který se stal českým synonymem síly a čestného boje, prodávat svoje trofeje, aby 

přežil. Gustav Frištenský zemřel 6. dubna 1957. Legendární silák zvítězil v téměř 

10 000 duelech. Ten první v 19 i poslední v 72 letech vyhrál.                     Dan Novotný

Pozn. redakce: Děkujeme pozornému čtenáři za upozornění na chybně uvedený rok 

úmrtí Ivana Medka v lednovém vydání. Ivan Medek zemřel 6. ledna 2010.

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Divadelní tradice (1975)
Divadelní tradice ve Stodůlkách je 

velmi stará. V dokladech mám staré 

pozvánky z roku 1901 – 1903. 

Spousta plakátů a pozvánek se však 

nedochovala a to hlavně z divadelních 

představení, která se hrála v hostinci 

Na Nové pod hlavičkou sociální demo-

kracie a později Federované dělnické 

tělocvičné jednoty. Fidlovačka, Baj-

kaj-laj, Sultánova nevěsta, Z českých mlýnů, Lucerna, Nevíte o bytě, Slečinka z bílého 

zámečku, Lešetínský kovář, Matka, Pražský flamendr, Strakonický dudák, Gejzír, Je-

denácté přikázání, Palackého třída 27, Bezejmenná, Srážka vlaků, Jindra, Městská 

rada na námluvách, U bílého koníčka a jiné, které ani já již nepamatuji, ač jsem býval 

dlouhá léta tohoto souboru předsedou a hry jsem scénicky vypravoval.        

            Vybral Dan Novotný  

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Za památnými stromy 
v centru Prahy 
Tentokráte vás chceme pozvat na 2. ročník 
pochodu Památné stromy, který se koná 
v úterý 16. dubna. Letos se projdeme centrem 
Prahy. Na start můžete přijít mezi 17.00 – 
19.00 na stanici tramvají č. 22 a 25 Malo-

vanka v Břevnově. Od Malovanky vystoupáte 
ke Štefánikově hvězdárně na Petříně, kde leží 
torzo 80 let staré lísky turecké porostlé psím 

vínem. V Kinského zahradě budete obdivovat 
monumentální památný platan javorolistý, 
který každého zaujme svým nadprůměrným 
vzrůstem, barvou a strukturou kůry. Je starý 
asi 180 let. Za ním vás upoutá obrovský čer-
vený dub. Projdete Smíchovem do Dienzen-
hoferova sadu, kde stojí nádherný památný 
dub letní, který je okolní dopravou nejzatíže-
nějším památným stromem v ČR a přesto je 
zdravý. Po cestě od dubu po nábřeží minete 
starou vodárenskou věž a na konci Dětského 
ostrova sochu  Vltavy z roku 1916 s alego-
rie mi Berounky, Sázavy, Lužnice a Otavy, 
u níž se každoročně koná tryzna za utonulé. 
Na Kampě poblíž Werichovy vily roste pa-
mátný platan, který je od 5 m dvoják s rozlo-
žitou pravidelnou korunou. Pochází 
z výsadeb hraběnky Kolowratové. Kousek 
odsud pod Nostickým palácem projdete 
kolem 120 let starého převislého jinanu 
dvoulaločného s obvodem 230 cm. A ještě 
jednu raritu zde uvidíte. A to tříkmenný 
jasan. Nostická zahrada je malá, ale milá a je 
využívána jako spojka mezi Kampou a Kar-
melitskou ulicí. Vyjdete na Maltézském ná-
městí a dále na Velkopřevorském náměstí 

s Lenno-
novou zdí, 
za kterou 
roste 
200 let 
starý pla-
tan javoro-
listý. Patří 
mezi nej-
větší 
ve střední 
Evropě. 
Kolem 
Čertovky 
se dosta-
nete pod 
Karlův 
most. Projdete kolem nejužší uličky v Praze, 
která je tak úzká, že provoz v ní musí řídit se-
mafor. Cestou ještě potkáte sochy dvou čůra-
jících chlapců od Davida Černého.

V cíli na vás čekají razítka, diplom, samo-
lepka Památné stromy, turistická vizitka a pro 
děti překvapení. Pochod je zařazen do cyklu 
Prahou turistickou. Těšíme se na vás!

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

TOULKY

Dub letní v Dienzenhoferových sadech

Platan v Kinského zahradě
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Nabídka výběrových tříd 
Fakultní základní škola Brdičkova 
1878 otevírá ve školním roce 
2013/2014 následující spe-
cializované třídy: jazykovou – 
 druhým cizím jazykem je 
francouz ský nebo německý jazyk, 
sportovní se zaměřením na volej-
bal, počítačovou, matematickou 
a výtvarnou. Všichni žáci, kteří 

chtějí kvalitní školu se zkušenými 
a vstřícnými učiteli, jsou u nás ví-
táni. Přijímací zkoušky do těchto 
tříd se konají v pondělí 29. dubna 
a 13. května ve 14.00 hodin. Bližší 
informace najdete na stránkách 
školy www.fzsbrdickova.cz. Ter-
mín odevzdání přihlášek je do 
26. dubna 2013.      Jan Šafir, ředitel školy

Neučíme o jazyce, učíme jazyk 
Letošní školní rok v ZŠ s RVJ 
Bronzová je ve vědomostních 
soutěžích velmi úspěšný. Již v lis-
topadu jsme mohli gratulovat 
Martinu Hejlkovi ze 7.B a Eriku 
Bajtošovi ze 6.B k vítězství v ce-
lorepublikové literární soutěži 
Slepá spravedlnost. Další úspě-
chy na sebe nenechaly dlouho 
čekat. Motto naší školy „Ne-
učíme o jazyce, učíme jazyk“ se 
výsledky našich žáků naplnilo vr-
chovatě. V obvodních kolech 
olympiád získala Sára Roušalová 
(9.B) 1. místo v českém jazyce, 
Eva Strnadová (9.A) 6. místo, 
Nikola Tranová (8.B) prokázala 
skvělou jazykovou průpravu v an-

glickém jazyce a získala pro naši 
školu další 1. místo, Rodion Bu-
lyzkin (7.A) a Eva Strnadová 
(9.A) obsadili 2. místo v obvod-
ních kolech.

K těmto opravdu vynikajícím 
výsledkům samozřejmě patří 
i další skvělá umístění našich 
žáků v obvodních kolech – v ma-
tematice v dějepisném klání, 
v olympiádě z chemie. Avšak 
soutěže nekončí! V českém, ang-
lickém a německém jazyce 
budou naši žáci obhajovat jméno 
Bronzovky v krajských kolech. 
Držme jim palce, jdou přeci re-
prezentovat celou naši třináctku. 

Dana Fíková   

Olympiády jsou v plném proudu 
V letošním školním roce se řada 
studentů Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského zúčastnila obvod-
ních kol předmětových olympiád. 
K dispozici máme zatím dílčí vý-
sledky. Do krajského kola děje-
pisné olympiády postupuje 
Ludmila Novotná, v českém 
jazyce nás budou reprezentovat 
tři studenti – Nguyen Thi Minh 
Phuong, Květa Lžičařová 
a Michal Beneš. V olympiádě 

v anglickém jazyce postupují 
Sara Renovica a Petra Rezná-
ková. Radost máme i z krásných 
umístění mladších žáků v kate-
goriích, kde se krajské kolo ne-
koná – 1. místo v německém 
jazyce získal Jakub Čermák, 
3. místo v angličtině Sebastian 
Štros, 1. místo v chemické 
 olympiádě František Bayer. 
Všem gratulujeme.       

        Olga Pavlásková

Vzdělávací program pro šesťáky
Fakultní základní škola Trávníč-
kova 1744 nabízí ve školním roce 
2013/14 budoucím žákům 6. tříd:

•  rozšířenou výuku informatiky a vý-
početní techniky 

Rozšíření o výuku informatiky 
v 6. až 9. ročníku. Jako cizí jazyk 
se vyučuje angličtina. 

•  rozšířenou výuku cizích jazyků 
Hlavním cizím jazykem je ang-
ličtina. Rozšíření o výuku dalšího 
cizího jazyka v 6. až 9. ročníku, 
kterým je němčina. V 8. a 9. roč-
níku si může žák v rámci dalšího 
volitelného předmětu vybrat také 
konverzaci v cizím jazyce, výuku 
ruského jazyka nebo italštiny.

•  rozšířenou výuku výtvarné nebo hu-
dební výchovy

Rozšíření o další dvě hodiny vý-
tvarné nebo hudební výchovy.

•  rozšířenou výuku tělesné výchovy 
a sportu

Učební plán je rozšířen o další 
hodinu sportovní přípravy (tenis, 
stolní tenis, judo).

•  rozšířenou výuku přírodovědných 
předmětů

Učební plán na II. st. bude posílen 
v předmětech matematika, fyzika, 
chemie, přírodopis. Přihláška 
na www.zstravnickova.cz v sekci 
Škola – Dokumenty ke stažení 
nebo v recepci školy. Odevzdejte ji 
prosím do 24. května. Den ote-
vřených dveří pro budoucí šes-
ťáky bude ve čtvrtek 11. dubna. 

Bližší informace získáte u ře-
ditele školy na tel. 251 091 650, 
603 420 513, hanzal@zstravnic-
kova.cz, www.zstravnickova.cz.

 František Hanzal, ředitel školy
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Program klubů seniorů duben 2013 
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 8. 4.  Příprava zájezdu našeho klubu Svatava Bulířová
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
15. 4.  Zdraví člověka a nejnovější léčebné terapie 

 a technologie Dalibor Kuběna                                                  
22. 4.  Chronická obstrukční plicní nemoc  

   Doc. MUDr. Jaromír Musil
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
29. 4.  Káva o čtrnácté (video) František Kundrát

Další schůzka vojenského sdružení rehabilitovaných

důstojníků se bude konat 6. května 

od 11.00 do 12.30 hodin v Klubu seniorů I.  Petr Baubín  

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 4.  Novinky v oblasti psychologie   PhDr. Josef Vaško
 9. 4.  Cvičení s balony – procvičíme si paměť

16. 4.  Zazpívat a zatančit nám přijdou „Bobříci“ L. Husáková
    J. Havránková
23. 4.  Dnes nám na kytaru zahraje Jan Jungman

30. 4.  Procvičíme si paměť v „Milionáři“

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
  3. 4.  Na harmoniku nám zahraje Josef Jelínek

10. 4.  Jak si udržet zdraví do pozdního 
        věku – přednáška                Renata Hradecká
17. 4.  Zahraje nám Sparťanka            Miloš Procházka
24. 4.  Na kytaru nám zahraje pan Černohlávek

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 
hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu 
najdete ve  vývěsní skříňce, která je umístěna na  pozemku pana 
 Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR - Územní 
organizace pro Prahu 5, 13, 16 a 17
  3. 4. Promítání videa 
10. 4. Prevence diabetu 
17. 4. Následky diabetu II.
24. 4. Co je diabetes II.

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-
kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je v kan-
celáři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro potřeby 
diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází každou 
první středu v měsíci. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Představení pro seniory
Úřad Městské části Praha 13 
ve spolupráci se Střediskem 
 sociálních služeb Prahy 13 
a KD Mlejn nabídnou od dubna 
seniorům představení se zvý-
hodněným vstupným. Budou to 
di vadla i klasická hudba, tedy 
to, co jim podle názoru orga-
nizátorů v Praze 13 chybí. 
První program se uskuteční 
již 25. dubna, další potom 
23. května, 26. září, 31. října 
a 28. listopadu. Takový je zatím 
plán. Představení budou začí-
nat v 18 hodin. Senioři ve věku 
od 60 let a držitelé průkazů 
ZTP a ZTP/P si mohou vstu-
penky rezervovat nebo zakou-

pit přímo ve Mlejně nebo 
prostřednictvím internetových 
stránek www.mlejn.cz. 
Maximální cena vstupenky by 
neměla přesáhnout 100 Kč. 
Máme v plánu nabídnout kro-
mě koncertu populárních skla-
deb klasických autorů také 
 divadlo s Janem Hartlem,  
Simonou  Stašovou nebo Eliš-
kou Balzerovou. V tuto chvíli 
je třeba doladit technické pod-
mínky pro jednotlivá předsta-
vení a v nejbližších dnech se 
na internetu a na plakátech 
Mlejna objeví konkrétní tituly.

Mirka Hrdinová, 
KD Mlejn

Scházíme se už deset let
Klub seniorů a přátel Vidoule si 
v březnu připomněl desáté výročí 
svého založení. První vedoucí na-
šeho klubu byla paní Alena Hel-
tová. Za dobu trvání klubu jsme 
společně prožili spoustu krásných 
zážitků jak při zájezdech, tak 

i výstavách, vycházkách a návště-
vách divadel. Velký úspěch měla 
i set kání rodáků. Naše poděko-
vání patří radnici Prahy 13 za její 
zájem a velkou podporu.

Za všechny členy klubu František Voříšek, 
předseda

Nordic Walking bude pokračovat   
Vloni začalo Středisko sociál-
ních služeb Prahy 13 ve spolu-
práci s městskou částí pořádat 
pro seniory Nordic Walking. 
Protože se chození s holemi tě-
šilo velké oblibě, budou tyto 
akce s malou organizační změ-
nou pokračovat i letos.

Plánujeme uspořádat cyklus 
šesti výletů s poznáváním no-
vých míst na území Prahy 13 
nebo v jejím blízkém okolí. 
První z výletů se uskuteční již 
22. dubna. Čeká nás procházka 
po naší městské části, abychom 
se všichni po zimní přestávce 
opět dostali do dobré kondice. 
Podrobné popisy výletů 
a jejich termínů budou aktuál-
ně zve řejňovány na webových 
stránkách Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13 
(www.lukaspraha13.cz), aby 
bylo možno se včas přihlásit 
a při pravit.

V každém dalším měsíci 
(mimo jednoho prázdninového) 
se uskuteční jeden výlet. Napří-
klad do Prokopského údolí, 
 Třebonic nebo do Hlubočep. 

V září zrealizujeme v rámci 
 Kaleidoskopu volného času 
2013, pořádaného městskou 
částí, společný sportovně-
-poznávací vejšlap po Praze 13. 
 Závěrečný, tedy šestý výlet se 
uskuteční v pátek 18. října 
na svátek Lukáše. Vyrazíme 
od radnice do Lukáše na oběd.

Naše výlety budou vždy 
 spojené s návštěvou různých pa-
mátných míst a výukou i procvi-
čováním techniky chůze nebo 
hraním her.

Pokud hole na Nordic 
 Walking nevlastníte, rádi vám 
po včasném nahlášení zajistíme 
jejich zapůjčení. Těšíme se 
na společné výlety s vámi.

Na první pochod, který se 
uskuteční 22. dubna, se můžete 
přihlásit do 18. dubna u mě 
na telefonním čísle 725 393 061, 
251 616 388, 
sekretariat@sssp13.cz nebo 
osobně ve Středisku sociálních 
služeb Prahy 13.

Alena Hrabětová, 
pracovnice úseku aktivizačních činností 

Střediska sociálních služeb Prahy 13
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 o Dne 26. 4. 2013 oslaví Eva a Ladislav Kinclovi 
40. výročí svatby. Přejeme Vám mnoho dalších spo-
lečných let plných zdraví, lásky a pohody. Terezka, 
Zdenda, Míša, Slávek a Kája s Marečkem.

 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 Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 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 Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 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, spo-
rákům, 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 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 Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. Byty, 
domy schodiště, komerční prostory. Tel. 603 271 240.

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, 
jističů, 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 Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe,
tel. 602 937 117.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových možnos-
tí. Volejte 774 901 193.    

 o Malování, tapetování zednické a obkladačské práce, 
opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

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

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

 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 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 Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

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

 o Úklid společných prostor - www.uklidpanelaku.cz.
 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, podla-
hové vytápění. Tel. 608 606 379, www.psservis.com.

 o Uvolňování blokád, mobilizační technicky, masáže 
relaxační, zatuhlých svalů. Více na www.reikiamasaze.cz. 
V Poliklinice Lípa, Seydlerova 2451, Praha 5. Každý pátek. 
Individuální přístup, příjemné prostředí. Objednávky 
na tel. 732 376 795.

 o Veškeré instalatérské a topenářské práce 
www.instalaterstvi-sonak.com. Tel. 603 984 846.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů a elek-   
trospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli - 603 419 485, 
nardelli@chello.cz.

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Blahopřání

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

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

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 
ZDARMA

OČKOVÁNÍ psů, koček a fretek proti  

vzteklině i dalším nákazám proběhne  

ve čtvrtek 18. 4. 2013 od 17 do 19 hodin  

ve Mlejně.                               kontakt: 603 332 053

 ENGLISH4YOU
jsme jazyková agentura, která nabízí výuku individuální 

 máme 12letou praxi v oboru
 nabízíme vysokou profesionalitu  

a individuální studijní plán
 za studenty docházíme

 
608 601 978 -  

www.english4you.cz.

ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Praha 5 – Smíchov, Bieblova 17

Vedení účetnictví a účetní poradenství

Václav Špalek – účetní poradce
Nabízíme a zajišťujeme :

- Zpracování a vedení účetnictví a daňové evidence
- Zpracování daňových přiznání

- Kompletní zpracování personální a mzdové agendy

Informace denně na tel. 251 566 189, 602 616 865
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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.p, 1.kat. v 
Praze 10 - Vršovice za podobný v Praze 13 a okolí. 
Tel. 724  813 315. 

 o Pronajmu byt 1+kk po rekonstrukci - Stodůlky. 7 500 Kč + 
poplatky. Tel. 605 511 041. Volný ihned.

 o Nabízím pronájem zařízeného bytu 2+kk 
v Praze 13 , po rekonstrukci u metra Luka, cena 8 000 Kč 
bez poplatků. Tel. 775 073 839.

 o Přímý kupec koupí byt 3+1 - 4+1 v osobním 
i družstevním vlastnictví v této lokalitě. Platba ho-
tově. Nejsem realitní kancelář. Volejte 731 405 933.

 o Hledám dlouh. pronájem pro 2 osoby bez zvířat gars. až 
2+kk max. do ceny 11 000 Kč. Předem děkuji za nabídky. 
Tel. 774 514 241.

 o Pronajmu uzamykatelný garážový box v garážové 
budově v ulici Nušlova za 1 500 Kč měsíčně. 
Tel. 723 885 946.

 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova. Samostatně 
uzamykatelná. Cena 1 400 Kč/měs. Tel. 606 658 111.

 o Pronajmu 2+1, 85m2 v rod. domě, 1.patro 
s bazénem u metra Jinonice. 15 000 Kč/měs. včetně 
popl. Tel. 603 536 588.

 o Pronajmu uzamykatelnou garáž, P-5, Archeologická ul. 
Tel. 724 179 145.

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

 o Pronajmu uzamykatelnou garáž v uzavřeném ob-
jektu. 18 m2, Bašteckého, V. Ohrada. Tel. 721 658 337.

 o Pronajmu chatu s oplocenou zahradou v zahr. 
kolonii v Řeporyjích. Více info a foto na 
tel. 728 403 730.

 o Pronajmu garáž, V. Ohrada, ul. Klausova, 
tel. 724 026 323.

 o Garážové stání, Praha – Velká Ohrada. Prodám 
podzemní garážové stání v bytovém domě Klausova 1360, 
Praha 5, cena: 221 000 Kč, tel. 602 600 003.

 o Pronajmu garáž Nušlova ul., 1 500 Kč/měs.
 Tel. 605 272 707.

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

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Hledáme do našeho týmu nové spolupracovníky 

na zpracování analýz. SMS na tel. 725 562 738.

 o Zavedená účetní fi rma přijme nové klienty.
Kompletní vedení účetnictví včetně mzdové agendy. Firma 
sídlí v Praze 5 - Smíchov. Je pojištěna proti rizikům, ceny 
dohodou. Kontakt: 602 616 865 nebo 251 566 189.

 o Rehabilitace Naďa Šmídková - Hostivice. 
Tel. 220 982 187, 777 248 898 přijímá nové pacienty. 
Práce přes pojišťovny. Po domluvě masáže, cvičení, 
cvičení mimin.

 o Pro velký zájem otvírám novou lekci hathajógy 
ve čt 18.45 v blízkosti metra Lužiny. 606 493 155 Jarmila.

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

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. 733 363 404. 
 o Daruji 8 měsíčního modrého britského kocourka, 

nejlépe starším manželům či paní v důchodovém věku, 
pouze jako mazlíčka do bytu. Kocourek je čistotný, 
vychovaný a velmi mazlivý. Daruji jej z rodinných důvodů, 
podmínkou je, že chci poznat vás i prostředí, ve kterém by 
kocourek žil. Ráda bych s vámi zůstala v kontaktu. 
Tel. 607 765 508. Večer po 18. hodině.

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

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném 
stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 
i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, 
služební, podnikový 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 

Prodej - koupě - pronájem

Zaměstnání

Byty

Různé

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

Komplexní správa nemovitostí
Nabízíme komplexní správu  

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

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jy jjy jjy jj

HHHHostivice, Praha - západHoHosts ivicice, 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 K
aše

JUDr. Luboš VOSYKA
realitní kancelář

prodej, směny bytů, nemovitostí
řešení exekucí, vypracování smluv

vypořádání SJM a jiné

tel. 608 212 218
Sídlo: Praha 5, Stroupežnického 2328/30

/přímo u OC NOVÝ SMÍCHOV/

 290,- Kč za Vaši první hodinovou 
MASÁŽ ve studiu Chrisis 

tel.: 604 379 229   Šárka Voříšková
Sluneční nám. 2588/15,  www.chrisis.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 DUBEN

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  

3 měsíce na 
zkoušku zdarma

STANDARDNÍ CENA za naše služby
 je 99 Kč a obsahuje:

kompletní administrativní servis,
technicko-provozní servis

a účetnictví!

pobočka Praha 13
tel: 773 779 616

 www.spravaBD.cz

všechny informuje o speciální akci 
pro bytová družstva a SVJ:

Neváhejte nás kontaktovat pro vytvoření 
speciální nabídky!

zdr. sestra Lucie 773 545 900, lucie.salon@email.cz
www.relaxbezvrasek.cz

 

Studio Neo 
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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

 

 
 
  
 
 
 

 

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.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

na dioptrické brýle – 10 %
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Divadlo

  4. 4. čt 19.30 BEDŘICH 
Cirkus TeTy
…právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser…

18. 4. čt 19.30 EMÍLIE 
Cirkus Mlejn
Živá originální hudba v podání Alžběty Kostrhunové byla v roce 

2011 oceněna na italském Festival Teatrale Internazionale 

„CASTELLO DI GORIZIA“.

21. 4. ne 18.00 DYNAMO
Cirkus Mlejn
Momenty příprav. Nekonečné zkoušky. A všechno tisíckrát dokola. 

Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

25. 4. čt 18.00 Představení pro seniory. Více na str. 31.

Děti                   začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

  7. 4. ne 15.00 JEŽIBABÁK
Divadelní společnost D
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který se své čaroděj-

nické rodině nepovedl. 

10. 4. st 10.30 POUTNÍCI DĚTEM
bluegrassová kapela Poutníci
Ve výchovném pořadu pro děti o dějinách country a bluegrassu 

s názvem „Na cestách country“ se žáci dozvědí, jak se k nám 

tato hudba dostala, jak se hraje na banjo, mandolínu a k tomu 

uslyší řadu známých písní. 

14. 4. ne 15.00 KAŠPÁREK V DRAČÍ JESKYNI
Divadlo Xaver
Pohádka podle starých loutkových her pro nejmenší se živými 

písničkami, hraná na stole dřevěnými autorskými loutkami 

v originálních kulisách. Hraje František Xaver Watzl.
21. 4. ne 15.00 MIKULKOVINY

Divadlo De Facto Mimo
Dva pytle plné příběhů a písniček z knížek Aloise Mikulky. Pro-

stě: četba, hudba, pantomima, improvizace a zpěv! Pro děti 

od 5 let. Více na www.dfm.cz.
28. 4. ne 15.00 FOUTAISE

La compagnie des pieds perchés
Na scéně spleť provazů. Dvě ženy ji postupně rozmotávají 

dokud nezůstanou jen dvě lana. Pak zazní siréna a příběh může 

začít…

12. 5. ne 15.00 TŘI POHÁDKY O SMOLÍČKOVI aneb Jezinky Bezinky
Divadlo Elf
Představení je kombinací činohry a loutkového divadla. Pro 

děti od 4 do 9 let.

Koncerty

  3. 4. st 19.30 Ivan MLÁDEK + BANJO BAND 
V hudebně zábavném pořadu s legendárními hity vystoupí 

v kompletní sestavě i s Lenkou Plačkovou a Lenkou Šindelářo-

vou – ‚Kalamity Jane‘…

  5. 4. pá 19.30 KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU
Pravidelné hudební setkání vodáků k zahájení sezony – hrají: 

Epydemye a Strašlivá podívaná.

  7. 4. ne 19.30 ROCKOVÉ ORATORIUM „Dr.“ 
Zpívá sbor BESHARMONIE, dirigent Libor Sládek

10. 4. st 19.30 POUTNÍCI Brno
Bluegrassová legenda opět ve Mlejně

17. 4. st 18.00 PRAŽSKÉ FINÁLE PORTY 2013 – hrají: postupující 
z  březnových předkol.

24. 4. st 19.30 Roman HORKÝ a kapela POZDNÍ SBĚR
Jižansko-moravský rock‘n‘roll s přívlastkem, ve společném pro-

jektu ‚Na Trati‘ + křest nového CD - stejného názvu.

Různé

 4. 5. so 15.00 LUČINKA S RADOSTÍ
aneb společný koncert folklorních souborů Lučinka z Prahy 

a Radosť z Trenčína.

Srdečně zveme na jedinečné vystoupení plné českého a slo-

venského folkloru. Bližší informace o programu na 

www.fslucinka.wz.cz

 6. 5. po   9.00 LUČINKA S RADOSTÍ PRO DĚTI
Hodinový program seskládaný z pestrých čísel dětí z Lučinky 

a Radosti. Odvážné děti čeká na závěr i krátká výuka tanců.

Programy pro MŠ, ZŠ, SŠ – náhodně vybíráme:
Divadlo DRAK, ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT? – 18. 4. (19. 4.)   
O zeleném štěňátku, o které nikdo nestojí, a tak se vydá do světa, ve kterém nakonec 

najde i opravdového kamaráda – námořníka Pepu – a s ním se vydá na moře za dobro-

družstvím...

Divadlo ELF, TŘI POHÁDKY O SMOLÍČKOVI aneb Jezinky bezinky – 
13. 5. 2013
Co vlastně víme o životě jezinek? Proč unášejí jen malé zlobivé chlapečky? Rozmarná 

taškařice plná veselých písniček a skotačení mimických loutek na motivy pohádek 

K.J. Erbena, A. Mikulky a Fr. Hrubína. Představení je kombinací činohry a loutkového 

 divadla.

Pohádkové divadlo J. Jurištové, OBUŠKU Z PYTLE VEN! – 23. 5.  
Klasická výpravná, činoherní pohádka na motivy K. J. Erbena se spoustou písniček. 

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 duben 2013

Do Mlejna na Portu i na pohádky
Ve středu 19. dubna proběhne v Klubu 
Mlejn očekávané finále pražského oblast-
ního kola hudební soutěže Porta Praha 
2013. Buďte i vy u vyhlášení výsledků, ať 
víte, kterého z interpretů budete moci vidět 
v soutěži i nadále! 

Dubnové neděle budou plné pohádek. 
Děti se mohou těšit na Ježibabáka, který 
místo toho, aby strašil a pokračoval tak v ro-
dinném řemesle, spíše poplete, co může. 

Čeká na vás i udatný loutkový Kašpárek, 
který přemůže draka a zachrání princeznu. 
Třetí dubnovou neděli přijdou Mikulkoviny 
plné písniček, pantomimy i zajímavého 
čtení. A 28. dubna se můžete těšit na před-
stavení pro všechny generace s názvem Fou-

taise uměleckého souboru Des Pieds perchés, 
tvořeného dvojicí švýcarských umělkyň 
Morgane Widmer a Stéphanie N´Duhirahe, 
které předvedou pohádkovou hru s lany, 

provazy a provázky. Děti při této pohádce 
určitě nevydrží klidně sedět na židli! 

V dubnu přinášíme ještě jednu novinku – 
KD Mlejn bude v rámci spolupráce s Úřa-
dem MČ Praha 13 a střediskem sociálních 
služeb nově nabízet i představení se spe-
ciálním zvýhodněním pro seniory (více 
 in for mací najdete na straně 31). 
Tedy, vzhůru do Mlejna!

Dagmar Roubalová, KD Mlejn
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Nabízíme:  
- polévky z čerstvých surovin
- domácí koláče, toasty, bagety
- dětský koutek
- možnost objednání cateringu 
   a pronájem prostor

Kontakt: 
Kodymova 2526/4 (naproti Kauflandu), 
www.barbilavrana.cz, tel. 777 913 414.

Inzerce

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

www.elektroservisvolf.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

Přijmu nové 
distributory na 
roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha-Smíchov
Vrchlického 31, 150 00  Praha 5, tel.: 257 107 111, fax: 257 107 999, www.porsche-smichov.cz; e-mail: vw.smichov@porsche.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,8–5,2 l/100 km, 99–120 g/km. 
Vyobrazený vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Porsche
Praha-Smíchov

OBJEVTE AUTO 
ROKU 2013.

Oslavte s námi otevření nového showroomu Volkswagen.
U příležitosti otevření nového showroomu Volkswagen Porsche Praha-Smíchov jsme pro vás připravili 
exkluzivní nabídku Volkswagen Golf Comfortline 1,2 TSI (105 PS) se zvýhodněním 48 400 Kč včetně DPH. 
Akční paket obsahuje: mlhové světlomety, parkpilota, rádio Composition Media, sedadla ergoActive, 
zpětnou kameru Rear Assist + prodlouženou záruku 4 roky nebo 80 000 ujetých km. 
Více informací u našeho prodejního týmu Porsche Praha-Smíchov. 
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Kalendář akcí duben

Úterý 26. 3. – pátek 12. 4. 
Třináctka pro všechny
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Přijďte si prohlédnout výstavu fotografií z fotografické sou-

těže, kterou vyhlásily Integrační centrum Praha a Městská 

část Praha 13. Smyslem 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. 

Neděle 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 poslední pokračování třídílného se-

mináře Manželství a důstojné předávání života (lektoři: 

MUDr. Lucie Šmehilová a MUDr. Martin Šmehil). Vstup bez-

bariérový, vstupné dobrovolné, hlídání dětí zajištěno. Při-

hlašujte se předem na tel. 728 599 121, daria@volny.cz –

Daria Křivánková.

Pondělí 8. – pátek 12. 4. • 15.00 
– 18.00
Zveme nové děti a mládež
Golf Club Praha, Plzeňská 401/2 
(nad tramvajovou vozovnou), Praha 5

Golf Club Praha, nejstarší golfový klub v Čechách, klub s bo-

hatou sportovní tradicí pořádá nábor dětí a mládeže.

Přijďte si na naše hřiště vyzkoušet nezávazně golf. Postačí 

sportovní oblečení, vše ostatní zapůjčíme. Nábor je určen 

pro děti a mládež od 5 do 14 let. Více na www.gcp.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.

Sobota 13. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2013
Hráz horní retenční nádrže 
(pod stanicí metra Luka) v Centrálním parku
Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha pořádají 

u příležitosti Dne Země již tradiční akci Butovický rohlík 2013, 

kterou opět symbolicky otevřou Greenways Praha – Vídeň.

Součástí akce bude opět společné zasazení nového stromu 

do Centrálního parku, pak bude odstartován cyklistický a bě-

žecký závod pro všechny věkové kategorie. Na posilněnou ne-

budou chybět ani pravé butovické rohlíky od Odkolka a koláče 

se symbolem Greenways a Prahy 13.

Sobota 13. 4. • 9.00
Ořešská lana
Areál Lanového centra v Ořechu, 
křižovatka ulic K Ovčínu a Rovné
Zveme vás na v pořadí již 7. závody hasičských týmů 

v hodně netradičních a veselých disciplínách. Bude připra-

ven i zábavný program pro děti a jejich doprovod. 

Více na www.lanovecentrumorech.cz.

Sobota 13. 4. • 10.00
Tři kouzelné pohádky
Divadelní sál VEŠkole, FZŠ prof. Otokara Chlupa, 
Fingerova 2186, Nové Butovice

Divadlo Glans uvádí představení s názvem Tři kouzelné po-

hádky – O zlaté rybce, O ševci a čertovi, O ušaté princezně. 

Pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení. 

Více informací na www.divadloglans.cz.

Sobota 13. 4. • 10.00 – 14.00
Textilní šperk 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou jehlu, nitě, nůžky, odstřižky hedvábí, bavlnu.

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

Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 13. 4. • 10.00
Setkání Baltíků v Praze
Fakultní základní škola Trávníčkova 1744 
TIB, občanské sdružení, pořádá další ročník soutěže v pro-

gramování Setkání Baltíků v Praze. Finále soutěže o nejhezčí 

program naprogramovaný v Baltíkovi je přístupné veřej-

nosti. Více na http://souteze.tib.cz. 

Sobota 13. 4. • 19.30
Třináctého na třináctce 
Srdečně zveme na velikonoční koncert z cyklu Třináctého 

na třináctce. Slávek Klecandr tentokrát zahraje se svou do-

movskou kapelou Oboroh, která představí své nejnovější 

album pašijových písní. Nebude chybět ani pravidelný host, 

skupina Žalozpěv, veliký hudební objev z Vysočiny. Doporu-

čené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Místa si můžete 

rezervovat na 13na13@centrum.cz. Koncert finančně pod-

pořili: Ministerstvo kultury ČR, MČ Praha 13, Nadace život 

umělce a Nadace Český hudební fond. 

Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Neděle 14. 4.
Medvědí stezkou
Česká asociace Sport pro všechny, 
Ohradské nám. 1628, Velká Ohrada
SK Hala Lužiny a PSSPV pořádají II. ročník orientačního běhu 

pod názvem Medvědí stezkou – závod dvoučlenných hlídek 

zaměřený na orientaci v terénu, spolupráci ve dvojici, zna-

losti z přírody, lanové aktivity, hody a tábornické dovednosti 

(vše přiměřené věku). Soutěž je otevřená, soutěžit mohou 

i děti, které nejsou členy SK Hala Lužiny ani ČASPV. Přihlásit 

se můžete do 10. 4. nebo přímo na startu. Více u Dagmar 

Kolandové na 723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz 

nebo na www.skhalaluziny.wz.cz. 

Úterý 16. 4. • 10.00 – 18.00
Kampaň ke Dni Země 
Prostranství u metra Lužiny
Také letos bychom vás u příležitosti Dne Země chtěli pozvat 

na informační kampaň pro veřejnost. Na místě budou infor-

mační stany, kde budou zdarma pro veřejnost i školy 

a školky různé informační materiály a letáky k environmen-

tálním tématům, připravené jsou rovněž soutěže a hry pro 

děti. Akci pořádá MHMP ve spolupráci s dalšími organiza-

cemi, za podpory Městské části Praha 13. Kampaň bude za-

měřená nejen na odpady, ale také na další oblasti, jež se 

týkají problematiky životního prostředí.

Úterý 16. 4. – pátek 10. 5
Výstava Základní školy Kuncova
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu, která se koná u příležitosti 30. výročí 

založení Základní školy Kuncova.

Středa 17. 4. • 14.00 – 19.00 
Den otevřených dveří
Základní umělecká škola, K Brance 72, Stodůlky
V průběhu dne můžete nahlédnout do hodin a podívat se, 

jak probíhá výuka, prohlédnete si učebny i zázemí školy. 

Vždy v půl jsou pro vás v koncertním sálku připraveny 

ukázky hry na hudební nástroje. Navštívit můžete i vyučo-

vací hodiny nehudebních oborů, které probíhají na našich 

detašovaných pracovištích.

Čtvrtek 18. 4. • 13.00 
Bezpečná třináctka aneb Bezpečnost 
 zajištěna
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti 

bezpečnostních a záchranných složek.

Čtvrtek 18. 4. • 18.00
Koncert vítězů Butovického zvonečku
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
Ve dnech 9. – 11. dubna bojovali soutěžící o přízeň poroty 

a co nejlepší umístění v tradiční pěvecké soutěži Butovický 

zvoneček. Na koncertu vítězů se představí ti nejlepší.

Pondělí 22. 4. • 8.00 – 11.45, 16.00
Den otevřených dveří 
Základní škola Kuncova, Stodůlky 
Den otevřených dveří je určen nejen rodičům 

budoucích žáků 1. a 6. tříd, ale všem zájemcům, kteří si 

chtějí prohlédnout školu. Od 8 do 11.45 hod jsou možné ná-

hledy do výuky na I. i na II. stupni. Od 16 hodin se koná 

v učebně přírodopisu beseda s ředitelem školy.
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Kalendář akcí duben

Čtvrtek 25. 4. • 18.30
Melodika na radnici
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Nenechte si ujít koncert souboru Melodika, který se koná 

u příležitosti 10. výročí jeho vzniku.

Sobota 27. 4. • 7.00
Rybářské závody
Požární nádrž v Třebonicích
Rybářský kroužek při SDH Třebonice vás zve na rybářské zá-

vody. Předprodej míst se uskuteční 25. 4. od 17.00 do 19.00 

hodin ve stánku občerstvení u rybníka.

Sobota 27. 4. • 9.00
Evakuace na kole
Start je před radnicí, Sluneční nám. 13
Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu na jarní 

 cyklistickou vyjížďku. Je určena pro všechny věkové katego-

rie, náročnost na fyzickou kondici je mírná. Na startu každý 

obdrží mapu s vyznačenou trasou a stručným textem k zají-

mavostem na celé trase. Ta povede převážně rovinatým 

 terénem po cyklostezkách a vedlejších silnicích o celkové 

délce cca 35 km. Na účastníky, kteří se dle OP prokáží jmé-

nem Jaroslav čeká v cíli překvapení. Sraz a informace pro 
účastníky – 9.00 – 9.30, hromadný start je v 9.30. 
Akci pořádá Odbor kancelář tajemníka a referát krizového 

řízení ÚMČ Praha 13.

Sobota 27. 4. • 10.00 – 14.00
Pasparta 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou Herkules, lepidlo Kores, plochý štětec, pravítko – 

nejlépe kovové, nůžky, obrázek, sklo (není nutné). 

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

Více na www.klt.phorum.cz.

Úterý 30. 4. • 17.00 
Slet čarodějnic Prahy 13 
Centrální park u MŠ v Bronzové ulici
Připraveny jsou soutěže o nej masku, nej koště a nej nos. 

Na koštěti přiletí Beatles Revival, klaun Filo, kamarád Elmo 

a čarodějnický animační team. 

Úterý 30. 4. • 17.00
Pálení čarodějnic
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů a Úřad MČ Praha 13 srdečně zvou 

všechny děti i jejich rodiče na pálení čarodějnic, které bude 

probíhat pod bedlivým dohledem stodůleckých hasičů. Pro 

malé i velké budou připraveny soutěže o ceny – ta hlavní 

o nejhezčí čarodějnici.

Úterý 30. 4. • 19.00
Čarodějnický rej
Břeh rybníka v Třebonicích

SDH Třebonice srdečně zve všechny obyvatele Třebonic 

a Prahy 13 na Čarodějnický rej na březích rybníka. Oheň 

vzplane v 19 hodin. Čeká vás skvělá zábava, chybět nebude 

ani soutěž o nejškaredější čarodějnici.

Sobota 4. 5. • 15.00 
Memoriál Milana Bubníka a Vlasty Nového
Hřiště v Třebonicích
SDH Třebonice zve všechny své příznivce na první závody 

 sezony v požárním útoku. Přijďte fandit domácím.

Sobota 4. 5. • 15.00
Lučinka s Radostí
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615, Stodůlky

Zveme vás na jedinečné vystoupení plné českého a sloven-

ského folkloru – společný koncert souborů Lučinka z Prahy 

a Radosť z Trenčína. Více na www.fslucinka.wz.cz. Lístky 

budou již brzy v předprodeji na www.mlejn.cz. 

Sobota 25. 5. • 14.00
Charitativní bazárek se zahradní slavností 
Mateřská škola a základní škola 
speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502 
Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE 

ve spolupráci se Základní uměleckou školou Stodůlky pořá-

dají na zahradě školy již druhý charitativní bazárek se za-

hradní slavností. Tato akce je zároveň společenskou událostí 

pro žáky, rodiče a všechny přátele 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 mateř-

skou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální 

péči.

Neděle 28. 4. • 15.00 – 17.00 
Slet čarodějnic ve Stodůlce
Zveme všechny holčičky v mas-

kách čarodějnic. Přijďte si za-

soutěžit a zahrát do Stodůlky.

Připravujeme letní příměstské 

dopolední tábory pro děti 

od 3 let. Vždy 2 týdny v červenci 

a v srpnu. 

Více informací získáte na telefonu 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Pondělí 1. 4. • 17.00 
Velikonoční koncert – kostel sv. Rodiny

Velikonoční koncert Břevnovského chrámového sboru pod 

vedením dirigenta Státní opery Praha Adolfa Melichara 

Středa 3. 4. • 15.00 
Eva Pilarová a Hynek Tomma – refektář
Jarní koncert Evy Pilarové a Hynka Tommy, vernisáž výstavy 

s názvem Eva Pilarová – fotoobrázky (pod záštitou Nadač-

ního fondu Maltézského kříže).

Neděle 7. 4. • 17.00 
Maranatha Gospel Choir – kostel sv. Rodiny
Představí se Maranatha Gospel Choir pod vedením Marka 

Jonczy. Zazní klasické i moderní gospelové písně.

Čtvrtek 11. 4. • 15.30
Beseda s videoprojekcí – refektář
Otec Jan Med – misionář v Indii, beseda salesiána P. Jaro-

slava Mikeše o misijním díle a zapojení dobrovolníků 

– s videoprojekcí.

Neděle 14. 4. • 17.00 
Paganini, jak ho neznáte – kostel sv. Rodiny
Pavel Eret – housle a host z Francie Franck Leblois – fagot. 

Program: F. Geminiani, S. Shapira, N. Paganini, J. R. Com-

bes-Damiens.

Čtvrtek 18. 4. • 15.00
Založení a výzdoba Karlova mostu
Přednáška Jana Zemánka s videoprojekcí.

Neděle 28. 4. • 17.00 
Orchestrální řada Archioni Plus – kostel sv. Rodiny
Pod vedením Michala Macourka zazní Slovanské tance 

(I. řada) Antonína Dvořáka.

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

Středa 10. 4. • 17.30
Lodní regata a otvírání vody
Horní retenční nádrž v Centrálním parku
Tradiční jarní otvírání vody pro plavbu svých modelů pořádá 

klub leteckých a lodních modelářů DDM Stodůlky. Přijďte se 

podívat na první jarní plavbu vlastnoručně vyrobených modelů.

Kam o letních prázdninách? 
Máme poslední volná místa.

29. 6. – 13. 7. 
Letní hudebně-dramatický tábor
Celotáborová hra ve znamení hudby, tance a zpěvu, tvoření, 

zpívání s kytarou, pianem, hra na hudební nástroje, zpěv 

a mnoho dalšího. Tábor je určen pro cca 25 dětí ve věku 

11 – 17 let, ubytování je v penzionu. 

29. 6. – 13. 7. 
Letní 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. Seznámíš se s novými lidmi, 

vyzkoušíš si profesionální techniku a vstoupíš do světa fil-

mové a fotografické tvorby. Tábor je určen pro cca 10 dětí 

ve věku 10 – 17 let. 
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24. 7. – 4. 8. 
Letní tábor Plasy
Celotáborová hra, výlety do okolí (kulturní památky, pří-

rodní zajímavosti), koupání, sportovní a deskové hry, tvo-

ření z různých materiálů, poznávání přírody... Tábor je určen 

pro cca 40 dětí ve věku 7 – 18 let. Spí se v chatkách upro-

střed krásné přírody. 

11. – 24. 8.
Letní tábor BIT 
Dopoledne po skupinkách rehabilitační cvičení na nápravu 

vadného držení těla, tvoření z různých materiálů, sportovní 

hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový program. Tábor je 

určen pro cca 45 dětí ve věku 7 – 15 let. Spí se v chatkách. 

Volná místa nabízíme i na příměstských táborech, které 

pořádáme v týdenních turnusech během celých letních 

prázdnin. Příměstské tábory jsou určeny převážně dětem 

z 1. – 5. tříd a jsou zaměřeny na různé zájmové činnosti. 

Cena týdenního tábora činí 600 Kč. 

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

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Soboty 6. a 20. 4. • 10.00 – 18.00
Skákací hrad
Uvidíme se v 1. poschodí.

Neděle 7. 4. • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne – dětská zóna 
Škola pro příšerky a víly

Neděle 14. 4. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna
Vodnická pohádka (Divadélko Romaneto)

Neděle 21. 4. • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne – dětská zóna
Čarodějnice

Neděle 28. 4. • 14.30
Divadélko pro děti – dětská zóna
O Červené karkulce (Malé divadlo Praha)

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Úterý 16. 4. • 18.30
Kolem kolem Jižní Afriky 
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového 

cyklu Prokopská zastavení, tentokrát s názvem Kolem 

kolem Jižní Afriky – promítání fotografií a povídání 

o 6 330 km dlouhé cestě osamělého cyklisty Jiřího Bíny 

 Namibií a Jihoafrickou republikou.

Pondělky 22. 4. – 10. 6. • 19.00
Manželské večery
Zveme vás na osvědčený program obnovy manželství pro 

manželské páry. Čeká nás osm pondělních večerů. Začínáme 

večeří, poté následují promluvy vedoucího páru a pak to 

nejdůležitější – rozhovory v soukromí mezi vámi dvěma. 

Kurz je založen na biblických principech a jeho heslo je: 

„Dobré manželství lze ještě zlepšovat, problémy v manžel-

ství se dají řešit.“ Závazné přihlášky na milos.padevet@se-

znam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi). Platby 

budou probíhat na prvním večeru. Kurzem budou provázet 

manželé Míla a Jiří Musilovi. 

Kurz pořádají ve spolupráci Římskokatolická farnost 

Praha – Stodůlky, Křesťanská společenství Praha a Centrum 

pro manželství a rodinu, o.s. 

Více na www.manzelskevecery.cz.

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

12. 4. – jarní tvoření pro děti s Ditou

19. 4. – hravé cvičení pro děti s Natašou

26. 4. – vaření – jahelník – bezlepkový nákyp 

  3. 5. – přednáška MUDr. Věry Gabrielové na téma: 

                Období  vzdoru 

10. 5. –  keramické tvoření pro děti s Katkou 

(cena 100 Kč za  materiál a pec)

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

Kurz respektovat a být respektován
Termín konání: květen až červen. Zájemci se mohou přihla-

šovat u Petry Raušové na tel. 603 404 451, petra.rausova@

seznam.cz nebo na www.mcprokupek.cz.

Pátky 5., 12., 19., 26. 4. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Každý 2. pátek v měsíci v rámci páteční herny Bylinky pro 

děti a maminky.

Pátek 12. 4. • 9.30 – 11.30 
Bylinky pro děti a maminky s M. Dobromilou Staňko-
vou – plané rostliny v kuchyni 
Vstupné za hernu 70 Kč, bylinky 80 Kč, prosíme nahlásit 

 předem. 

Sobota 13. 4. • 10.00 – 14.00 
Léčivé dýchání se stromy – prožitkový seminář 
s M. Dobromilou, Divoká Šárka 
Vstupné 200 Kč, hlídání dětí možné po předchozí dohodě. 

S sebou oblečení do přírody, podložku na sezení, pití, jídlo 

na piknik. Info na www.harmonickyrozvoj.cz. Prosíme o na-

hlášení předem MDS.

Pondělí 15. 4. – pátek 21. 6.
Exkurze do bylinkové zahrádky 
Kemp Drusus Třebonice 

Zveme na exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dob-

romily (po předchozí dohodě i školy). Prosíme objednat pře-

dem. Témata na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Sobota 20. 4. • 15.00 – 19.00
Indiánské vítání jara pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus Třebonice 

Vítání jara s třebonickými indiány s otvíráním týpí a kempu. 

Vstupné 100 Kč dospělý, 50 Kč za dítě od 2 let. Nahlášení 

nejpozději 2 dny předem. 

Středa 24. 4. • 10.00 – 15.00
Učíme se o bylinkách – seminář s M. Dobromilou 
nejen pro učitele
Kemp Drusus Třebonice 
Jak přiblížit bylinky dětem do škol a školek, jak je poznávat, 

sbírat, pěstovat... Více na www.eduwork.cz.

Přihlášky předem na akce MDS v Třebonicích: Magda-
léna Dobromila – SMS na tel. 775 690 806, 
majdas@volny.cz, www. bylinkypromaminky.
blogspot.com.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Čtvrtek 11. 4. • 16.30
Bájné bytosti v lidovém podání
Přednáška vás provede poutavým světem českých vodníků, 

rusalek, můr či hejkalů, jak jsou zaznamenáni v rozsáhlém 

etnografickém časopise Český lid z 19. a 20. století. Zdalipak 

domácí skřítci mají místo i v našem životě? Přednáší Jana 

Kárová, kulturoložka publikující o zajímavostech krajů ČR. 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na aktivity Pohoda, o.s. 

Středa 24. 4. • 18.30 
Promítání filmu Nedotknutelní
Komedie, drama, Francie 2012. Vstupné 40 Kč, senioři a stu-

denti 30 Kč. Výtěžek bude věnován lidem s mentálním po-

stižením. 
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Speciální akce na duben – každý, kdo slaví v dubnu svá-

tek, dostane ke kávě nebo čaji domácí koláč zdarma. A děti 

zmrzlinu! 

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM A ŠKOLIČKA 
HVĚZDIČKA

Kovářova 42, Stodůlky (proti kostelu)

Všechny akce jsou pro širokou veřejnost.

• Probíhají zápisy do Montessori školičky na školní     

      rok 2013/14. 

• Probíhají zápisy do všech kroužků na školní rok 

2013/14:

Montessori pracovna, Mortimer angličtina, Yamaha ro-

bátka, italština a španělština pro dospělé, cvičení pro 

maminky s  dětmi, tanečky i Zumba pro děti, Zumba, 

jóga, pilates, dance  joga a fit-jazz pro maminky, cvičení 

pro těhotné, country tanec…

• Hernička je otevřená každý den  9 – 12 a 14 – 18 hod, 

vstupné 50 Kč na celý den.

• Hlídání dětí dle potřeb rodičů od 1 roku věku dítěte.

• Narozeninové oslavy.

Úterky 9. 4., 7. 5. a pátky 12. 4. a 10. 5.  
• 15.00 – 17.00 
Dny otevřených dveří
Přijďte si prohlédnout prostory školičky a rodinného centra 

a seznámit se s naší činností.

Čtvrtek 11. 4. • 16.00 
Představení Divadla DAMM 
Uvidíte pohádku Budulínek a Karkulka.

Pondělí 22. 4.
Kurz Respektovat a být respektován 
Kurz bude probíhat v sedmi setkáních – ještě máme volná 

místa!

Více na www.centrum-hvezdicka.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 

Naše tělo (společné vyrábění, zpívání...). V pondělí spíše pro 

děti do 2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, střípky ang-

ličtiny…). Přihlášení není nutné. Během dopoledne navíc 

bude: 

8. 4. v 10.30 – Co uvařit dětem? Společná diskuze mami-

nek  (recepty s sebou :-))

16. 4. v 10.30 – Zamyšlení kazatele Davida Nováka 

na téma  Tchýně, tchán.

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 hlí-

dat v herně) Lze se přidat i jednorázově za 70 Kč + 30 Kč 

za případné hlídání dítěte.

Pátek 5. 4. • 9.30 – 11.30
Dílna pro dospělé – 2. část
Pokračování dílny z března (mozaikou zdobené zrcadélko) – 

dokončení výrobku.

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 

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

stop 04_str31-40.indd   36stop 04_str31-40.indd   36 25.03.13   17:4425.03.13   17:44



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • DUBEN 2013 37

Kalendář akcí duben

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka 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 10. a 24. 4 • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory v Centrálním 
parku
Sraz v Křesťanském centru Třináctka
Vezměte si pohodlné oblečení a sportovní obuv (možnost pře-

vlečení a nechání věcí po dobu cvičení v centru), případně ru-

kavice a Nordic Walking hole (po domluvě možnost zapůjčení 

za 20 Kč). Cena 50 Kč. Informace poskytne Veronika Kohoutová 

na vercakohutova@gmail.com, telefonní číslo 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 a pozvánku na indiánský tábor v týpí počátkem 

července najdete na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel 

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – Každé dubnové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu adoptivní rodiče šelem. 

Pátek 26. a sobota 27. 4. • 18.00, 18.30 
a 19.00 
Večerní prohlídky 
První termín od 18.00 je určen pro rodiče s dětmi, těm bude 

přizpůsoben i výklad. Objednávky přijímáme od 11. března 

na tel. 296 112 230. 

Neděle 14. 4. 
Bavíme zvířata
Kdo si hraje, nezlobí. To platí i u zvířat v Zoo Praha.

Sobota 20. 4.
Gorilí den
Oslavte s námi Kiburiho narozeniny a zjistíte, kdo nasbíral 

nejvíce starých mobilů a pojede do Afriky.

Neděle 28. 4.
Mezinárodní den tapírů 
Svátek tapírů oslavíme křtem druhého mláděte tapíra jiho-

amerického narozeného v pražské zoo.

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

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotografii nám zaslal pan František Kocmich. Podaří-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
Burger „Hůrka“

Kynutá Burger bulka: 
850 g hladké mouky, ½ čerstvého 

droždí, ½ l mléka, 1 lžíce hnědého 

cukru, 1 lžíce soli, 60 g másla, 1 vejce, 

1 lžíce sezamového semínka  

Postup: Ze surovin vyrobíme kynuté 

těsto. Po vykynutí uválíme 150 g bo-

chánky, které na plechu rozmáčkneme 

na placku a necháme znovu vykynout, 

potřeme mlékem, zasypeme sezamem 

a pečeme v horkovzdušné troubě 

10 minut na 180 °C.

Burger – postup: 1 kg kvalitního 

 hovězího masa (vysoký roštěnec). 

Maso semeleme, osolíme, opepříme. 

Vytvoříme placky podle velikosti upe-

čených housek. Ty na pánvi zprudka 

 opečeme tak, aby byly růžové a šťav-

naté –  nemusíte pak do burgeru dá-

vat zbytečné množství kečupu nebo 

majonéz.

Dresink: celer 100 g, majonéza 250 g, 

1 kávová lžička kaparů, 1 kávová lžička 

dijonské hořčice – celer nastrouháme, 

krátce povaříme, scedíme, necháme vy-

chladnout, poté vše smícháme. 

Housky namažeme dresinkem zevnitř 

z obou stran. Vložíme upečený burger, 

dle chuti přidáme ledový salát, římský 

list, cibuli, slaninu… 

Burgerů je moře, ale základem je kva-

litní maso! My používáme anguse z čes-

kého chovu. Přijďte ochutnat… 

Tuto specialitu vám nabízí 

Original Gambrinus Restaurant, 

Petržílkova 15, Nové Butovice. 

Otevřeno máme denně od 11 do 24 hod. 

Kontakt: tel. 602 141 629,

www.gastronomrestaurant.cz.

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Ne 7. 4. ZA HISTORIÍ ZBRASLAVI. Vycházka nás zavede ke zbraslavskému zámku, 

kostelu sv. Jakuba Staršího, vile Vladislava Vančury a kostelu sv. Havla. Pěší trasa cca 

6 km. Začátek akce cca v 10.10 na zastávce aut. č. 129, 241, 255, 314, 318 Zbraslavské 

náměstí (autobus č. 129 jede ze zastávky Smíchovské nádraží v 9.51; č. 241 ze zastávky 

Lihovar v 9.38). Cena 100/70 Kč. Ing. Bohumil Kocourek

■ Ne 14. 4. ZAHRADY PRAŽSKÉHO HRADU. Areál Pražského hradu obklopují za-

hrady, z nichž ty nejstarší byly založeny už v 16. století. Od té doby jsou neustále udržo-

vány těmi nejlepšími zahradníky a zahradními architekty. Naše vycházka nás zavede 

do Královské zahrady, dále Jelením příkopem kolem potoka Brusnice přes zahradu 

Na Baště do Jižních zahrad Pražského hradu. Začátek akce ve 14.00 před vstupem 

do Královské zahrady (ul. U Prašného mostu). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

■ Ne 21. 4. ZA PŮVABY DIVOKÉ ŠÁRKY. Procházka Šáreckým údolím s pěší trasou cca 

4,5 km. Připomeneme si tuto lokalitu nejen jako dějiště známé pověsti, ale i jako místo 

osídlené Slovany již v 7. století. Projdeme soutěskou Džbán, kolem Čertova mlýna a les-

ního divadla zpět k vodní nádrži Džbán. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tram. č. 5, 20, 

26 Divoká Šárka. Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

■ Ne 28. 4. OD DVOU SLUNCŮ KE TŘEM HOUSLIČKÁM. Akce pro děti od šesti let 

(v doprovodu dospělé osoby). Zajímavé povídání o domovních znameních a osobnostech 

Malé Strany spojené s návštěvou kostela Panny Marie Vítězné. Na děti čekají interaktivní 

hry, kvizy, pracovní list s kreativním domácím úkolem. POZOR – omezený počet účast-

níků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14.00 

u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. (průvodci PIS) 

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
■ V jedné restauraci volá jeden pán 

na druhého:

„Dobrý večer, příteli!“

„Nemám pocit, že bychom se znali.“

„Ale ano, oba jsme tady včera večeřeli.“

„No a?“

„Nebyl bych vás poznal, nebýt toho dešt-

níku, co máte na židli.“

„Haha, včera jsem tenhle deštník 

neměl.“

„To já vím. Měl jsem ho já.“

■ Major zastaví vojáka: 

„Vojíne, nemáte drobné za stovku?”

„Jasně, kámo…”

„No dovolte, takhle se mluví s majorem? 

Zkuste to ještě jednou!”

„Nemám, pane majore.”

■ Manželka: „Už vím, co bych chtěla 

k narozeninám. Přeju si ten nový mobil!”

Manžel: „A nemůžeš si přát něco splnitel-

nějšího?”

Manželka: „No, stačilo by mi, kdybys pře-

stal chodit do hospody.”

Manžel: „V jaké barvě by měl být?”

■ V bytě zvoní telefon. Otec čtyř dcer ho 

zvedne.

„To jsi ty, žabko?”, ozve se mužský hlas 

z druhého konce.

„Ne, u telefonu je majitel rybníka!”

■ K vedoucímu klenotnictví přijde známý 

a povídá: „Slyšel jsem, pane Holbíku, že 

váš zlatník utekl s vaší dcerou, šperky i pe-

nězi, je to pravda?“ 

„Ano, je to tak, ale zanechal mi lístek, že 

mi vše postupně vrátí. Je to slušný člověk, 

dceru už mám doma.“
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Čtenářská soutěž

V dubnovém vydání STOPu budeme hledat režiséra, jehož celý život provázela tato 

věta: „Když jsem několik dnů nedělal film, měl jsem pocit prázdna.“ Narodil se 

29. března 1902 v Praze. K filmu se dostal přes navrhování plakátů (poprvé k filmu 

Dáma s malou nožkou). Přes kreslení reklam, malování staveb, práci kameramana 

a hraní epizodních rolí v několika němých snímcích se dostal až k filmové režii. Po-

každé točil řemeslně zvládnuté filmy a vždy na vysoké umělecké úrovni. Hned od za-

čátku točil s našimi předními herci a komiky: Vlastou Burianem, Werichem 

a Voskovcem, Hugo Haasem, Natašou Gollovou, Oldřichem Novým a dalšími. Úspěch 

měly také jeho nadprůměrné komedie ze studentského prostředí – Škola, základ ži-

vota! a Cesta do hlubin študákovy duše. Zajímavostí je, že měl od lékařů zakázáno 

pít, měl totiž rakovinu. Prý by ho mohla jediná sklenka zabít. Traduje se, že když 

21. srpna 1968 naši hranici překročila okupační vojska Varšavské smlouvy, tak ještě 

v noci spáchal sebevraždu – napil se svého oblíbeného koňaku o něco víc a druhý 

den ho našli v bezvědomí. Byl odvezen do pražské krčské nemocnice, kde 26. srpna 

1968 zemřel ve věku šedesáti šesti let. 

Znáte již název jednoho z jeho filmů, který je na obrázku a jméno režiséra?

Dubnová křížovka

Prodejna 

zdravé výživy 

EKO-13, která 

má svůj ob-

chod otevřen 

u stanice 

metra B 

 Lužiny, připra-

vila pro své zá-

kazníky široký 

sortiment pro-

duktů. Podsta-

tou tohoto  obchodu je, že racionální strava je prevence…( viz tajenka), a proto vám 

nabízí více jak 2 500 položek zboží. Pro vzrůstající zájem z řad zákazníků, je od února 

2013 upraven závoz čerstvého drůbežího masa a vajec z volného chovu a čerstvého 

smetanového másla na každý pátek. V prodejně je možné pořídit také další produkty 

od českých farmářů jako jsou např. mléčné výrobky, bio maso, bio zelenina. Každý 

den chodí  čerstvé celozrnné pečivo včetně 100% žitného kváskového chleba. Vždy 

ve středu je nabídka rozšířena také o pečivo pro bezlepkovou dietu, čerstvou mrkvo-

vou a jablečnou šťávu a jiné. Nezapomínají zde ani na vegetariány a vegany. 

EKO-13, Zdravá výživa Lužiny, Bronzová 24/2, Praha 13, tržiště Rondo – směr 

na Centrální park. 

Otevřeno: po – pá 9.30 – 18.00, so 9.00 – 12.00 hod., www.eko-13.eu, 

tel. 775 988 984.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. dubna. 
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Březnová tajenka:  ZNÁT SVOJI BUDOUCNOST

Výherci: Růžena Bílková, Stodůlky •  Alena Marková, Stodůlky •  Bronislav Hromada, 

Stodůlky                                     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V březnu správně odpověděli ti, kteří uvedli režiséra Miloše Formana a film 
Amadeus.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Filipa Kraftová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Růžena Svobodová, V. Ohrada
Zuzana Švehlová, Praha 9
Růžena Stránská, Spořice
             

Soutěžní otázky na duben:
1. Kolik let od svého vzniku oslaví letos hudební soutěž Porta? 

2. Kde sídlí poradna pro sluchově postižené a jejich blízké?

3. Kdy proběhne tradiční akce Butovický rohlík?

Správné odpovědi na březnové otázky: 
1. V jakém roce se staly Vinohrady a Žižkov součástí Prahy?

 Vinohrady a Žižkov se staly součástí Prahy v roce 1922.
2. Jak se jmenuje cena, kterou obdržel nestor stodůleckého fotbalu Václav Sailer?

 V. Sailer převzal cenu JUDr. Václava Jíry.
3. Kdy a kde proběhlo slavnostní zahájení výstavy na téma Koláže života?

Výstava byla zahájena 6. 2. v prostorách Domu dětí a mládeže.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Milena Machová, V. Ohrada

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna na adresu redakce: 

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 

nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                                                  

             

  připravila Petra Fořtová
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