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Sdělení úřadu a městské části
Do konce března je třeba zaplatit za psa
Opět se přiblížil termín, kdy je nutné uhradit poplatek za chovaného psa. Pro úplnost
uvádím základní přehled sazeb za jednoho psa na rok:
� chovatelé - důchodci (bez dalších příjmů) 200 Kč - splatnost do 31. 3.
� chovatelé v rodinném domě 600 Kč - splatnost do 31. 3.
� chovatelé v provozovně 600 Kč - splatnost do 31. 3.
� chovatelé v bytovém domě 1 500 Kč - splatnost 750 Kč do 31. 3. a 750 Kč do 31. 8.

Začátkem měsíce března jsou poplatníkům rozesílány kompletně vyplněné slo-
ženky. Jedná se o nadstandardní službu pro občany naší městské části, která plátcům
zjednoduší a ulehčí placení poplatku a minimalizuje chyby při poukazování plateb.

Platbu za psa lze provést:
� přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v pokladně ÚMČ Praha 13 na Sluneč-

ním náměstí: pondělí a středa 8.00 - 18.00; úterý a čtvrtek 8.00 - 13.00
� hotovostní úhradou složenky prostřednictvím poboček České pošty, s.p.
� hotovostní úhradou složenky v pobočkách České spořitelny, a.s.
� bezhotovostně bankovním převodem na účet ÚMČ Praha 13

(č.ú. 19-2000875359/0800) s uvedením jména a variabilního symbolu ze složenky
Doporučuji všem chovatelům, aby své platební povinnosti za psa plnili včas!
Podrobnější informace o poplatku za psa naleznete na www.praha13.cz v oblasti

Jak si zařídit - Místní daně a poplatky. Případné dotazy směřujte na oddělení daní
a poplatků ekonomického odboru, ÚMČ Praha 13, tel. 235 011 411, e-mail: zavitkov-
skaz@p13.mepnet.cz Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2012/2013 byl v regionu Prahy 13
stanoven takto:
� 12. dubna 2012 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
� 26. dubna 2011 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do Církevní mateřské školy Srdíčko
Zápis do CMŠ Srdíčko, Podpěrova 1879/2, Lužiny, proběhne ve čtvrtek 29. března od
14.00 do 17.00 hodin v prostorách mateřské školy. Rodič, popř. zákonný zástupce,
s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku do CMŠ
Srdíčko, kterou najde na www.cms-srdicko.cz nebo si ji může vyzvednout v kanceláři
školy. Zapisované dítě rodič přivede k zápisu. Eva Kuchyňková, ředitelka školy

V rámci sociální reformy přešla od začátku tohoto roku na Úřad práce ČR
od městských částí agenda sociálních dávek. Oddělení nepojistných so-
ciálních dávek Úřadu práce, které sídlí v 1. patře radnice na Slunečním
náměstí, tak nyní vedle dávek státní sociální podpory vyplácí také příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení, mimořádnou okamžitou pomoc, dávky sociální péče pro těžce zdra-
votně postižené a staré občany, příspěvek na péči a také posuzuje nárok a vydává prů-
kazky ZP, ZTP a ZTP/P.

Přechod na nový systém vyplácení dávek a převod agend byl technicky velmi ná-
ročný. Děkujeme proto za obětavou pomoc pracovnicím odboru sociální péče a zdravot-
nictví Úřadu MČ Praha 13, jmenovitě Ivě Dvořáčkové, Blance Exnerové, Elišce Exnerové,
Anně Pospíšilové a Magdě Suchopárové. Věříme, že naše dobrá spolupráce bude i nadále
pokračovat. Simona Rakoušová, oddělení NSD pro správní obvod Praha 13

úřad práce děkuje

Změna provozní doby v knihovnách
Od 1. března se mění provozní doba po-
boček v síti Městské knihovny v Praze.
Provozní doba poboček MKP v Praze 13
bude následující:

Pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Pondělí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 – 19
Úterý a pátek: . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 – 16
Středa a čtvrtek: . . . . . . . . . . . . . . .12 – 19
Sobota: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 - 13

Pobočka Stodůlky (bezbariérová),
Kovářova 1615
Úterý a pátek: . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 – 16
Středa a čtvrtek: . . . . . . . . . . . . . . .12 – 19

Jana Hradilíková

Městská knihovna

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

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

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

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na stavební práce for-
mou užšího řízení dle § 28 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
Plocha pro parkování Klausova, Janského
- Klausova, Praha 13 Velká Ohrada
a
JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek

SOUHLASILA
s vyhlášením grantového řízení pro
oblast sociální péče, sociálních a dopro-
vodných služeb pro rok 2012 dle předlo-
žených Pravidel pro udělení grantu MČ
Praha 13 v oblasti sociální péče, sociál-
ních a doprovodných služeb pro rok 2012
a
SCHVÁLILA
Pravidla pro udělení grantu MČ Praha 13
v oblasti sociální péče, sociálních a do-
provodných služeb pro rok 2012

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILO
a) návrh rozpočtu MČ Praha 13 na rok
2012 v těchto navrhovaných objemech:
Příjmy:
� Daňové příjmy: 59 340 000 Kč
� Nedaňové příjmy: 4 500 000 Kč

� Transfery: 282 670 500 Kč
Celkem příjmy: 346 510 500 Kč
Financování: 0 Kč
Příjmy včetně financování:

346 510 500 Kč
Výdaje:
� Neinvestiční výdaje: 317 738 700 Kč
� Investiční výdaje: 17 158 900 Kč
Celkem výdaje: 334 897 600 Kč
Financování: 11 612 900 Kč
Výdaje včetně financování:

346 510 500 Kč
Přebytek: 11 612 900 Kč
b) plán zdaňované činnosti MČ Praha 13

včetně správcovských firem v těchto ob-
jemech:
� Výnosy: 63 701 000 Kč
� Náklady: 42 514 000 Kč
� Zisk: 21 187 000 Kč

SCHVÁLILO
převod nevyčerpaných finančních pro-
středků z prodeje technologických celků
na realizaci schválených investičních akcí
do roku 2012

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Výroční zprávu o činnosti
škol a školských zařízení v působnosti
správního obvodu Praha 13 za školní
rok 2010/2011

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva
nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
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Mrzí nás, že zmizelo tržiště u stanice
metra Luka. Jak bude využit tento
prostor? Vrátí se tam někdy tržiště?
Tržiště Luka ukončilo provoz
k 31. prosinci loňského roku.
Dosavadní nájemce pan Nosek,
kterému skončila nájemní
smlouva, již nemá o další provo-
zování této aktivity zájem. Rád
bych mu na tomto místě poděko-

val za dlouholetou správu tržiště,
které si místní obyvatelé oblíbili.
V současné době prověřujeme
možnosti dalšího využití tohoto
prostoru, který je pro umístění
tržnice přímo projektován.
Vzhledem ke skutečnosti, že se
jedná o poměrně frekventované
místo, které je vstupem do síd-
liště Luka, je naším prioritním
zájmem, aby toto místo bylo udr-

votním prostředí, psích tlapkách, obuvi
občanů a dalších věcech, které sůl
může poškodit?
Novela vyhlášky umožňuje po-
užívání chemických rozmrazova-
cích materiálů ke zlepšení
schůdnosti místních komunikací,
samozřejmě za určitých podmí-
nek, které stanovuje schválené
nařízení. Na území Prahy 13 za-

jišťuje zimní
údržbu většiny ko-
munikací Tech-
nická správa
komunikací hlav-
ního města Prahy.
Ostatní místní ko-
munikace udržuje
MČ Praha 13,
přesněji řečeno
firmy smluvně za-
jištěné Odborem
životního pro-
středí a Odborem
majetkovým, byto-
vým a investičním.
Technická správa
komunikací je
správcem většiny
místních komuni-

kací v celém hlavním městě,
a proto předpokládáme, že nej-
spíš bude v povoleném rozsahu
chemické prostředky používat.

Praha 13 bude ale i nadále
používat k posypu chodníků
a ostatních nemotoristických
komunikací inertní materiály.
Odbor životního prostředí udr-
žuje především pěší komunikace
ve vnitroblocích a parcích, to

žované a nedělalo městské části
ostudu. V případě, že společně
s Magistrátem hlavního města
Prahy rozhodneme o zřízení tr-
žiště či farmářských trhů v tomto
místě, budeme dbát o to, aby pří-
padné stánky měly jednotný ráz
a zajímavý sortiment zboží. Pro-
vozovatel této plochy bude znám
až na základě výsledku výběro-

vého řízení, které bylo vyhlášeno
ve druhé polovině února na
úřední desce městské části.

Zastupitelstvo hl. města Prahy zrušilo
změnou vyhlášky zákaz solení chod-
níků v Praze. Jak se k tomuto postaví
Praha 13? Bude více myslet na jedno-
duché, levné a relativně účinné řešení
v podobě soli na chodnících nebo ji na-
opak bude záležet na nezničeném ži-

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

znamená v zeleni. Chemické
rozmrazovací materiály by zeleň
poškodily. Proto bude rozhodně
preferován posyp inertním mate-
riálem. Výjimkou je zajištění
schůdnosti schodišť, lávek, velmi
hladkých a výrazně svažitých
ploch a výskyt ledovky.

Odbor majetkový, bytový a in-
vestiční při zimní údržbě ploch,
komunikací a chodníků, které má
ve správě, chemické rozmrazo-
vací materiály nepoužívá. Po-
užívá se inertní posyp převážně
o velikosti 2,5 mm s ohledem na
občany na vozíku a maminky
s kočárky.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
na obálce březnového STOPu jste asi poznali kovovou plastiku na tržišti Luka. Právě bu-
doucnosti tohoto místa je věnována Přímá linka starosty. V dalším článku vás starosta
David Vodrážka seznámí se schváleným rozpočtem Prahy 13 na letošní rok. Druhým Té-
matem STOPu je připravovaná výstavba parkovacích ploch na Velké Ohradě. Kolegyně
Eva Černá vám v rozhovoru představí mladou operní zpěvačku Markétu Mátlovou a kro-
nikářka Věra Opatrná shrnuje krátkou ale pestrou historii poválečného skautského oddílu
ve Vidouli. Protože Velikonoce budou začátkem dubna, zařadili jsme zamyšlení stodůlec-
kého faráře Adama Lodka a přehled bohoslužeb již do tohoto čísla.

Závěrem ještě jedna informace na vysvětlenou: k účasti ve čtenářské soutěži již není
třeba soutěžní kupón. Nebudeme ho nadále zveřejňovat, protože máme informace, že se
kvůli kupónu ztrácely časopisy ze schránek. Správné odpovědi s potřebnými údaji mů-
žete zasílat e-mailem, případně zaslat nebo přinést osobně na obyčejném papíře. Děku-
jeme za pochopení.

Samuel Truschka, šéfredaktor

slovo ŠÉFredaktora

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

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

kontakty na radnici

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

Uzávěrka příštího čísla: 12. 3. 2012 Distribuce: 30. 3.. – 6. 4. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Problémy s parkováním jsou samozřejmě
nejen na Velké Ohradě, ale také na Lužinách
a ve Stodůlkách, stejně jako na všech ostat-
ních pražských sídlištích. V okolí stanic
metra je to zčásti způsobeno řidiči ze středo-
českých obcí, kteří dojíždějí do Prahy do za-
městnání, parkují v okrajových městských
částech a do centra pokračují metrem. Tento
problém lze eliminovat jednak výstavbou par-
kovišť P+R, kterou podporujeme, je však plně
v kompetenci hl. města Prahy, a za druhé vy-
tvořením placených parkovacích zón, kde
budou moci parkovat pouze místní obyvatelé
– držitelé parkovacích karet. Takovéto opa-
tření připravuje radnice Prahy 13 pro blízké
okolí stanic metra Stodůlky, Luka, Lužiny
a Hůrka. Rozhodně se nebude týkat Velké
Ohrady, kde mimopražští řidiči neparkují.
Rozsah parkovacích zón bude teprve stano-
ven. Konkrétní termín zřízení parkovacích
zón se bude odvíjet od jednání se sousedními
městskými částmi – Prahou 5 a Prahou 6
– a zejména s Magistrátem hl. města Prahy,
protože parkovací zóny mohou být vyhlášeny
jedině vyhláškou hl. města Prahy, tedy nikoli
rozhodnutím městské části. O vývoji situace
vás budeme včas informovat.

Vraťme se ale k Velké Ohradě. Je jasné, že
na sídlišti obklopeném ze všech stran buď
starou zástavbou, soukromými pozemky nebo
přírodní rezervací, není mnoho možností, jak
parkování řešit. V této souvislosti se často
mluví o potřebě postavit parkovací domy.
Jenže u parkovacího domu je kromě vysoké
ceny parkovacího stání nevýhodou také to, že
vyhovuje jen lidem z nejbližšího okolí. Každý
totiž samozřejmě chce mít auto před svým
domem a ne platit si drahé místo na druhé
straně sídliště. Vedení Prahy 13 se proto roz-
hodlo postupně zlepšovat situaci menšími
projekty na různých místech lokality.

V roce 2010 bylo mezi ulicemi Tlumačov-
ská a Janského na severní straně sídliště,
směrem k Malé Ohradě, vybudováno parko-
viště, které přineslo 88 nových parkovacích
míst. Dalších 60 míst vzniklo stavební úpra-
vou podélných stání na několika místech
podél okružní ulice Janského, která byla za
pomoci opěrných zdí z košů plněných kame-
nivem přeměněna na kolmá. Tato změna
navíc zlepšila průjezdnost ulice Janského,
protože kolmé parkovací plochy leží mimo
komunikaci.

V loňském roce bylo vytvořeno dalších 30
parkovacích stání podél ulice Tlumačovská -
v západní části 13 šikmých stání, v úseku stá-
vající opěrné zídky podél jižní strany Tluma-

čovské vzniklo 17 stání. Podél opěrné zdi byl
vybudován nový chodník navazující na stáva-
jící chodníky. Ulice Tlumačovská a Janského
byly propojeny dvoumetrovým chodníkem
pro pěší s vyrovnávacím schodištěm. Stavba
byla zkolaudována v prosinci 2011.

V letošním roce bude dokončena výstavba
dalších parkovacích míst podél jižního úseku
Janského, na které již bylo vydáno stavební
povolení. Přibližně proti Kurzově ulici bude
ulice Janského rozšířena o živičný parkovací
pás s kolmým stáním pro 26 osobních auto-
mobilů. Okraj pásu bude zajištěn opěrnou
stěnou z gabionových košů.

Několik desítek parkovacích míst bude po-
stupně vznikat úpravou komunikací uvnitř
sídliště, kde parkovací místa nejvíce chybí.
Tyto úpravy ale nepřinesou zásadní změnu
a navíc jsou poměrně finančně náročné.
Hlavní město připravuje podél ulice Červe-
ňanského vybudování zálivů s kolmým stáním.

Hlavním letošním přínosem pro parkování
na Velké Ohradě ale bude výstavba parkova-
cích ploch ve svahu mezi ulicemi Janského
a Klausova, tedy nad ZŠ Klausova, přibližně
mezi ulicemi Prusíkova a Kurzova. Plocha
s kapacitou 99 míst bude rozdělena do dvou
teras. Horní terasa bude mít 43 kolmých
stání, přístupných přímo z ulice Janského.
Spodní terasa má 56 stání, příjezd na ni

umožní dvoupruhová
šikmá rampa. Přístup
pěším zajistí dvě vnější
schodiště a soustava pě-
ších ramp. Přilehlé ne-
zpevněné plochy budou
rekultivovány a osázeny
zelení v parkové úpravě.
Samotná výstavba ploch
by měla být realizována
ve druhé polovině letoš-
ního roku. O dopravních
opatřeních před zaháje-
ním stavby vás budeme
ve STOPu informovat.

Samuel Truschka

Téma STOPu

Že zaparkovat ve večerních hodinách na Velké
Ohradě je umění, to ví každý, kdo to někdy
zkusil. Také je všeobecně známé, že je to
problém dlouhodobý, který nemá žádné
snadné řešení. Pokud někdo tvrdí, že ví, jak
jednoduše a levně vyřešit parkování na Velké
Ohradě, patrně nemá dost informací nebo je
snílek. Nedostatek parkovacích míst na tomto
sídlišti je dán historicky – při projektování
sídliště v době minulého režimu byl velmi
podceněn počet aut provozovaných budoucími
obyvateli sídliště a tehdejší funkcionáři si navíc
vynutili u projektantů zvýšení počtu pater, aby
bylo v domech více bytů. Parkovací plochy tak
byly a jsou značně poddimenzované.
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Další pozitivní posun v parkování na Velké Ohradě

Vizualizace parkovacích teras nad ulicí Klausova
Připravovaná výstavba parkovacích ploch –
červeně terasy pro 99 aut, modře pás pro 26 aut
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Téma STOPu

Zastupitelstvo Prahy 13 schválilo 1. února na svém prvním letošním zasedání rozpočet městské části na rok
2012. Stejně jako v loňském roce jsme mohli rozpočet schválit až počátkem tohoto roku, protože bylo nutno
počkat na schválení státního rozpočtu a rozpočtu hl. města Prahy. Z tohoto důvodu jsme museli
v lednu hospodařit v rámci tzv. rozpočtového provizoria.

Rozpočet na rok 2012 počítá s vý-
daji ve výši 346,5 milionu korun.
Do této částky je také zahrnuto
financování splátky úvěru na stav-
bu naší radnice ve výši 11,6 mili-
onu korun.

V příjmové stránce rozpočtu se
promítají zejména dotace ze stát-
ního rozpočtu a z rozpočtu hl.
města Prahy, dále pak prostředky
z převodů z vlastní hospodářské
činnosti (např. z nájmů nebyto-
vých prostor). Součet těchto tří
částek činí 282,7 milionu korun.
Dotace od hlavního města Prahy
měly být původně výrazně nižší.
Po dlouhých jednáních městské
části s magistrátem se nám však
podařilo, že hl. město přehodno-
tilo kritéria pro rozdělování dota-
cí a Praha 13 dostala o přibližně

40 milionů více než v předchozím
roce. Další část příjmové části
rozpočtu tvoří předpokládané da-
ňové a nedaňové příjmy ve výši
63,8 milionu korun (např. správní
poplatky, místní poplatky apod.).

Ve výdajové stránce rozpočtu
na rok 2012 se počítá s téměř
318 miliony neinvestičních výdajů
a více než 17 miliony na investice.

Podrobný rozpočet je k dispo-
zici na internetových stránkách
naší městské části. Na tomto mís-
tě tedy zmíním jen některé jeho
položky. Do oblasti školství půjde
celkem téměř 76 milionů korun.
Na životní prostředí je vyčleněno
necelých 50 milionů korun. Vět-
šina z této částky, téměř 47 mili-
onů korun, bude vydána na pro-
vozní výdaje – na údržbu zeleně,

chodníků, vodních ploch, likvida-
ci nepovolených skládek a na de-
ratizaci. Přibližně 2,5 milionu
korun utratíme za obnovu her-
ních prvků některých dětských
hřišť. Částka ve výši přibližně
6,6 milionu bude čerpána na
zimní údržbu, úklid a opravy ko-
munikací a na dopravní značení.
Na provoz Střediska sociálních
služeb Prahy 13 bude poskytnut
příspěvek 4,6 milionu korun.

Rád bych se zde zmínil o hlav-
ních investičních akcích letošní-
ho roku. Nejvýznamnější z nich
je revitalizace budov všech tří
poliklinik na našem území, tedy
polikliniky Lípa Centrum v No-
vých Butovicích, polikliniky
Hostinského ve Stodůlkách
a polikliniky Janského na Velké

Ohradě. Všechny tři budovy bu-
dou kompletně zatepleny, pro-
běhne výměna oken, dveří a re-
konstrukce střech. Podrobněji již
se o tom psalo v listopadovém
STOPu. V současné době je již
na všechny tři stavby vydáno sta-
vební povolení, proběhla veřejná
zakázka na stavební práce a byli
vybráni dodavatelé stavby. Lze
tedy říci, že s příchodem jarního
počasí bude možné rekonstrukce
zahájit. Stavební práce budou
probíhat tak, že dojde jen k mi-
nimálnímu omezení provozu
zdravotnických zařízení, v pod-
statě jen ve chvíli, kdy se budou
v konkrétních místnostech měnit
okna a dveře. Předpokládá se, že
všechny polikliniky by měly být
zatepleny v průběhu tohoto roku.

Další důležitou plánovanou

akcí je výstavba nových parkova-
cích ploch na sídlišti Velká Ohra-
da, která bude probíhat ve druhé
polovině roku. Podrobnosti na-
jdete v článku na vedlejší straně.

V rámci projektu Bezpečná
Praha 13 také připravujeme roz-
šíření kamerového systému.
Smyslem projektu je především
prevence kriminality. O zvýšení
počtu míst, která budou pod do-
hledem kamer, usilujeme již delší
dobu, žádají nás o to občané i ob-
čanská sdružení. Se záměrem již
souhlasilo i zastupitelstvo měst-
ské části a má naši podporu. Roz-
šíření kamerového systému máme
zakotveno v programovém pro-
hlášení rady a ve strategii rozvoje
městské části. První fáze proběhla
v souběhu se zateplováním plášťů
školních budov. Ty byly osazeny

vnějším kamerovým systémem,
jehož úkolem je ochránit budovy
a fasády škol, ale také pomoci za-
jistit veřejný pořádek v okolí škol.

V další fázi je navrhováno při-
bližně 150 kamer, které by měly
být umístěny na budovách měst-
ské části (hasičská zbrojnice, poli-
klinika Lípa, Dům pro seniory
Lukáš, Kulturní dům Mlejn
apod.), ale také na bytových do-
mech v exponovaných místech.
V současné době je celý projekt
ve stadiu investičního záměru.
V průběhu dubna nebo května
proběhne veřejná zakázka na
zpracování podrobného projektu.
Ten bude připravován v úzké spo-
lupráci s Policií ČR a Městskou
policií. Teprve poté bude vyhláše-
na veřejná zakázka na dodavatele
kamerového systému. Předpoklá-

dáme, že realizace projektu by
mohla proběhnout na podzim
a v části roku 2013.

Naším hlavním záměrem je,
aby kamerový systém v Praze 13
byl zahrnut do Městského kame-
rového systému hl. m. Prahy,
a aby dohled zajišťovala Městská
policie. V tomto smyslu jsem
oslovil primátora hl. města Prahy
a dále v této věci jednáme.

Připravujeme také další etapu
dostavby Školního zimního stadi-
onu Bronzová. Na stole máme
nyní několik variant, jak rozsáhlé,
a tedy jak finančně náročné, by
stavební práce měly být. Tyto ná-
vrhy budou předloženy k rozhod-
nutí dubnovému zasedání zastupi-
telstva. Rádi bychom vlastní
stavební práce realizovali v průbě-
hu léta a podzimu, aby bylo mož-
no od začátku následující zimní
sezony opět bruslit.

Čas od času dostáváme dotazy,
jak to dopadlo s finančními pro-
středky, které jsme v roce 2010
svěřili ke zhodnocení společnosti
Key Investments. Přestože média
věnovala této otázce velkou po-
zornost, rád zde zopakuji, že Pra-
ha 13 získala vloni díky dobře
ošetřené smlouvě, jako jediná ze
všech městských částí, které se
společností Key Investments in-
vestovaly, zpět celou investovanou
částku včetně garantovaného vý-
nosu, tedy přibližně 207 milionů
korun. O této skutečnosti už ale
média tak masivně neinformova-
la. Tyto prostředky máme v re-
zervě a chceme je využít na ná-
kup menších startovacích bytů
pro mladé rodiny. O tomto zámě-
ru vás budeme informovat v ně-
kterém z příštích čísel STOPu.

Dovolte, abych vám závěrem
popřál hezké jaro. Budu moc rád,
když budete v Praze 13 spokojeni.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

Plánované výdaje a investice Prahy 13 v roce 2012



Po více než pěti letech skončil ve
funkci ředitele Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13 pan Petr
Weber. Jeho nástupcem byl jme-
nován RNDr. Jiří Mašek, kte-
rého do funkce uvedl 2. února
zástupce starosty Aleš Mareček.

„Postavením Lukáše a spuště-
ním všech služeb, které dnes na-
bízíme, jsme usnadnili a snad
i zpříjemnili život poměrně vel-
kému počtu seniorů naší městské
části,“ řekl Petr Weber. „Myslím,
že nový ředitel přebírá středisko
v dobrém stavu, tím ale nechci
říci, že není co zlepšovat. Tato
oblast bude vždy závislá na
množství finančních prostředků,
s kterými bude moci disponovat.
A od toho se bude odvíjet pří-
padné rozšiřování a zlepšování
poskytovaných služeb. Rád bych
při této příležitosti poděkoval
všem zaměstnancům za skvělou
práci, kterou odvádějí. Je to vyni-
kající kolektiv, který pro spokoje-
nost klientů dělá maximum.“

„Mohu slova svého předchůdce

jen potvrdit,“ dodal Jiří Mašek.
„Bylo by teď předčasné hovořit
o mých plánech a představách.
Týkají se například větší prezen-
tace poskytovaných služeb nebo
rozšíření jejich nabídky. Věřím,
že s pomocí Úřadu městské části
Praha 13 bude péče o naše seni-
ory stále na vysoké úrovni. Mu-
síme si uvědomit, že občanů ve
vyšším věku přibývá. Tomu se
bude muset přizpůsobit i činnost
organizací, které zajišťují služby
právě pro tyto občany.“

V pondělí 6. února na radnici
poděkoval Petru Weberovi za
jeho práci také starosta David
Vodrážka a popřál mu vše dobré
do dalších let.

Dům pro seniory Lukáš byl
otevřen v říjnu 2006 ve zrekon-
struované a rozšířené budově bý-
valé školy v Trávníčkově ulici.
Informace o veškerých službách
poskytovaných Střediskem soci-
álních služeb Prahy 13 najdete
na www.lukaspraha13.cz.

Eva Černá

Střídání stráží
ve středisku sociálních služeb
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V průběhu února se na radnici
uskutečnila dvě setkání, která se
zabývala možnostmi zvýšení par-
kovacích míst v Zázvorkově
a v Bellušově ulici na Lužinách.
K veřejnému projednání navrho-
vaného řešení, které bylo svoláno
v souladu s principy Místní
agendy 21, byli pozváni vždy
obyvatelé projednávané ulice.
K dispozici jim byl dopravní in-
ženýr Luděk Zatloukal, Miroslav
Jíra z odboru dopravy, předseda
dopravní komise Pavel Sirotek,
člen komise Vít Bobysud a Jiří
Neckář za Místní agendu 21.

Ve středu 8. února přišli oby-
vatelé Zázvorkovy ulice, kteří
dlouhodobě pociťují nedostatek
parkovacích míst a iniciovali
změnu. Odbor dopravy ve spolu-
práci s dopravním inženýrem
Luďkem Zatloukalem navrhl ře-
šení, spočívající ve zřízení 21 no-
vých parkovacích míst, které poté
schválila a doporučila i komise
dopravy. Návrh při setkání před-
stavil autor studie Luděk Zatlou-
kal, který vysvětlil, že velkorysejší
varianta nemůže být realizována

vzhledem k umístění kolektorů
a kabelových sítí. Z diskuse pak
vyplynul reálný návrh na zřízení
dalších 9 parkovacích míst, který
prověří odbor dopravy. Všichni
přítomní vyjádřili jednoznačný
souhlas s řešením situace.

O 14 dní později, 22. února,
proběhla diskuse s obyvateli Bellu-
šovy ulice. Inženýr Zatloukal se-
známil přítomné se studií, která
v ulici přinese přibližně 60 parko-
vacích míst díky zúžení středo-
vého pásu a změně způsobu
parkování na kolmé. Někteří pří-
tomní vyjádřili obavy z úbytku ze-
leně, byli však ujištěni, že zúžené
zelené pásy budou rekultivovány
a že všechny odstraněné stromy
budou nahrazeny novými. Argu-
ment, že auta by měla spíše parko-
vat na ploše mimo Bellušovu ulici,
byl vyvrácen, protože jde o sou-
kromý pozemek. V závěrečném
orientačním hlasování podpořila
naprostá většina přítomných navr-
hované řešení, které by za přízni-
vých okolností mohlo být
realizováno ještě v tomto roce.

Samuel Truschka

Obyvatelé Lužin diskutovali
o parkování
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První únorové úterý se v prodejně
výrobků chráněné dílny PRO-
SAZ v Kodymově ulici konal
Srdíčkový den, který odstartoval
první ročník projektu s názvem

Darujte kousek svého srdce.
„Cílem tohoto nového projektu

je formou valentýnských srdíček
ukázat co nejširší veřejnosti, že
i postižení lidé jsou šikovní, zruční

a že i jejich výrobky mohou svou
kvalitou obstát v konkurenci,“ vy-
světlila předsedkyně občanského
sdružení PROSAZ Iveta Pešková.
„Věřím, že naše mýdlová srdíčka
přinesou radost všem obdarova-
ným. Přáli bychom si, aby vznikla
tradice – Srdíčkový den, který by
byl spojován s PROSAZEM.“

S prodejem zhruba 1 200 kusů
srdíček pomáhaly i některé
střední školy, prodejna květin,
jeden pražský hotel. Získané fi-
nanční prostředky budou použity
na provoz chráněné dílny, která
zaměstnává 23 pracovníků se
změněnou pracovní schopností.

Prodejna chráněné dílny, která
vznikla z potřeby poskytnout
lidem s tělesným a mentálním
postižením pracovní uplatnění,
byla otevřena v říjnu loňského
roku. Sortiment tvoří například
svíčky, ručně vyráběné hračky,
šperky, malované šátky a sklo,
poznámkové bločky, dekorace,

Darujte kousek svého srdce
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Občanské sdružení Peppermint
a Společnost Tatry mountain re-
sorts uspořádaly 21. února v ob-
řadní síni radnice vernisáž
fotografií modelky Agáty Hany-
chové, které pořídil fotograf Ja-
roslav Urban v zimních Nízkých
Tatrách. Dražbu oficiálně zahájili
starosta David Vodrážka, ředi-
telka o. s. Peppermint Šárka Ku-
želová, Agáta Hanychová
a moderátorka večera
Gabriela Partyšová. Pří-
tomnými účastníky a za-
hraničním zájemcem na
telefonu byly nakonec vy-
draženy čtyři fotografie
za celkem 140 000
korun. Fotografie mo-
delky se psím spřežením
(na obrázku) byla pro-
dána za 20 tisíc korun.
Výtěžek z dražby půjde
na projekt Vzdělávání

nezletilých matek, kterým chce
Občanské sdružení Peppermint
pomoci nezletilým matkám žijí-
cím v dětských domovech zvýšit
si kvalifikaci v oblasti cizích
jazyků nebo informatiky a usnad-
nit jim tak získání zaměstnání.
Prvním partnerem v projektu
bude Dětský domov Planá
u Mariánských lázní. Samuel Truschka

Plnou obřadní
síň posluchačů
potěšil 23. února
koncert skupiny
J. J. Jazzmen,
který uspořádala
Městská část
Praha 13. V po-
dání pětice muzi-
kantů zazněla
nejznámější díla
z tvorby geniál-
ního jazzového
skladatele Jaro-
slava Ježka. Příjemný hudební
zážitek jazzmeni proložili vtip-
ným vyprávěním. Basista Vít
Fiala ukázal kontrabas pode-
psaný Václavem Havlem a bri-
lantní pianista Radim Linhart se
zase pochlubil zápisem do České
knihy rekordů, protože zahraje

zpaměti 3 500 skladeb, což je
dokonce víc, než zapsaný rekord
v Guinessově knize rekordů. Vět-
šinu písní působivě zazpíval vyni-
kající trombonista Josef Pavelka.
Milovníci jazzu byli nadšeni
a poděkovali hudebníkům bouř-
livým potleskem. Samuel Truschka

Dobročinná dražba fotografií z Tater Jazzmeni nadchli publikum
skladbami Jaroslava Ježka

prostírání, mýdla a drobné dárky
nebo předměty, které se váží
k různým svátkům. Prodejnu
můžete navštívit v pracovní dny
od 7 do 19 hodin, v sobotu je
prodejní doba od 9 do 14 hodin.
Více informací získáte na
www.prosaz.cz, tel. 775 577 518
nebo na dilny@prosaz.cz.

Eva Černá
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Pocházíte z hudební rodiny, tatínek je známý a uzná-
vaný sbormistr a dirigent, maminka, výborná sopra-
nistka, vyučovala hru na klavír... Dá se tedy říci,
že jablko nepadlo daleko od stromu.
To je pravda. Hudba mě v podstatě provází
celým mým životem. Od útlého věku jsem se
učila hrát na klavír, zpívala jsem v Kűhnově
dětském sboru, tak bylo zcela pochopitelné,
že jsem začala studovat na hudebním Gym-
náziu Jana Nerudy. Jako hlavní obor jsem si
zvolila klavír. Problém byl ale v tom, že ač
mám klavír nesmírně ráda a mám všechny
předpoklady k tomu být dobrou klavíristkou,
tu správnou radost ze hry jsem měla doma,
když jsem cvičila. Na jevišti to bylo jiné, víc
jsem přemýšlela, jaký má být kde akord, než
o tom, jak to nádherně zní. Nebylo to zkrátka
ono. Protože jsem se od šesti let věnovala
i zpěvu, začala jsem chodit k paní prof. Mag-
daléně Hajóssyové a nakonec jsem u ní ze
zpěvu i maturovala. V roce 2004 jsem začala
u stejné profesorky studovat na Hudební aka-
demii múzických umění.

Jste operní pěvkyně, takže hlas je na prvním místě.
Aby bylo ztvárnění postavy dokonalé, je ale nutný
i herecký projev.
Každá role je více či méně herecká. Když při-
jdu na jeviště, absolutně se vžiji do role a mu-
sím dokonale vyjádřit charakter postavy.
Ať už je to křehká Rusalka nebo Královna noci
z Mozartovy Kouzelné flétny, která propadla
zlu. To všechno podtrhují kulisy, kostým... Při
koncertním vystoupení jsem na jevišti mnohdy
sama jen s hudebním doprovodem. Pak musím
charakter dané role vyjádřit třeba jen během
jedné árie. To je velmi náročné, ale zároveň
velmi krásné.

S nejznámějšími hudebními tělesy a dirigenty jste
se představila v řadě zemí snad všech kontinentů.
Namátkou zmíním Německo, Itálii, Maltu, USA, Irsko,
ale také v Sýrii, Číně nebo v Japonsku, v zemích
s odlišnou kulturou a mentalitou lidí. Jak vaše
vystoupení publikum přijímá tam?
Jak se říká - jiný kraj, jiný mrav. Ať už jedu
kamkoli, pokaždé se snažím tu zemi a lidi
alespoň trochu poznat. Pak se dokážu při-
způsobit. Pro příklad uvedu třeba Čínu. Byla
jsem tam mockrát, je to nádherná, i když
kontroverzní země. Lidé tam nejsou zvyklí
poslouchat jinou hudbu než čínskou. Pře-

vážná část z nich nezná Mozarta, Vivaldiho,
Dvořáka... Naučila jsem se tedy některé je-
jich písně, zpívám v čínštině a tím se k nim
přiblížím, najdu cestu. Když jsem měla kon-
cert pod širým nebem, tak přišlo 10 tisíc lidí.
A to, že ode mě slyšeli svou mateřštinu, je
zprvu překvapilo, ale za chvíli se přidali, zpí-
vali se mnou a bylo to úžasné. Verdiho Travi-
ata jim sice nic moc neříkala, ale atmosféra
byla i tak báječná.

Zapojila jste se do řady akcí, které mají ve svém
výsledku pomáhat. Vedl vás k tomu nějaký konkrétní
důvod?
Svým způsobem ano. Pomáhat považuji za
svoji povinnost. Nechci, aby to vyznělo jako
nějaká otřepaná fráze. Víte, já jsem měla to
velké štěstí, že jsem se narodila v krásné
zemi, řekla bych, že i ve správné době,
a navíc v úžasné rodině. Zjistila jsem, že
mně osobně vlastně nic nechybí. To ale ne-
znamená, že bych si plně neuvědomovala,
že tohle zdaleka nemůže říci každý. Všude
kolem je spousta negativního, katastrofy pří-
rodní i lidské ... Neříkám, že jsem pro
všechno benefiční. Kolikrát si někdo udělá
nadaci a nakonec z ní sám velmi dobře žije.
To je podlé a s tím nechci mít nic společ-
ného. Na druhou stranu ale vidíte, že je
spousta lidí, kteří svou pomoc myslí
upřímně, a to je moc fajn.

V lednu se v Klubu Mlejn konal benefiční koncert s názvem O patro výš. Byl poděkováním
všem, kteří přispěli na plošinu pro Martina Navrátila z FZŠ Mezi Školami. Benefice byla
spojena s osmým ročníkem akce pro děti z dětských domovů Hvězda pro hvězdičku.
Mezi účinkujícími byla také sopranistka Markéta Mátlová, kterou jsme požádali
o krátký rozhovor.

Vím, že mimo jiné pomáháte jednomu dětskému do-
movu za Prahou. Jak jste se ale dověděla o projek-
tech občanského sdružení Peppermint?
Díky Janu Kalouskovi. Známe se už řadu let,
máme za sebou společná vystoupení, takže
když mi zavolal a ptal se, jestli bych udělala
nějaké vystoupení, řekla jsem ano. Já sama
žiji šťastný život a tak se snažím alespoň
kousek štěstí dát těm, kterým se ho v plné
míře nedostává.

Zmínila jste, že máte úžasnou rodinu.
Úžasnou a velkou. Mám rodiče, pět sester,
švagry, synovce a neteře. Báječné je, že
všichni, včetně těch nejmenších, máme vztah
k hudbě. Ne že bychom se pravidelně setká-
vali a společně koncertovali. Tak to není. Ale
například o Vánocích se na společné muzicí-
rování všichni těšíme. I když jeden společný
koncert jsme připravili. V Emauzích - tatín-
kovi ke kulatinám. Bylo to fantastické, ale
ojedinělé. Když už mluvíme o vztahu
k hudbě, u nás zpívá i pes. Když mě slyšel
zpívat, asi měl pocit, že vyju a tak se přidal.
Je ale vybíravý. Zpívá jen na Svatební po-
chod. Už při prvních tónech letí ke klavíru,
sedne si a spustí.

Tak to budete mít jednou veselou svatbu.
To mi povídejte. Ale ještě žádnou nechystám.
To ale neznamená, že jednou nepřijde. Zatím
pracuji na 130 %, v tom budu asi po tatín-
kovi, mám spoustu plánů a nápadů, ale vím,
že bez vlastní rodiny by nebyl můj život
úplný. Moc ráda jednou svým dětem předám
všechno co umím, vím a znám.

Co vás čeká v nejbližší budoucnosti?
Je to řada koncertů - v Německu, Rusku,
Chorvatsku, Číně, Itálii a samozřejmě také
v Praze.

Ráda bych natočila vánoční cédéčko, kde
by byly koledy z různých zemí, s varhaníkem
Vítem Havlíčkem budeme natáčet na Kuksu
skladby staré 400 možná 500 let, které ještě
nikdy nebyly nahrány a pak mě čekají dva
úžasné projekty Souznění árií a portrétů
a Osobnosti naší vlasti se světoznámým foto-
grafem Jadranem Šetlíkem.

Více informací o Markétě Mátlové, jejích
koncertech i nových projektech najdete na
www.marketamatlova.com. Eva Černá

Hudba mě provází
celým životem
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Narodil jsem se v roce 1971 v So-
kolově, ale biologická matka se
mě vzdala. „Našli si mě“ Pražáci,
takže od dvou měsíců žiji tady.
Po základce měla být moje dráha
řezník s maturitou. To se nestalo
a po několika nedokončených vy-
sokých školách jsem začal praco-
vat. Nejprve ve Výzkumném ústa-
vu potravinářského průmyslu, pak
ve společnosti, která dělala banko-
maty a platební karty. Tam jsem
načerpal řadu znalostí, vypracoval
jsem se a přesedlal do rádia, kon-
krétně do Rádia City na pozici
obchodního ředitele. Můj způsob
života byl zcela běžný. V roce
2004 jsem nedaleko Stráže nad
Ohří ojbevil Horní hrad, který mě
zaujal. Právě tam jsem si uvědo-
mil, že by se mi líbilo, kdyby po
mně něco zbylo. Něco, co mě pře-
koná. A tak přišlo rozhodnutí, že
Hornímu hradu budu pomáhat.
Otázka zněla jak.

A odpověď?
Ta přišla, když jsem zjistil, že
pouze moje peníze na záchranu
hradu nestačí. Částka na rekon-
strukci byla vyčíslena zhruba na
200 milionů korun. Začal jsem
tedy vymýšlet, jak do záchrany
hradu zapojit co nejvíce lidí, kteří
by přispěli relativně malou částkou,
a aby jich bylo hodně. Vymyslel
jsem, že napíši knížku a tu dám
jako dárek každému, kdo přispěje
dvousetkorunou. Podaří-li se najít
milion☺ čtenářů, bude to v suchu.

Jenomže knížka musí o něčem být.
Šlo o hrad, muselo to být něco
historického. Nechal jsem si tedy
ušít gotické oblečení, boty,
brašnu, zhubnul 31 kilo, abych
si odlehčil, a vyrazil jsem z Prahy-
Libně pěšky na Horní hrad.
S sebou jsem nesl dva meče –
jeden na svou obranu před loupež-
níky a divou zvěří, druhý, dvou-
ruční meč Fénix, jako dar majiteli
hradu. Cesta trvala šest dní a byla

V únoru přišel na besedu do
dvou našich klubů seniorů
poutník Petr Hroch Binder.
A protože s poutníkem se
člověk nesetká každý den, byli
jsme při tom. Jeho vyprávění
bylo poutavé, neobyčejně
zajímavé, plné příhod
a laskavého humoru,
tak jsme ho po skončení
besedy trochu vyzpovídali.

tam dojdu pěšky, potom se pot-
kám se Svatým otcem, předám
mu dárky, on požehná sochu
sv. Václava, kterou mu tam done-
su, a zase se vrátím. Půl roku mi
trvalo, než jsem zjistil, že žádná
instituce v Čechách mi to setkání
nepomůže domluvit. I tak jsem se
ale na cestu vydal. Byla dlouhá
1 544 kilometry, prošel jsem 6 stá-
tů a po 43 dnech jsem stanul
v Římě. Během cesty se podařil
malý zázrak, domluvili mi mož-
nost být přítomen generální audi-
enci Svatého otce. Skutečně jsme
spolu krátce hovořili, mohl jsem
mu předat dárky, on požehnal ma-
lou i velkou sochu sv. Václava, ještě
jednou jsem mu políbil Rybářský
prsten a pomalu byl čas začít mys-
let na návrat, ten už autem.

A co knížky?
To bylo asi v roce 2006, kdy za

mnou přišla maminka, moje
věčná inspirace a říká:
„V novinách o tobě píší

jako o spisovateli a ty
máš přitom vyda-
nou jednu knížku,
koukej napsat něco

dalšího.“ My jsme
byli shodou okolností
ten rok na dovolené
v Egyptě, kde mě za

těch 15 dní potkalo
všechno nepříjemné, na co si jen
vzpomenete. Napsal jsem o tom
povídku, následně vzniklo dalších
26 a druhá knížka, především
o mojí mamince, byla na světě.
Jmenuje se Putování Hrocha aneb
můj život s mámou. Peníze získa-
né z „prodeje“ pomáhají Dětské
léčebně v Bukovanech a Středisku
rané péče. Pak přišly další – o ces-
tě do Vatikánu za Svatým otcem,
o putování s kočovným divadlem

Naše země
je pro mě ze všech

nejkrásnější

a také knížka pohádek a básniček
pro děti.

Jak byste to, co děláte, nazval?
Je to koníček. Pomáhat a pomáhat
efektivně se pro mě stalo koníč-
kem. Dělá mi to radost, protože
vidím, že je to smysluplné, že to
jde. Dnes jsem na volné noze,
mám několik zdrojů příjmu – rá-
dio, reklamní agenturu, divadlo
pro děti nebo klub, který jsem vlo-
ni založil. Je to vinotéka, místo pro
setkávání a zároveň kamenný ob-
chod, kde je možné získat dárky.
Ty financuji z vlastních prostředků
a získané peníze jdou do poslední-
ho haléře na charitativní projekty.

Co projekt Putování hrocha dává vám?
Na každé pouti, a nebylo jich
málo, jsem potkal celou řadu bá-
ječných lidí, poznal krásná mís-
ta, každá cesta mě ovlivnila,
změnila a poučila. A ideální je,
když toto poučení předám dál.
Ať už formou knížky nebo vy-
právění. Kdybych si nechal ty
zkušenosti pro sebe, šel jsem tu
cestu zbytečně.

Při vašem vyprávění jste častokrát zmí-
nil maminku. Působí to dojmem, že je
mezi vámi neobyčejně silné pouto.
Určitě ano. Máma byla ten „mo-
tor“, který řekl: „Tohle dítě si
vezmeme a nenecháme ho žít
v dětském domově.“ Rodiče mi
dali spoustu lásky, úžasným způ-
sobem se o mě postarali a dnes je
řada na mně. Navíc bydlíme ve
stejném domě, takže kontakt je
stále velice úzký.

Co plánujete dál?
Po zkušenosti z Říma jsem si
řekl, že další cesty zatím povedou
jen po Čechách. Jednak se mi
stýská a také je pro mě důležitější
povídat si s našimi lidmi o našich
radostech i strastech. Navíc naše
země je pro mě nejkrásnější. Dal-
ší tedy bude křížová výprava po
památkách a zajímavých místech
České republiky, v hlavě mám
Svatojakubskou cestu – 3 500 ki-
lometrů bych chtěl urazit za 100
dní, poslední cesta bude do Jeru-
zaléma. To je ale tak daleko, že
tam ještě ani nevidím.

A úplně nejbližší budoucnost?
V dubnu čekáme narození syna
Péti (to jméno nebude po mně, ale
po mém otci). Alespoň nám říkají,
že to bude kluk. Tak uvidíme.

Více informací najdete na
www.putovanihrocha.cz. Eva Černá

dlouhá zhruba 180 kilometrů. Do
té doby jsem nikdy takovouhle
štreku neabsolvoval, natož v go-
tickém. Bylo to „úžasné“, protože
jsem nevěděl, kde budu spát,
koho potkám, jestli tam vůbec
dojdu... Nicméně povedlo se, do-
razil jsem na Horní hrad, předal
jsem dvouruční meč a řekl, že
dokud bude Fénix ve zdech
Hauenštejnu – Horního hradu,
už mu nehrozí žádná devastace.
O této cestě je moje první knížka
Putování Hrocha aneb cesta za
Fénixem z Prahy na Horní hrad.
Psal se rok 2005 a z Hrocha se
stal poutník Hroch. Od té doby
peníze z Putování Hrocha pomá-
hají. Lidé si knížky nebo jiné
dárky nekupují. Finančně přispějí
na některý charitativní projekt,
dnes už jich je asi 15, a jako po-
děkování dostanou dárek.

Kde se vůbec ve vašem jménu vzal ten
Hroch?
Já se strašně rád koupu. Když
říkám strašně, má to
hned dva významy.
Hodně a také ten,
že je kolem mě po-
topa, což je strašné.
Na jedné služební
cestě zažil kolega mé
koupaní a ze samé ra-
dosti, že má mokré
ponožky, mě nazval hrochem a už
mi to zůstalo.

Vy jste se ale vydal
i podstatně dál než
na Horní hrad.
Naplánoval jsem putování z Hor-
ního hradu do Říma, kde, jak jsem
se rozhodl, se potkám s papežem.
Říkal jsem si, to bude jednoduché,
obrátím se na Apoštolskou nun-
ciaturu, oni mi domluví setkání, já
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Případné pohledy z lanovky a pohledy na lanovku
V únorovém STOPu byl představen projekt
lanovky, která by mohla spojit hypermarket
Galerie poblíž metra Nové Butovice s koneč-
nou tramvají Sídliště Barrandov. Kde se
vezme potřebných několik set miliónů Kč in-
vestic, je při enormním zadlužení hlavního
města Prahy i státu ve hvězdách. Jde jistě
o běh na dlouhou trať. Tvrzení, že lanovka
by byla ekologicky šetrná má jeden problém –
dopad na vzhled krajiny. Obnáší tři mo-
hutné nosné sloupy, z nichž první by byl
v přírodní rezervaci Prokopské údolí – lokalita
Velký Diabáz (podmořská sopka), druhý
možná v téže rezervaci v lokalitě hradiště
Nové Butovice a třetí mimo rezervaci již na
Barrandovské straně údolí. K tomu je nutné
připočítat dráty, na kterých by lanovka jezdila.
Jistě, pohled z lanovky by byl za příznivého
počasí úchvatný, pohledy pěších turistů a cyk-
listů v oblastech dotčených lanovkou by ale ci-
telně utrpěly.

Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13

Proč cesta končí v půli parku?
Čtu váš měsíčník a nelíbí se mi dost jedno-
stranně psané články. Představoval bych si více
článků z pozice obyčejných lidí. Nyní se v par-
ku směrem k ulici U Jezera buduje asfaltová
stezka, která však končí uprostřed louky
a je označena cedulí nebezpečí pádu - což se mi
při námraze už stalo. Pochybuji o vhodném
povrchu. Rád bych věděl něco bližšího o těchto
stavbách a případných dalších projektech
v Centrálním parku. Zdravím.

Miloslav Novák

Z vaŠich dopisů

Ještě k rekonstrukci obchodního centra Lužiny
Článek o rekonstrukci obchodního centra
na Lužinách v únorovém STOPu vzbudil
velký zájem. Většina ohlasů byla pozitiv-
ních. Samozřejmě se objevily i další
otázky, na které nám odpověděl zástupce
investora.

Pediatr už prý dostal výpověď. Chtěl bych
se zeptat, zda bude v centru zachována kni-
hovna a pošta. Také by mne zajímalo, kdy
má přestavba začít a kde bude pošta po dobu
rekonstrukce umístěna. Předpokládám, že
pobočka knihovny bude uzavřena.

Aleš Vícha

V článku jsem se nedočetla, jak bude řešen
průchod centrem během rekonstrukce. Samo-
zřejmě chápu že by nebylo dobré, aby lidé
procházeli staveništěm. Předpokládám, že
vstup k Bille bude pouze od metra. Pak by
ale měl být vytvořen chodník mezi OC
a parkovištěm, protože denně průchodem přes
OC projde opravdu hodně lidí a hlavně dětí
z nedaleké školy. Po znovuotevření centra by
měl být průchod zachován po dobu, kdy jezdí
metro, protože je nás hodně, kteří chodíme
z Velké Ohrady pěšky „na metro a z metra“
i v pozdějších hodinách. Radka Lhotáková

Co se týče stávajících nájemců, všem byl
přednostně nabídnut pronájem v novém ob-
chodním centru a je na zvážení jich samot-
ných, zda budou chtít své provozovny
v obchodním centru zachovat i po rekon-
strukci. Naším cílem je zde služby pro lidi
rozšiřovat, nikoli rušit. Nikdo z lékařů od
nás nedostal výpověď, naopak bychom rádi
v centru vybudovali zdravotnické středisko,
které by služby tohoto druhu ještě rozšířilo.
Zdravotnickým zařízením tedy byly kon-
krétní prostory nabídnuty. Jak České poště,
tak i Městské knihovně byly nabídnuty
různé varianty prostorů, které jsme pro je-

jich provozovny speciálně vytvořili. Obě in-
stituce bychom rádi zachovali a již proběhlo
několik společných jednání. Městské kni-
hovně jsme nabídli prostor o velikosti kolem
1 100 m2. Vzhledem k tomu, že dochází
téměř denně k úpravě vnitřních dispozic
centra, půdorysy umístěné na internetu ne-
jsou zcela aktuální. Začátek rekonstrukce je
plánován na srpen tohoto roku a v provozu
zůstane pouze supermarket Billa. Provoz
pobočky Městské knihovny a pošty bude
přerušen. Vzhledem k technické náročnosti
není bohužel v našich silách tyto služby
během rekonstrukce zachovat v provozu.
(Praha 13 jedná o možnosti náhradního
umístění pošty v jiné budově – pozn. red.).

V průběhu rekonstrukce nebude bohužel
možný průchod centrem. Obyvatelé budou
muset využívat stávajících chodníků nachá-
zejících se v okolí centra. Přístup do Billy
bude dočasně vybudován přímo u východu
z metra. Rekonstrukcí dojde ke změně dis-
pozic centra. Stávající atrium bude zastře-
šeno a vznikne uzavřené centrum. Vzhledem
k tomu bude průchod zachován v časovém
rozmezí od 6 do 22 hodin.

Radek Menšík, jednatel OC Lužiny, s.r.o.

na co se ptáte

Vážený pane Nováku, ve STOPu zveřejňu-
jeme mnoho textů od obyvatel Prahy 13 a za-
řazujeme i ten váš. Práce v Centrálním parku
organizuje Odbor městského investora Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, náš odbor životního
prostředí je jen poradním orgánem. Cesta
v tuto chvíli končí v polovině proto, že na
jejím plánovaném napojení jsou dva sou-
kromé pozemky, na které je nutno získat sou-
hlas. Podle informací firmy zplnomocněné
jednáním za magistrát jednal o tomto po-
zemku kvůli majetkoprávním vztahům do-
konce soud. Stavební práce bylo ale kvůli
čerpání rozpočtu nutno zahájit v loňském
roce, i když všechny majetkoprávní záležitosti
nebyly dořešeny. Nyní došlo u pozemku k ur-
čitému posunu, takže je tu naděje, že se věci
pohnou k lepšímu a že bude možno cestu do-
táhnout až k ulici U Jezera. Co se týče povr-

chu, byl zvolen zcela standardní, a to tak, aby
po cestě mohli jezdit cyklisté, maminky
s kočárky i kolečkoví bruslaři. Hladší povrch
samozřejmě snadněji namrzne, proto byly na
staveništi umístěny varovné tabulky.

Samuel Truschka, oddělení tisku a informací

Díky za sluníčko pod střechou
Prostřednictvím STOPu bych chtěla velice podě-
kovat Mateřské škole Sluníčko pod střechou, kte-
rou najdete na Lužinách v Mohylové ulici.
Letos, po třech letech, opustí tuto skvělou školku
i moje děti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že se
zde dětem věnují na 100 %, mají hodně zájmo-
vých kroužků a skvěle děti připravují na vstup
do základní školy. Paní učitelky jsou v tom nej-
lepším smyslu slova skutečné profesionálky. Sama
za sebe, ale myslím, že i za ostatní rodiče, mohu
tuto školku, kterou řadím na první místo mezi
všemi, jen doporučit. Moje dvojčata si díky ní
odnesou do dalšího života skutečně hodně pozi-
tivního. Moc děkuji paní ředitelce Heleně Zdru-
becké a celému kolektivu. Věra Stejskalová
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Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St.

v kostele sv. Jakuba St. ve Stodůlkách:
Zelený čtvrtek (5. 4.)
18.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
Velký pátek (6. 4.)
17.15 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - Velkopáteční obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 7. 4.)
21.00 hod. - katechumeni přijímají iniciační svátosti
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 8. 4.)

8.00 hod. - mše sv.
18.00 hod. - mše sv.
Velikonoční pondělí (9. 4.)
8.00 hod. - mše sv.

velikonoční bohoslužby

v Komunitním centru sv. Prokopa:
Zelený čtvrtek (5. 4.)
17.00 hod. - mše sv. na památku ustanovení Eucharistie
Velký pátek (6. 4.)
17.00 hod. - Velkopáteční obřady
Bílá sobota (7. 4.)

8.30 hod. - modlitba se čtením a katechumenátní obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 7. 4.) - 19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 8. 4.)

9.30 - mše sv.
11.00 - mše sv.
Velikonoční pondělí (9. 4.)
11.00 - mše sv.

Sbor Církve bratrské
Třináctka - křesťanské centrum Luka (Mukařov-
ského 1986, 1. patro)
Velkopáteční „Cesta kříže“ - pátek 6. 4. v 18.30
Zveme všechny, kdo chtějí společně prožít velikonoční po-
selství. Od Třináctky vyjdeme v 18.30. Cestu, během níž
bude několik zastavení se zamyšlením nad biblickými texty
a modlitbami, skončíme na Makču Pikču.
Ranní vítání vzkříšeného Pána - neděle 8. 4.
7.00 - sraz na vrcholu Makču Pikču, společné modlitby

a chvály.
8.00 - společná snídaně v prostorách Třináctky, modlitby

a židovské tance
10.00 - Velikonoční nedělní bohoslužba
Více informací na www.13ka.cz.

Velikonoce – naděje na nový život!
Když se řekne Velikonoce, většina z nás myslí
na jaro, na přírodu probouzející se opět k ži-
votu, na kvetoucí stromy prozářené teplem
sluníčka, „vracejícího se“ po dlouhém období
zimy, na jakoby radostnější a optimističtější
atmosféru, která v tomto období nastává.

Ne náhodou si církev vybrala právě toto
období pro slavení křesťanských svátků, které
poukazují mnohem silněji než příroda na jaře

na sílu života, která je schopna oživit nejen
zdánlivě mrtvou přírodu, ale naplnit životem
i člověka.

Křesťanské velikonoční svátky začínají na
Zelený čtvrtek večer, kdy si křesťané připomí-
nají Poslední večeři Ježíše Krista, kterou pro-
žíval spolu se svými apoštoly, a jeho následné

uvěznění. Velký pátek se hlavně soustředí na
cestu (tzv. Křížová cesta) Ježíše Krista z Jeru-
zaléma na kopec za městem zvaný Golgota,
kde následovalo jeho ukřižování a smrt.
Během Bílé soboty křesťané bdí na modlit-
bách a rozjímají o tajemství života a smrti,
aby si pozdě večer či v noci ze soboty na ne-
děli připomněli Ježíšovo zmrtvýchvstání.

Může se nám zdát divné, že věřící věnují
tolik času tak
bolestné udá-
losti plné utr-
pení, která se
navíc odehrála
tak dávno – je
to už skoro
2 000 let. Na
druhou stranu
jsou bolest,
utrpení a smrt
neoddělitelnou
součástí na-
šeho života.
Jsou přítomné
ve společnos-
tech nejen
chudých, po-
stižených hla-

dem, válkou, bídou, žijících na nízké úrovni
vzdělanosti, ale také ve společnostech civili-
zovaných, se starobylou kulturou, žijících na
vysoké vědecké a technické úrovni. Každo-
roční prožívání Kristovy smrti a jeho zmr-
tvýchvstání dovoluje věřícím snadněji
přijímat problémy a bolesti běžného života,

protože Ježíšovo vítězství nad smrtí naplňuje
člověka silou potřebnou k jejich překonávání;
naplňuje myšlenkou, že v každém umírání se
skrývá naděje nového života; že ti, kteří od
nás odešli, čekají na nás v jiném světě. Ve
světě, kde už žádná bolest a utrpení není!

Na nadcházející velikonoční čas přeji všem
hodně optimizmu, síly potřebné k překoná-
vání všeho, co nás tíží, radosti z daru života,
který nás naplňuje, pokoje do srdce, abychom
se v klidu a beze strachu dívali do budoucna!

P. Adam Lodek,

administrátor římskokatolické farnosti v Praze - Stodůlkách
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Divadlo pro prvňáčky
V Základní škole Mohylová na
Lužinách se už druhým rokem
se pokoušíme o užší spolupráci
prvňáčků s páťáky. Chodí se vzá-
jemně navštěvovat, slaví spolu Vá-
noce, pomáhají si a připravují

společné akce. Letos vyráběli žáci
páté třídy v předmětu Člověk
a svět malé maňásky. Když už byla
práce hotova, bylo nám líto ma-
ňásky dále nevyužít. Proto se děti
rozdělily do skupinek, vymyslely

a napsaly scénář
loutkového před-
stavení a v první
třídě ho s velkým
úspěchem zahrá-
ly. Možná se
tak podařila za-
ložit další malá
tradice. Teď se
páťáci těší, čím
je na oplátku
překvapí malí
spolužáci.

Jana Moravcová

Letní dětský tábor Mirabel
Taneční studio Mirabel pořádá ve
dnech 11. - 25. 8. klasický letní
tábor pro holky a kluky ve věku
1. až 9. třídy ZŠ. Tábor Kořen se
nachází v hezkém prostředí pří-
rodního parku Kosí potok neda-
leko Plané u Mariánských Lázní

a Konstantinových Lázní. Více in-
formací naleznete na www.tsmira-
bel.cz. V případě zájmu můžete
kontaktovat hlavního vedoucího
tábora na tichy.p@tsmirabel.cz
nebo telefonicky na 604 365 816.

Kristína Pekárková

Naše srdce nezamrzla
Taneční studio Mirabel uspořá-
dalo koncem ledna benefiční ta-
neční představení irského tance
na motivy pohádky Sněhová
královna. Představení ve pro-
spěch Textilní dílny Gawain,
sociální služby pro lidi s mentál-
ním postižením, se konalo v Sa-
lesiánském divadle v Kobylisích.
Celkem se podařilo vybrat
60 000 Kč, které byly slavnostně
předány dětmi a patronkou akce,
herečkou Lenkou Vlasákovou.
Čistý výtěžek ze vstupného
bude zdvojnásoben Nadací
Divoké Husy. Repríza předsta-
vení proběhne 11. března od
15 hodin v Klubu Mlejn ve Sto-
důlkách. Tanečnice TS Mirabel
předvedly nádherné představení

plné krásné irské hudby, tance
a barev. Děti na přípravě inten-
zivně pracovaly již od října, kdy
začaly s přípravou choreografií,
návrhy kostýmů, rekvizit a kulis.
Jejich tanec doplnili svým herec-
kým a hudebním uměním také
uživatelé Textilní dílny
Gawain, takže na představení
aktivně spolupracovali i sami
obdarovaní.

Dětem tento projekt přinesl
velké zkušenosti, navázaly úzká
přátelství s lidmi s mentálním
postižením a poznaly, že i oni žijí
běžný život jako všichni ostatní,
že mají své city, potřeby, ambice,
že stejně jako ony mají trému
před vystoupením, že se na akci
těší. –red-

Školička pokračuje
V Základní škole
Mohylová na Luži-
nách začíná jarní
část Školičky pro
předškoláky. Kurz
proběhne v sedmi
lekcích ve dnech
21. 3. až 2. 5., vždy
ve středu od 16.00
hod. ve společenské
místnosti naší školy.
Termíny: 21. 3., 28. 3. (současně
ukázková hodina pro rodiče),
4. 4., 11. 4., 18. 4. (současně
ukázková hodina pro rodiče),

25. 4. (současně ukázková hodina
pro rodiče) a 2. 5. Více na
www.zsmohylova.cz.

Martina Štychová, ředitelka školy

Ten dělá to a ten zas tohle

Soutěž o zaměstnavatele roku 2012

Přijďte si k nám, do Základní
školy Klausova na Velké Ohradě,
vyzkoušet, co všechno již vaše
děti zvládnou. Každou třetí
středu v měsíci (21. 3., 25. 4.,
6. 6.) od 17 hodin pokračují
zdarma tvořivé dílničky pro ro-
diče s dětmi, zejména předškol-

ního věku. V příjemné atmosféře
s našimi učiteli ožijí některé za-
pomenuté tradice a děti si také
mohou vyzkoušet roli školáka.
Kontakt: Helena Hejnová,
zástupkyně ředitele,
tel. 732 222 953.

Helena Hejnová

Občanské sdružení Rytmus,
které poskytuje službu podporo-
vaného zaměstnávání lidem se
zdravotním postižením, vyhlá-
silo již popáté soutěž Stejná
šance – Zaměstnavatel 2012.
Cílem soutěže je podpořit firmy,
které lidem se znevýhodněním
dávají stejnou šanci jako ostat-
ním a tak přispívají k jejich za-
čleňování do společnosti.

Nominovat zaměstnavatele do
soutěže může do 31. března
2012 široká veřejnost vyplněním
nominačního listu na portále
nebo zasláním nominačního
listu na níže uvedenou adresu.

Kontakt: Rytmus, o.s., Lon-
dýnská 81, Praha 2,
tel. 224 255 819, e-mail: dani-
ela.kolouchova@rytmus.org,
www.rytmus.org. Daniela Kolouchová

Tábor na Soumarském Mostě
Sportovní klub Harmony při-
pravuje v termínech 14. – 28. 7.
a 28. 7. – 11. 8. další ročník dět-
ského letního tábora na Sou-
marském Mostě - v krásném
šumavském prostředí na
břehu Teplé Vltavy. Tábor je
určený dětem ve věku 7 - 15
let (po dohodě s hlavním ve-
doucím příslušného turnusu
je možné vzít i dítě mladší,
případně starší). Cena je
3 500 Kč, při platbě do 30. 4.

je cena 3 300 Kč. Více
informací a přihlášku naleznete
na www.dskmotylek.info.

Robert Münzberger
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Sport

Turnaj basketbalových nadějí
Nový basketbalový klub HB
Basket, působící v regionu Dob-
řichovice - Radotín - Praha 5 -
Praha 13 - Praha 17 – Rudná, je
zaměřený na práci s dětmi a mlá-
deží. V přípravkách pracujeme
s chlapci i děvčaty a dále pokra-
čujeme od minižactva pouze
s dívčí složkou. Jsme partnerem
USK a opíráme se o dlouholeté
trenérské zkušenosti.

V září 2011 jsme otevřeli ve
spolupráci se školami přípravky
přímo na školách (U Tyršovy
školy, prof. O. Chlupa, generál-
por. Peřiny, Socháňova, Rudná
a Barrandov). Díky tomu se po-
čet členů HB Basketu rozšířil
na skvělých 150 dětí mezi 6 -
14 lety. Nejmenším dětem se
tak dostalo možnosti zkusit si
tento krásný kolektivní sport
přímo ve škole, získat jeho zá-
klady a možnost dále pokračo-
vat v klubových aktivitách HB
Basketu.

Po několika měsících tréninků
přišla první akce - HB Basket
uspořádal pro své nejmladší tur-
naj, kde si měli možnost vyzkou-

šet svoje dovednosti ve vzájem-
ných zápasech.

Turnaj proběhl 21. ledna na
ZŠ V Remízku na Barrandově
a zúčastnilo se ho všech 6 přípra-
vek HB Basketu - tedy přes 80
dětí, doprovázených svými rodiči.
Prvotní nesmělost se minutu od
minuty měnila v tvrdé souboje
o každý míč. Z rodičů se brzy
stali opravdoví fanoušci a svoje
ratolesti pobízeli k větší aktivitě.

Bojovné družstvo ZŠ Rudná
mile překvapilo početnou účastí
a hrálo aktivně, ale nakonec skon-
čilo ve skupině A na 3. místě za
družstvem FZŠ prof. O. Chlupa
ve Fingerově ulici. Tento tým při-
jel také prakticky v kompletní se-
stavě a působil technicky nejlépe
připraven. Vítězem skupiny byla
přípravka ze Zličína, která Chlu-
povku porazila pouze o 2 body.

Nejdůležitějším bylo to, že 80
dětí našlo cestu do tělocvičny, bo-
jovaly o každý míč, snažily se,
měly chuť hrát a našly smysl živo-
ta, tedy sport, kterému se mohou
v partě kamarádů věnovat mnoho
dalších let. Ve skupině B skončilo

na 3. místě dívčí družstvo ZŠ So-
cháňova za domácím Barrando-
vem a vítěznou ZŠ U Tyršovy
školy. V dovednostních soutěžích
se nejvíce dařilo přípravce ze Zli-
čína a Chlupovce.

Na konci byly vidět spokojené
tváře dětí a zdálo se, že i rodičů.
Byly rozdány ceny a všichni do-
stali pozvání na další turnaj,
který proběhl koncem února.
Díky všem dětem, rodičům, roz-
hodčímu a sponzorům, včetně
Středočeského kraje, který pod-
poruje přípravku v Rudné.

Doufáme, že i na dalších tur-
najích se sejdeme v takto hojném
počtu a že z těchto nových nadějí
jednou vyrostou další úspěšné
basketbalistky, jako jsou jejich
starší kolegyně v dresu HB Bas-
ket. Naše mladší žákyně pod hla-
vičkou Kladna jsou mezi čtyřmi
nejlepšími týmy Žákovské ligy
v republice a všechny naše mini-
žákovské kategorie jsou na
2. místech v pražských soutěžích.
Více informací o nás najdete
na www.hbbasket.cz.

Hana Brejlová, HB Basket Praha

Volejbal na Lužinách - od dětí po extraligu
Již 20. sezonu se na pražských Lu-
žinách realizuje projekt výchovy
mladých volejbalistů. V roce 1991
vzniklo při základní škole v Brdič-
kově ulici sportovní centrum pro
děti od 6 let, které se snaží naplnit
jejich volný čas pravidelnými tré-
ninky. Tréninky jsou vedeny zku-
šenými trenéry a odchovanci klu-
bu. V pozdějších letech se tito
mladí volejbalisté zapojují do celo-
republikových soutěží ve všech vě-
kových kategoriích (žáci, kadeti,
junioři) a bojují zde o tituly.

Až do roku 2006 nebyla přímá
návaznost mezi mládežnickými
a dospělými kategoriemi v rámci
klubu volleyball.cz ČZU Praha,
a proto úspěšní odchovanci od-
cházeli hrát nejvyšší soutěže do
extraligových a prvoligových
družstev mimo Prahu, zejména
do Odolené Vody a do Kladna.
To samozřejmě vadilo všem, kteří
se podíleli na výchově mladých
hráčů, a tak vznikla iniciativa pod
názvem Extraliga pro Prahu.

Bylo nutné najít vhodné pro-
story pro extraligu, a protože to ze
základní školy v Brdičkově ulici je
do haly v Bellušově ulici co by ka-
menem dohodil, bylo rozhodnuto.

Nejprve bylo nutné vybojovat
extraligu výhrou v 1. lize. To se
podařilo týmu vedenému zkuše-
nými bývalými reprezentanty
a v soutěžním ročníku 2006/2007
se slavil kýžený postup do extraligy.

První ročník extraligové soutěže
byl úspěšný a tým poskládaný ze
zkušených českých i zahraničních
hráčů skončil na 8. místě. Již do
tohoto týmu se začali začleňovat
nadějní junioři a odchovanci lu-
žinského volejbalu. Byli to Daniel
Pfeffer (nar. 1990) na postu libera
a blokař Tomáš Pajma (nar. 1989),
kteří v týmu působí dodnes a jsou

zde velkými oporami.
V pozdějších letech se objevo-

valo méně cizinců a více mladých
odchovanců. Málo zkušeností se
projevovalo, takže tým končil
v dalších sezonách na spodních
příčkách extraligové tabulky.
Vždy se ale nakonec podařilo
nejvyšší soutěž pro Prahu udržet.

Na současnou sezonu se tým
výrazně obměnil. Vedení angažo-
valo dlouholetého trenéra juniorů
Jana Malinu. Zkušení hráči se vy-
měnili za mladé dorostence, a tak
je pražský tým s věkovým průmě-
rem 21,6 let nejmladším v celé

extralize. Zkušenosti se nahrazují
dravostí a bojovným kolektivním
výkonem. Mladí Pražané předvá-
dějí sympatické výkony, pohybují
se kolem 6. místa a pomýšlí na
play-off, ve kterém chtějí uhrát co
možná nejlepší výsledek.

Přijďte podpořit domácí volejbalisty!
Do konce dlouhodobé části vo-
lejbalové extraligy v měsíci bře-
znu proběhne ještě 5 kol. Pří-
znivci bojů pod vysokou sítí jsou
srdečně zváni na domácí zápasy
ambiciózního týmu ČZU, hrají-
cího ve Sportovní hale v Bellušo-
vě ulici. Povzbudit vysokoškoláky
můžete 1. 3. od 19.00 v zápase
proti Odolene Vodě, 8. 3. od
19.00 přijede obhájce mistrovské-
ho titulu z posledního ročníku -
tým Českých Budějovic, 17. 3. od
18.00 pak v posledním kole pro-
běhne zápas se Zlínem. Následně
začnou probíhat boje v play-off,
ale v době uzávěrky STOPu ne-
bylo známo, kdy a s kým bude
družstvo z ČZU na domácí palu-
bovce bojovat. Termíny zápasů
a vše o klubu najdete na klubo-
vých stránkách www.czupraha.cz

Miloš Kočka, manažer klubu
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Kluci, holky a Stodůlky
Již několikátým rokem působí v
naší Základní škole Mohylová dra-
matický kroužek s názvem Kluci,
holky a Stodůlky. Letošní rok na
kroužek dochází 31 dětí ze všech
tříd prvního stupně. Přestože vě-
kový rozdíl mezi malými herci je
veliký, podařilo se sestavit tvořivý
divadelní soubor. Vloni jsme se
prezentovali dokonce vlastním fil-

movým představením Kluci
a holky ze zakleté Mohylky. Letos
se těšíme na křest malého venkov-
ního jeviště, a to vlastní divadelní
hříčkou. Až se půjdete do ZŠ Mo-
hylová podívat na Velikonoční vý-
stavu, budeme se moc těšit, že se
tohoto slavnostního aktu zúčast-
níte. Tak tedy 28. března v 17.15.
v ZŠ Mohylová. Jana Moravcová

Obvodní kola soutěží dopadla skvěle
V lednu se rozběhla obvodní

kola několika vědomostních
i sportovních soutěží. V obvod-
ním kole matematické olympiády
pro žáky 5. tříd základních škol
Prahy 5 i Prahy 13, které organi-
začně zajišťovala ZŠ Chaplinovo
nám. na Barrandově, si obdivu-
hodně vedli žáci ZŠ Kuncova.
Z celkového počtu 14 úspěšných

řešitelů ze škol naší městské části
obsadili 5 příček. Na 1. místě
skončil Tran Dink Phú a na 2. –
3. místě David Klement. Skvě-
lého úspěchu dosáhl Viktor Fu-
kala, který, ač je teprve žákem
čtvrté třídy, skončil na 4. – 6.
místě společně s dalším žákem
z Kuncovky Matějem Hrnjicou.
Úspěšná byla i Věra Hrušková,
která obsadila 9. – 11. místo.

Výborně si vedli i žáci II.
stupně. Žákyně 9. ročníku ZŠ
Kuncova Kateřina Kružíková vy-
hrála bez ztráty jediného bodu
obvodní kolo dějepisné olympi-

ády a nechala za sebou nejen
všechny žáky základních škol,
ale i studenty víceletých gymná-
zií z obou obvodů.

Bezkonkurenční byli v obvod-
ním kole Poháru pražských škol
v basketbalu chlapci 6. – 7. tříd
David Potužník, Kryštof Kulčák,
David Havelka, Daniel Ran-
duška, Matěj Kvasnička, Jan

Lula, Marek
Taussig a Zde-
něk Žižka, kteří
obsadili 1. místo
a postoupili do
pražského kola.
Potvrdili tak roli
favorita, do
které se dostali
po podzimním
vítězství v praž-
ském turnaji
v košíkové And
1 Cup, kterým

si zajistili postup do jarního re-
publikového kola. Děvčata ze
7. – 9. tříd Karolína Fadrhon-
sová, Aneta Zuzáková, Kateřina
Šimková, Jana Tučková, Sára
Tomková, Adéla Řeřichová
a Michaela Baldová se nenechala
zahanbit a rovněž suverénně zví-
tězila v OK a nominovala se do
krajského kola v kategorii nej-
starších žákyň základních škol.
Všem jmenovaným žákům děkuji
za vzornou reprezentaci školy
a blahopřeji jim k dosaženým vý-
sledkům.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Máme vlastní učebnici
Již více než deset let existují ve
FZŠ Brdičkova třídy se speciali-
zací na matematiku, do kterých se
žáci mohou přihlásit od 6. roč-
níku. Úspěchy našich žáků v ma-
tematických soutěžích jasně
vypovídají o tom, že kvalita výuky
matematiky je více než dobrá. Pro
zlepšení studia matematiky na-
psali naši pedagogové i svoji učeb-
nici, kterou mají žáci k dispozici
na webových stránkách školy.
Učebnici používají jak doma pro
samostudium, tak pro procvičo-
vání v hodinách. Že jsou naši žáci
nejlepší mezi základními školami
Prahy 13 a mnohdy lepší než
gymnazisté, to potvrzují i naše vý-
sledky. V lednu se konalo obvodní
kolo Pythagoriády pro 6. - 8. roč-
níky. V kategorii 6. ročníků obsa-
dil David Říha 1. místo a Tomáš

Melcher 2. místo, Pavlína Křen-
ková a František Knobloch
3. místo a Filip Lovácz a Adam
Hrubý 4. místo. V kategorii
8. ročníků, která byla velmi ná-
ročná, obsadil 1. místo René Ga-
besam a Anna Andreeva 2. místo.
Lukáš Melcher byl na 4. místě.

V matematické olympiádě
9. ročníků, která má již padesáti-
letou tradici, byla žákyně 9. roč-
níku Lenka Burešová na 1. místě,
Šimon Pavlín na 4. místě a Mar-
tin Marek na 6. místě.
Děkujeme našim studentům
za vzornou reprezentaci školy
a zveme budoucí žáky 6. ročníků,
aby i oni přišli rozšířit řady na-
šich úspěšných studentů. Veškeré
informace naleznete na
www.fzsbrdickova.cz.

Kamila Hubalovská

Rozšiřujeme výuku angličtiny
Na základě přání rodičů našich
žáků rozšiřujeme ve FZŠ Mezi
Školami již od 2. pololetí tohoto
školního roku výuku anglického
jazyka v rámci mimoškolní čin-
nosti o hodiny angličtiny s rodi-
lým mluvčím ve spolupráci s Ja-
zykovou školou Jipka. Kurzy jsou
určeny žákům 1. i 2. stupně a us-
kuteční se v prostorách školy.
Zároveň byl ve spolupráci s ces-
tovní kanceláří Albion zorgani-

zován osmidenní poznávací zá-
jezd do Worthingu, v rámci kte-
rého žáci 5. - 9. tříd absolvují
12 lekcí výuky angličtiny v ta-
mější jazykové škole.

Věříme, že zdokonalování
a prohlubování výuky angličtiny
přinese ještě výraznější úspěchy
v olympiádách, jazykových soutě-
žích a následném studiu. Více in-
formací naleznete na www.fzsme-
ziskolami.cz. Ivana Hamplová

Informace pro rodiče a žáky
5. ročníků základních škol
Základní škola Kuncova otevře
ve školním roce 2012/2013 tři
6. třídy, které v případě dostateč-
ného počtu zájemců budou
rozděleny do čtyř studij-
ních skupin.

Nabízíme:
� rozšířenou výuku matematiky

a informatiky (počítačů)
� rozšířenou výuku jazyků (AJ - FJ nebo AJ

- NJ nebo AJ - RJ)
� rozšířenou výuku tělesné výchovy (judo,

basketbal)
� rozšířenou výuku výtvarné výchovy (vý-

tvarný seminář, dějiny umění)

Do matematické a jazykové
studijní skupiny budou bez přijí-

mací zkoušky přijati žáci, kteří
v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vy-
znamenáním, do sportovní a vý-

tvarné skupiny všichni zá-
jemci, pokud neměli
žádnou známku horší než
trojku a chování měli
pouze velmi dobré. Žáci
všech skupin mají většinu

předmětů společně v každé třídě
6. ročníku, do skupin se dělí
pouze na výuku dle specializace.

Podrobnější informace o škole
a přijímacím řízení včetně přihlá-
šek do budoucích 6. tříd nalezne-
te na www.zskuncova.org.
Vyplněné přihlášky zasílejte nej-
později do 15. 5. 2012 na adresu
školy. Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Nový kurz irského tance
Taneční studio Mirabel otevírá
ve druhém pololetí nový kurz ir-
ského tance pro začátečníky -
děti ve věku 6 - 10 let. Kurzy
probíhají v ZŠ Trávníčkova 1744
(poblíž stanice metra Luka) kaž-
dé úterý a čtvrtek od 14 do 15
hodin. V případě zájmu můžete
přijít a hodinu si zdarma vy-
zkoušet a teprve poté se rozhod-
nout, zda vám kurz vyhovuje.

Stačí se předem objednat na tel.
737 685 067. Více na www.tsmi-
rabel.cz. Děti nemusí mít před-
chozí taneční zkušenosti, nepo-
žadujeme taneční předpoklady,
nevybíráme dle talentu. V Ta-
nečním studiu Mirabel může
tančit každý, kdo se chce věnovat
irskému tanci naplno, účastnit se
vystoupení, projektů a soutěží.

Kristína Pekárková
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Program:
po 5. 3. – klub s Luckou a Hanou
st 7. 3. – hudební odpoledne
po 12. 3. – origami
st 14. 3. – klub s Luckou a Karolínou
po 19. 3. – filmový klub s besedou
st 21. 3. – výtvarná dílna - fimo
po 26. 3. – turnaj v šipkách
st 28. 3. – klub s Luckou a Karolínou

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

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

Hana Pětníková

Klub JednaTrojka v březnu

Bojí se mladí lidé lásky, vztahů,
dokáží řešit problémy, vědí, kde
hledat pomoc? Jak vyplynulo
z našeho průzkumu, někteří ano,
někteří ne, ale informací
o tomto tématu nemá
dostatek nikdo. Mezi
nejčastější obavy z lásky
patří strach z nevěry, ze
zrady, z lásky neopěto-
vané nebo ze zklamání. Proto se
letošní kampaň Labestra - Láska
beze strachu, zaměřila na proble-
matiku partnerských vztahů.
Opět, jak je již tradicí, budou
vzdělávací materiály volně do-
stupné na www.planovaniro-
diny.cz, kde můžete nalézt
i materiály z minulých ročníků,
které se věnovaly antikoncepci
a vybraným oblastem reprodukč-
ního zdraví. Kampaň je spojena
s veřejnou sbírkou, pokud si za-

koupíte valentýnské přáníčko,
pomůžete provozu elektronic-
kého poradenství, zajímavým se-
minářům pro mladé lidi

i jednotlivým školám při
vzdělávání v oblasti part-
nerských vztahů a zod-
povědného rodičovství.
Přáníčka pro letošní roč-
ník navrhli mladí stu-

denti výtvarných oborů.
Další informace jsou k dispo-

zici na www.planovanirodiny.cz.

Kontakt:
Zuzana Prouzová,
výkonná ředitelka
Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu
U Topíren 2, 170 00 Praha 7
www.planovanirodiny.cz
tel. 224 231 524, 606 917 488

Zuzana Prouzová

Strach z lásky

Pomáhají druhým

Klub se nachází v Centrálním
parku proti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra
Luka). Je otevřen každé pondělí
a středu od 14 do 20 hodin.
Dětem a mládeži ve věku od 13
do 19 let z Prahy 13 nabízí
možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení,
internet a příjemné posezení.
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících
(škola, rodina, vztahy, sex,
drogy, alkohol, zájmy, pomoc
s hledáním brigády a nabídka
doučování).

(Národní rada pro zdravotně po-
stižené). Projekt „Manuál on
line“ (zdroj aktuálních kontaktů
na specializovanou péči poskyto-
vanou lidem po poškození moz-
ku a nabídka on line poradny)
představí za Dílny tvořivosti
Mgr. Jana Pečinková, psycholož-
ka a vedoucí projektu.

Kapacita semináře je 50 osob.
Pokud máte o seminář zájem,
potvrďte prosím svoji účast nej-
později do 19. 3. 2012 na tel.
222 511 488 nebo na email dil-
ny_tvorivosti@seznam.cz.

Prostor je bezbariérový. Semi-
nář finančně podpořila Městská
část Praha 2.

Lenka Křižková, Dílny tvořivosti, tel. 774 372 796

Co přinesla sociální reforma?
Občanské sdružení Dílny tvoři-
vosti zve rodinné příslušníky
a blízké lidí se zdravotním posti-
žením na seminář Sociální refor-
ma - co nového přinesla v systému
vyplácení sociálních dávek a pří-
spěvků s důrazem na dávky pro
osoby se zdravotním postižením
a příspěvek na péči.

Seminář se uskuteční ve středu
21. března od 17.00 do 19.30
v obřadní síni radnice Prahy 13
na Slunečním náměstí v Nových
Butovicích.

Přijďte se zeptat na všechno,
čím vás novela zákona zaskočila,
čemu nerozumíte, přijďte si pře-
dat osobní zkušenosti.

Přednáší JUDr. Jan Hutař

Přijďte prodat
nepotřebné
dětské oble-
čení a levně
nakoupit!

Otevřeno je
v pondělí až
pátek 9.00 -
18.30 a v so-
botu 9.00 -
12.00 hodin.

Ludmila Múčková,

prodejna chráněných pracovišť Charity Strážnice

Nabízíme komisní prodej
dětského oblečení
Obchůdek ori-
ginálních vý-
robků lidí
s postižením,
který najdete ve
2. poschodí ob-
chodního centra
na metru B
Luka, rozšiřuje
od 1. března
svoji nabídku
o novou službu
maminkám - komisní prodej ob-
lečení pro děti do 6 let.

Diakonie poskytuje
ranou péči v rodinách
Středisko Diakonie ČCE ve
Stodůlkách poskytuje své každo-
denní služby (stacionář, odlehčo-
vací služba a sociálně terapeutická
dílna) tělesně postiženým obyva-
telům Prahy a jejich rodinám
v budově ve Vlachově ulici. Jedna
ze služeb, raná péče, má však te-
rénní charakter – poradci spolu-
pracují s rodinami, pečujícími
o dítě od narození do 7 let
s mentálním, pohybovým nebo
kombinovaným postiže-
ním. V praxi to obnáší
především návštěvy rodiny
v domácím prostředí, pod-
poru ve výchově, odborné
konzultace a poradenství.

Poptávka rodin výrazně
převyšuje naše kapacity,
i přesto už nabízíme své
služby také ve Středočes-
kém, Plzeňském a Ústec-

kém kraji. Od března 2012 se
rané péči Diakonie ČCE daří
úspěšně realizovat projekt „Raná
péče v Ústeckém kraji“ za fi-
nanční podpory Nadace Sírius.
Můžeme tak spolupracovat již se
16 rodinami v kraji. Děkujeme za
podporu a doufáme, že i nadále
budeme moci své služby rozšiřo-
vat tam, kde bude potřeba.

Adéla Muchová,

středisko Diakonie ČCE ve Stodůlkách

Nové gynekologické ordinace
Nestátní zdravotnické zařízení
GONA poskytuje od ledna 2012
svoje služby také na poliklinice
v Hostinského ulici ve Stodůl-
kách. Kromě MUDr. Věry
Humpálové a MUDr. Lidmily
Pojezné pracuje v upravených
a moderně vybavených ordinacích
nově také MUDr. Pavel Kolan.

Ordinace poskytují mimo gy-
nekologicko-porodnické péče
rovněž služby v oboru sexuolo-
gie. MUDr. Pavel Kolan má
dlouholeté zkušenosti s léčbou

mužských a ženských sexuálních
problémů a vyšetřováním mužské
plodnosti. Zabývá se také proble-
matikou stárnoucích mužů a je-
jich hormonální léčbou. Nové
ambulance jsou součástí sítě or-
dinací GONA, což umožňuje
pacientkám využívat také služby
v poradně pro poruchy s držením
moči a některá specializovaná
ultrazvuková vyšetření v oblasti
gynekologie i porodnictví. Nové
ordinace přijímají nové pacienty.

MUDr. Zlatko Pastor
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Třeboničtí hasiči na soutěži zabodovali
Ke konci ledna jsme se zúčastnili výkonnostní soutěže pro dobro-
volné hasiče Vytrvalý dobrák, která se skládá ze tří disciplín. Soutěží
tříčlenné družstvo - jeden hraje pingpongový turnaj a na zbylé dva
čeká badminton. Závěrečnou disciplínou byl letos hod kostkou. Jak
jsme dopadli? V kategorii zásahových jednotek jsme obsadili krásné
3. místo a v mužské kategorii 2. místo. Naši veteráni svedli urputný
boj o zlato, které na konec vyhrála Dana Cveklová, neboť Láďovi
Vokatému nebylo k danému dni 50 let. Ženy I se umístily na
7. místě, zato ženy II překvapily a zvítězily. V příštím čísle se dozvíte
výsledky I. kola zimního uzlování, které se koná 3. 3. v Letňanech.

Marta Horáková, SDH Třebonice

Zahájení soutěží mladých hasičů
V březnu zahajují naši mladí stodůlečtí hasiči soutěžní půlrok.
V zimní přestávce soutěžní hry Plamen je tu každoroční Zimní
pohár v uzlování. Naše Plamínky čekalo v sobotu 3. března 1. kolo.
Všichni členové družstev byli jistě dost nervózní, aby něco nepoka-
zili. A co teprve
jednotlivci, ti mu-
seli mít přímo
strach. Vždyť vloni
jsme byli mistři. Jak
se to dětičkám po-
vedlo a zda postou-
pily do Městského
kola, to se dozvíte
na stránkách někte-
rého z příštích vy-
dání.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

hasičskÉ okÉnko

Strážníci zabránili sebevraždě
V neděli 22. ledna před půlnocí vyjížděly hlídky městské policie na
základě oznámení na tísňovou linku 156 do Husníkovy ulice v No-
vých Butovicích, kde se rozrušená, podnapilá třicetiletá žena chys-
tala skokem z přemostění spáchat sebevraždu. Údajně tak chtěla
vyřešit své problémy v soukromém životě. Strážníkům se podařilo
navázat s ní kontakt a zabránit jí v uskutečnění jejího původního
záměru. Následně byl na místo přivolán lékař a přijeli i policisté
z místního oddělení Policie ČR. Po provedení dechové zkoušky byla
žena za asistence městské policie převezena na záchytnou stanici.

Kontrola provozoven s hracími automaty
V prvním únorovém týdnu realizovali strážníci Obvodního ředitel-
ství MP Praha 13 rozsáhlou cílenou kontrolu, zaměřenou na zaří-
zení provozující výherní hrací automaty a videoloterijní terminály.
Celkem bylo zkontrolováno přes 70 provozoven, přičemž ve třech
z nich bylo zjištěno závažné porušení principů loterijního zákona.
Dokumentace pořízená během kontrol byla předána věcně a místně
příslušným správním orgánům, které provedou další kroky.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Městská policie

Z policejního deníku
� Ne vždy se přijetí sousedské pomoci
vyplácí. Přesvědčila se o tom maminka
postižené dcery, které s péčí vypomáha-
la sousedka. Když zjistila, že se jí v prů-
běhu asi 6 měsíců z bytu ztrácí finanční
hotovost a oblečení, vše oznámila na
našem policejním oddělení MOP Stodůl-
ky. Jako možná pachatelka byla vytipo-
vána právě slečna, která jí měla pomá-
hat. Vzhledem k věku možné pachatelky
byl případ postoupen Službě kriminální
policie a vyšetřování z Prahy 5.
� V pondělí 6. ledna oznámil na míst-
ním oddělení majitel vozidla odcizení
obou předních reflektorů. Po rozbití le-
vého předního okna a otevření víka mo-
toru je 5. nebo 6. ledna odcizil zatím ne-

Vyhrajte kurz jízdy s Reginou
Bezstarostná jízda Českého roz-
hlasu Regina 92,6 FM přináší
nejen prvotřídní do-
pravní informace, ale
během března mohou
posluchači Reginy
jejím prostřednictvím
získat i poukaz na kurz bezpečné
jízdy v hodnotě téměř 3 000
korun. Poslouchejte Český roz-
hlas Regina 92,6 FM a vyhrajte!

Bezstarostnou jízdu si můžete
naladit každý všední den ráno od

6.00 do 10.00 a odpoledne od
15.00 do 19.00. Každou neděli

probíhá Bezstarostná
jízda – návrat domů od
14.00 do 19.00. Své
postřehy z pražské do-
pravy mohou poslu-

chači volat na bezplatnou linku
800 900 500. Špičkové dopravní
zpravodajství zajišťují moto-
hlídky v terénu a přímé vstupy
redaktora, který sleduje pražský
kamerový systém.

známý pachatel v Zázvorkově ulici. Majiteli
vozidla způsobil škodu ve výši 51 000 Kč.
� V blíže nezjištěné době mezi 15. prosin-
cem a 7. lednem došlo v zahrádkářské
kolonii v Praze 13 k vykradení chatky. Ne-
známý pachatel vypáčil vstupní dveře, poš-
kodil zárubně i omítku okolo dveří. Poté
odcizil čerpadlo, úhlovou brusku a elektric-
ký křovinořez. Majitel celkovou škodu vy-
číslil částkou 12 000 Kč.
� Na parkovišti v Amforové ulici odcizil
mezi 12. a 13. lednem neznámý pachatel ze
zaparkovaného vozidla střešní box. Majitel
vozidla odhadl škodu na 9 000 Kč.
� Dne 18. 1. byl policejní hlídkou v ul.
K Třebonicům kontrolován řidič nákladního
vozidla MAN. Policisté přitom zjistili, že od

loňského července má rozhodnutím Ob-
vodního soudu pro Prahu 2 vysloven zákaz
řízení motorových vozidel. Svým jednáním
řidič naplnil skutkovou podstatu přečinu
maření výkonu úředního rozhodnutí a vy-
kázání dle ustanovení § 337/1a trestního
zákoníku. Nyní mu hrozí trest odnětí svo-
body až na 3 roky.
� Během ledna došlo ke dvěma vykázáním
násilných osob z obydlí. V obou případech
hrála roli žárlivost, alkohol a agrese proti
ohroženým osobám. Jestliže u jednoho z pří-
padů bylo vykázání ukončeno po zákonem
daných deseti dnech, v druhém případě vy-
kázání končí dvěma trestními stíháními, a to
pro podezření ze spáchání trestného činu tý-
rání osoby žijící ve společném obydlí dle

§ 199 odst. 1 a odst. 2d) trestního zákoní-
ku, kde pachateli hrozí odnětí svobody na
2 roky až 8 let, a přečinu maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání dle
§ 337/2, neboť pachatel v době vykázání
kontaktoval ohroženou osobu, přestože byl
policisty i soudním vykonavatel řádně
poučen o tom, že je to protizákonné.
� Uvedenými případy apeluji na všech-
ny, kteří se cítí ze strany partnera ohrože-
ni, aby neváhali a se svými problémy se
obrátili na policisty našeho místního od-
dělení, kteří mají s touto problematikou
letité zkušenosti, nebo na Odbor sociální
péče a zdravotnictví Městské části Pra-
ha 13, se kterým úzce spolupracujeme.

Za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová
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NOTOR CUP 2012. V sobotu 11. února se ve Sportovní hale Lužiny
konal další ročník oblíbeného halového turnaje v malé kopané Notor
Cup, letos hraný jako Memoriál Marka Kubálka. Ve dvou skupinách,
kde hrál každý s každým, změřilo své síly celkem 10 družstev.

„Do bojů o medailová umístění postoupila první čtyři mužstva,“
řekl prezident turnaje Notor Cup 2012 Marek Ždánský. „Ta už hrála
vyřazovacím systémem. První místo obsadil Samson, druzí byli Dře-
váci a pomyslný bronz si odnesli hráči z týmu Legendy. Bramborová
medaile připadla celku Los Plažos. Nejlepším hráčem byl vyhlášen
Petr Pešek z týmu Fire Gamblers.“ O tradičně vynikající atmosféru
se postaralo i zhruba 200 fanoušků. Eva Černá

O STODŮLECKOU RŮŽI.
Taneční skupina D.A.R,
Dům dětí a mládeže Sto-
důlky a Klub Mlejn pořá-
daly 11. 2. taneční soutěž
O Stodůleckou růži. Této
soutěže, která má tradičně
úžasnou atmosféru, se
zúčastnilo 450 tanečníků.
Ti se do Klubu Mlejn sjeli
z celé republiky a své síly
změřili v kategoriích
Disco Dance a Hip Hop.

Michaela Gaydošová

KLUB MAMINEK NA VELKÉ OHRADĚ. V Základní škole Klausova
na Velké Ohradě je znovu otevřen Klub maminek. Pravidelně se set-
káváme každé úterý od 9 hodin. Přijďte si popovídat s ostatními ma-
minkami na rodičovské dovolené a v příjemném prostředí naší školy
si vyměnit zkušenosti z výchovy malých dětí. Ty mají možnost užít si
hernu školní družiny. Součástí klubu je i cvičení pro malé děti s ma-
minkami. Více informací podá Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky
pro 1. stupeň, tel. 732 222 953. Helena Hejnová

Střípky

BAREVNÉ VÍKENDY. V neděli 22. ledna se ve FZŠ Brdičkova uskuteč-
nil první Žlutý barevný víkend. Tato sportovní akce je určena pro žáky
(1. - 6. tříd) a hráče naší školy a volejbalového klubu Volleyball ČZU
Praha. Po celý den byl pro malé sportovce připraven velmi bohatý a ná-
ročný sportovní program. Děti se například seznámily se základy „mini-
volejbalu v barvách“ všech úrovní nebo si vyzkoušely nový hit – rope
skipping (sestavy s korálkovým švihadlem). Prvního víkendu se zúčast-
nilo 58 dětí a zájem o další barevné víkendy roste. Do konce školního
roku se setkáme ještě čtyřikrát - pod oranžovou, červenou, zelenou
a modrou barvou. Děti se mohou těšit na brännball, kin-ball, cvičení
na bosu, cvičení s flexi-barem a další aktivity. Eva Drešerová, autorka projektu

DOBRÁCI JSOU VYTRVALÍ. V neděli 22. ledna soutěžili ve Sportov-
ním centru Nové Butovice dobrovolní hasiči ze Stodůlek, Třebonic
a Řeporyjí na tradiční zimní soutěži Vytrvalý dobrák, kterou pořádá
referát krizového řízení ÚMČ Praha 13. Soutěžili členové zásahových
jednotek, muži, ženy a veteráni nad 50 let. Hrál se stolní tenis, čtyřhra
v badmintonu a házelo se na cíl. Mezi muži a zásahovými jednotkami
byli nejlepší řeporyjští, v kategorii žen zvítězily Třebonice a nejlepší ve-
teránkou se stala Dana Cveklová z SDH Třebonice. Jaroslav Matýsek

ČERTŮV ŠVAGR. Dramatický
kroužek při Základní škole
Kuncova přináší každý rok
nově nastudovanou pohádku.
Letos malí herci zazářili s po-
hádkou Čertův švagr. Prvními
diváky byly děti z osmi mateř-
ských školek Prahy 13. Před-
stavení, při kterém se malé děti
pobaveně zasmály, zahráli čle-
nové dramatického kroužku s velkou chutí a hereckým nadšením.
Další představení patřilo dětem z 1. stupně naší školy a rodičům, pro
které bylo dle jejich slov nezapomenutelným zážitkem. Dlouhý po-
tlesk byl odměnou nejen pro herce, ale také pro paní učitelku Janu
Faltejskovou, scénáristku a režisérku v jedné osobě.

Kateřina Rachová a Barbora Svobodová, členky DK
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KÁMEN, DŘEVO, STROM. V přírodě nenajdete dva stejné stromy,
dva stejné kameny... Nic se neopakuje, fantazie přírody je neopakova-

telná. A stejně neopakova-
telná byla dílka dětí
z kroužků DDM Stodůlky.
Vernisáž výstavy prací dětí
z výtvarných a tvořivých
dílen, keramických kroužků
a fotografického kroužku
se v prostorách Domečku
konala 25. ledna. Návštěv-
níky zaujaly zejména vos-
ková batika, malba na dřevo,
netradiční techniky při
zpracování témat Kámen
mluví, Strom života a také
velmi působivé fotografie.
Výtvarníci si naopak nejvíce
pochvalovali opracovávání
mastku, neboť se s tímto za-
jímavým materiálem setkali
poprvé. Výstava potrvá do
poloviny března, takže i vy
máte možnost zhlédnout,
co v DDM Stodůlky umí.

Michaela Gaydošová

MALÍ KUCHAŘI. V letošním školním roce nabídla FZŠ Mezi Ško-
lami svým žákům zájmový kroužek „Malý kuchař“. Každý týden
se s dětmi setkáváme v příjemném prostředí školní cvičné kuchyně.
Začali jsme jednoduššími jídly, jako jsou pomazánky a saláty, nyní již
bez problémů zvládneme bramborový salát a cukroví, hamburgery,
bramboráky a palačinky. Nezapomínáme ale ani na zdravá jídla, která
by v našem jídelníčku neměla chybět. Děti, ale i rodiče, kterým nikdy
nezapomeneme přinést ochutnávku, se už těší na další odpoledne,
které strávíme přípravou čokoládových muffinů. Veronika Fialová

PRIMA LYŽÁK V JIZERKÁCH. Druhý lednový týden se zájemci
z naší Fakultní základní školy Trávníčkova zúčastnili lyžařského vý-
cviku v Albrechticích v Jizerských horách. Pod vedením paní učitelek
H. Vodsloňové, A. Kelnárové a H. Ptáčníkové jsme byli rozřazeni do
družstev podle výkonnosti. Někteří z nás stáli na lyžích poprvé, ale
hned další den už všichni jezdili na vleku. Půl dne jsme byli na běž-

kách a ve volném čase
jsme navštívili závod
na výrobu dřevěných
hraček v Jiřetíně.
Večer jsme se scházeli
ve společenské míst-
nosti k různým hrám
a den před odjezdem
závodili ve slalomu.
Prostě jsme si to užili.
Tereza Heltová a Tereza Cónová, 6.B

KRÁSNÝ TÝDEN NA KOZLU. Poslední školní týden roku 2011 jsme
strávili okouzleni zasněženou romancí v penzionu Kozel u Vrchlabí.
Přijet v předvánočním čase z šedivé Prahy do téhle sněhobílé pohádky
byla radost pro páťáky, sedmáky i učitelky. Rozzářilo to naše tváře na
celých 6 dní školy v přírodě. Penzion dýchal laskavou atmosférou
a měl zkrátka svoji duši. K dokonalému zážitku velkou měrou přispěl
také personál Kozla svou vstřícností, ochotou a přátelským přijetím.
Byla nám splněna přání vyslovená i nevyslovená a člověk by těžko
uvěřil, že to není jen sen. Takových škol v přírodě bychom chtěli zažít
víc. Díky všem, kteří k tomuto výbornému dojmu přispěli.

Zdeňka Novotná, Jiřina Přikrylová, ZŠ Klausova
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STUDENTI SENIORŮM. Hudební program v Léčebně dlouhodobě
nemocných v motolské nemocnici byl v prvních týdnech roku v režii
mladé generace. Studenty Mezinárodní školy v Praze vystřídal
1. února pěvecký soubor Besharmonie pod taktovkou pana profesora
Sládka. Se svými klasickými i lidovými písničkami přicházejí pacienty
potěšit každý rok. Spokojení senioři si nakonec vytleskali malý přída-
vek. Tyto dobrovolnické aktivity nastartovaly letošní Evropský rok ak-
tivního stárnutí a mezigenerační spolupráce. Díky nim hospitalizovaní
senioři vědí, že se na ně nezapomíná a mladí lidé zase nacházejí
vděčné posluchače. Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole

Střípky
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Revitalizace
panelových domů
zateplení, rekonstrukce domů

montáž plynových kotelen

Tel.: 777 875 715
michal.vecerilek@globproduction.cz

www.globproduction.cz

Přijmeme nové distributory na roznos STOPu.
Vhodný přivýdělek pro studenty i seniory.

Bližší informace na tel. 603 728 140.

STODŮLECKÝ POSEL
Zpravodaj Městské části Praha 13

INZERCE

Návštěva malého kosmonauta
Koncem ledna do ZŠ Mládí přišel pan Ha-
lousek z České kosmické kanceláře, který
nám vyprávěl o cestě krtečka z Večerníčka do
vesmíru, a také o cestování do vesmíru. Do-
zvěděli jsme se mnoho nových informací.
S sebou do vesmíru si plyšovou postavičku
krtečka vzal astronaut Andrew Feustel.
Krtečci byli dva. Jeden byl jenom na trénink
a poznal se tak, že měl větší oči než ten, který
letěl do vesmíru. Toho jsme dokonce mohli
vidět ve škole. Krteček odstartoval ze Země
16. 5. 2011 a vrátil se 1. 6. 2011, kdy na něj
čekal sám pan Miler, který je jeho autorem.
Dozvěděli jsme se, jaký je rozdíl mezi raketou
a raketoplánem. Raketa shoří v atmosféře, má
tříčlennou posádku, která pak přiletí padá-
kem v kabině. Raketoplán neshoří, přistane
skoro kdekoli, ovšem Ruzyně by ho asi nepři-
jala, protože je moc malá. Do stavu beztíže se
raketoplán dostane za 8 a půl minuty. Rake-
toplán letěl rychlostí 8 km/s. Cílem jejich

cesty byla ves-
mírná stanice
(ISS), kde
potom pracovali
8 hodin v kuse.
A víte, kde as-
tronauti mají
vodu? Mají ji ve
skafandru, ze
kterého vede
malá hadička, kterou pijí. A jídlo? Tak na to
mají ve skafandru držáček, ze kterého si ho
vyndají. Často jim uletí, a tak hrají hru „chyť
si mě“. A co teprve toaleta? Musí na sobě
nosit plenky a vůbec se nemyjí! Vesmírná sta-
nice je cca 350 km od Země a je velká jako
fotbalové hřiště. V roce 2008 se v Evropě vy-
bírali noví astronauti. Přihlásilo se 9 500 lidí
a z nich vybrali jenom šest. Ve stavu beztíže
astronauti „plavou“, když se chtějí otočit, ně-
čeho se přidrží. Krteček musel mít suchý zip,

aby astronautům neuletěl. A vůbec, suchý zip
je ve vesmíru moc potřeba. Pomocí něho si
astronauti připevňují třeba spacák, ve kterém
pak spí. Když mají na vesmírné stanici volný
čas, tak se dívají na DVD.

Moc se mi vyprávění o krtečkovi a cesto-
vání do vesmíru líbilo a doufám, že mluvím
za všechny. A nakonec dvě malé otázky:

Víte, kolik váží takový skafandr? (144 kg!)
A chtěli byste po tomhle ještě být astro-

nautem? Já rozhodně ne! Tereza Žemličková, VI. B
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Zajíček na koni dětem Elektroodpad patří
do červených kontejnerůObčanské sdružení Zajíček na

koni, které pořádá akce pro zne-
výhodněné děti, vás zve na svoji
první jarní akci Březnový den
v sedle. Na statku Stáje Artuš
v Bučovicích u Votice se sejdeme

v sobotu 24. 3. Nejdříve se všichni
projedeme na konících a potom
společně vytvoříme Moranu. Tu
nakonec hodíme do vody a přiví-
táme jaro. Sobota je určena všem
dětem s doprovodem. Vstupné je

dobrovolné a bude po-
užito na nákup krmiva
pro koníky. Informace
a přihlášení (je nutné)
u Heleny Krejčíkové na
h.krejcikova@zajicekna-
koni.cz, tel. 774 939 662.
Změna programu
(hlavně kvůli počasí)
vyhrazena. Více na
www.zajiceknakoni.cz.

Michaela Fürstová

Další etapa opravy mostu
V roce 2008 proběhly opravné
práce na mostě přes ulici V Bo-
rovičkách ve Stodůlkách, který
leží na železniční trati Praha-
Smíchov - Hostivice. V rámci
oprav byla provedena hloubková
injektáž cihelného zdiva klenby
a spodní stavby objektu, sanace
průčelního kamenného zdiva,
dozdění vypadaných cihel a sa-
nační omítka klenby a spodní
stavby včetně hydrofobního ná-
těru. Vzhledem k tomu, že při
podrobné prohlídce i při běžných
kontrolách nevykazoval most
podstatné narušení hydroizolace,

nebyla provedena obnova hydro-
izolačního systému.

Koncem minulého roku se ve
zdivu klenby projevil průsak vody
a následkem letošní extrémní
zimy došlo ke zhoršení stavu
omítky a jejímu opadávání. Při
kontrolní prohlídce za účasti pro-
jektanta bylo konstatováno, že
statický stav objektu není narušen.
Podle sdělení Správy železniční
dopravní cesty byla vzdutá omítka
na místě odstraněna a nyní jsou
zvažovány způsoby definitivního
řešení a další etapy opravy (od-
vodnění) objektu. -red-

V průběhu dvou uplynulých mě-
síců bylo v celé Praze rozmístěno
přes 100 nových červených sběr-
ných nádob určených na drobný
elektroodpad. V naší městské
části bylo rozmístěno pět červe-
ných kontejnerů, a to na těchto
místech:
1) ul. Archeologická x Bronzová, v blízkosti

stanice metra Lužiny, vedle stanoviště
č. 15 sběrných nádob
na tříděný odpad,

2) ul. Trávníčkova, u bý-
valého tržiště Luka,
proti domu č. 1765/7,
vedle stanoviště třídě-
ného odpadu č. 37,
lokalita Lužiny,

3) ul. Vlachova naproti
domu č. 1514/2 (Šos-
takovičovo náměstí)
ve Stodůlkách, vedle
stanoviště č. 30 sběrných nádob na tří-
děný odpad,

4) ul. Seydlerova x V Hůrkách, proti domu
č. 2146/13, lokalita Nové Butovice, vedle
stanoviště tříděného odpadu č. 95,

5) ul. Pavrovského (stanice BUS Červeňan-
ského), v lokalitě Velká Ohrada, vedle
stanoviště tříděného odpadu č. 127.

Červené kontejnery vám po-
mohou zbavit se vysloužilých
drobných elektrospotřebičů,
které často končí ve směsném
odpadu, kam ale nepatří. Jedná

se např. o kalkulačky, rádia, disc-
many, elektronické hračky,
drobné počítačové vybavení,
varné konvice, žehličky... Roz-
hodně nejsou určeny pro sběr
počítačových monitorů, televiz-
ních přijímačů, zářivek, úspor-
ných žárovek apod. Na boku
nádoby je samostatný otvor pro
shromažďování vybitých baterií.

V současnosti
existuje v ČR více
než 12 000 sběr-
ných míst, kam
mohou lidé nosit
elektroodpad -
obecní sběrné
dvory, mobilní
svozy a prodejny
elektrospotřebičů.
Z použitých
elektrospotřebičů

se získávají železné, neželezné
a drahé kovy, sklo, plasty a další
suroviny, využije se až 80 % všech
materiálů. Díky odbornému za-
cházení navíc nedochází k uvol-
ňování škodlivých látek, jako je
např. rtuť a olovo. Takové riziko
hrozí, pokud spotřebiče skončí ve
směsném odpadu a na skládkách.
Budete-li ukládat vyřazená
elektrozařízení do červených
kontejnerů, podpoříte recyklací
surovin životní prostředí.

Květuše Neprašová, odbor životního prostředí

Životní prostředí

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Přistavení: 15. 3. 12. 4.
STODŮLKY
Chalabalova parkoviště u č.p. 1611
Kovářova x Mládí
Vlachova x Šostakovičovo nám. (jen 12. 4.)

náměstí na chodníku proti č.p. 1511
Hábova (jen 15. 3.) parkoviště před domem č.p. 1564
Nám. na Lužinách na náměstí
Melodická x Operetní (jen 12. 4.)
Vackova (jen 12. 4.) parkoviště (slepý konec )
Pod Zličínem (jen 15. 3.) u retenční nádrže
TŘEBONICE
K Řeporyjím x K Brůdku (jen 15. 3.)
K Řeporyjím - u kapličky

Přistavení: 22. 3. 19. 4.
LUŽINY
Fantova (jen 22. 3.)

parkoviště před provozovnou Barum
Chlupova (jen 22. 3.) u mateřské školy
Amforová proti domu č.p. 1895
Podpěrova (jen 19. 4.) před mateřskou školou
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804
Trávníčkova (jen 19. 4.) u býval. tržiště

Sezemínská parkoviště u trafostanice
U Jezera (jen 19. 4.) parkoviště proti 2039
Zázvorkova proti domu 2003
Kettnerova (jen 22. 3.) parkoviště u trafostanice
Kettnerova (jen 19. 4.) proti domu 2059

Přistavení: 29. 3. 26. 4.
NOVÉ BUTOVICE
Suchý vršek rozšířený chodník u č.p. 2096
Ovčí hájek parkoviště proti č.p. 2159
Husníkova (jen 26. 4) u trafostanice
V Hůrkách (jen 26. 4) na chodníku proti ul. Seydlerova
Nušlova (jen 29. 3.) parkoviště proti domu č.p. 2289
Nušlova (jen 26. 4.) rozšířený chodník mezi 2268 a 2269
Běhounkova parkoviště proti domu č.p. 2462
K Hájům x Okruhová (jen 26. 4.)
HÁJE
5. máje (jen 29. 3.) proti domu č.p. 325
VIDOULE
K Fialce plocha před bývalou prodejnou potravin

Přistavení: 5. 4. 3. 5.
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny

M. OHRADA
K Sopce proti restauraci U Šimáčků
V. OHRADA
Bašteckého chodník u parkoviště

Pavrovského x Přecechtělova
u kontejnerů na směsný odpad

Janského x Prusíkova rozšíř. chodník u domuč.p. 2437
Janského rozšířený chodník proti č.p. 2370
Nad Dalejským údolím (jen 3. 5.) komunikace
K Opatřilce x K Jihu (jen 3. 5.)
Červeňanského (jen 5. 4.) nástupní ostrůvek BUS

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností
pro obyvatele Prahy 13, nikoli pro živnostníky a firmy.
Přistavovány jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po napl-
nění jsou odváženy již v pátek či v sobotu. Kvůli zaparko-
vaným automobilům na určených stanovištích mohou
být kontejnery z dopravního hlediska přistaveny na
vzdálenější místo. V případě nepříznivých klimatic-
kých podmínek nemusí být kontejnery přistavo-
vány. Dotazy a připomínky vám zodpoví pracovníci OŽP
na tel. č. 235 012 470.

Michaela Líčková
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Rembrandt & Co.
V průběhu března můžete ve
Šternberském paláci obdivovat
sbírku holandského malířství

17. a počátku 18. století, zastu-
pující téměř všechny žánry
a školy. Příběhy umění ve sto-
letí blahobytu nabízí NG. Na

základě vlastního fondu i špičko-
vých zápůjček ze zahraničí
i z tuzemska představí široké ve-
řejnosti reprezentativní přehled

holandského umění
doby baroka. Výstava
představuje 120 ob-
razů a soubor holand-
ské grafiky přelomu
17. a 18. století,
v němž nechybí ani
Rembrandtův roz-
měrný grafický tzv.
Stozlatový list. Nej-
významnější ze za-
hraničních zápujček
reprezentuje „Muž
v orientálním kos-
týmu“. Protože stejný
model Rembrandt
zpodobnil r. 1635 na

„Učenci v pracovně“ (který patří
do sbírek NG), představí se tato
díla po staletích společně. Po
dobu výstavy (do 27. 5.) je

vstupné 150 Kč a zahrnuje vstup
i do dalších stálých expozic. Více
najdete na www.ngprague.cz.

Život svaté Anežky
Do 25. března máte ještě šanci
navštívit v areálu Anežského
kláštera na Starém Městě uni-
kátní výstavu „Svatá Anežka
Česká - princezna a řeholnice“.
Možná největší kulturně histo-
rickou událost roku připravily
společnými silami Národní gale-
rie a Arcibiskupství pražské. Ex-
pozice věnovaná české světici je
završením Roku sv. Anežky,
který připomíná 800 let od jejího
narození. Obrazy, sochy, písem-
nosti, stavební fragmenty a další
památky jsou vystaveny v prosto-
rách bývalých kostelů Nejsv. Sal-
vátora a sv. Františka, kapitulní
síni, bývalém refektáři a křížové
chodbě kláštera. Mezi unikátní
exponáty určitě patří ostatkový

kříž Přemysla Otakara II. z po-
kladu řezenského dómu, relikvie
sv. Anežky České v Plenáři Ha-
nuše z Kolovrat, či milánský
nebo šibenický rukopis. Výstavu
také doprovází řada dalších té-
matických různorodých pro-
gramů. Více najdete na
www.apha.cz. Dan Novotný

Stalo se v březnu
Hlávkův most - betonáři versus železáři
Jatka v Holešovicích vyřešila v roce 1895 Praze problém se zásobováním a hygi-
enou. Ale logistický malér, v podobě techno-housového hřmění kopyt tisícihla-
vých stád dobytka ženoucích se centrem města - Revoluční třídou, neposkytl ani
nadále radním klidný spánek. Po nejedné probdělé noci bylo rozhodnuto
o stavbě mostu z Nového Města přes ostrov Štvanici a Vltavu do Holešovic. Ale
jak? Souboj tehdy nesmiřitelných stavebních koncepcí (i lobbistů) betonářů
a železářů skončil remízou. Částí železnou (1908-1910) a železobetonovou
(1910-1911). Čas dal nakonec za pravdu betonu. V letech 1958–1962 byla už
nestabilní a zkorodovaná kovová část rozšířena a nahrazena železobetonem.
V cípech oblouků jsou medailony 12 umělců, kteří se podíleli na jeho vizáži, ale
skutečné tvůrce, arch. Pavla Janáka a ing. Františka Mencla, tam nenajdete. Ty-
pické pro českou kotlinu. Netypické je to, že skoro třísetmetrový most nebyl za
celých 100 let, kdy po něm jezdí auta i tramvaje, ani jednou přejmenován.
Jméno po Josefu Hlávkovi, vynikajícím staviteli a filantropovi, nese dodnes.

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Žebračenky (1931)
Od neděle 15. března 1931 bylo započato s rozdělováním týdenních lístků v hodnotě
10 Kč, jež byly nazývány žebračenkami. Obec v této době nechává opravovat cesty
a za jednu pracovní hodinu propláceli 3.60,- Kč. K těmto opravám byli vybíráni ti nej-
potřebnější. Poněvadž však i těch bylo mnoho, museli se po týdnu střídat. Jeden
týden pracovala jedna část a druhý týden zase další. Ani toto opatření však nesnížilo

bídu drobného lidu. Již
6. května 1931 byla obecní
rada nucena práce zastavit,
protože na komunikačním
fondu bylo 13 000 Kč a vy-
dání za prováděné práce
do téhož dne činilo celkem
18 595 Kč. Za dovoz ka-
mene 9 755 Kč a za mzdy
8 840 Kč. Vybral Dan Novotný

V sobotu 17. března s námi můžete za jaké-
hokoli počasí vyrazit na pochod Turbanské
Černošice. Start je mezi 8.00 a 11.00 na že-
lezniční stanici v Černošicích, kam se
snadno dopravíte vlakem ze Smíchovského

nádraží. Budete si moci vybrat jednu z pěti
tras o délkách 6,5 km, 9,5 km, 17 km, na ty
nejdelší v délce 30 a 50 km je třeba vyrazit
mezi 7. a 9. hodinou. Startovné je pro do-
spělé 15 Kč a pro děti 5 Kč.

Krátká trasa 6,5 km vede z Černošic po
modré značce do Vonoklas a po žluté do
Mokropes. Trasa 9,5 km vede z Černošic po
žluté ke kazínské skále, odtud na Jílovistě
a přes Všenory do Mokropes. Trasa 17 km
vede z Černošic přes Sulavu, Kulivou Horu,
Třebotov, Vonoklasy a Černošice do Mokro-
pes. Trasa 30 km vede přes Jíloviště, Vše-
nory, Černolice, Dobřichovice, Vonoklasy
a Černošice. Trasa 50 km vede přes Radotín
a Zbraslav do Vraného, Davle a přes Černo-
lice, Jíloviště a Černošice do cíle. Cíl je až do

21.00 v mokropeské restauraci U Králů a po-
chodníci tam mohou vyhrát poukaz na well-
ness pobyt v Harrachově.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

toulky

Přírodou v okolí Černošic

ZajíMavosti Z prahy
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V loňském únorovém STOPu za-
vzpomínali dva pamětníci na za-
čátky skautingu ve Stodůlkách. Po
roce si připomeneme práci skautské-
ho oddílu ve Vidoulích, který byl
zpočátku součástí stodůleckého
skautského oddílu. K jeho zaklada-
telům patřil pan Ladislav Čermák
(Johny), který mi poskytl k tomuto
článku informace. Většina údajů
pochází z kroniky oddílu.

Již v prvních dnech po květ-
nové revoluci roku 1945 se mezi
vidoulskými hochy rozkřiklo, že
byl ve Stodůlkách obnoven
skauting. Vzbudilo to mezi nimi
ohromnou senzaci, v krátké
době začali vyplňovat přihlášky.
Jejich dosud volný a jednotvárný
život se měl brzy radikálně změ-
nit. Jádro nově založeného oddí-
lu ve Vidoulích tvořilo těchto
jeho šest členů: Miloš Riedl,
Vratislav Lípa, Emil Fajtl, Mi-
roslav Makovička, Jaroslav
Mach a již zmiňovaný Ladislav
Čermák. Oddíl byl řádně zare-
gistrován na ústředí Junáka pod
registračním číslem 332, odděle-
ní Stodůlky, ale později došlo
k odloučení od střediska Stodůl-
ky a připojení do Pražské Svoj-
síkovy oblasti Praha XVII – Ko-
šíře. Oddíl měl celkem tři
družiny: Bobři, Jeleni a Orli.
Vedoucím celého oddílu byl
zvolen Vlastimil Kolář, jeho zá-
stupcem Zbyněk Urban. Vedle
toho v červenci 1945 vznikl dív-
čí 96. oddíl Vidoule.

A hned první radostnou udá-
lostí se staly pro celý oddíl skaut-
ské křtiny konané v polovině čer-
vence ve stodůleckém kostele
sv. Jakuba. Vedoucímu bratrovi
Vlastimilu Kolářovi se narodil
syn Zbyněk. Chlapeček dostal
jméno po svém kmotrovi Zbyňku
Urbanovi, kterému se od této

doby říkalo „Kmotře“. Byla to
první přezdívka v oddíle. V čer-
venci se skauti zúčastnili prvních
akcí, např. vzpomínkové slavnosti
Mistra Jana Husa ve Stodůlkách,
a pořádali svůj první celodenní
výlet do Zadní Kopaniny.

Krásné vzpomínky na společně
prožité chvíle se vážou ke dni
25. srpna 1945. Celý oddíl se byl
podívat na osvětlenou Prahu
a velký ohňostroj na Vltavě
v rámci slavnosti Bratrství. Dru-
hý den slavnost pokračovala ve
Stromovce, kde byl uspořádán
průvod junáků a skautek celé
pražské oblasti. Koncem srpna
podnikli skauti dvoudenní výlet
do Kostelce nad Labem. Stano-
vali na břehu Labe a přes špatné
počasí se bavili hrami. Na svátek
sv. Václava 28. září se uskutečnil
průvod pražského Junáka z Kar-
lova náměstí přes Václavské ná-
městí, Národní třídu a Karlův
most na Pražský hrad.

24. říjen 1945 byl památný den
pro 332. oddíl. Skládal nováč-
kovskou zkoušku a na závěr ju-
nácký slib přímo do rukou okr-
skového vedoucího bratra Šorma.
Zúčastnil se ho i 96. dívčí oddíl
Stodůlky–Vidoule. Po vykonání
těchto slibů převzala družina Bo-
brů družinovou vlajku.

Českoslovenští junáci oslavili
velmi důstojně první poválečný
28. říjen. Tehdy se na Letenské
pláni účastnilo oslav 25 000 ju-
náků a skautek včetně stodůlec-
kého 332. oddílu a 17. střediska
ve Vidoulích. Průvod se dal na
pochod z Letné směrem na Praž-
ský hrad, kde skauty pozdravil
tehdejší prezident Edvard Beneš.
Při oslavách Mezinárodního dne
studentstva 17. listopadu v Praze
byli junáci požádáni o pořádko-
vou službu. Oddíl 17. střediska se

této služby zúčastnil na Václav-
ském náměstí.

Nejhezčím vánočním dárkem
pro skauty ve Vidoulích byla
nová klubovna v domě vedoucí-
ho bratra Koláře. 22. prosince
zde oslavili první svobodné Vá-
noce a tím uzavřeli svou činnost
pro rok 1945, který byl na udá-
losti velmi bohatý.

Členská základna se na počát-
ku roku 1946 ustálila na počtu
zhruba 25 příslušníků sdruže-
ných ve skupinách Bobři, Jeleni
a Orli. O Velikonocích roku
1946 je ve skautské kronice za-
znamenáno odhalení památníku
vidoulských občanů, kteří zahy-
nuli během 2. světové války. Pa-

mátník vybudovali dívky i chlap-
ci obou skautských oddílů. Smu-
teční slavnosti se zúčastnilo veš-
keré vidoulské občanstvo,
pozůstalí a nejrůznější hosté.
Tento památník byl bohužel
v 50. letech odstraněn.

Nezapomenutelné zážitky si
odnesli členové dívčího i chla-
peckého oddílu z letního skaut-
ského tábora, který se konal
v červenci 1946 v Babickém lese
v Březí, asi 5 km od Říčan. Zde
vznikla slavná „Tábornická bala-
da“, kterou složily sestřičky Věra
Urbanová a Božena Kolářová.
Epická básnická skladba zazna-
menává veselé i vážné příběhy ze
života táborníků a jejich vedou-

Skautský oddíl ve Vidoulích po 2. světové válce

O. Kolář, E. Faitl a M. Kužel na táboře v Březí

Klubovna přestěhována z Podbaby v říjnu 1948 Tábor U Kamenného stolu v Březí v roce 1946 Ilustrace pana Čermáka k výletu do Kostelce

Vzpomínky
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Vzpomínky
cích. Verše poprvé zazněly při
slavnostním táborovém ohni
17. července 1946. Začínají tě-
mito slovy: „Skautské přísloví
nám říká: Je věru těžký život tá-
borníka! Tábor zřídit, stany sta-
vět, řekne se vám lehce, avšak
potom bolí záda a vstávat se ne-
chce!“ Účastníci skautského let-
ního tábora v Březí si užili hodně
legrace a zakusili i napínavá dob-
rodružství. Například když je
přepadli vodní skauti, tábořící
nedaleko, a ukořistili jim oddílo-
vou vlajku. Nakonec všechno
dobře dopadlo. Obě skupiny
skautů se skamarádily, pro bře-
zovskou veřejnost uspořádaly dva
slavnostní táborové ohně, a do-
konce pomohly místním obyva-
telům při sklizni obilí.

Na začátku roku 1947 nastaly
pro oddíl organizační změny.
Obdržel nové registrační číslo,
a to 192. oddíl Stodůlky, a byl
zařazen do 32. střediska, které
tvořily dva oddíly – Vidoule
a Hliník. Ve vidoulském oddílu
byly přeorganizovány tři družiny:
Lišky, Kamzíci a Jestřábi.

V roce 1947 se sice nekonal
letní skautský tábor, ale jinak

byla činnost vidoulských skautů
poměrně bohatá. Ze záznamů
pana Ladislava Čermáka vybí-
rám několik akcí: aktivní účast
na skautské okresní akademii
v Národním domě na Smíchově;
uctění památky padlých 5. květ-
na ve výroční den květnové revo-
luce; táborový oheň na vojen-
ském cvičišti za účasti vidoulské
veřejnosti 13. září v předvečer
10. výročí úmrtí T. G. Masaryka
a držení čestné stráže u vánoční-
ho stromu Republiky v Košířích
22. prosince.

Důležitou událostí v životě
vidoulských skautů bylo zřízení
nové klubovny ve vidoulské ci-

helně v září 1947. Kromě oddí-
lových schůzí se v ní konala
i vánoční besídka. Zúčastnila se
jí i nová družina Vlčat, kterou
vedl bratr Emil Fajtl (Robin).
Nezapomínalo se ani na tradiční
soutěže tělesné zdatnosti. Na
svátek sv. Václava byly uspořá-
dány mezidružinové závody ve
vojenském cvičišti, kde zvítězila
družina Lišek. 12. října se kona-
ly na Štiříně okrskové závody
junácké zdatnosti, kde šestičlen-
ná hlídka 192. oddělení získala
8. místo s počtem 100 bodů.

Závodilo se v těchto disciplí-
nách: signalizování, stavění sta-
nů, prostná, rozdělávání ohně,
vaření a sborový zpěv.

Pan Ladislav Čermák zazna-
menal do své kroniky, že roky
1948 a 1949 byly roky naděje
i zklamání. V únoru 1948 se ve
státě dostala k moci KSČ a tato
mimořádná vnitropolitická změ-
na se dotkla i samotného vedení
Československého Junáka. Snad
symbolicky v tomto měsíci ztra-
tili vidoulští skauti klubovnu
z důvodu znovuzahájení výroby
cihel. V říjnu získali novou dře-
věnou klubovnu z Podbaby, když
ji tam za vydatné pomoci svých

otců rozebrali a ve Vidoulích
zase postavili. O této nové klu-
bovně byla zveřejněna fotorepor-
táž v měsíčníku Svazu české mlá-
deže Vteřiny světa.

V průběhu roku 1948 činnost
vidoulských skautů navzdory
společenským změnám nadále
pokračovala: 5. března proběhly
poslední oslavy narozenin
T. G. Masaryka organizované ju-
náckým střediskem Stodůlky;
192. oddíl na ně vyslal pětičlen-
nou delegaci. 14. března se usku-
tečnil celooddílový výlet do zoo

v Tróji. 21. března se konala třetí
a zároveň poslední skautská be-
sídka ve Vidoulích v restauraci
U Petrů. 9. května byl v Hájích
uspořádán střediskový táborák
a na svatodušní svátky 15. – 17.
května tradiční výlet do Březí.
V měsíci květnu přestoupil 192.
oddíl Stodůlky–Vidoule ze Svoj-
síkovy pražské oblasti do oblasti
Praha–venkov, střediska Stodůl-
ky. Vedoucím oddílu se stal bratr
Robin (E. Fajtl).

K posledním skautským ak-
cím patřily oslavy tříletého výro-
čí vzniku 332./192. chlapeckého
oddílu a 96. dívčího oddílu Sto-
důlky. Oslavy se konaly ve

dnech 5.-7. června 1948 a byly
spojeny se slavnostním táboro-
vým ohněm, s vydáním prvního
oddílového čísla časopisu Po-
chodeň a s vyvrcholením tzv.
Svojsíkova závodu.

25. 7. – 15. 8. se oba skautské
vidoulské oddíly účastnily spo-
lečně s oddíly stodůleckými
a řeporyjskými letního tábora
u Padrťských rybníků. Tiché,
zádumčivé lesy ožily na tři
týdny veselými hlasy junáků
a skautek. Prožívali zde nezapo-
menutelné chvíle, na které
vzpomínali celý život. Některé
akce připravili skautští vedoucí,
jiné byly dílem náhody, jak je
patrné z táborové kroniky.
U zápisu z úterý 27. 7. 1948
pan Čermák uvádí: „Polední
klid po obědě byl přerušen div-
nou událostí. Kolem našeho tá-
bora se po louce hnala splašená
kráva a za ní nějaký chlapec
z vesnice, který se snažil marně
ji dohonit. Kráva se najednou
otočila a začala se znenadání ří-
tit naň. Tu se ozvalo v Robinovi
(E. Faitl) toreadorské umění
a vyběhl za nešťastnou krávou.
Ta když viděla za sebou běžet
dva čerstvé toreadory, volila ji-
nou taktiku a bočným úhybem
zmizela v ostružiní. Ale naši
dva hrdinové nedbali ostrých
trnů a za 20 min. vytáhli upoce-
nou kravičku z obětí ostružin.
A nyní nastala vítězná cesta ko-
lem tábora k vozu, kde byla ne-
poslušná kráva předána nešťast-
nému majiteli. Dobro se splácí
zlem a tak se octli večer slavní
toreadoři u raportu pro šlapání
trávy. Málem je za jejich dobrý
skutek stihly klencáky!!“ (Pro
vysvětlení: jedná se o kliky na
bradlech.) 8. srpna 1948 pan
Karel Tomášek z Vidoulí nato-
čil u Padrťských rybníků ama-
térský film o jednom táborovém
dni od budíčku po večerku.
Autor skautské kroniky pan La-
dislav Čermák film uchovává ve
svém archívu.

Přelom roku 1948-1949 je pro
skauty kritický. Pomalu a jistě us-
távala činnost 192. oddílu. Byla
stále více pod kontrolou místní
KSČ, jejíž členové často chodili
dohlížet na schůzky vidoulských
skautů. V červnu 1949 byl Čes-
koslovenský Junák nadobro zru-
šen a zakázán, jeho členové
pronásledováni a perzekvováni.
Během dvou týdnů zanikl
i skautský oddíl ve Vidoulích.
Zůstaly na něj jen pěkné vzpo-
mínky. Věra Opatrná

Blahopřání vítězům Svojsíkova závodu v červnu 1948 Pozvánka na tábor na Padrťském rybníku

Na táboře v Březí všem chutnalo
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� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění. Tel.:
608 606 379, www.psservis.com.
� Kosmetika, laserová terapie, masáže, líčení, Hábova
1567/14, Salon Markéta, mob.: 775 632 899, www.triplus.wbs.cz.
� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské
práce osobních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy
elektronických systémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049,
724 106 146.
� Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně.
Tel. 777 227 840.
� Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.
� Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání, komple-
tace nábytku. Tel.: 603 305 211.
� Účetnictví a daně, zpracování daňových přiznání, zastu-
pování klientů - daňový poradce. Tel.: 602 526 106,
e-mail: hanka.dane@seznam.cz.
� Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce, opravy v do-
mácnosti. Tel.: 723 207 010, e-mail: ma.Proke@seznam.cz.

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Provádím opravy počítačů, připojení k internetu.
Stavba nových PC na zakázku. Tel.: 731 819 380, e-mail:
opravycompu@seznam.cz.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,

úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 211 148 037, 603 341 927.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

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

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Stavební ZÁMEČNICTVÍ FER-MET - Stodůlky, tel.: 739 612
745 (mříže, brány, ploty atd., i drobné konstrukce).
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979 NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� REVIZE a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5.
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA, Favorit, Felicia,
Fabia. Příprava a zajištění TP.

� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Instalatérské práce Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární sy-
stémy. Tel.: 602 331 959.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
� Hodinový manžel - práce v bytě i na zahradě.
Tel.: 724 995 383.

� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@email.cz.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 270 Kč, pán. 100 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. jader,
elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.

Ž A L U Z I E
všEch typů

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MALO-
VÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY + ZÁMEČ-
NICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁVKOVÁ
AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vedení účetnictví, zprac. DPH, mezd a daň. přiznání.
Tel.: 733 153 590, 251 623 003, e-mail: strejcovajana@seznam.cz.
� Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, zastu-
pování na kontrolách, 14 let praxe v oboru. Tel.: 603 451 870,
www.ucetnictvikomplet.cz.

� Zdravotní masáže (i akutní stavy), masáže chodidel
s diagnostikou, psychoterapie. Tel.: 723 870 506 - Luka.
� Montáž sádrokartonových podhledů a příček. Tel.: Batrna
732 606 909, 731 462 241. Krbec 605 967 520.
� Žaluzie - rolety - sítě proti hmyzu - markýzy. Prodej a
montáž stínící techniky, konzultace a zaměření zdarma. Zajímavé
slevy na vybrané výrobky. Tel.: 777 111 247, www.sun-way.cz,
sun-way@seznam.cz.
� Canisterapie - poradenství, kurz, zkoušky. Tel.: 603 585
685, http://www.ustemberku.cz.
� Hospodyně - zaručuji úroveň služeb a jednání! Máte pre-
stižní práci? Zajistím pravidelný úklid, žehlení prádla,nákupy, péči
o děti/seniory. Mám čistý TR, reference, ŘP, základy AJ. Tel.: 602 836
983, e-mail: p-eva@volny.cz.

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

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

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

Služby

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

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

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

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

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

DO PLASTOVÝCH OKEN,
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

Úklid paneláků, kanceláří, škol!
Provádíme pravidelný úklid společných

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

VB – úklid
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz
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� Hledáme pronájem bytu v Praze a okolí, možno garsonka
až 2+1 do 12.000 Kč s poplatky dle velikosti a stavu bytu. Děkuji za
nabídky. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
� Nabízíme pronájem bytu v Praze, 1+K.K. za 8.500 Kč a
2+K.K. za 10.000 Kč měsíčně. Ceny jsou včetně všech poplatků
a energií. Zařízení dohodou. Tel.: 777 260 333.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Pronajmu 2+K.K. pro 2 os. v rod. domě s bazénem v P-5
u metra, 603 536 588.
� Koupím rychle byt na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Cen-
trálního parku. Platba hotově. Tel.: 777 660 690.
� Větší za menší - Vlašim - Praha, 3+1 v OV za 2+1 nebo 2+K.K.
Praha 5, 13. Zn. Slušné chování. Tel.: 604 242 906.
� Hledám ke koupi byt nebo RD s možností brzkého nastě-
hování. Za každou nabídku děkuji. Tel.: 723 936 910.
� Koupím byt v Praze pro maminku, 1+K.K. až 3+1. Platím
ihned - solidní jednání. Tel.: 775 688 057 (stačí sms nebo
prozvonit, zavolám).
� Pronajmu 1+K.K., balkon, komora v novostavbě, kom-
pletně zařízený, P-13, Přeučilova ul. Tel.: 606 827 833.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.

� Hledám kadeřnici na ŽL od dubna, nízký nájem, Stodůlky.
Tel.: 604 557 804.
� Helen Doron Early English Praha západ - Rudná hledá učitele an-
glického jazyka pro děti. Požadujeme: výborná znalost anglického
jazyka, pozitivní vztah k dětem, chuť učit se novým věcem, spoleh-
livost, zodpovědnost a kreativita. Nabízíme: motivující ohodnocení,
pravidelné a systematické doškolování, přátelské prostředí. Svůj ži-
votopis zašlete na k.pragerova@helendoron.cz.

� Pronajmu uzamč. garáž - Běhounkova ul., levně. Tel.: 720 660 072.
� Pronajmu dlouhodobě garáž P-5, V. Ohrada. Mob.: 774 120 248.
� Pronajmu garážové stání v Praze 13, Velká Ohrada, ul.
Bašteckého. Tel.: 603 515 492.
� Pronajmu uzavřenou garáž v ul. Běhounkova, směr Nušlova.
Blízko metro Butovice a Hůrka. T.: 602 668 742.
�Pronajmu garáž Praha 13, ul. Červeňanského. Tel.: 605 500 085.
� BD Heranova 1546 nabízí k pronájmu nebytový prostor - místnost
24 m2 s umyvadlem a WC. Vchod z ulice, volný ihned, cena dohodou.
Kontakt tel.: 775 613 030.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

� � � � � � � � � � �
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KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

OČNÍ OPTIKA JL
v přízemí oční
kliniky

V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 5
tel./fax: 235 520 521, 721 222 343

� Květinářství na Velké Ohradě vám nabízí široký sortiment
květin. zboží, drobné dárky, zahr. a aranžérské služby.
Adresa: Přecechtělova 2396/22, Praha 5. Prodejní doba
Po-Pá 12-18.30, So 9-12. Těšíme se na vás.
� Doučím žáky ZŠ, SŠ i dospělé AJ. Jsem učitelka SŠ. Tel.: 604 963 075.
� Zhubněte s námi na Hůrce. Tel.: 728 740 661, 739 470 663.
� Optimalizace financí od A-Z (posouzení výhodnosti stávají-
cích smluv, investice, hypotéky, zajištění na stáří...). Tel.: 603 947
928, i sms, zavolám.
� Nabízím hlídání dětí od 5 let, sl. 38 let. Tel.: 728 656 841.

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

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

L

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

Zaměstnání

Zdravotnické potřeby

LÍPA
Poliklinika Nové Butovice

nová autobusová linka č. 168
vás zaveze pár metrů až k naší pro-
dejně - více info na www.ropid.cz

Tel.:  296 113 250
vaše ZP LÍPA

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

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

www.starmont.cz

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

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky

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

„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 

Praha 5-Stodůlky, 

Obchodní centrum 

„PAPRSEK“, 

Tel.: 603 216 704

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

10% sleva
s tímto inzerátem

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

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

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

www.elektroservisvolf.cz
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Inzerce

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

sestavení účetní závěrky
a daňových přiznání, spolupráce s auditorem, 

jednání s úřady,
možnost docházení do sídla firmy. 

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

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

DVD, video, audio
Dovoz, montáž zdarma

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

MRAŽENÉ MASO PRO PSY
ryby, lososový olej, propolis

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

www.krmme.cz
20 letá zkušenost v zásobování zoo zahrad

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

Husníkova 2087

GYNEKOLOGICKÁ ORDINACE přijímá pacienty

MUDr. Ivana STREIBLOVÁ
Hostinského 1536, Praha 5     Tel.:   235 519 623

Zajišťujeme: onkologickou prevenci, sono v gynekologii,
antikoncepci, sono v těhotenství s dvoustupňovým 
screeningem, péči v dětské gynekologii, očkování.

STUDIO J – BÖHMOVA 1976, LUŽINY.
Kadeřnictví dámy tel.: 723 610 204,  

kosmetika tel.: 777 047 221,
pedikúra a manikúra tel.: 603 539 699,

www.studioj.cz
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Program klubů seniorů březen 2012
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

5. 3. Březen - měsíc knihy a internetu    František Kundrát

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

12. 3. Káva o čtrnácté, prohlídka fotografií

Svatava Bulířová, František Kundrát

19. 3. Oční choroby a  jejich léčení Jiřina Focherová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

26. 3. Něžné vzpomínky herců a zpěváků na Prahu

Slávka Augustinová

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

6. 3. Oslavíme svátek žen

13. 3. Popřejeme k narozeninám a Růženkám k svátku 

20. 3. Posezení u kávy, video, společenské hry

27. 3. Literární odpoledne Iluše Cejpková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

7. 3. Vzpomínka na Karla Hašlera Eva Abrahámová

14. 3. Novinky v psychologii Josef Vaško

21. 3. Vyprávění poutníka Petra Hrocha Bindera

28. 3. Na harmoniku zahraje jubilantům Antonín Bek

29. 3. Testy o lécích a jejich používání (pokračování)

Pavla Petříková

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 infor-

mace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce,

která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého

(na místě býv. obchodu).
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

7. 3. Promítání videa
14. 3. Dieta při diabetu II.
21. 3. Kulatý stůl diabetiků
28. 3. Inzulín a jeho použití

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin
služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání
informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy
od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůjčit
z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude dán
prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Dne 12. března by se dožil náš
milovaný, přísný, ale všemi re-
spektovaný trenér a PAN uči-
tel Zbyněk Urban 85 let.

Celý svůj život zasvětil tomu,
aby všechny své žáky a svěřence

vychovával k čestnému jednání, držení slova,
aby se předem nebáli ani sebevětší překážky, 
s hlavou vztyčenou měli sílu nést i prohry,
které sport i život přinášejí...  Je smutné, že
lidé vyznávající hodnoty, které nejdou měřit
penězi, pomalu vymírají. 

My jsme ale ti, kteří je díky Vám, náš pane
učiteli, budou na Vaši památku dodržovat dál.

stodůlečtí atleti

Za vzpomínku děkuje také rodina.

Pro větší pohodlí našich klientů
Středisko sociálních služeb Prahy 13 posky-
tuje svým klientům širokou škálu služeb,
mezi které patří také nabídka střediska
osobní hygieny. Nejsou to jen masáže, pedi-
kúra nebo rašelinové zábaly. Patří sem také
koupele. A právě v tomto směru nabízí stře-
disko úplnou novinku. Vanu, kterou budou
moci využít prakticky všichni. Špatně po-
hybliví občané nebo vozíčkáři s pomocí,
ostatní to zvládnou sami. Vana je opatřena
dvířky a sedátkem, na které se klient posadí,
stiskne tlačítko, spustí se
do vany a začne napouštět
vodu. Je to pohodlné, jed-
noduché, ale především
bezpečné. 

„Vana bude sloužit klien-
tům střediska a těm, kte-
rým poskytujeme služby
u nich doma a pro které je
koupání v klasické vaně ob-
tížné nebo nemožné,“ řekl
ředitel střediska Jiří Mašek.
„Vana v hodnotě 135 000 Kč
byla pořízena za přispění
radnice a z ušetřených fi-

nančních prostředků Střediska sociálních
služeb Prahy 13.“ 

Další službou, o které mnozí nevědí, je
sobotní a nedělní rozvoz obědů. Běžně se
rozváží 130 – 150 obědů, o víkendech je to
zatím okolo padesáti. Zájem o tuto službu, 
i přes její krátké fungování, je poměrně
velký a středisko je připraveno ji rozšířit 
pro další zájemce.   

Veškeré informace o nabízených službách
včetně sazebníku úkonů a informace o způ-

sobu uzavření smlouvy, na
základě které se stanete kli-
entem střediska, získáte na
www.lukaspraha13.cz, tel.
235 517 647, 724 952 592
nebo při osobní návštěvě 
v kanceláři Pečovatelské
služby SSS Prahy 13 na
adrese: Trávníčkova 1746
(poblíž stanice metra B
Luka). Středisko je ote-
vřeno v pracovních dnech
od 8 do 16.30, ve středu až
do 18.00 hodin.  

Eva Černá  
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Nikdy nezapomeneme 

Před padesáti lety, 17. 3. 1962, uzavřeli na
pražském Žižkově sňatek paní Jitka a pan
Josef Selučtí. Zlatou svatbu oslaví manželé 
v kruhu rodinném na Lužinách. Za Měst-
skou část Praha 13 jim poblahopřál starosta
David Vodrážka. Přání všeho nejlepšího do
dalších společných let připojuje i občansko-
správní odbor ÚMČ Praha 13.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Srdečně blahopřejeme



BŘEZEN 2012 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22932

Inzerce



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2012 33

Program klubu Mlejn březen 2012

Divadlo

15. 3. čt 19.30 EMÍLIE.  Uvádí Cirkus
Mlejn. Pohybové předsta-
vení s prvky vzdušné akro-
bacie a živou hudbou.
Uvádí Cirkus Mlejn.

22. 3. čt 19.30 VEČER S NOVÝM CIRKU-
SEM. Cirkus Mlejn.  Pro
mládež a dospělé v rámci
přehlídky ke Dni divadla
pro děti. Komponovaný
program Cirkusu Mlejn a jeho hostů, nonverbální divadlo se vzduš-
nou i pozemní akrobacií herců. Pro mládež a dospělé v rámci pře-
hlídky ke Dni divadla pro děti. 

30. 3.–1. 4. ne STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2012. 16. ročník regionální přehlídky
experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu.  Pořádá
obč. sdružení KlubKO a partneři: Hl. město Praha, Městská část Praha13,
MK ČR a KD Mlejn. Host: VAD KLADNO s inscenací Píseček.

12. 4. čt 19.30 EASY LIVING - s klasikou ve vzduchu. Vertikální animace
klasické hudby, akrobatická jam session na visuté hrazdě, šále,
kruhu a vertikálním laně za doprovodu zpěvu, houslí a harfy.

Děti          začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

od 3. do 4. 3. FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI. Desátý ročník pře-
hlídky nejlepších sólových loutkoherců - tentokrát na téma
Klaun a Loutka. Uvidíte řadu inscenací, které nejen rozvíjejí dět-
skou fantazii, ale jsou i interaktivní, takže děti se mohou zapojit
do hry. A nejen to – děti mohou navštívit i workshop cirkusových
dovedností či výtvarnou loutkářskou dílnu, a to dokonce i s rodiči!
Zahraničním hostem festivalu je mexický loutkář Carlos Con-
verso. Po oba dny budou hlavní představení o přestávkách do-
plněna krátkými výstupy Antonína Novotného a Jiřího
Polehni. V rámci přehlídky proběhne výstava loutek a kreseb
ve foyer KD Mlejn.

3. 3. so 11.00  KILL WILL. Pan Will je slavný dramatik. Píše divadelní hry. Ale teď
se mu stal průšvih. Uteklo mu jeho plnicí pero. Pero teď chodí
světem a vypravuje příběhy dětem. 

13.30 Workshop cirkusových dovedností s lektory Cirkusu Mlejn.
Žonglování, balanc na kouli a válci, rola-bola, swingování a další
rozmařilosti (i pro dospělé).

15.00 TITIRIJUGANDO. Režie a interpretace: Carlos Converso. Me-
xický loutkář Carlos Converso, vedoucí katedry loutkářství

v Centro de Estudios en el arte de Los Titeres, Xalapa, Mexico, který
má na kontě již tři dekády svého uměleckého působení, během
nichž posbíral mnoho národních a mezinárodních cen a založil a řídí
jedinou loutkářskou školu v Mexiku. 

16.00 O NEPOŘÁDNÉM KŘEČKOVI. Byl jednou jeden polní křeček
jménem Bohouš, který byl největší machr v okolí a nějak si
zapomněl udělat zásoby na zimu…

17.00 KABINET LÉTAJÍCÍCH ÚŽASNOSTÍ. Představení je vlastně vyučo-
vací hodinou potulného profesora Vojtěcha Aloise Vrtka. Váš nový
učitel vás seznámí s užitím žonglování v běžném životě i jeho úzkém
sepětí s historií.

4. 3. ne 10.30  DOPOLEDNE S PANEM HUBOU. Autorské představení Lukáše Vláčila.
Klaunské představení, které není pouze „pohledovým“ divadlem!

13.30 Výtvarná loutkářská dílna pro děti s Miroslavem Trejtnarem -zúčastnit se
mohou i zájemci z řad dospělých).

15.00 STARÉ POHÁDKY ČESKÉ aneb Co si Kašpárek z Jiráska
zapamatoval. Loutková inscenace v níž ožívá naše historie.  

16.00 KAŠPÁREK A DRAK. 
17.00 TITIRIJUGANDO. Režie a interpretace: Carlos Converso.

Změna programu vyhrazena.

11. 3. ne 15.00 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA. Netradiční taneční zpracování krásné
Andersenovy pohádky. Hraje a tančí studio Mirabel.

18. 3. ne 15.00 VESELÁ ABECEDA. Studenti JAMU Brno (pod vedením prof. Zoji
Mikotové). Obyčejná gumová hadice se díky fantazii může proměňovat
ve věci, zvířata, písmena... Interaktivní představení a workshop (v rámci
Přehlídky ke Dni divadla pro děti a mládež).Pro děti od 4 let.

Koncerty:

2. 3. pá 19.30 KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU. HrajíDevítka + Strašlivá podívaná 
7.–9. 3.   18.00 PORTA PRAHA - pražská předkola Porty 2012
14. 3. st   19.30 Roman Horký a KAMELOT - křest nového CD Proti proudu času
24. 3. so  19.30 JAROMÍR NOHAVICA – jeden z koncertů „pražské šňůry.

Vstupenky v prodeji od 20. 2. 2012
25. 3. ne 19.30 ROCKOVÉ ORATORIUM s dirigentem Liborem Sládkem

4.  4. st 19.30 FLERET Vizovice

Rock:

2., 16. a 30.  3. pá 19.30 ROCKOVÁ  MLEJNICE - koná se ve Spolkovém domě,
K Vidouli 727, Praha 13 .

RŮZNÉ:
10.  3. so  DĚTSKÝ FOLKLORNÍ PLES - folklorní soubor Lučinka a hosté
25.  3. ne 15.00 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU. Zábavná hodinka pro děti od 2 let. 

Součástí bude i křest nového DVD.

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

Blíží se 25. výročí založení kul-
turního domu ve Stodůlkách.
Obracíme se na pamětníky udá-
lostí, které jsou s historií Mlej-
na spojeny, aby nám napsali 
a umožnili naskenovat fotogra-
fie nebo dokumenty. Chceme
vytvořit co největší archiv udá-
lostí, které Mlejnem prošly, ale
také vydat vzpomínkový sbor-
ník. Vzpomínáte si na předsta-
vení Ctibora Turby, Buchet 
a loutek, první schůze Občan-
ského fóra, navštěvovali jste roc-
kovou školu, hráli na vyhláše-

ných soutěžích rockových kapel
nebo chodili na koncerty teh-
dejších či dnešních hvězd 
a chcete se podělit o své vzpo-
mínky? Budeme moc rádi, když
nám napíšete e-mail, dopis či
přijdete osobně. V průběhu roku
2013, kdy budeme 25. výročí sla-
vit, vám za to nabídneme vstu-
penky na některé zajímavé pro-
gramy. Všem předem děkujeme.

Adresa: Klub Mlejn, Kovářova 4,
155 00 Praha 13 – Stodůlky

E-mail: divadlo@mlejn.cz.
Dagmar Roubalová, KD Mlejn

V únoru proběhl
první ročník festivalu
Fun Fatale, který se
setkal s velkým ohla-
sem. V březnu budou
ve Mlejně k vidění
další zajímavé hu-
dební a divadelní udá-
losti. Nejdelší tradici
má pražské kolo festi-
valu Porta Praha, ale
určitě nepřehlédněte divadelní 
i regionální přehlídku experimen-
tálního divadla Stodůlecký píse-
ček, která letos začne 30. března. 

V březnu bude ve
Mlejně pracovat také
Petr Forman, který
zde hrál se Ctiborem
Turbou a dalšími už 
v roce 1989 a 1990.
Teď bude zkoušet 
se skupinou klaunů
a akrobatů z Belgie 
a Itálie. Ukázky z no-
vého mezinárodního

projektu můžete vidět 22. března
jako závěr festivalu ke Světo-
vému dni divadla pro děti.

Dagmar Roubalová, produkce KD Mlejn

Sbíráme materiál o dějinách MlejnaBřezen nabitý kulturními událostmi
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Středy 7. a 21. 3. • 12.00 - 16.00
Paličkování
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo
22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Budete potřebovat herduli, pa-
ličky, perlovku, nůžky, háček. Kur-
zovné 100 Kč. Přihlášky na tel.
271 724 247, 728 477 933. Více
na www.klt.phorum.cz.

Středy 7. a 21. 3. • 19.00 – 21.30 
Setkání pro radost
MMŠŠ  SSrrddííččkkoo  ((ttřřííddaa  BBeerruušškkyy)),,  
PPooddppěěrroovvaa  11887799//22,,LLuužžiinnyy  
Jsou pro vás připravena jednoduchá protahovací a pohy-
bová cvičení, kreslení, poslech hudby, případně tanec. Cena
je 100 Kč. Více na www.pro-harmonii.cz. Přihlášky na
iva@pro-harmonii.cz nebo SMS na tel. 737 879 400.

Čtvrtek 8. 3. • 14.00 – 17.00 
Den otevřených dveří v Církevní
mateřské škole Srdíčko
PPooddppěěrroovvaa  11887799//22,,  LLuužžiinnyy
Zápis pro nové zájemce o naši mateřskou školu proběhne
v oddělení Motýlků. Těšíme se na vás.

Sobota 10. 3. • 10.00  
Divadlo VEŠkole
FFZZŠŠ  pprrooff..  OOttookkaarraa  CChhlluuppaa,,  FFiinnggeerroovvaa  22118866
Na druhou březnovou sobotu připravil soubor Divadla Glans
dramatizaci pohádky Karla Čapka Pohádka pošťácká. Po-
kladna je otevřena hodinu před začátkem představení,
vstupné jednotné 60 Kč, na místě je možné zakoupit malé
občerstvení. Více informací na www.divadloglans.cz.

Sobota 10. 3. • 14.00
Dětský karneval
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277
Akci pořádá Klub seniorek staré Stodůlky I a Spolkový dům.
Na děti čeká spousta zábavy i bohatá tombola. Vstupné je
dobrovolné. Těšíme se na vás.

Sobota 10. 3. • 15.00  
Dětský folklorní ples
KKlluubb  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44
Folklorní soubor Lučinka vás srdečně zve na obnovenou spo-
lečenskou akci Dětský folklorní ples. Program zahájíme tra-

dičním nástupem - tancem polonéza. Následovat budou
krátká vystoupení dětí z Lučinky, hostujícího souboru a výuka
tanců. Na závěr je připravena bohatá tombola. Ples je určen
spíše pro děti, ale na své si přijdou zajisté i jejich rodiče. Tě-
šíme se na vás. Více informací na www.fslucinka.wz.cz.

Neděle 11. 3. • 15.00
Sněhová královna 
KKlluubb  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44
Zveme vás na reprízu představení ve stylu irského tance
na motivy pohádky o Sněhové královně. Tančit vám budou
děti z Tanečního studia Mirabel, které si celé představení
navrhly a samy připravily. Představení navazuje na slav-
nostní  premiéru, jejíž výtěžek děti darovaly Textilní dílně
Gawain, sociálně terapeutické dílně pro lidi s mentálním
postižením. Přijďte se podívat, jak svým nádherným tan-
cem pomáhají, je to balzám pro oči, uši i duši. Více na
www.snehovakralovna.cz a www.tsmirabel.cz.

Úterý 13. 3. • 19.30
Slávek Klecandr poprvé sólově
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Druhý letošní díl koncertního cyklu Třináctého na třináctce
bude mít jednu zvláštnost. Poprvé v historii těchto večerů
(a zcela plánovaně) vystoupí Slávek Klecandr sám. Protože
vystoupení připadá do předvelikonoční doby postní, při-
pravuje si hostitel „Třináctek“ speciální program pašijových
písní z českých kancionálů, ve kterém provede posluchače
historií tohoto „duchovního žánru“ od doby středověku po
současnost. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový.
Večer finančně podpořilo Ministerstvo kultury, Nadace
Život umělce a Nadace Českého hudebního fondu a MČ
Praha 13. Doporučujeme si rezervovat místa, a to do 12. 3. na
13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Každý čtvrtek od 1. 3. • 15.30
Vybrané kapitoly z dějin divadla
SSttuuddoovvnnaa  EEDDIISSuu,,  SSeennoovváážžnnéé  nnáámm..  2266,,  PPrraahhaa  11
((bbuuddoovvaa  RR,,  44..  pp..,,  vvýýttaahh))
Dějiny divadla mapují jednu z oblastí
kulturního dědictví. Cílem tohoto
desetidílného kurzu, který je pří-
spěvkem UK-EDIS do programu
Tvůrčí Evropa, je seznámení se základ-
ními proměnami divadla napříč staletími.
Kurz probíhá bezplatně v příjemném prostředí studovny.
Kontakt: Studovna EDIS, tel. 224 398 313,  224 398 315,
miriam.tumova@ruk.cuni.cz. Více na http://edis.cuni.cz/.

Sobota 3. 3. • 10.00 - 14.00 
Kukuřičné šustí – labuť s kraslicí
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou kraslici nebo vejdumek, pevné nitě, nůžky, vatu,
drát 0,6. Malé množství šustí k dispozici. Kurzovné 120 Kč.
Přihlášky na tel. 271 724 247, 728 477 933. Více na
www.klt.phorum.cz.

Sobota 3. 3. • 20.00 
Hexagon
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277
K tanci i poslechu vám zahraje country skupina Hexagon.

Pondělí 5. 3. • 10.00 nebo 14.00 
Daně a jak na ně
SSííddlloo  AABBRRAA  SSooffttwwaarree,,  aa..ss..,,  JJeerreemmiiááššoovvaa  11442222//77bb,,
22..  ppaattrroo,,  šškkoolliiccíí  mmííssttnnoosstt  VVeeggaa
Nabízíme vám možnost účasti na bezplatném semináři pro
podnikatele a živnostníky Daně a jak na ně. Dozvíte se vše,
co potřebujete vědět o daních, poradíme vám, jak vyplnit
daňové přiznání, kde a do kdy jej podat, jak ušetřit. Uká-
žeme vám také praktické využití účetních informačních sy-
stémů, které pomohou vašemu podnikání. Seminář je
vhodný zejména pro živnostníky a malé firmy. Přihlašujte
se na lenka.chocholova@abra.eu nebo volejte na tel.
724 526 357. Více na www.abra.eu/dane-a-jak-na-ne.

Úterý 6. 3. • 18.30 
Kongregace sester Matky Božího
milosrdenství
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  
ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Římskokatolická farnost sv. Ja-
kuba St. ve Stodůlkách vás zve na
přednášku z cyklu Prokopská za-
stavení. Sestry z kongregace
představí řeholní způsob života
a též jejich charisma, kterým je
Boží milosrdenství. Přednáška
bude doplněna promítáním.
Vstup bezbariérový, vstupné dob-
rovolné. Více na www.centrum-
butovice.cz, tel. 251 627 400.

Kalendář akcí březen



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2012 35

Středa 14. 3. • 17.00
Přednáška k Národnímu týdnu trénování
paměti
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  LLuužžiinnyy,,
AArrcchheeoollooggiicckkáá  11//22225566    
Praha 13 a Česká společnost pro trénování paměti a mozkový
jogging (www.trenovanipameti.cz) vás zvou na přednášku
Soni Dóžové k Národnímu týdnu trénování paměti. Efektivní
nástroje, techniky a strategie pro lepší zapamatování infor-
mací. Vstup volný.

Pátek 16. 3. • 19.00
Večer 100 svíček 
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44  
Večerní posezení v Bílé vráně zahalené do romantické a trochu
tajemné záře 100 svíček. Rezervace míst nutná, nejpozději do
12. 3. Rezervujte přímo v baru, na info@barbilavrana.cz nebo
777 913 414.

Sobota 17. 3. • 10.00 - 14.00
Kraslice lepené sítinou
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  
VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou vejce obarvená v cibuli, Herkules, tenký štěteček,
špičatou špejli, nůžky. Sítinu nabídneme. Kurzovné 120 Kč.
Přihlášky na tel. 271 724 247, 728 477 933. Více na
www.klt.phorum.cz.

Úterý 20.3. • 15.30
Den otevřených dveří
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  BBaallóónneekk,,  KKllaauussoovvaa  22118888,,  VVeellkkáá
OOhhrraaddaa
Den otevřených dveří bude zahájen divadelním představe-
ním, budete mít možnost prohlédnout si školku a seznámit
se s programem předškolní výchovy a nabízenými aktivi-
tami. Od 9. května budeme pro nově zapsané děti pořádat
jednou týdně hravá odpoledne, která jim pomohou k lepší
adaptaci na kolektiv. Více na www.sweb.cz/msbalonek
nebo na tel. 251 623 893.

Středa 21.3. • 18.00
Slavnost k 50. výročí Základní umělecké
školy Stodůlky
KKlluubb  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44
Základní umělecká škola Stodůlky srdečně zve na slav-
nostní koncert k 50. výročí vzniku školy, který se koná pod
záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky.

Čtvrtek 22. 3. • 9.00 – 11.00, 13.00 – 15.00
Zveme vás do Rosničky
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  RRoossnniiččkkaa,,  BBěěhhoouunnkkoovvaa  22447744,,
NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme tímto rodiče,
kteří se chtějí seznámit
s prostředím a organi-
zací školy na Den ote-
vřených dveří.
Těšíme se na vás.

Sobota 24. 3.
Za jarním sluníčkem
CCííll  --  SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Celodenní turistická akce Za jarním sluníčkem, jejímž pořa-
datelem je Klub českých turistů, již pojedenácté zahájí jarní
sezónu v Praze a seriály Prahou turistickou a Prahou cyklo-
turistickou. Pěší i cyklotrasy jsou pro zdatné turisty, ale
i pro rodiny s dětmi. Místa startu jsou v různých částech
Prahy, cíl (do 16 hod.) pro všechny trasy je na Slunečním
náměstí, kde bude připraven doprovodný program a vy-
hodnocení celoroční soutěže „Razítko měsíce“. Sluneční ná-
městí je místem startu pěší trasy (kočárkové) - 6 km, start
9 – 12 hod., a cyklotras – 9, 30, a 41 km, start od
9 hod. Záštitu nad touto akcí převzali senátor Petr Bratský
a zástupci starosty Petr Zeman a David Zelený. Více na tel.
224 261 919, infor@kct.cz, www.praha.kct.cz a také na
www.praha13.cz.

Sobota 24. a neděle 25. 3.
Dny otevřených dveří
JJeezzddeecckkéé  ssttřřeeddiisskkoo  ZZmmrrzzllííkk,,  NNaa  ZZmmrrzzllííkkuu,,  ŘŘeeppoorryyjjee  
Kromě tradičního ježdění zdarma a komentovaných prohlí-
dek areálu se zájemci mohou těšit i na nový bohatý dopro-
vodný program, ve kterém uvidí ukázky z disciplín
jezdeckého sportu jako je drezura, parkur či voltiž. Odpo-
lední program bude za-
hájen ve 14 hod.,
nabídky na svezení
zdarma bude však
možné využít po celý
den. Více na
www.ddmpraha.cz nebo
na tel. 257 960 245.

Neděle 25. 3. • 16.00 – 19.00
Parazité u psů a jejich vliv na životní
prostředí
PPssíí  ppeekkáárrnnaa  DDooggbbrroottyy,,  NNáámměěssttíí  IInntteerrbbrriiggááddyy  997777//11,,
PPrraahhaa  66
Zveme vás na přednášku a diskusi s Vladimírou Tichou. Do-
zvíte se, zda odčervovat nebo ne, zda jsou psí výkaly nebez-
pečné pro lidské zdraví, jací parazité nejvíce ohrožují život
našich psích kamarádů a nás samotných... Přihlásit se může-
te na http://vycvik.hafbezobav.cz/index.php/vycvik/pred-
nasky, cena je 200 Kč.

Úterý 27. – pátek 30. 3. • 9.00 – 17.00 
Velikonoční výstava                                      
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMoohhyylloovváá,,  LLuužžiinnyy  
Zveme vás na již tradiční Velikonoční výstavu. Otevíráme ji
27. 3. v 9.00 hod., v 17.00 je připraveno vystoupení pro ro-

diče a veřejnost. Ve středu 28. 3. bude od 16.00 do 17.00
ukázková hodina pro rodiče, v 17.15. bude následovat vy-
stoupení dramatického kroužku. Ve čtvrtek 29. 3. od 15.00
do 17.00 bude velikonoční dílna pro veřejnost, 30. 3.
v 11.30 vyhodnotíme soutěže o "Velikonoční mláďátko".
Výstava končí 30. 3. v 16.00 hodin.

Středa 28. 3. • 15.00   
Navštivte ovečky – Den otevřených dveří
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  OOvvččíí  hháájjeekk  22117777,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
V rámci Dne otevřených dveří si budete moci nejen prohléd-
nout školu, ale také zhlédnout divadelní představení pro
děti. Na vaši návštěvu se těší děti a kolektiv mateřské školy.

Středa 28. 3. • 15.00 – 18.00  
Velikonoční tvoření  
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44      
Velikonoční dílna pro maminky s dětmi. Budeme vyrábět
pestrobarevná plstěná velikonoční vajíčka. Cena dílny
100 Kč, v ceně je materiál na 
2 plstěná vajíčka, která si pak
odnesete domů, a péče a osobní
vedení od výtvarnice Hedviky
Kroupové. Rezervace nejpozději
do 21. 3. nutná. Dotazy 
a rezervace u lektorky Hedviky
Hroupové, tel. 605 291 735.

Čtvrtek 29. 3. • 18.00    
Filmový večer
MMllééččnnýý  bbaarr  BBíílláá  vvrráánnaa,,  KKooddyymmoovvaa  22552266//44  
Komorní posezení u filmu, který zvítězí v hlasování všech
zúčastněných. Cena 70 Kč. V ceně kromě filmu je také šam-
paňské s jahodami a čokoládový koláč. Rezervace nejpozději
do 26. 3. nutná. Rezervujte přímo v baru, na info@barbila-
vrana.cz nebo na tel. 777 913 414.

Sobota 31. 3. • 10.00 - 14.00
Vizovické pečivo - velikonoční motivy
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Přineste si prkénko, nůž, nůžtičky, malý váleček (stačí ku-
latý fix), velkou jehlu, 3 párátka, krabičku na výrobky vy-
loženou alobalem.
Těsto dodáme. Kur-
zovné 120 Kč. Při-
hlášky na telefonech
271 724 247,
728 477 933. Více na
www.klt.phorum.cz.

Sobota 31. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezony 2012
SSttaarrtt  1133..3300  jjee  vv  DDoobbřřííččii  nnaa  nnáámměěssttíí
Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na jízdu k zahájení sezony
2012. Trasa pokračuje z Dobříče do Loděnic, následuje Sv. Ján,
Bubovice, Vysoký Újezd, Rudná a Sobín. Trasa je dlouhá při-
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bližně 40 km. V případě špatného počasí se pojede v neděli
1. dubna, start je v 10.00.

Čtvrtek 5. 4. • 9.00 – 11.00 
Školička nanečisto aneb Dveře dokořán
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  PPaalleettkkaa,,  TTrráávvnnííččkkoovvaa  11774477
Navštivte nás se svými dětmi a budete si moci vyzkoušet, jak
vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Společně si budeme
hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobíme. Všichni jste
srdečně zváni. Bližší informace na tel. 235 519 560,
mspaletka@seznam.cz.

Pondělí 9. 4. • 18.00
Velikonoční koncert
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ––  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Orfej, na programu bude Sta-
bat Mater Františka Tůmy, dále pak skladby J. S. Bacha, G. F.
Händela, B. M. Černohorského a dalších. Sólové varhanní vy-
stoupení a doprovod části sborových skladeb - profesor Jan
Kalfus. Výtěžek z koncertu je příspěvkem do veřejné sbírky,
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
ŽŽiivvccoovvýýcchh  1144,,  SSttooddůůllkkyy

Čtvrtek 29. 3. • 20.00 – 22.00
Velikonoční drátování
Chcete si netradičně ozdobit velikonoční vajíčka drátová-
ním? Materiál zajištěn, stačí si přinést pouze natvrdo uva-
řené vajíčko. Rezervace na telefonu 604 289 820.

Po, út, čt, pá • 8.30 – 11.30 
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateřskou
školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální péči.

Úterky • 16.00 – 17.00
Výtvarné hrátky

Povídáme si, učíme se různé výtvarné techniky, používáme
netradiční materiály, prostě tvořením rozvíjíme dětskou
fantazii. Pro děti od 3 let.

Více informací o činnosti minicentra získáte na tel.
604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Úterý 13. a středa 14. 3.
Hudební soutěž Doremifa
Hrajete na nějaký hudební nástroj? Rádi zpíváte? Zveme vás
na 7. ročník hudební soutěže Doremifa. Přijďte si zasoutěžit
sami za sebe nebo dejte dohromady pár kamarádů a vy-
tvořte kapelu nebo pěvecké duo, trio, atd. Můžete soutěžit
i ve více kategoriích. Akce se koná pod záštitou zástupce
starosty Petra Zemana. Přihlášky přijímáme do 4. 3. Pod-
mínky soutěže najdete na www.ddmstodulky.cz.

Pátek 23. 3. • 15.30 – 18.30
Jarní dílna v Domečku
Přijďte a načerpejte spoustu inspirací na jarní a velikonoční
výzdobu bytu, drobné dekorace i milé maličkosti. Doporu-
čujeme vzít si s sebou lepidlo, nůžky a krabičku nebo košík
na výrobky. Vstupné 40 Kč.

Letní tábory
Připravili jsme pro vás letní tábory s různým zaměřením.
Volná místa najdete na většině táborů příměstských a na
těchto výjezdních:
Hudebně-dramatický tábor (11 – 17 let), 30. 6. – 14. 7.,
ubytování penzion
Letní tábor Šmoulíků (5 – 8 let), 21. – 28. 7, ubytování
penzion
Letní tábor Plasy (9 – 15 let), 25. 7. – 5. 8., ubytování
chatky
Letní tábor BIT s rehabilitačním cvičením (7 – 15 let),
12. – 25. 8., ubytování chatky
Podrobnější informace o všech táborech najdete na
www.ddmstodulky.cz.

Více informací o akcích a všech aktivitách DDM
Stodůlky získáte na www.ddmstodulky.cz,
tel. 251 620 266.

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

Pátky 2., 9., 16., 23. a 30. 3. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičeníčkem
Nevíte jak malé neposedy zabavit? Chcete své ratolesti se-
známit s podobně starými kamarády a popovídat si s dal-
šími maminkami? Tak právě pro vás je připravena každý
pátek naše herna.

Úterý 6. 3. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší - chumelí se,
chumelí
Společně si namalujeme obrázek pomocí voskovek, barvi-
ček a soli. Povíme si, jak zimu prožívají lesní zvířátka.
Vhodné i pro nejmenší děti. Na všechny se těší Petra.

Úterý 13. 3. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou –
rostlinná mléka, čím nahradit kravské
mléko při alergii 
Jak si doma připravit rostlinná mléka s praktickou ukázkou.
Zájemce prosíme o nahlášení den předem! 

Úterý 20. 3. • 9.30 – 11.30   
Výtvarka pro nejmenší  - zajíček 
Vhodné i pro nejmenší děti. Těší se Petra.

Sobota 24. 3. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta v Třebonicích – jaro
s pampeliškou
KKeemmpp  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Tvoření, bylinky, jóga a tanec pro ženy. Podle počasí buď venku
nebo v restauraci kempu. Prosíme o nahlášení předem! 
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 27. 3. • 9.30 – 11.30   
Přednáška – Očkování dětí pro i proti   
Na aktuální téma si budeme povídat s dětskou lékařkou Zorou
Benákovou.

Více informací o aktivitách Mateřského centra Pro-
kůpek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz, nahlášení na akcích předem –
SMS na tel. 775 690 806.
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
TTřřiinnááccttkkaa  --  kkřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm  LLuukkaa,,
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
Společné vyrábění, zpívání, cvičení s říkadly i divadélka -
vše na téma "naše tělo", povídání u kávy a čaje... 20. 3. vás
zveme od 10.30 hod na povídání kazatele D. Nováka o sebe-
přijetí. Oba dny mají v jednom týdnu stejný program.

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

7. 3. rehabilitační cvičení pro maminky (příplatek 25 Kč)
14. 3. diskuze s Marcelou – zdravověda
21. 3. dílna - laminování (podložky z čajových sáčků) -

přihlášky do 18. 3. 
28. 3. volná herna a prográmek od maminek

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků. 

Čtvrtky •  16.00 – 18.00
Volná herna
Přijďte si pohrát a seznámit se....

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz, zde se také můžete
přihlásit na dílnu.

RODINNÉ CENTRUM PŘI
ZŠ JANSKÉHO R SKŘÍTCI VE ŠKOLE
JJaannsskkééhhoo  22118899,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa  ((vvcchhoodd  oodd  hhřřiiššttěě))

Po   9 - 10 – tancování s miminky
Po 14 - 15, st 15 – 17.30, pá 14.30 - 17 – volná herna

Pá 10 – 10.45 – cvičení rodičů s dětmi
St 14.30 – 15.30 – cvičení pro děti od 3 let
Po a pá 17.30 – 18.30 – cvičení pro těhotné
21. 3. – 16.00 – divadelní představení
28. 3. – 16.00 – velikonoční tvoření

Více informací na www.skritciveskole.estranky.cz,
tel. 723 607 070.

TŘINÁCTKA 
R KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

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

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

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

Students
Středa 19.00 – 20.30 - British English for Young

Professionals
Čtvrtek 18.30 – 20.00 - British English for Intermediate

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

Každá 2. středa v měsíci • 19.30 – 21.00 
Setkání klubu „young adults“.
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 
Rozhovory o tématech související s věkem, kdy člověk
činí zásadní životní rozhodnutí. Více na franti-
sek.duda@gmail.com.

Pátky 9. a 30. 3. • 16.00 – 18.00 
Klub Robinson

Klub pro děti ve věku 10-14 let. Vše důležité včetně fotek
z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz.

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

Happy Mondays
Každé březnové pondělí mají vstup do zoo za korunu
všechny nastávající maminky.

Cestovatelská setkání v zoo
každé úterý od 18 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha,
vstupné 20 Kč, program:
6. 3. Indie a Dalajlama – Rudolf Švaříček

13. 3. Tanzanie – Přemysl Rabas
20. 3. Jemen a Sokotra – Tomáš Šamil Raděj
27. 3. Nepál, horní Nepál – Darja Milošová

Neděle 11. 3.
Den hlavolamů
Pocvičte si u příležitosti Mezinárodního dne mozků svůj
mozek na nejrůznějších hlavolamech. Dokážete je vyřešit
rychleji než naše zvířata?

Středa 21. 3.
Prvovýstup na rozhlednu
Oslavte první jarní den letošním prvovýstupem na roz-
hlednu Obora! Čeká vás 85 schodů a rozhled z výšky 18,5 m. 

Sobota 24. 3.
Vernisáž výstavy 
Pomáháme jim přežít – Hadí klenot z Trojské kotliny.

Sobota 31. 3.
Zahájení 81. sezony Zoo Praha 
Jaké novinky přinese zoologické zahradě nová sezona?

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

KKaalleennddáářř  aakkccíí  ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Ne 11. 3. ŠVANDOVO  DIVADLO. Společně se podíváme tam, kam je obvykle náv-
štěvníkům zakázáno vkročit - do magického zákulisí divadla. Seznámíme se s historií 
divadla, s divadelními profesemi a divadelní terminologií, projdeme se po jevišti, navští-
víme herecké šatny, maskérnu či kulisárnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 
40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11.00 před vcho-
dem do Švandova divadla (ul. Štefánikova čp. 57, zastávka tram. č. 6, 9, 12, 20). 
Cena 100/70 Kč. Hana Vrbová
� So 17. 3. ROMANTICKÉ VARHANY SVATOVÍTSKÉHO DÓMU. Pro velký zájem opa-
kujeme vycházku po okolí svatovítské katedrály a nakonec na Wohlmutovu kruchtu ka-
tedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, kde nás bude očekávat svatovítský regenschori
Jos. Kšica. Ten nás seznámí s romantickými varhanami, které byly vytvořeny r. 1932 dle
návrhu skladatele a varhaníka Ant. Jandy. Jednou ze zvláštností těchto varhan je i zvon-
kohra na druhém manuálu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučuje-
me využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vstupem do katedrály
sv. Víta. Jednotná cena 100 Kč. Markéta Gausová Zörnerová 
� ČT 22. 3. KOSTEL SV. JOSEFA NA MALÉ STRANĚ. Prohlídka interiéru barokní cen-
trální stavby, která původně sloužila řádu bosých karmelitek a později kongregaci An-
glických panen, která svatyni spravuje i dnes. Vstupte s námi do překrásného prostoru
vyzdobeného také obrazy Petra Brandla. Začátek akce v 16.00 před vstupem do areálu
kostela sv. Josefa, Josefská ul., Malá Strana. Cena 100/70 Kč.  Stanislav Antonín Marchal 
� Pá 30. 3. MALOSTRANSKÉ HOSPODY A PIVOVARY ANEB KDE SE PIVO PIJE...
Další pokračování oblíbených vycházek po stopách pražského života společenského, bo-
hémského, nočního a rozmarného. Těšit se můžete na Lví dvůr, Vikárku, hostinec U Glau-
biců či pivovar U Tomáše. Začátek akce ve 14.00 před restaurací Lví dvůr, U Prašného
mostu 6 (zastávka tramvaje č.22 Pražský hrad). Cena 100/70 Kč.  Bohumil Kocourek

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

poZvánka na vycháZku

� Ve vězení: „Kolik jsi dostal?“
„Pět let.“
„A za co?“
„Ále, chytal jsem ryby“
„Cože, za pytlačení ti dali pět let?“
„No, když jsem do toho rybníka hodil dy-
namit, vyplavali s rybami i dva potápěči.“

� Blondýnka s brunetkou jdou pouští 
a vtom se před nimi objeví lev. Brunetka
duchapřítomně hodí lvu písek do očí a křik-
ne na blondýnu: „Honeeeeeem, utíkej!„

Blondýnka na to: „Proč? Já jsem
žádný písek neházela.“

to jsou teda Fóry

Kuchyňský koutek
Vepřová líčka přelitá vlastním sosem
s kostičkami smaženého celeru, do-
plněná bramborovo-kroupovým pyré

Vepřová líčka s omáčkou
Suroviny: vepřová líčka (k dostání
běžně u řezníka), cibule, tuk, lžíce ke-
čupu, mletý pepř, hladká mouka, sůl,
bobkový list, čerstvý celer nakrájený na
kostičky, na kostičky nakrájená slanina
Postup: Vepřová líčka opereme, nakrá-
jíme na menší kousky, osolíme, ope-
příme. Na tuku osmahneme dozlatova
jemně krájenou cibulku, stříkneme ke-
čupem, vhodíme bobkový list a přidáme
nakrájené maso, které nejdříve zprudka
opečeme a pak dusíme pod pokličkou,
dokud není maso měkké. Maso dusíme
v co možná nejmenším množství vý-
dusu, pak ho lehce zaprášíme moukou 
a zarestujeme. Přilijeme trošku vody 
a ještě znova povaříme. Líčka dusíme
cca 20 - 25 minut. Takto připravenou
omáčku s měkkým masem ochutíme 
a na závěr přidáme orestované kostičky
celeru a roztopenou slaninu. 
Bramborovo-kroupové pyré
Suroviny: syrové brambory, kroupy
nebo krupky, horké mléko, sůl, mušká-

tový květ, vaječný žloutek
Postup: Nejdříve si večer nebo ráno
před vařením namočíme krupky/kroupy
ve studené neosolené vodě. Ty pak ve
stejné vodě uvaříme do měkka a odsta-
víme. Brambory uvaříme a buď na
jemno nastrouháme (kaše není tak lep-
kavá), nebo rovnou našleháme ručním
šlehačem. Když máme brambory vyšle-
hány do hladka přidáme teplé mléko,
sůl, muškátový květ a nakonec všle-
háme syrový žloutek. Vznikne nám
jemná a lahodná kaše, do které přimí-
cháme uvařené ohřáté kroupy. Můžeme
ji zjemnit rozpuštěným máslem. Kaši
upravujeme na talíř a přidáváme přede-
vším čerstvou zeleninu na zdobení
(rajče, zelená petržel apod.).  

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Podívejte se, jak starým Stodůlkám sluší bílá. Snímek nám
zaslal pan Jiří Bártů. 
Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme.
Za všechny fotografie, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

� Chlapeček a holčička si spolu hrají na
pískovišti. Chlapeček se zeptá holčičky:
„Nebudeme si radši hrát na doktory?“ 

Holčička: „Tak jo, naval třicet korun!“

� „Drahá přítelkyně, je mi to velmi trapné,
že vás ruším v takovou hodinu, ale můžete
mi půjčit váleček na nudle?“

„Bohužel, ten můj se také ještě nevrátil.“

� Zpocený řidič dotlačí trabant na čerpací
stanici a přeje si dva litry benzínu. Pumpař
se ptá: „Na nastartování?“

„Ne, na podpálení!“
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Čtenářská soutěž
Březnová Čtenář-
ská soutěž nás za-
vede na Pyrenej-
ský poloostrov.
Krátce se podívá-
me do Španělska 
a přiblížíme vám
město a jednu 
z jeho památek,
na jejichž jména se
ptáme. Španělské
království, ke kte-
rému patří také
Kanárské ostrovy,
Baleáry nebo katalánské město Llívia, které je zcela obklopeno územím Francie, je
svou rozlohou 50. na světě. Zhruba 46 milionům obyvatel vládne spolu s vládou
a parlamentem král Juan Carlos I. Město, které máte poznat, leží ve středu země.
Na 607 km² žije více než 3 miliony obyvatel. Mezi jeho zajímavosti bezesporu patří
centrum s kruhovými náměstími a řadou historických i zcela moderních staveb. Na
jeho západním okraji najdete například palác, který je zhruba desetkrát větší než
Buckinghamský palác v Londýně a patří k nejhezčím stavbám města. Z jeho skvostů
zmíníme alespoň Porcelánový, Trůnní nebo Gaspariniho sál. Znáte jméno paláce?
Mezi další zajímavosti patří obrazárna Museo del Prado, katedrála Virgen de la 
Almudena nebo Museo Arqueológico Nacional, kde je k vidění také kopie jeskyně
Altamira. Za pozornost stojí také náměstí Plaza de España nebo Plaza Mayor. A kdy-
by mezi vaše koníčky nepatřila prohlídka pozoruhodností, zajděte si na fotbal. Vidět
v akci třeba Bílý balet, to určitě stojí zato.

V únoru správně odpověděli ti, kteří uvedli Londýn a Big Ben.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Lucie Veselá, Stodůlky.
Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Martin Ditter, Lužiny; Zuzana Eisová, Chotěboř;
V. Mikolášková, Velká Ohrada.

Soutěžní otázky na březen:
1) Který tým se stal vítězem Notor Cupu 2012? 
2) Jakou částku se podařilo vybrat na benefičním představení  

Tanečního studia Mirabel?
3) Kterou pohádku si na březen připravil pro malé diváky   

soubor Divadla Glans?

Správné odpovědi na únorové otázky: 
1) V jedné z našich škol bylo otevřeno nové atrium. Ve které? 

Ve FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2189.
2) Kdy se budou konat pražská předkola Porty 2012? 7. – 9. března ve Mlejně.
3) Kdo je pořadatelem XXI. Sokolského plesu? Výbor TJ Sokol Jinonice.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Bohumila Janečková, Nové Butovice.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Protože existuje řada možností, jak nám můžete doručit odpovědi do sou-
těží, rozhodli jsme se nadále neumisťovat na tuto stranu soutěžní kupón.
Chceme předejít tomu, aby kvůli získání jejich většího počtu mizely STOPy z poštov-
ních schránek. Získaný prostor využijeme k rozšíření textové části.

Své odpovědi můžete doručit osobně (stačí na kousku papíru), poštou na adresu
redakce: Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13 - Nové Butovice, e-mailem na
stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                       

Nezapomeňte uvést jméno, adresu, věk a tel. kontakt. 

�

Březnová křížovka
I když si na teploty, které dovolují koupání ve volné přírodě, budeme muset ještě
počkat, přesto si díky sponzorovi březnové křížovky ... (viz tajenka) už nyní. Stačí
navštívit moderně vybavené vodní centrum na Barrandově. Plavecký bazén, kanál
s divoce tekoucí vodou, dva tobogány, masážní lůžka, vířivka, dětská brouzdaliště,
parní komory, to vše je nám k dispozici. Hygienicky nezávadnou a čistou vodu za-
jišťuje nejmodernější způsob úpravy bazénové vody v ČR. A teplota? Ta je více než

příjemná. V pla-
veckém bazénu
je to 27 – 28ºC, 
v divoké řece
29ºC a ve vířivce
(whirpool) 33ºC.
Teplota vzduchu
v bazénové hale
je mezi 30 až
32ºC. A navíc,
právě probíhá
akce Super pon-
dělí. Za 100

minut relaxace a sportovního vyžití zaplatíme jen 69 korun. Tuto nabídku můžeme
využít každé pondělí od 11.30 do 20.00 hodin. Ten, koho by náhodou voda nelá-
kala, může navštívit Wellness centrum, které nabízí například solárium, kardio
zónu, jumping, saunu, fitness nebo alpinning. Na tři vylosované čeká volná vstu-
penka. Více na www.aquadream.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. března. Uveďte, prosím, tele-
fonní kontakt. Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice,
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Únorová tajenka: LAHůDEK Z CELÉ EVROPY.
Výherci: Eva Kárová, Nové Butovice; Illona Linhartová, Nové Butovice;
Jarmila Drahorádová, Stodůlky. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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