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Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Prahy 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz
Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz,
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz

Pozor na změny přednosti v jízdě!
Na webových stránkách i ve STOPu byli
obyvatelé Prahy 13 informováni o od-
borném auditu dopravního značení na
pozemních komunikacích v Praze 13,
který proběhl v loňském roce. Cílem au-
ditu bylo zajištění správnosti a logiky
svislého a vodorovného dopravního zna-
čení, nápravy chyb a určení nových
zásad v osazování dopravních značek.
Na základě výsledků auditu byla zpraco-
vána projektová dokumentace doprav-
ního značení, která přinesla některé
zásadní změny místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích. Realizaci
změn dopravního značení zahájila Tech-
nická správa komunikací hlavního města
Prahy ve 4. čtvrtletí 2010 na sídlištích
Lužiny, Nové Butovice a ve spolupráci
s Prahou 13 i ve Stodůlkách – Hájích
a Vidouli. Všechny schválené změny do-
pravního značení by měly být dokončeny

v průběhu letošního roku. Jednotlivé ob-
lasti jsou v zájmu zpomalení dopravy
nově řešeny jako zóny s dopravním ome-
zením a na křižovatkách zpravidla platí
nebo bude platit přednost zprava. Proto
znovu upozorňujeme všechny řidiče, aby
důsledně sledovali dopravní značení
a na křižovatkách, kde není upravena
přednost v jízdě, dávali vždy přednost

vozidlům přijíždějícím zprava.
Miroslav Jíra, pověřený vedením odboru dopravy

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol v regi-
onu Prahy 13 byl stanoven takto:
� 7. dubna 2011 od 13 do 17 hodin vydá-

vání přihlášek
� 28. dubna 2011 od 13 do 17 hodin pří-

jem vyplněných přihlášek
Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Vysílání TV 13 na internetu skončilo
Nezbytná úsporná opatření se dotkla i te-
levizního vysílání. Protože připravovaný
rozpočet na rok 2011 předpokládá výrazné
snížení výdajů, byli jsme nuceni ke konci
prosince 2010 ukončit zveřejňování televiz-
ního magazínu Třináctka na internetu. Te-
levizní reportáže sledoval na internetu
poměrně úzký okruh diváků, takže ná-
klady na zhlédnutí pořadu byly příliš vy-

soké. Těm, kteří
službu využívali,
se omlouváme
a děkujeme za
pochopení. Tele-
vizní magazín
Třináctka mů-
žete nyní vidět
pětkrát denně
v rámci pro-
gramu kabelové
televize UPC Ex-
press (6.00,

10.00, 14.00, 18.00, 22.00) nebo prostřed-
nictvím mikrovlnného vysílání, které lze
zachytit díky upraveným společným anté-
nám v bytových domech, příp. pomocí
analogového satelitního přijímače. Více
informací na www.praha13.cz v oblasti
Aktuálně – Televize TV13.

Samuel Truschka,

vedoucí oddělení tisku a informací

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části
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.

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
SCHVÁLILO
předložený materiál Provizorium rozpočtu
MČ Praha 13 na rok 2011, tj. výše na jeden
měsíc provizoria roku 2011:

příjmy . . . . . . . . . . . . . . 29.015,92 tis. Kč
financování . . . . . . . . . . . . . . 0,00 tis. Kč
celkem příjmy . . . . . . . 29.015,92 tis. Kč
neinvestiční výdaje . . . 26.100,42 tis. Kč
investiční výdaje . . . . . . 1.947,76 tis. Kč
financování . . . . . . . . . . . . 967,74 tis. Kč
celkem výdaje . . . . . . . 29.015,92 tis. Kč

SCHVÁLILO
na základě usnesení ZMČ č. 420 ze dne
9. 12. 2009

1/ prodej bytových jednotek vč. spolu-
vlastnického podílu na společných částech
budovy a zastavěných pozemcích za cenu
stanovenou znaleckým posudkem s 10%
slevou oprávněným nájemcům, dle přilože-
ného seznamu č. 2, a to těm, kteří akceptují
závaznou nabídku na odkoupení a splní
všechny podmínky dané usnesením ZMČ
č. 420 z 9. 12. 2009 a č. 514 z 16. 6. 2010
a zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění

2/ seznam č. 2, který obsahuje jméno
nájemce, velikost bytu vč. spoluvlastnic-
kého podílu na společných částech budovy
a zastavěném pozemku, kupní cenu podle
znaleckého posudku, 10 % slevy z kupní
ceny a konečnou cenu

3/ změny v seznamu č. 1, ke kterým
došlo ze strany oprávněných nájemců
a jsou v souladu s usnesením ZMČ č. 420
ze dne 9. 12. 2009

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
SOUHLASILA
s připojením administrativní budovy
Gaceta na pozemku parc. č. 2694/2
v k.ú. Stodůlky ke komunikaci NN194,
za podmínky, že dopravní značení a na-
pojení objektu administrativní budovy
Gaceta bude v souladu se schválenou
projektovou dokumentací vypracovanou
Ing. Zatloukalem v rámci auditu doprav-
ního značení komunikací MČ Praha 13

ZRUŠILA
podlimitní veřejnou zakázku na dodávku,
vyhlášenou formou zjednodušeného pod-
limitního řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, na Obnovu vozového
parku MČ Prahy 13, v souladu s § 84 odst. 2
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách, v platném znění

VYHLÁSILA
� výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku zadanou v jednacím řízení bez
uveřejnění na Dodatečné plnění k veřejné
zakázce Novostavba ubytovacího zařízení –
Nový Kozel, která byla podaná spol.
Z&D stavební společnost, spol. s.r.o., neboť
nabídka obsahuje všechny součásti poža-
dované zadavatelem v zadávacích pod-
mínkách
� návrh dodatku ke smlouvě o dílo před-
ložený spol. Z&D stavební společnost,
spol. s.r.o.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Aktuality z radnice
Změnily se termíny zasedání
zastupitelstva
V minulém STOPu jsme zveřejnili
plánované termíny zasedání Zastupi-
telstva MČ Praha 13 na období leden
– červen 2011. Vzhledem k tomu, že
pravděpodobně dojde k posunu ve
schvalování rozpočtu hlavního města
Prahy, bylo by únorové zasedání Za-
stupitelstva MČ Praha 13 předčasné.
Proto byly termíny v 1. pololetí pře-
sunuty a zasedání se budou konat
9. března a 8. června, vždy v 10.00
v zasedacím sále radnice městské
části na Slunečním náměstí v Nových
Butovicích.

Aktuality z radnice
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Proč nemá Praha 13 ještě v lednu
schválený rozpočet na tenhle rok, ale
jenom jakési provizorium?
Je to dáno tím, že ještě nebyl schválen roz-
počet hl. města Prahy. Protože rozpočty
městských částí jsou v mnoha ohledech
provázány s rozpočtem hlavního města, ze-
jména v oblasti dotací na investiční pro-
jekty, podpory výkonu státní správy apod.
Proto rozpočet Prahy 13 nemůže být schvá-
len před rozpočtem hl. města. V předcho-
zích letech měla Praha vždy rozpočet
schválený poměrně brzy, takže jsme i my
mohli náš rozpočet schválit ještě před kon-
cem předchozího roku. Vývoj po loňských
parlamentních volbách způsobil zpoždění
při schvalování státního rozpočtu na rok
2011, na kterém je zase závislý pražský roz-
počet. Situace v Zastupitelstvu hl. města
Prahy po komunálních volbách a náročná
koaliční jednání pak způsobily, že rozpočet
hl. města dosud nebyl schválen a přijde na
program asi až po polovině února. Proto
musela Praha 13 v souladu se zákonem

že ke mně záchranka dojede včas
i v zimě, když silnice kloužou?
Myslím, že nemusíte mít strach. Dojez-
dové časy zdravotnické záchranné služby
jsou v Praze 13 ve srovnání s některými ji-
nými městskými částmi poměrně krátké.
Na většině našeho území to platí i v zim-
ním období, když je zhoršená sjízdnost ko-
munikací. Relativně krátké dojezdové časy
jsou dány také blízkostí naší spádové ne-
mocnice – Fakultní nemocnice Motol.
Přesto ve spolupráci s ředitelem Zdravot-
nické záchranné služby hl. města Prahy
MUDr. Zdeňkem Schwarzem usilujeme
o možnost zřídit na našem území výjez-
dové stanoviště záchranné služby. Vytipo-
vali jsme vhodný pozemek ve vlastnictví
hl. města Prahy, ležící mezi ulicemi Jere-

č. 250/2000 Sb., o rozpoč-
tových pravidlech územ-
ních rozpočtů, a Statutem
hl. města Prahy přistoupit
k přijetí rozpočtového pro-
vizoria. To bylo schváleno
mimořádným zastupitel-
stvem městské části
20. prosince 2010. Bude
platit až do schválení roz-
počtu na rok 2011. Rozpoč-
tové provizorium vychází
ze schváleného rozpočtu
předchozího roku, tedy
roku 2010, přičemž na
každý měsíc připadá při-
bližně jedna jeho dvanác-
tina (cca 8 %). Je tedy
jasné, že v době platnosti
rozpočtového provizoria
není možné uskutečňovat větší mimořádné
výdaje nebo zahajovat nějaké rozsáhlejší
investiční akce. Všechny příjmy a výdaje,
které uskutečníme v této době, se po schvá-
lení rozpočtu na rok 2011 stanou jeho sou-
částí. My máme návrh rozpočtu
samozřejmě připraven. Předpokládám však,
že v závislosti na tom, jak bude vypadat
rozpočet hl. města, dozná náš návrh ještě
nějakých změn. Před tím, než bude předlo-
žen k projednání Zastupitelstvu MČ
Praha 13, bude návrh rozpočtu samozřejmě
včas řádně zveřejněn na našich interneto-
vých stránkách, aby se s ním mohl každý
seznámit.

Jsem starší člověk a mívám občas
zdravotní problémy. Můžu mít jistotu,

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Slovo šéfredaktora

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

I když vánoční svátky jsou už minulostí, koncem ledna se Ježíšek na
třináctku ještě jednou vrátil. V rámci projektu Hvězda pro hvězdičku přinesl dárky dětem
z dětského domova Planá u Mariánských Lázní a vy se dočtete, jak se v obřadní síni rad-
nice líbilo nejen dětem, ale také patronům z řad známých osobností. Společně se podí-
váme na taneční soutěž, DCC Cup 2011 a prodlouženou pražských tanečních kurzů do
jinonické sokolovny a prozradíme vám, co všechno bylo k vidění na taneční soutěži O sto-
důleckou růži. Tu připravily DDM Stodůlky, Taneční skupina D.A.R. ve spolupráci s Kultur-
ním domem Mlejn. Nenecháme si ujít ani premiéru Pošťácké pohádky v podání Divadla
Glans a vernisáž výstavy na téma O-tisky v Domě dětí a mládeže Stodůlky. Eva Černá

Milí čtenáři,
jsme rádi, že jste si otevřeli únorové číslo

zpravodaje STOP. I tentokrát vám nabízíme
přehled připravovaných akcí, reportáže
z významnějších událostí i informace
z úřadu. Redaktorka Eva Černá za nás polo-
žila několik otázek novému místostarostovi.
Rozhovor s Alešem Marečkem přinášíme
na straně 11. V rubrice Výlet do minulosti
zaznamenala Věra Opatrná vzpomínky pa-
mětníků na skauting ve Stodůlkách. Ne-

chybí ani pozvánka na krátkou vycházku
a pravidelná čtenářská soutěž. Je to téměř
k nevíře, ale v dubnu oslaví STOP své 20. na-
rozeniny. K tomuto výročí chystáme změnu
struktury časopisu i grafické úpravy. Budeme
rádi, když nám napíšete, jaké rubriky vám ve
STOPu chybí, co byste změnili a co se vám na-
opak nejvíce líbí. Pište do konce února na
adresu redakce, kterou najdete vpravo v ti-
ráži. Předem děkujeme za vaše náměty.

Samuel Truschka, šéfredaktor

miášova a Vackova, kde by mohla být
umístěna parkovací plocha pro vozidla
a malé zázemí pro pracovníky záchranné
služby. Pokud se toto výjezdové stanoviště
podaří zřídit, v což pevně věřím, budou
dojezdové časy vozidel záchranné služby
za pacienty v Praze 13 ještě kratší.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”

STOP – Ročník XXI. – únor 2011 • Vychází měsíčně kromě července a srpna • Vydavatel: Rada
MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: MK ČR E 12088 • IČO:
00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 • Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251
619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet: www.praha13.cz.• Redakční rada:
Ing. David Vodrážka, Ing. Petr Bratský, Petr Zeman, PhDr. Samuel Truschka, Eva Černá • Šéf-
redaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan
Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Výroba: Service Marketing, s.r.o. •
Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka tohoto čísla: 10. 1. 2011 • Za obsaho-
vou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevra-
cejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto
číslo vyšlo dne 28. 1. 2011 v nákladu 28 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

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

Uzávěrka příštího čísla: 14. 2. 2011 Distribuce: 4. – 11. 3. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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sek.tk. Přihlásit se můžete na klub.modrasek@gmail.com
nebo na tel. 773 598 621.

úterý 1. 2.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – ptáčci
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou. Více na
www.mcprokupek.cz.

úterý a čtvrtky 1., 3., 8., 10., 15., 17., 22., 24. 2.
• 10.00–11.00

Cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617,
Stodůlky (roh s ulicí Kuncova)
Nově vznikající mateřské centrum Rybičky zahajuje hodiny
cvičení pro děti (od cca 1,5 roku) s doprovodem cvičícího
dospělého. Cena 40 Kč za rodinu (při pravidelné docházce
sleva). V únoru cvičení obohatí dle
zájmu karneval, případně ukázky
cvičení s fyzioterapeutkou, kdy se
mámy protáhnou, aby je nebolela
záda. Vstup přes občerstvení Babar.
Těšíme se na vás. Více na www.mc-
rybicky.webnode.cz.

středa 2. 2.• 16.30
Irský tanec
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Vážení přátelé pohybu a tančení, pro děti ve věku 9 - 18 let
od února znovu otevíráme kroužek Irského tance, který je
vhodný i pro děti, které nemají s tancem žádné zkušenosti.
Tréninky budou každou středu od 16.30 hod. První zkušební
hodina je zcela zdarma.

středa 2. 2.• 18.00
Zdravotní tělocvik
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Kompenzační cvičení pro maminky i všechny ty, kdo pře-
hnaně namáhají záda, krční partie, šíji, mají jednostranný
pohyb a potřebují se protáhnout. Cena jedné lekce 120 Kč.
Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481,
606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 3. 2.– úterý 22. 2.
Výstava keramiky
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Své práce představí keramické dílny a kroužky, které působí
v naší městské části.

čtvrtek 3. 2.• 15.30
Výtvarná dílna pro děti 3 - 6 let
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Nevíte, co s dětmi, když přijdou ze školky a počasí venku není
ideální? Přiveďte je k nám, ať si procvičí svoje šikovné ruce
a pochlubí se vám pak vlastnoručním výrobkem. Cena jedné
lekce 100 Kč. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz, tel.
731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 3. 2.• 17.00
Na Hromnice o hodinu více
Prosaz, o. s., Kodymova 2526
V klubu si budeme povídat o svátku lidově zvaném Hrom-
nice. Víte, co nám tento svátek připomíná a s čím se pojí?
Víte, co to byly (jsou) tzv. hromničky? Přijďte k nám do klubu
a dozvíte se více! Součástí programu je posezení u kávy/čaje.
Vstupné dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč).
Více na www.prosaz.cz.

čtvrtky 3., 17. a 24. 2.• 20.00–21.00
Aqua aerobik – zápis do kurzů
Bazén v Gymnáziu J. Heyrovského, Mezi Školami
2475, Nové Butovice
Dámský klub Linie nabízí několik zbývajících volných míst do
kurzu (únor – červen), který se koná každý čtvrtek 20-21 hod.
Přihlásit se můžete i v průběhu kurzu. Více na www.klubli-
nie.atlasweb.cz, klublinie@seznam.cz, tel. 602 805 633.

pátek 4. 2.
Pololetní prázdniny
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Za jedničku z přírodovědy na vysvědčení za korunu do zoo!

sobota 5. 2.• 19.00
Taneční zábava
Spolkový dům, K Vidouli 727
Občanské sdružení HC Kert Park Praha pořádá v pořadí již
4. taneční zábavu. Připravena bude i bohatá tombola s hod-
notnými cenami. K tanci zahraje známá skupina Globus
Band. S ohledem na omezený počet vstupenek si je můžete
rezervovat (s uvedením jména, příjmení a počtu kusů) na
kert-park@seznam.cz, poté je vyzvednout přímo v místě ko-
nání zábavy. V 19.15 hod. budou nevyzvednuté vstupenky
vráceny do prodeje. Vstupné je 150 Kč. Výtěžek z akce bude
použit na podporu hokejbalové mládeže Prahy 13.

pondělí 7. 2. – neděle 13. 2.
Jarní prázdniny v zoo
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Připomeňte si Světový den mokřadů, který se slaví 2. února.
V areálu bude připravena zoologická kvízová stezka, určená
nejen pro ty, kteří tráví jarní prázdniny v Praze.

pondělky 7., 14., 21. a 28. 2.
Happy Mondays
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Každé pondělí v únoru mají vstup do zoo za korunu tatínci
s kočárky či dětmi na krosnách, šátcích apod.

úterý 8. 2.• 9.30–12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – rozmarýna
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
V únoru nám teplo vrátí
rozmarýnka pro zahřátí
– připravíme si bylin-
kové těstoviny a zahří-
vající pomerančový
nápoj. Povíme si o léči-
vém použití rozmarý-
nového oleje. Prosím o
nahlášení nejpozději
den předem M. Dobro-
mile – SMS
na 775 690 806.

úterky 4. 1. – 29. 3.• 18.00
Cestovatelská setkání v Zoo Praha
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Pražská zoologická zahrada zahájila již 7. ročník přednáško-
vého cyklu s názvem Cestovatelská setkání v Zoo Praha. S vý-
znamnými českými cestovateli se mohou návštěvníci
pravidelně setkávat až do konce března ve Vzdělávacím cen-
tru Zoo Praha. Únorová témata budou Ekvádor a Galapágy
(Martina Veselá - cestovatelka), Po stopách sněžného lev-
harta (Martin Kratochvíl - hudebník a režisér), Ledová Pata-
gonie (Darja Milošová - CK Livingstone), Nepál – Manang po
třiceti letech (Zdeněk a Michal Thoma - spisovatelé). Vstupné
na přednášky je 20 Kč. Více na www.zoopraha.cz.

pondělky 10. 1 - 7. 3. • 19.00–21.45
Večerní kurzy Alfa
Komunitní centrum sv. Prokopa,
Nové Butovice
Od 10. ledna každé pondělí probíhají večerní
kurzy Alfa - praktický úvod do křesťanství.
Alfu pořádá Římskokatolická farnost u kostela
sv. Jakuba St., vedoucí kurzu je P. Angelo Scarano, ThDr. Na
Alfu je možné se přijít nezávazně podívat třeba jen na úvodní
večeři nebo i kdykoli během kurzu. Předem je ale potřeba se
přihlásit (z důvodu zajištění večeře) na tel. 251 618 893,
777 739 612, scarano@seznam.cz nebo na adrese: P. Angelo
Scarano, fara u kostela sv. Jakuba St, Kovářova 21. Více
na www.kurzyalfa.cz nebo www.centrumbutovice.cz.

pondělí 31. 1.• 14.30
Gravid joga
Rodinné centrum An-
dělky, K Zahrádkám 22
Kurz s hlídáním dětí je určen
pro těhotné či maminky
krátce po porodu. Cena jedné
lekce 120 Kč + 50 Kč hlídání. Hlásit se můžete na an-
delky@andelky.cz, tel. 731 475 481 nebo 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

úterý 1. 2.
Nové kurzy v Modrásku
Klub Modrásek, Modrá 2, Praha 13 - Lužiny
Otevíráme například cvičení pro rodiče s dětmi, kurzy orien-
tálních tanců nebo kroužek zaměřený na přípravu dětí
na pobyt v kolektivu školky – Školičku. Více na www.modra-
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středa 9. 2.• 16.30–19.00
Den otevřených dveří
Gymnázium J. Heyrovského, Mezi Školami 2475
Přijďte se podívat, co naše gymnázium svým studentům
nabízí a jaké novinky chystá na příští školní rok.

středa 9. 2.• 17.00
Kurzy vaření ve Svatém Prokopu
Restaurant Svatý Prokop, Velichovská 17,
Malá Ohrada
Škola vaření je krátkodobý kurz pro začátečníky i mírně po-
kročilé, kde se budete učit vařit nejen českou, ale i zahraniční
kuchyni. Tentokrát je tématem kompletní menu s využitím
kuřecího masa. Jeden kurz bude trvat 3 - 4 hodiny, vždy od
17 hodin. Přihlásit se můžete na rezervace@svatyprokop.cz,
tel. 251 616 252, 602 375 188. Podrobné informace
najdete na www.svatyprokop.cz.

středa 9. 2.• 17.00
Bylinky, jak je neznáte
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Přijďte si poslechnout zajímavé povídání o bylinkách a jejich
účincích. Jste srdečně zváni. Vstup volný.

čtvrtek 10. a pátek 11. 2.
Zooškola
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Jednodenní kurz pro malé zoology. Na zooškolu je třeba se
objednat předem. Více informací na
www.zoopraha.cz/cs/program-v-zoo/zooskola.

čtvrtek 10. 2.• 17.00
Výtvarná dílna
Prosaz, o. s., Kodymova 2526
Ve výtvarné dílně tentokrát budeme vyrábět látkové deko-
race pod vedením Alice Fránkové, vedoucí chráněných dílen
Prosaz. Látky a další materiál bude k dispozici, s sebou si při-
neste pouze jehlu a nit. Součástí programu je posezení
u kávy/čaje. Vstupné dobrovolné (doporučený příspěvek
20 Kč). Více na www.prosaz.cz.

čtvrtek 10. 2.• 18.00
Kondiční posilování
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Certifikovaná lektorka vám poradí a ukáže cviky, které
snadno zopakujete i doma. Ve skupině se to ale lépe táhne.
Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481,
606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtky 10., 17. 2. a 3. 3.• 18.00
Scrapbooking a cardmaking - kurz pro dospělé
SANANIM, Ovčí hájek 2549/64A
(za FZŠ ve Fingerově ul.)
Tvorba dárkových kartiček a přání. Doba trvání min. 2 ho-
diny, k dispozici veškerý materiál, cena 200 Kč. Veškeré info
a dotazy na tel. 607 186 282, www.fler.cz/lucy65.

pátek 11. 2.• 10.50
Babymasáže
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22

Zkušená lektorka vám poradí, jak děti
správně masírovat, čím příjemné pocity
umocnit. Cena jedné lekce 200 Kč. Hlá-
sit se můžete na andelky@andelky.cz,
tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na
www.andelky.cz.

pátky 11. 2. – 24. 6.• 15.00–16.00
Kurzy angličtiny pro děti
Mateřská škola Domeček, Diabasová 15,
Malá Ohrada
Česko-anglická školka Domeček zahajuje od února další
kurzy angličtiny pro děti od 3 do 6 let English with Teddy.
Cena je 2 640 Kč. Kurz vedou kvalifikovaní čeští lektoři i rodilí
mluvčí. S výtiskem STOPu ukázková hodina zdarma. Při-
hlášky a další informace na www.msdomecek.cz.

sobota 12. 2.
Taneční soutěž O Stodůleckou růži
Velký sál KD Mlejn, Kovářova 1615/4
Rádi tancujete? Chcete ukázat ostatním, co vás baví a co
umíte? Tak pojďte zkusit štěstí v naší taneční soutěži, kterou
pořádají DDM Stodůlky a Taneční skupina D.A.R. ve spolu-
práci s Kulturním domem Mlejn. Soutěž je vypsána ve věko-
vých kategoriích děti (8 - 12 let), junioři (12 - 15 let), dospělí
(nad 15 let), disciplíny jsou Disco dance - sólo, duo, trio a Hip
Hop - sólo, duo, trio. Stačí připravit choreografie v délce 1 mi-
nuta, předvést ji a pak jen počkat, co na to porota. Soutěž je
otevřena všem tanečním skupinám a zájemcům. Startovné
a vstupné pro diváky je 50 Kč. Více na www.ddmstodulky.cz,
www.dar-dance.unas.cz, na facebooku a na tel. 777 645 592.
Přihlášku je nutné odevzdat nejpozději do 4. 2. 2011.

sobota 12. 2.• 15.00
Tvořivá dílna pro rodiče a děti
Školička Berkana, Žilovská 886, Řeporyje

Souběžně budou probíhat dvě dílny. Pro rodiče výroba ko-
šíčků z pedigu pro jarní výzdobu a pro děti filcování duho-
vých kuliček z ovčí vlny. Podrobnější informace na facebooku
bioskolka-berkana, na www.skolicka-berkana.cz,
tel. 725 701 311.

sobota 12. 2.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Od 15 hodin se bude poprvé pro veřejnost hrát představení
na motivy pohádky Karla Čapka Pohádka pošťácká v podání
Divadla Glans (pro děti od 3 let). Vstupné jednotné 55 Kč.
Prosíme o včasný příchod do divadla. Od 16 hodin bude Tvo-
řivá dílna – hrátky s papírem. Poplatek 5 či 10 Kč podle toho,
co budete dělat. Přineste si s sebou nůžky, kulatou krabičku
od sýrů a ruličku od toaletního papíru. Na místě bude možno
zakoupit malé občerstvení. Více na www.fzs-chlupa.cz.

úterý 15. 2.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – karnevalová maska
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Přijďte si s dětmi vyrobit z papíru tradiční masky na maso-
pust či karneval a společně si v nich pohrát i zazpívat.
Vhodné i pro nejmenší děti.

středa 16. 2.• 14.00–16.30
Karneval
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Přijďte se pobavit, zatancovat si, zahrát karnevalové hry. To
vše v převlečení za pohádkové bytosti či pod rouškou jiných
masek. Karneval je určen především pro děti 3 - 8 let.
Na každou masku čeká drobná odměna. Vstupné 30 Kč.
Prosíme o přihlášky na info@ddmstodůlky.cz.

středa 16. 2.• 17.30
Aranžování květin, vazba
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Přijďte si vyrobit vlastní květinové aranžmá a zpříjemnit
a provonět zimu. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz,
tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

středy 16. a 23. 2.
Den otevřených dveří
Školička Berkana, Žilovská 886, Řeporyje
Dovolujeme si pozvat rodiče a děti na 16. 2. dopoledne od
8.30 do 12 hodin, a na odpoledne 23. 2. od 15 do 17.30
hodin. Mohou s námi prožít dopolední či odpolední činnosti,
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prohlédnout si prostory školky a pohovořit si s pedagogy.
Více na www.skolicka–berkana.cz nebo na facebooku bio-
skolka-berkana.

Čtvrtek 17. 2.• 15.30–17.30
Výtvarná dílna U Mumínků
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky, Ková-
řova 4/1615
Přijďte si postavit nesněhového sněhuláka. Stavebním ma-
teriálem bude vlna. Určitě se někde doma zbytek klubíčka
najde, přineste si ho s sebou. Materiálu není nikdy dost.

čtvrtek 17. 2.• 17.00
Změny v sociálním zabezpečení v roce 2011
Prosaz, o. s., Kodymova 2526
Od 1. 1. 2011 došlo k četným změnám v sociálním zabezpe-
čení, řada z nich se bohužel týká i zdravotně postižených.
Více se dozvíte na klubové přednášce věnované tomuto
tématu. Součástí programu je posezení u kávy/čaje.
Vstupné dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč).
Více na www.prosaz.cz.

středa 19. 2.
Zvířata se učí ráda
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Zvířata se učí ráda, aneb pracoviště tréninku zvířat se před-
stavuje. Víte, co obnáší práce trenéra zvířat v zoo? Přijďte
a dozvíte se to.

sobota 19. 2.• 10.00–14.00
Jarní vizovické pečivo
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorky Míla Šímová a Stáňa Lehečková. S sebou vezměte
prkénko, nůžtičky, malý váleček, 3 párátka, krabičku na vý-
robky vyloženou alobalem. Kurzovné 110 Kč. Přihlášky
u paní Lehečkové, tel. 212 283 623.

sobota 19. 2.• 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Klub seniorek staré Stodůlky pořádá tradiční Dětský karneval.
Čeká vás spousta zábavy, bohatá tombola. Masky jsou vítány.
Vstup dobrovolný.

úterý 22. 2.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – nosatý klaun
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Máte rádi klauny? Jestli ano, přijďte si je s dětmi vyrobit.
Těšíme se na vás.

úterý 22. 2.• 18.30
Muž jako hlava rodiny?
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na další přednášku z cyklu Prokopská za-
stavení. Přednášet bude doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. na

téma Muž jako hlava rodiny? (k současné interpretaci tzv.
domácích řádů - Ef 5,21-6,9, Kol 3,18-4,1). Vstup bezbari-
érový, vstupné dobrovolné.

středa 23. 2.• 15.30–16.30
Čtení U Mumínků
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Pravidelné čtení v naší knihovně, tentokrát z knížek, které
máte rádi. Můžete si ji přinést nebo vybrat z fondu knihovny
a ukázat ostatním kamarádům. Pro děti nebo rodiče s dětmi.

čtvrtek 24. 2.• 17.00
Bible v proměnách
Prosaz, o. s., Kodymova 2526
Bible je jedna, ale jejích překladů
a vydání je nesčetné množství. S růz-
nými typy Biblí v českém prostředí
nás přijde seznámit Pavel Nápravník,
teolog a redaktor
České biblické společnosti. Součástí programu je posezení
u kávy/čaje. Vstupné dobrovolné (doporučený příspěvek
20 Kč).Více na www.prosaz.cz.

čtvrtek 24. 2.• 18.00
Tvorba přání
SANANIM, Ovčí hájek 2549/64A
(za FZŠ ve Fingerově ul.)
Akce je zdarma, k dispozici bude veškerý materiál, výrobky
budou věnovány nadaci Adra k prodeji v obchodní síti.
Vhodné pro již zkušené, pouze po domluvě. Veškeré info
a dotazy na tel. 607 186 282, www.fler.cz/lucy65.

sobota 26. 2.• 9.00–19.45
Den plný tance
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Další Den plný tance je zase tady! Dopoledne patří dětem
(8 -13 let), které si zkusí lekci Show dance, baletu
a základů výrazového tance i Hip Hopu. Každá lekce má 60
minut. Odpoledne patří všem zájemcům nad 13 let, kteří si
vyzkouší lekce Show dance, výrazového tance a Hip Hopu.
Každá lekce trvá 90 minut. Večer je jedna lekce určena pro
úplné začátečníky nad 18 let. Každá lekce se platí přímo na
místě a je za 50 Kč. Přihlášku a více info na www.ddmsto-
dulky.cz, na dar-dance.unas.cz, na facebooku nebo
na 777 645 592.

sobota 26. 2.• 10.00–14.00
Batikované kraslice
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada

Lektorka Stáňa Lehečková. Přineste si 6 vejdumků, včelí vosk,
kahan, papírové kapesníky, tužku, špendlíky se skleněnou
a kovovou hlavičkou. Kurzovné 110 Kč. Přihlášky u paní
Lehečkové, tel. 212 283 623.

sobota 26. 2.• 14.00
Mezinárodní den průvodců
Malostranské nám. 36/22, Praha 1
Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti Mezi-
národního dne průvodců bezplatné prohlídky Prahy. Pro-
hlídky začnou z podloubí před Informační kanceláří MČ
Praha 1. Připraveno je několik prohlídkových tras včetně
programu pro rodiny s dětmi.

sobota 26. 2.• 15.00
Léčivé vůně s kytarou Štěpána Raka
Kemp Drusus v Třebonicích
Přijďte si poslechnout virtuózní kytarové skladby mistra
Štěpána Raka inspirované vůněmi a čaji. V restauraci tře-
bonického pivovárku
můžete posedět
u dobrého čaje i piva
při setkání s aromate-
rapií s Magdalénou
Dobromilou a jejími
hosty. Pro rodiče
s dětmi tvoření figu-
rek z vizovického těsta
s voňavým kořením
už od 15 hod. (cena
za materiál 40 Kč)
Vstupné na koncert od
17 hod. je 180 Kč na
osobu, děti zdarma.
Možnost zakoupit
občerstvení a dárky.
Místa si prosím rezervujte na majdas@volny.cz, SMS na 775
690 806. Více na www.bylinkypromaminky.blogstop.com
a www.pivovartrebonice.com.

úterý 1. 3.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – čepice s bambulí
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Vlnky, prstové barvičky a naše šikovné ručky nám pomůžou
vyrobit čepici s bambulí. Pracovní oblečení, přezůvky a sva-
činy s sebou. Více na www.mcprokupek.cz.

středa 2. 3.• 15.00–17.00
Přednáška nejen pro maminky malých dětí
Klub Pohádka při DDM Stodůlky, Chlupova 1800
Přednáška Ivy Jungwirthové bude na téma Ukládání, uspá-
vání, koupání - o funkčních a nefunkčních rituálech ve vý-
chově. Cena je 120 Kč. V době přednášky pro vás máme za
poplatek připravené hlídání vašich ratolestí. Přihlášky zasí-
lejte do 28. 2. na pohadka@ddmstodulky.cz, či telefonicky
na 251 620 266. Do tohoto termínu je potřeba v recepci DDM
Stodůlky zaplatit poplatek za přednášku. Více na www.po-
hadkaaskolicka.webnode.cz.
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Sledujte TV13
06:13, 08:13, 11:13, 13:13, 15:13, 17:13, 20:13, 22:13

Kabelová síť UPC kanál UPC Express
06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00

Webové stránky

Kontakt
email: produkce@tv13.cz, tel.: 774 180 382

05. týden Standard i latina
- 6. ročník soutěže ve standardních a latinskoamerických tancích pro Hobby páry

06. týden Hvězda pro hvězdičku
- charitativní koncert sdružení Peppermint na radnici Prahy 13

07. týden Od jeskyně k modernímu městu
- ohlédnutí za výstavou Prahy 13

08. týden Sezóna karnevalů
- oblíbené dětské dovádění v maskách v DDM Stodůlky a ve Spolkovém domě

V ÚNORU UVIDÍTE

Pozor
změna!
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INZERCE

sobota 5. 3.• 9.00
XXXII. setkání nemocných a starších obyvatel JZM
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky a Farnost sv. Jakuba Staršího
si Vás dovolují pozvat na další Setkání nemocných a starších
obyvatel JZM. Od 9.00 bude slavena mše sv., v 10.15 bude
následovat společenská část setkání. Občerstvení zajištěno.

sobota 5. 3.• 10.00–14.00
Zdobení perníčků
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jitřenka Svobodová. Bu-
dete potřebovat upečené perníčky
nebo sušenky. Polevu přinese lek-
torka. Kurzovné 110 Kč. Přihlášky
u paní Lehečkové, tel. 212 283 623.

úterý 8. 3.• 9.30–12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – jarní klíčení
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Klíčky, výhonky a bylinky - jak si je snadno vypěstovat doma
pro použití v kuchyni i pro léčení. Plánování bylinkové okenní
zahrádky pro děti. Prosím o nahlášení nejpozději den pře-
dem M. Dobromile, SMS na 775 690 806.

středa 23. 3.• 20.00
Benefiční koncert pro CEREBRUM
Divadlo Archa, Na Poříčí 1047/26, Praha 1
Benefiční koncert pro CEREBRUM je název akce, kterou se
rozhodla uspořádat Lenka Dusilová společně s jedinečným
uskupením Eternal Seekers a podpořit tak CEREBRUM - Sdru-
žení osob po poranění mozku a jejich rodin. Tato akce svým

výtěžkem přispěje na chod této organizace, jejímž hlavním
posláním je přispívat k porozumění problematiky poranění
mozku a podporovat občany, kteří toto poranění utrpěli.

připravila Eva Černá
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Odpovídá psycholog
Jak ventilovat stres (a proč)?
Každodenní starosti, finanční
krize, astrologická konstelace,
způsoby komunikace a různá
nedorozumění v mezilidských
vztazích nám denně komplikují
život. Stres je často všude kolem
nás. Často i nevědomě se mu
včas nebráníme, podle společen-
ských norem někdy ani nemů-
žeme aktuálně emoce hned
projevit, necháváme si je v sobě.
A tady je to zrádné místečko.
Když je alespoň dodatečně při-
rozeně neuvolníme (např. vyna-
dáme někomu, kdo s naším
vztekem či nespokojeností nemá
třeba vůbec nic společného, nebo
se nerozpláčeme nad něčím, co

by nás samo o sobě ani neroz-
plakalo, jen je to ta pověstná
poslední kapka...), pak se v nás
tyto nechtěné emoce hromadí
a obvykle nás vedou do depre-
sivních prožitků a úzkostí nebo
psychosomatického onemoc-
nění. Psychoterapie má mnoho
náhradních technik, jak praco-
vat se zablokovanými, neuvol-
něnými emocemi. Některé z
nich jsou i velmi jednoduché
a přirozené a jsou běžnou sou-
částí našeho života. Používáme
je? Každý z nás zná svoje způ-
soby, jak se emočně uvolnit. Teď
jsem zrovna nemyslela alkohol,
i když i ten má svoji ventilační
funkci. Jeho zrádnost je ale
kromě možné závislosti také
v tom, že násobí aktuální emoce.

Na co se ptáte
Takže, pozor, není-li nám úplně
hej – mohlo by nám s alkoho-
lem být ještě hůř.

Vynikající běžné postupy
uvolnění zadržených emocí je
vydávaný zvuk, zpěv, vzduch vy-
pouštěný z úst. Výborné přiro-
zené emoční uvolnění přináší
např. sportovním fanouškům
hlasité povzbuzování, při kon-
certech nebo letních festivalech
hlasitý společný zpěv. Ale
i v těchto situacích si někteří
z nás vlastní hlasitý projev ne-
dovolí, i když by je vlastně na
stadionu nebo při hlasitém kon-
certu nikdo ani neslyšel. Nahro-
maděné emoce se výborně
ventilují např. hrou na dechové
nástroje, zpěvem, pískáním si
a různorodým, k okolí ohledu-

plným, hlasitým projevem. Po-
třebujeme-li k vlastnímu uvol-
nění soukromí, můžeme si např.
při jízdě autem pustit hudbu
a oblíbené zpěvačce či zpěvá-
kovi trošku s tou písničkou po-
moci. Čím hlasitěji, tím lépe.

Přeji tedy všem čtenářům ča-
sopisu STOP, aby v jejich životě
bylo stresu a nechtěných emocí
co nejméně a jinak, abychom si
třeba zpěvem, pískáním, fandě-
ním a k okolí ohleduplným hla-
sitým radováním (v místech,
kde nezpůsobíme další nechtěné
emoce někomu jinému) udrželi
dobrou náladu, pohodu
a zdraví.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz

Jsme opravdu civilizovaní?
Bydlím od roku 1993 na sídlišti
Velká Ohrada na rohu ulic Kur-
zova - Borovanského. Nikdy to
zde, kde se oblast sídliště nazývá
Bronx, nebylo snadné. Ovšem to,
co tyto Vánoce vytvořili občané
u kontejnerů, opravdu nemá ob-
doby. Až do té doby jsem si my-
slela, že obyvatelé mají alespoň
trochu slušnosti a ohleduplnosti ke
svému okolí. Tato situace nastala
pravděpodobně tehdy, kdy si
„někdo“ vylepšoval svůj byt a bez
ohledu na ostatní si z chodníku
udělal skládku vyřazeného ná-
bytku, koberců atd... Zkrátka hory
odpadků na chodníku místo
v kontejnerech! Proč tady kousek
od sídliště máme sběrný dvůr?
Chápu, že ne každý má osobní vo-
zilo, do kterého se uvedené vyřa-
zené věci vejdou, ale je zde
možnost objednat dodávku, která
odvoz zajistí. Z vlastní zkuše-
nosti, když jsem předělávala ku-
chyň, vím, že ve srovnání s cenou,
kterou vydáme za nové věci, je
zanedbatelná. Podobné zkušenosti
jsou i s prostorami v domech. Jen
jsou na účet všech nájemníků vy-
klizeny, už se hodí dalšímu, kdo je
okamžitě zaplní. Škoda, že tyto
věci jsou anonymní a nelze zjistit
majitele, na což ovšem tito obyva-
telé spoléhají. Abych se vrátila
k původnímu tématu, nepořádek
na chodníku. Takovou hromadu
věcí jsem od doby, kdy jsem se na-
stěhovala, ještě neviděla. Stydím

se za ostatní, že je něco takového
v 21. století vůbec možné. A to si
říkáme civilizovaný národ. Po po-
hledu z okna si spíše připadám
jako ve středověku, kdy se pomalu
vše házelo z oken a z ulic byly
stoky. Nebo se těmto obyvatelům
stýská po rozmnožení krys a ji-
ných škůdců? Mně tedy ne!
Nevím, jak by to bylo ekonomicky
únosné, ale nebylo by možné při-
stavět před delšími svátky velko-
kapacitní kontejnery? Nedovedu
si představit, kdo a proč bude po
těchto bezohledných obyvatelích
uklízet a kolik to bude radnici
stát. Škoda, že již není instituce
domovníka, který dohlížel na po-
řádek. Já jsem ještě domovníky
zažila a nepamatuji, že by si kdo-
koli dovolil cokoli kamkoli vyha-
zovat. Je ovšem pravda, že si lidé
svého okolí více vážili. -Ov-

Jak slouží pečovatelská služba?
Je hezké, že v každém STOPu je
spousta akcí, které se vydařily a kde
se třeba objevil pan starosta, ale bylo
by také dobré se zajímat o to, co v
Praze 13 až tak nefunguje. Třeba
pečovatelská služba Lukáš. Použí-
vání aut k dopravě invalidů spíš ne-
funguje než funguje, organizace
pečovatelské služby také pokulhává.
Mně se třeba během 3 měsíců stalo,
že na mě „moje“ pečovatelka neměla
čas, přestože mám uzavřenou
smlouvu. Buď zaskakovala za pečo-
vatelku na dovolené nebo měla sama
dovolenou a za ní nezaskočil nikdo.

Chudáci staří a opuštění lidé. Asi
mají umřít hlady, když paní pečo-
vatelka nemá čas. Autem se asi vozí
zaměstnanci, mně se to podařilo jen
jednou. Vždy mi paní Bílková řekne,
že řidič nemá čas. Nerozumím
k čemu je taková pečovatelská
služba. O tom něco napište. Nejsem
jediná nespokojená klientka.

M. Semeráková

Vážená redakce,
dovolte prosím krátké vyjád-

ření ke stížnosti naší klientky
paní Semerákové. Zajišťujeme jí
pravidelně nákupy. Od ledna do
konce května 2010 pravidelně
každý týden. Podotýkám, že to
nebyly žádné malé nákupy, ale
2-3 plné igelitové tašky. Na za-
čátku června paní Semeráková
přerušila využívání našich soci-
álních služeb s tím, že jde do
nemocnice a pak bude mimo
Prahu. Každý klient, stejně tak
paní Semeráková, je při sepiso-
vání smlouvy seznámen s tím, že
pro obnovení služby po přeru-
šení je třeba volat do kanceláře
Střediska sociálních služeb a ko-
ordinátorka či vrchní sestra pak
zajistí vše potřebné. To však
paní Semeráková neučinila,
pouze poslala v červenci SMS
zprávu pečovatelce. Do kance-
láře neohlásila obnovení odběru
služeb ani poté, když jí pečova-
telka obratem odpověděla, že je
na dovolené. Paní Semeráková
se ozvala až v září a od té doby jí

nákupy opět zajišťujeme. S žád-
nou stížností se na nikoho z ve-
dení našeho střediska neobrátila.
Všechny seniory i ostatní ob-
čany mohu ubezpečit, že v žád-
ném případě nenecháváme
opuštěné klienty o hladu a bez
pomoci, musíme se však dozvě-
dět, že službu potřebují. Pečova-
telky pečují o mnoho klientů,
a proto se nemohou pokaždé
přizpůsobit časovým požadav-
kům každého z nich. Jejich práce
není vůbec jednoduchá a od ně-
kterých „nenaladěných“ klientů
si občas vyslechnou nepěkné
věci. Přesto vyžadujeme, aby byly
vždy laskavé a vstřícné.

Přeprava špatně pohyblivých
klientů k lékařům, do denního
stacionáře atd. je velmi žádaná.
Jen v loňském roce jsme měli
2 734 odvozů. Proto si u nás kli-
enti rezervují termín odvozu
s časovým předstihem, hned po
objednání na různá vyšetření
apod. Paní Semeráková však
často volala ráno a žádala odvoz
na tentýž den. V takovém pří-
padě se opravdu může stát, že je
auto již plně vytížené. Přesto tuto
službu využila za první dva mě-
síce roku 2010 celkem čtyřikrát.
V prosinci pak žádala odvoz
mimo naši pracovní dobu. Nabí-
zeli jsme jí jiný čas, ale to od-
mítla. Nemůžeme splnit všechna
přání, ale snažíme se vyjít vstříc
a vždy hledáme nějaké řešení.
Petr Weber, ředitel Střediska sociál. služeb Prahy 13

Z vašich dopisů
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Téma StopuTéma Stopu
Pořádek je věcí všech, nejen radnice

Změnila se úprava daní a poplatků

Letošní zima je plná překvapení. Udeřila již
v listopadu a v průběhu prosince nám nadě-
lila mimořádné množství sněhu v několika
fázích, což nám přineslo vysoké výdaje za
úklid sněhu z komunikací a chodníků a za
opakované použití posypového materiálu, bez
kterého by komunikace zůstaly nesjízdné
a chodníky neschůdné. Před polovinou ledna
naopak přišlo výrazné oteplení. Obleva způ-
sobila, že se náhle objevily odpadky, které
ukryl sníh a nebylo možno je uklidit v rámci
běžného úklidu a také nepořádek okolo kon-
tejnerů, ke kterým se svozová služba nedo-
stala kvůli zledovatělým sněhovým závějím.
Co nám všem ale vadí nejvíce, je množství
exkrementů, které bezohlední majitelé psů po
svých pejscích neuklidili.

Na radnici nám nyní volá mnoho lidí, kteří
se ptají, kdy budeme provádět velký úklid.
Jiným zase vadí posypový štěrk a požadují,
aby byl uklizen. A stížnosti jsou samozřejmě
i na zmíněné psí hromádky. Je nutno si uvě-
domit, že zima ještě zdaleka neskončila, ote-
plení je pouze přechodné a zcela nepochybně
se ještě dočkáme další sněhové nadílky.
Z toho důvodu by bylo předčasné uklízet po-
sypový materiál z chodníků. Úklid štěrku
stojí řadově stovky tisíc korun a je jasné, že se
bude sypat znovu, možná i opakovaně.
Na některých exponovaných místech, které
má ve své správě, uklízí Dopravní podnik
hl. m. Prahy, jinde Technická správa komuni-
kací. Městská část ale přistoupí ke komplex-
nímu úklidu posypu z chodníků až po zimě.

Technická správa komunikací
bude štěrk ze silnic také uklízet až
po skončení zimního období, tedy
postupně od počátku dubna.

Úklid odpadků z ulic probíhal
a probíhá i v zimních měsících,
samozřejmě v mezích možností
daných počasím. Najaté úklidové
firmy sbírají odpadky ve veřejné
zeleni, vyvážejí odpadkové koše
a doplňují sáčky na psí exkre-
menty. Nyní po oblevě, která od-
halila odpadky na mnoha místech
najednou, se budou snažit postupně uvést do
pořádku plochy, které má městská část ve
správě. Mimořádný celoplošný úklid Prahy 13,
který jsme v předchozích letech realizovali na
jaře, v tuto chvíli uskutečnit nemůžeme, pro-
tože zatím nemohl být schválen rozpočet
městské části, a tedy nemáme prostředky na
mimořádné akce. Zajistili jsme alespoň in-
tenzivnější úklid našich ploch po Silvestru,
zaměřený zejména na zábavnou pyrotech-
niku, kterou po sobě lidé neuklízejí. Zda
budeme moci zrealizovat plošný úklid měst-
ské části na jaře, to uvidíme až po schválení
rozpočtu.

Největší zátěží, která nás všechny obtěžuje,
jsou psí exkrementy. Jejich úklid je finančně
velmi náročný, protože je nutno zaplatit spe-
cializovanou firmu. Radnice má sice k dispo-
zici čtyřkolku s vysavačem, ta však nemůže
být použitá na rozmočené exkrementy a také
kapacitně pokryje jen velmi malou plochu.

V tuto chvíli se nám tedy asi situaci nepodaří
rychle vyřešit. Znovu apelujeme na majitele
psů, aby se začali chovat odpovědně a ohle-
duplně k ostatním občanům. Zástupce sta-
rosty Aleš Mareček, který má oblast
životního prostředí ve své kompetenci, požá-
dal Městskou policii o zvýšení dohledu
a přísné postihy přestupců. „Vyzval jsem
Městskou policii, aby bezohledné pejskaře
nekompromisně trestala. Sáčky na exkre-
menty jsou k dispozici na mnoha místech
a slušný pejskař by měl mít vždy nějaký
i u sebe,“ říká místostarosta Mareček.
„Žádám majitele psů, aby si uvědomili, že ex-
krementy poškozují prostředí, které využívají
všichni, a aby po svých miláčcích vždy uklí-
zeli.“ A to samozřejmě platí i o odhazování
odpadků, které patří do kontejnerů a odpad-
kových košů. Děkujeme všem občanům
Prahy 13, kteří udržují pořádek.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Od 1. 1. 2011 nabyl účinnosti nový zákon
č. 280/2009 Sb., daňový řád, který upravuje
správu daní a poplatků. Tato daňová norma
nahrazuje předchozí zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků. Daňový řád se vzta-
huje i na řízení o místních poplatcích za psa,
za užívání veřejného prostranství, ze vstup-
ného, z ubytovací kapacity, apod., a také
upravuje správu dalších daňových pohledávek
- vymáhání pokut, nákladů řízení apod.

Jaké jsou tedy nejdůležitější změny od 1. 1.
2011, vztahující se k místním poplatkům?

1) Úřad městské části již nemá oprávnění
snižovat nebo promíjet místní poplatky z dů-
vodu odstranění tvrdosti zákona. Sazby jed-
notlivých místních poplatků, uvedené
v příslušných vyhláškách hl. m. Prahy o míst-
ních poplatcích, jsou obecně závazné a na-
příště nelze při stanovení výše místních
poplatků přihlédnout např. k finanční, soci-
ální či zdravotní situaci poplatníka. Tato
změna plyne ze zákona č. 281/2009 Sb., kte-
rým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím daňového řádu a jenž např. zrušil
ustanovení § 16 zákona č. 565/1990 Sb.,

o místních poplatcích ve znění pozdějších
předpisů.

2) V oblasti doručování písemností se
upřednostňuje doručení ihned při ústním
jednání nebo elektronicky (do datové
schránky). Teprve pokud nelze dodržet uve-
dené způsoby, doručuje se klasicky v obálce
(poštou apod.) na nahlášenou adresu, pří-
padně na adresu trvalého pobytu adresáta.

3) Při vzniku nedoplatku po lhůtě splat-
nosti dané vyhláškou hl. m. Prahy se vystavuje
platební výměr bez předchozího upozornění
na nedoplatek; platební výměr se tak stává je-
dinou a zásadní oficiální písemností, která je
dlužníkovi povinně doručována (doporučeně)
a která jej upozorňuje na nedoplatek.

4) K úhradě platebního výměru je stanovena
lhůta 15 dnů od dne jeho nabytí právní moci;
právní moci nabývá platební výměr po 30
dnech od dne jeho doručení adresátovi. Zde je
nutno zdůraznit, že nevyzvednutí uložené pí-
semnosti adresátem neznamená jeho nedoru-
čení - 10. dnem od upozornění na uložení
písemnosti na poště, případně 10. dnem od
doručení do datové schránky je zásilka doru-

čena tzv. „fikcí doručení“, a to i v případě, že
se adresát nedozvěděl, co je obsahem zásilky.

5) Pokud není nedoplatek uhrazen ani ve
lhůtě splatnosti stanovené platebním výmě-
rem, správce poplatku již nemusí zasílat další
výzvy k úhradě apod. (doporučeně), ale po-
stačuje i neformální vyrozumění poplatníka
o nedoplatku a o započetí vymáhání (obyčej-
ným dopisem, telefonicky, ústně při místním
šetření, e-mailem apod.). To se vztahuje i na
ostatní daňové nedoplatky vůči úřadu, které
se vymáhají podle daňového řádu - pokuty,
náklady řízení atd.

6) Za nesplnění povinností, uložených zá-
konem nebo správcem poplatku, za rušení po-
řádku, za závažné ztěžování nebo maření
průběhu řízení v oblasti daní a poplatků hrozí
uložení pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč;
pokutu lze uložit i opakovaně, trvá-li proti-
právní stav nebo jednání subjektu.

Další a konkrétní podmínky správy míst-
ních poplatků lze nalézt na internetových
stránkách www.praha13.cz v oblasti Jak si
zařídit – Místní daně a poplatky.

Rudolf Foukal, oddělení daní a poplatků ekonomického odboru
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Pane místostarosto, co nám na sebe
prozradíte?
To se teprve ukáže, ale snad aby-
chom začali od začátku. Narodil
jsem se 2. srpna 1967 ve Slaném,
žil jsem, stejně jako Antonín
Dvořák, v obci Nelahozeves.
Když mně bylo pět, přestěhovali
jsme se do Prahy na Prosek, od
roku 1994 bydlím na Velké
Ohradě. Chodil jsem do školy
s rozšířenou výukou cizích jazyků,
pak jsem studoval na Gymnáziu
Jana Nerudy na Malé Straně.
Moje kariéra byla založená na
novinařině. Začínal jsem jako
sportovní novinář v redakcích
odborných sportovních časopisů.
Snad proto, že jsem ze sportovně
založené rodiny. Stejně jako otec
jsem se věnoval veslování. Škoda
jen, že na rozdíl od něj jsem se
nikdy nedostal na žádnou olym-
piádu a nepřivezl medaile.
V osmnácti jsem veslování pově-
sil na hřebík. Kamarádi se bavili
a já jsem znal jenom školu a tré-
ninky, asi jsem se chtěl tenkrát
také trochu bavit a to nešlo do-
hromady. Nicméně sportoval
jsem dál, hrál jsem fotbal, dnes
se nejvíce věnuji badmintonu.
Jinak jsem ale poměrně neši-
kovný, rozhodně nejsem kutil,
takže jsme si s manželkou tak
trochu prohodili role. Ona napří-
klad dokáže bez problému smon-
tovat nábytek, za což ji obdivuji,
já vařím a protože jsem trošku
pedant, tak i uklízím.

Jste puntičkář?
Malinko. Nemusím mít všechno
vyrovnané podle pravítka, ale
když vidím nějaké smítko na
podlaze, už beru vysavač. V za-
městnání je to jiné. Práci chci
mít hotovou včas, abych měl
klid a nemusel určité věci nosit
pořád v hlavě. Vadí mi, když
úkoly nejsou splněné v daném
termínu, ale rozhodně ráno ne-
stojím s hodinkami mezi
dveřmi, abych dal někomu na-

jevo, že vím o jeho půlminuto-
vém zpoždění. To určitě ne.

V minulém volebním období jste byl
člen zastupitelstva naší městské části.
Co předtím?
Je pravda, že toto je moje druhé
volební období. Předtím jsem byl
dvě volební období v bytové ko-
misi. Takže s radnicí jsem svá-
zaný přes dvanáct let.

Podzimní volby pro vás znamenaly dost
velkou změnu.
Pro mě to je hlavně takový posun
z opozičního zastupitele na ko-
aličního místostarostu.

Aby koalice fungovala, vyžaduje to
také nějaké kompromisy a ústupky.
Už jsem v nich. Víte, ono kriti-
zovat je jednodušší. Když pak
ale člověk musí řešit konkrétní
úkoly, je to zase o něčem jiném.
Myslím, že všichni, a je jedno
z které jsme politické strany,
chceme, aby se lidem na tři-
náctce dobře žilo. Ale to by se
bez kompromisů, ústupků a vzá-
jemné komunikace dařilo jen ve-
lice těžko.

Říkal jste, že jste pracoval jako novi-
nář. Odtud jste přešel do politiky?
Ne, pracoval jsem například
v cestovním ruchu, byl jsem
v managmentu Hotelu Pyramida
v Břevnově a dalších firem...

Co bylo tím bodem zlomu?
To vlastně souvisí se stranickou
politikou. Do ČSSD jsem vstou-
pil před čtrnácti nebo patnácti
lety, stal jsem se předsedou
místní organizace, pak jsem se
stal funkcionářem obvodní, dnes
jsem člen krajského výkonného
výboru a samozřejmě jsem chtěl
také něco dělat pro svůj region.
A protože bydlím na Velké
Ohradě, kde je k řešení dost prob-
lémů, bylo mi jasné, že pouhým
kritizováním ničemu nepomohu.

Jaké máte pocity po prvních měsících
ve funkci zástupce starosty?
Mám obrovskou výhodu, že ně-
kteří lidé se kterými spolupracuji,

své práci opravdu rozumějí, takže
v těch začátcích pro mě byli a jsou
velkou oporou. Díky nim snáze
pronikám do své pracovní náplně.

Které oblasti spadají do vaší kompe-
tence?
Je to sociální péče a zdravotnictví,
doprava a životní prostředí. Ve
všech těchto oblastech nás
i v tomto volebním období čeká
dost práce. Budeme pokračovat
například v řešení parkování, rádi
bychom prosadili tzv. startovací
byty, které by byly s nižším nájem-
ným a pomohly by méně majet-
ným občanům k následnému
vyřešení bytové situace, mezi prio-
rity patří i výstavba domu pro se-
niory... Ale všechno je o penězích,
a protože se úsporná opatření ne-
vyhnou ani Praze 13, uvidíme.

I když pro určitou věc uděláte všechno,
nemusí se podařit. Jste připravený i na
prohry?

Jak už jsem zmínil, v mládí jsem
vesloval. Nejsem žádná „korba“,
takže případná vítězství se rodila
díky bojovnosti, cílevědomosti,
jisté dávce zarputilosti. Díky
sportu vím, že když člověk nevy-
hraje jeden závod, může vyhrát
další. Žádnou prohru neberu
jako definitivní. Mám už na to
dobrou metodu, když mě něco
naštve, jím. Jen doufám, že
časem nebudu muset jezdit sám
ve výtahu, protože se tam už
nikdo jiný nevejde.

Přestaňme na chvíli pracovat. Pro-
zraďte nám, co vás baví?
Jsem fanouškem českého filmu,
českých komedií. Hlavně těch
z osmdesátých let.

V říjnu 1976 měl premiéru film Oldři-
cha Lipského. Víte který?
Jistě, byl to film Marečku, po-
dejte mi pero. Tehdy jsem si to
hlavně díky kamarádům „užíval“.
Každou chvíli zazvonil telefon
a když jsem řekl: „Dobrý den,
Mareček,“ na druhé straně se
ozvalo: „Ahoj, tady Tuček,“ nebo
něco podobného. Ze začátku mě
to pobavilo, ale když už to bylo
po padesáté, nebylo to ono.
Občas si mě takhle někdo „vy-
chutná“ ještě dneska.

Mnozí z nás už nyní plánují letní dovo-
lenou. Co vy?
Naposled jsem absolvoval Tu-
recko a Tunis, láká mě Kuba
a z oblasti snů je Čína nebo Jižní
Amerika. Kam ale doopravdy
pojedeme, zatím nevím. Mám
rád teplo, takže někam za sluníč-
kem. Já paradoxně jezdím k moři
a přitom ho nesnáším. Nesnáším
„potvory“, co v něm jsou, nemám
rád sůl a nemám rád vlny. Takže
ať jedu kamkoli, hodně cestuji
a pláž a moře nahradí odpočinek
u bazénu. A koupání? Když má
voda alespoň pětatřicet stupňů,
není problém.

A co v zimě?
Dříve jsem hodně lyžoval, teď už
nějak chybí čas. Ale zimní sporty
mám rád. Dnes už je ale spíš sle-
duji v televizi a vydatně fandím. Já
v podstatě fandím každému, kdo
něco umí a chce něco dokázat.

Eva Černá

Zeptali jsme se za vásZeptali jsme se za vás
Fandím každému, kdo chce něco dokázat
Únorové vydání STOPu odstartovalo staronový seriál
Zeptali jsme se za vás, ve kterém si po čtyřech letech
budeme vážně i nevážně povídat s nově zvolenými
představiteli naší městské části. První, koho jsme
požádali o rozhovor, je zástupce starosty Aleš Mareček.



Kaleidoskop

Tóny, co se neoposlouchají
posluchači, kterých se jako vždy
sešlo požehnaně. Kdo nelenil
a přišel, užil si nádhernou tradici
a kouzelnou hudbu i text v pro-
středí, ze kterého dýchá historie
a posluchače obestře něco po-

svátného, a to i po koncertě, kdy
vyjde na bílý koberec venku,
kolem něj chumelí a v okolí na-
svíceného kostela se všechno
leskne a třpytí do svátečního ve-
čera. -bž-

Na Boží hod 25. prosince za-
zněly ve stodůleckém kostele
sv. Jakuba Staršího již tradičně
radostné tóny České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby ve skvělém
provedení čtyř sólistů s doprovo-

dem orchestru a chrámového
sboru, posíleného o zpěváky
z dalších sborů. Farář Michael
Špilar mši krásně uvedl, namač-
kán za pultíkem a obklopen
i v zádech kolem oltáře samými

Jubilejní, dvacátý roč-
ník Velké vánoční
soutěže se Stopem se
uskutečnil 21. pro-
since na tržišti Luka.
Osudí se zcela napl-
nilo soutěžními ku-
póny, které čtenáři
našli v prosincovém
Stopu a díky přízni-
vému počasí jich bez-
mála 150 dorazilo na
večerní losování.
Spolu s vytrvalým
pořadatelem této ob-
líbené soutěže, správcem tržiště
Jiřím Noskem, je uvítali zástupci
starosty Petr Zeman a David Ze-
lený, kteří se s pomocí přítom-
ných dětí ujali losování. Deset
výherců si odneslo pěkné dárky,
cenou útěchy byl slušný kapr.

LCD televizi tentokrát získala
paní Adéla Müllerová z Lužin.
Hlavními sponzory soutěže byly
Řeznictví U českého lva v Praze 2,
firma Stavební a nové izolace
Stanislav Nižaradze a Tržiště
Luka. Samuel Truschka

V dalším koncertu cyklu Třinác-
tého na třináctce přivítal hostitel,
písničkář Slávek Klecandr ve čtvr-
tek 13. ledna svého kolegu, který
si říká Caine.Mnozí ho mohou znát
jako bubeníka plzeňské postpunkové
Znouzectnosti.
Ve svém sólovém projevu velmi
čerpá z nabyté zkušenosti – ra-
zanci, údernost a přesnost. Nedo-
provází se však na bicí nástroje
(i když ho toho večera doprovázel
hráč na cajon), ale na originálně
stavěnou i laděnou basmandolínu.
Písně směřované k Bohu jsou
v jeho podání pestrým mixem
energie, originality a v tomto
žánru zcela neobvyklého humoru,
takže slušně zaplněný sál Komu-
nitního centra si vynutil hned tři
přídavky. Caine zahrál nejzná-
mější písně ze svého repertoáru
a představil také své nové album

Nadosah. Připravovaného alba se
dotkl také Slávek Klecandr.
Se svou skupinou Oboroh se
chystá v březnu natáčet již třetí
album zhudebněných žalmů a na
Třináctce zaznělo několik ukázek
z budoucího díla. Krom toho di-
váci velmi aplaudovali za písně
z letošního velmi vydařeného alba
Oborohu Ve věci probuzení.
Za celý večer i za objevnou dra-
maturgii celého cyklu patří jeho
tvůrcům opět velké poděkování.

Příští Třináctka uvítá legendu
české scény osmdesátých let -
vokální těleso C&K Vocal.
Ve ztichlém kostele svatého
Prokopa představí v neděli
13. března svůj program
Pašijové písně. Více informací
na www.trinactnatrinact.blog.cz,
kde si můžete také zarezervovat
volná místa. Petr Linhart
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Podvacáté se losovaly vánoční dárky
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Velké množství lidí se přišlo ve
středu 5. ledna do motolského
krematoria rozloučit s panem
Františkem Hájkem, který ze-
mřel 27. prosince. Zúčastnil se
také starosta David Vodrážka.
V květnu by se Fráňa Hájek, jak
mu všichni přátelé říkali, býval
dožil 95 let. Byl to dobrosrdeč-
ný, optimistický a veselý člověk,
který neznal spojení, že „něco
nejde“. Byl velmi činorodý, nikdy
nesložil ruce do klína a i v pokro-
čilém věku, kdy už mu nohy pří-
liš nesloužily, zavařoval vynikající
okurky a marmelády.

Stodůlky a Stodůláci mu vděčí
za mnohé. Už v 50. letech
20. století usiloval s velkým nasa-
zením o vybudování kanalizace,
vodovodu a lepších cest a celkové
zvelebení Hájů. Díky své vytrva-
losti zmobilizoval ostatní sou-
sedy, se kterými přes odpor
tehdejšího MNV svépomocí vy-
budoval např. dešťovou kanalizaci
pod železniční tratí. Celý život
byl vášnivým včelařem a také
průkopníkem saunování. Jako
jeden z prvních obyvatel Stodů-
lek si v domě vlastnoručně vybu-

doval saunu a také díky ní, podle
vlastních slov, se dožil tak úcty-
hodného věku. Jeho zásluhy pro
obec byly oceněny teprve po roce
1989. V roce 2004 obdržel bron-
zovou pamětní medaili městské
části za dlouholetou obětavou
pomoc při rozvoji Hájů a v čer-
vnu 2006 se stal čestným obča-
nem Prahy 13. Jeho příběhy ze
života naplněného dřinou i zába-
vou se krásně poslouchaly a svou
laskavou povahou si získal hodně
přátel. Těm všem bude chybět.
Čest jeho památce!

Samuel Truschka

Zemřel čestný občan Fráňa Hájek
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Nikdy není pozdě na studium
V sále Kulturního domu Mlejn se
ve čtvrtek 20. ledna sešlo více než
sto slavnostně oblečených dam
a pánů. Byli to absolventi dalšího
běhu Virtuální univerzity třetího
věku z dvanácti měst z celé repu-
bliky (dokonce až z Dačic a Šum-
perka), kteří si přišli převzít
osvědčení o úspěšném ukončení
zimního semestru. Jejich odvahu
a úsilí ocenili poslanec Evrop-
ského parlamentu Miroslav
Ouzký, starosta Prahy 13 David
Vodrážka, jeho zástupce Aleš
Mareček, tajemnice Kateřina
Černá a zástupci České zeměděl-
ské univerzity v Praze, která je

garantem tohoto vzdělávacího
programu pro seniory.

Studium probíhá prostřednic-
tvím internetu, takže se studenti
současně naučí využívat počítač.
Také si zvýší sebevědomí a navá-
žou nová přátelství. Zájemci si
mohli vybírat z řady témat, např.
Evropská unie, Aktivní život se-
niorů, Etika jako východisko
z krize společnosti nebo Astro-
nomie. Právě toto často volené
téma oživil odborný lektor doc.
Martin Šolc z Karlovy Univer-
zity poutavou přednáškou o ži-
votě a smrti astronoma Tychona
de Brahe. Po přestávce vyplněné

občerstvením a prohlídkou vý-
robků chráněné dílny zazněly
nejzajímavější postřehy zazname-
nané v esejích studentů a na
závěr byla absolventům slav-
nostně předána osvědčení.

V Praze 13 se studia zúčastnilo
celkem 21 seniorů, kteří dochá-
zejí do počítačové učebny Domu
pro seniory Lukáš (na snímku
s ředitelem Střediska sociálních
služeb Prahy 13 Petrem Webe-

rem). V celé republice studovalo
v tomto semestru virtuální for-
mou celkem 550 seniorů v 35
střediscích. Nejstaršímu studen-
tovi ze Sezimova Ústí bylo 95 let,
ale klobouk je třeba smeknout
i před paní Annou Horákovou ze
Stodůlek, která absolvovala stu-
dium v rovných 90 letech. Nikdy
není pozdě a jak bylo na setkání
vidět, seniory studium opravdu
baví. Samuel Truschka
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Zimní pochod od metra k metru

V době jarních prázdnin od
13. do 19. 3. zveme školáky
z Prahy 13 ve věku 6 – 14 let na
lyžařský zájezd do Albrechtic
v Jizerských horách, který pořádá
společnost Te7. Hlavní program,
sjezdové lyžování na Tanvald-
ském Špičáku, doplňují hry na

sněhu a výlety v okolí místa uby-
tování. Zájezd není určen začá-
tečníkům. Podrobnosti,
pozvánku i přihlášku získáte na
www.te7.cz (kalendář akcí),
tomas.egyhazi@te7.cz,
tel. 608 306 038.

Tomáš Egyházi

Za mrazivého počasí se 26. pro-
since vydalo 76 lidí, z toho
1 mimčo v kočárku, 1 junior,
74 dospěláků a pes, na putování
po třech trasách přírodou Prahy 13
a Prahy 5. Trasa dlouhá 30 km
vedla ze Zličína přes údolí Mo-
tolského potoka, kolem kaple
Nalezení Svatého kříže, přírodní
památku Háje, Motol, Vidouli,
Cibulecký háj, Jinonice, Opa-
třilku, Řeporyje, Stodůlky,
Centrální park, Arboretum Al-
brechtův vrch, kolem retenční
nádrže „Asuán“, Novou Ves, Bu-
tovické hradiště a Děvín až do
cíle na Radlické v plaveckém
areálu SK Motorlet. Trasa
o délce 13 km vedla ze stanice
metra Stodůlky, přes Panskou
zahradu do Centrálního parku
a dál po stejné cestě. Devítikilo-
metrová trasa začínala u stanice

metra Nové Butovice a záhy se
napojila na společnou trasu. Na
kontrole u kostela sv. Vavřince
v Butovicích všichni dostali vá-
nočku, aby přežili posledních pár
kilometrů do cíle. Tam je čekal
volný vstup do bazénu, pamětní
list, tři krásná pamětní razítka
a odměna od partnera akce Well-
ness resort Harrachovka. Za pro-
pagaci pochodu děkujeme Praze
13 a měsíčníku STOP.

Tomáš Lubovský,

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl Turban

V úterý 4. ledna byla v Řepory-
jích otevřena již čtvrtá škola pra-
videlného výcviku izraelských
bojových systémů Krav Maga –
Kapap. Praha se tak zařadila
po boku Příbrami, Dobříše a Se-
dlčan k místům, kde se pravi-
delně cvičí tento jedinečný
systém sebeobrany.

Výcvik ve zmíněných lokali-
tách zajišťuje prostřednictvím
mezinárodně certifikovaných tre-
nérů občanské sdružení Česká
asociace Krav Maga a Kapap
(ČAKMK). Vedle klasického vý-
cviku pro veřejnost rozjelo KMK
Centrum Čechy na Dobříši pi-

lotní projekt pravidelných měsíč-
ních seminářů sebeobrany pro
ženy a kroužek dětské sebe-
obrany. Výcvik probíhá v tělo-
cvičně Sokola Řeporyje každé
úterý od 17.00 do 18.30 hodin.
Zváni jsou všichni zájemci
o tento druh pohybu – mladí,
staří, ženy, dívky – prostě každý,
kdo to se svou bezpečností myslí
vážně a hodlá pro její zvýšení
něco udělat. Více informací
o KMK Centrum Čechy najdete
na www.specialista.info nebo
u Michala Janouška
na tel. 605 130 057.

Michal Janoušek

Tak se to opět nikomu nepo-
vedlo. Každý rok na Štědrý den
se snaží sportovní nadšenci z ši-
rokého okolí dostihnout Ježíška
při tradičním výběhu na Makču
Pikču, ale Ježíšek byl zase rych-
lejší. Není divu. Jinak by přece
nestihl roznést všechny dárky.

Halda navážky z dob výstavby
sídliště, která tvoří dominantu
Centrálního parku, se už po tři-
nácté stala dějištěm tradičního
závodu pro atlety všeho věku,
kterým při čekání na Ježíška ne-
vadí trošku se ušpinit, zapotit
a samozřejmě pobavit. Počasí
letos připravilo pro závodníky
opravdovou výzvu. Začínající ob-
leva způsobila, že jedna noha
uklouzla na ledu a druhá se uto-
pila v bahně. Na výsledcích to
bylo samozřejmě znát. I když se
tentokrát na startu ukázal jak dr-
žitel rekordu Honza Vrba z praž-
ské Dukly, tak jeho týmový

kolega Martin Vachata, který pro
změnu obhajoval loňské vítězství,
běhalo se nejpomaleji v dosa-
vadní historii závodu, když třice-
tivteřinovou hranici pokořil
pouze Vachata. Mezi ženami
tentokrát chyběla olympijská ví-
tězka v hodu oštěpem Barbora
Špotáková, která se ze zdravot-
ních důvodů omluvila. Nejrych-
lejší tedy byla Kajda Jirmanová,
která pomyslnou cílovou pásku
protrhla za 45 vteřin.

Atmosféra na úpatí Makču
Pikču byla jako vždy vánočně po-
hodová, na svahu už taková po-
hoda nepanovala, což pořádající
atlety z TJ Stodůlky Praha velice
potěšilo. Znamená to, že účast-
níci berou závod patřičně vážně.
A to si běh za Ježíškem, tato le-
genda mezi vánočními závody,
jistě zaslouží. Výsledky a další in-
formace naleznete na www.so-
kolstodulky.net. Zbyněk Hnízdil

Ježíšek opět nedostižen

SportSport

Na jarní prázdniny s Te7

Předvánoční vystoupení skupin
břišních tanečnic z kroužků
DDM Stodůlky v Kulturním
domě Mlejn se opravdu povedlo.
Více než 250 diváků vidělo
140 účinkujících děvčátek, slečen
i dam v nově nastudo-
vaných choreografiích.
Vystoupení ukázalo,
nadšení a kreativitu
všech lektorek, výborné
taneční schopnosti vy-
stupujících tanečnic
a dokonalost nových
kostýmů nápaditých
barev a střihů. Kos-
týmy navrhují samy

lektorky a šijí je ve spolupráci
s účastnicemi kroužků a jejich
rodinami. Některé choreografie
jsou soutěžní, a tak přejeme ta-
nečnicím v roce 2011 mnoho
úspěchů. Michaela Gaydošová

Belly Habibi ve Mlejně

Nová škola Krav Maga - Kapap
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VÁNOČNÍ KONCERT. Koncem prosince se v kostele sv. Jakuba Star-
šího ve Stodůlkách uskutečnil vánoční koncert pro studenty Gymná-
zia J. Heyrovského. Program připravila hudební společnost Musica
Cum Gaudio, v jejímž podání jsme měli možnost poslechnout si
celou řadu vokálních i
instrumentálních skla-
deb mistrů barokní
hudby. Poděkování
patří také panu faráři
Michaelu Špilarovi za
vstřícnost a ochotu
pomoci s uskutečně-
ním koncertu.

Eva Girethová,

Gymnázium Jaroslava Heyrovského

PROKŮPEK PRO ZDRAVÍ. Mateřské centrum Prokůpek v Komu-
nitním centru sv. Prokopa podporuje vzdělávání rodičů v oblasti
zdravého životního stylu. V lednu 2011 proto navazujeme na oblí-
bený cyklus přednášek Maminko a tatínku, nebojte se miminka
dalším cyklem, tentokrát na téma mezigeneračního soužití v rodině
Děti v péči maminek, babiček a prababiček. V Prokůpku pro rodiče

s nejmenšími
dětmi nabízíme
cvičení, vý-
tvarné tvoření,
hudební vý-
chovu, divadlo
pro děti, ma-
sáže miminek
i zdravé vaření
a léčení
bylinkami
s Magdalénou
Dobromilou.
Více na www:
mcprokupek.cz.

ŽIRAFA DIANA PORODILA HOLČIČKU. Čtvrtek 6. ledna se zapíše do
paměti chovatelů žiraf v pražské zoo. Zatímco se všichni radovali ze
zprávy, že žirafa Nora a její potomek Jakub se objeví v unikátním do-
kumentu Ridleyho Scotta „Život v jednom dni“, samice Diana poro-
dila v den svých osmých narozenin své třetí mládě. Radost chovatelů
je o to větší, že se po dvou samcích z minulého roku - Jakubovi a Joe-
lovi - narodila samička. Zoo Praha chová žirafy Rothschildovy od
roku 1970. Narodilo se zde již 69 mláďat, jubilejní 70. je na cestě.

Jana Ptačinská Jirátová

SVÍTÍ, NESVÍTÍ. Dva zajímavé světelné úkazy se podařilo zachytit
pohotovému fotografovi Bohdanu Pardubickému. O silvestrovské
noci postavil aparát na stativ a zdokumentoval pyrotechnické efekty
nad Novými Butovicemi. Druhý záběr pořídil přes tmavý filtr 4. ledna
v 9.00, krátce před tím, než došlo ke kulminaci zatmění Slunce. Rádi
zveřejníme i vaše neobvyklé snímky z našich končin. -st-

ÚSPĚCHY PŘI VÝUCE CIZINCŮ. Začlenění cizinců do běžného ži-
vota není bez problémů. Zejména jazyková bariéra komplikuje život
nejen dospělým, ale zejména dětem, které musí kromě osvojení jazyka
zvládnout
i učivo. Proto se
v ZŠ Klausova
snažíme pomoci
při vzdělávání
cizinců, společně
najít nejvhod-
nější způsob
a cestu v této
práci. S potěše-
ním musím říci,
že naši školu
i městskou část
velmi úspěšně reprezentovaly tři dívky a paní učitelka Z. Novotná,
které získaly 1. místo v celorepublikové soutěži Čeština je i můj jazyk
(vyrobily elektronický slovník pro cizince) vyhlášené Metou - Sdruže-
ním pro příležitosti mladých migrantů za podpory MŠ a EU. Velmi si
jejich práce vážíme, moc děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme
další úspěšné kroky při vzdělávání cizinců.

Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky
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VELKÉ PŘÁNÍ SE SPLNILO. Žáci 9.A ze ZŠ s RVJ Bronzová měli
jedno velké přání. Spolu se svými spolužáky II. stupně chtěli navštívit
seniory v jejich středisku Lukáš v Trávníčkově ulici. Přání se stalo
skutečností 15. prosince, kdy mohli našim starším spoluobčanům
předvést své tanečky, zahrát na hudebních nástrojích a zazpívat nej-
krásnější české vánoční koledy. Spolu s přáním šťastných Vánoc
a zdraví v novém roce tak obyvatelům střediska dali svůj dlouho při-
pravovaný dárek. Senioři je při loučení pozvali, aby opět za pár měsíců
přišli a potěšili je svým vystoupením. Aby tak společně mohli oslavit
příchod jara. Helena Tržická

VYSVITLA HVĚZDA. Koncem září se v ZŠ Klausova vytvořila skupina
nadšenců, kteří se odhodlali spojit svou snahu i úsilí s divadelní
múzou. Kolegyně Zdenka Novotná a Jiřina Přikrylová shromáždily

děti různých vě-
kových kategorií
a společně nastu-
dovaly již několi-
káté divadelní
představení. Vý-
sledek, který jsem
koncem prosince
zhlédla v hu-
debně školy, byl
okouzlující. Hru
o Narození Ježíše
Krista děti vzaly

za svou. Do rolí se vžily a to, co předvedly, stálo opravdu za to. Mlu-
vené slovo se střídalo se zpěvy a tanci, celým příběhem nás provázela
vypravěčka. Zpěvem a hraním na kytaru osvěžovala představení paní
učitelka Přikrylová, režii měla v ruce Zdenka Novotná. Dobrovolné
sdružení dětí naší školy uspělo na výbornou. E. Lišková

VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ. Koncem prosince si připravili mladí
medici v motolské nemocnici vánoční překvapení. Se svou hudební
skupinou Ježci zahráli a zazpívali koledy seniorům na LDN a dlou-
hodobě hospitalizovaným pacientům na spinální jednotce. Navští-
vili postupně všechny pokoje a popřáli pacientům pěkné svátky.
Motolská nemocnice se tak může pochlubit novou generací lékařů,
kteří ve svém volném čase - jako dobrovolníci - umějí originálním
způsobem pacienty potěšit. Pro několik stovek nemocných byla je-
jich návštěva příjemným zážitkem. Studenti z 2. lékařské fakulty
ukázali, že pro ně umějí ordinovat i kvalitní hudební medicínu.
Více na www.dcmotol.cz. Renata Dohnalová

VE ŠKOLE PO ŠKOLE. Po-
někud netradičně uvítat nej-
krásnější svátky se rozhodli
žáci 7.A FZŠ Mezi Ško-
lami. Posezení s rozdáváním
dárků pro spolužáky při-
pomnělo, že Vánoce jsou již
doslova před dveřmi. Násle-
doval pestrý program,
v němž si každý přišel
na své. Pak už se ulehlo do spacích pytlů a děti se do posledního dne
školní docházky v kalendářním roce 2010 probudily přímo ve škole.
Poděkování patří především maminkám, které děti zásobily vánoč-
ními laskominami. Marcela Plesníková

MATURITNÍ PLES 2010. V polovině prosince proběhl v Kongreso-
vém centru Vyšehrad 14. maturitní ples Gymnázia Jaroslava Heyrov-
ského. Letos bude maturovat 5 tříd, tři třídy v osmiletém studiu a dvě
ve čtyřletém, takže sál byl doslova nabitý. K tanci i tradičnímu šerpo-
vání maturantů a stužkování prvních ročníků hrál Horváth Band. Na
závěr předvedli maturanti taneční vystoupení. Plesu předcházel ta-
neční večer, který na 3. prosince připravili Jindřiška Vaněčková a Mi-

chal Jex, bývalí
studenti gymná-
zia. Další taneční
večer, v pořadí již
dvanáctý,
se uskuteční
1. dubna v pro-
storách Gymná-
zia Jaroslava
Heyrovského.

Kristýna Andresová

a Eva Girethová
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KAM PŘED ŠKOLKOU? DO ŠKOLIČKY. Klub Modrásek nabízí rodi-
čům s dětmi nový dopolední kroužek - Školičku. Jeho cílem je připra-
vit děti nenásilnou formou na pobyt v kolektivu vrstevníků bez
přítomnosti rodičů. Pod dohledem lektorů si děti v příjemném pro-
středí klubu vyzkouší různé
výtvarné techniky, procvičí
si známé básničky a pís-
ničky nebo si prostě jen po-
hrají s hračkami, které jsou
v klubu k dispozici. Kurz
mohou navštěvovat podle
potřeby pravidelně nebo ná-
razově. Více na www.mo-
drasek.tk, tel. 773 598 62.

Karolína Kotová
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Vybrané vlastivědné vycházky
Pražské informační služby v únoru

Sportovní soutěž hasičů má své vítěze

So 5., 12., 19. 2. NÁRODNÍ DIVADLO.
Celková prohlídka vybraných prostor Národní-
ho divadla nás zavede k základním kamenům,
do hlediště a hlavního foyer, kde můžeme ob-
divovat díla Mikoláše Alše, Františka Ženíška
a dalších umělců. Začátek akce každou půlho-
dinu od 8.30 do 11.00 před vchodem do histo-
rické budovy. Objednané skupiny nad 15 osob
mají přednost (objednáváme skupiny). Cena
140/100 Kč (průvodci PIS).
Ne 13. 2. OKOLO RADOTÍNA. Vycházka
nás vyvede z Radotína k Černé rokli, význam-
nému nalezišti zkamenělin. Nad námi se
budou tyčit skalní bloky v podobě obřích sudů.
Zpět se vydáme přes Velký háj. Délka trasy cca
6 km. Začátek akce na železniční stanici Praha

- Radotín po příjezdu vlaku, který odjíždí ze sta-
nice Praha hl. nádraží v 9.45. Cena 100/70 Kč.
Ing. Bohumil Kocourek

Vstupenky na vlastivědné vycházky je
možno zakoupit v předprodeji v turistických
informačních centrech PIS ve Staroměstské
radnici, v Rytířské ulici 31, Praha 1 a ve ves-
tibulu Hlavního nádraží.

Kompletní seznam vycházek a další infor-
mace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Dotazy rádi zodpovíme na e-mailové adrese
studijni@pis.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační
služby, Arbesovo nám. 4, Praha 5, tel. 221
714 714, 221 714 161 (otevřeno: pondělí,
středa 8.30 - 12.00, 13.00 – 16.00)

V neděli dne 16. ledna proběhla ve Sport-
centru Nové Butovice soutěž Vytrvalý dob-
rák pořádaná oddělením krizového řízení
radnice Prahy 13 pro členy sborů dobrovol-
ných hasičů. Byl to náhradní termín, pro-
tože kvůli počasí nebylo možné uspořádat
soutěž v plánovaném termínu na konci pro-
since 2010. Ze tří sborů - Řeporyje, Sto-
důlky a Třebonice se sešlo celkem 10
tříčlenných družstev, která soutěžila v násle-
dujících disciplínách: badminton, stolní
tenis a hod vánočním dárkem na cíl. V ka-
tegorii žen zvítězilo družstvo SDH Sto-

důlky, v kategorii dorostenců družstvo SDH
Třebonice, v kategorii členů zásahových
jednotek SDH vyhrálo družstvo Řeporyj.
Ve speciální kategorii jednotlivců hasič ve-
terán se umístili: 1. Bohumil Klepl, 2. Miloš
Šmíd, 3. Petr Shrbený a na 4. místě jediná
zástupkyně žen - paní Dana Cveklová.

Jaroslav Matýsek FO
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Dům dětí a mládeže Stodůlky
pořádá již 6. ročník amatérské
hudební soutěže Doremifa,
která je pro všechny, kdo rádi
zpívají a hrají na nástroj (klavír,
flétna, kytara). Děti od před-
školního věku až do 15 let jsou
rozděleny do soutěžních katego-
rií dle věku i vybraného nástroje.
Ve spolupráci s KD Mlejn vy-
hlašujeme kategorii zkušených –
vystupujících hudebních skupin.

Pokud jste amatéři, a přesto ne-
chcete soutěžit sami, můžete
společně s kamarády udělat sou-
těžní skupinu a zasoutěžit si
společně jako začátečníci. Jed-
notlivá soutěžní kola proběhnou
od 7. do 11. 3. Více informací
a přihlášku, kterou musíte ode-
vzdat do 4. 3., najdete na
www.ddmstodulky.cz.
Těší se na vás Petra Šlapánková, Michala Strejčková

a odborná porota.

Hudební soutěž Doremifa

Ani dvě vystoupení žáků a uči-
telů nedokázala uspokojit zájem
všech rodičů o tradiční školní
akademii ZŠ Kuncova, která se
konala v pondělí 13. prosince
v nových prostorách Kulturního
domu Mlejn. Na odpolední i ve-
černí vystoupení dorazilo cel-
kem 500 diváků, kteří zhlédli
pečlivě nacvičená vystoupení
téměř dvouset dětí. Během
představení, z nichž každé bylo
dlouhé téměř dvě hodiny, vy-
stoupili malí i velcí žáci, třídní
kolektivy, menší skupiny i só-
listé, které uváděla na scénu mo-

derátorská dvojice. Pohybová
a dramatická vystoupení střídaly
ve svižném tempu i výstupy hu-
dební a taneční, z nichž některé
zaznamenali pracovníci kabelové
televize Prahy 13. Diváci ocenili
všechny vystupující nadšeným
potleskem a nešetřili chválou
a obdivem ani směrem k organi-
zátorům. Za obětavost, nasazení
a krásná vystoupení děkuji všem
účinkujícím a za náročnou pří-
pravu, práci s žáky a hodiny
práce navíc všem, kteří se na
úspěšné akademii podíleli.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Školní akademie ve Mlejně
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Výuka španělštiny je na Gym-
náziu Jaroslava Heyrovského
velmi populární. Stále více stu-
dentů si ji vybírá jako druhý cizí
jazyk. Přispívá k tomu i fakt, že
se nám v rámci evropského pro-
gramu Comenius daří pravi-
delně získávat rodilé mluvčí
jako asistenty. Asistentka Marta
Nicolás ve spolupráci s učiteli

španělštiny uspořádala pro zá-
jemce z řad studentů španělskou
besídku, kde se zpívaly španěl-
ské koledy, ochutnávaly španěl-
ské i české vánoční dobroty a
účastníci se vyřádili při nejrůz-
nějších hrách. Byla to dobrá
příležitost nenásilně procvičit
španělštinu i mimo vyučování.

Marie Jungmannová

Před vánočními svátky mají již
tradičně dětské pěvecké soubory
Klíček a Notečka napilno. Začát-
kem prosince proběhlo v KD
Mlejn jejich Mikulášské setkání
s folklórním tanečním souborem
Lučinka, nechyběla účast na škol-
ní Vánoční slavnosti.
Ve čtvrtek 16. pro-
since se Klíček
i Notečka představi-
ly na slavnostním
koncertu na radnici
Prahy 13. V posled-
ní části vystoupil
smíšený pěvecký
sbor Sponte Sua.
V úplném závěru se
přidal Klíček se tře-
mi společnými pís-
němi. Autorskou píseň Miminka,
doprovázenou symbolickým po-
chováním panenek, jsme zazpívali
skladateli Jiřímu Čermákovi
k jeho 70. narozeninám.

O dva dny později jsme vystu-
povali v sídle Spolku pro
ochranu Prokopského a Dalej-
ského údolí. Byla to velmi pří-
jemná, milá až rodinná akce

uprostřed zasněženého okolí
prozářeného sluncem. Děti nejen
zpívaly, ale mohly si ozdobit per-
níčky, jablíčko, vyrobit svíčku,
vystřihnout papírový betlém
a ochutnat staročeskou vánoční
specialitu - houbového kubu.

Na závěr prosincového hudeb-
ního maratónu jsme zazpívali
dětem v MŠ Rosnička. Překvapila
nás jejich velká pozornost, zájem
a pak i pěkný společný zpěv.

Velké uznání a dík patří tatín-
kovi panu Jaroslavu Ečkovi za fi-
nanční sponzorský dar.
Mnohokrát děkujeme.

Alena Panochová, sbormistr a dirigent

Španělská besídka

Klíček a Notečka v době adventní

Septima A Gymnázia J. Heyrov-
ského se v tomto školním roce
zapojila do projektu Simulované
zasedání vlády, který pro stu-
denty gymnázií připravilo Infor-
mační centrum vlády ČR.
Úkolem bylo vytvořit vlastní
návrh zákona, o kterém budou
později se zástupci ostatních škol
jednat dva vyslanci třídy. Zase-
dání studentské vlády proběhne

přímo v prostorách Černínského
paláce, kde se běžně setkávají
skuteční ministři. Naše škola se
bude v rámci projektu zabývat
problematikou, která patří do re-
sortu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR. Můžeme tedy stu-
dentům popřát, aby svůj návrh
před ostatními „ministry“ při zá-
věrečné diskusi v červnu 2011
obhájili. David Venclík

Nadace Bohuslava Jana Horáčka
Českému ráji uděluje od roku
2001 prestižní cenu Premium
Bohemiae středoškolským stu-
dentům, kteří jsou úspěšnými
účastníky mezinárodních olym-
piád v přírodovědných oborech
a osobnostem, které se významně
zasloužily o rozvoj vědy a umění.
Setkání laureátů se koná vždy
4. prosince, v den narozenin nej-
většího polistopadového mece-
náše a filantropa Bohuslava Jana
Horáčka. Finanční část ceny, ur-
čená studentům, je významně
motivační. Prémie je odstupňo-

vána podle dosaženého úspěchu
na mezinárodní přírodovědné
olympiádě.

V roce 2010 bylo oceněno cel-
kem 20 studentů z celé republiky,
ti nejlepší dostali až 30 tisíc Kč.
Spolu s finančním oceněním ob-
drželi studenti diplom a plaketu
z cenného kovu.

Petr Ryšavý, absolvent Gym-
názia J. Heyrovského, obdržel
cenu Premium Bohemiae již po-
druhé, tentokrát za získání
bronzové medaile na Meziná-
rodní fyzikální olympiádě
v Chorvatsku. Stanislava Micková

Simulované zasedání vlády

Bronz pro Petra
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VINOTÉKA CLAUDIE
Nušlova 2293

Nabízí pro 10 – 12 osob posezení
u vynikajících točených sudových vín.
Vhodné i pro menší oslavy a sešlosti.

Každý týden akční cena jednoho
z osmi druhů vín při nákupu s sebou.
Otevírací doba 17.00 - 21.00 hod.

V případě zájmu možnost úpravy
prodejní doby.

Telefon: 603 228 060.

PRÁVĚ JSME PRO VÁS OTEVŘELI
v Galerii Butovice v 1. patře novou

prodejnu zahraničních sýrů a delikates
se 150 druhy sýrů z Francie,

Holandska, Itálie, Švýcarska, Španělska,
Anglie, Německa, Rakouska.

Také zde naleznete až 50 druhů
delikatesních belgických paštik

a francouzských klobás.
Přijďte k nám a dáme Vám od každého
ochutnat. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Kili sýry & delikatesy.

INZERCE

Přijmu nové distributory
na roznos STOPu.
Tel.: 603 728 140

Hlavní město Praha ve spolupráci
s městskými částmi Praha 1 – 22
vyhlašuje amatérskou filmovou
soutěž pro školy a organizace,
které pracují s dětmi a mládeží.
Soutěž AntiFetFest Praha 2011
aneb Jde to i jinak! je určena pro
žáky II. stupně základních škol
a studenty středních škol a odbor-
ných učilišť. Ústředním tématem
obrazových snímků je rizikové
chování (např. drogová závislost,

kriminalita, šikana, rasizmus
apod.). Pravidla soutěže, přihlášku
a další informace najdete na
www.antifetfest.cz.

Uzávěrka přijímání přihlášek
a soutěžních snímků je
31. března 2011.

Kontaktní osobou pro soutěž
v Praze 13 je protidrogový koor-
dinátor Bc. Petr Syrový,
tel. 235 011 453,
e-mail: syrovyp@p13.mepnet.cz.

V prosincovém STOPu vyhlásilo
občanské sdružení POHODA
soutěž o nejlepší název pro
mléčný bar, který bude na jaře
otevřen v Kodymově ulici. Orga-
nizace děkuje všem, kteří se do
soutěže zapojili. Název, který na-

konec výběrová komise zvolila, je
kombinací návrhů, které nám po-
slala slečna Ivana Veselá a jeho
plné znění je Mlíčňák bílá vrána.
Vítězka obdrží dva slibované pou-
kazy na občerstvení v tomto čer-
stvě pokřtěném baru. Marta Lišková

Klub Jednatrojka pro děti a mlá-
dež sídlí v Centrálním parku na-
proti golfovému hřišti v ulici
K Zahrádkám, blízko zastávky
autobusu Kovářova. Klub je ote-
vřen každé pondělí a středu od
14 do 20 hodin.

Program na únor 2011:
Pondělí 2. 2. – filmový klub
Sobota 5. 2.– jednodenní výjezd
na hory
Středa 9. 2. – turnaj v šipkách
Pondělí 14. 2. – noc v klubu
Úterý 15. 2.– celodenní program

s výletem
Středa 16. 2. –
noc v klubu
Středa 23. 2. – zá-
vody ve skoku
přes švihadlo

Změna pro-
gramu vyhrazena.
Tel. 775 610 001,
775 610 002

Těší se na vás Hanka a Eva

Soutěž pro mladé
amatérské filmaře vyhlášena

Zvítězila bílá vrána

Přijďte do Klubu Jednatrojka
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Městská policieMěstská policie

� Ve čtvrtek 6. ledna bylo na našem poli-
cejním oddělení ve Stodůlkách oznámeno
odcizení dodávkového vozidla Peugeot, kte-
ré majitel zaparkoval a řádně zajistil na par-
kovišti u jednoho ze zličínských obchodních
domů. Po ohledání místa krádeže poškoze-
ný společně s policistou prohledali další
stodůlecká parkoviště a vozidlo našli. Poli-

cista si povšiml pootevřených dveří nákla-
dového prostoru a uvnitř nalezl muže, který
se tam schovával. Zadrženého muže usvěd-
čil z krádeže vozidla nejen kamerový zá-
znam, ale i množství zanechaných stop.
Z vozidla pachatel nestačil nic odcizit.
� Dne 7. 1. ve dvě hodiny po půlnoci nara-
zila autohlídka našeho místního oddělení

v Píškově ulici na zaparkované vozidlo, ve
kterém se nacházely dvě osoby. Kontrola to-
tožnosti ukázala, že na jednoho z mužů vy-
daly pražské soudy dva zatykače. Byl proto
eskortován na policejní oddělení a poté
předveden příslušným soudcům.
� V době od 19 hodin dne 4. 1. do 20 hodin
následujícího dne došlo v ulici Janského

2508, 2509, 2510, 2511 a 2513 na Velké
Ohradě k odcizení 38 okrasných hliníkových
lišt z vchodových dveří jednotlivých domů.
Žádám čtenáře, kteří by mohli mít jakékoli
informace o pachateli, aby je sdělili našemu
policejnímu oddělení.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Krádež se jí nevyplatila
Dne 23. 12. 2010 kolem 14. hodiny prošetřovala hlídka městské poli-
cie v Drimlově ulici na Velké Ohradě banální případ drobné krádeže,
které se dopustila mladá žena z Prahy 4. V průběhu vyšetřování pře-
stupku vyšlo najevo, že po uvedené ženě vyhlásila Policie ČR celo-
státní pátrání pro předchozí majetkovou trestnou činnost. Žena tak po
dořešení drobné krádeže skončila v cele předběžného zadržení na
místním oddělení policie ve Stodůlkách.

Opilá řidička zadržena
Dne 4. 1. hodinu po půlnoci zastavila autohlídka na Šostakovičově
náměstí ve Stodůlkách podezřele jedoucí červený Ford. Devětatřiceti-
letá řidička za volantem jevila známky silné opilosti a odmítala se po-
drobit orientační dechové zkoušce na hladinu alkoholu v krvi.
Vzhledem k tomu, že žena představovala značné nebezpečí pro
ostatní účastníky silničního provozu a svým jednáním se mohla do-
pustit i trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, byla věc
na místě předána příslušníkům Policie ČR.

Tomáš Navrátil

vrchní komisař MP

Další vloupání do vozidla
Neznámý pachatel rozbil 7. prosince 2010 v nočních hodinách výplň
levých předních dveří Fordu Focus zaparkovaného v Nušlově ulici
a odnesl si autorádio, přičemž poškodil rámeček autorádia v palubní
desce. Majiteli tak vznikla celková škoda za bezmála čtyřiadvacet
tisíc korun. Policisté nyní pátrají po pachateli, který se dopustil
trestného činu krádeže vloupáním, za což mu hrozí trest odnětí svo-
body až na dvě léta.

Odnesl si pytel mincí
Neznámý pachatel překonal 4. prosince 2010 zámek automatu u my-
cího boxu na benzínové čerpací stanici na Radlické ulici a odcizil mince
v celkové hodnotě 7 020 Kč. Tím se dopustil trestného činu krádeže
vloupáním, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Doplatila na nepozornost v metru
Dne 21. prosince 2010 nahlásila dvacetiletá žena na místní oddělení,
že byla při jízdě v metru okradena. Neznámý pachatel využil ve večer-
ních hodinách její nepozornosti a při jízdě metrem mezi zastávkami
Můstek a Hůrka jí z kabelky, kterou měla položenou vedle sebe, odci-
zil peněženku s osobními doklady. Pachateli krádeže hrozí trest od-
nětí svobody až na dvě léta.

Jakékoli informace nebo svědectví k těmto případům přijmou poli-
cisté na lince 158.

pprap. Eva Kropáčová

preventivně informační oddělení

PČR - Krajské ředitelství policie

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově

Hasičské okénko

Nová hasičárna se zabydluje
V sobotu 27. listopadu po ránu se členové SDH Stodůlky naposledy
sešli v mnoho let pronajaté garáži, aby naložili materiál a spolu s tech-
nikou ho přemístili do nové požární zbrojnice. Pronájem nebytových
prostor skončil, a tak jsme veškerý materiál naložili a garáže se po-
malu vyprázdnily. Podařilo se a přesně v pravé poledne jsme prázdné
garáže zamkli a konvoj vyrazil ze starých Stodůlek o pár kilometrů dál
na Velkou Ohradu. Složením materiálu v nové zbrojnici u křižovatky
ulic Tlumačovská a Červeňanského ale práce neskončily. Každou vol-
nou chvíli teď využíváme k tomu, abychom nové prostory uklidili,
smontovali nábytek a zařídili si hasičárnu podle svých potřeb.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Malá hasička pod stromeček
Na začátku článku bych začala radostnou zprávou. Nový přírůstek do
hasičské rodiny se jmenuje Klárka Hodíková. Narodila se 23. 12. 2010
v podvečer.

Kroužek Mladých hasičů se naposledy před Vánoci sešel ve staré
hasičárně. Děti vyráběly svícny, poslouchaly koledy, hrály hry, pily
dětský punč a rozdávaly dárečky. Po odchodu dětí se besídka promě-
nila v předvánoční setkání ženského týmu, protože většina holek jsou
zároveň instruktorky a vedoucí dětí.

Vánoce se na některých z nás podepsaly. Kila šla nahoru a teď je
třeba něco dělat. Někdo cvičí doma, někdo chodí do posilovny, další

běhat a část doufá v zá-
zrak, že to půjde samo
bez cvičení a diet. Zása-
hová jednotka má nyní
klidnější období, a proto
se členové starají o ma-
šiny, uklízejí hasičskou
zbrojnici a plánují si na
celý rok stáže, školení,
cvičení a asistence při
fotbalových utkáních.

Monika Malá, SDH Třebonice

Hasičské okénko
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� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stavební práce na klíč. Fa Kytír - rekonstrukce bytů, bytová
jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost. Tel.:
604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.

� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁV-
KOVÁ AUTODOPRAVA.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� 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, strejcovajana@seznam.cz.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

výroba kuchyňských linek.

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

�
Služby

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Zámečnictví Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz

� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zá-
lohování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Váš osobní domácí údržbář - veškerá údržba a řemeslné
práce vaší domácnosti. Tel.: 731 185 427.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S): rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, koberce,
plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.
� Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd
a všech daňových přiznání. Borkova@gmail.com, tel.: 604 234 151.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

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

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� 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.
� INSTALATÉR FRÖHLICH - 603 239 568, 235 513 645
rozvody vody, plynu, montáže baterií, 5 let servis.
� Fa UDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže vodo-
vodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.

� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt 602 245 428.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.
� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Žehlení prádla na švýcarském parním stroji. Možnost
drobných oprav a dopravy. Tel.: 605 467 167.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho
domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Kutilský servis, pomůžeme se vším. Tel.: 731 185 427.
� Návrhy a realizace interiérů, výroba a montáž vestavě-
ných skříní, kuchyňských linek, obývacích a předsíňových stěn. Vy-
soká kvalita za rozumnou cenu. Tel.: 606 956 741,
www.marekinterier.wz.cz.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
�Hodinový manžel - práce v bytě i zahradě. Tel.: 724 995 383.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanali-

zace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.
� Stříhání psů a úpravy drápků. Objednávky na tel.: 734
613 788, Jana Kociánová.
� Relaxační masáže, manuální lymfodrenáž - novinka kosme-
tického studia Chrisis, Sluneční nám. 2588, tel.: 737 111 758.
� Provádíme elektrikářské práce, stavební úpravy, opravy
v domácnostech. Tel.: 776 663 146.
� Nově otevřené studio NEO - kadeřnictví, manikúra, neh-
tová modeláž, masáže, trvalá, IPL depilace, Petržílkova 30, Praha 13,
www.studioneo.cz. Tel.: 604 838 772, zaváděcí ceny.
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Byty
� Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, garsonka - 2+1
dle velikosti do 11.000 Kč včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci
bez zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.: 220 806
245, 605 845 088.
� Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné -
nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-
doucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo
Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

Vzpomínáme

Různé
� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 13–18 hod.
� Profesorka s velkou praxí nabízí výuku hry na klavír pro děti
a dospělé. Tel.: 608 684 522.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství. Tel.: 737 601 975.
� Zumba ZŠ Trávníčkova - latino hudba, tanec, zábava!!!
Pro dospělé: Po 18.30, Čt 20.00, pro děti: Út 16.00, začátečníci, juni-
oři: St 18.00. Tel.: 777 314 418. Facebook: Zumba Stodůlky, zumbas-
todulky@centrum.cz.

� Dne 15. února 2011 vzpomeneme již 5. smutného výročí
odchodu paní Marcelky Pfobové z Velké Ohrady, milující a vzorné
maminky Tomáška
a Karolínky. Do-
trpěla v manželství
nad ránem po
sv. Valentinu ve
věku 33 let. Spí svůj
věčný sen na Cho-
dovském hřbitově
(H/68). V našich srd-
cích však žije dál.
Nikdy nezapome-
nou a za vzpomínku
přátelům děkují
Bílkovi, rodiče.

�Pronajmu garáž Běhounkova ulice, ideální poloha u vjezdu.
Mobil: 720 660 072.
� Pronajmu dlouhodobě garáž u stanice metra Luka nebo Lužiny.
Tel.: 732 344 467.
� Prodám garáž na Velké Ohradě (ul. Bašteckého). Tel.: 602 227 575.
� Prodám plastový pelíšek pro pejska DIDO 95 Blu Perla ovál 95 x 70 cm.
Tel.: 732 465 227.
� Pronajmu garáž. stání ul. J. Foglara. Tel.: 603 720 777.
� Pronajmu garážové stání blízko stanice metra Jinonice.
Tel.: 606 963 257.
� Pronajmu garáž Nušlova ul., 1.500 Kč/měs. Tel.: 605 272 707.

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

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
www.opravujeme.cz

� Elektronika: televizory, videa, DVD a CD přehrávače atd.

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

ELEKTROSLUžbY
P–13 Sluneční nám. 14 - červený výškový dům

Tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro „b“ Hůrka

� Nabízíme pronájem dvou bytů v Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč
a 2+K.K. za 10.000 Kč. Ceny včetně všech poplatků a energií. Panelový
dům. Zařízení na dohodě. Tel.: 777 260 333 sl. Krajňáková.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603.
� Záloha ihned. Koupím byt v Praze v jakémkoliv stavu,
nebo RD v Praze a okolí do 8 mil. Právní servis nebo exekuce
zařídím. RK nevolat. Tel.: 775 432 964.
� Prodám byt 1+K.K./B v novostavbě - Harmonická ul., Sto-
důlky. Přímý majitel. Tel.: 602 391 292, mail: pze@tk.dk.

Prodej – koupě – pronájem

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

Parking Ovčí hájek, Praha13
Stodůlky/Nové Butovice

5 min. od Slunečního nám., metro Hůrka “B”

RESTAURACE
výčep + jídelna, kapacita 80 osob

2x LCD - kabel TV, free WiFi

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,

pódium - možnost hudby a tance, uzavřený pro-
stor pro soukromé akce, kapacita 80 osob

NABÍZÍME VÁM
tradiční kuchyň - 2x denní menu (zvýhodněná

cena), speciality - minutky - italská jídla, točené
pivo: Prazdroj, Gambrinus, Kozel a nealko Birell!

MOŽNOSTI PRO VÁS
Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner

- po jídle káva ZDARMA
- při soukromých akcích (rauty, oslavy, svatba,

smuteční setkání aj.) individuelní sleva
- vysokoškoláci („INDEX“ k nahlédnutí)

10% sleva u všech jídel
- bezplatný vstup při hudební produkci
- oddělený kuřácký/nekuřácký prostor

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930

vedoucí provozu pan Minařík: 777 871 672
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
XTREME LASHES, MODELÁŽ NEHTŮ

Kamila Novotná 777 222 331
OC Luka, Mukařovského 1986, Praha 5

KUPON NA SLEVU 10 % při první návštěvě

ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

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

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

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

www.elektroservisvolf.cz

MMOOHHEENNDDŽŽOODDÁÁRROO
Tantra jóga pro ženy

Mgr. Olivie Pospíšilová

wwwwww..rroozzkkvveettaanniizzeennyy..cczz

Mgr. Dita Savić – advokátka
právo občanské, rodinné (úprava poměrů k nezl.,

rozvody, SJM), nemovitosti, pohledávky, 
exekuce, úschovy, smlouvy aj.

Praha 1, Vodičkova 41, pob. Praha – Stodůlky
Tel.: 224 152 200, 731 500 004

e-mail: dita.savic@gut.cz
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INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10 %
Tel.: 604 940 922, 604 807 906   
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem)

AAUUTTOO··KKOOLLAA  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

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

Tel.: 602 212 040, www.araneuss.cz

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 montáže vlastního nábytku.
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

+ rekonstrukce bytových 
jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

155 00 Praha 5, Janského 2369, Tel.: 235 520 573, 
Mob.: 736 752 666

E-mail: starmont@seznam.cz, www.starmont.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

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
www.kovosluzba-plus.cz

777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

LUCA AUDIT s.r.o.

účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení
Tel.: 602 282 357, 251 624 056

E-mail: Lucaa@volny.cz
Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

ZAHRADNÍK
Kácení i prořezání stromů a keřů.
Volejte již nyní, na jaře nestíhám.

Po - So 9.00 - 19.00 hodin
Tel.: 777 056 401

EENNGGLLIISSHH44YYOOUU
jsme jazyková agentura, která nabízí výuku individu-
ální angličtiny, obchodní konverzaci, překlady běž-

ných, knižních i odborných textů pro firmy i širokou
veřejnost dle dohody. Jedná se o výuku AJ od začá-

tečníků až po pokročilé, skupin i jednotlivců.
- máme 12letou praxi v oboru

- nabízíme vysokou profesionalitu 
a individuální studijní plán

- za studenty docházíme 
Bližší informace v případě zájmu na tel.: 608 601 978

John Ružek, dále také na web. stránkách firmy
www.english4you.cz.

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

DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  vv  PPrraazzee přijme
zkušeného lékaře na lůžkové oddělení, výhledově
na pozici vedoucího lékaře. Atestace v oboru in-
terna, všeobec. lékařství, nebo geriatrie, dobrá
znalost PC. Hledáme lléékkaařřee,,  kktteerrýý  bbuuddee  mmoottiivvoo--
vvaannýý  oocchhoottoouu  sslloouužžiitt  rráádd sseenniioorrůůmm,, s laskavým 
a trpělivým přístupem k nemocným i rodinným
příslušníkům, s osobním nasazením, schopností
tolerance a týmové spolupráce. Nabízíme velmi
pěkné a moderní prostředí, přátelskou atmosféru
sehraného kolektivu, vysoce profesionální i lidské
vedení lékařského a ošetřovatelského týmu a
dobrou pověst zařízení s perspektivou dalšího
rozvoje. Více na wwwwww..ddoommoovvrreeppyy..cczz,, kkoonnttaakktt::
SSeessttrraa  KKoonnssoollááttaa  777766  225577  991111,,  CCVV  pprroossíímm  nnaa
kkoonnssoollaattaa@@ddoommoovvrreeppyy..cczz

Instalatér Samek (voda)

Opravy, montáže, výměny baterií, 

připojení myček apod. tel.: 606 813 162 
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Možnost stravování

Úspěch v soutěži IT-SLOT

Školní jídelna Gymnázia Jaro-
slava Heyrovského, Mezi Ško-
lami 2475, nabízí stravování pro
cizí strávníky.

Cena 1 oběda je 86 Kč. Výběr
ze dvou druhů jídla (oběd - po-

lévka, hlavní jídlo, nápoj, popř.
ovoce, mléčný výrobek, sušenka).
Výdej obědů 12.00 – 15.00 hod.

Informace na telefonním čísle
251 050 261.

Tradiční Vánoce s Baltíkem
V neděli 12. prosince se děti 
z kroužků TIB, jejich rodiče 
a sourozenci sešli, aby zhlédli vá-
noční programy. Ty byly rozděleny
do několika kategorií - Dopis pro
Ježíška, Vánoční bludiště, Zimní
malovánky, Logické hádanky ve
vánočním kabátu, Vánoční pro-
gramy 3D, Webové stránky. Vá-
noční atmosféru navodily nejen
vánoční programy a stromeček, ale
i cukroví, které děti přinesly. Ví-

tězné programy jednotlivých kate-
gorií  postupují do celostátního
kola s plným počtem bodů. Více
na www.tib.cz. Zuzana Kocíková

Večerníčkovo pohádkové dopoledne
Bývá zvykem, že v závěru roku
zavítají mezi žáky 1. stupně 
ZŠ Klausova děti z mateřských
škol na Velké Ohradě. Bylo tomu
tak i vloni. Na úvod vystoupily
děti ze 4.B se známou Večerníč-
kovou písničkou a tolik oblíbenou
papírovou čepicí. Pak přišly na
řadu soutěže, hádanky, skládání

puzzle..., vše samozřejmě s po-
hádkovou tématikou. V závěru se
děti sešly společně v jedné z heren
školní družiny a omalovávaly Ve-
černíčka, jak ho známe z televizní
obrazovky. Paní učitelky z mateř-
ských škol vybraly nejzdařilejší
práce a zavěsily je na Pohádkový
strom. Lenka Třešňáková

Nabídka pro budoucí žáky 6. tříd
Vážení rodiče 
a žáci 5. ročníku
základních škol,
oznamujeme vám,
že ve školním roce
2011/2012 s ohledem na tradice
školy a v souladu se školním
vzdělávacím programem KUS-
TOD otevřeme dvě popřípadě tři
6. třídy, které v případě dostateč-
ného počtu zájemců rozdělíme do
tří nebo čtyř studijních skupin.

Nabízíme: 
� rozšířenou výuku matematiky 

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

FJ nebo AJ - NJ nebo AJ - RJ)
� rozšířenou výuku tělesné vý-

chovy (judo, basketbal)
� rozšířenou výuku hudební

nebo výtvarné výchovy
Do matematické a jazykové

studijní skupiny budou bez přijí-
mací zkoušky přijati žáci, kteří 
v 1. pololetí 5. třídy prospěli s vy-
znamenáním. Žáci všech skupin
mají většinu předmětů společně 
v každé třídě 6. ročníku, do sku-
pin se dělí pouze na výuku dle
specializace.

ZŠ Kuncova je známá vynika-
jící úrovní výuky matematiky, ve
které její žáci pravidelně dosahují
skvělých výsledků a konkurují ví-
celetým gymnáziím. Četné jsou 
i úspěchy v dalších vědomost-
ních, uměleckých a sportovních
soutěžích. Podrobnější informace
o škole a přijímacím řízení
včetně přihlášek do budoucích 
6. tříd naleznete na www.zskun-
cova.org. Vyplněné přihlášky za-
sílejte nejpozději do 15. 5. 2011
na adresu školy.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

V listopadu proběhlo 1. kolo sou-
těže IT-SLOT pořádané Soukro-
mou střední školou výpočetní
techniky v Praze 9. Zúčastnilo se
jej celkem 703 žáků z Prahy 
a Středočeského kraje. Na skvělém
1. místě se umístil žák FZŠ Mezi
Školami Jiří Zikán (8.A), který

postoupil do 2. kola soutěže. Sluš-
ného umístění dosáhli i dva jeho
spolužáci - Boby Tran (41. místo)
a Jan Kuběna (101. místo.). Druhé
kolo soutěže proběhlo 15. pro-
since. Jiří Zikán se ze 30 finalistů
umístil na skvělém 4. místě. Bla-
hopřejeme. Ivana Hamplová

Soutěž pro šikovné děti 
se zájmem o angličtinu
Ve středu 9. března od 9 hod.
se v ZŠ s RVJ Bronzová 2027
koná XI. ročník soutěže pro
žáky 5. tříd v angličtině. Zá-
štitu převzal starosta David
Vodrážka a ÚMČ Praha 13 
za podpory redakcí časopisů
Bridge, R&R Rainbow 
a firmy United 
Bakeries.

Žáci si budou
moci vyzkoušet
své zna-
losti

angličtiny v zábavných
jazykových testech, 
hádankách, doplňovač-
kách, křížovkách i na
počítači, ústně pak žáci
předvedou samostatně svoji
pohotovost ve volné disciplíně
(písnička, básnička atd.). Jako
čestné hosty přivítáme  zá-
stupce Velvyslanectví Velké

Británie, University of New
York in Prague a Eurocentra
Praha. 

Přihlášky u p. zástup-
kyně Čočkové nebo
Šoukalové, 
na tel./fax 235 514 369,
235 514 356, 

zs-bronzova@zs-bron-
zova.cz, na www.zs-bronzova.cz
nebo je zašleme poštou. 
Více na www.zs-bronzova.cz.

Alena Šoukalová
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Stará škola (1987)
Stará školní budova ve Stodůl-
kách, která stojí na západní hra-
nici protáhlého náměstí na
mírném návrší proti kostelu,
pochází z roku 1787, v roce
1987 bude slavit 200leté trvání.

Jako obecná škola sloužila až
do roku 1908. Škola byla ote-
vřena tam, kde byla fara, v pa-
mětech okresu Smíchovsko – Zbraslavského jest uvedeno, že škola
ve Stodůlkách byla o 100 let dříve než v sousední obci Řeporyjích,
které spadaly do Ořecha. Již od pradávna tak bývalo, že kostel stá-
val uprostřed obce a kolem něho býval hřbitov, vedle byla fara,
opodál škola a hostinec. Vybral Dan Novotný

4. 2. 1719 vyšly poprvé první pravidelně vycházející české noviny. Vydal je Karel
František Rosenmüller jako Sobotní (Outerní) Pražské poštovské noviny.

14. 2. 1878 se narodil geniální konstruktér firmy Tatra Kopřivnice Ing. Hans Led-
winka.

15. 2. 1831 se narodil český architekt, podnikatel, mecenáš vědy a umění Josef
Hlávka.

19. 2. 1920 byl pražské české univerzitě navrácen název Karlova univerzita.
20. 2. 1898 se narodil italský konstruktér a výrobce závodních a sportovních auto-

mobilů Enzo Ferrari.
24. 2. 1928 začala podle projektu architekta M. Urbana výstavba Barrandova.

Postupně vznikla vilová čtvrť s kavárnou, restaurací a terasami,
plaveckým stadionem a filmovými ateliéry. 

A v Praze 13?
Desetileté narozeniny oslaví 14. února Mateřské centrum Kulička.       Připravil Dan Novotný
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Navštivte Filozofický sál Strahovské
knihovny.
Patří k nejkrásnějším historic-
kým sálům v Čechách a nyní,
po rozsáhlé rekonstrukci, je
opět přístupný.
Oprava začala 
v červenci 2009
pečlivým prů-
zkumem. Pak se
rozběhla po pa-
desáti metrech
dlouhém sále 
s 556 parketo-
vými čtverci (víc
než deset tisíc
dřevěných částí)
a knihovních
skříních z masivního ořecho-
vého dřeva s jilmovými intarzi-
emi. Rekonstruovány byly (i po
předchozích historických opra-
vách) umělecky cenné řezby
z lipového dřeva pozlacené plát-
kovým zlatem, sochy andělů,

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Rád bych vás pozval na malou,
ale velice krásnou a poučnou vy-
cházku. Začátek je na zastávce
tramvaje č. 22 Královský letohrá-
dek. Přejděte ulici Mariánské
hradby a jděte vlevo po chod-
níku. Po chvilce dojdete do nej-
staršího veřejného parku
Chotkovy sady, kde najdete
pomník Julia Zeyera s krásným
sousoším. I v zimním období
vám zaručuji schůdnost cest, pro-
tože se o ně sám starám, coby
správce parku. V dolní části
parku je snad nejkrásnější vy-
hlídka na Malou Stranu, Staré

Město a pražské mosty. Od vy-
hlídky se vydejte k Šípkově lávce
a za ní odbočte vlevo a přejděte
ulici k Bílkově vile. Sochař Fran-
tišek Bílek ji postavil v roce 1910

pro svou rodinu a úmyslně ne-
chal nedostavěné některé sloupy,
které nic nepodpírají. Uvnitř na-
jdete jeho ateliér se sochami
a expozici o jeho díle. Otevřeno
je kromě pondělí od 10 do 18
hodin, vstup 120 Kč, s opencard
100, děti a důchodci 60. Po pro-
hlídce se vydejte Mickiewiczovou
ulicí k Písecké bráně, poslednímu
pozůstatku hradeb. Uvnitř se ko-
nají výstavy, otevřeno je mimo
pondělí od 13 do 19 hodin,
vstupné je dobrovolné. Odtud se
můžete vydat zpět k zastávce
tramvaje nebo přes parčík Ch.

Masarykové na Hradčanskou.
Vycházka měří necelé dva kilo-
metry, ale uvidíte spoustu zají-
mavého.

Tomáš Lubovský, 

Klub Českých turistů Praha-Karlov, oddíl TURBAN

obložení dveří a táflování 
v okenních nikách, římsy i zá-
bradlí na ochozu. Důkladnou
rekonstrukcí prošla i stropní
freska s názvem Duchovní

vývoj lidstva od 
vídeňského malíře
Franze Antona
Maulbertsche. Při
restaurátorských
pracích byly použí-
vány vesměs histo-
rické truhlářské
postupy a techno-
logie. Na sálu pra-
covalo 40 až 60 lidí
a jeho oprava vyšla
na více než 50 mi-

lionů korun. V plánu dalších
oprav jsou přilehlé místnosti,
kabinet kuriozit, nový vstup do
depozitáře a trezory pro nej-
vzácnější rukopisy. Více najdete
na www.strahovskyklaster.cz

–dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Primátor Bohuslav Svoboda
přivezl na Hrad sedmý klíč. Pak
sedm držitelů klíčů odemklo Ko-
runní komoru ve Svatováclavské
kapli. Ke korunovačním kleno-
tům, největšímu českému národ-
nímu pokladu, umožňuje přístup
jen společně všech sedm klíčů. Je-
jich držiteli jsou v současné době
prezident republiky Václav Klaus,
předseda vlády České republiky
Petr Nečas, arcibiskup pražský
a primas český Mons. Dominik
Duka, předseda Senátu Parla-
mentu České republiky Milan
Štěch, předsedkyně Poslanecké
sněmovny Miroslava Němcová,
probošt Metropolitní kapituly 
u Sv. Víta Mons. Václav Malý 
a primátor hlavního města Prahy
Bohuslav Svoboda.
� První zasedání výboru pro do-
pravu potvrdilo jednoznačnou
prioritu v rozvoji kolejových do-
pravních systémů – pokračování

výstavby prodloužení metra A,
příprava výstavby trasy metra D,
výstavba nových a rekonstrukce
stávajících tramvajových tratí.
Na některém z příštích výborů
by se mělo projednat posílení že-
lezniční dopravy v systému Praž-
ské integrované dopravy a velmi
aktuální problém neutěšeného
stavu pražských mostů a jejich
oprav.
� Městská rada projednala novou
obecně závaznou vyhlášku o ce-
nové mapě stavebních pozemků.
Záměrem je zpřesnit oceňování
stavebních pozemků a poskyt-
nout přehled o trhu s pozemky.
Loni i letos došlo k nárůstu prů-
měrné ceny o 4 %. Průměrné ceny
ve vnitřním městě jsou přibližně
dvojnásobné (12 230 Kč/m2) pro-
ti cenám na dalším území města
(5 750 Kč/m2). Více najdete na
www.magistrat.praha-
mesto.cz/Mapy. –dn-

Nejstarším parkem k zajímavé vile a Písecké bráně
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Je tomu přesně 100 let, co profesor 
A. B. Svojsík položil základy českého skau-
tingu. „Opřen o mravní podporu několika
málo, ale zato významných jedinců … koná
již r. 1911 přednášky o skautingu“ a v témže
roce „vychází jeho první informativní publi-
kace Český skaut“. (Šimánek, Josef: A. B.
Svojsík, Kdo je kdo, č. 7 – 8, Praha 1946, 
s. 14) Svojsíkův výchovný reformátorský pro-
gram se dále úspěšně rozvíjel. Podpořil ho
např. i T. G. Masaryk: „...tehdejší profesor
Masaryk to byl, který zdůrazňoval v rozmluvě
se Svojsíkem již roku 1911 životnost skaut-
ského hnutí ve Velké Britannii, poukázav na
jeho mimořádné klady a výchovné přednosti“.
(Šimánek, Josef: c. d. s. 13) T. G. Masaryk
zůstal příznivcem skautingu i po svém ná-
stupu do prezidentské funkce. 

Ve 30. letech minulého století působilo
skautské hnutí i ve Stodůlkách. Mezi pamět-
níky, kteří vzpomínají na své tehdejší skautské
začátky, patří i pan František Vlasák a paní
Ludmila Kapešová. V předvánočním čase
jsem přijala jejich pozvání na besedu a s úctou
naslouchala jejich vzpomínkám, věnovaným
hlavně těm, kteří již nejsou mezi námi.

� � �

Hned v úvodu oba zapochybovali, zda
skautské ideály mají ještě co říct dnešní mlá-
deži. Jsou skautské zákony zastaralé a nemo-
derní, nebo mají trvalou platnost? Stačí
přečíst některé: „Skautovi je slovo svaté.
Skaut je vždy hotov tělem i duší pomáhati
bližnímu. ... Skaut je čistý v myšlení, slovech 
i skutcích.“ (Šimánek, Josef, c. d., s. 37) Podle
názoru obou pamětníků společnost hrubne 
a těmito zákony se již neřídí.

Pan Vlasák uvažuje, co především ho v jeho
10 letech motivovalo ke vstupu do skauta:
„Kupoval jsem si Mladého hlasatele, kde vy-
cházely Rychlé šípy Jaroslava Foglara. Zřejmě
to rozhodlo, že jsem vstoupil do skautského
oddílu a v roce 1938 jsem byl přijat mezi 
Vlčata. Vzpomínám na Jaroslava Stehlíka, 
Josefa Hůlu, Jiřího Nalezinka i na našeho ve-
doucího Karla Čáslavského. Dalším nezapo-
menutelným vedoucím byl Míla Kosan, který
se pak po válce střídal ve vedení s Karlem
Čáslavským. Měl velké organizační schop-

Pamětníci vzpomínají na činnost skauta ve StodůlkáchVÝLET DO MINULOSTI

k obědu lívance se smetanou. To byla dob-
rota! V životě jsem to nejedla! Paní statkářka
říkala, že jsme moc mladí, dokonce nás ne-
chala spát u nich doma v posteli!“ 

Přes zimu hráli skauti divadlo. Představení
jim režíroval pamětníkův otec František Vla-
sák, pozdější kronikář Stodůlek. Jako po-
slední se hrál Tylův Strakonický dudák.
Kromě toho se v zimě pořádal i maškarní bál. 

Pan Vlasák vzpomíná, jak stodůlečtí skauti
prožívali jaro roku 1946: „1. května jsme se
vypravili na výlet do Lán, kde jsme u hrobu
prezidenta T. G. Masaryka složili činovnický
slib. Na výročí osvobození Československa
jsme položili věnec u pomníku padlých a dr-
želi jsme čestnou stráž. Jaro roku 1946 bylo
rovněž ve znamení příprav našeho letního
skautského tábora pod vedením vedoucího
Míly Kosana. O Velikonocích jsme si jeli vy-
hlídnout místo na Vedralce za Žehušicemi
směrem na Litošice poblíž Chrudimi, kde
jsme našli zbořenou hájovnu.“ 

Paní Kapešová vzpomíná, že děvčata na
tábor přijela později. Nejdříve odjeli na Ve-
dralku kluci, aby postavili tábor. Z děvčat se
utvořily dvě družiny a střídaly se ve vaření.
„Vařilo se ve staré hájovně. Děvčata, co měla
službu, nemohla chodit na výlety. Atmosféra
na tomto skautském táboře byla velice přátel-
ská. Pokud si vzpomínám, vařit jsme příliš
neuměly, ale nikdo si nestěžoval.“    

Aby ne! Vždyť také jeden ze skautských
zákonů zní: „Skaut je bratrem každého skauta
a přítelem všech lidí dobré vůle. Skaut je ve-
selé mysli, vlídný a usměvavý.“ (Šimánek,
Josef, c. d., s. 37) 

V úvodu jsme se zamýšleli, zda skautské
zákony platí dodnes. Nikdo jistě nepochybuje
o tom, že tyto ušlechtilé myšlenky mají trva-
lou platnost, ale bohužel musíme uznat, že se
podle nich v dnešní době stále méně řídíme.
Přesto skautské hnutí žije dál svým životem.
Jak žijí a smýšlejí dnešní skauti? Jakou vyvíjejí
činnost? 100. výročí založení tradice českého
skautingu je výzvou, aby se o slovo přihlásili
i současní organizátoři skautských oddílů 
a podělili se s námi o své dojmy.

Věra Opatrná  
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František Vlasák (vlevo nahoře) mezi skauty v roce
1946

Z tábora na Vedralce (1946) Směna do kuchyně na Vedralce (1946)

Ludmila Kapešová (třetí zleva) se skautkami na vý-
pravě (1947) 

nosti a byl iniciátorem mnoha akcí. Středisko
Stodůlky spadalo pod vedení Junáka Praha-
venkov sever, levý břeh Vltavy. Klubovna 
vedení se nacházela na Bílé Hoře. Byl to dře-
věný barák, který dříve používala německá
armáda. Klubovna střediska Stodůlky byla
v hostinci U Slovana v prvním patře. Mohli
jsme ji využívat zdarma. Dne 15. března 1939
jsem si šel koupit Mladého hlasatele, padal
sníh a Němci okupovali zbytek Českosloven-
ska. To byl také konec skautu. Všechno bylo
zakázáno.“

Po osvobození Československa Karel Čá-
slavský obnovil skautský oddíl. Pan Vlasák
na to vzpomíná: „Již 2. června 1945 jsme
měli táborák v Hájích v pískovně a složili
jsme skautský slib. Téhož měsíce nás vy-
zvalo ústředí Junáka, abychom pomohli při
žních. Odjížděli jsme z Hlavního nádraží 
1. července 1945 a měli jsme přidělenu 
obec Veselíčko-Branice v jižních Čechách.
Rozešli jsme se na různé statky a pracovali 
v nich asi 14 dní.“

Na tuhle dobu vzpomíná i tehdejší vedoucí
Světlušek paní Ludmila Kapešová: „Pomáhali
jsme při žních na jednom statku. Paní stat-
kářka na nás byla moc hodná. Udělala nám
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Program klubu seniorů únor 2011
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

7. 2. Hudba v přírodě (video) Věra Kejřová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

14. 2. Příprava půdy a osiva na jarní setbu na našich
zahrádkách Ján Bandola

21. 2. Masopust, masopust – čím se navzájem překva-
píme?
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

28. 2. Zdravá výživa a stravování seniorů - Pochlubte se
dobrými recepty, případně ochutnávkami.

Jana Dvořáková

Informace pro členy všech klubů seniorů v Praze 13

1) V pondělí 28. 2. v 11 hod. (do 12. hod.) zahajujeme Poradnu
pro zahrádkáře, a to v místnosti klubu (Dům seniorů Lukáš, Tráv-
níčkova 1746). Poradnu povede pan Ján Bandola. Zahrádkaření
se budeme věnovat teoreticky i prakticky. První téma bude za-
měřeno na řez peckovin a jádrovin, další po domluvě. Schůzky
se budou konat 1x měsíčně. 

2) Máte-li zájem zúčastnit se podzimní výstavky na téma Ze ži-
vota našich klubů seniorů, připravujte si vhodné fotografie nebo
videa. Bližší informace budou postupně následovat. Přeji hod-
ně zdaru při lovení zajímavých záběrů.

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

1. 2. Od února každé setkání zahájíme cvičením –

Aneta Sluková, Hewer – občanské sdružení

8. 2. Vzpomínka na Františka Nepila – kazeta k jeho
nedožitým 82. narozeninám

15. 2. Podskalák - video

22. 2. Posezení u kávy – společenské hry
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

2. 2. Video – film Osudové setkání Jan Hamerník

9. 2. Country melodie Eva Abrahámová a spol.

16. 2. Zdravé potraviny pro seniory Helena Hrdoušková

23. 2. Přednáška o léčivých přípravcích Biomedicy, s.r.o.
Emílie Říhová

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 každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin.
Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu
najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna
na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

Gratulace
Dne 26. ledna oslavila paní
Alena Heltová krásné osm-
desáté narozeniny. Hodně
štěstí, ať se Ti daří, stále
měj úsměv na své tváři. 
To Ti ze srdce přejí přátelé 
a členové klubu seniorů 
Vidoule.

František Voříšek, vedoucí
klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
2. 2. Sacharidy – chlebové jednotky

9. 2. Promítání videa

16. 2. Nabídka rekondice 2011

23. 2. Členská schůze

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 do-
tazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubu seniorů únor 2011

V Klubu seniorů III oslavila ve
středu 19. ledna své 90. naroze-
niny paní Anička Horáková.
Mezi množstvím gra-
tulantů nechyběli zá-
stupce starosty Aleš
Mareček a ředitel Stře-
diska sociálních služeb
Prahy 13 Petr Weber.
Od přátel a známých
dostala oslavenkyně
květiny, dárky, ale také
nádherný dort.

K poslechu i tanci zahrálo nejen
Aničce Horákové oblíbené duo
Sparťanka. Blahopřejeme! –če-

Pro zvýšení informova-
nosti občanů a zejména
uživatelů sociálních
služeb vydala Městská
část Praha 13 přehled-
nou informační publi-
kaci - Katalog
poskytovatelů sociál-
ních služeb Prahy 13.

Katalog si mohou zájemci vy-
zvednout na radnici buď v infor-

macích v přízemí, nebo
na sekretariátu Odboru
sociální péče a zdravot-
nictví ve 2. patře, číslo
dveří 324.

Katalog si lze také
stáhnout ve formátu
pdf na www.praha13.cz
v sekci Městská část –

Sociální oblast.
Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví   

V Lukáši je stále živo
Dům pro seniory Lukáš je v pro-
vozu více než tři roky a cestu do
něj nachází stále více lidí. Stře-
disko sociálních služeb Prahy 13
zde provozuje denní stacionář, jí-
delnu a středisko denní hygieny 
s masážemi, pedikúrou, hydro-
masážní vanou a ra-
šelinovými zábaly.
K dispozici je také
kadeřnictví. Hojně
navštěvované je
také školící stře-
disko s počítačovou
učebnou.

Jídelna nabízí
denně několik tep-
lých jídel a má ještě
stále volné kapacity.
Jídelní lístek na dva týdny do-
předu najdete na adrese
www.lukas-praha13.cz pod odka-
zem Jídelna. Jídlo je možno ob-
jednat na kterýkoli všední den
nebo na celý týden dopředu nej-
lépe osobně, příp. na 235 517 324
den předem od 6 do 14, nebo 
výjimečně týž den nejpozději 

do 10.00 hodin.
Do Lukáše se 5. ledna přišel

podívat i nový zástupce starosty
Aleš Mareček, který má nyní ve
své působnosti sociální oblast.
Ředitel střediska Petr Weber ho
seznámil s fungováním pečovatel-

ské služby, s nabídkou ostatních
služeb a zavedl ho mezi klienty
denního stacionáře i účastníky
kurzu výpočetní techniky. Na
závěr společně navštívili paní Jin-
dřišku Pšenákovou, původem ze
starých Stodůlek, která má nyní 
v Lukáši svůj domov.

Samuel Truschka 

Vyšel katalog sociálních služeb

Oslava, jaká má být
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Porta 2011 opět ve MlejněDruhá tráva a Cop naplnily sál 
Už 45. ročník celostátní hu-
dební soutěže Porta 2011 se
opět rozezní v novém Mlejně.
Předkola Porty se budou konat
ve dnech 2., 3. 
a 4. března od
18 hodin.
Po těchto třech
soutěžních veče-
rech odborná
porota vybere ty
nejlepší, kteří
postoupí do praž-
ského finále. To
se uskuteční ve
středu 13. dub-
na od 18 hodin.
Vítězové tohoto
finále mají už
jen krůček 
k účasti na celo-
státním finále
24. - 25. 6. 
v Lesním di-
vadle v Řevni-
cích. Zvu tímto
všechny pří-
znivce folku,
country i tramp-

ské muziky, aby svou účastí obo-
hatili letošní ročník. A jak se
říká - hudba je lék a Porta nej-
lepší apatyka. Marie-Amunka Navrátilová

V prosinci pro-
běhlo ve Mlejně
tradičně mnoho
akcí - ve spolu-
práci s městskou
částí, školami 
a domem dětí.
Všechny se 
vyznačovaly vy-
sokou návštěv-
ností, stejně jako
tradiční koncerty
s příjemnou atmosférou. Příjem-
ným překvapením pro nás byl
i poslední koncert roku 2010.
Rozhodli jsme se ho totiž uspo-
řádat v době mezi Vánocemi 
a Silvestrem, tedy v termínu
velmi netradičním. Navíc jeden 
z hlavních protagonistů již ve
Mlejně koncertoval na začátku
prosince. Mohlo by se tedy zdát,
že tento plán byl velmi riskantní
a účast bude malá. Výsledkem
byl ale pravý opak. Vstupenky
byly vyprodané několik týdnů
předem a 28. prosince byl sál 
ve Mlejně naplněný k prasknutí.
Kdo vlastně hrál? Plzeňská sku-

pina Cop s Míšou Leichtem
a Druhá tráva s Robertem Křes-
ťanem. Ten je naším pravidelným
hostem, vždy se u nás cítí dobře 
a s ním i diváci. Byla to oprav-
dová muzikantská lahůdka 
a kdo to nestihl, může se těšit
alespoň na další z řady zážitků.
Ve čtvrtek 28. dubna by měla
do Mlejna přijet Jarmila Šulá-
ková s Fleretem. A abychom
zabrousili i do jiného žánru,
v květnu očekáváme Dana
Bártu a koncem sezóny ještě
jednu rockovou „bombu”. To je
ale zatím tajemství. 

Dáša Brtnická, Klub Mlejn
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Program klubu únor 2011
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

� KONCERTY

9. 2. st 19.30 OZVĚNY PORTY. Hrají: BEZ NOT + ESENCE.

2. a 3. 3.. 19.30 PORTA 2011 – pražská předkola.

� RŮZNÉ

2. 2. st 18.00 TANEČNÍ ŠKOLA MARTINA. Ukázka výuky.

každý čt 15.30, 16.30, 17.30 PILATES. Každý čtvrtek si můžete vybrat ze tří ter-
mínů a přijít si zacvičit s certifikovanou instruktorkou Štěpánkou Bláhovou,
která usiluje o propojování metody Pilates  s poznatky z fyzioterapie. Počet
lidí ve skupině je maximálně osm. Tel. 608 711 892, www.mlejn.cz – kurzy.

� SPOLKOVÝ DŮM, K Vidouli 727, Praha 5 - Stodůlky

4. 2. pá 19.30 ROCK AUTOMAT. Rockový bál.

18. 2. pá 19.30 TOMÁŠ LINKA a PŘÍMÁ LINKA. „Country stodůlka“ pro
všechny příznivce country a bluegrassu.

23 2. st 17.30 HLASování. Tradiční koncert žáků lektora zpěvu a hlasového
poradce Lukáše Jindry. Tématem koncertu je tentokrát swing a jazz.

VŠECHNY POŘADY SE KONAJÍ V NOVÉM KULTURNÍM DOMĚ MLEJN, KOVÁŘOVA 1615/4

� DIVADLO

17. 2. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ. Předsta-
vení ve stylu Nového cirkusu s ná-
zvem Postav na čaj! zavede beze
slov diváky na sever, který je ještě
chladnější a nehostinnější, než
současná středoevropská zima. 

24. 2. čt 19.30 AHOJ PUSO. Divadelní soubor D13.Večer plný legrace a zábavy.
Stodůlecké amatérské divadlo D13 pro Vás připravilo šest krátkých hu-
morných scének z běžného života.  Těšte se!

17. 3. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ.

� DĚTI
6. 2. ne 15.00 PRINCEZNA NA HRÁŠKU. Divadlo Ančí a Fančí. Loutkoherecké

představení na motivy klasické pohádky H. CH. Andersena.

13. 2. ne 15.00 15.00 PATLA A MATLA. Autorské pantomimické představení pro
děti Patla a Matla, které vytvořil Tomáš Tomsa Legierski a Radim Vizváry,
poodhaluje kousek neomezené klučičí fantazie.

20. 2. ne 15.00 DEŠŤOVÁ VÍLA. Pohádka na motivy něm. spisovatele Th. Storma.

6. 3. ne 15.00 POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA. Podle knihy Poví-
dejme si děti.
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�
Únorová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V lednu správně odpověděli ti, kteří poznali Karla Čapka.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Anna Horčičková, Praha 3
Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
Filip Pavelka, Stodůlky; Nicolai Cernusco, Nové Butovice; Anežka
Chvojková, Stodůlky.

Soutěžní otázky na únor:
1) Kdy poprvé vyšly první pravidelně vycházející české noviny?
2) Ve stodůleckém kostele sv. Jakuba Staršího zazněla tradičně Česká mše vánoční Jakuba
Jana Ryby. Kdy?
3) Kde se bude ve dnech 24. – 25. 6. konat celostátní finále Porty 2011?

Správné odpovědi na lednové otázky:
1) Kdo vybojoval Putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v.? Družstvo Bez Šance.
2) Pokolikáté se letos konala v ČR informativně osvětová akce Červená stužka? Již podeváté.
3) Kdo bude letošním prvním hostem Slávka Klecandra v cyklu hudebních pořadů

Třináctého na třináctce? Bubeník kapely Znouzecnost Caine.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Libuše Fialová, Velká Ohrada.
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
Jak už jsme uvedli v minulém vydání, bude letošní první část Čtenářské soutěže patřit
dětem do patnácti let a osobnostem českých dějin. Při hledání správné odpovědi jim po-
mohou nejen obrázky Jana Babky, ale také naše textová nápověda. Podle nich by měly po-
znat osobnost, na jejíž jméno se ptáme.  

Beze změny zůstává druhá část soutěže, kterou jsou tři otázky. Na ně mohou odpovídat
děti i dospělí. Jistě jste si všimli, že máme tři sponzory Čtenářské soutěže, a to McDonald´s 
v Galerii Butovice, Hypermarket Globus ve Zličíně a nově Zoologickou zahradu hl. m. Prahy,
která třem dětským výhercům poskytne volnou rodinnou vstupenku.

Narodil jsem se 
6. února 1905 v Praze
(† 31. 10. 1980). Studo-
val jsem nejprve na
gymnáziu v pražské
Křemencově ulici, kde
jsem poznal svého 
celoživotního přítele 
Jiřího, později jsem
studoval práva na Uni-
verzitě Karlově. Byl
jsem velmi známý český filmový a divadelní herec, dramatik a filmový scená-
rista. V roce 1927 jsme v pražské Umělecké besedě (soubor se zanedlouho stal
součástí Osvobozeného divadla) uvedli s Jiřím Vest pocket revue. Jako autoři 
i herci jsme vytvořili nezapomenutelnou komediální dvojici. Spolupracovali
jsme také s hudebníkem Jaroslavem Ježkem. Ale protože by mě měli poznat
především mladí čtenáři, bude tomu odpovídat i malá nápověda. Možná jste 
viděli filmy Císařův pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden král, Uspořená libra
nebo Pan Tau. Teď už by to mělo být jednoduché. Jmenuji se ...

Únorová křížovka
Roku 1592 byla v Paříži zazna-
menána pravidla francouzské
hry paume. Jimi se inspiroval
Angličan Walter Clopton Wing-
field a roku 1875 si nechal pa-
tentovat hru zvanou tenis. 
O dva roky později se ve Wim-
bledonu konalo první
mistrovství. Dnes to mají zá-
jemci o tuto hru podstatně jed-
nodušší. Tenisová škola Tallent
již od roku 1993 nabízí možnost volby mezi rekreačním a výkonnostním tré-
ninkem a obě formy vnímá jako rovnocenné. Kurzy pro děti, kterých je 
5 – 7 ve skupině probíhají v ZŠ Klausova na Velké Ohradě. Tréninky jsou 
v pondělí a ve středu (1. sk. 17.30 – 18.30, 2. sk. 18.30 – 19.30) nebo v úterý a ve
čtvrtek (1. sk. 16.30 – 17.30, 2. sk. 17.30- 18.30). Tenis se může stát celoživotní pohybovou
aktivitou a významně přispívá ke zdravému životnímu stylu. Více na www.tallent.cz, 
603 527 172, 777 260 262. Tajenka ukrývá jména dvou legend našeho tenisu.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. února. Adresa redakce STOPu:
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Lednová tajenka: ... VÁS POZVEME DO VOŇAVÉHO KRÁMKU. Výherci: Marie Zema-
nová, Lužiny; Zdeněk Drábek, Velká Ohrada; Hana Strakatá, Nové Butovice. 

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek

Únorová křížovka

ODVETA 1. DÍL 
TAJENKY

ČESKý MALÍŘ
(*1775)

KUJNý
NEROST

ŘÍMSKÁ
ČTYŘKA

3. DÍL 
TAJENKY SOUBOR MAP

HEREC BEZE
SLOV

BIOGRAFY
PTAČÍ 

STRAVA

SPOJOVAT

ZÁPADOČESKÉ
MĚSTO

ona

45 ŘÍM.
ČÍSLICEMI
VINNETOU

ŽÁDNýM
SMĚREM

DRUH
PAPOUŠKA

ZNAČKA 
AUTA

ZKR. BýV
TOVÁRNY
NA AUTA
PANÁK

ŠPRýM
KLIPS

KARETNÍ 
HRA

ZNAČKA
ANONYMA

ÚKON
PRÁVO

ZÁKAZU

ODEVZDÁNÍ ŘÍMSKÉ 
ČÍSLO 51

ROUŠKA

VýTAH
Z BYLIN

ZNAČKA
LETADEL
JMÉNO

PRESLEYHO

TKALCůV
STROJ

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

NÁMĚT

FOERSTROVA
OPERA

SNÍMEK

POČET
DUKÁTů

ZA JUANA

TAH
CITOSL. 

HLASITÉHO
SPANÍ

PĚSTOVÁNÍ
PLOŠNÁ 

MÍRA

CITOSL.
VýZVY

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

2. DÍL
TAJENKY

BOUŘLIVý
STAV LOS

ALIAS

ZVRATNÉ
ZÁJMENO






