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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

Zápis do církevní mateřské školy
Církevní mateřská škola Srdíčko, Podpě-
rova 1879/2, Lužiny pořádá zápis dětí na
školní rok 2011/2012 dne 24. března 2011
od 13.00 do 17.00 hodin v prostorách ma-
teřské školy. S sebou vezměte občanský
průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou při-
hlášku. Přihlášku je možno stáhnout na
www.cms-srdicko.cz nebo vyzvednout
osobně. Své dítě taktéž přiveďte k zápisu.

Eva Kuchyňková, ředitelka

Nezapomeňte na poplatek za psa!
Všichni psi starší 3 měsíců podléhají po-
platku. Sazby a splatnosti poplatku za psa
(na základě vyhlášky č. 23/2003 Sb. hl. m.
Prahy) jsou pro Prahu 13 následující:
� v rodinném domě 600 Kč/rok za jedno-

ho psa - splatnost do 31. 3.,
� v provozovně 600 Kč/rok za jednoho

psa - splatnost do 31. 3. každého roku,
� v bytovém domě 1 500 Kč/rok za jedno-

ho psa - splatnost 750 Kč do 31. 3.
a 750 Kč do 31. 8. každého roku.

Výjimku z těchto sazeb mají osoby bez
příjmů, které pobírají pouze důchod (inva-
lidní, vdovský, starobní, sirotčí). Tyto osoby
platí za psa roční poplatek ve výši 200 Kč
se splatností do 31. 3. každého roku.

Za každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje o 50 % - výše poplatku se stano-
vuje podle počtu psů chovaných jednou
osobou.

Úřad MČ Praha 13 rozesílá kompletně
vyplněné složenky všem, kdo jsou k po-
platku za psa přihlášeni. Je to nadstan-
dardní služba pro chovatele psů, aby
nemuseli při platbách složitě zjišťovat svůj
variabilní symbol a minimalizovala se tak
případná chybovost při poukazování plateb
– složenky budou rozesílány během března.

Platbu za psa lze provést:
� přímou hotovostní či bezhotovostní

platbou v pokladně úřadu (pondělí
a středa 8.00 - 18.00; úterý a čtvrtek
8.00 - 13.00)

� hotovostní úhradou složenky prostřed-
nictvím poboček České pošty

� hotovostní úhradou složenky v poboč-
kách České spořitelny

� bezhotovostně bankovním převodem
na účet ÚMČ Praha 13 (č.ú. 19-
2000875359/0800) s uvedením jména
a variabilního symbolu ze složenky

Pozor! Případné neobdržení složenky
není důvodem k nezaplacení poplatku za
psa. Jestliže držitel psa nezaplatí poplatek
v předepsaném termínu, vystavuje se ne-
bezpečí, že se poplatek zvýší a bude vy-
máhán exekučně!

V případě, že pes uhynul, byl předán
jiné osobě, poplatník se odstěhoval apod.,
je nutno psa odhlásit na úřadě, nikoli
pouze přestat platit. Není-li pes řádně
a doložitelně odhlášen, poplatková povin-
nost i nadále trvá!

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ
Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní
a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel.
235 011 411; fax 235 011 414; e-mail
ZavitkovskaZ@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části
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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 MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
ZŘÍDILA
komise Rady MČ Praha 13 a jmenovala je-
jich složení (viz str. 8)

SCHVÁLILA A VYHLÁSILA
podmínky pro udělení grantů v oblasti
kultury, sportu a využití volného času pro
r. 2011 a jmenovala komisi pro rozdělení
grantů ve složení: předseda - Petr Zeman,
členové komise: Ing. David Vodrážka,
David Zelený, Aleš Mareček, Ing. Vítěz-
slav Panocha, tajemník komise: Bohdan
Pardubický

SOUHLASILA
s vyhlášením grantového řízení pro oblast
sociální péče, sociálních a doprovodných
služeb pro rok 2011 dle předložených pra-
videl

SCHVÁLILA
Pravidla pro udělení grantu MČ Prahy 13
v oblasti sociální péče, sociálních a dopro-
vodných služeb pro rok 2011
a
JMENOVALA
grantovou komisi ve složení: předseda -
Aleš Mareček, členové: Ing. Lucie Inma-
nová, Mgr. Helena Hájková, Petr Zeman,
tajemník: Petr Syrový

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na Nákup
osobních automobilů, vyhlášenou pod
evid. číslem P13-05106/2011, formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách

SCHVÁLILA
- výběr nejvhodnější nabídky k veřejné
zakázce vyhlášené formou jednacího ří-
zení bez uveřejnění Dodávka technologic-
kých zařízení – výměníkových stanic
a přípojek ve školských objektech MČ Praha 13,
která byla podaná společností Pražská
teplárenská a.s., neboť nabídka obsahuje
všechny součásti požadované zadavate-
lem v zadávacích podmínkách
- návrh kupní smlouvy předložený spol.
Pražská teplárenská, a.s.

VZALA NA VĚDOMÍ
zprávu z výběrového řízení na funkci
vedoucího ekonomického odboru
a
JMENOVALA
s účinností od 1. 2. 2011 na základě návrhu
tajemnice podle zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, v plat. znění, a v souladu se
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, v plat-
ném znění, do funkce vedoucího ekono-
mického odboru Ing. Jaroslava Mareše

SOUHLASILA
s návrhem na vybudování nové plochy pro
parkování na Velké Ohradě mezi ulicemi
Klausova, Janského, na pozemcích parc.
č. 2342/322, 2342/199, 2342/310,
2342/308 a 2342/313, v katastrálním
území Stodůlky, v souladu s usnesením
ZMČ č. 470 ze dne 21. 4. 2010

SOUHLASILA
s doporučením zamítat umístění bill-
boardů a reklamních tabulí na území
MČ Praha 13 z důvodu zachování estetické
čistoty parteru vnímaného obyvateli
městské části a v dopravních koridorech
komunikací i z důvodu bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu

SCHVÁLILA
programové prohlášení Rady MČ Praha 13
pro volební období 2010 – 2014

JMENOVALA
redakční radu zpravodaje MČ Praha 13
STOP ve složení:
předseda: JUDr. Kateřina Černá, členové:
Ing. David Vodrážka, Petr Kužel, MBA,
Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vít-
ková, Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., PhDr. Sa-
muel Truschka, tajemnice: Eva Černá

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na služby
formou zjednodušeného podlimitního ří-
zení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, na Úklid radnice
MČ Praha 13, vyhlášené pod evid. číslem
P13 - 08584/2011

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Zastupitelstvo projedná rozpočet
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 se uskuteční ve středu 9. března 2011 v 10 hodin
v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. Hlavním bodem programu je
rozpočet městské části na rok 2011.

Aktuality z radnice
Czech Point bude rychlejší
Vzhledem k velkému zájmu o výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů a o další po-
skytované služby rozhodlo vedení městské části o otevření třetího pracoviště Czech Point
v 1. patře radnice. Praco-
viště, které by mělo být
zprovozněno do poloviny
března, zkrátí návštěvníkům
radnice čekání na tyto expo-
nované služby. Czech Point
je v provozu v úředních ho-
dinách radnice – Po, St 8.00-
18.00, Út, Čt, Pá 8.00-13.00.
Terminál vyvolávacího zaří-
zení je v 1. patře nedaleko
schodiště, čas návštěvy je
ale možno rezervovat i pro-
střednictvím internetu.

Aktuality z radnice
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Chtěl bych se zeptat, zda městská část
úplně rezignovala na úklid v okolí sta-
nice metra Hůrka. … Určitě budete ar-
gumentovat, že je to v lidech, oni dělají
nepořádek. Ale lidé se chovají podle
toho, jak jim je dovoleno a jaké mají
možnosti pořádek udržovat. V našem
systému je ale bohužel vše dovoleno,
neboť ač máme zákony a vyhlášky
o dodržování pořádku, nikdo jejich do-
držování nekontroluje, natož vyžaduje,
ale ani nevytváří podmínky pro jejich
dodržování. …
Nepořádkem okolo stanice metra
Hůrka jsme se již na stránkách
STOPu zabývali mnohokrát.
Mně osobně ta situace velmi vadí
a rozčiluje mě. Na druhou stranu
ale nemohu souhlasit s názorem,
že by za úklid kdekoli v městské
části byla odpovědná radnice.
Firmy, se kterými máme smlouvu,
uklízejí na většině ploch veřejné
zeleně, v parku, sídlištních vni-

pořádek nějakou dobu vydržel.
Bohužel se však okamžitě obje-
vily nové odpadky a všudypří-
tomné nedopalky. Podobná byla
situace po všech celoplošných
úklidech. Městská část za ně
vždy zaplatila přibližně 250 tisíc
korun, nasbíralo se několik tun
odpadků, ale za pár dní byly na
uklizených plochách nové. Příliš
mnoho lidi si bohužel pořádku
ve svém okolí neváží a jsou líní
dojít k odpadkovému koši, kte-
rých máme dostatek a jsou pravi-
delně vyváženy. Autor dotazu si
stěžuje, že na pořádek nikdo ne-
dohlíží. Těžko však můžeme mít
na každém rohu strážníky, kteří
budou chytat nepořádníky za
ruku. Požádali jsme Městskou
policii, aby se nyní soustředila
alespoň na neukázněné pejskaře
a psí exkrementy, které nás také

troblocích a na mnoha dalších
místech. Jsou to vesměs plochy
v majetku městské části. Po-
zemky mezi stanicí metra Hůrka
a prodejnami Albert, oděvy
a Herbalife jsou soukromé
a spravuje je Společenství vlast-
níků Hůrka II. Plocha vlastně
tvoří střechu podzemních garáží
jeho domů č. p. 2568 – 2571
a 2540. Ostatní pozemky v nej-
bližším okolí stanice metra jsou
ve vlastnictví Magistrátu hl. m.
Prahy. Úklid a údržbu, včetně vy-
vážení košů u vstupu do metra
provádí Technická správa komu-
nikací. Městská část v této loka-
litě nevlastní ani nespravuje
žádný z pozemků. Společenství
vlastníků jsme opakovaně vyzý-
vali k plnění jeho povinností
a jednali s ním o možnostech ke
zlepšení současné situace. Odbor
životního prostředí také pravi-
delně řeší s TSK častější vyvážení
košů u metra. Je mi jasné, že udr-
žování této plochy je velmi ná-
ročné, protože jde o exponované
veřejné prostranství, kterým pro-
jdou tisíce lidí. Protože nám situ-
ace není lhostejná a nepořádek
byl již neúnosný, zajistili jsme
10. února jednorázový úklid ce-
lého prostoru. Firma vysbírala na
ploše 8 000 m2 na tři kubíky od-
padků. Městská část za úklid za-
platila 13 000 Kč. Tohoto výdaje
bychom nemuseli litovat, kdyby

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”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

STOP – Ročník XXI. – březen 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 • Kontakt: tel.: 235 011 227,
stop@p13.mepnet.cz, www.praha13.cz • Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David
Vodrážka, Petr Kužel, MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, Ing. Zuzana Drhová,
Ph.D., PhDr. Samuel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva
Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Vý-
roba: Service Marketing, s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka tohoto
čísla: 14. 2. 2011 • Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Redakce si vy-
hrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo 4. 3. 2011
v nákladu 28 000 výtisků, 40 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. 3. 2011 Distribuce: 1. 4. – 8. 4. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13

V dubnovém vydání se podíváme Za jarním sluníčkem, což je celo-
denní turistická akce, která v Praze již podesáté zahájí jarní sezónu a také dva seriály, a to
Prahou turistickou a Prahou cykloturistickou. Přiblížíme vám atmosféru letošního druhého
dílu koncertního cyklu Třináctého na třináctce, jehož hostem bude C & K Vocal, a také jed-
noho zajímavého festivalu. Bude to dvoudenní Svatební festival v Restaurantu Svatý Pro-
kop na Malé Ohradě, který rozhodně není určen jen těm, kteří svůj svatební den teprve
chystají. K vidění bude vše, co k tomuto dni patří – šaty, květiny, prstýnky, výzdoba, ale
také současná i historická vozidla. Eva Černá

Vážení čtenáři,
již obálkou STOPu se vám pokoušíme navodit
příjemnou jarní atmosféru. Snad i počasí
nám bude nakloněno a příroda se konečně
přehoupne k pučení a rašení. Čáp na obálce
je také současně upoutávkou na rozhovor
Evy Černé s Věrou Přibylovou, obětavou pro-
vozovatelkou záchranné stanice pro zraněná
zvířata v Jinonicích. Přinášíme také rozhovor
se zástupcem starosty Petrem Zemanem
a v rubrice Téma STOPu úvahu k jubileu naší
regionální televize. Součástí článku je také

anketa o sledovanosti televize – budeme moc
rádi, když ji vyplníte a zašlete do redakce.

Jaro přináší i ve STOPu mnoho změn, na-
příklad máme novou redakční radu. Hlavně
však chystáme ke dvacátým narozeninám
STOPu, které oslavíme v dubnu, změny ve
struktuře zpravodaje a novou grafickou
úpravu. První změnu přinášíme už teď –
novou zábavnou stránku s komiksem, anek-
dotami, receptem a zdařilými fotografiemi od
vás, čtenářů. Přejeme hezké čtení!

Samuel Truschka, šéfredaktor

velice trápí. Strážníci již provedli
sérii akcí se zaměřením na psy
a jejich majitele v lokalitách, kde
dochází k největšímu znečištění.
Zkontrolovali více než 120 psů
a jejich majitelů, přičemž odhalili
a potrestali 19 přestupků. Tyto
akce budou pokračovat i nadále.
Závěrem chci apelovat na
všechny čtenáře, aby sami udržo-
vali pořádek ve svém okolí a pří-
padně neváhali napomenout ty,
kteří naše společné prostředí
znečišťují.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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sobota 5. 3.• 10.00–14.00
Zdobení perníčků
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jitřenka Svobodová. Budete potřebovat upečené
perníčky nebo sušenky. Polevu přinese lektorka. Kurzovné
110 Kč. Přihlášky u paní Lehečkové, tel. 212 283 623.

neděle 6. 3.• 18.00
Quadriga Quartet
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny,
Řepy
Představí se studenti Pražské konzervatoře Lucie Kočí -
1. housle, Lenka Bonaventurová - 2. housle, Martin Ruman -
viola, Jana Veverková - violoncello. Zazní skladby J. Haydna
a A. Dvořáka. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek podporuje čin-
nost domova. Více na zora.vondrackova@domovrepy.cz,
tel. 235 301 238, 775 853 537.

pondělky 7., 14., 21. a 28. 3.
Happy Mondays
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
Každé pondělí v březnu mají vstup do zoo za korunu nastá-
vající maminky. Více na www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha.

pondělí 7. 3.• 18.00
Základy sebeobrany
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Víte, jak se postavit situaci, když vás někdo přepadne? Sou-
částí je praktická výuka základních sebeobranných hmatů
a chvatů. Vstupné 200 Kč. Hlásit se můžete na adrese
andelky@andelky.cz, na tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

pondělí 7. 3. • 19.00–21.45
Večerní kurzy Alfa
Komunitní centrum sv. Prokopa,
Nové Butovice
Od 10. ledna probíhají každé pondělí 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, www.centrumbutovice.cz.

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.

út a čt 8., 10., 22., 24., 29., 31. 3.• 10.00–11.00
Cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617,
Stodůlky
Mateřské centrum Rybičky vás zve na hodiny cvičení pro
děti (od cca 18 měsíců do 3 let) s doprovodem cvičícího do-
spělého. Cena 40 Kč za rodinu (při pravidelné docházce
sleva). 10. 3. proběhne v hodině cvičení karneval. Během
jarních prázdnin cvičení nebude. Více na www.mc-ry-
bicky.webnode.cz.

úterky 8., 15., 22. a 29. 3.• 18.00
Cestovatelská setkání
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
S významnými českými cestovateli se můžete setkávat až do
konce března ve vzdělávacím centru Zoo Praha. Březnová
témata budou Poslední lovci – Steve Lichtag (režisér),
Zachraňme nosorožce! - Dana Holečková (ředitelka Zoo Dvůr
Králové), Zimbabwe a Etiopie – Přemysl Rabas (zoolog),
Zambie, Malawi – Petr Hejtmánek (horolezec). Vstupné na
přednášky je 20 Kč. Více na www.zoopraha.cz.

středa 9. 3.• 9.00–11.30
Zveme vás do Rosničky
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474
Zveme všechny rodiče s dětmi, kteří mají zájem prohléd-
nout si prostory naší školky ještě před termínem zápisu. Více
na www.msrosnicka.cz

středa 9. 3.• 14.00–18.00
Den otevřených dveří
Základní umělecká škola Stodůlky, K Brance 72
Proběhne několik krátkých ukázkových koncertů, můžete se
podívat na probíhající vyučovaní nejen hudebního oboru
v mateřské budově ZUŠ, ale i tanečního a výtvarného oboru
na detašovaných pracovištích v ZŠ Kuncova a FZŠ Trávníč-
kova. Začátky koncertů jsou stanoveny na 14.45 hod., 15.45
hod., 16.45. hod v koncertním sále ZUŠ a v 17.15 hod. začne
koncert Dětského pěveckého sboru Stodůlky v jeho zkušebně
v ZŠ Kuncova.

středy 9. a 30. 3.• 15.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Více informací získáte na tel. 235 514 523.

středa 9. 3.• 17.00
Kurzy vaření ve Svatém
Prokopu
Restaurant Svatý Prokop,
Velichovská 17,
Malá Ohrada
Škola vaření je krátkodobý kurz pro
začátečníky i mírně pokročilé, kde
se budete učit nejen vařit českou i za-
hraniční kuchyni. Tentokrát budeme
upravovat pražmu královskou, mořského vlka, tuňáka, máslo-
vou rybu, ochutnáme ústřici, připravíme krevety i mořské
ovoce. Cena 2 000 Kč. Přihlásit se můžete na rezervace@svaty-
prokop.cz, tel. 251 616 252, 602 375 188. Podrobné informace
najdete na www.svatyprokop.cz.

středa 9. 3.• 17.00
Problémy při genealogickém bádání
Revoluční 5, Praha 1 (pravé schodiště)
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze vás zve
na besedu s členem ČGHSP Rostislavem Laifrem. Více na
hwww.genealogie.cz.

čtvrtek 3. 3.- pátek 29. 4.
Výstava obrazů s názvem Krása a tajemno
Podnikatelský institut Pyramida, s.r.o., Karlštejn-
ská 30, Praha 5
Své obrazy představí Radka Kuželová a Rostislav Osička.Vý-
stava je přístupná v pracovní dny od 9 do 16 hod., po tel. do-
mluvě je možný i jiný termín. Více na www.pyramidasro.cz,
tel. 251 612 282.

pátky 4., 11., 18. a 25. 3.
Kurzy vaření pro veřejnost
Střední odborná škola Stodůlky, s.r.o., Kuncova
1580
Kurz proběhne, když bude přihlášeno minimálně 5 účast-
níků. Cena je 1 450 Kč (i s konzumací připravovaných pokrmů
a nápojů). Škola se nachází v areálu ZŠ Kuncova. Více
na sos.stodulky@seznam.cz, tel. 251 621 744.

sobota 5. 3.
Masopust v zoo
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
Vytvořte si masku pro masopustní průvod v zoo. Inspirovat se
můžete u našich pitoreskních zvířat jako je např. Vasan,
samec tapíra čabrakového, který navíc oslaví 4. narozeniny.
Více na www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha.

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.• 9.30–11.40
Step aerobic a Bodystyling, Flowin®core
a Flowin®dynamic
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Přijďte si zacvičit na stepu a posílit vaše tělo na víkendovém
speciálu Face Fitness zaměřeném na Step aerobic a Bodysty-
ling nebo vyzkoušejte účinný systém s posilovací podložkou
na víkendovém speciálu Flowin®core a Flowin®dynamic. Ne-
zapomeňte si s sebou vzít sportovní obuv a ručník. Cena 220 –
260 Kč. Rezervace nutná. Více na 251 613 088, 723 454 959,
info@faceczechfitness.cz, www.faceczechfitness.cz.
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středa 9. 3.• 17.00–17.30
Mažoretky, Aromaterapie
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Od 17 hod. bude kroužek pro děti od cca 3 let zaměřený na
rozvoj tělesné obratnosti, pohyb v rytmu hudby a postupně
též na práci s hůlkou. V 17.30 začne Aromaterapie - seminář
o typech, druzích a účincích esenciálních a eterických olejů,
věnovaný i jejich praktickému užití. Hlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, na tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

středa 10. 3.• 15.30
Hudba pro radost
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Benefiční koncert vynikajících japonských hudebnic. Před-
staví se Sayaka Itakura – housle a Saeko Kitagawa – klavír.
Zazní skladby W. A. Mozarta, A. Dvořáka, R. Schumanna,
A. Nakady. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek podporuje čin-
nost domova. Více na zora.vondrackova@domovrepy.cz,
tel. 235 301 238, 775 853 537.

čtvrtek 10. 3.• 10.00–11.00
Karneval v tělocvičně - cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617,
Stodůlky
Zveme všechny příznivce masek a karnevalové zábavy do
naší hodiny cvičení. Přijďte pokud možno v maskách (hlavně
děti, ale v páru s rodičem to bude ještě zajímavější...) a užijte
si tradiční disciplíny v netradičním oděvu. Více na www.mc-
rybicky.webnode.cz.

čtvrtek 10. 3.• 16.00–17.30
Čtení u Mumínků
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Pravidelné čtení v naší knihovně pro děti či rodiče s dětmi.
Budeme si číst, povídat a hrát si na téma Jaro je tu. Jaro
v básničkách a dalších příbězích. Můžete si přinést knihu
s touto tematikou nebo vybrat z fondu knihovny a doporučit
ji i ostatním kamarádům.

čtvrtek 10. 3.• 17.00
Půst – očista pro tělo i pro duši
Klub Prosaz, Kodymova 2526
Jaro bývá již tradičně spojováno s různými očistnými kúrami
a posty, které prospívají našemu tělu a mají blahodárný vliv
na naše zdraví. Půst ale není pouhou očistou těla. Je součástí
řady náboženských tradic a má vést člověka i k vnitřní očistě
své duše, k sebereflexi a přiblížení se Bohu. O tom všem si
právě na počátku postní doby budeme v klubu povídat.
Vstupné dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč). Kon-
taktní osoba: Hana Karasová, 777 701 802, poradna@pro-
saz.cz, www.prosaz.cz.

čtvrtek 10. 3.• 19.00
Večer spontánního tance s názvem Vlny
Školička Berkana, Žilovská 886, Řeporyje
Lektor večera je skotský učitel 5 rytmů Hamid van Koten. Re-
zervujte si místo na telefonu 725 701 311. Více informací
o školce na www.skolicka-berkana.cz.

čtvrtek 10. 3.• 20.00–21.30
Salsa poprvé ve Stodůlkách
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zahajujeme výuku Salsy, Merengue a Bachata. Salsa vychází
z přirozeného pohybu, takže ho zvládne opravdu každý. Při-
hlásit se můžete v páru i jednotlivě. Kurzy pro začátečníky
budou vždy ve čtvrtek od 20.00 - 21.30. Info a přihlášky
na tel. 739 637 918, www.esperanzadance.com.

pátek 11. a sobota 12. 3.
Svatební festival v Restaurantu Svatý Prokop
Restaurant Svatý Prokop, Velichovská 17,
Malá Ohrada
Zveme vás na zcela
ojedinělou sva-
tební přehlídku,
kterou pro vás
zdarma připravil
Restaurant Svatý
Prokop. V pátek
od 16 hodin
a v sobotu od 10
do 16 hodin si
budete moci pro-
hlédnout vše, co
k dokonalé svatbě
patří. K vidění budou mj. svatební a společenské šaty, prostí-
rání svatebních tabulí, svatební výzdoba, doplňky a dekorace
pro celý svatební den, prstýnky, svatební oznámení, prezen-
tovat se budou také dodavatelé svatebních kytic a květinové
výzdoby, cukrářských výrobků (dorty, koláčky, výslužky). Se-
známíte se s různými formami svatebního pohoštění, přista-
vena budou nejen historická vozidla. K příjemné atmosféře
přispěje i živá hudba.

pátek 11. 3.• 16.15
Angličtina Mortimer English Club
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Pro děti od cca 3 let. Hlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, na tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

sobota 12. a neděle 13. 3.
Rozvíjení empatie a cvičení pro emoční stabilitu
Školička Berkana, Žilovská 886, Řeporyje
Seminář pro ženy. Sobota 10 – 18, neděle 10 – 16.30 hodin.
Rezervujte si místo na telefonu 725 701 311. Více informací
o školce na www.skolicka-berkana.cz.

neděle 13. 3.• 19.00
Koncert legendární C & K Vocal
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Hostem letošního druhého dílu koncertního cyklu Třináctého
na třináctce bude skupina C & K Vocal, legenda české hu-
dební scény, která v letošním roce slaví 40 let své existence.
Vystoupí se svým pořadem Písně Pašijové. Vstupné je dobro-
volné, vstup bezbariérový. Koncert finančně podpořila na-
dace Život umělce. Doporučujeme si rezervovat místa, a to

do sobotní půlnoci 12. 3. na adrese 13na13@centrum.cz.
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

pondělí 14. – neděle 20. 3.
Jarní prázdniny v zoo
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
Osvěžte si zoologickou kvízovou stezkou své znalosti o licho-
kopytnících. Dobrodružné otázky rozmístěné po areálu zoo
jsou určené nejen pro ty, kteří tráví jarní prázdniny v Praze.

úterky 15. a 29. 3.• 15.00–17.00
Informační odpoledne
Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou,
Mohylová 1964
Zveme vás a vaše děti na informační odpoledne v naší ma-
teřské škole. Těšíme se na vaší návštěvu. Více na tel.
235 510 006, 603 202 397, fms_mohylova@mybox.cz,
www.dis.cz./slunicko.

úterý 15. 3.• 18.30
Chvála jako prostor setkání s Bohem
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení. Přednášku Karel Řežábek, pastor Křesťanského
společenství Plzeň, doplní hrou na kytaru a zpěvem písní.
Během večera bude možné zakoupit jeho knihu O otcovství
a nechat si ji od autora podepsat. Vstup je bezbariérový,
vstupné dobrovolné.

středa 16. 3.• 9.45
Kurz první pomoci u dětí
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Víte, jak se zachovat, když se vašemu dítěti něco stane?
Vstup 300 Kč včetně hlídání dětí. Hlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, na tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

středa 16. a čtvrtek 17. 3.
Zápis dětí pro školní rok 2011/2012
Česko-anglická školka Domeček, Diabasová 15
Přijďte se podívat k nám do Domečku. Více na www.msdo-
mecek.cz nebo na 725 844 118.

čtvrtek 17. a pátek 18. 3.
Zooškola
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 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 17. 3.• 17.00
Irsko
Klub Prosaz, Kodymova 2526
Budeme si povídat nejen o sv. Patrikovi a historii země, ale
i o současném životě v Irsku. Budou se promítat fotografie
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převážně z jižního Irska, kde přednášející Hana Šimoníčková
necelého půl roku žila. Atmosféra bude dokreslena posle-
chem tradiční hudby. Vstupné dobrovolné (doporučený pří-
spěvek 20 Kč). Kontaktní osoba: Hana Karasová,
777 701 802, poradna@prosaz.cz, www.prosaz.cz.

pátek 18. 3.• 9.30
Pokročilý seminář o psychomotrickém vývoji
miminka
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Vstupné je 200 Kč. Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz,
na tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

sobota 19. 3.
Letošní prvovýstup na rozhlednu
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
S blížícím se prvním jarním dnem znovuotevíráme roz-
hlednu, buďte mezi prvními, kteří ji v nové sezóně budou
moci zdolat! V sobotu zároveň proběhne Den České astrono-
mické společnosti, kde se budete moci seznámit s aktuálními
otázkami současné astronomie nebo pozorovat pomocí as-
tronomických dalekohledů pozemské i nebeské objekty. Více
na www.zoopraha.cz; www.facebook.com/zoopraha.

sobota 19. 3.• 8.00–15.00
Za jarním sluníčkem
Cíl - Sluneční náměstí, Nové Butovice
Celodenní turistická akce Za jarním sluníčkem, jejímž pořa-
datelem je Klub českých turistů, již podesáté zahájí jarní se-
zónu v Praze a seriály Prahou turistickou a Prahou
cykloturistickou. Pěší i cyklo trasy jsou pro zdatné turisty, ale
i pro rodiny s dětmi. Místa startu jsou v různých částech
Prahy, cíl je pro všechny trasy na Slunečním náměstí, kde
bude připraven doprovodný program. Záštitu nad touto akcí
převzali zástupci starosty Petr Zeman a David Zelený. Více
na tel. 224 261 919, infor@kct.cz, www.praha.kct.cz a také
na www.praha13.cz.

sobota 19. 3.• 10.00–14.00
Kraslice lepené sítinou nebo slámou
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Eliška Janoušková. S sebou vezměte vejce obarvená
v cibuli, Herkules, tenký štěteček, špičatou špejli nebo pá-
rátko, navlhčenou slámu, podložku, nůžky. Sítinu nabíd-
neme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky u paní Lehečkové,
tel. 212 283 623.

pondělí 21. 3.
Nové čtvrtletí v Andělkách
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Zápis do všech kurzů. Více na www. andelky.cz.

úterý 22. 3.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – koláž
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
S sebou fotografie, které se už nevešly do rodinného alba.
My víme, co s nimi. Více info na www.mcprokupek.cz.

středa 23. 3.• 17.00
Sbírka Poštovního muzea a její využití
pro genealogii
Revoluční 5, Praha 1 (pravé schodiště)
Vedoucí oddělení dějin pošty a telekomunikací Poštovního
muzea PhDr. Jan Kramář seznámí posluchače se sbírkami
muzea, které by mohli využít rodopisci. Poštovní muzeum
bylo v Praze zřízeno rozhodnutím ministerstva pošt a tele-
grafů 18. prosince 1918. Bylo symbolické, že ve stejný den
byla vydána i první československá poštovní známka, známé
Hradčany podle návrhu Alfonse Muchy.
Více na www.genealogie.cz.

středa 23. 3.• 12.00–16.00
Paličkování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. Přineste si herduli, paličky,
špendlíky, nůžky, perlovku světlých barev. Kurzovné za ho-
dinu 50 Kč. Přihlášky u paní Lehečkové, tel. 212 283 623.

středa 23. 3.• 13.00–17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,
Nové Butovice
Srdečně vás zveme do naší školky na Den otevřených dveří.
Těší se na vás kolektiv MŠ.

středa 23. 3.• 17.00
Beseda s Irenou Kolářovou
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Pokračování oblíbeného cyklu Alternativní metody bude ten-
tokrát na téma Numerologie.

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 -
Sdružení 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.

čtvrtek 24. 3.
Den otevřených dveří u Bobříka
Mateřská škola u Bobříka, Podpěrova 1880
Máte zájem o místo v naší školičce? Pak využijte Dne otevře-
ných dveří. Mateřská škola je otevřená po celý den pouze
s výjimkou oběda a poledního spánku od 12 do 15 hodin.
Těšíme se na vás.

čtvrtek 24. 3.• 9.00–12.00, 13.00–17.00
Den otevřených dveří
MŠ Pastelka, Horákova 20649
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří. Těší se na vás
děti a kolektiv MŠ Pastelka. Více na www.mspastelka.eu.

čtvrtek 24. 3.• 15.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola Balónek, Klausova 2188,
Velká Ohrada
Den otevřených dveří bude zahájen divadelním představe-
ním. Následně budete mít možnost prohlédnout si školu
a seznámit se s programem předškolní výchovy a nabíze-
nými aktivitami. Od 11. 5. budou pro nově zapsané děti
jednou týdně pořádána hravá odpoledne. Více na
www.sweb.cz/msbalonek nebo na tel. 251 623 893.

čtvrtek 24. 3.• 16.00–17.30
Výtvarná dílna U Mumínků
Městská knihovna Praha, pobočka Stodůlky,
Kovářova 4/1615
Máte rádi zvířátka? Přijďte si vyrobit k Mumínkům hada.
Bude téměř jako živý. Stavebním materiálem tentokráte
budou drobné korálky (aspoň dvě barvy). Každý to zvládne.
Příště to bude jiné zvířátko.

čtvrtek 24. 3.
Jarní výtvarná dílna
Klub Prosaz, Kodymova 2526
Protože se pomalu blíží Velikonoce, budeme se tentokrát ve
výtvarné dílně učit zajímavou techniku barvení vajec – bati-
kování pomocí krepového papíru. Potřebný materiál bude
v klubu k dispozici, s sebou si přineste pouze vejce (syrová
nebo vařená), pokud možno bílá. Vstupné dobrovolné (do-
poručený příspěvek 20 Kč). Kontaktní osoba: Hana Karasová,
777 701 802, poradna@prosaz.cz, www.prosaz.cz.

čtvrtek 24. 3.• 18.00
Vernisáž výstavy Něco dávno, něco teď
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Uvidíte obrazy, obrázky a kresby autorů dvou generací jedné
rodiny - Ing. Arch. Ivo Obersteina a jeho dcery Ing. Arch.
Pavly Hroudové. Vznikaly v průběhu několika desítek let, jak
již napovídá i název výstavy. Ke studiu architektury, kterou
oba vystudovali, nerozlučně patřilo a snad stále patří i stu-
dium vizuálních technik – kreslení, malování, modelování.
Tvůrčí architekt se neobejde bez kresby pro zachycení myšle-
nek a nápadů na začátku i v průběhu své práce na projektu.
Od profesní schopnosti architekta je už jen malý krok k touze
zachytit kresbou nebo malbou motivy života kolem sebe. Vý-
stava bude k vidění do 17. dubna. Přístupná bude každou
neděli od 9.30 do 12 hodin nebo po předchozí dohodě
na tel. 251 610 850 i ve všední dny.

čtvrtek 24. 3.• 18.00
Kurz pro dospělé - Scrapbooking a Cardmaking
SANANIM, Ovčí hájek 2549/64A (hned za FZŠ
ve Fingerově ul.)
Tvorba a zdobení ozdobných dárkových krabiček. Doba trvání
min. 2 hod., k dispozici veškerý materiál, cena 200 Kč.
Více na tel. 607 186 282.

sobota 26. 3.
Zahájení 80. sezóny Zoo Praha
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 3
Přijďte nám popřát ke kulatému výročí. Čekají na vás nejen
novinky v podobě otevření zrekonstruovaných Gočárových

Kalendář akcí březenKalendář akcí
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Kalendář akcí březenKalendář akcí
domů. Samice erbovního zvířete koně Převalského Hara
oslaví 6. narozeniny. Více na www.zoopraha.cz; www.face-
book.com/zoopraha.

sobota 26. 3.• 10.00
Zdravé jarní vaření pro děti a maminky
Školička Berkana, Žilovská 886, Řeporyje
Budeme společně vařit tak, aby to bylo zdravé a chutné pro
děti i maminky a abychom do jara vstoupili plní energie. Při-
jďte si osahat a ochutnat potraviny, které možná ještě ani
neznáte. Rezervujte si místo na tel. 725 701 311. Více infor-
mací o školce na www.skolicka-berkana.cz.

sobota 26. 3.• 10.00–14.00
Paspartování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Alena Ullmanová. Budete potřebovat tvrdý papír,
tužku, pravítko, řezák, obrázek velikosti A5, sklo tabulové
slabé, barevné papíry. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky u paní
Lehečkové, tel. 212 283 623.

neděle 27. 3.• 16.00
Hudba muzikálů
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Vystoupí pěvecký smíšený sbor střední školy Aiglon College
z Anglie. Vstupné je dobrovolné. Výtěžek podporuje činnost
domova. Více na zora.vondrackova@domovrepy.cz,
tel. 235 301 238, 775 853 537.

pondělí 28. 3.• 15.30–17.30
Velikonoce v CMŠ Srdíčko
Církevní mateřská škola Srdíčko (třída Žabky),
Podpěrova 1879/2, Lužiny
Sdružení rodičů vás v rámci cyklu Káva od srdce zve na be-
sedu o velikonocích s Mons. Pavlem Kučerou, kanovníkem
Metropolitní kapituly u sv. Víta a duchovním správcem pro
Čechy žijící v Německu. Pro děti je připravena tvořivá veliko-
noční dílna - sázení, twist art a mnoho dalšího. Veškerý ma-
teriál na dílnu i občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Podrobnosti na www.cms-srdicko.cz.

úterý 29. 3.• 9.00–11.00
Školička nanečisto aneb Dveře dokořán
Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747

Navštivte nás se svými dětmi a budete si moci vyzkoušet,
jak vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Společně si
budeme hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobíme.
Všichni jste srdečně zváni. Bližší info na tel. 235 519 560,
mspaletka@seznam.cz.

úterý 29. 3.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – malování kraslic voskem
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Výtvarná dílna pro maminky, děti si mohou vybarvovat va-
jíčka z papíru. Vyfouklá vejce a krabičky na výrobky s sebou.
Prosíme o nahlášení předem, sms Magdaléně Dobromile
na tel. 775 690 806.

středa 30. 3.• 15.00
Navštivte ovečky
Mateřská škola, Ovčí hájek 2177, Nové Butovice
Zveme vás na Den otevřených dveří v naší mateřské škole.
V rámci prohlídky školy budete mít možnost zhlédnout od
15.30 hod. i divadelní představení pro děti Hledá se písnička.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv MŠ Ovčí hájek. Více
na www.msovcihajek.cz.

čtvrtky od 31. 3.• 16.00–17.00
Zumba na Velké Ohradě
Tělocvična ZŠ Janského 2189, Velká Ohrada
Zumba kombinuje jedinečnou latinsko-americkou hudbu
s nenáročnými tanečními a aerobními pohyby. Intervalový
trénink (střídání tempa) zajišťuje efektivní spalování tuků
v problémových partiích - pokud nějaké máte☺. Nerozho-
duje věk ani taneční úroveň. Zumba je vhodná pro všechny!
Cvičení povede Nikola Rozehnalová. Cena je 100 Kč za ho-
dinu (dívky do 18 let a zájemci ze ZŠ Janského 50 Kč). Více
informací a přihlášky na tel. 724 249 283. Uvítáte případný
program i pro své dítě.

pátek 1. 4.• 15.00–18.00
Velikonoční pečení jidášků s M. Dobromilou
a Vítem Syrovým
Kemp Drusus Třebonice
Přijeďte k nám s dětmi na venkovský statek do Třebonic. Při
společném pečení jidášů a ptáčků z kynutého těsta venku

na ohni si budeme povídat o velikonočních tradicích netra-
dičně. Pan Vít Syrový nám poví o působení živlů – vody,
ohně, země i vzduchu na naše zdraví. Akce se koná za kaž-
dého počasí. Program pro děti. Prosíme o nahlášení předem,
sms M. Dobromile na tel. 775 690 806, vstupné s občerstve-
ním 180 Kč za rodinu. Mapu najdete na www.drusus.com.

sobota 2. 4.• 9.30–11.40
Flowin®core a jóga ve dvojicích
Face Czech Fitness, Nárožní 9a, Stodůlky
Přijďte na netradiční víkendové cvičení zaměřené na posilo-
vací systém Flowin®core a jógu ve dvojicích. Nezapomeňte si
s sebou vzít sportovní obuv a ručník. Cena 220 – 260 Kč.
Rezervace nutná. Více na tel. 251 613 088, 723 454 959,
www.faceczechfitness.cz, info@faceczechfitness.cz.

sobota 2. 4.• 13.30
Zahájení sezony 2011
Start – náměstí v Dobříči
Cyklistický spolek Stodůlky si vás dovoluje pozvat na cyklis-
tickou vyjížďku Zahájení sezony 2011. Nejde o cyklistický
závod, trasa není náročná, jede se společně v jedné skupině.
Více informací na www.csstodulky.cz.

úterý 5. – pátek 8. 4.
Velikonoční trhy
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Přijďte se podívat na staročeská řemesla a vybrat si mezi per-
níčky , krajkami, keramikou... hezký dárek.

úterý 5. 4.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – sluníčko a panáček
z těsta
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Pracovní oblečení, přezůvky a svačiny s sebou. Více info
na www.mcprokupek.cz.

sobota 9. 4.• 9.00–15.00
Velikonoční jarmark na Havaji
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482,
Nové Butovice
Můžete vidět i nakoupit ručně dělané výrobky prodejců
a ochutnat naše domácí dobrůtky. připravila Eva Černá
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Rada MČ Praha 13 svým usnesením č. 79 ze dne 14. 2.
2011 zřídila následující komise a jmenovala jejich perso-
nální složení:

Komise pro rozvoj a investice MČ Praha 13
předseda: Petr Zeman
tajemník: Ing. Jitka Šrámková
Komise dopravy
předseda: Pavel Sirotek
tajemník: Jaroslav Matýsek
Komise bytová
předseda: Petr Zeman
tajemník: Mgr. Kateřina Benešová

Komise pro životní prostředí
předseda: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D.
tajemník: Ing. Eva Beránková
Komise sociální a zdravotní
předseda: Mgr. Eva Montgomeryová
tajemník: Bc. Petr Syrový
Komise bezpečnosti, prevence kriminality
a sociálně patologických jevů
předseda: PharmDr. Lubomír Chudoba
tajemník: Jaroslav Matýsek
Komise škodní a pro likvidaci majetku
předseda: Ing. Vít Bobysud
tajemník: Ing. Milada Martinovská

Umísťovací komise pro Dům seniorů Lukáš,
Domov sv. Karla Boromejského a Dům sociálních
služeb Prahy 5
předseda: Aleš Mareček
tajemník: Lucie Daňhelková, DiS.
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí
předseda: Věra Herzánová
tajemník: Dana Molnárová

Úplné personální složení všech uvedených komisí na-
jdete na www.praha13.cz v oblasti Samospráva – Ko-
mise rady.

-red-

Přehled komisí Rady MČ Praha 13 pro volební období 2010-2014

Práce pečovatelek je náročná
Velkou reakci vyvolal kritický
dopis o práci pečovatelské služby,
který jsme i s odpovědí ředitele
Střediska sociálních služeb Pra-
hy 13 uveřejnili v minulém čísle.
Z dopisu pana profesora Josefa
Kuncipála vybíráme:

Žiji zde v Praze 10 let, po 20 le-
tech práce ve Škodovce a 20 letech na
Vysoké škole strojní v Plzni. Před 5
roky mi zemřela manželka, se kterou
jsem žil velmi šťastně 59 let. Proč

toto píši? Ne to není zpověď zoufa-
lého 86-letého dědka. Začal jsem po-
užívat pečovatelské služby Lukáš.
Obědy mi nosí ta vždy milá paní
Dana, celý byt mi 2 krát týdně
uklízí paní Jitka, která si vzala za
cíl, že mě dostane ze smutku ze smrti
manželky. Paní Bílková vždy za-
jistí jakoukoliv včas požadovanou
změnu termínu, vždy se snaží co
možno nejvíc vyhovět mým potře-
bám. ... Nepíši tento dopis na objed-
návku vedení služeb, jsem z Jižních

Čech, kraje Husa, Žižky, Tábora,
tam si nedali poroučet a hlavně ne-
poslouchali vrchnost. Jen vím, jak
moc bolí ublížit lidem, kteří pomá-
hají druhým.

Zamyslete se nad náročností
práce pracovníků služeb, práce
s lidmi je těžká, přesvědčil jsem se
o tom při své práci ve Škodovce a vy-
soké škole. Přeji Vám šťastný život,
pevné zdraví a hodně optimismu.

Podobně vyznívá dopis, pode-
psaný sedmi klienty a klientkami

denního stacionáře, kteří nedají
na „svého“ Lukáše dopustit:
Všechny paní pečovatelky, jakož i ti,
kteří nás do stacionáře vozí, rozvá-
žejí obědy a nákupy, se o nás obě-
tavě starají určitě nad rámec svých
povinností. ... Nikdy se nestalo, že
by na nás některá z našich pečova-
telek neměla čas. Všechny s námi
mají svatou trpělivost, jsou laskavé
a soucitné. ... Z celého srdce děku-
jeme všem obětavým lidem, kteří se
tu o nás starají. -red-

Z vašich dopisů

Blíží se pravidelné
sčítání lidu
Rok 2011 je rokem pravidelného
Sčítání lidu, domů a bytů. Přípra-
vu, organizaci, samotné provedení
sčítání, zpracování a zpřístupnění
jeho výsledků zajišťuje na základě
zákona Český statistický úřad.
Smluvním partnerem pro prove-
dení terénních prací při sčítání je
Česká pošta, s. p.

Již od 26. února jsou do schrá-
nek roznášeny letáky s informací
o připravovaném sčítání a lístečky
s návrhem termínu, kdy sčítací
komisař přinese do dané domác-
nosti sčítací formuláře. Každá do-
mácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března.

Sčítací komisaři začnou navště-
vovat domácnosti od 7. března.
Komisař bude nosit viditelně
umístěný průkaz sčítacího komi-
saře, kterým se na požádání pro-
káže společně s občanským
průkazem. Zároveň bude mít
modrou tašku se žlutým logem
České pošty. Do vašeho bytu ne-
vstoupí, pokud ho sami nevy-
zvete. Předá vám dotazníky pro

všechny osoby, které v bytě žijí,
vysvětlivky k vyplnění formulářů
a další potřebné informace.

Rozhodným okamžikem pro
sčítání je půlnoc z 25. na 26. břez-
na. Od 26. března do 14. dubna
bude možno odevzdávat vyplněné
sčítací formuláře, a to buď sčíta-
címu komisaři, na pobočkách
České pošty, nebo odeslat
v obálce poštou, nově je možno
formulář vyplnit na internetu.

Podrobné informace o sčítání
najdete na www.scitani.cz. -red-

Odpovídá psycholog
Mohou mít bolesti zad své příčiny
v psychice?
Snad každý známe moment, kdy
nás bolí záda, něco se nám v těle
zablokovalo, nemůžeme se ani
pohnout... Samozřejmě, v tu

Na co se ptáte
chvíli je na místě navštívit kvalit-
ního rehabilitačního lékaře, orto-
peda, neurologa a řídit se jeho
radami. Pomůže i šikovný fyzio-
terapeut nebo masér. Ale mimo
jiné – co nám tím naše tělo chtělo
říci? Bolesti a blokády zad bývají
jednou z nejčastějších psychoso-
matických obtíží. Typičtější pro
ženy bývá ztuhlá až zablokovaná
krční páteř, pro muže je typičtější
blokace bederní části páteře.

Bolesti zad tedy můžeme od-
stranit nebo zmírnit změnou dr-
žení těla, způsobem a frekvencí
pohybu, odpovídajícím sportov-
ním zaměřením, ale i dostatkem
relaxace, odpočinku, řešení kon-
fliktů a nejlépe jejich předcházení.

Všichni víme, kde máme resty,
nevyřešené záležitosti. Co se nám
nelíbí, nevyhovuje. A často
s danou situací nic neděláme.

Odpoví-li nám naše tělo na ta-
kovou situaci psychosomatickým
onemocněním – je třeba udělat
změnu. Nemusí to být hned
změna kategorická, zásadní –
není třeba ihned odejít z práce,
nemusíme se hned rozvést, pro-
tože si s manželkou- manželem

lezeme na nervy a nemůžeme se
dohodnout... Většinou postačí
malá změna, především v nás sa-
motných, v našem přístupu
k vnějšímu světu. Mám mnoho
klientů s psychosomatickými ob-
tížemi různých typů. Mužů i žen
pracovně velmi úspěšných, vysoce
postavených, velmi dobře společ-
ností statutárně i finančně hodno-
cených – za svoje 200% nasazení!
Jiná a větší kategorie jsou kli-
entky (většinou ženy), které
dlouhodobě žijí v nevyhovujících
neřešených vztazích, což už svým
mužům ani neříkají. Nebo iro-
nicky, útočně, což nevyvolává
spolupráci, kterou si přejí, ale boj.

Psychosomatická onemocnění
se nedají shrnout pod jedno je-
diné možné východisko, nemají
jednoznačné řešení, pro každého
je vhodná úplně jiná, jeho vlastní
cesta, ale určitě pomůže a platí:
pečujme nejen o své děti, firmy,
obchody, byty, domy, auta, ale
především sami o sebe, aby nás
záda nebolela.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz
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Od počátku roku 2000 má Pra-
ha 13 vlastní televizní pořad –
půlhodinový zpravodajský týde-
ník, který mohou obyvatelé
městské části, ale i všichni uživa-
telé televizního kanálu UPC Ex-
press sledovat každý den v jedné
z pěti repríz. Na podzim 2005
zahájil provoz vlastní televizní
kanál Prahy 13 s názvem TV13.
Výrobu a odbavení do mikrovln-
ného vysílače zajišťuje po celou
dobu existence televizního pro-

gramu společnost AV-PARK,
která je také držitelem licence na
vysílání TV13. Její dramaturgyně
Martina Jiráková, kameramani,
technici a redaktoři, kteří působí
současně jako střihači, pro vás
každý týden připravují reportáže
z naší městské části, informační
bloky, upoutávky a rozhovory se
zajímavými lidmi.

Televize TV13 má vlastní vysí-
lač na výškovém domě v Nových
Butovicích, který pokryje mikro-
vlnným signálem většinu území
městské části. Díky zařízení na
společných anténách mohou toto
vysílání sledovat všichni obyva-
telé panelových domů, které jsou
nebo byly ve vlastnictví městské
části, nebo ti, kteří si příslušnou
frekvenci naladí na svém analo-
govém satelitním přijímači. Pro-
gram TV13 vysílá 24 hodin
denně – většinu dne běží ve
smyčce dvouhodinový publicis-
tický blok, jehož těžištěm je tři-
cetiminutový zpravodajský pořad
Třináctka, který je k vidění i na
zmíněné kabelové televizi. Rok
a půl - do konce loňského roku
- jsme reportáže z Třináctky zve-
řejňovali také prostřednictvím
našich internetových stránek.

Projekt dětské televize
V roce 2008 zahájila TV13 oje-

Televize Prahy 13 vysílá již více než 10 let
dinělý projekt D Zona, který
spočívá v zapojení žáků škol do
přípravy televizního pořadu. Zá-
jemci ze škol se vždy na přelomu
září a října účastní castingu, ná-
sledně týdenních seminářů, kde
získávají základní dovednosti re-
daktora, kameramana, základ-
ního střihu. Pak už pod vedením
profesionálů sami připravují
a natáčejí rozhovory a podílejí se
na výrobě pořadu. Vzniklé repor-
táže jsou zařazovány do pořadu
D Zona. Za více než dva roky
prošly projektem D Zona desítky
dětí, mnohdy velmi nadaných,
které pronikly do tajů televizní
práce a možná našly i základ pro
své budoucí uplatnění. Třešnič-
kou pro absolventy byla vždy
i účast na přímém přenosu Kon-
certu pro park. Oblíbený pořad
D Zona je vysílán v základních
školách, které jsou vybaveny TV
obrazovkami, vždy v pátek
o velké přestávce. Více se můžete
dozvědět i na stránkách projektu
www.dzona.cz

Internet, kabel nebo mikrovlna?
Letošní rok je v celostátním mě-
řítku i v rámci Prahy 13 rokem
úspor. Vzhledem k tomu je
nutno snížit i náklady na tele-
vizní program. Ke konci roku
2010 jsme tedy přerušili zveřej-
ňování pořadu Třináctka na in-
ternetu. Jsem si vědom, že jde
o krok nesystémový, a proto hle-
dáme cesty, jak co nejdříve pořad
na internet vrátit. Internet je mé-
dium budoucnosti a má několik
velkých výhod – stále větší do-
stupnost a zejména fakt, že poža-
dovaná reportáž je k dispozici
kdykoli, nejen v určitých vysíla-
cích časech.

Další otázkou je budoucnost
vysílání pořadu prostřednictvím
kabelové televize. V loňském
roce městské části skončila
smlouva o vysílání na kanálu
UPC Express. V rámci veřejné
zakázky byla podána jediná na-
bídka, ovšem s výrazně vyšší
cenou než doposud. V zájmu
úspor proto nebyla dlouhodobější
smlouva uzavřena. Ke konci mě-
síce března tedy ukončíme vysí-
lání na programu UPC Express.
V současné době jednáme o ně-
kolika dalších možnostech, jak
dopravit náš pořad do televizních

Vylosovaný odesílatel získá značkovou minivěž!
ANKETA k televiznímu vysílání (zvolenou odpověď zakroužkujte)
Víte o televizním vysílání TV13? ANO NE
Jak často sledujete program TV13? každý týden 1xměsíčně méně
Kde sledujete program TV13? UPC Express mikrovlnné vysílání
Zachytíte mikrovlnné vysílání TV13? ANO NE nevím
Mikrovlnné vysílání TV13 máte díky: společné anténě satelitu
Máte doma připojení k internetu? ANO NE
Máte placenou kabelovou televizi? Pokud ano, kterou?
Kde byste chtěli najít vysílání TV13?

na internetu v kabelové TV v zásuvce společné TV antény
Uvítali byste zveřejňování informací z Prahy 13 dalšími formami:

YouTube Facebook jinak:. . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefon: . . . . . . . . . . . . .
Anketní lístek vyplňte a zašlete do 20. března na adresu: Redakce STOPu, ÚMČ Praha 13,
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13.

přijímačů co největšího počtu
obyvatel Prahy 13.

Média se vyvíjejí
Ve světě médií došlo v posled-
ních letech k velkým změnám –
digitální vysílání přivedlo na ob-
razovky několik nových televiz-
ních programů, které si navzájem
konkurují a mění dosavadní grafy
sledovanosti. Vznikly nové ka-
belové sítě a také internet je díky
konkurenci poskytovatelů mno-
hem snadněji dostupný, a proto
je on-line mnohonásobně více
lidí než před pár lety. Právě na
internetu se objevily nové infor-
mační a komunikační fenomény
současné doby – You Tube, Wi-
kipedie a tzv. sociální sítě, ze-
jména Facebook. Mladí, ale
postupem času i starší uživatelé
internetu začínají tato nová
média stále více využívat k získá-
vání informací, ale i k vzájemné
komunikaci, publikování svých
názorů, fotografií a klipů. Přes-
tože např. Facebook zůstává stále
především „sociální“ sítí, mají na
něm svůj profil již mnohé reno-

mované firmy a také některá
města a obce. I to je jedna
z možností, jak předložit zajíma-
vosti ze života obce a novinky
širšímu okruhu uživatelů.

Sdělte nám svůj názor
Nutnost změn ve struktuře a pro-
středcích televizního vysílání je
momentem, kdy nás velmi zají-
mají zkušenosti, názory a priority
diváků. Zajímá nás, zda o televiz-
ním vysílání Prahy 13 víte, zda
a jak často ho sledujete, zda za-
chytíte mikrovlnné vysílání, máte
přístup k internetu a jaké formě
zveřejňování pořadu byste do bu-
doucna dali přednost. Proto vás
zdvořile žádáme o vyplnění ná-
sledující ankety. Anketní lístek
vyplňte a zašlete do 20. března na
adresu redakce. Vylosovaný ode-
sílatel anketního lístku vyhraje
značkovou minivěž.Za vaše
názory předem děkujeme.
O všech změnách vás budeme
ve STOPu informovat.

Samuel Truschka,

vedoucí oddělení tisku a informací OKS
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Pane místostarosto, protože jste byl do funkce zá-
stupce starosty zvolen již podruhé, možná bychom
mohli naše povídání začít ohlédnutím za uplynulými
čtyřmi roky. Co se za tu dobu podařilo a naopak?
V mé kompetenci zůstala i nadále oblast ma-
jetku a oblast kulturní, tělovýchovné a spol-
kové činnosti. Nicméně bych nerad toto
krátké ohlédnutí okleštil jen na to, co se po-
vedlo v mém rezortu.

Nastartovali jsme řadu projektů, některé
se podařilo dokončit, jiné se ke svému zá-
věru blíží. Jsem pochopitelně rád, že mám
možnost u toho být. V minulém volebním
období jsme dokončili první etapu prodeje
bytů oprávněným vlastníkům a rovnou jsme
rozjeli etapu druhou. Jako velmi pozitivní
vidím, že se změnila forma prodeje. Byty
jsou odprodávány do osobního vlastnictví,
což ulehčilo rozhodování těm, kteří si ho
z jakéhokoli důvodu koupit nemohli. Pro ně
se nic nemění, zůstávají nadále nájemci
obecních bytů. Z dalších větších projektů
bych rád zmínil zateplení škol, které dostaly
i nový „kabát“, velice pěkně vypadají upra-
vené vnitrobloky, podařilo se dohotovit par-
kovací místa na Velké Ohradě, což vidím
jako veliký posun. Nyní už máme územní
rozhodnutí, takže další přibudou. V nepo-
slední řadě to byla rekonstrukce Kulturního
domu Mlejn, jedna z mých osobních priorit,
protože jsem tam několik let působil jako
ředitel. Myslím, že vznikl stánek, který je
tak velké investice hodný. A co se nepo-
vedlo? Víte, mně vadí nepořádek a vandaliz-
mus. Strašně mě štvou pejskaři, kteří
nedokáží po svém psovi uklidit, což považuji
za velkou bezohlednost vůči okolí. Vadí mi,
že nový informační systém je na některých
místech už poničený – ukazatele jsou ulá-
mané nebo otočené, takže nefunkční...
a mohl bych pokračovat. Samozřejmě se
snažíme zintenzivňovat spolupráci s Měst-
skou policií a pracujeme na řešení. Je to ale
sysifovská práce. Bohužel jsou stále lidé,
kteří si hezkého prostředí, ve kterém žijí,
nedokáží vážit a ostatní na to doplácejí.

Na jaké projekty zaměříte svou pozornost nyní?
Například na malometrážní startovací byty.
Byly by především pro mladé lidi, kteří na
počátku dospělosti a své kariéry nemají do-
statek prostředků na jiné typy bydlení. Tato
myšlenka už samozřejmě zaznívala, ale bylo
nutné dokončit již započaté projekty. Dále je

to Západní Město, jehož první část už začala
fungovat. Výstavba je v režii soukromých in-
vestorů, to ale neznamená, že všecho jde
úplně mimo nás. I nadále se budeme snažit
zvyšovat počet parkovacích míst a řešit do-
pravní situaci. Cílem je, aby došlo k jejímu
zklidnění. Uděláme všechno pro to, abychom
Prahu 13 v co nejširší míře zbavili tranzitní
dopravy.

Když teď vidíte krásně zrekonstruovaný Mlejn, ne-
mrzí vás, že jste odešel z funkce ředitele?
Myslím, že ne. Určitě by mě nesmírně bavilo
realizovat tam některé ze svých projektů, na
druhé straně mě ale práce, kterou dělám teď,
velice naplňuje. Když rekonstrukce skončila,
byl jsem na její výsledek hrdý. Bohužel mi
tehdy náladu lehce zkazila velice agresivní
předvolební rétorika některých kandidujících
politiků. Nespravedlnost a lež, někdy účelová,
jindy pramenící z nevědomosti, to je něco,
s čím se člověk jen těžko vyrovnává.

Jako profesionální muzikant můžete objektivně po-
soudit funkčnost nového Mlejna. Je všechno jak má
být?
Technologie i zadání vycházely z dlouholeté
praxe. Nikoli pouze mojí, ale umělců, kteří
tam vystupují, a pochopitelně i vedení
Mlejna. V rámci kolaudace se potom samo-
zřejmě ještě „vychytávaly blechy“. Ale
všechno šlo bez větších problémů doladit.
Mlejn je opravdu koncipován jako kulturní
dům jednadvacátého století.

Co se za uplynulé čtyři roky změnilo ve vašem sou-
kromém životě?
Řekněme, že jsem stabilizovaně v klidu. Dvě
starší děti studují na vysokých školách, nej-
mladší syn dosáhl plnoletosti, takže z těch
rodičovských povinností a starostí začínám
mít uvolněnější a klidnější pocit. Samo-
zřejmě, že dospělost dětí mě jich nezbavuje,
ale už to není ta každodenní závislost. Nic-
méně jsem stále připraven jakkoli pomoci.

Znamená to, že máte více času?
Tak to jsem bohužel nepocítil. Jako jazzový
hudebník dost často hraji a je to právě
v tom volném čase. Hudbu jsem si kdysi vy-
bral proto, že jsem byl přesvědčený, že mě
bude provázet celým životem. A stalo se.
Profesionálně hraji už třicet let a neumím si
představit, že by to mělo být jinak. Hudba
je pro mě kořením života. A když přece jen
nějaký čas zbude, jezdíme s manželkou na
chalupu, kterou máme kousek od Prahy,
s bratrovými malými dětmi, ty naše už o to
nestojí, podnikáme výlety nebo restauruji
kytary. Občas si vyjedu na motorce nebo na
kole, ale v dnešním provozu mě to už tak
moc neláká.

A co dovolená?
Na dovolenou nikdy nejezdím, protože mi to
připadá jako ztracený čas. Sice jsem kus světa
projel, ale vždycky to souviselo s hudbou,
mou profesí nebo studiem. Jet jen tak na do-
volenou je pro mě nepředstavitelná věc.
A když už mám oficiálně dovolenou, tak
pouze napsanou. Stejně se několikrát týdně
objevím v práci nebo mám koncerty. Zkrátka
nedokážu vypnout. Možná jen na chvíli, a to
tehdy, když jdu občas s kamarády na pivko.

Kdybyste se náhodou někdy rozhodl svůj negativní
postoj k dovolené změnit, jel byste někam do tepla
nebo spíš na hory?
Na hory? Tak to určitě ne. Já zimu a sníh roz-
hodně nemusím. V mládí jsem aktivně hrál
hokej a jediné, co mi vadilo, byla ta zima. Když
už z nějakého důvodu na hory musím, tak
předstírám, že vlastně vůbec žádná zima není,
přijedu tam, udělám nebo vyřídím potřebné
a mizím. Vždycky říkám, že jsem se tady určitě
ocitnul omylem. Mně by se líbilo nonstop léto.

Je něco, co byste si přál?
Co mě štve, co by se mohlo zlepšit nebo že
by se lidé nad některými věcmi měli zamy-
slet, to už jsem říkal. Ale to je něco, co bohu-
žel neovlivním. Vzhledem k tomu, že mi
letos bude padesát, což je věk, kdy v jistém
smyslu všechno závisí na zdraví, tak bych si
přál zdraví. A nejen pro sebe, ale pro celou
rodinu a mé nejbližší. Vím, že nijak zvlášť
zdravě nežiji, takže předsevzetí, že s tím
musím něco udělat, jsou stále častější. Zdraví
je pro mě prioritní, protože bez něj nejde nic.

Eva Černá

Zeptali jsme se za vásZeptali jsme se za vás

Hudba je pro mě kořením života
V minulém STOPu jsme zveřejnili první díl seriálu Zeptali jsme se za vás,
ve kterém si povídáme s nově zvolenými představiteli naší městské části
o jejich práci, ale také o radostech a starostech soukromého života. Tentokrát
jsme požádali o rozhovor Petra Zemana, dalšího z trojice zástupců starosty.
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Záchranná stanice bojuje o přežití
Na stránkách STOPu jsme se již několikrát zmínili o jinonické Záchranné stanici
pro volně žijící zvířata. A protože v zimních a jarních měsících se počet jejích
svěřenců pravidelně zvyšuje, zašli jsme si popovídat s jeho provozovatelkou
paní Věrou Aladsazovou- Přibylovou.

Paní Přibylová, možná, že byste mohla připomenout
něco z historie této stanice, která letos slaví 29. „na-
rozeniny“.
My jsme byli jednou z prvních záchranných
stanic, i když tehdy se tomu tak neříkalo, byly
to útulky pro handicapovaná zvířata nebo ži-
vočichy. Nejstarší byly Bartošovice, pak přibyl
útulek v Kašperských Horách a my. Částečně
se angažovaly zoo Hluboká, zookoutek
v Chomutově a Správa KRNAP Vrchlabí. To
byla v podstatě jediná zařízení v republice,
která se o handicapovaná zvířata starala. Zří-
zení záchranných stanic si v podstatě vynutila
potřeba. Jako první se do nich začali dostávat
zranění dravci z polí a sovy. Nově vzniklé
stanice musely mít povolení Ministerstva kul-
tury, protože Ministerstvo životního pro-
středí ještě nebylo. Po revoluci začala
takováto zařízení vznikat jako houby po dešti.
V současnosti záchranným stanicím, kterých
je v republice zhruba 40, uděluje povolení
k činnosti Ministerstvo životního prostředí.
Součástí Národní sítě stanic Českého svazu
ochránců přírody je ale jen 26 stanic, z toho
jedna v Praze. Tou jsme my.

Když jsme za vámi byli v bývalém působišti stanice,
v sadu kousek odtud, bylo v klecích daleko více
druhů zvířat, a to i exotických.
Toto není první místo, na kterém jsme. Je
šesté, takže jsme se pětkrát stěhovali. Po-
slední stěhování, z již zmíněného sadu, trvalo
5 týdnů, bylo velice násilné a vzpomínám na
to strašně nerada. Mělo to být jen na dobu,
než se najde vhodnější pozemek. A vidíte,
jsme tady od poloviny roku 2005, takže skoro
šest let. Jediné plus tohoto místa je, že jsme
se po více než 11 letech dočkali elektřiny
a tekoucí vody. Mínusů je bohužel daleko
více. Například to, že záchranná stanice, která
vypouští káňata, poštolky, volavky a další
velké ptáky, je pod přistávacím koridorem,
vzdušnou čarou 6 km od letiště. Na minulém

místě jsme měli k dispozici pozemek o veli-
kosti dva a půl hektaru, nyní máme 8 200
metrů čtverečních, takže řada zvířat musela
pryč – koně, kozy, některá odešla stářím (vlk,
dhouli). Dnes jsou tady dvě kočky bažinné,
tři psíci mývalovití, ptáci ... Bývalo jich kolem
600, dnes je to třetina. Ten počet je dán i tím,
že už čtyři roky zoufale bojujeme o přežití.

Je možné odhadnout, kolik zvířat za těch skoro třicet
let touto stanicí prošlo?
Ze začátku to byly počty strašně nízké. Pama-
tuji si, že když jsem byla v roce 1987 na kon-
ferenci, tak jsem se tam hrdě chlubila, že za
čtyři roky jsem ošetřila 76 živočichů. To dnes
v plné sezoně ošetřím za týden. V roce 1992
jsme poprvé překročili stovku za rok, bylo to
přesně 121 živočichů. Ten počet byl tak vy-
soký proto, že jsme přijímali i ježky. Tisícovku
jsme poprvé překročili v roce 1998. Nyní je
roční počet přes 1 500, takže odhaduji, že za
celou dobu je to kolem pětadvaceti tisíc zvířat.

V jakém případě se na vás lidé mohou obrátit?
Kdykoli objeví zraněné, nemocné nebo vysí-
lené zvíře, kromě psů a koček. O ty se starají
jiná zařízení. Dále, když najdou mládě. Byla
bych ráda, kdyby mě mohli kontaktovat
dříve, než ho vezmou do ruky. To se týká
především savců – malých zajíců, srnčí zvěře.
Ujímáme se i exotických zvířat – vodních
želv, andulek... Zrovna teď jedeme do Zličína
zachraňovat čínskou kachnu. Naštěstí mám
přítelkyni, která je ochotná i v této zimě vlézt
do vody. Ráda poradím i v případě, že ně-
komu např. strakapoudi ničí fasádu, zahníz-
dili se jim na nevhodném místě ptáci, mají na
půdě kunu nebo netopýry, nevědí čím krmit
ptáky. Telefonní číslo je 602 205 070.

Zmínila jste, že zoufale bojujete o přežití. Je situace
záchranné stanice opravdu tak špatná?
Myslím, že slovo špatná je ještě velmi mírné.

Vloni jsme po finanční stránce měli vůbec
nejhorší rok a děsím se toho letošního. Ná-
klady na tuto stanici se blíží 2 milionům za
rok. Vloni jsme se museli obejít s necelým
milionem. Šetříme, kde se dá, už ani to ale
nestačí.

A teď pro vás asi to nejdůležitější. Jak vám mohou
lidé pomoci?
Pomůže nám sebemenší finanční dar. Máme
účet u České spořitelny, číslo je
1923704369/0800. Myslím, že nemusím do-
dávat, že veškeré finanční prostředky slouží
výhradně potřebám záchranné stanice. Další
možností jsou věcné „dary“ – tvrdý chléb
a pečivo, piškoty, ovoce, zelenina, stelivo, ko-
čičí a psí granule nebo konzervy (pro ježky),
krmení pro ptáky, ale i topné dřevo. Hodně
pomůže seno, sláma, což si samozřejmě odve-
zeme. Lidé mohou pomoci i tak, že nabídnou
nějakou službu – posekání nebo sušení trávy,
pomoc při odchovu mláďat (osoba starší 16
let se souhlasem rodičů nebo zákonných zá-
stupců). Musím říci, že nám pomohly i školy
z Prahy 13 – Bronzová, Klausova, Brdičkova,
a to opakovaně.

Všem, kteří se rozhodnou jakkoli pomoci,
předem děkuji. Eva Černá
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Kaleidoskop

Mějte hodně snů a přání
Poslední lednový čtvrtek se
v obřadní síni radnice konalo
už šesté povánoční setkání
s dětmi z dětského domova
v Plané u Mariánských Lázní.
V rámci projektu Hvězda pro
hvězdičku ho pořádalo občanské

sdružení Peppermint ve spolu-
práci s Prahou 13. Na charitativ-
ním koncertu, který je tradičně
zakončen předáváním dárků, vy-
stoupila řada osobností – taneč-
nice, herečka a zpěvačka
Kateřina Mátlová,
sólistka Státní opery
Praha Andrea Kali-
vodová, Richard Te-
sařík, Petra
Černocká, modelka
Hana Mašlíková
a také podnikatel
Tomio Okamura.

Ten dětem prozra-
dil, že i on pobýval
určitou dobu v dět-
ském domově
a mimo jiné jim řekl:
„Mějte hodně snů,
hodně věcí si přejte,

svá přání si napište a pak už
zbývá ten poslední krůček, ty sny
si zkusit splnit. Oproti jiným
dětem máte výhodu, že budete
lépe připravené na život. Za-
tímco ostatní budou problémy
poznávat třeba až v dospělosti,

vy už je budete mít za
sebou a nic nebude stát
v cestě tomu, abyste za
svými sny vyrazily.“

Celou akci, které se
zúčastnili také zástupci
starosty Petr Zeman
a Aleš Mareček, skvěle
moderoval herec Tomáš
Krejčíř, který se pro dět-
ský úsměv neváhal pro-
měnit i v lachtana.
Nutno dodat, že působil
velmi přesvědčivě. Stejný
potlesk jako jeho lachtan
a již zmíněné hvězdy
sklidily i hvězdičky –
děti z dětského domova,
které v programu rovněž
vystoupily.

Cílem projektu Hvězda pro
hvězdičku je propojení známé
osobnosti s dítětem z dětského
domova a v neposlední řadě
i propagace a podpora takzvané
hostitelské péče. Eva Černá

Stalo se už tradicí,
že ZŠ s RVJ Bron-
zová pomáhá po-
třebným. Tentokrát
podporu získal Pro-
jekt Šance, který se
již 15 let věnuje
opuštěným, týra-
ným nebo zneužíva-
ným dětem, těm,
které nepoznaly
normální rodinný
život, v lepším pří-
padě vyrůstaly
v ústavech. Ty pak bez zázemí
a na prahu dospělosti mnohdy
končí jako děti ulice.

Nápad pomoci vznikl spon-
tánně mezi žáky 6.B, kteří se pod
vedením třídní učitelky Taťány
Tomsové celé akce organizačně
ujali. Uspořádali vánoční charita-
tivní jarmark. Zhruba
v polovině prosince se vestibul
školy zaplnil výrobky žáků i je-
jich rodičů. Perníčky a jiné vá-
noční dobroty, korále, náramky,
ozdoby, keramika, šité hračky -
výrobky profesionální úrovně i ty
neumělé. Ale všechny vyráběné
a zakoupené s láskou a touhou
pomoci. Na prodej byly i propi-
sovací tužky, které v rámci pra-
covní terapie smontovali klienti

Domu Šance. V lednu se konala
v kinosále naší ZŠ s RVJ Bron-
zová velká slavnost. Za přítom-
nosti místostarosty Petra
Zemana, vedení školy a kamery
místní televize předal ředitel
školy Nikolaj Hladík zástupcům
Projektu Šance symbolický šek
na 10 000 Kč. K více než stovce
přítomných žáků pak promluvil
hlavní koordinátor Projektu
Šance László Sümegh, který ne-
šetřil slovy uznání a v krátké be-
sedě ochotně odpovídal na
dotazy. Škola obdržela netradiční
zmuchlané poděkování. Zmuch-
lané, jako osudy dětí. Slavnost
zahájilo i uzavřelo vystoupení
školní hudební skupiny Sneakers.

Taťána Tomsová a žáci 6.B
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Charitativní jarmark podpořil Projekt Šance
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Sedmá příležitost pro mladé spisovatele
Sedmý ročník soutěže Staň se
spisovatelem vyvrcholil 25. ledna
literárním večerem na radnici, na
kterém 18 mladých autorů pře-
četlo své práce. Do soutěže bylo
přihlášeno celkem 112 soutěž-
ních prací na tři zadaná témata -
Naše město. Kdybych byl staros-
tou (39 prací), Všechno je jednou

poprvé (52 prací), Pojďte se
mnou na procházku (21 prací).

Odborná porota ve složení
Míla Linc, Irena Šormová, Ro-
mana Friessová, Iluše Cejpková
a Věra Opatrná vybrala celkem
35 nejlepších děl do sborníku vy-
dávaného městskou částí. Sborník
byl tentokrát věnován památce

paní Zuzany Wenzelové, která
byla od 2. ročníku soutěže až
do loňska členkou poroty.

„Na všech vybraných pří-
spěvcích musíme obdivovat
dětskou nápaditost a neotřelý
pohled na skutečnost, jak
toho dospělí již nejsou
schopni,“ říká porotkyně Věra
Opatrná. „Inspirují a nutí
k zamyšlení o světě, který nás
obklopuje. Jiné příspěvky vy-

povídají o tom, že děti mají za
sebou mnohdy velmi náročnou
a tvrdou životní zkušenost,
s níž se musely v raném dětství
vyrovnat.“

Paní Zdenka Novotná ze
Základní školy Klausova se se
svými svěřenci účastní soutěže
pravidelně od samého počátku.
„Jsem velmi ráda, že práce dětí
z naší školy byly vybrány mezi
ty nejlepší a že je mohly osobně
představit,“ netají radost paní
Novotná. „Je to úžasná příleži-
tost a zkušenost pro všechny
mladé lidi, pro které je slovo
prostředkem nejen k oslovení, ale
i k potěšení, k proniknutí mezi
další otevřená srdce. Chtěla bych
poděkovat paní Cejpkové, která
před lety stála u zrodu tohoto pro-

jektu, jenž nemá nikde v Praze
obdoby, a stala se jeho duchovní
matkou. Poděkování patří i porot-
cům a všem, kteří pomáhají tuto
myšlenku realizovat.“ Bohdan Pardubický

Od pravěku po současnost

Úřad obhájil cenu za kvalitu služeb

Téměř celý únor byla v atriu rad-
nice k vidění výstava keramiky.
Na deseti panelech bylo velice
vkusně rozmístěno zhruba 200
exponátů, které poskytly Fede-
race rodičů a přátel sluchově po-
stižených, Dům dětí a mládeže
Stodůlky, Keramická dílna FZŠ
Brdičkova, Dětská agentura
Kroužky z FZŠ Mezi Školami
a Atelier KeramBa. Někteří vy-

stavovatelé zvolili jakýsi průřez
tvorbou, jiní se zaměřili na kon-
krétní téma – na karnevalové
masky, strom a jeho život, vesnici
a její život nebo cestu do pra-
věku. Všechny výrobky měly své
kouzlo a byly důkazem talentu
malých a mladých výtvarníků.
Například dům dětí představil
práce dětí od tří do deseti let.

Eva Černá

V sále Divadla Karla Pippicha
v Chrudimi se 8. února uskutečnil
slavnostní večer v rámci 7. národní
konference kvality ve veřejné
správě, kterou každoročně pořádá
Ministerstvo vnitra. Státní tajem-
ník a náměstek ministra vnitra
František Vavera předával předsta-
vitelům měst a obcí ocenění za je-
jich úsilí o kvalitní výkon veřejné
správy. Městská část Praha 13 ob-
držela již šesté ocenění – „stříbr-
nou“ cenu Organizace dobré
veřejné služby za rok 2010. Cenu
udělenou za uplatňování společ-
ného hodnotícího rámce CAF
(Common Assessment Frame-
work), převzala tajemnice úřadu
Kateřina Černá. Model CAF
slouží k podrobnému hodnocení
vývoje kvality služeb a radnice jej
využívá od roku 2005.

Praha 13 má vysoké hodnocení
např. díky modernizaci úřadu –

loni zprovoznila nový vyvolávací
systém s možností rezervace ter-
mínu přes internet. Díky vstříc-
nému přístupu úřadu a širokým
úředním hodinám obsadila také
1. místo v pražském kole soutěže
Město pro byznys 2010. A ko-
nečně – byla také nejúspěšnější
v Praze v získávání dotací z ev-
ropských fondů – od listopadu
2008 do srpna 2010 získala na
28 projektů dotace ve výši přes
314 miliónů korun. Samuel Truschka
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V prosincovém STOPu jsme vás informovali
o projektu českých přírodovědců Diehli Initi-
ative, který odstartoval začátkem listopadu
v západoafrickém Kamerunu. Diehli Initiative
si klade za cíl zmapovat a prozkoumat nej-
jižnější gorilí populaci v oblasti Fossimondi
a finančně, mediálně a odborně podpořit stá-
vající aktivity kamerunské nevládní organi-
zace ERuDeFu, které povedou k vyhlášení
rezervace. Z půlroční výpravy do nitra kame-
runských pralesů vám přinášíme první zprávu.

Lednový průzkum v pralesích oblasti Lebi-
alem přinesl českému týmu Diehli Initiative
zásadní informace k projektu vyhlášení rezer-
vace Tofala Hill i zatím největší kamerunské
překvapení a zklamání.

Nejdůležitější událost se vlastně odehrála
již začátkem prosince, kdy jsme na měsíc
umístili k jedné ze stezek v pralese Fossi-
mondi fotopast. Stopař Thomas nám ji po
Novém roce předal a naše radost neměla
mezí – zařízení nafilmovalo celou skupinu
nejvzácnějšího poddruhu šimpanze (Pan tro-
glodytes ellioti). Historicky první videozá-
znam z této oblasti ukazuje celkem osm
zvířat včetně tří samic s mláďaty, které chvíli
po 6.30 ráno jdou po stezce vzhůru.

Třetí měsíc spolupráce s nevládní organi-
zací ERuDeF byl jinak ve znamení prů-
zkumu lokalit Bechati a zatím neznámého,
nejjižnějšího území rezervace u obce Nkong,
od něhož jsme si slibovali mnoho. Pracovní
skupina ve složení Pavla Vymyslická, Tomáš

Jůnek a naše nová kame-
runská kolegyně Bedwin
Asoh měla tu pochyb-
nou čest, že na nedělním trhu v obci Bechati
potkala v jednom z barů opilého fona - krále.
Král si nebral vůči aktivitám ERuDeFu
servítky a potvrdil nám to, co jsme už dlouho

tušili. Nepřeje si, aby
bez jeho vědomí v le-
sích v katastru obce
pracoval kdokoli
z ERuDeFu a podobně
jako králové dalších
obcí neví, nebo spíše
nechce pochopit, co by
měla rezervace jeho
lidem přinést. Navíc
zpochybňují i přímo
popírají, že v „jejich“ le-
sích gorily a šimpanzi
žijí, a není tedy třeba
žádnou rezervaci vyhla-
šovat. Skutečnost, že

vesnickým komunitám fakticky žádný prales
nepatří, ale je majetkem státu, jednoduše
ignorují. ERuDeF pro ně však znamená jedi-
nou možnost vyjednat se státem mírnější
podmínky režimu rezervace. Nakonec snad
nebude příliš složité tyto autority přesvědčit,
zvlášť poté, co jsme lebialemské šimpanze
nafilmovali.

Tolik očekávaný průzkum pralesů u obce
Nkong se změnil v obrovské zklamání. Loka-
litu o velikosti přibližně deset krát tři kilo-
metry, propojenou se zbytkem území
biokoridorem podél řeky Mak, jsme během
deseti dnů prochodili celou. Na třech čtvrti-
nách plochy dávno žádný prales není, jen
plantáže kakaa, olejových palem a dalších
plodin. Na jediném zalesněném kopci jsme
sice našli divoké zázvory okousané od lido-
opů, aby se toto území stalo součástí rezer-
vace to však stačit nebude. I na první pohled
nedotčená část pralesa je vlastně již rozparce-
lována a je jen otázkou času, kdy se zde začne
kácet. A získat svou plantáž je neuvěřitelně
jednoduché – stačí se narodit v dané obci,
přijít do zatím neobsazené části pralesa, zde
vytyčit hranice své půdy a pokud nikdo ze

sousedů neprotestuje, jste majitelem. Bez
peněz, bez úřadů.

I po třech měsících nám gorily nigerijské,
nejvzácnější lidoopi světa, stále unikají. S při-
bývajícími nálezy o nich sice víme více a více,
ale vzhledem k jejich pohybu v oblasti a skry-
tému způsobu života je i týden staré hnízdo
příliš neaktuální stopa. Stezky navíc rychle
zapadávají listím, protože období sucha touto
dobou vrcholí, a stopování zvířat je tak ještě
složitější. Po návratu ze Senegalu, kde si
nyní prodlužujeme kamerunská víza, budeme
v březnu pokračovat v práci a jarní měsíce
přinesou odpověď na otázku, jestli první fo-
tografie a filmy goril nigerijských přivezeme
my. Tomáš Jůnek
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Kamerunské překvapení i zklamání

Ženy vypalují porost pro novou
kakaovou plantáž v pralese

Stopování goril
na jejich stezce
pralesem Bechati

Plod divokého zázvoru,
oblíbená potrava

lidoopů i domorodců
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Jedna z mnoha
nepříjemných lián
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V sobotu 22. ledna patřila jino-
nická sokolovna tanci. Celo-
denní taneční maratón, jehož
pořadatelem byla Taneční škola
Blanky Vášové, odstartoval již
šestý ročník soutěže ve standard-
ních a latinskoamerických tan-
cích pro hobby páry O jinonický
pohár. Startující byli rozděleni
do dvou kategorií – mládež
a dospělí (16 - 34 let) a senioři
(od 35 let). Mezi soutěžní tance
patřily například samba, čača,
rumba, jive, waltz, tango, valčík
nebo quickstep.

Hobby páry pak vystřídalo
82 soutěžících, kteří bojovali
o nejlepší umístění v celorepubli-
kové soutěži v DCC – Dance
Clip Club, což je výuka choreo-
grafií ze současných videoklipů.
Soutěžilo se v kategoriích děti
(do 12 let), junioři A a B (13 –
15 let) a dospělí (od 16 let),
a to jak sólově, tak ve skupinách.

Prodloužená pražských taneč-
ních kurzů TŠ Blanky Vášové
s předtančením Old Stars teamu
pak sobotu plnou tance zakončila.

Eva Černá

Nejúspěšnější český klub americ-
kého fotbalu Prague Panthers,
má kromě seniorského a junior-
ského týmu i tým pro bezkon-
taktní variantu této hry, určenou
dětem ve věku 8 - 12 let. Tým
Prague Panthers působí v České
republice více než 16 let. Za tu
dobu posbíral již 12 titulů mistra
ČR, stal se vítězem prestižního
EFAF CUPu a pravidelně nastu-
puje v české, rakouské i evropské
lize. Momentálně je hodnocen
jako 9. nejlepší tým Evropy.

Flag football je bezkontaktní
forma amerického fotbalu pro
žáky a žákyně základní školy.
Rozvíjí pohybové a fyzické před-
poklady dětí a je zcela bezpečnou
a zábavnou formou amerického
fotbalu. Tým nejmladších panterů

se pyšní již dvěma loňskými tituly
z turnajů. Tréninky začínají vždy
na jaře, kdy probíhá i nábor do
týmu. Mladí panteři trénují
v Praze 5 v areálu TJ Sokol Smí-
chov (ul. U Mrázovky 1566).
Tým se samozřejmě účastní
i všech domácích zápasů senior-
ského týmu, kdy na velkém stadi-
onu hrají v poločase před plnými
tribunami své zápasy. Zajímavostí
je, že flag football hrají kluci i hol-
ky. Pro děti ve věku 13 - 15 let je
určen Kadet tým, který slouží

jako přípravka pro
juniorskou kate-
gorii. Zde mají
mladí hráči mož-
nost vyzkoušet si
plnou výstroj i zá-
pasy probíhají ve
výstrojích. Kadet
tým Prague Pan-
thers je například
vítězem jednoho
z posledních tur-
najů, který se ode-

hrál v lednu v Milovicích.
Pokud vás nebo vaše dítko

tento zajímavý sport zaujal, je
nejlepší čas se zajít podívat na
nějaký trénink. Více informací
na www.praguepanthers.cz.

Rusín Kamil, trenér Panthers-kids

Tančilo se od rána až do noci

Koncem loň-
ského roku se
v Praze uskuteč-
nilo patnácté
Mistrovství ČR
tradičního karate
Fudokan a ná-
sledně Vánoční
pohár ČR tradič-
ního karate Fu-
dokan. Obou
turnajů se
zúčastnily de-
sítky závodníků
z celé České re-
publiky. Jako
každým rokem
přijeli obhajovat
loňská prvenství
Jan a Vojtěch
Kozákovi, kteří
trénují pod vede-
ním učitele ka-
rate Adama
Soebajo v Praze 13 v prostorách
tělocvičny FZŠ prof. O. Chlupa.
Oba své tituly mistrů ČR v ka-
rate obhájili. Starší Jan si při-

psal již 6. titul mistra ČR v po-
řadí, mladší Vojta vybojoval
v pořadí svůj 4. titul. Gratulu-
jeme. Pavel Kozák

Jan i Vojtěch tituly obhájili

Základní škola Kuncova otevírá
pro žáky budoucích 6. tříd již
pět let sportovní třídy se zamě-
řením na judo a basketbal. Díky
poctivé trenérské práci se kaž-
doročně dostavují vynikající vý-
sledky. Pochvalu si letos zaslou-
ží Martin Volek ze 6. ročníku,
který obsadil na Mistrovství ČR
v judu v kategorii mladších žáků
krásné 2. místo. Z obvodního
kola turnaje v basketbalu se
našim nejstarším žákům a žáky-
ním zase podařilo získat double.
V kategorii 8. - 9. tříd vybojo-
vali prvenství jak chlapci, tak

i děvčata. Oba týmy vedené
trenérem Pavlem Šenkem po-
stupují do krajského kola, kde
budou reprezentovat nejen svoji
školu, ale i naši městskou část.
K úspěchům našim mladým
sportovcům blahopřeji a děkuji
jim za vzornou reprezentaci
školy.

Žáci 5. tříd základních škol,
kteří se chtějí uvedeným sportům
u nás věnovat, najdou podmínky
přijímacího řízení i přihlášku do
budoucí 6. třídy na www.zskun-
cova.org

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Americký fotbal hrají i děti
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Sportu se u nás daří
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SportSport

SK Hala Lužiny
Oddíl Orientačního běhu
a pobytu v přírodě při-
jímá nové členy. Dívky
i chlapci ročník 2002
a starší se mohou hlásit
u paní Kolandové na tel.
723 060 323 nebo na ko-
landovadagmar@se-
znam.cz.

Zápis nových členů do oddílů
cvičení rodičů a dětí, předškol-
ních dětí, nejmladšího žactva
a míčových her. Zápis probíhá ve

cvičebních hodinách. Více infor-
mací na www.skhalaluziny.wz.cz,
723 060 323.

Dagmar Kolandová, vedoucí cvičení dětí

Zve vás oddíl moderní gymnastiky
SK MG Stodůlky Praha otevírá
v březnu přípravný kroužek pro

děvčátka narozená v roce 2006
a 2007. Cvičíme s hudbou, tré-

nink bude
probíhat
každé pondělí
od 15.15 do
16.00. Sraz
bude u zad-
ního vchodu
ZŠ Kuncova.
Na všechny
se těšíme.
Více na tel.
731 569 676.

trenérky MG

Ženy BA Sparta, které hrají svá
domácí utkání v hale v Kovářově
ulici (u fotbalového stadionu
Stodůlky) s nejvyšší pravděpo-
dobností vyhrají základní část
druhé nejvyšší soutěže žen
a budou tak moci bojovat o po-
stup do nejvyšší tuzemské sou-
těže ŽBL Excelsior (jež je po
senzačním umístění reprezentač-
ního družstva na MS přezdívaná
též liga vicemistryň světa). Aktu-
álně mají z 18 zápasů 16 vítězství
a jenom 2 porážky. Jejich napína-
vou pouť vyřazovací částí soutěže
můžete sledovat na našich strán-
kách, nebo se osobně přijďte po-
dívat do naší stodůlecké arény.

I naše mládežnická družstva
jsou úspěšná. Starší dorostenky
hrají nejvyšší soutěž v České re-
publice a zdatně se rvou o vý-
sledky s výběrovými elitními
družstvy plné reprezentantek, ale
i náš klub každoročně produkuje
jednu či více hráček do reprezen-
tačního družstva dané věkové ka-
tegorie. Mladší dorostenky
usilují o postup do nejvyšší sou-
těže a zatím drží postupové na-

děje. Starší a mladší žákyně hrají
nejvyšší soutěž v České republice
a zatímco starším žačkám se po-
stup na Mistrovství ČR již vzda-
luje, mladší jsou stále ve hře
o závěrečný turnaj.

V nejmladších kategoriích si
naše družstva nevedla o nic hůře,
než jejich starší spoluhráčky
a v pražských přeborech držela
medailové pozice. V lednu však
v klubu došlo k precedentnímu
jednání naší bývalé kolegyně
Brejlové, která bez svolení na-
šeho klubu začala trenérsky pů-
sobit mimo náš klub a způsobila
odchod velkého množství malých
baskeťaček. Torzo pravých hráček
nadále v soutěžích pokračuje
a dohrává pražské přebory.

Vzhledem k této situaci nabí-
zíme možnost půlroční výuky
zdarma na naší basketbalové aka-
demii pro všechny hráčky roč-
níků 1997 a mladších.
Pravidelný náborový trénink je
každý čtvrtek od 15.00 v nafuko-
vací hale u ZŠ Kuncova (metro
Stodůlky). Více na www.ba-
sparta.cz. Zdeněk Zajíček, prezident klubu

Basketbalistky ze Stodůlek
vedou první ligu Ve dnech 3. a 4. 2. se děti ze sku-

piny Irského tance junior TS Mi-
rabel zúčastnily unikátního
tanečního projektu. TS Mirabel
se stalo partnerskou organizací
Textilní dílny Gawain v Evrop-
ském projektu Grundtvig s ná-
zvem Umění jako základní lidská
potřeba a připravilo pro meziná-
rodní setkání učitelů taneční
workshopy. Celá akce byla uni-
kátní nejen tanečním rozměrem,
kdy děti předávaly své taneční

umění, ale také rozměrem jazy-
kovým (hlavní komunikační
jazyk byla angličtina) a v nepo-
slední řadě ten nejzajímavější
rozměr - kulturní. Workshopů se
zúčastnilo 11 učitelů z turecké
základní školy a jejich tempera-
ment a radost z pohybu rozzářily
naši zkušebnu v Základní škole
Trávníčkova i všechna dětská
očka. Více na www.praha13.cz
v rubrice Co se nevešlo.

Kristína Pekárková

Roztančený mezinárodní projekt

Téčko – všeobecná sportovní
příprava dětí zve na tréninky
dalšího pololetí malé budoucí
sportovce ve věku 5 – 7 let.

Tréninky, které nabízejí dětem
všeobecný sportovní rozvoj for-

mou her vhodných
pro tuto věkovou
skupinu, probíhají
v tělocvičně ZŠ
Mezi Školami ve
středu od 14.30 do
15.30 hodin.

V dalších letech
mohou děti pokra-
čovat ve skupině
Téčko starších

(7 – 11 let). Přijďte si tréninky
s dětmi rovnou vyzkoušet. Kon-
takt a další info: Tomáš Egyházi,
Te7, tel. 608 306 038,
tomas.egyhazi@te7.cz,
www.te7.cz. Tomáš Egyházi

Všeobecná sportovní příprava dětí
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ZVÍŘATA SE UČÍ RÁDA. V sobotu 19. února se mohli návštěvníci
pražské zoo seznámit s metodami tréninku lachtanů, slonů a dalších
zvířat. „Výcvik zvířat je moderním trendem současných zoologických
zahrad. Kromě pobavení návštěvníků a ukázek přirozených schop-
ností zvířat nachází trénink svoje uplatnění i při veterinárním oše-
tření, transportech a dalších úkonech v provozu zahrady. Chovatelům
navíc pomáhá najít se zvířaty společnou řeč,“ uvedl Miroslav Bobek,
ředitel Zoo Praha. Jana Ptačinská Jirátová

MOTOLSKÝ HOKEJOVÝ TURNAJ. Aby dětem na onkologii a neuro-
logii uběhl čas rychleji, mohly si na přelomu ledna a února zahrát
turnaj ve stolním hokeji. Hru malým pacientům ve Fakultní nemoc-
nici v Motole věnoval horolezec a fotograf Ladislav Novák. Při té
příležitosti se hned uspořádal hokejový turnaj, který uvítali hlavně
kluci. Nadšeně se ujali malých hokejek a puků a postupně se jich ně-

kolik u miniaturní „lední
plochy“ vystřídalo.
V obecenstvu jim fandili
rodiče i zdravotnický per-
sonál. Na všechny hráče
pak čekaly odměny za
dobrý výkon. Zahrát si je
někdy mnohem důleži-
tější než vyhrát. Ve speci-
álním motolském turnaji
byli vítězové všichni,
kteří se zúčastnili.

Renata Dohnalová, www.dcmotol.cz

LÉKÁRNIČKY PRO KEŇU. O ZŠ s RVJ Bronzová je v Praze 13 již
dlouhodobě známo, že se vždy ochotně a ráda zapojí do každé akce,
která pomáhá potřebným lidem. Adoptovali jsme keňského chlapce,
uspořádali charitativní jarmark pro projekt Šance a mnoho dalších

akcí. Proto jsme
nezůstali nečinní
ani v případě vy-
hlášení sběru auto-
lékárniček pro
africké nemocnice.
Začátkem ledna
vyhlásila třída
8.A sběr těchto
prošlých autolékár-
niček, které huma-
nitární organizace
ADRA převeze do
nemocnice v keň-
ské Itibo. A byli

jsme úspěšní. Žáci školy jich přinesli přes 200. S pomocí úřadu měst-
ské části byly dopraveny do ADRY. V Africe je nedostatek zdravot-
ního materiálu, a tak je každá pomoc vítána. Jsme rádi, že jsme
pomohli dobré věci. třída 8.A

VAŘENÍ JE RADOST. První veřejné školy vaření v Restaurantu
sv. Prokop na Malé Ohradě se 9. února zúčastnili tři posluchači, kteří
přišli dobře naladěni na tento zvláštní druh vzdělávání. Nejprve jsme
společně ochutnali rulandské šedé, lektor přednesl plán práce, objasnil
koncepci kurzu a vyslechl náměty posluchačů. V praktické části jsme
postupovali od vykošťo-
vání, čištění a krájení až
k samotné přípravě jed-
notlivých pokrmů. Po
celou dobu bylo možno
konzultovat svoji práci
s lektorem, který zároveň
upozorňoval na chyby
a postřehy z práce poslu-
chačů. Nakonec jsme
hotové pokrmy degusto-
vali a ohodnotili. Další
lekci 9. března najdete
v kalendáři akcí.

Jaroslav Sadílek
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OSLAVILI VALENTÝNA SPORTEM. Zajímaví sportovci se sešli v so-
botu 12. února ve Sportcentru Nové Butovice. Na Valentýnském bad-
mintonovém turnaji se proti sobě postavily různé manželské či
spřátelené páry, které v pětikolovém souboji bojovaly o hlavní cenu -
krásný dort ve tvaru srdce. Ten vlastnoručně vyrobila fanynka tohoto
sportu Pavla Herychová. Z dvanácti dvojic vzešel v odpoledních hodi-
nách vítězný pár: Kateřina Černá a Jan Brada, na druhém místě se
umístili Jana Janotová a Aleš Mareček, na třetím místě Blanka Exne-
rová a Jaroslav Matýsek. Láska, sport a dobrá zábava patří k sobě,
proto věřme, že příští rok oslaví svátek zamilovaných sportem ještě
více smíšených dvojic. –jm-

BERKANA SE CHYSTÁ NA JARO. V so-
botu 12. února se Školička Berkana pro-
měnila ve velkou tvořivou dílnu. Děti
vyráběly z ovčího rouna duhové kuličky
a rodiče pletli košíčky z pedigu. Nutno
dodat, že všichni zúčastnění byli touto
technikou zcela nedotčení a na samém za-
čátku snad ani nevěřili, že by mohli dokázat něco takového vlastníma
rukama vyrobit. Nakonec ale pletli košíčky úplně všichni, včetně ta-
tínků a nevidomé maminky! Dospělí si pak domů odnášeli hotové ko-
šíčky pro velikonoční výzdobu a jejich děti závěsy z vlastnoručně
vyrobených duhových kuliček. Přijďte s dětmi do dílničky také. Infor-
mace naleznete na www.skolicka-berkana.cz. Eva Cikrytová
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BUĎTE JAKO RYBIČKY! Nově vznikající Mateřské centrum Rybičky
zahájilo cvičení pro děti a rodiče (prarodiče či tetičky). S dětmi od cca
18 měsíců do 3 let si při cvičení zaběháme, zaskáčeme a protáhneme
tělo za pomoci básniček, písniček a různých cvičebních pomůcek. Své

dovednosti zdokonalujeme na
velmi oblíbené překážkové dráze.
Cvičení probíhá každé úterý
a čtvrtek od 10 do 11 hodin v hale
Basketbalové akademie v Ková-
řově ulici 1617, blízko kostela
ve Stodůlkách. Cena 40 Kč za ro-
dinu (při pravidelné docházce
sleva). Zveme všechny příznivce
masek a karnevalové zábavy do
naší hodiny cvičení 10. března -
přijďte v maskách a užijte si tra-
diční disciplíny v netradičním
oděvu. Více informací na
www.mc-rybicky.webnode.cz.

Lenka Malá

PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK. Členové přírodovědného kroužku
v ZŠ Mládí se pod vedením učitelek Z. Karvánkové a E. Martoní-
kové mohou těšit na zajímavé aktivity. Naposledy byla na programu
pitva sépie. Každá dvojice dostala asi 20 cm dlouhého hlavonožce. Po
počátečních rozpacích se všichni pustili do jeho preparace. Nejzajíma-
vější byly asi zobákovité če-
listi, sépiová kost (úzká
a průhledná) a oční čočky
ve velmi dokonalém oku. Po
rozstřižení nálevky a pláš-
ťové dutiny jsme pozorovali
uložení vnitřních orgánů.
Pro všechny to byla zají-
mavá zkušenost, na kterou
dlouho nezapomenou.

Šimon Kronus, 8.A
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LABESTRA 2011. V pondělí 14. února, kdy zamilovaní oslavují
sv. Valentýna, proběhl v Praze 2. ročník informační a osvětové kampaně
Láska beze strachu - LABESTRA. Společnost pro plánování rodiny
a sexuální výchovu, se kterou ZŠ Kuncova již léta spolupracuje, vydala
valentýnská přáníčka a letáky s informacemi o své činnosti, které jsou
dostupné na www.planovanirodiny.cz. Vybraní a proškolení žáci 9. roč-

níku rozdali hlavně v Praze 13 více
než 150 letáků, prodali 55 přáníček
a na konto SPRSV odeslali 1 117 Kč.
Do kampaně se zapojilo 22 žáků,
kteří věnovali osvětě a prevenci
i svůj volný čas. Za aktivní a zodpo-
vědný přístup k akci jim vyslovuji
velké poděkování.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy a koordinátor akce

NÁVŠTĚVA ČTYŘNOHÉHO KAMARÁDA. Jednoho zimního nevlíd-
ného dne přišla mezi děti Mateřské školy Ovčí hájek fenka austral-
ského ovčáka se svou cvičitelkou s programem Poznej svého psa. Děti
se ve skupinkách seznámily s výcvikem psů, kteří pomáhají postiže-
ným lidem a poučily se, jak se správně chovat k cizím psům, jak nej-
lépe reagovat v situaci ohrožení neznámým psem a jak se co nejlépe
o nejlepšího přítele člověka postarat. Odměnou dětem byla malá pro-
cházka s pejskem po třídě, měkké pohlazení po srsti a pro pejska pár
sladkých piškotů. Za úžasný zážitek a možnost seznámit se s caniste-
rapií děkujeme Centru pro výcvik psů Alfa. Simona Richterová

LÁSKYPLNÁ POŠTA. V pondělí 14. února jsme v Základní škole Jan-
ského společně oslavili sv. Valentýna. Žáci mohli svá přáníčka pro
blízké kamarády vhodit do srdíčkové schránky ve vestibulu školy. Prv-
ňáčci v andělských převlecích pak roztříděná psaníčka roznášeli po
třídách a předávali je adresátům. O správnou atmosféru se postarali
žáci 9. ročníků valentýnskou výzdobou. Marcela Kolářová
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VYHRÁLI JSME V SOUTĚŽI KIRI. Vloni jsme se zapojili do celo-
státní soutěže mateřských škol Kiri o nejkrásnějšího Kiribota. Spočí-
vala ve výrobě robota z obalů od sýrů Kiri a v internetovém hlasování.
Podle počtu hlasů získalo prvních pět školek cenu 55 000 Kč a dalších
pět vybrala porota. My jsme se díky došlým hlasům umístili na krásném
5. místě a získali tak poukaz na 55 000 Kč na didaktické pomůcky
Benjamin. Peníze jsme použili na nákup kuličkového bazénu, smyslo-
vého chodníčku a smyslové cesty, sadu hudebních nástrojů a dalších
pomůcek na rozvoj smyslového vnímání. Všem, kteří nás podpořili
svým hlasem, moc děkujeme.

Žáci a učitelé MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, Vlachova 1502, Stodůlky
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Francouzštináři ze sedmého roč-
níku se v rámci hodin konverzace
v loňském listopadu zúčastnili
soutěže Semaine du goût (Týden
chutí), kterou každoročně vyhla-
šuje Oddělení pro jazykovou
a vzdělávací spolupráci Fran-
couzského velvyslanectví v České
republice. Tento rok se všechny
základní a střední školy v České
republice mohly pokusit přesvěd-

čit odbornou komisi (složenou
například z šéfkuchaře Jeho Ex-
celence velvyslance Francie
v České republice nebo profesi-
onálního francouzského cukráře),
že právě jejich recept na téma
francouzských zámořských
území doplněný o slogan propa-
gující zdravou výživu si zaslouží
ocenění. Mládí získalo v konku-
renci 26 škol první místo za nej-

lepší slogan v kategorii Základní
škola. Slogan zněl Toutes les
couleurs de la vie saine - Všechny
barvy zdravého života a doprová-
zel recept na novokaledonský
salát Moře a ovoce plný krevet
a exotických plodů. Ceny přišel
do školy osobně předat Marc
Brudieux, atašé pro spolupráci
v oblasti francouzského jazyka
Francouzského velvyslanectví

v ČR. Z cen (slovníků, plakátů,
didaktických her, CD s francouz-
skou hudbou a knížek) se mohli
radovat nejen žáci ze sedmé třídy,
ale i vedoucí učitel a školní kni-
hovna francouzských výukových
materiálů. Vítězné práce soutěže
budou zveřejněny na stránkách
ambasády www.france.cz.

Doubravka Matulová

ZŠ s RVJ Bronzová adoptovala
v roce 2006 chlapce Johna
z africké Keni. Díky finanční
podpoře od rodičů žáků může
chodit do školy. John úspěšně ab-
solvoval elementární školu a dnes
již studuje na vyšším stupni,
který lze přirovnat ke střední
škole. Kromě finanční pomoci
mu posíláme i dopisy a dárky.
O to se tradičně starají žáci
9. tříd. V loňském roce pro svého
adoptivního bratra vyrobili album
s fotografiemi školy. Letos jejich
nástupci přišli s nápadem natočit
pro Johna film o životě naší ZŠ.
Výsledkem zhruba dvouměsíční
práce, která zahrnovala psaní scé-
náře v angličtině, vlastní natáčení
a konečnou úpravu na PC, je film
Our School is flying to Africa
(with a piece of our heart).

Je to nejen dárek pro
Johna, ale i jeden ze
způsobů, jak využívat sy-
stém školní televize za-
vedený společností AV
Park v rámci projektu
Televize do škol. Tele-
vizní studio a s ním pro-
pojené obrazovky
v učebnách fungují již
rok k velké spokojenosti
učitelů i žáků.

Technici společnosti AV Park
převedli náš film do digitální
podoby a upravili ho pro potřeby
školního TV systému. Premiéra
filmu se konala v pátek 21. led-
na. Štáb TV 13 natočil při této
příležitosti rozhovory s žáky,
kteří na projektu pracovali,
a nyní připravuje pořad pro regi-
onální vysílání.

Máme dobrý pocit, že se věc
podařila a věříme, že Johna
naším dárkem potěšíme. Pro
všechny to byla velká a užitečná
zkušenost. Žáci prokázali velmi
dobré znalosti angličtiny a do-
vednosti v oblasti informační
technologie a rovněž vůli a pevné
odhodlání dotáhnout vše do
úspěšného konce. Za to jim prá-
vem patří náš upřímný dík.

Vladislava Šváchová a Lenka Durdilová

Francouzština v ZŠ Mládí uspěla v celostátní soutěži

Ve spolupráci se Společností
pro talent a nadání se bude
v Praze konat 19. Světová konfe-
rence o nadaných WCGTC.
Světová rada pro nadané
a talentované děti je nejstarší
a nejvýznamnější z mezinárod-
ních organizací, zabývajících se
nadanými. Sdružuje špičkové
odborníky v oblasti výchovy
a vzdělávání nadaných dětí.

Předchozí WCGTC konfe-
rence se konaly v Londýně, San
Francisku, Jeruzalémě, Montre-
alu, Manile, Hamburku, Salt
Lake City, Sydney, Haagu, To-
rontu, Hong Kongu, Seattlu, Is-
tanbulu, Barceloně, Adelaidě,
New Orelansu, Warwicku a Van-
couveru.

Spolupořadatelem je Společ-
nost pro talent a nadání (STaN),
která od svého vzniku v roce
1988/89 působí v Praze 13.
STaN je kolektivním členem
ECHA (Evropské rady pro
nadané a talentované děti)
a přidruženým členem
WCGTC. Dlouhodobě spolu-
pracuje s významnými zahranič-
ními odborníky a institucemi
a reprezentuje Prahu 13 na mezi-
národních konferencích.

Odborníkům i rodičům při-

náší aktuální informace ze světa
na pravidelných setkáních
Klubu rodičů, která se konají ve
FZŠ O. Chlupa, Fingerova 2186
a na Pracovních dnech STaN na
radnici Prahy 13. Je odborným
garantem programu pro nadané
děti, třídy Sovičky v MŠ Roz-
marýnek, kde má STaN své
sídlo.

Odborná setkání STaN při-
nášejí i další zajímavé a aktuální
informace pro rodiče a učitele
nadaných dětí. Nejbližší setkání
Klubu rodičů se konají 24. 3.
a 21. 4., Hosty budou Milan
Hejný, o jehož účinný a motivu-
jící způsob výuky matematiky je
zájem i v zahraničí a Martin
Ježek z AISIS, který poradí, jak
pomoci dětem lépe porozumět
penězům. Na květen připravu-
jeme další Pracovní den STaN.

Na WCGTC konferenci
bude, inspirováno naším Klu-
bem rodičů, věnována zvýšená
pozornost komunikaci s rodiči.

Zájemci o účast na akcích
STaN najdou více informací na
www.talent-nadani.cz,
www.worldconference2011.org.

Eva Vondráková, předsedkyně STaN

Na světovou konferenci dojedete metremDárek pro Johna z Keni
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�

Autoservis vránA – oprAvy os. vozidel všech znAček

tel.: 603 117 059, 311 670 198
www.AutovrAnA.com

MASÁŽ AŽ K VÁM DO DOMU
www.masazdom.cz Tel.: 776 112 553
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

CEREBRUM – Sdružení osob
po poranění mozku a jejich rodin
srdečně zve všechny zájemce na
přednášku MUDr. Jany Zárubové
Epilepsie po poranění mozku,
která se uskuteční 28. 3. od 17.00
hodin. Epileptické záchvaty, kte-
rými se epilepsie projevuje, mají
různou podobu podle toho, z které
oblasti mozku pocházejí. Je důle-
žité, aby jak poranění, tak jejich
rodinní příslušníci a blízcí o tomto

riziku věděli a v případě, že se epi-
leptické záchvaty objeví, vyhledali
pomoc neurologa. V přednášce
budou prezentovány možnosti
léčby v případě, že u člověka po
kraniocerebrálním poranění epi-
lepsie vznikne. Poplatek je 50 Kč.
Místo konání: Křižíkova 56/75A,
Praha 8. Registrujte se prosím do
24. 3. na tel. 226 807 049 nebo na
info@cerebrum2007.cz.

Tereza Žílová

Epilepsie po poranění mozku

Nadaci Leontinka založil pan
Jindřich Lukavský. Pomáhá
dětem a studentům se zrakovým
postižením. Jejím posláním je
umožnit těmto dětem začlenit se
do společnosti, vzdělání a spole-
čenské, sportovní i volnočasové
aktivity. Nadace Leontinka shro-
mažďuje prostředky především
prostřednictvím darů od partnerů

a sponzorů a benefičních akcí.
Dne 27. 1. proběhla v ZŠ Klau-
sova akce k předání 2 000 korun
(výtěžek z vánočního jarmarku)
pro postiženého Kubíka na nákup
speciálního kola. Pracovníci na-
dace zároveň děti obeznámili
s problematikou nevidících dětí
formou her a krátkého povídání.

Sára Lochmanová, žákyně V.A ZŠ Klausova

V naší MŠ a ZŠ speciální Diako-
nie ČCE ve Stodůlkách proběhl
10.února 2011 Den otevřených
dveří a zápis do 1. tříd ZŠ speci-
ální, do přípravného stupně a do
třídy speciální mateřské školy.
Rodiče, kteří ještě nejsou roz-
hodnuti, do které školy své dítě
v září pošlou, mají možnost své
dítě umístit v naší škole. Škola se
zaměřuje na vzdělávání dětí se
speciálními vzdělávacími potře-
bami tj. zejména dětí a žáků

s mentálním postižením, autis-
mem, s tělesným postižením,
s více vadami, případně i jiným
druhem a stupněm zdravotního
postižení. Nabízíme i volné ka-
pacity pro žáky i jiných ročníků
Základní školy speciální, příprav-
ného stupně a kurzu k doplnění
základů vzdělání pro mládež do
26 let věku.

Další informace naleznete na
www.diakoniep13.cz nebo na tel.
235 517 303. Milan Černý, ředitel školy

S ohledem na velké zadlužení
domácností a firem otevíráme
poradenské centrum pro dluž-
níky a speciální poradenství
vedoucí k ochraně majetku
a rozložení rizik při podnikání.

Informace pro občany nalez-
nete na stránkách www.osobni-
bankroty.cz, informace pro firmy
a OSVČ na stránkách www.li-
kvidace-spolecnosti.info.

Další službou pro firmy je pře-
vzetí zadlužené společnosti s ná-
slednou likvidací mimo původní
vlastníky a statutární orgány.

Vaše firma není v kondici
a nechcete již řešit nekonečné
nájezdy vymahačů, exekutorů
a docházet na rozběhlé soudní ří-
zení? Naše společnost zprostřed-
kuje převzetí takto zadlužené
firmy za účelem řízené likvidace

nebo další kapitalizaci pro naše
klienty. Díky nám již za 48 hodin
nemusíte řešit dluhy v nepovede-
ném podnikání a můžete se tak
věnovat běžné činnosti.

Víte, že likvidace firmy trvá
2 a více let? Insolvenční řízení
3 a více let! Za celé toto období
musíte vykonávat součinnost
s exekutory, soudci, insolvenč-
ními správci pod pohrůžkou
trestního stíhání.

Domluvte si konzultaci dříve,
než budete řešit kritický stav ve
společnosti. Je dobré vědět, jaké
máte možnosti v případě hrozí-
cího úpadku.

Pokud vás naše nabídka za-
ujala, můžete využít bezplatné
poradenské linky 840 111 339.

Renata Dvořáková

Nové centrum pro dlužníky

Klub se nachází v Centrálním
parku naproti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova). Je ote-
vřen každé pondělí a středu od
14 do 20 hodin.
Program na březen:
2. 3. středa – výtvarná dílna
7. 3. pondělí – turnaj ve fotbálku
14. 3. pondělí – přespání v klubu

21. 3. pondělí – venkovní akce
28. 3. pondělí – karetní hry

Změna programu vyhrazena.
Těší se na vás Hanka a Eva,
tel. 775 610 001, 775 610 002.

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je spolufinan-
cován MČ Praha 13.

Program klubu JednaTrojka

Ještě jste se nerozhodli?

Střediska Ave Strážnice
Obchodní centrum LUKA, II.posch.,
Mukařovského 1985

Prodejna je otevřena od 1. 3. 2011
od 9 do 18 hodin a v sobotu dopoledne.

Vyráběný sortiment :

Dřevěné hračky
� domky a pokojíky pro panenky,
stavebnice, didaktické hračky, garáže pro
autíčka apod.

Kojenecký a dětský textil
zavinovačky, čepičky, tepláky apod.

Textilní tašky
Chňapky
Ručně tkané koberečky
Doplňkové zboží
levné ponožky (česká výroba), umělecké
svíčky, košíkářské zboží, lahvové víno
přímo od vinaře ze Strážnice apod.

Dárečky zákazníkům prvních 14 dní
z dílen Střediska Ave.
Těšíme se na vás.
Za podporu děkují
zdravotně znevýhod-
nění zaměst-
nanci chráněných
dílen.

ZVEME VÁS do NOVĚ OTEVŘENÉ PRODEJNY VÝROBKŮ CHRÁNĚNÝCH DÍLEN

Nejsme lhostejní
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� V úterý 8. února přijalo naše policejní od-
dělení oznámení o neoprávněném užívání
osobního motorového vozidla z jednoho ze
stodůleckých autosalonů. Jednalo se o nové
vozidlo v hodnotě téměř dvou milionů korun,
které si podezřelá osoba vypůjčila a v dohod-
nuté lhůtě ho autosalonu nevrátila. Bylo zjiš-

těno, že podezřelá žena, která si vozidlo za-
půjčila, vozidlo už nevlastní a věc proto byla
kvalifikována jako krádež. Po vozidle bylo vy-
hlášeno celostátní pátrání. Žena si takto vy-
půjčila a nevrátila už několik aut.
� Dne 7. února jsme přijali oznámení od
ženy, která mezi osmou a devátou hodinou

ráno cestovala metrem ze stanice Anděl do
stanice Nové Butovice. Po vystoupení
z metra zjistila, že jí bylo během jízdy odci-
zeno pouzdro s doklady, které měla v kapse
kabátu. Nejedná se o ojedinělý případ. Přijí-
máme oznámení cestujících, kteří v metru
usnou, pachatelé jim rozříznou oblečení

a odcizí většinou doklady, mobilní telefony
nebo peněženky. Proto prosíme, dávejte si
větší pozor na své věci během cestování
hromadnou dopravou, při čekání na zastáv-
kách nebo při jízdě na pohyblivých scho-
dech metra

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Koncem ledna zadrželi příslušníci
místního oddělení Policie ČR
Stodůlky dvojici pachatelů, čtyři-
ačtyřicetiletého muže a devate-
náctiletou ženu německé národ-
nosti, kteří se na území České
republiky opakovaně dopouštěli
trestné činnosti. Pronajímali si
zde byty, ze kterých následně od-
cizili veškeré zařízení. Policisté
z oddělení v Mukařovského ulici
zadrželi oba pachatele koncem
měsíce ledna roku 2011 na území
svého služebního obvodu. Celá
akce proběhla velice rychle a sto-
důleckým policistům patří velké
poděkování za dopadení pachate-
lů, po kterých bylo vyhlášeno ce-
lostátní pátrání kvůli více než de-
seti vykradeným bytům. Oba
zadržení byli vzhledem k místní

a věcné příslušnosti eskortováni
na kriminální službu Obvodního
ředitelství policie Praha I k dalším
procesním úkonům. Byli vzati do
vazby a bylo jim sděleno obvinění
z trestného činu krádeže.

O jejich trestné činnosti infor-
movala před časem také televize
a zveřejnila i jejich portréty. Krimi-
nální policie žádá případné další
poškozené, aby se přihlásili se
svým svědectvím na lince 158 nebo
na tel. 974 851 813.

Pokud byste se rozhodli pronají-
mat svůj byt, buďte velmi obe-
zřetní, abyste se také nestali
účastníky trestního řízení v roli
poškozeného, jemuž byla způso-
bena majetková újma.

Služba kriminální policie a vyšetřování,

OŘ policie Praha I

Hasičská zbrojnice je připravená na běžný provoz

Stodůlečtí policisté zadrželi celostátně hledané pachatele

Stodůlečtí hasiči se dočkali nové hasičárny.
Hrubá stavba byla dokončena již na podzim,
ale vyžadovala ještě velkou řadu úprav a do-
končovacích prací v interiéru, zejména speci-
álního technického vybavení zbrojnice, které
si členové sboru vyrobili svépomocí.

Hasiči si sami smontovali a zabudovali ku-
chyňskou linku, sporák a lednici, které zakou-
pila městská část a v chodbě si vyrobili
věšákovou stěnu. Od nejmenované firmy, která
vyřazovala nábytek, hasiči za odvoz získali
a dovezli krásný nábytek do kanceláře velitele
a klubové místnosti (skříně s nástavci až ke
stropu, kancelářský rohový stůl s kontejnery,
prosklené vitríny, dvě plechové bezpečnostní
skříně s rolovacími dveřmi). Dle mého odhadu
by toto vybavení nepořídili pod 80 tisíc korun.

Vlastními silami vybudovali také rozvod
vzduchu a elektrického proudu (24V) k jed-
notlivým vozidlům. Elektrický kabel a vzduch
je veden v potrubí od kompresoru po stropě
nad jednotlivá stání vozidel, odkud je pruži-
novou hadicí sveden k přípojce auta. Po odpo-
jení od vozidla (při výjezdu) se hadice smrští
a koncovka zůstává viset metr nad zemí. Rov-

něž uložení nafukovacího člunu vyřešili hasiči
vlastnoručně vyrobeným výtahem s plošinou
a vrátkem. Člun je uložen pod stropem a před
výjezdem je spuštěn přímo na střechu auta,
které ho přepraví. Všichni hasiči mají z vlast-
ního dokončeného objektu ohromnou radost.
Pouze některé jejich manželky si stěžují, že
jsou v hasičárně víc než doma.

Rád bych tímto hasičům z SDH Sto-
důlky poděkoval za jejich nadšení, oběta-
vost a stovky odpracovaných hodin.
Je krásné sledovat, jak umí své schopnosti
a řemeslnou zručnost perfektně využít pro
dobrou věc. Nová hasičská zbrojnice je
v dobrých rukou.

Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení
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Městská policieMěstská policie
Dodávka byla kradená
V ulici Na Dolnici ve Stodůlkách nalezli strážníci 20. ledna odstave-
nou červenou dodávku Peugeot s pražskou registrační značkou. Vo-
zidlo již na první pohled jevilo známky poškození charakteristické pro
násilné vniknutí. Následnou prověrkou v centrální evidenci odcize-
ných motorových vozidel bylo zjištěno, že vozidlo je evidováno jako
odcizené. Vozidlo a další šetření případu si na místě převzali policisté
z místního oddělení Stodůlky.

Zaměřili jsme se na pejskaře
V rámci spolupráce mezi vede-
ním radnice MČ Praha 13
a Obvodním ředitelstvím MP
Praha 13 je prováděna série
akcí se zaměřením na psy a je-
jich majitele. Akce jsou pláno-
vány především v lokalitách,
kde se častěji pohybují pejskaři
a kde také dochází k největ-
šímu znečištění veřejného prostranství v důsledku jejich neukázně-
nosti a bezohlednosti. Během akcí uskutečnili strážníci MP kontrolu
nejméně 120 psů a jejich majitelů, přičemž odhalili 19 podezření
z porušování obecně závazných právních norem. Tyto aktivity budou
s ohledem na povětrnostní podmínky pokračovat i nadále. Tomáš Navrátil

vrchní komisař MP

Hasičské okénko
Třeboničtí bilancovali a trénují
Valná hromada SDH Třebonice se konala 15. ledna. Zástupci sboru,
zásahové jednotky, sportovních družstev, kroužku Mladých hasičů,
kroužku rybářů, Revizní komise a hospodářka seznámili členy a hosty
s činností za uplynulý rok.
Valná hromada schválila
plán práce na rok 2011
a zvýšení členských pří-
spěvků na rok 2012. Na
závěr byla předána putovní
soška Hasič – šikula. Letos
ji získal Lukáš Bican, který
si při nočních útocích po-
pletl terč s halogenem.
Družstvo žen zároveň vy-
zvalo sportovní družstvo
mužů na souboj v požárním
útoku CTIF, který proběhne
v létě na oslavách 115 let za-
ložení sboru.

Den poté jsme na soutěži Vytrvalý dobrák dosáhli dobrých umís-
tění. Kluci vybojovali 1. místo, ženy A 2. místo, ženy B 4. místo
a zásahová jednotka 3. místo. Největší obdiv si zaslouží Danuška
Cveklová a Petr Shrbený, kteří soutěžili i v kategorii nad 55 let, kde
se jim také dařilo a Danuška skončila na 1. místě.

Na začátku února čekalo chlapy ze zásahovky kácení 30 let starého
smrku, který se při větru nebezpečně nakláněl. Za tři hodiny byl
strom na zemi a nařezaný na menší části. Byla to první letošní akce.
Doufáme, že výjezdů a cvičení bude letos více, nejlépe však samo-
zřejmě bez jakýchkoli zranění.

Děti se stále připravují na 1. kolo v uzlování ve Kbelích. Největší na-
děje vkládáme do týmu dorostu, který má dost natrénováno a má tedy
šanci na dobré umístění, tedy pokud nepokazí testy. Muži mají stále
zimní individuální přípravu, ženy naopak zvolily kolektivní trénink
a k posilovně přidaly ještě lekce alpinningu. Monika Malá, SDH Třebonice

Stodůlecký sbor v roce 2010
Zásahová jednotka SDH Stodůlky strávila v roce 2010 přes 262 hodin
při různých událostech – více než 7 hodin u požárů, skoro 113 hodin
prováděli technické zásahy, téměř 78 hodin pomáhali na akcích měst-
ské části a 64,5 hodiny asistovali na sportovních a kulturních akcích.
Celkem tak všichni členové jednotky odpracovali přes 1100 hodin.
Stovky hodin věnovali údržbě techniky a ošetřování výzbroje a vý-
stroje a prací na zařízení nové hasičárny. Zúčastnili se osmi soutěží,
pěti tématických cvičení, tří odborných školení a čtyř stáží u profesio-
nálních hasičů.

Pravidelné stáže na hasičské stanici č. 7 v Jinonicích se členové
výjezdové jednotky zúčastnili i v lednu a únoru. Během služby se
vyjíždělo k jednomu planému poplachu, poté k požáru volného pro-
stranství, kterého se zúčastnila tři družstva, a nakonec k vyproštění
uvízlé osoby ve výtahu. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Hasičské okénko

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově

Požár kontejneru
V pondělí 10. ledna byli policisté krátce před půlnocí přivoláni k po-
žáru ve Stodůlkách. Neznámý pachatel v křižovatce ulic K Zahrád-
kám a K Lužinám zapálil kontejner na tříděný odpad. Hasiči
bezprostředně poté oheň uhasili a zabránili dalšímu rozšíření. Majiteli
vznikla škoda za bezmála deset tisíc korun. Policisté nyní pátrají po
neznámém pachateli, který se dopustil trestného činu poškození cizí
věci, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Jezdil kradeným autem
Ve čtvrtek 20. ledna při běžné silniční kontrole zastavila hlídková
služba v Butovicích osobní vozidlo a kontrolou v evidenci zjistila, že
bylo odcizeno na konci loňského roku v centru Prahy. Třiadvacetiletý
řidič byl na místě zadržen. Vozidlo mělo poškozenou spínací skříňku
a pro startování řidič použil vytržené dráty.

Zloděj přistižen při krádeži
Téhož dne došlo ke krádeži zboží v obchodě s nábytkem ve Stodůl-
kách. Krátce před zavírací dobou odcizil muž v oddělení doplňků do
domácnosti věc v hodnotě několika set korun. Při krádeži byl přisti-
žen pracovníky bezpečnostní agentury. Dopustil se přestupku a poli-
cisté věc na místě vyřešili uložením blokové pokuty.

pprap. Eva Kropáčová

preventivně informační oddělení, PČR - Krajské ředitelství policie
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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.
� 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

� 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.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, koberce,
plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

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

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

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
� 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.

� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč, pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd.,
mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� 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.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S): rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� 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

www.zamrsky.wbs.cz

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

� 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.
� 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.
� 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.

desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky na tel.: 739 029 625.
� Stavební práce na klíč. Fa Kytír - rekonstrukce bytů, bytová
jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost. Tel.:
604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Metoda One Brain - kineziologické poradentství.
Tel.: 775 629 934.
� Kácení a pořezání stromů, předjarní řez dřevin.
Tel.: 775 357 696.
� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt 602 245 428.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Stříhání, trimování a úprava psů všech plemen - Štěpánka
Kindlová, Nušlova 45, Nové Butovice, tel.: 737 274 172. Pracovní doba:
Po 14-21 hod., Út, St, Čt, Pá 9-14 hod., So, Ne dohodou. Ceník: york
350 Kč, pudl, bišon 390 Kč, kokr, střední pudl 450 Kč, trimování 550 Kč.
� Pedikúra, masáže nohou, Poliklinika Lípa - Therap Tilia -
suterén. Tel.: 296 113 350, 736 623 670 nebo na recepci.
� Stěhování MO A HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� 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.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� 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.

Blahopřejeme
� Dne 25. března
oslaví diamantovou
svatbu manželé
Zachovi ze Stodůlek,
Václav a Vlastimila
roz. Šťastná. K to-
muto výročí gratuluje rodina Šťastných.
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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.
� 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. Pane-
lový 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.
� Reality Andrová - prodej a pronájem nemovitostí. Slušné
jednání. Tel.: 775 629 934.

Různé

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Student 3. roč. ČVUT doučí matematiku. Tel.: 604 289 461.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13 provádí bezplatné konzultace pro nastávající ma-
minky, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Info tel.: 251 623
889, www.smetanova-eva.wz.cz.
� Hotel Elma Srbsko-Karlštejn. Školení, kurzy, svatby,
promoce. Salonky-terasa-restaurace-gril. TEl.: 775 100 569.
� Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Vhodné jako sklad. Jen
dlouhodobě, 1.200 Kč/měsíc. Tel.: 603 522 472.
� Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství. Tel.: 737 601 975.

�Pronajmu podzemní garážové stání - 50 m od metra
Hůrka, ostraha 24 h. 1.300 Kč/m. Tel.: 602 350 095.
� Pronajmu dlouhodobě garáž u stanice metra Luka nebo Lužiny.
Tel.: 732 344 467.
� Pronajmu příjemný byt 1+1 Praha 13, 7.000 Kč + 3.500 doplatky -
dlouhodobě. Prodám chalupu zn. CHKO Kokořín - cena k jednání. Tel.:
775 629 934.
� Prodám pozemek na výstavbu RD 760 m2 obec Úhonice. 12 km od Zli-
čína, autobus (PID) k metru.V ceně elektrická a vodovodní přípojka.
Cena 1.950.000 Kč.Tel.: 608 703 141.
� Prodám usedlost v obci Úhonice před celkovou rekonstrukcí. 12 km
od Zličína, autobus (PID) k metru. Dům je kamenný 25x7 m, 5 místností
+ sklepy. Pozemek 600 m2. Ceana 3.000.000 Kč. Tel.: 608 703 141.
� Pronajmu dlouhodobě garážové stání v Praze - Stodůlky, Velká
Ohrada. Cena 1.400 Kč/měs. Sleva možná. Tel.: 725 178 180.
� Pronajmu garáž Nušlova ul., 1.500 Kč/měs. Tel.: 605 272 707.
� Hledám pronájem nebo spolunájem prostor pro modeling
nehtů. Tel.: 737 711 360.
� Pronajmu garáž v Kettnerově ulici. Tel.: 728 188 006.
� Pronajmu gar. stání u metra Hůrka, tel.: 734 491 218.
� Pronajmu garáž u metra Nové Butovice. Tel.: 608 912 071.
� Pronajmu nezaříz. 2+K.K. u metra Lužiny max. 2 bezdět.
lidem, 12.000 Kč vč. služeb. Přímý maj. Tel.: 723 885 946.

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

� Prodám byt 1+K.K./B v novostavbě - Harmonická ul., Sto-
důlky. Přímý majitel. Tel.: 602 391 292, mail: pze@tk.dk.
� Prodám starší domek na pozemku 633 m2 v Praze 13 -
Kovářova 22. Zn.: chalupap5@seznam.cz.

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

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

�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.
� 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.
� Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou profi
stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme
se vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 5 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.

� Maminka s 5 letým synem hl. kamarádku také s 4-6 letým
chlapečkem na hřiště a společné akce. Tel.: 732 842 605.
� Obchůdek Štěstíčko v poliklinice Lípa, Nové Butovice, vás
zve na prezentaci a prodej výrobků - vše pro zdraví (relaxační polštářky,
panenské oleje lisované za studena, zelené bio potraviny, bylinné čaje,
koření bez glutamanu, masážní přístroje na páteř i nohy na vyzkoušení
zdarma. Při nákupu nad 200 Kč 5% sleva s tímto kupónem. Tel.: 605
290 599, www.zlatestranky.cz/obchudekstesticko/.
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Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10%
Tel.: 604 807 906, 604 940 922
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem

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

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

L

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 seřízení plastových a dřevěných oken
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

ZAHRADNICTVÍ KRÁL
vás zve 18. -19. 3. na
OTVÍRÁNÍ JARA

Slevy 5 % na veškeré substráty.
www.zahradnictvikral.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

Alergologie a klinická imunologie
Pod kulturním domem 932/1,  Praha 13

Zastávka autobusu č. 174, 130 – 
„Nová kolonie“

přímo před domem, zastávka metra B „Luka“
7 minut pěšky přes centrální park.

MUDr. Jindřich Lahovský
Objednání možné – telefonicky:

235 313 367 
e-mailem: alergo5@volny.cz

www.alergo.cz
Rádi Vás uvítáme v našich nových prostorách,
krátké objednací lhůty, žádné čekání, smlouvy 

se zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí,
vstřícný personál.

Hovoříme anglicky, německy a rusky.
Nabízíme očkování proti klíšťové encefalitidě,

chřipce a další.

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz
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V lednu proběhla v Gymnáziu Ja-
roslava Heyrovského série předná-
šek z oblasti právního vědomí 
a prevence rizikového chování
a kriminality mládeže, kterou rea-
lizoval tým lektorů Útvaru pre-
vence Městské policie hl.města
Prahy. Na nižším stupni gymnázia

studenti rovněž absolvovali pro-
gramy primární prevence organizo-
vané o.s. Prev-centrum, s kterým
škola již dlouhodobě spolupracuje.
Tyto akce oživily náročné období
uzavírání prvního pololetí a vě-
říme, že studentům přinesly i nové
podněty a informace. Daniela Šiffelová

Dne 26. ledna se v Domě dětí 
a mládeže na Smíchově konalo
obvodní kolo (Praha 5 a Pra-
ha 13) matematické olympiády
pro 5. ročník. Naše škola ZŠ Jan-
ského vyslala do boje Kubíčka
Radu z 5.A. Umístil se na 6. mís-
tě, 28. ledna v obvodním kole

Pythagoriády v ZŠ Barrandov
vybojoval 2. místo. Úspěšný byl
i další favorit z 5.A Honzík Pau-
ček, který zde získal 4. místo.
Oběma gratulujeme a přejeme
další vítězství na matematických
bojištích. 

Helena Lenhartová, ZŠ Janského 

Leden, měsíc prevence

Úspěšní řešitelé 

Dne 4. května ve 14 hodin pro-
běhne ve Fakultní základní škole
Brdičkova 1878 přijímací řízení
pro žáky, kteří by měli zájem nav-
štěvovat některou z našich tříd. 
Nabízíme následující možnosti:
pro žáky současných 1 - 9. tříd
� sportovní třída pro žáky sou-

časných 5. tříd 
� jazyková třída (angličtina,

francouzština, němčina)
� sportovní třída
� matematicko-přírodovědná 

třída
� umělecká třída s rozšířenou 

výukou výtvarné výchovy
Informace na tel. 235 515 884,
přímo ve škole a také na
www.fzsbrdickova.cz.

Jan Šafir, ředitel školy

Nabídka specializovaných tříd

I když je dávno po Váno-
cích, přece jen se k nim
ještě vrátíme. Chceme se 
s vámi podělit o zážitek 
z akce zvané Spaní pod
vánočním stromečkem,
která v ZŠ Mohylová
proběhla již potřetí. Děti
z 5.B psaly z této událos-
ti reportáž a pak hlasova-
ly, který článek by se měl
objevit v časopise. Nejví-
ce hlasů zaslouženě získala Ni-
kolka Šťástková:

Celý prosinec jsme se těšili na
to, až budeme spát ve třídě pod
vánočním stromečkem. Paní uči-
telka nám totiž dala pozvánku na
tuto akci měsíc předem. A pro-
tože už jsme pod stromečkem
spali, věděli jsme, že je na co se
těšit. V úterý před Štědrým
dnem jsme se navečer sešli ve
škole. Měli jsme s sebou spacáky,
karimatky, svačinu a dobrou ná-
ladu. Nejprve jsme spolu s rodiči
měli tvořivou dílnu. Když rodiče
odešli, rozdávali jsme si dárečky.
A moc jsme si to užili. Připravili

jsme si věci na spaní a potom
jsme si povídali a dívali se v tele-
vizi na film Garfield. Potom už
se nám klížila očka a tak jsme za-
lezli do spacáků. Potom jsme 
si povídali a chechtali se tak
dlouho, dokud nepřišla paní uči-
telka a nařídila nám, ať spíme.
Musela ale přijít několikrát,
dokud jsme neusnuli. Ráno jsme
se cítili zvláštně, protože zatímco
jsme vstávali, chodily kolem nás
děti do školy. Spaní pod stromeč-
kem se mi moc líbilo, jen mě
mrzí, že už si to nezopakujeme.
Příští rok už totiž budeme každý
v jiné škole. Kateřina Kudláčková

Spaní pod vánočním stromečkem 

Neučíme o jazyce, učíme jazyk
Základní škola s rozšířenou vý-
ukou jazyků Bronzová 2027 ote-
vírá pro rok 2011/2012:

pro žáky 6. tříd 
� třídy s pokračováním v inten-

zivní výuce angličtiny a počát-
kem výuky druhého světového
jazyka – němčiny, nabízí bo-
hatý výběr volitelných před-
mětů včetně třetího jazyka
(španělštiny), všechny třídy
mají výuku informačních tech-
nologií. 

Vzhledem k vynikajícím výsled-
kům všech našich žáků (viz naše
www) zaručujeme po absolutoriu
bezproblémový a úspěšný pře-

chod na gymná-
zia i střední školy.

Škola nabízí v odpoledních
hodinách řadu aktivit a kroužků
ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže Stodůlky.

pro žáky I. stupně
� třídy s intenzivní výukou an-

gličtiny doplněné jazykovými
aktivitami s rodilým mluvčím
ve školní družině, ŠD je pro
děti až do 5. třídy denně 6.30 –
17.30 hod.
Přihlášky a další informace na

www.zs-bronzova.cz, 
tel. 235 514 369, 235 514 356.

Svatava Čočková a Alena Šoukalová,

zástupkyně ředitele 

Neučíme o jazyce, učíme jazyk

Na konci ledna proběhla obvodní
kola matematických soutěží pro
žáky 5. ročníku základních škol.
Kromě matematické olympiády se
pro páťáky poprvé konala i Pytha-
goriáda. V ní si nejlépe ze všech
řešitelů v Praze 13 vedl Kryštof
Beneš ze ZŠ Kuncova, který obsa-
dil 1. místo. Upozorňujeme rodiče
žáků 5. tříd, že budeme i v příštím
školním roce otevírat v naší škole
studijní skupinu se zaměřením na

matematiku a informa-
tiku. Umístění žáka 5. ročníku 
základní školy na některém 
z předních míst v obvodním kole
matematické soutěže nebo pro-
spěch s vyznamenáním v 1. polo-
letí 5. třídy jsou automatickou
vstupenkou do 6. třídy s rozšíře-
nou výukou matematiky. Přihlášku
i podmínky přijímacího řízení na-
jdete na www. zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Matematické soutěže se rozběhly

Všichni jsme se těšili na vý-
znamný lednový den - zápis do
1. třídy. Pro budoucí školáky
jsme připravili pohádkovou
stezku inspirovanou pohádkou
O Zlatovlásce. Děti plnily úkoly
na různých stanovištích - vyprá-
věly pohádku podle obrázků,
zpívaly o zvířátkách, kreslily po-
stavu Jiříka, stavěly hrad, hle-
daly v bludišti na interaktivní

tabuli živou a mrtvou vodu, na-
vlékaly korálky, lovily rybičky 
a jiné. Nakonec si vybarvily ke-
ramickou rybičku, kterou si 
odnesly domů jako dárek. Dě-
kujeme našim žákům 9. tříd,
kteří se o své malé kamarády
hezky starali. Těšíme se na naše
nové prvňáčky.

Miroslav Foltýn, ZŠ Janského 

Zápis do 1. třídy 
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Co vy na to, pejskaři?
Vloni, na začátku ledna, jsem
našla ve STOPu poděkování pej-
skařům za odklízení psích exkre-
mentů, které přišlo v době krátké
oblevy a já nevěděla, jak s touto
zprávou naložit. Uklízí svědo-
mitě pejskaři v okolí radnice?
Vždyť mi se vydáváme den co

den minovým polem psích vý-
kalů vstříc školce a děti jsou in-
struovány strohými povely: „Jdi
rovně, nikam neodbíhej, jinak
šlápneš do ... (nepoužívám „do
psího hovínka“). Tak kde je
chyba? Už si připadám lehce jako
psychopat. Pouštím děti na za-
sněžený kopeček přímo před MŠ
(a nejsem sama), doma zjistím,
že jsou kompletně obalené psím

exkrementem, takže kontaktuji
ostatní rodiče a stav je stejný!
Komu tedy patří veřejné pro-
story? Mám pocit, že děti mají
nárok na pohyb jen na hřištích.
Mnohdy je však tak směšně vy-
hrazené, jako např. nové hřiště
vedle minigolfu, kde mají zřejmě
malé děti přeskočit natažené
provazy (pes v téhle situaci ví-
tězí), a teprve potom se mohou
zhoupnout na houpačce. I v létě
je nutno hlídat pohyb dětí 
v parku, chuť proběhnout se po
trávníku je taktéž velkým rizi-
kem. Děti přece nepatří do vy-
mezených lokalit a běžný občan
má právo se projít paloukem 
v parku bez toho, aby sledoval
svůj krok. Tak to alespoň funguje
ve Vídni, kde mají psi svůj vyhra-
zený prostor. Toto není jen nářek
žen na mateřské dovolené, ale
tuším, že i postesk všech lidí,
kteří si myslí, že mají ve své
čtvrti nárok na relaxaci a bez-
pečný pohyb na komunikacích 
i v parcích! Pokud nejsou jejich
vášní galoše!

Ivana Ransdorfová  

Párové sluneční hodiny na Lužinách
V říjnu 2010 byly dokončeny pá-
rové sluneční hodiny na nové fa-
sádě bytového domu Bronzová
2024–2026, který stojí poblíž
stanice metra Lužiny. Párové slu-
neční hodiny se vyskytují po-
měrně vzácně. V našem případě
sestávají z dvojice slunečních
hodin nacházejících se na jižní 
a východní stěně domu. Návrh
využívá možnosti demonstrovat
na každém z číselníků jiný kon-
strukční princip a tím i dva různé
způsoby odečítání časových
údajů. Po výtvarné stránce byly
oba číselníky navrženy v jednot-
ném stylu, který vychází z barev-
ného pojetí fasády.

U východních hodin byla jako
stínový ukazatel zvolena tyč
kolmá ke stěně (stylos) a zakon-
čená koulí (tzv. nodus). Jedná se 
o historicky starší řešení, kdy ča-
sový údaj je odečítán pouze podle
polohy stínu této koule mezi ho-
dinovými ryskami na číselníku.
Směr stínu tyče v tomto případě
nemá pro zjišťování časových
údajů žádný praktický význam.

Číselník východních hodin ob-
sahuje několik prvků. Především
to jsou hodinové rysky pro IV. až
X. hodinu ranní, slabšími čarami
jsou naznačeny půlhodiny. Shora
je číselník ohraničen obrazem ho-
rizontu, tj. vodorovnou přímkou,
která vyznačuje časy východů
slunce během celého roku. Spodní
zakřivená čára má tvar hyperboly 
a jedná se o datovou křivku let-
ního slunovratu. To znamená, že 
v době kolem letního slunovratu
se bude stín nodu (koule) pohybo-
vat po této křivce. Analogicky
horní zakřivená čára je rovněž hy-
perbola, tentokrát pro zimní slu-
novrat. Přímka uprostřed, která
protíná všechny hodinové rysky,
má rovněž kalendářní význam 
a stín nodu po ní běží při jarní
nebo podzimní rovnodennosti.

U jižních hodin byl jako stí-

nový ukazatel zvolen tzv. polos,
což je šikmá tyč, která je rovno-
běžná se zemskou osou. Díky
této její vlastnosti lze časové
údaje na číselníku odečítat po-
hodlně podle směru stínu polosu,
respektive polohy stínu mezi ho-
dinovými ryskami. Číselník se
může zdát přehlednější, než je
tomu u hodin východních, ale
také poskytuje méně informací,
vlastně jen časové údaje, a to od
VIII. hodiny ranní do IV. hodiny
odpolední. Slabšími čarami jsou
opět vyznačeny půlhodiny. 

Čas, který sluneční hodiny
ukazují, je dán astronomickými
zákonitostmi. Nejedná se přitom
přesně ani o letní, ani o „zimní“
čas, ale o místní čas (v našem
případě pro Lužiny) daný sku-
tečným pohybem slunce po ob-
loze. Tímto způsobem měřený
čas byl v minulosti v běžném ži-
votě používán – pravda, v do-
bách, kdy na nějaké minutě
nezáleželo a každé větší město
mívalo „svůj“ vlastní čas. Dnes se
vám proto může zdát, že slu-
neční hodiny se občas opožďují,
občas předcházejí. Může to být
až o více než čtvrthodinu, ale po
většinu roku jsou tyto rozdíly vý-
razně menší. Pro běžnou orien-
taci můžeme počítat s tím, že
sluneční hodiny budou ukazovat
přibližně středoevropský
(„zimní“) čas. Pokud budeme
chtít znát přibližnou hodnotu
letního času, musíme k údaji na
slunečních hodinách 1 hodinu
přičíst. Více informací najdete na
http://slunecnihodiny.wz.cz.

Pavel Marek
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Životní prostředíŽivotní prostředí

K dubnovým
oslavám Dne
Země přibylo
na třináctce
přes 1 000 no-
vých dřevin.
Část z nich
rozdali místní
skauti z 96. od-
dílu Šipka u stanice metra na Lužinách 
a další si rozebrali účastníci víkendové akce
Společnosti pro ochranu Prokopského a Da-
lejského údolí. Studenti Gymnázia Stodůlky
(na snímku) měli při sázení stromků možnost
naučit se rozpoznávat jednotlivé druhy dřevin
a dozvědět se, jak a kde stromek správně
umístit. „Když si každý zasadí svůj strom,
bude se nám společně lépe dýchat,“ připo-
mněl poslanec a radní Prahy 13 Petr Bratský,
který sazenice lípy, hlohu, dubu, střemchy či
jeřábu zajistil. -red-

Tisíc nových stromků Kam s nimi?
Odpady, které nepatří do kontejnerů na
směsný odpad, můžete zdarma odevzdat na
níže uvedených místech.

Baterie a monočlánky
(tužkové a knoflíkové
baterie, dobíjecí aku-
mulátory z mobil-
ních telefonů) 

Sběr zajišťuje např.
ECOBAT, s.r.o., 
www.ecobat.cz
Sběrná místa:
Úřad městské části
Praha 13; základní
školy (které se ke sběru přihlásily); BAU-
MAX ČR, Jeremiášova 1102; BILLA, Jere-
miášova 2580; AHOLD ČR (Albert),
Mukařovského 1985 a Drimlova ul.; Kauf-
land ČR, Pod Hranicí 1304; Tesco Stores
ČR, Mukařovského 168; Elektronické za-
bezpečovací systémy, Archeologická 2256;
HP Tronic, Nárožní ul.; Kik textil a Non –
Food, Mukařovského 1985 a Prusíkova
2577; MAKRO & Cash Carry ČR, Jeremi-
ášova 7; Domácí potřeby Lužiny, Archeolo-
gická 2256; NORMA, Hábova 1517; Lidl
ČR, Červeňanského ul.; IKEA ČR, Skandi-
návská 144

Světelné zdroje
(lineární zářivky, kompaktní úsporné zářivky,
výbojky, paticové LED zdroje)

Sběr zajišťuje např. EKOLAMP – kolek-
tivní systém, www.ekolamp.cz
Sběrná místa:
Úřad městské části Praha 13; Domácí po-
třeby Lužiny, Archeologická 2256; FZŠ
Mezi Školami 2322; BAUMAX ČR, Jeremi-
ášova 1102; Elektroslužby Dvořák, Sluneční
nám. 2563; Zlatnictví – Hodinářství, Seydle-
rova 2451; Lidl ČR, Nárožní 1488; Möbelix
CZ a XXXLutz CZ, Nárožní 1390

Nepotřebné léky a cytostatika
Sběrná místa:
Všechny lékárny na území hl. m. Prahy

Výše uvedené nebezpečné odpady můžete
zdarma odevzdat také ve sběrných dvorech
hl. m. Prahy. Nejbližší sběrné dvory se na-
cházejí v ul. Puchmajerova a v ul. Klikatá
1238, Praha 5. Provozní doba je po – pá 
8.30 – 18 hod. (zimní období 8.30 – 17.00),
so 8.30 – 15.00 hod., tel. 284 098 495.

Charitní šatníky - použitý textil 
Husníkova 2079: čtvrtek 17.00 - 19.00
(Milan Šamánek, tel. 728 788 909) 
Přecechtělova 2243: pondělí 17.00 – 18.30
(Markéta  Dlouhá, tel. 608 539 796)

Michaela Líčková

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Přistavení:          17. 3.           14. 4.
STODŮLKY
Chalabalova                                          parkoviště u č.p. 1611
Kovářova x Mládí (jen 17. 3.)
Vlachova x Šostakovičovo ná,. (jen 14. 4.)

na chodníku proti č.p. 1511
Hábova (jen 17. 3.) parkoviště před domem č. p. 1564
nám. Na Lužinách                                                    na náměstí
Melodická x Operetní (jen 14. 4.)
Vackova (jen 14. 4.) parkoviště (slepý konec)
Pod Zličínem (jen 17. 3.) u retenční nádrže
TŘEBONICE
K Řeporyjím (jen 14. 4.)            křižovatka s ul. K Brůdku
K Řeporyjím (jen 17. 3.)                                        u kapličky

Přistavení:         24. 3. 21. 4.               
LUŽINY
Fantova  (jen 24. 3.) parkov. před provoz. Barum
Chlupova (jen 24. 3.) u mateřské školy
Amforová (jen 24. 3.)                           proti domu č.p. 1895
Podpěrova (jen 21. 4.) před mateřskou školou
Bellušova (jen 21. 4.) parkoviště proti č.p. 1804
Trávníčkova (jen 21. 4.) u tržiště
Sezemínská parkoviště u trafostanice
U Jezera (jen 21. 4.)                  parkoviště proti č.p. 2039
Zázvorkova  (jen24. 3.) proti domu č.p. 2003
Kettnerova (jen 24. 3.) parkoviště u trafostanice
Kettnerova (jen 21. 4.) parkoviště proti č.p. 2059

Přistavení:          31. 3.                28. 4.                                                                                                                                                                                                             
NOVÉ BUTOVICE
Suchý vršek (jen 31. 3.) rozšíř. chodník u č.p. 2096

Ovčí hájek (jen 28. 4.)            parkoviště proti č.p. 2159
Husníkova (jen 21. 4.) u trafostanice
V Hůrkách (jen 28. 4.na chodníku proti ul. Seydlerova
Nušlova (jen 31. 3.) parkoviště proti č.p. 2289
Nušlova (jen 28. 4.)  rozš. chodník mezi č.p. 2268 a 2269
Běhounkova parkoviště proti č.p. 2462
K Hájům x Okruhová (jen 28. 4.).
HÁJE 
5. máje (jen 31. 3.) proti domu č.p. 325 
VIDOULE 
K Fialce                     plocha před býv. prodejnou  potravin

Přistavení:          7. 4. 5. 5.
LUŽINY
Böhmova (jen 7. 4.) parkoviště u kotelny
MALÁ OHRADA 
K Sopce proti restauraci U Šimáčků
VELKÁ OHRADA 
Bašteckého chodník u parkoviště
Pavrovského x Přecechtělova u kont. na směsný odpad
Červeňanského (jen 7. 4.) nástupní ostrůvek BUS
Janského x Prusíkova rozšířený chodník u č.p. 2437
Janského rozšíř. chodník proti č.p. 2370
Nad Dalejským údolím (jen 5. 5.)                komunikace
K Opatřilce x K Jihu (jen 5. 5.)

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností pro
obyvatele Prahy 13, nikoli pro živnostníky a firmy. Přistavovány
jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po naplnění jsou odváženy již
v pátek či v sobotu.Případné dotazy a připomínky vám zodpoví
pracovníci OŽP na tel. č. 235 012 470. Michaela Líčková

Datum:   24. 3  čt        23. 6. čt        22. 9. čt
Zastávky sběrové trasy Doba stání
ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00–15.20
ul. Živcových (točna autobusu) 15.30–15.50
ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)

16.00–16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti č. 2267) 17.00–17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40–18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00

Datum:   12. 4. út        12. 7. út        11. 10. út
Zastávky sběrové trasy Doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům (u kapličky)

15.00–15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku 15.30–15.50

Datum:   21. 4.  čt        21. 7. čt       20. 10. čt
Zastávky sběrové trasy Doba stání
náměstí Na Lužinách 15.00–15.20
ul. Mládí (u KD Mlejn) 15.30–15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti č.p. 1804) 16.30–16.50
Ul. Kolovečská (u bývalé sběrny surovin) 17.00–17.20
Ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50

ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10–18.30
křižovat. ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)

18.40–19.00

Datum:   14. 3.  po        13. 6. po        12. 9. po
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 - Sportcentrum)

15.00–15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřej. osvětlení)

15.30–15.50
K Sopce (zpevněná panel. plocha - proti č.p. 1655)

16.00–16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.p. 1329/2) 16.30–16.50
křižovatka ulic Operetní x Melodická 17.00–17.20
Chalabalova (parkovací záliv proti č.p. 1612) 17.30–17.50
K Hájům (plocha naproti č.p. 821/11- u dřevěného oplocení)

18.10–18.30
K Zahrádkám (park. záliv před vchodem do restaurace
č.p. 1047/21a 18.40–19.00

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané prostřednic-

tvím obsluhy vozidla odevzdat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, ma-

zací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské), ředidla, barvy, léky, teploměry,

kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky),

fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, od-

straňování plísní), zářivky a výbojky. za OŽP Michaela Ličková

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
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Zaříkávání nemocí – František
Charvát (1908)
Ve zdejší obci na Lužinách
čp. 81 bydlel v tu dobu nej-
starší občan Frant. Charvát,
starý 96 let. Lidé věřili, že
čaruje. Vždy po ránu se myl
v kamenném hrnku na prahu
chléva otočen obličejem ven. Svá osetá pole oblézal v pravé po-
ledne po kolenou. Měl herbář, který je dnes v majetku Josefa Naj-
mana ve Zbuzanech. Lidé věřili, že má čarodějnou knihu. Charvát
byl také nejstarší včelař. Choval včelstva v 150 cm dlouhých klá-
dách, ležících na zemi. Včely v nich žily na divoko. Byl ve svých
96 letech tak svěží, že ještě před smrtí mlátil ve čtyřech na mlatě
žito. Vybral Dan Novotný

1. 3. 1946 se narodil český tenista Jan Kodeš.                                                     
4. 3. 1917 se narodil český zpěvák a skladatel Arnošt Kavka.
8. 3. 1990 tragicky zahynul vynikající český dětský herec Tomáš Holý.

10. 3. 1417 se pražská univerzita přihlásila oficiálně k přijímání podobojí. To zname-
nalo její definitivní rozchod s katolickou církví. 

11. 3. 1985 byl zvolen Michail Gorbačov generálním tajemníkem Ústředního výboru
Komunistické strany SSSR. 

15. 3. 1907 byly ve Finsku, jako v první evropské zemi, do parlamentu zvoleny ženy.
28. 3. se narodil prozaik Bohumil Hrabal(1914), skladatel Jaroslav Vej-

voda(1902), filozof Jan Amos Komenský (1592).

A v Praze 13?
Před jedenácti lety získala Fakultní základní škola profesora  Otokara Chlupa, jako první
škola v ČR, Certifikát Metodického a tréninkového centra kritického myšlení.

Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v březnuKalendárium aneb událo se v březnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Návrat muzejní legendy
Středa 15. února vytvořila 
stylové sladění 180. výročí vý-
znamného českého stavitele
a mecenáše kultury Josefa
Hlávky se slavnostním otevře-

ním Národního technického
muzea po 1621 dnech náročné
stavební rekonstrukce. NTM
bylo založeno roku 1908 a je se
svými 5500 metry čtverečními
a pětitisícovkou exponátů nej-
větší českou institucí speciali-
zovanou na muzejní exponáty
technického charakteru. Náv-
štěvníci si mohou prohlédnout

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu
pět nových a reinstalovaných
expozic a dvě výstavy. Vysta-
vena je např. koněspřežná ha-
sičská stříkačka z roku 1795,
která hasila (a neuhasila) požár
Národního divadla, nebo že-
lezniční vůz z roku 1891, který
je jediným dochovaným vozem
salonního vlaku císaře Fran-
tiška Josefa. Perličkou je aktu-
ální krátkodobé vystavení
jediných dvou českých Nobelo-
vých cen - akademika Jaroslava
Heyrovského za polarografii
z roku 1959 a básníka Jaroslava
Seiferta z roku 1984. Dosa-
vadní rekonstrukce stála 370
milionů korun, k nímž je třeba
započítat ještě 130 milionů na
expozice. Národní technické
muzeum je otevřeno od úterý
do neděle od 10 do 18 hodin.
Více informací najdete na
www.ntm.cz.

–dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Stavba prodloužení trasy
metra A úspěšně pokračuje po-
dle harmonogramu. Jsou připra-
veny přístupové štoly a sjízdné
rampy k budoucím stanicím 
a traťovým tunelům Vypich,
Evropská, Kladenská a Kukulo-
va. Nyní již bude moci být na-
sazen první razící štít ze stave-
niště na Vypichu směrem do
Dejvic. Na stavbě budou nasa-
zeny dva razící štíty s rychlostí
postupu 300 – 400 metrů za
měsíc. Celkové náklady činí
18,7 mld. Kč v úrovni cen roku
2008. Cestující by se měli svézt
v roce 2014.
� Otevřením výtahu ve východ-
ním vestibulu metra C Háje
vznikla další bezbariérová stani-
ce. Pražské metro tak má v sou-
časnosti bezbariérově přístup-
ných 35 z 57 stanic. Celkové
náklady na přestavbu tohoto vý-
stupu činily 56 milionů korun. 
� Zastupitelstvo hlavního města

Prahy schválilo rozpočet hlavní-
ho města na letošní rok, podle
kterého začne hospodařit 
od 1. března. Ten počítá letos 
s příjmy ve výši 37,4 miliardy ko-
run a výdaji 46,41 miliardy. Pra-
ha bude dál pokračovat ve stavbě
Městského okruhu, tunelového
komplexu Blanka i prodloužení
linky metra A. 
� V dubnu bude ve vytipovaných
lokalitách a objektech na území
Prahy zahájena deratizace povr-
chu a kanalizační sítě. Deratizace
probíhá každoročně podle po-
drobného časového a územního
harmonogramu. Praha na ni letos
vynaloží 3 miliony 660 tisíc ko-
run. Z uvedené částky je
2 930 000 Kč určeno na povr-
chovou deratizaci a 730 000 Kč
na deratizaci kanalizační sítě.
V Praze 13 bude deratizace pro-
bíhat především v okolí stanic
metra Nové Butovice, Hůrka,
Luka, Stodůlky a Zličín. –dn-

TOULKY
Na start této vycházky se dosta-
nete ze stanice metra C Roztyly.
Pokud vyjdete z vestibulu směr
Kunratický les, narazíte na roz-
cestník turistických značek. Žlutá
značka vás povede po kraji lesa po
zpevněné cestě, takže můžete vy-

cházku absolvovat i s dětmi na
kočárku. Prvním orientačním
bodem na trase je restaurace Za
větrem. Po krátké cestě stále po
žluté značce dojdete k restauraci
Na tý louce zelený a posléze
k poslední restauraci na trase - 

U krále Václava. Pak už nastupuje
jen příroda. Mění se i barva
značky, a to na zelenou. Kousek
od rozcestníku můžete s dětmi
pozorovat srnky ve výběhu. Dále
už půjdete jen lesem a zpívat na
cestu vám budou ptáci. Na trase
je i několik lesních hřišť pro děti.
Nedaleko toho posledního, když
se budete blížit k civilizaci, bude
zelená značka odbočovat vlevo 
a cyklostezka vpravo. Jděte po
směru cyklostezky a u tabulky
Památný strom se vlevo napojte
na modrou značku. Ta vás po
okraji sídliště Chodov a později

opět lesem povede kolem Vel-
kého altánu zpět na start vy-
cházky. Máte za sebou 9 km 
a příjemně strávené odpoledne.
Kromě tohoto „tříbarevného ko-
lečka“ můžete zvolit o něco
kratší, ale méně schůdné „dvou-
barevné kolečko“ přes zajímavou
zříceninu Nový Hrádek. 

Tomáš Lubovský, 

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TURBAN

Procházka Kunratickým lesem
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Železo jako nový materiál, využí-
vaný k výrobě nástrojů, zbraní 
i ozdob, dalo název dalšímu vý-
znamnému úseku pravěkých dějin
- době železné (750 př. n. l. – 0).
V tomto období rozkvétá hospo-
dářství, dálkový obchod 
a kulturní kontakty s vyspělým
antickým světem ve Středomoří.
V jeho starší fázi, době halštatské
(750 – 460 př. n. l.), žil ve střed-
ních Čechách lid kultury bylan-
ské – předchůdce historických
Keltů.

Intenzivně tehdy bylo osídleno
také území dnešní Prahy 13.
Stopy vesnic bylanské kultury
byly zachyceny v Třebonicích,
kolem východní části Kovářovy
ulice ve Stodůlkách, v místech
sídliště Lužiny i v Centrálním
parku a prostoru bytových domů
Nová Kolonie poblíž horního
toku Prokopského potoka. By-
lanská osada žila
také v oblasti jino-
nického zá-
mečku, další
stopy na-
jdeme 
v Nové
Vsi,

na Závětinách a na Manoušce 
v Řeporyjích. Hroby z tohoto
období se našly u stodůleckého
hřbitova, dále při stavbě sídliště
Nové Butovice a nejnověji také
na ploše budoucího Západního
Města. Tady odkryli archeolo-
gové jedno z největších pohřebišť
bylanské kultury v Praze – cel-
kem 51 žárových hrobů různých
typů, od jednoduchých mělkých
jamek se spálenými kostmi a bez
milodarů, přes pohřby s urnou až
po bohatě vybavené hroby 
s množstvím keramických nádob
a pod kamenným závalem. V těch
byli pohřbeni zřejmě významnější
členové tehdejší společnosti.

V mladší době železné neboli
laténské (460 př. n. l. – 0) naše
území osídlili Keltové, první his-
toricky známé etnikum u nás.
Od jména jednoho jejich kmene,
Bójů, pochází jméno naší země –
Boiohaemum/Bohemia. Keltové
zdokonalili zemědělskou a ře-
meslnou výrobu i většinu ná-

strojů, poprvé použili
hrnčířský kruh a vyna-

lezli rotační mlýn na
obilí. Od 2. sto-

letí př. n. l.
budovali
rozlehlá
opevněná
města – op-
pida. Jedno
z nich se

rozkládalo 
i na Závisti 

u Zbraslavi na

Po stopách Keltů z doby železnéVÝLET DO MINULOSTI

dnešním jižním okraji Prahy.
Pozůstatky keltských osad

byly nalezeny v jižní části Třebo-
nic a u stodůleckého hřbitova.
Další sídliště existovala v pro-
storu mezi ulicemi Kovářova 
a Oistrachova ve Stodůlkách, 
v Centrálním parku, v poloze Na
Dolnici a také těsně u západních
hranic dnešní Prahy 13, v mís-
tech jinonického zámečku a jeho
okolí. Zatím posledním objevem
jsou pozůstatky sídliště ze starší
a počátku mladší doby železné,
prozkoumané na ploše nového
sportoviště v Centrálním parku.
Našly se tu zahloubené části
obydlí se spodky ohnišť a jam-
kami po vnitřním zařízení
i různé rozbité a ztracené části
vybavení tehdejších domácností:
zlomky keramických nádob
včetně cedníků, hliněné závaží 
a přesleny, různé nástroje z kosti,
skleněné korálky a kamenné
brousky. K zařízení sídliště pat-
řily také okrouhlé zásobní jámy

na obilí, posléze využívané 
k ukládání odpadu.

K životu keltských osad patřila
také pohřebiště zemřelých. Kelt-
ské hroby byly objeveny již na
konci 19. století ve Šmídově pís-
kovně v Řeporyjích a v 1. polo-
vině 20. století v Třebonicích 
a u stodůleckého hřbitova. 
Na 56 hrobů z velkého keltského
pohřebiště ze 4.–3. století př. n. l.
prozkoumali archeologové při
stavbě metra B poblíž jinonic-
kého zámečku. Zemřelí byli ulo-
ženi jednotným způsobem 
v hlubokých obdélných jamách
orientovaných většinou ve směru
sever–jih, někdy v dřevěných 
rakvích, v natažené poloze s ru-
kama podél těla a s hlavou k se-
veru. Byli pohřbeni se svými
šperky a ozdobami, bojovníci též
se zbraněmi a zbrojí.

Toto pohřebiště patří svým
rozsahem k největším svého
druhu v Čechách.

Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. města Prahy

Pohled na odkrytý bohatý hrob bylanské kultury ze Západního Města s mnoha
keramickými nádobami 

Obsah jednoho z urnových žárových hrobů kultury bylanské ze Západního Města Nánožníky, náramky a spony z ženského hrobu keltského pohřebiště v Jinonicích

Kresebná rekonstrukce
vzhledu časně laténské

usedlosti z okolí ulice Na Dol-
nici ve Stodůlkách (podle K. Mo-

tykové a V. Čtveráka)
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Program klubu seniorů březen 2011Program klubu seniorů březen 2011
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

7. 3. Co nového na internetu, bezpečnost internetu
František Kundrát

Videoknihy Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

14. 3. Vzpomínky na Humberto Kamila Šmídová

21. 3. Češi v cizině (video) Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

28. 3. Kantorské vzpomínání členové klubu

Informace pro členy všech klubů seniorů v Praze 13

● Pondělí 28. 3. od 11 do 12 hodin bude poradna pro 
zahrádkáře.

● Na výstavku mohou být fotografie ze života klubů seniorů 
barevné i černobílé, min. formát 10x15 cm.

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

1. 3. Nabídka ozdravných pobytů od Českého červe-
ného kříže pan Navrátil

8. 3. Film na přání (video), oslavíme svátek žen

15. 3. Žáci ZUŠ Stodůlky nám přijdou zahrát a zazpívat

22. 3. Na harmoniku nám zahraje a zazpívá Josef Jelínek

29. 3. Zahrajeme si společenské hry
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

2. 3. Co je koloidní stříbro Marie Chovancová

9. 3. Oslavíme významné životní jubileum paní
Kalmanové. Na klavír jí  zahraje Josef Skalička.

16. 3. Poslechneme si písně z Jadranu Anna Kordyčová

23. 3. Relaxační polštářky a přírodní produkty nám
předvede Jana Fietzeková

23. 3. Výroční schůze – hodnocení členů výboru SPCCH,
výsledky hospodaření a činnosti za rok 2010
Helena Hrdoušková, Lubomír Žemlička, Roman Kosan

10 našich členů bude pokračovat ve studiu U3V (univerzita
třetího věku), navštěvujeme podle programu Střediska soci-
álních služeb také výuku na počítačích.

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

Na besedu k nám přijde pracovník Českého červeného kříže, 
s předstihem budeme připravovat červnovou oslavu našich

osmdesátníků. Termín se upřesní.
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).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17

2. 3. Následky diabetu

9. 3. Promítání videa

16. 3. Dieta - výpočet

23. 3. Dieta diabetika

30. 3. Promítání videa

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

Bylinky ve Stodůlkách
Ve Stodůlkách, přesněji řečeno 
v Městské knihovně Praha 
v pobočce Stodůlky, nově zre-
konstruované za přispění Fondů
Evropské unie, v pobočce, která
se skví nyní již několik měsíců 
v celé své kráse, proběhla 9. 2. 
v podvečer jedna z kulturních
akcí, které tato knihovna pořádá.

Pan Petr Bílek, odborník
především na Kelty a vše, co 
s tím souvisí,  přednášel na téma
Hermetické lékařství rostlinné

aneb bylinky, jak je neznáte. 
S velkým elánem nastínil filozo-
fický a kulturní základ celé lidové
i odbornější magie, jak se v histo-
rii utvářela. Padala velká jména,
Paracelsus, hermeneutika, co je
nahoře je i dole. Asi po 30 minu-
tách nastoupila praktičtější část
samotné přípravy léčivých bylin 
a jejich správné užití. 

Přednášky se zúčastnilo více
než 40 posluchačů.

Marta Kravčíková

Diamantovou svatbu, tedy šede-
sát let společného života, oslavili
27. ledna manželé Věra a Karel
Rezkovi z Lužin. 

Seznámili se v cukrárně na
Žižkově, kde pan Rezek tehdy
pracoval jako cukrář. Svatbu měli
v roce 1951 na žižkovské radnici.
„Byli jsme mladí, ale byla to
těžká doba, neměli jsme byt, půl
roku jsme museli bydlet každý
zvlášť,“ vzpomíná dnes pan

Rezek, který pak dlouhá léta pra-
coval v různých profesích v Pra-
govce. V Praze 13 bydlí Rezkovi
20 let. Mají syna a dceru, čtyři
vnoučata a dvě pravnoučata. 
S kyticí jim přišel poblahopřát
také zástupce starosty Aleš Ma-
reček. Pevné zdraví a vše nejlepší
do dalších společných let přeje
jubilantům také občansko-
správní odbor ÚMČ Praha 13 
a redakce STOPu. -st-

Šedesát let společně
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Divadlo beze slovJánošík na tři způsoby 
Klub Mlejn je dlouholetým spolupořadate-
lem tradičního festivalu konaného ke Světo-
vému dni divadla pro děti a mládež. Letos je
v programu několik opravdových zajíma-
vostí. Slovenská pohádka beze slov na mo-
tivy H. Ch. Andersena Palculienka (česky 
O Malence) se bude hrát v neděli 20. března
v 10 hodin v Klubu Mlejn. A protože Svě-
tový den divadla pro děti připadá právě na
neděli 20. března, nabízíme odpoledne od 15
hodin další pohádku. Opět beze slov, tento-
krát ze Švédska. Klauni pojmenovali své
představení Úsměv z kapsy. Tradiční klauni-
áda rozesměje všechny generace diváků.

V březnu nás čeká ještě Porta a v dubnu
již 15. ročník divadelní přehlídky Stodů-
lecký píseček.

Rezervovat a kupovat vstupenky na
všechny programy, které pořádáme v Klubu
Mlejn, si můžete také z domova po internetu
na www.mlejn.cz. Využijte prosím této mož-
nosti také u vstupenek na pohádky, abychom
se vzájemně nezdržovali dlouhou frontou 
u pokladny před začátkem představení. Tě-
šíme se na vaši návštěvu. Dáša Brtnická, Klub Mlejn

Legenda o lidovém hrdinovi Jánošíkovi má
mnoho podob v knihách, v divadle i ve filmu.
V roce 2010 uvedla premiéru svého vlastního
jánošíkovského příběhu tři spřátelená divadla,
české, slovenské a polské. Je to příznačné,
protože tyto tři národy shodně tvrdí, že Jáno-
šík je jejich národním hrdinou. Historický
problém, zda je Jánošík 
z Moravy, Slovenska
nebo Polska, asi nebude
nikdy vyřešen. Tvůrci 
z divadla Drak Hradec
Králové, ze Starého di-
vadla v Nitře a varšav-
ského Teatru Lalka se
shodli na tom, že inspi-
race tímto hrdinou je
pořád dostatečně silná na to, aby z ní vznikly
tři samostatné divadelní inscenace. Když byly
hotové, sešli se všichni na Slovensku, poblíž
údajného Jánošíkova rodiště, aby ze tří pří-
běhů udělali jeden. Slovenský, spíše folklórní
příběh s nadsázkou typickou pro režiséra
Ondreje Spišáka, polský mystický příběh re-
žiséra Lukasze Kosa a český parodický příběh

královéhradeckého Jakuba Krofty spojili di-
vadelníci pod vedením autora tohoto nápadu
Ondry Spišáka do jednoho celku. Základem
je společný scénografický prvek – dřevěný
box uprostřed scény, který každá inscenace
využívá jinak. Na něm a kolem něj se děje
příběh, některé postavy dokonce skončí 

i v jeho útrobách. Prolínají
se tu obrazy ze součas-
nosti, ze školního výletu
po stopách Jánošíka, s li-
dovými folklórními mo-
tivy a tajuplnými scénami
posouvajícími diváka do
světa mýtů a pohádek.

Samostatné inscenace
se ve všech třech divad-

lech i na zájezdech hrají pravidelně a mají již
všechny na kontě kolem 30 repríz. Unikátní
spojení všech tří příběhů má v plánu 5 repríz.
Premiéra byla 10. 5. 2010 v Nitře, první a po-
slední pražská repríza proběhne 23. března 
v Klubu Mlejn. Je to tedy opravdu jedinečná
příležitost. Přijďte se na toto netradiční před-
stavení podívat. Dáša Brtnická, Klub Mlejn

Program klubu březen 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
2.– 4. 3. st 18.00 PORTA 2011 - pražská předkola

9. 3. st 19.00 OSLAVA SVÁTKU SVATÉHO PATRICKA. Irská muzika - kapela JAU-
VAJS, irský tanec a step - tan. skupina COISCÉIM, výuka irských tanců.

30. 3. st 19.30 SPOLU. Sdružení písničkářů Honzy ŽAMBOCHA + Arnošta FRAUEN-
BERKA + MONTYHO a host PETR ŠIMANDL –  vynikající texty, kytarové kre-
ace i poutavé jevištní ztvárnění písní…

6. 4. st 18.00 PORTA 2011 – pražské finále 

6. 4. st 19.30 VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO – křest CD

� RŮZNÉ
5. a 6. 3. so 10–14, ne 9–13 WORKSHOP VZDUŠNÉ AKROBACIE - šály a ver-

tikální lano. Workshop vede zahraniční lektorka Jana Korb (Berlin).
Úroveň: bude přizpůsobena účastníkům.Cena: 1100,- za jeden víkend,
900,-Kč při platbě min.10dní předem. Adresa: Kovářova 4, Praha 13 -
Stodůlky, velký sál - vstup zadním vchodem přes recepci. Kontakt: Eliška
Brtnická, Elis.brtn@seznam.cz, gsm: 608 711 892. Jana Klimová,
kurzy@mlejn.cz, gsm: 608 111 516.

� SPOLKOVÝ DŮM, K Vidouli 727, Praha 5 - Stodůlky
18. 3. pá 19.30 BLUE GROUND, host: Eliška PTÁČKOVÁ. „Country stodůlka“

pro všechny příznivce country a bluegrassu.

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

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

� DIVADLO

17. 3. 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. 

23. 3. st 19.30 JÁNOŠÍK, JANOSIK, JÁNOŠÍK. V rámci Festivalu divadla pro děti
a mládež.Výjimečný projekt českých, slovenských a polských divadelníků.

7. 4. 19.30 Premiéra nové inscenace Cirkusu Mlejn.

� DĚTI
6. 3. ne 15.00 POHÁDKOVÉ NEPOHÁDKY JOSEFA ČAPKA / podle knihy Poví-

dejme si děti/. Dramatizace a režie: Jiří Středa hrají: Kateřina a Miroslav
Táborský.

13. 3. ne 15.00 BARON PRÁŠIL. Neuvěřitelné! Dechberoucí! Fantastické příběhy
z cest Barona Prášila! hrají: Tomáš Běhal, Mariana Večeríková, koncepce,
dramatizace, režie: Tomáš Běhal, Mariana Večeríková, výprava: Veronika
Svobodová, produkce: Barbora Kalinová (studio DAMÚZA).

20.–23. 3. FESTIVAL DIVADLA PRO DĚTI A MLÁDEŽ
ne 20. 3.10.00 PALCULIENKA (O MALENCE)
ne 15.00 ÚSMĚV Z KAPSY (Smile outside the Pocket)
po 21. 3. 10.00 ÚSMĚV Z KAPSY (Smile outside the Pocket)
út 22. 3.POSTAV NA ČAJ! Nový cirkus mimochodem.

27. 3. ne 15.00 KDE PŘESPÁVAJÍ POHÁDKY. Napsal a režii měl: Jiří Středa. Hrají:
Kateřina Táborská a Karel Zima.



Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby 
� So 12. 3.  PRAŽSKÝ HRAD V DĚJINÁCH ČESKÉ REFORMACE. Závěrečná část cyklu „Pra-
hou reformační“ je spojená s prohlídkou kaple Všech svatých. Začátek akce ve 14.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová
� Ne 20. 3. BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní
baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. Začátek akce v 15.00 před koste-
lem sv. Markéty (tram. č. 22 - Břevnovský klášter). Cena 100/70 Kč plus vstupné do objektu
50/30 Kč. Marie Vymazalová
� Pá 25. 3. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER. Prohlídka historických sálů Strahovské knihovny pre-
monstrátského kláštera, včetně interiérů Teologického sálu, nově zrestaurovaného Filosofic-
kého sálu a kabinetu kuriozit. Začátek akce v 11.00 před Strahovskou knihovnou na Strahov-
ském nádvoří. Pozor! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč plus jednotné snížené vstupné 80 Kč. PhDr. Ja-
roslava Nováková  

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

Pozvánka na vycházku

To jsou teda fóry
� Mladík ke své nastávající: „Verčo, v sobo-
tu bych k vám chtěl přijít oficiálně požádat
o tvou ruku, co si mám vzít na sebe?“ 

„No, jak znám našeho tátu, tak neprů-
střelnou vestu.“

� Mladá dívka u zpovědi: „Velebný pane,
každé ráno si před zrcadlem říkám: „Jsi
pěkná, jsi krásná, jsi žádoucí. Je to velký
hřích?“ Farář: „Ne dcero, to je velký omyl.“

� Prezident Václav chce zjistit, jak na tom
republika opravdu je. Povolá jednoho 
z nejzkušenějších světových finančních ex-
pertů a vyšle ho na průzkumnou cestu po
bankách, státních podnicích a úřadech. Za
měsíc se sejdou. „Tak co, jak to vidíte?“ „No,
víte, pane prezidente, ono to není ani moc
špatný, ani moc dobrý. Ale jestli jim můžu
něco poradit, tak nechaj přepsat Hrad na
milostivou paní.“

BŘEZEN 2011 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 22738

Marinovaná kuřecí prsíčka 
s bylinkovou majonézou a avokádem
Suroviny pro 2 osoby: 2 drůbeží prsa, sůl,
bílý pepř, kůra a šťáva z 1/2 citronu, máslo, 
2 pol. lž. majonézy, 4 pol. lž. smetany, 2 pol.
lž. olivového oleje, 0,5 dcl bílého vína,
špetka cukru, řeřicha, bylinky (petržel, pa-
žitka, estragon, šalvěj), avokádo nebo jiné
ovoce (jablko, hruška...) 

Prsíčka nejprve namarinujeme - poka-
peme citronovou šťávou, solí, pepřem, za-

kápneme olejem a necháme přibližně 1 ho-
dinu odležet. 

Pak opečeme na másle na pánvi a ne-
cháme vychladnout. Do majonézy vmí-
cháme nasekané bylinky, citronovou šťávu,
bílé víno, smetanu, sůl, cukr.

Avokádo oloupeme, vypeckujeme 
a nakrájíme na plátky, zakapeme citronem,
aby nezčernalo. Vše společně skládáme do
šampusky, nebo na malý talířek a zdobíme
řeřichou. Jaroslav Sadílek

Kuchyňský koutek

Navštivte technické památky Prahy
Praha má mnoho technických

skvostů, které je potřeba lidem
ukázat. Proto Hospodářská ko-
mora hl. města Prahy připravila
projekt zážitkové turistiky
Praha technická, který tyto pa-
mátky přibli-
žuje veřejnosti.
Zatím jsou ote-
vřeny čtyři zá-
žitkové trasy: 

1) exkurze do
pražských pod-
zemních kolek-
torů (pátek), 

2) vodárenská
věž v Podolí, 

3) stará kana-
lizační čistírna 

4) restaurá-
torská dílna
Muzea městské
hromadné do-
pravy. Letos by měla ve spolu-
práci s hlavním městem Prahou
přibýt do projektu minimálně
dvě nová velice atraktivní místa.
Nabízí se také tzv. zážitková

karta za 570 Kč, kterou lze např.
věnovat jako dárek a která
opravňuje svého držitele k náv-
štěvě všech tras Prahy technické
s 30% slevou. 

Více informací včetně rezer-

vačního systému prohlídek 
naleznete na adrese 
www.prahatechnicka.cz.

Jiří Svoboda, Hospodářská komora hl. m. Prahy, 

tel. 224 818 197, svoboda@hkp.cz

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Na naši žádost o zasílání zajímavých fotografií zareagoval
pan František Kocmich z Lužin a poslal nám mimo jiné tento krásný zimní záběr,
který pořídil 31. ledna na Prokopském potoce, na malém jezu u dřevěného mostu
při vtoku do Nepomuckého rybníka.

Autor: Pavel Talaš
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Březnová křížovka
V dnešní uspěchané době plné stresu
a napětí potřebuje každý z nás místo,
kde načerpá novou energii a odpo-
čine si. Tím pravým místem by mohl
být LS salon, který nabízí mj. kosme-
tické služby, vizážistiku, prodlužo-
vání řas, depilaci, ošetření
problematické pleti, luxusní kavi-
árové ošetření, ultrazvuk....

„Používáme kvalitní... (viz ta-
jenka), Nobilis Tilia i renomované za-
hraniční značky Ainhoa, Germaine
de Capuccini,“ říká vizážistka a kosmetička Linda Stárková, která v roce 2008 získala
osvědčení u Asociace vizážistů a stylistů ČR, poté i další specializace z oblasti fotoma-
keupu, stylingu i kosmetických služeb. Adresa je: Böhmova 1976/1, Lužiny. Více informací
získáte na tel. 775 052 369, 777 169 655, www.LSsalon.cz. Soutěžte o tyto 3 lákavé ceny:
luxusní kaviárové kosmetické ošetření v hodnotě 790 Kč, trvalá na řasy včetně barvení řas
v hodnotě 450 Kč, kupon v hodnotě 250 Kč na kosmetické služby.

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

Únorová tajenka: IVAN LENDL A MARTINA NAVRÁTILOVÁ. Výherci: Zdeněk Veselý,
Stodůlky; Jana Slívová, Stodůlky; Jan Květoň, Plzeň. 

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Březnová křížovka

�
Březnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V únoru správně odpověděli ti, kteří poznali Jana Wericha.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Lucie Zitová, Lužiny
Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
David Fait, Stodůlky; Hana Vovsíková, Sedlčany; Růžena Bílková,
Stodůlky

Soutěžní otázky na březen:
1) Kdy se bude v Restaurantu Svatý Prokop konat Svatební festival?
2) Kdo se stal vítězem Valentýnského badmintonového turnaje?
3) Kam jsme vás pozvali v březnové rubrice Toulky?

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Kdy poprvé vyšly první pravidelně vycházející české noviny? 4. 2. 1719
2) Ve stodůleckém kostele sv. Jakuba Staršího zazněla tradičně Česká mše vánoční Jakuba

Jana Ryby. Kdy? 25. prosince
3) Kde se bude ve dnech 24. – 25. 6. konat celostátní finále Porty 2011? 

V Lesním divadle v Řevnicích
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Bohumila Janečková, Nové Butovice

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

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
V minulých vydáních jsme vás informovali o změnách, které přinesla letošní Čtenářská
soutěž, takže nyní vám už představíme v pořadí třetí osobnost našich dějin. Při hledání
správné odpovědi vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže určena, pomohou
obrázek Jana Babky i naše textová nápověda. 

Tentokrát se ptáme na jméno jedné z nejvýznamnějších osobností našeho ná-
roda. Stačilo by napsat jen tři slova a všichni by znali správnou odpověď. Proto
právě ta vynecháme. 7. března se v Hodoníně narodil nepříliš majetným rodi-
čům syn Tomáš. Po absolvování čejkovické školy se začal učit kovářem, pak ale
vystudoval nejen gym-
názium, ale i filozofic-
kou fakultu a v roce
1876 získává titul dok-
tora filozofie a ná-
sledně docenturu 
a titul profesora. V Lip-
sku se potkává s dcerou
newyorského podnika-
tele Charlottou Garri-
gue. Po sňatku, který
uzavřeli 15. března
1878 v New Yorku, připojuje její příjmení ke svému. V roce 1879 se stal otcem
Alice, za rok Herberta, později Jana, Eleanory a v roce 1891 dcery Olgy.

Už coby student napsal řadu odborných statí a studií. Byl ale i vynikající pe-
dagog, filozof, ale také politik. V roce 1900 založil Českou stranu lidovou - po-
krokovou, později známou jako realistickou. Při svých zahraničních cestách
intenzivně pracoval na zviditelnění českého národa a získání jeho samostat-
nosti. Umírá 14. září 1937 v Lánech.
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