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Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních
škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek
21. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a pátek
22. ledna od 13.00 do 17.00 hodin.

Podrobné informace o všech základních
školách najdete na jejich internetových
stránkách, přístupných také ze sekce Škol-
ství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

Aktuality z radnice

Občané jsou většinou s prací úřadu spokojeni
Potvrdil to průzkum spokojenosti mezi klienty úřadu, který proběhl koncem listopadu.
Dotazníkové akce se zúčastnilo 417 respondentů. Celkem 47 % z nich bylo s prací úřední-
ků velmi spokojeno, 43,9 % spokojeno, pouze 1,4 % nespokojeno a 1,2 % velmi nespoko-
jeno. Většina návštěvníků radnice byla spokojená i s čekací dobou. Z dotazníků vyplynula
i řada připomínek a doporučení k chodu úřadu, kterými se úřad bude zabývat. Pochval-
ných poznámek na adresu úřadu bylo více než 2x tolik než ostatních podnětů, včetně kri-
tických. Více na www.praha13.cz.

Aktuality z radnice

Sdělení úřadu
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 z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 mj.
SOUHLASILA
s oznámením záměru EXPLORA Business
Centre – fáze 2, Administrativní objekt
Neptune I, II, III Bucharova ul., Praha 13,
k. ú. Stodůlky, zpracovaným v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně ně-
kterých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, po zapracování při-
pomínek odboru životního prostředí, od-
boru dopravy a odboru stavebního 

SHVÁLILA
předložený návrh vyhlášky, kterou se
mění obecně závazná vyhláška č. 19/2007
Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa
a čas, na kterých lze provozovat výherní
hrací přístroje 

SCHVÁLILA
připomínky MČ Praha 13 ke konceptu no-
vého územního plánu hl. m. Prahy (více
na straně 9)

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.
SCHVÁLILO
prodej bytového fondu a ateliérů vč. zasta-
věných pozemků, které jsou svěřeny do
správy MČ Praha 13, za stanovených pod-
mínek (více na str. 3 a na www.praha13.cz)

SCHVÁLILO
předložený materiál  „Provizorium roz-
počtu na rok 2010“

VZALO NA VĚDOMÍ
- rozpočtové změny za měsíc listopad
2009 (III. část), rozpočtová opatření č. 235
- 255 a HMP č. 6063, 7043 a 8048

- rozbor hospodaření za 1. – 3. čtvrtletí
roku 2009 (rozbor hlavní činnosti, Středis-
ka sociálních služeb a zdaňované činnosti
MČ Praha 13 včetně správcovských firem)

- předložený materiál týkající se rozboru
hospodaření školských subjektů
MČ Praha 13 za I.- III. čtvrtletí roku 2009

- změnu finančního plánu správcovských
firem Ikon, s.r.o., Intergate, s.r.o., a zda-
ňované činnosti MČ k 1. 12 .2009

SCHVÁLILO
změny v návrhu investičních akcí
pro r. 2009 krytých finančními prostředky
z prodeje technologických celků bez zvý-
šení schváleného celkového limitu finan-
čních prostředků

SCHVÁLILO
návrh investičních akcí na rok 2010, které
budou hrazeny finančními prostředky
z prodeje technologických celků  ve výši
cca 391 805 000 Kč a s rezervou ve výši
42 610 237 Kč.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13 Sdělení úřadu

Pražská plynárenská 
přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., opět
nabízí služby mobilní obchod-
ní kanceláře, kde si můžete
bez cestování vyřídit vše okolo odběru zem-
ního plynu, způsobu placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automo-

bilu s logem Pražské plynárenské, a.s.,
bude k dispozici na Slunečním náměstí za
oční klinikou v následujících termínech:
26. 1. 2010  od  11.00 do 15.00 hodin,
23. 2. 2010  od  14.00 do 17.00 hodin
23. 3. 2010  od  11.00 do 15.00 hodin,
20. 4. 2010  od  14.00 do 17.00 hodin.

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

Přídavek na dítě se vrací na výši
před 1. 7. 2009
S účinností od 1. 1. 2010 byla záko-
nem 362/2009 Sb. nově stanovena
výše přídavku na dítě za kalendářní
měsíc. Na nezaopatřené dítě ve vě-
ku do 6 let je to 500 Kč, od 6 do 15
let 610 Kč a od 15 do 26 let 700 Kč. Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, 
jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima a koe -
ficientu 2,40.

V praxi to znamená, že se výše přídavku na dítě i rozhodná hranice příjmu vrátí na zá-
konnou úpravu před 1. 7. 2009. Tato změna se projeví fakticky až v únoru 2010, kdy bu-
dou vypláceny dávky za leden. Úřady práce nejpozději do konce února 2010 nově stano-
ví nárok na přídavek na dítě a jeho výši a doručí písemné sdělení o změně. Toto sdělení
se nedoručuje do vlastních rukou.

Ivana Jahodová, vedoucí pracoviště

Pošta má otevřeno i v sobotu
Od 1. ledna 2010 rozšiřuje Česká pošta
hodiny pro veřejnost na poštách Praha 54 (Archeologická 2256/1), Praha 58 (Sluneční
náměstí 2567/8) a rovněž i na poště Praha 515 (Hábova 1516).
Všechny tyto tři pošty mají v sobotu pro veřejnost otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin. 

Radek Fiala, provozní ředitel regionu Praha

Radnice přichází za vámi 
Bydlíte ve starých Stodůlkách? Chcete se na něco zeptat starosty nebo jeho zástupců?
Chcete se na vedení radnice Prahy 13 obrátit se svými návrhy, podněty a starostmi?
Pak přijďte ve středu 20. ledna v 18.00 hodin do ZŠ Mládí 135 na druhou ze série
besed s vedením Městské části Praha 13, tentokrát věnované oblasti starých Stodůlek.
Všichni jste srdečně zváni! Vedení MČ Praha 
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Zastupitelstvo prý schválilo prodej bytů
městské části. Chceme také koupit byt.
Co pro to máme udělat?
V tuto chvíli nemusíte dělat vůbec
nic. Na základě průzkumu, který
prokázal velký zájem nájemců,
jsme se rozhodli navrhnout zastu-
pitelstvu prodej bytového fondu.
Prosincové zasedání zastupitelstva
jednomyslně schválilo záměr pro-
dat 1 680 bytů ve správě městské
části a pověřilo mého zástupce
Petra Zemana neprodleně zahájit
práce na realizaci prodeje. Prodej
do osobního vlastnictví bude ten-
tokrát realizován po jednotlivých
bytových jednotkách a ateliérech
včetně podílu na společných pro-
storách domů a zastavěných po-
zemcích. Byty budou prodávány
pouze oprávněným nájemcům,
kteří mají uzavřenou platnou ná-
jemní smlouvu, nebudou mít ke
dni, kdy závazně potvrdí přijetí

by mohl být znám v průběhu
února. Zájemci o koupi bytu mo-
hou tedy v klidu vyčkat, všem
bude doručena závazná nabídka.
Informace budou průběžně zve-
řejňovány také na
www.praha13.cz. Předpokládáme,
že větší část bytů by mohla být
prodána v průběhu roku 2010.

Slyšela jsem, že na Velké Ohradě má
být bazén. Není to nějaká kachna?
Je to skutečně tak. Veřejné kou-
paliště v Praze 13 opravdu chybí
a již delší dobu se zabýváme otáz-
kou, kde by mohlo vzniknout.
Nakonec se jako nejvhodnější
ukázalo umístění právě na Velké
Ohradě, v areálu ZŠ Janského,
vedle školního hřiště, tedy na
konci Herčíkovy ulice. V součas-
né době máme zpracovanou ar-
chitektonickou studii. Mělo by jít
o velice jednoduchou moderní
budovu o dvou nadzemních pod-

nabídky, nesplacený dluh na ná-
jemném a službách, nebyla jim
dána výpověď z nájmu ani nepro-
bíhá řízení ve věci výpovědi nebo
vyklizení bytu nebo ateliéru. Zá-
jemci o koupi bytu budou muset
také doložit aktuálním osvědče-
ním Katastrálního úřadu, že ne-
jsou vlastníky objektu, určeného
k trvalému bydlení na území
hlavního města Prahy. Kupní cena
bude u každého jednotlivého bytu
stanovena znaleckým posudkem,
městská část poskytne slevu ve
výši 10 %. Kupní cena bude splat-
ná nejpozději do 60 dní po podpi-
su kupní smlouvy. V případě, že
by v rámci jednoho technologic-
kého celku byl zájem oprávněných
nájemců o odkup bytů nižší než
70 %, městská část si vyhrazuje
právo na eventuální neuskutečně-
ní prodeje v příslušném technolo-
gickém celku. Rád bych vás ale
ujistil, že naším zájmem je byty
prodávat a že této možnosti by-
chom využili jen v krajním přípa-
dě. Se všemi nájemci se bude sa-
mozřejmě jednat. 

Jaký tedy bude další postup?
V současné době se připravuje vy-
hlášení veřejné zakázky na firmu,
která bude realizátorem prodeje.
To znamená, že zajistí zaměření
jednotlivých bytů, zpracování
znaleckých posudků a další tech-
nické záležitosti, včetně kores-
pondence s nájemci. Realizátor

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Slovo šéfredaktora

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz

Přestože Vánoce a s nimi spojená řada akcí budou už za námi, spo-
lečně si ještě některé z nich připomeneme. Byla by škoda nezmínit alespoň část z boha-
té nabídky koncertů, vystoupení nebo výstav. Například již tradiční Vánoční výstavu 
v ZŠ Mohylová, Vánoční koncert sboru Besharmonie v Komunitním centru sv. Prokopa
nebo některé z vystoupení žáků Základní umělecké školy Stodůlky. Protože první měsí-
ce roku bývají ve znamení karnevalů a plesů, tak se společně na některou z těchto akcí
vypravíme. Nezapomeneme ani na další ročník Běhu za Ježíškem, Eskymácký běh, Ta-
neční soutěž v DDC nebo na soutěž ve společenském tanci. Zatím si ale co nejlépe uží-
vejte první dny roku 2010. Eva Černá

Vážení čtenáři,
vánoční svátky jsou minulostí a já dou-
fám, že jste je prožili v pohodě a lásce
a máte na ně hezké vzpomínky. Také už
píšeme nový letopočet, který s jedničkou
mezi dvěma nulami vypadá trochu le-
gračně a bude chvíli trvat, než si na něj
zvykneme. Lednový STOP vám přináší no-
voroční bilancování starosty Davida
Vodrážky i důležité informace o připravo-
vaném prodeji bytového fondu. Možná

vás zaujme rozhovor se šampiónkou ve
fitness Milenou Říhovou nebo naše repor-
táže z listopadových a prosincových akcí.
Kromě toho pro vás máme samozřejmě
také pozvánky na kulturní, sportovní
i společenská setkání měsíce ledna. Za
celou redakci vám přeji snesitelnou zimu,
příjemné teplo ve vašich domovech i du-
ších a hezké čtení.   

Samuel Truschka, šéfredaktor

lažích s parkovištěm na střeše 
a bezbariérovými přístupy.
V 1. nadzemním podlaží je plá-
nována vstupní hala, šatny se
sprchami, 25metrový plavecký
bazén, menší výukový bazén, dět-
ské brouzdaliště a whirpool.
O patro výše bude umístěna tělo-
cvična a v suterénu sauna a tech-
nické zázemí. Realizace stavby
bude kromě administrativních
záležitostí záviset zejména na fi-
nančních možnostech, ale rádi
bychom zahájili stavební práce již
v letošním roce.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”
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čtvrtek 7.– čtvrtek 21. 1. 
Výstava vánočních a novo-
ročních přání
Atrium radnice
Zveme vás na každoroční vý-
stavu vánočních a novoročních
přání, která došla na radnici.

čtvrtky 7. a 14. 1. • 17.00–17.45
Škola na zkoušku
FZŠ Brdičkova 1878
„Jsem  inteligentní, zodpovědná osoba a chci využít všechny
své schopnosti, jak nejlépe dovedu,“ říká motto školy, která
i letos pro předškoláky připravila program Škola na zkoušku
s využitím interaktivní tabule. Veškeré vaše dotazy zodpo-
víme na tel. 235 515 884, skola@fzsbrdickova.cz.

čtvrtek 7. 1. • 17.30
Zahájení výstavy Mirata Urazajeva
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na slavnostní zahájení prodejní výstavy malíře,
člena Unie výtvarných umělců ČR, Mirata Urazajeva
(www.mirat.artnow.ru). Ke shlédnutí budou velice různo-
rodé obrazy široké škály stylů a technik. Uvidíte mnoho re-
alistických i surrealistických děl, například působivé portréty,
zátiší apod. Odkryjete také nový pohled na Prahu v originál-
ním umělcově podání, kde se mísí pohádkovost i realizmus,
místy přecházející do abstraktna. Jako obohacení programu
budete moci vidět malování v písku (sand animation), které
bude doprovázet zvláště originálním a virtuózním způsobem
hry na kytaru skladatel Vladimír Ugodin. Výstavu je možné
navštívit každou neděli od 9.30 do 12.00 hod., jindy po do-
hodě na tel. 251 610 850, a to do 7. února.

pátek 8. 1. • 19.15
Česká mše vánoční 
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Zazní Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání smíše-
ného pěveckého sboru Camerata Praha, představí se také
dětský pěvecký sbor Kamarádi a Komorní orchestr ZUŠ Hro-
nov. Více na www.domovrepy.cz. 

sobota 9. 1. • 15.00
Rodinné odpoledne
Fakultní základní škola prof. Otokara Chlupa,
Fingerova 2186
V 15 hodin zahájíme vystoupením Divadla Glans, pohádkou
O zlatých sušenkách, která je určená dětem od 3 let.
Vstupné jednotné 50 Kč. Od 16 hodin bude Korálková tvo-
řivá dílna: náušnice, náhrdelníky, zvířátka a zažehlovací ko-
rálky pro ty menší. Poplatek 10 až 35 Kč podle toho, co
budete dělat. Přineste si s sebou krabičku na výrobky. Na
místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Více
www.fzs-chlupova.cz.

pondělí 11. - pátek 15. 1. • 8.00–9.00
Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
ZŠ Klausova, Velká Ohrada

Všichni zájemci budou mít možnost nahlédnout do výuky
v 1. a 2. třídách. Podívat se můžete také do Okénka u Klau-
síka na www.klausovazs.cz. Ve středu 13. ledna od
10 hodin se bude v tělocvičně školy konat sportovní
olympiáda, kterou v rámci celoroční spolupráce připravila
ZŠ Klausova pro děti ze všech mateřských škol Velké Ohrady.

úterý 12. 1.• 10.00–12.00
Vaříme zdravě dětem - Ječmen a kroupy v zimní
kuchyni
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Povíme si, proč je ječmen zdravý a léčivý a co z něj vařili naši
předkové. Vyzkoušíme si, co dobrého se z krupek dá pro děti
připravit . Prosíme o nahlášení účasti SMS nejpozději den
předem do 12 hod. na tel. 775 690 806. Vstupné 170 Kč.

úterý 12. 1.• 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení. Tématem bude Projekt Archa spásy v Izraeli. „Vysvo-
boď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo
se potácejí na popravu?“ (Př. 24, 11). Manželé Igor a Rut Sem-
jatičovi budou přednášet o přípravách vlastního projektu
rehabilitačního střediska pro pomoc závislým v Izraeli a dělí
se osobním svědectvím o Boží moci při uzdravování závi-
slostí. Více na www.centrumbutovice.cz, tel. 251 627 400,
vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

středa 13. 1.• 9.00–17.00
Den otevřených dveří
FZŠ Trávníčkova
Srdečně zveme všechny zájemce na návštěvu školy. Dopole-
dne lze nahlédnout do vyučovacích hodin, odpoledne pak
do družin. Po celou dobu si můžete prohlédnout areál školy.

středa 13. 1.• 15.30
Obyčejné rodičovství aneb pohodoví rodiče - poho-
dové děti
Klub Pohádka při Domu dětí a mládeže Stodůlky,
Chlupova 1800 
Zveme rodiče na přednášku Ivy Jungwirtové na téma Oby-
čejné rodičovství aneb pohodoví rodiče - pohodové děti.
Dozvíte se, jak postupně zvládat jednotlivé kroky ve vý-
chově a zůstat v pohodě nebo jak projít úskalími výchovy
v prvních šesti letech života dítěte napohled obyčejným
způsobem. Přihlásit se můžete na pohadka@ddmstodulky.cz
nebo osobně v DDM Stodůlky. Cena je 100 Kč a pro zájemce
je za menší poplatek zařízeno i hlídání dětí.

středa 13. 1.• 16.00–18.30
Den otevřených dveří
Gymnázium Nad Kavalírkou, Praha 5
Dovolujeme si pozvat  zájemce o studium, jejich rodiče
a blízké na prohlídku školy a setkání s vedením, pedagogy
a žáky gymnázia. Přijďte se podívat a získat zajímavé infor-
mace o škole, na kterou může chodit i vaše dítě. Podrob-
nosti najdete na www.kavalirka.cz.

pátek 1. 1.
Zápis do kurzů
Klub Modrásek - klub pro rodiče a děti, Modrá 2,
Lužiny
Od 1. ledna zahajujeme zápis do kurzů na 2. pololetí.
Podrobné informace najdete na www.modrasek.tk.

pátek 1. 1. 2010 • 13.00
Novoroční polétání
Centrální park (před bývalým DDM)
Letečtí modeláři z Domu dětí a mládeže Stodůlky vás již tra-
dičně zvou na Novoroční polétání v Centrálním parku. Při-
jďte i vy společným létáním oslavit vstup do nového roku.

úterý 5. 1.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Mozaika
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Chladné dny rozzáří barevné mozaiky pomocí bramborových
tiskátek, která jistě zvládnou i ti nejmenší. Pracovní oblečení,
přezutí s sebou. Kontakt: Lenka S., tel. 777 647 614.

středa 6. 1.• 12.00–16.00
Paličkování pro začátečníky i pokročilé
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Škochová. Na lekci potřebujete herduli,
stojánek, 10 párů paliček, perlovku, špendlíky a nůžky. Cena
za 2 hodiny 50 Kč, 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace a při-
hlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

středy 6. a 13. 1. • 16.30
Hrajeme si na školáka
FZŠ Trávníčkova
Budoucím prvňáčkům a jejich rodičům je určen projekt,
jehož prostřednictvím si mohou děti i rodiče vyzkoušet, jak
to v opravdové škole funguje. Vždy strávíte s učitelkami bu-
doucích prvňáčků 45 minut práce i zábavy. Není nutné
účastnit se všech hodin.
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středa 13. a čtvrtek 14. 1.• 16.30–18.45
Ukázková hodina cvičení Mohendžodáro
ZŠ Klausova 2450, Velká Ohrada
Srdečně vás zveme do kruhu žen ochutnat tantra jógu pro
ženy, cvičení Mohendžodáro. Je to ucelený systém cvičení,
který je určený výhradně pro ženy a má mnohostranné
účinky na úrovni zdravotní, tělesné a energetické. Ženy,
které pravidelně praktikují toto cvičení, jsou známy svou
krásou a svěžestí do vysokého věku. Zvládne jej každá žena.
Přihlášky a informace na olivie.pospisilova@centrum.cz.

pátek 15. 1.
Uzávěrka výtvarné soutěže a fotosoutěže
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Pro všechny, kteří rádi malují, tvoří a fotografují, vyhlašu-
jeme výtvarnou soutěž a fotosoutěž na téma Světlo. Tvořit
můžete libovolnou technikou a v libovolné velikosti, foto-
grafie doporučujeme ve velikosti 10x15 cm. Svá dílka do-
ručte do DDM Stodůlky.

sobota 16. 1.• 9.00–10.30, 10.30–14.30
Taneční soutěž ve společenském tanci a v DCC
Sokolovna Jinonice, Butovická 100, Praha 5
TŠ Blanky Vášové pořádá pro neregistrované páry soutěž
ve standardních a latinskoamerických tancích. V 10.30
začne již 5. ročník celorepublikové soutěže pro děti, juniory
a dospělé v jednotlivcích a kolektivech v DCC - videoklipo-
vém tancování. Více na www.tanecni.net.

sobota 16. 1.• 10.00–14.00
Výrobky z korálků - závěsy, šperky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jarka Horná. S sebou si přineste korálky, vlasec, jehlu
a nůžky. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jaro-
šové na tel. 257 325 439.

sobota 16. 1.• 18.30–22.30
Prodloužená tanečních pro dospělé
Sokolovna Jinonice, Butovická 100, Praha 5
Přijďte si zatančit waltz, tango, valčík, foxtrot, sambu, cha-
chu, rumbu, paso doble, jive, polku nebo blues. Uvidíte také
ukázky latinskoamerických tanců. Více na
www.tanecni.net.

neděle 17. 1.• 17.00
Komorní podvečer s tóny harfy a flétny

Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Zazní například díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta. Vystoupí
Duo Semplice - Lukáš Dobrodinský (harfa) a Vít Homér
(flétna).

pondělí 18. 1.• 10.00
Poezie pro všední den
Stacionář, Domov sv. Karla Boromejského, Řepy
Kytaristka Milada Karez zpívá českou i světovou poezii.
Více na www.karez.info.cz.

pondělí 18. 1.• 15.00
Eskymácký běh
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada
Možná ve sněhu, možná bez sněhu, tak či tak se v okolí
školy uskuteční zimní orientační běh, kterého se mohou
zúčastnit úplně všechny děti. Důležité je přijít v zimních bo-
tách, bundě, mít čepici, šálu, rukavice a nějaké zimní vo-
zítko (saně, boby, klouzák). Prezence od 14.30 u vchodu
do tělocvičny ZŠ. Startujeme v 15.00.

úterý 19. 1.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší -
Sněhulák z vaty
MC Prokůpek v Komu-
nitním centru sv. Pro-
kopa
Pracovní oblečení s sebou.
Prosíme o nahlášení formou
SMS: Petra, tel. 603 404 451.

úterý 19. 1.• 15.00
Setkání s akademickým sochařem Čestmírem Suškou
Základní škola Kuncova
Setkání bude spojené s prezentací práce Čestmíra Sušky
a také s prezentací sochařského studia Bubec. Všichni zá-
jemci o výtvarné umění jsou zváni.

středa 20. a čtvrtek 21. 1.• 13.00–17.00
Zápis do školy
Základní škola praktická a Základní škola
speciální Lužiny, Trávníčkova 1743
ZŠP a ZŠS Lužiny ve spolupráci se SPC ÁMOS pořádá zápis do
1. ročníku základní školy pro děti se speciálními  i vzděláva-
cími potřebami (se zdravotním postižením). K zápisu, který
se bude konat v budově školy v prostorách SPC, se dostavte
s dítětem, vezměte s sebou rodný list dítěte a všechna od-
borná vyšetření. Případné dotazy vám zodpoví J. Svatošová
na tel. 235 516 651.

středy 20., 27. 1. a 3. 2.• 15.00–16.30
Baby masáže
Klub Pohádka při Domu dětí a mládeže Stodůlky,
Chlupova 1800
Baby masáže přinášejí krásné chvilky pro maminky a děti.
Jsou zklidňující, relaxační a posilující. Zveme maminky, tě-

hulky, babičky a další zájemce na 3 týdenní kurz Baby ma-
sáží. Přihlášky přímo v Klubu Pohádka při DDM Stodůlky,
Po - Pá od 9 do 12 hodin nebo na pohadka@ddmstodulky.cz.
Kurz vede lektorka Michaela Macháčková.
Více na pohadkaaskolicka.webnode.cz.

čtvrtek 21. 1.• 14.00–18.00
Den otevřených dveří
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 700/1,
Jinonice
Škola se nachází nedaleko stanice metra Nové Butovice.
Více informací získáte na tel. 235 311 727,
www.dsp-praha.org.

neděle 24. 1.• 17.00
Přednáška s obrazovým doprovodem
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Za ilegálními zlatokopy do Francouzské Guyany. O dobro-
družné cestě a přírodě bude vyprávět cestovatel, entomolog
a malíř Jan Kobylák. Více na www.coleopart.cz.

pondělí 25. 1.• 13.30–18.00
Den otevřených dveří
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Studenti oborů Obchodní akademie, hotelnictví a kosme-
tické služby vás srdečně zvou na Den otevřených dveří. Mů-
žete se těšit na ukázky plesového líčení a ochutnávku
zdravé kuchyně. Škola se nachází v areálu ZŠ Kuncova. Více
na www.soastodulky.cz, tel. 251 621 744.

pondělí 25. 1.• 16.00
Vernisáž výstavy na téma Světlo
Ateliér Domu dětí a mládeže Stodůlky,
Chlupova 1800
Přijďte se i vy podívat na zajímavé práce z výtvarných dílen
a dalších kroužků DDM Stodůlky.

úterý 26. 1. • 10.00–12.00
Aromaterapie pro nejmenší
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Dozvíte se, které vůně a olejíčky jsou vhodné k léčení pro
nejmenší děti i pro maminky. Prezentaci přírodní olejové
kosmetiky ATOK nám předvede paní Vlaďka Michlová - spe-
cialistka na použití aromaterapie v porodnicích. Společně si
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vyrobíme krém s vůní podle vlastního výběru. Prosím o na-
hlášení předem Magdaléně Dobromile formou SMS na tel.
775 690 806.

úterý 26. 1. • 17.00
Hvězda pro hvězdičku
Obřadní síň radnice
Vystoupí děti z dětského domova Planá u Mariánských
Lázní. Kromě tradičních hostů Pavla Kožíška a Honzy Kalou-
ska nás letos navštíví i operní diva Andrea Kalivodová, só-
listka Státní opery Praha. Na závěr večera děti dostanou od
starosty Davida Vodrážky a od sponzorů povánoční dárky.
Projekt Hvězda pro hvězdičku, jehož cílem je propojení
úspěšné a známé osobnosti s dítětem z dětského domova,
je dalším krůčkem ku pomoci dětem emocionálně a soci-
álně znevýhodněným, kterým pomůže k o něco snazší cestě
za jejich štěstím. Akci na podporu dětských domovů pořádá
již poněkolikáté občanské sdružení Peppermint. Vstupné je
dobrovolné. Také letos je možné zakoupit dětem dárky jako
soukromá osoba. Více na peppermint@peppermint-cz.cz,
www.peppermint-cz.cz.

čtvrtek 28. 1.• 18.00
Setkání sponzorů a přátel domova
Kostel sv. Rodiny a refektář, Domov sv. Karla
Boromejského, Řepy

Setkání bude spojené s profesionální aukcí a koncertem.
V 18.00 vystoupí Trio Makabara, tři dívky s velkou vášní
k hudbě. Nevidí, ale o to víc slyší. V 19.30 začne aukce. Zá-
jemci o tuto akci se mohou registrovat na zora.vondrac-
kova@domovrepy.cz. Výtěžek aukce bude věnován na
modernizaci zdravotnického vybavení domova.

sobota 30. 1.• 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vi-
douli 727
Již tradiční Dětský kar-
neval pořádá Klub seni-
orek Stodůlky I. Děti
čeká spousta zábavy
a bohatá tombola.
Masky jsou vítány.
Vstupné dobrovolné.

sobota 6. 2.• 19.00
Taneční zábava
Spolkový dům, K Vidouli 727
Občanské sdružení HC Kert Park Praha pořádá v pořadí již
3. taneční zábavu. Připravena bude i bohatá tombola (první
cena je poukázka na nákup zboží S.A.M.73 v hodnotě
5 000 Kč). K tanci zahraje známá skupina Globus Band.
S ohledem na omezený počet vstupenek si je můžete rezer-
vovat (s uvedením jména, příjmení a počtu kusů) na kert-
park@seznam.cz, poté je vyzvednout přímo v místě konání
zábavy. V 19.15 hod. budou nevyzvednuté vstupenky vrá-
ceny do prodeje. Vstupné je 150 Kč. Výtěžek z akce bude
použit na podporu hokejbalové mládeže Prahy 13.
Hokejbalový oddíl hledá do svého týmu sportovně
nadané chlapce (ročníky 1995 - 1999).

sobota 6. 2.• 19.30
XIX. Sokolský ples
Jinonická sokolovna, Butovická 100/33

Výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Jinonice vás srdečně zve
na další sokolský ples. K tanci a poslechu zahraje hudební
skupina Gong, připravena bude i bohatá tombola. Vstupné 
je 150 Kč. Předprodej vstupenek od 12. 1. denně do 14 hod.
v trafice u sokolovny, ve vestibulu sokolovny v úterý 
18–19 a v pátek 16–17 hodin, možnost rezervace 
na tel. 731 535 704.

Sobota 27. 2. – sobota 6. 3. 
Zimní tábor o jarních prázdninách 
Deštná v Orlických horách 
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800, pořádá také
letos Zimní tábor o jarních prázdninách.
Přihlaste se také a užijte si své jarní prázdniny plné her, zá-
bavy, výletů a hlavně lyžování. Podrobnější informace na
www.mddm13.cz.

neděle 28. 2. - sobota 6. 3.
Na jarní prázd-
niny s Te7
Albrechtice v Ji-
zerských horách
Zveme školáky
z Prahy 13 ve věku
6–14 let na lyžařský
zájezd v době jarních
prázdnin, který po-
řádá společnost Te7.
Hlavním programem
bude sjezdové lyžo-
vání na Tanvaldském Špičáku, doplněné běžeckým výcvi-
kem a hrami v okolí místa ubytování. Podrobné informace
vám podá Tomáš Egyházi, společnost Te7, pozvánka i při-
hláška jsou na www.te7.cz.

připravila Eva Černá
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Téma StopuTéma Stopu

V roce 2009 se hodně investovalo
Loňský rok byl v Praze 13 ohlášen jako rok
mimořádných investic. Neproinvestovali jsme
sice celou avizovanou částku, ale začali jsme 
s celou řadu projektů. Konečně byla zahájena
celková rekonstrukce kulturního domu Mlejn.
Při demontáži pláště bylo zjištěno, že je v hor-
ším stavu, než se předpokládalo, a proto se
muselo víc bourat a v současné době je z budo-
vy skutečně jenom skelet. V průběhu tohoto
roku by ale měla být rekonstrukce dokončena. 

Poměrně velké částky investujeme každo-
ročně do oblasti školství. V loňském roce se
nám podařilo zcela renovovat sportovní areál
FZŠ Mezi Školami a ve FZŠ Fingerova re-
konstruovat sportovní hřiště a částečně i škol-
ní budovu (vyměnit okna). Díky tomu bylo
možno realizovat během prázdnin již před ro-
kem schválené sloučení FZŠ Fingerova a FZŠ
Chlupova v této budově. Uprázdněná budova
školy v Chlupově ulici byla vymalována a
slouží od září jako prostornější a důstojnější
sídlo pro Dům dětí a mládeže Stodůlky. Ten
po 18 letech vyklidil dřevěný domeček
v Bronzové ulici, kde po rekonstrukci vznikne
nová mateřská škola. Ve třech školách  (FZŠ
Mezi Školami v Nových Butovicích, Základní
škole Janského na Velké Ohradě a FZŠ Tráv-
níčkova na Lužinách) proběhla na podzim re-
konstrukce části toalet, ve které budeme prů-
běžně pokračovat. Čtyři školy jsme loni
kompletně vybavili novými LCD televizory,
které jsou využívány v rámci multimediální
výchovy. I v tomto směru chceme postupně
vybavovat další školy. Zateplení 8 mateřských
a 7 základních škol, na které jsme získali
190miliónovou dotaci z evropských fondů, se
zatím nerealizovalo, protože probíhaly pří-
pravné administrativní práce. Uskuteční se
v letošním roce. Souběžně s rekonstrukcí fa-
sád je připravován také projekt kamerového
systému, který pomůže proti vandalům a zvýší
bezpečnost v okolí školních budov.

Největší loňskou akcí v oblasti životního
prostředí byla revitalizace vybraných šesti síd-
lištních vnitrobloků. Ve vnitrobloku  Herano-
va - Kálikova už zbývá dokončit jen dětské
hřiště. Přes drobná nedorozumění přijali oby-
vatelé většinou revitalizaci pozitivně a na no-
vou tvář sídliště se těší. 

Zrekonstruovali jsme celkem pět dětských
hřišť. Za nejvýznamnější považuji dětské
hřiště s parčíkem pro seniory u Jindrovy ulice,
které je vůbec prvním hřištěm v lokalitě Vi-
doule. Velkou radost mám také z nového
hřiště ve vnitrobloku Běhounkova – Domi-

Starostovo novoroční bilancování
Jako pokaždé v lednovém STOPu, i tentokrát stručně shrnu, co se nám 
podařilo či nepodařilo v loňském roce a zmíním se o tom, jaké máme 
plány na letošní rok.  

nova, protože je to první dětské hřiště uzpů-
sobené pro vozíčkáře v Praze.  

Byla vybudována sportovní část Centrální-
ho parku, která zahrnuje dvě víceúčelová
sportovní hřiště, kuželník, petanque a skupi-
nu posilovacích trenažérů.

Rozplétání uzlu na Velké Ohradě
Bohužel se nám zatím stále nepodařilo po-
hnout s některými problémy Velké Ohrady.
Jednoho velkého úspěchu jsme ale na tomto
sídlišti dosáhli. Dokončili jsme stabilizaci
a rekonstrukci polikliniky Janského a podaři-
lo se nám dojednat smlouvu s Českou poštou,
která v přízemí objektu vybudovala a od listo-
padu provozuje svoji pobočku. Pošta obyvate-
lům Velké Ohrady velmi chyběla. Jako poziti-
vum vidím dokončení prodejny Lidl, který
rozšířil nákupní možnosti pro obyvatele síd-
liště, ale také postavil v rámci budovy moder-
ní ekologickou kotelnu. Naopak nemám ra-
dost z rostoucích výškových „dvojčat“, jejichž
stavbě se nám přes veškerou snahu nepodaři-
lo zabránit. Přetrvávají také problémy s par-
kováním. Stavba parkoviště při Tlumačovské
ulici, které jsme již chtěli mít hotové a které
částečně pomůže, zatím z administrativních
důvodů nemohla být realizována. V letošním
roce ale bude určitě postaveno.

Prodej dalších bytů schválen
V letech 2007 – 2008 prodala městská část
celkem 3 100 bytů oprávněným nájemcům.
Prodej jednoho domu se z námi nezavině-
ných důvodů protáhl, takže teprve v dubnu
2009 mohla být tato etapa prodeje definitivně
uzavřena. Považuji za pozitivní, že zastupitel-
stvo již v prosinci schválilo prodej zbylých
1 680 bytů. Nájemci bytů mají možnost stát

se jejich vlastníky a budou moci přímo spra-
vovat své domy.

Prosincové zastupitelstvo bohužel nemohlo
schválit letošní rozpočet, protože vzhledem
k politickému vývoji v České republice byl pří-
liš pozdě schválen státní rozpočet i rozpočet hl.
města Prahy. Schválíme ho ale hned na prvním
letošním zasedání zastupitelstva v lednu. 

Úkoly letošního roku
V letošním roce by mělo být dokončeno ně-
kolik rozjetých projektů. Hlavním úkolem je
dokončení rekonstrukce KD Mlejn, do které-
ho se na podzim opět vrátí kulturní život.
Bude také dokončena revitalizace šesti síd-
lištních vnitrobloků, kterou vyhodnotíme
a rozhodneme se, zda budeme podobným
způsobem pokračovat i v dalších vnitroblo-
cích. Několik projektů se uskuteční na Velké
Ohradě. Proběhne již zmíněná výstavba parko-
viště u Tlumačovské ulice, další parkovací místa
získáme odstraněním některých dávno zniče-
ných „travnatých pruhů“. Dále chceme zahájit
výstavbu plaveckého bazénu u ZŠ Janského
a také konečně postavit hasičskou zbrojnici pro
stodůlecké dobrovolné hasiče u Červeňanského
ulice. Její stavbu pozdržely námitky některých
občanských sdružení, ale magistrát nám dal za-
pravdu a stavba může začít. 

Již jsem zmiňoval zateplení školních bu-
dov. Kromě toho začneme s kompletní re-
konstrukcí budovy v Bronzové ulici, ze které
se odstěhoval Dům dětí a mládeže. Vznikne
tam nová mateřská škola.

Jsem rád, že si v Praze 13 vybudovaly své
sídlo některé významné společnosti jako Sie-
mens, Mercedes, Toyota nebo DHL Express.
Kromě pracovních příležitostí pro místní
obyvatele to pro nás znamená také možnost
získat příspěvek na investice v oblasti dopravy
nebo životního prostředí. 

Úřad v očích občanů obstál
I v loňském roce se úřad městské části úspěš-
ně vyrovnával s celou řadou nových zákonů
i úředních postupů. Jako jeden z prvních úřa-
dů v Praze jsme v pilotním projektu odzkou-
šeli a v září zahájili provoz datové schránky
úřadu. V květnu jsme v prostorách živnosten-
ského úřadu v 1. patře otevřeli informační
centrum zejména pro začínající podnikatele
a zprovoznili dva informační terminály pro
veřejnost. Průzkum provedený mezi návštěv-
níky radnice svědčí o tom, že občané jsou ve
většině případů s činností úřadu i jednáním
úředníků spokojeni. Také komunikační audit,
který proběhl v říjnu, potvrdil, že naši pra-
covníci jsou velmi vstřícní a profesionální.    

Závěrem bych proto chtěl všem pracovní-
kům úřadu i členům samosprávy poděkovat
za dobrou práci v loňském roce. Všem obyva-
telům Prahy 13 přeji klidný a úspěšný rok
2010, hodně zdraví, štěstí a lásky. Budu moc
rád, když budete v Praze 13 spokojeni.

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Ochrana Centrálního parku 
Dobrý den,
bydlím v ulici U Jezera 2039.
Okna bytu směřují na začátek
Centrálního parku. Do míst, kde
byl vybudován hlavní odpadový
kolektor kanalizace, začala před ne-
dávnem berounská firma těžkou
technikou navážet štěrk, písek, hlí-
nu a dokonce zbytky panelů a jiné-
ho stavebního odpadu. Proti tomu

důrazně protestuji. Je bezpříkladně
porušováno životní prostředí, haldy
a odpad hyzdí okolí, ničí trávník,
dětem, které si zde hrají, hrozí úraz
a v neposlední řadě odrazují zá-
jemce od koupí bytu v této lokalitě.
Centrální park, který je hojně vy-
užíván k odpočinku, procházkám
i ke sportu obyvateli Jihozápadního
Města, byl vybudován značným
úsilím a nemalými náklady. Proč

tady vzniká stále se rozšiřující
skládka? Žádám o vysvětlení
a zjednání nápravy.

Miloslav Novák

V Centrálním parku byla vybu-
dována na přechodnou, nezbytně
nutnou dobu mezideponie sta-
vebního odpadu. Jedná se o od-
pad vzniklý z bouracích prací,
které jsou prováděny v rámci in-
vestiční akce Revitalizace sídlišt-

ních  vnitrobloků, která je finan-
cována z dotací Evropské unie.
Tato mezideponie bude postupně
likvidována firmou Swietelsky,
která provádí stavební práce. Po
ukončení všech bouracích prací
bude prostor uveden do původní-
ho stavu. Bude provedena terénní
úprava a založen nový trávník.

Dana  Céová, odbor životního prostředí

Nastal čas viróz a pandemií. Jak
můžeme snížit riziko napadení or-
ganismu viry?
Jedním z faktorů snižujících
imunitu je stres, který nás dnes
doprovází takřka na každém kro-
ku. Dovolím si zde krátké shrnu-
tí potravin, které nám pomohou

výrazně snížit stres a následně
pomoci v boji s viry. Zaměřím se
na tři základní faktory:

1. Energie pro náš nervový sy-
stém

2. Hormon Serotonin (hormon
dobré nálady, blokátor stresu 
a katabolizace)

3. Hormon Melatonin (hormon
kvalitního spánku a regenerace)

Základním faktorem snižujícím
stres je dostatek energie z celo-
zrnných potravin, rýže, brambor,
ovoce. Glykogen získaný
z těchto potravin dodá našemu
tělu energii nejen na celodenní
aktivity, boj s nemocemi. Neza-
pomínejme, že mozek funguje
hlavně na glykogen. Vyčerpaný
mozek má ke stresu blízko.
Výhodou celozrnných obilovin je

Odpovídá psycholog

S Novým rokem nová odhodlání
Paní doktorko, dala jsem si novo-
roční předsevzetí, že zhubnu. Ne-
mám ale moc pevnou vůli, takže
nevím, jak na to.
V loňském roce jsem zdůrazňova-
la přínos třeba jen klidných poho-
dových vzájemných vztahů. Letos
se zaměřím na časté téma novo-
ročních předsevzetí - hubnutí.
Často za mnou příchází ať muži
či ženy s přáním, zda bych jim ve
své praxi mohla pomoci s hubnu-
tím pomocí hypnózy. Ano, psy-
cholog, pracující s hypnózou,
může jako doplňkovou formou
k celkové změně životního stylu
pomoci různými odbornými
technikami. Jde např. o pomoc
a podporu při navození motivace.
My sami ale musíme být aktivní
také a snažit se pracovat na sní-
žení své váhy a hlavně potřebuje-
me věřit ve svůj úspěch. Hypnóza
nám pomůže zklidnit, zharmoni-
zovat mysl i tělo a aktivně a sou-
středěně pracovat na daném té-
matu (i podvědomě) - v tomto
případě zhubnutí několika kilo-
gramů. Jde o proces dlouhodo-
bější, s pozitivní vírou, že se nám
daný cíl podaří. Co tedy můžeme
sami udělat pro splnění novoroč-
ního předsevzetí týkajícího se
naší postavy a snížení váhy:
- vytyčit si konkrétní a reálný cíl
(celkový a průběžný týdenní),
průběžně max. 2x týdně ho kon-
trolovat nejlépe ve spolupráci
s další osobou
- udělat si sami na sebe čas, být
sami pro sebe dostatečně důležití.
Nejen se honit za tím vším, co
potřebujeme v každodenním
shonu stihnout. Je důležité mít
pozitivní chuť věnovat sami sobě
dostatek pozornosti (najít si ak-

tivity, kdy se věnujeme sobě tak,
abychom se cítili dobře - relaxa-
ce, procházky přírodou, oblíbený
sport, wellness - sauny, masáže,
páry a další relaxační procedury)
- najít si pro sebe pohybovou ak-
tivitu, která nás baví (budeme-li
se nutit např. do námi neoblíbe-
ného běhu v polích, dlouho nám
tato aktivita nevydrží). Doplníme
si ji pro nás oblíbenou hudbou
(sluchátka v posilovnách, na kole,
na lyžích už jsou běžnou součás-
tí); pohodovou společností (jde-
me ve dvou s kamarádem či ka-
marádkou); příjemným
souvisejícím zážitkem (po trénin-
ku si např. dopřejeme odpočinek
v sauně či relaxační masáž).
- věnovat se přípravě dobrého
a kvalitního jídla vhodného pro
redukci váhy - teorii již téměř
každý zná, ostatně již pravidelně
bývá velmi kvalitně výživové po-
radenství se všemi variacemi
zpracované v televizi i na inter-
netu, pro pohodlnější nebo mi-
mořádně časově zaneprázdněné
lidi dokonce existuje finančně
náročnější varianta, kdy nám do-
nášková služba denně přiveze
připravené čerstvé zdravé re-
dukční jídlo v 6ti krabičkách až
k nám domů. Hlavní zásady -
tedy již dávno neplatí úporně po-
čítat energetickou hodnotu v po-
travinách do max. 5000 kJ, hla-
dovět a vyčítat si každé
překročení tohoto limitu, ale
v zásadě jíst každé 3 hodiny, aby
na nás hlad vůbec nestačil přijít.

Přeji všem čtenářům časopisu
STOP úspěšné naplnění novo-
ročních předsevzetí a prima nála-
du na celý rok 2010.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz

Na co se ptáte

Z vašich dopisů

dostatek vitamínů B, které chrání
nervový systém, zklidňují tělo
i mysl, bojují proti úzkosti, po-
drážděnosti, napětí a nespavosti.
Vitamín B5 je nezbytný pro boj
s chronických stresem, B6 ovliv-
ňuje nespavost (melatonin) a vi-
tamín B12 je odpovědný za pro-

dukci serotoninu (hormonu
dobré nálady).

Produkci serotoninu a melato-
ninu reguluje zinek. Jeho nedo-
statek může způsobit podráždě-
nost, depresi a následně snížit
odolnost imunitního systému.
Stres spotřebovává větší množství
zinku, jeho příjem můžete do-
plnit nejen kapslemi, ale i zvýše-
ným příjmem červeného masa či
paraořechů.

Dalšími látkami snižujícími
stres a zvyšujícími imunitu jsou
vitamíny C, E, vápník, hořčík
a draslík. Stimulaci serotoninu
a melatoninu mohou významně
pomoci bylinkové čaje jako je
meduňka a třezalka. Více se
o zdravé výživě dozvíte na
www.vezdravemtelezdravyduch.cz.

Daniel Dvořák, personální trenér

a poradce pro správnou výživu

Vliv vitamínů a minerálů na posílení imunity
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Poděkování za celoroční
pomoc druhým

Na pětatřicet zástupců organizací působících
v Praze 13 v sociální oblasti se na pozvání zá-
stupce starosty Petra Zemana sešlo 10. pro-
since na radnici na tradičním předvánočním
setkání. Vedoucí odboru sociální péče a zdra-
votnictví Helena Hájková je seznámila s tech-
nickými záležitostmi okolo grantů a se změ-
nami v legislativě. Místostarosta Zeman,
který má sociální oblast v kompetenci, všem
poděkoval a ocenil, že i v dnešní době jsou
ochotni věnovat svůj čas a energii pomoci po-
třebným. Jednotliví hosté pak ostatní sezná-
mili se svými úspěchy, potřebami a problémy.
„Spolupráci s organizacemi poskytujícími so-
ciální služby považuji za vynikající,“ řekl Petr
Zeman. „Snažíme se je maximálně podporo-
vat a mohu říci, že v rámci našeho rozpočtu je
právě kapitola na sociální věci jedinou, kterou
se podařilo uchránit před rozpočtovými škrty.“

Samuel Truschka

Městská část se vyjadřovala ke konceptu 
územního plánu
Od 2. listopadu magistrát zveřejnil koncept
nového územního plánu hlavního města
Prahy (dále ÚPn). Až do 9. prosince mohli
občané Prahy podávat své námitky nebo
připomínky ke konceptu na Odbor územ-
ního plánu MHMP (pořizovatel ÚPn)
nebo na Útvar rozvoje hl. m. Prahy 
(zpracovatel ÚPn). Stejným způsobem se
ke konceptu mohly vyjadřovat i městské
části. Celkem bylo podáno několik tisíc
připomínek a nyní je na zpracovateli, aby
v souladu se stavebním zákonem všechny
připomínky prostudoval, vyhodnotil 
a náležitě vypořádal.

Připomínky městské části projednala rada
30. listopadu. Uvedu zde alespoň ty nejdůle-
žitější. Praha 13 např. požaduje doplnit regu-
lativy u smíšených funkčních ploch ve stabili-
zovaném území (Lužiny, Nové Butovice),
rezervovat plochy pro školská zařízení a sport
na území Západního Města nebo uvést kon-
cept do souladu s existujícím generelem od-
vodnění Západního Města. Městská část také
nesouhlasí s umístěním plochy technické in-
frastruktury v Řeporyjích. V konceptu navr-
žené umístění recyklačního centra odpadu
nebo uhelného zdroje tepelné energie je pod-
le nás naprosto nepřípustné kvůli blízkosti
Prokopského a Dalejského údolí, Českého

krasu a dalších chráněných a obytných území.
Dále Praha 13 nesouhlasí s nevhodně umís-
těným napojením komunikace V 74 na Jere-
miášovu ulici a se snížením podílu zeleně na
území Západního Města.  

Své připomínky zaslali městské části také
mnozí občané a občanská sdružení. Všem
bylo vysvětleno (stejně jako na informačním
setkání, které jsme na radnici uspořádali 
18. března), že připomínky je třeba předat
přímo zpracovateli. Někteří však přesto trvali
na zapracování svých podnětů do připomí-
nek městské části a vyčítali nám, že jsme
koncept územního plánu neprojednali veřej-
ně s občany. To však není ze zákona možné.
Veřejné projednávání proběhlo na úrovní
hlavního města 23. listopadu. Městská část
neměla v pravomoci sběr připomínek k ÚPn,
ani jejich třídění a posuzování. Není tedy lo-
gické, aby pouze předávala připomínky ob-
čanů dál, když je každý občan Prahy může
uplatnit přímo u zpracovatele, který vytváří
územní plán pro území celého hlavního
města. Praha 13 poskytla občanům všechny
potřebné informace a nyní stejně jako oni
čeká, jak se zpracovatel ÚPn vypořádá s do-
ručenými námitkami a připomínkami. To
bude patrně trvat několik měsíců.

Petr Zeman, zástupce starosty 

INZERCE
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DINO CAR s.r.o.

PNEUSERVIS
STÁLÉ SLEVY

NOVÝCH PNEUMATIK
přezouvání, opravy a úschova pneu

prodej plechových a alu disků
PRODEJ A VÝKUP NOVÝCH A POUŽITÝCH

ŠKODA AUTODÍLŮ
Příprava Vašeho vozu na

STK
a jeho následné zajištění

Tel.: 608 325 088, 602 325 087

Do Blatin 373
areál PHL ZLIČÍN

PRAHA 5 - ZLIČÍN
www.dinocar.cz

VÝRAZNÉ SLEVY
NA ZIMNÍ PNEU
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Jak jste se dostala k naturální kultu-
ristice? Pro ženu je to dost neobvyklá
disciplína.
Vlastně téměř náhodou. Já od-
malička sportuji, dělala jsem
gymnastiku a atletiku, potom ae-
robic a pak jsem začala chodit do
posilovny a začaly mi růst svaly.
A asi před čtyřmi lety si mě
všimli v posilovně dva kulturisti 
a přivedli mě k tomu, že jsem za-
čala závodit. Zkusila jsem to a na
prvních závodech jsem skončila
třetí na republice a čtvrtá na me-
zinárodním mistrovství. A v dal-
ším roce už jsem vyhrála všechno
možné.

To bylo tak jednoduché? Skoro bez pří-
pravy?
Vůbec ne. Příprava je hodně ná-
ročná. Nejdřív musíte nabrat sva-
lovou hmotu a tři měsíce před
závody jdete do přísné diety 
a tvrdého tréninku. A tu dietu
musíte držet tak šikovně, aby tuk
zmizel a svaly zůstaly – ládovat
do sebe maso, proteiny, zeleninu,
rýži, ale žádné tuky. Nezbytné
jsou suplementy – vitamíny, kar-
nitin, glutamin, BCAA - větvené
aminokyseliny, které zabraňují
rozkladu svalové hmoty. 

Jak vypadá váš tréninkový režim
během roku?
Vzhledem k tomu, že celé jaro 
a celý podzim závodím, tak jsem
vlastně třičtvrtě roku v dietě.

Nejvíce si dopřeju kolem Vánoc,
to si dám třeba i dortík, kuře
nebo smažený květák, ale jinak
to moc nejde. V době přípravy
musím každé tři hodiny doplnit
bílkoviny a občas také komplexní
sacharidy, abych měla dostatek
energie na trénink a nastartovala
metabolismus. Navařím si speci-
ální stravu do krabiček, můžu si
to ochutit, ale před závody už se
nesolí kvůli dehydrataci. V prů-
běhu diety vždy shodím tak osm
až devět kilo, takže na závody
mám tak 54 kilo. Před závody
trénuju 5-6 dní v týdnu dvakrát
denně – ráno a večer. Ráno cvi-
čím tak hodinu aerobní trénink,
třeba běžící pás nebo kolo a zařa-
zuji trénink břicha. Večerní tré-
nink mám rozdělený na svalové
partie. Nohy a záda cvičím na
strojích, na hrudník, ramena, bi-
ceps a triceps využívám činky. 

V čem tedy spočívá naturální kulturis-
tika?
Vyznačuje se tím, že závodníci se
připravují pouze přírodními pro-
středky a používají pouze povole-
né suplementy. Máme mnohem
přísnější dopingové kontroly 
a všichni registrovaní závodníci
mohou být i mimo soutěž kdy-
koli zkontrolováni – třeba nás
náhodně vytáhnou ve fitku 
a udělají nám dopingovou kon-
trolu. Postihy jsou velmi přísné,
třeba i doživotní zákaz startu. 

A já jsem pro, protože úspěchu
se dá dosáhnout i bez zakáza-
ných látek, když se dostatečně
dodržuje režim a tvrdě trénuje.

Jak taková soutěž probíhá? 
Velké závody jsou velmi náročné,
ráno prezentace, měření, vážení 
a pak až do večera soutěž. Soutě-
žící na pódiu před odbornou po-
rotou předvedou povinné pózy 
a sestavu. V mojí kategorii Fit-
ness figura je to symetrie a svalo-
vý rozvoj (to je pět povinných
póz) a pro publikum ve finále
máme promenádu v šatech. Na
mistrovství světa a mezinárod-
ních soutěžích musím předvést
ještě fitnessovou sestavu. Po sou-
těži je raut, kde se vyhladovělí
sportovci konečně po dietě po-
řádně najedí. 

Jaké jsou vaše největší úspěchy?
Největším úspěchem byly samo-
zřejmě dvě zlaté medaile na
mistrovství světa WNSO v Ka-
nadě v červnu 2009, kde jsem
zvítězila v kategorii Muscle mo-
del a Fitness figura. Celkem
mám ale z roku 2009 pět titulů.
Na podzim jsem obsadila druhé
místo na Mistrovství Evropy 
v Karlových Varech. Kromě toho
jsem získala titul vicemistryně
České republiky a zvítězila na
Aminostar Cupu 2009. Stala
jsem se také druhou nejúspěšněj-
ší sportovkyní roku 2009 v kate-
gorii fitness ženy.

Co byste poradila děvčatům, která by
chtěla tenhle sport dělat?  
Bude jich asi málo, protože má-
lokterá holka chce mít svaly. Do
posilovny přijdou, aby si zpevnily
postavu. Ale pokud by chtěly
tenhle sport dělat, tak to chce
upravit jídelníček a opravdu hod-
ně cvičit. Stačí třeba čtyřikrát
týdně, nejlépe pod dohledem tre-
néra, který poradí cviky na jed-
notlivé svalové partie. V kulturis-

tice je ale úspěch ze 70 % v dietě.
A samozřejmě hraje roli také ge-
netika. Bohužel lidé cvičí často
špatně. Hlavně mnohdy vidím 
v posilovně mladé kluky, jak si
toho naloží víc než zvládnou, 
a pak to buď nezvednou, nebo to
rvou špatně, jinými svaly a vlast-
ně si ubližují. Je třeba začínat 
s málem a postupně si přikládat.
Občas se snažím poradit, když
vidím, že někdo cvičí spatně. 

Jste mistryně světa. Jaké máte ještě
další cíle?
Víte, já po každém závodě opa-
kuji, že končím, takže už mi to
nikdo nevěří. Ale teď chci defi-
nitivně skončit, i vzhledem ke
svému věku. Je pravda, že tenhle
sport se dá dělat tak dlouho, do-
kud má žena dobrou postavu. To
není miss, tady se hodnotí tělo.
Na mistrovství světa byla katego-
rie Mastres ženy, kterým bylo
kolem 55 let, a vypadaly napro-
sto úžasně. Měly tělo jako pěta-
dvacítky, protože celý život cvičí
a udržují se. Ale já už chci oprav-
du skončit, ráda bych šla do ško-
ly a udělala si trenérské zkoušky.

Takže na jarním mistrovství republiky
startovat nebudete?
Nebudu, to vím na sto procent.
Teda, asi nebudu... No, vlastně
nevím... To máte těžké...
(smích).

Jak to nakonec dopadne, se dozví-
me na jaře. Více o Mileně Říhové
najdete na www.milenarihova.ic.cz.

Samuel Truschka  

Jak se stát mistryní světa? Prostě hodně cvičit
Možná, že jste si u ní někdy byli nechat udělat manikúru nebo ji potkáváte na nákupu, ale
pokud jste ji viděli v civilu, určitě by vás nenapadlo, že jde o dvojnásobnou mistryni světa 
v naturální kulturistice a držitelku řady dalších sportovních titulů. Milena Říhová je na první
pohled poměrně drobná, sympatická žena se sportovním účesem. Původně byla zdravotní
sestrou, ale zvítězil sport - učila ve škole pohybovou výchovu a šest let profesionálně
tancovala. Kromě toho, že vrcholově sportuje, provozuje nehtové studio v kadeřnictví 
ve Vackově ulici ve Stodůlkách. Má ráda lyžování, cyklistiku, pěší turistiku a podle svých
slov se také ráda chodí bavit s přáteli do klubů. Manžel Pavel je technický potápěč.  
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Jazzmani ukázali umění improvizace 

Vánoce se naštěstí ukrást nepodařilo
V mikulášském programu Ukra-
dené Vánoce, který pro děti zajis-
tila Praha 13, to totiž naštěstí
dostal za úkol nemotorný čert
Albertík. Ten úkol nesplnil a na-
opak svými zmatenými pokusy
děti pobavil. Ve sportovní hale
Bellušova si 4. prosince děti ze
školek i s učitelkami zazpívaly
a zasoutěžily a odnesly si mnoho
dárků a cen, které jim předal sta-
rosta David Vodrážka se svými
pomocníky. Protože je čert Al-
bertík nezbeda „vytrvalec“, poku-
sil se ukradnout Vánoce ještě jed-
nou. Hned o den později na
Staroměstském náměstí. Tam to
měl ale ještě složitější. Dostal to-
tiž na vybranou. Buď se vrátí do
pekla, nebo se naučí hrát na něja-
ký hudební nástroj. A protože
čert a učení nejdou dohromady,
před peklem ho ještě mohlo za-
chránit, že se ožení. Nic mu ne-
pomohlo. Ani to, že za vydatné
pomoci zastupitele Víta Bobysu-
da vybral nejhezčího Mikuláše,

čerta a anděla, že skvěle bavil na-
prosto zaplněné Staroměstské
náměstí, že dětem rozdal neuvě-
řitelné množství dárků. Albertík
zkrátka nedopadnul dobře. Vá-
noce neukradl a ten, kdo viděl
jeho nevěstu, ví, že peklu stejně
neuniknul.

Praha 13 se v rámci Vánočních
trhů prezentovala také na Václav-
ském náměstí. Ve čtvrtek 3. pro-
since zpříjemnily podvečerní čas
Pražanům i návštěvníkům met-
ropole dětský pěvecký sbor Ku-
líšci, taneční skupina Sandra, pě-
vecký sbor Besharmonie, Big
band Základní umělecké školy
Stodůlky nebo zpěvačka Katka
Thomková, několikanásobná ví-
tězka Butovického zvonečku.
Všichni účinkující sklidili velký
a zasloužený potlesk. Škoda jen,
že příjemnou atmosféru, kterou
svým vystoupením navodili, na-
rušila současně probíhající de-
monstrace.

Samuel Truschka a  Eva Černá

K předvánočnímu období patří
neodmyslitelně koncerty. Milov-
níkům moderního jazzu byl vě-
nován koncert, který se uskuteč-
nil 10. prosince na radnici.
Hlavním protagonistou byl feno-
menální hráč na vibrafon Radek
Krampl, kterého doprovodili jeho
přátelé ze skupiny Vibe Fantasy
– kontrabasista Vít Švec a bube-
ník Filip Jeníček. Jako host vy-

stoupil další kamarád uskupení -
kytarista Petr Zeman, v civilu
zdejší místostarosta. Zazněly
skvělé improvizace na známé jaz-
zové skladby, např. Sugar od sa-
xofonisty Stanleyho Turrentina
nebo Mr. P. C. od Johna Coltra-
nea, při kterých hudebníci pro-
kázali, že jazz je hudba stále živá,
vyvíjí se a může oslovit i dnešní
posluchače. Samuel Truschka
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Máme první bezbariérové hřiště v Praze 
První veřejné dětské hřiště na
území Prahy, které umožňuje
společnou hru zdravotně postiže-
ných dětí s ostatními dětmi, 
slavnostně otevřel 3. prosince
starosta David Vodrážka ve vni-
trobloku Dominova – Běhoun-
kova v Nových Butovicích. Pro
vozíčkáře je zde například vyvý-
šené pískoviště, košová nebo pá-
ková houpačka a také věž se
skluzavkou a vhodně umístěnými
hračkami, která má pohodlný
nájezd pro vozíčkáře. 

„Mám velkou radost, že máme
hřiště, na kterém se mohou vyřá-
dit i děti na vozíčku spolu se svý-
mi kamarády. Byla to velmi

prospěšná investice,“ řekl starosta
David Vodrážka. „Chci hlavně
apelovat na všechny děti i jejich
rodiče, aby hřiště neničili a chrá-
nili ho před vandaly,“ řekla Iveta
Pešková, předsedkyně občanské-
ho sdružení Prosaz, které pomá-
há zdravotně postiženým, zejmé-
na vozíčkářům. 

Vedle hřiště je ještě sportoviště
a tzv. klidová louka, která je
oplocená a umožňuje lehnout si
do čisté trávy nebo si třeba po-
stavit malý stan. Za rekonstrukci
celého komplexu zaplatila měst-
ská část téměř 6 miliónů korun
z prostředků získaných prodejem
bytových domů. Samuel Truschka

Písničky, kterým neublížil čas
První prosincové odpoledne pat-
řila obřadní síň radnice  legendě
české taneční hudby Richardu
Adamovi. Nejen seniorům přišel
zazpívat nejoblíbenější písničky
svého repertoáru. Kdo by neznal
Cestáře, písničku Tina Marie
nebo Pampelišky.

„Pampelišky si lidé spojují
s Duem Červánek,“ řekl zpěvák.
„Jen málokdo ví, že tato píseň se
původně jmenovala Ztracené
hvězdy a vznikla v jedné kavárně
na Václavském náměstí, kam
jsme si s Bohuslavem Nádvorní-
kem zašli na skleničku. Já napsal
na ubrousek melodii, on text
a písnička byla ne světě. To, že
Pampelišky jsou opravdu naše
Ztracené hvězdy, se potvrdilo až

po letech.“ Protože Richard
Adam tentokrát nevystupoval
sám, mohl nabídnout poslucha-
čům i půvabný duet Příběh naší
lásky (nazpíval s Yvettou Simo-
novou), který zazpíval s Danou
Chytilovou. Ta potom přidala
ještě něco málo z repertoáru 
Jiřiny Salačové. Protože všechny
písničky, které to odpoledne 
zazněly, jsou známé a čas jim
opravdu neublížil, zazpívalo si
i publikum. Nejinak tomu bylo 
i na závěr koncertu, kdy se ob-
řadní síní nesly tóny Bílých 
Vánoc. 

Odpoledne připravilo Středis-
ko sociálních služeb Prahy 13
spolu s městskou částí.

Eva Černá 
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Drndákiáda pro tatínky s dětmi
V sobotu 21. listopadu proběhla
v Centrálním parku jedinečná
akce pod názvem Drndákiáda.
Uspořádal ji Klub Pohádka pro
tatínky s dětmi při DDM Sto-
důlky, který si uvědomuje nutnost
zapojit do výchovy dítěte oba ro-
diče. I když je tento úkol nelehký,
nalézá si své skalní příznivce, kte-
ří se schází v pátek mezi 16. a 18.
hodinou v herně Klubu Pohádka.
Cílem Drndákiády bylo ukázat,
že tatínkové již nejsou pro rodinu
pouze zdrojem financí, ale jsou
schopni se plnohodnotně o dítě

Máte doma staré fotografie nebo dokumenty?
Městská část Praha 13 ve spolu-
práci s Muzeem hlavního města
Prahy připravuje v tomto roce vý-
stavu o minulosti Prahy 13. Těžiš-
těm výstavy budou nejzajímavější
archeologické nálezy na našem
území, stranou ale nezůstanou ani
dějiny Stodůlek v minulých stole-
tích, výstavba sídliště i současný
rozvoj městské části. Exponáty za-
půjčí Muzeum hl. m. Prahy a další
instituce. Rádi bychom ale výstavu
oživili i dobovými fotografiemi
nebo dokumenty z vašich soukro-
mých sbírek. Zajímají nás nejen

fotografie z předválečných Stodů-
lek, ale i z doby výstavby Jihozá-
padního Města, plány a mapy, sta-
ré úřední dokumenty nebo
korespondence vašich předků, pří-
padně i trojrozměrné historické
předměty, nářadí apod. Doku-
menty a fotografie naskenujeme
a vrátíme. Máte-li doma cokoli
zajímavého k minulosti tohoto re-
gionu, ozvěte se nám prosím na
tel. 235 011 210 nebo na e-mail
vystava@p13.mepnet.cz. Těšíme se
na vaše exponáty! 

Bohdan Pardubický, Samuel Truschka

Nejpěknější vánočku měli sedmáci 
Již čtvrtým rokem se starosta
David Vodrážka vydal do FZŠ
Mezi Školami, aby si společně
s místními žáky a ředitelem
školy Petrem Vodsloněm zopa-
koval pletení vánočky. Letošní
soutěže Starostova vánočka se 
4. prosince zúčastnilo sedm

družstev. Nakonec upletli všich-
ni, někteří brilantně, jiní s potí-
žemi. Po vytažení z trouby vy-
hodnotila porota jako nejhezčí
vánočku vyrobenou děvčaty ze
7.A. Vítězné družstvo pak od-
neslo na radnici starostovi tu
jeho vánočku upečenou. -st-

Britská rada spolupracuje se ZŠ Mládí 
Po loňském začátku spolupráce
s British Council – Britskou radou
v České republice, kdy ZŠ Mládí
pořádala pro své žáky poprvé me-
zinárodní Cambridgeské zkoušky,
se v tomto školním roce vzájemná
spolupráce značně rozšířila. Brit-
ská rada nabídla ZŠ Mládí, jako
teprve třetí škole v České republi-
ce, odpolední výuku angličtiny
s britskými lektory. Vyučování za-
čalo 3. listopadu a už po první ho-
dině byli žáci nadšeni. Posláním
těchto hodin je, ve spolupráci
s učiteli angličtiny v naší škole, ješ-
tě více rozvíjet u žáků všechny
složky jazyka (poslech, čtení, psaní
a mluvení). Žáci se při hodinách
s rodilým mluvčím zdokonalují
v komunikaci v angličtině a získá-
vají ještě dokonalejší výslovnost.

Tato prestižní britská organi-
zace nabídla našim žákům II.
stupně možnost vyzkoušet si na-
nečisto ústní část mezinárodních
Cambridgeských zkoušek PET

přímo ve škole a získat tak dosta-
tek odvahy k vykonání těchto
zkoušek poté již doopravdy. Na
jaře opět žákům nabídneme ve
spolupráci s British Council
možnost vykonání mezinárod-
ních Cambridgeských zkoušek
pro žáky I. i II. stupně. Další ak-
tivitou, při které budeme s Bri-
tish Council spolupracovat, je or-
ganizace celostátní soutěže
v anglickém jazyce – Videopo-
hlednice z mého města, kterou
naše škola organizuje již devátým
rokem. Spolupráce je tedy velmi
plodná a jistě napomůže dalšímu
rozvoji jazykových dovedností
žáků – absolventů naší školy.

D. Matulová a N. Tlustý, zást. ředitele

Adventní ztišení za doprovodu violy

Třetí neděli adventní se v Komu-
nitním centru sv. Prokopa konal
v celkovém pořadí již dvacátý hu-
dební večer z cyklu Třináctého na
třináctce. Folkrockový písničkář
Slávek Klecandr ani tentokrát ne-
zůstal na pódiu sám, jeho hosty
byli multiinstrumentalisté Irena
a Vojtěch Havlovi. Slávek Kle-
candr do svého vystoupení vybral
písně zimní, adventní a vánoční
a také několik biblických žalmů.
Manželé Havlovi představili své
nové album Po větru lehce a zby-
tek jejich programu tvořily ad-
ventní písně a koledy. Ty v jejich

podání za doprovodu dvou viol
da gamba, tibetských mis a zvo-
nečků znějí velmi pokorně, jemně
a křehce, a tak se posluchači
dostává prostoru pro zklidnění
a ztišení, který je pro nás všechny
v dnešní době tak vzácný a přitom
tolik potřebný. Vystoupení zakon-
čili všichni tři hudebníci společ-
ným hraním. Ti, kteří tento večer
v den svátku svaté Lucie prožili
s Havlovými a S. Klecandrem, jis-
tě nelitovali. Na další díl Třináctky
jste srdečně zváni v únoru, více na-
jdete na w.trinactnatrinact.blog.cz.

Lucie Haschková

starat. Na úspěch celé akce upo-
zorňuje fakt, že se žádné z dětí
nezranilo při krmení vodního
ptactva, nezatoulalo při spontán-
ním závodě odstrkovadel, ne-
umrzlo při přebalovaní a dokonce
nebylo ani zapomenuto na dět-
ském hřišti. Co pro milující a tr-
pělivé tatínky připravujeme dále
budeme postupně zveřejňovat na
http://pohadkaaskolicka.webno-
de.cz v sekci Akce. Informace
můžete získat také na e-mailu
roman.skopalik@email.cz.

Roman Skopalik  
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Finálový zápas 11. ročníku volej-
balového turnaje, který každoroč-
ně pořádá Jaroslav Matýsek ve
spolupráci s MČ Praha 13
a SDH Třebonice, rozhodl 
21. listopadu o držiteli putovního
poháru kpt. Jaroslava Matýska v.v.
Letošního ročníku se v areálu
FZŠ Brdičkova
zúčastnilo celkem 
14 amatérských smí-
šených družstev.
Loňské vítězné
družstvo Bez Šance
neobhájilo a v bojích
finálové skupiny po-
dlehlo favorizované-
mu družstvu Obvod-
ního ředitelství
Policie ČR Praha I.
Diplomy a věcné
ceny pro družstva,
která se umístila na
1.–9. místě, a další doprovodné
ceny pro jednotlivce byly předány
večer v restauraci U Šimáčků. Cel-
kové pořadí: 1. PČR Praha I, 2.
Bez Šance, 3. Prasopsi, 4. JO - JO, 
5. Sokol Jinonice, 6. 4x zalomená

kliková hřídel, 7. Pendolíno, 
8. ZOO, 9. Počernice. Cenu nej-
vzdálenějšího účastníka turnaje
získalo družstvo PEPRO z Cho-
mutova. Po předání cen si všichni
zatančili a zazpívali.

Pořadatelé děkují všem spolu-
pracovníkům, kteří se podíleli na

přípravě a průběhu celého turna-
je, zejména FZŠ Brdičkova za
sportovní pochopení a za pomoc
sponzorským firmám, bez kte-
rých by těžko mohli tak velké
sportovní klání uspořádat. -red-

Tým Stará garda HC Kert Park
Praha vznikl loni v říjnu. Může
se pochlubit jednou kuriozitou,
toto mužské hokejbalové druž-
stvo vede žena, a to Šárka Ku-
želová. Už na jaře letošního
roku hodlá mužstvo začít hrát
turnaje a nejen to. V květnu se

dokonce chystá na mezinárodní
zápasy ve Švýcarsku. Stará gar-
da nyní přijímá nové hráče ve
věku 35 let a více. Zkušenosti
jsou vítány, ale nejsou podmín-
kou. Více na www.kert-park.cz,
sarka.kuzelova@centrum.cz.

–red-

Vyhráli opět policisté 

Rozšiřte tým Staré gardy HC Kert Park Praha

Obhájené prvenství

SportSport

Stáj Kozolupy u Prahy má ote-
vřeno pro veřejnost každý víkend
a všední dny od 18.00 hodin.
Nabízíme výuku jízdy na koni
i vyjížďky do překrásného terénu
Karlštejnských lesů. Děti mohou
využít jezdecký oddíl s kroužky
jezdectví a péče o koně, které

navštěvují 1 - 2x týdně od 15.30
do 18.30 hodin. Jezdí k nám
autobus č. 311 ze Zličína, zastáv-
ka Vysoký újezd - Kozolupy je
přímo u statku.
Více na www.sportovnistajpra-
hy13.wz.cz, tel. 736 201 587.

Daniela Boleslavská, vedoucí stáje

Zima v sedle

Téčko, všeobecná sportovní pří-
prava pro děti od 5 do 10 let,
otevírá od 2. pololetí (4. února)
ve FZŠ O. Chlupa, Fingerova
2186, svou již 3. základnu. Po
vstřícné dohodě s vedením školy
se tak ve čtvrtek od 15.00 do
16.15 rozběhnou pravidelné tré-
ninky. Téčko je určeno jak pro

děti z místní školy, tak i pro zá-
jemce z okolí. Cílem je všeobec-
ný sportovní rozvoj dětí, kde
sport je hrou a zábavou. Náplní
tréninků jsou základy atletiky,
gymnastiky, míčových her, bad-
mintonu, orientačního běhu, 
v zimě bruslení a další. Přiveďte
své děti na ukázkové hodiny,

které proběhnou
v lednu (čtvrtky
7., 21. a 28. 1. od
15.00 do 16.00
hodin, vchod ke
školní tělocvič-
ně). Více infor-
mací vám rád
poskytne Tomáš
Egyházi, Te7,
www.te7.cz.

Tomáš Egyházi

Téčko v Nových Butovicích

Tenisová škola Tallent při 
ZŠ Klausova pořádá 6. ledna od
19.30 hodin v tělocvičně školy
2. ročník ukázkového odpoledne,
které je určené především dětem.
Kvalifikovaní trenéři jim vysvětlí
základy tenisu, správné držení
rakety a postavení k míči. Poradí
i rodičům, jakým způsobem mo-
hou dětem v jejich dovednostech
pomáhat a tyto sami rozvíjet.
V rámci doprovodné soutěže děti

získají věcné ceny a diplomy. Te-
nis podporuje rozvoj dítěte, jeho
pohybové, ale i psychické schop-
nosti, smysl pro fair-play, vytrva-
lost a soustředěnost. Přijďte se
pobavit a zároveň získat spoustu
užitečných zkušeností. Akce se
koná pro všechny děti MŠ a ZŠ 
a jejich rodiče zdarma.
Více na www.tallent.cz nebo
tel. 224 815 871, 603 527 172.

Roman Spousta

Lednové seznamovací odpoledne s tenisem

V pátek 4. prosince se v ZŠ Kun-
cova konal 2. ročník turnaje smí-
šených dospělých dvojic v bad-
mintonu, určený ředitelkám 
a ředitelům MŠ a ZŠ Prahy 13,
pedagogickým i technickým pra-
covníkům škol, rodičům a přáte-
lům ZŠ Kuncova. Účast sice po-

znamenala letošní chřipková epi-
demie, ale přesto se do něho při-
hlásilo pět dvojic. Z lítých spor-
tovních bojů nakonec vyšel
vítězně pár ZŠ Kuncova (Petr-
noušek) s MŠ Barvička (Von-
dráčková) před dvojicí reprezen-
tující MŠ Pastelka (Gombířová,

Matýsek). Na 3. mís-
tě skončila MŠ Korá-
lek (Babjaková, Dě-
dík). V průběhu
turnaje si všichni
našli čas i na občer-
stvení a přátelské
předvánoční poklá-
bosení. Medaile i fo-
todokumentaci zajis-
til pan Pardubický 
z ÚMČ Praha 13,
kterému patří dík 
od všech účatníků
turnaje. Pavel Petrnoušek
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THANKSGIVING cDÍKŮVZDÁNÍd. Ve čtvrtek 30. listopadu při příleži-
tosti amerického svátku Díkůvzdání navštívili žáci FZŠ Brdičkova an-
glický klub v knihovně v Baranově ulici v Praze 3. Američanka Laurie
dětem přečetla dva příběhy, které je obeznámily s historií tohoto pro
Američany nejdůle-
žitějšího svátku 
v roce. Děti si pak
vyrobily krabičku 
s nápisem Give
Thanks, do které
vložily lístečky s při-
pomínkou věcí, za
které jsou ve svém
životě vděčné.

Radana Bittnerová

MIKULÁŠ PŘIŠEL I DO NEMOCNICE. Z mikulášské nadílky se
mohli potěšit i malí pacienti hospitalizovaní v motolské nemocnici.
Mikuláš s čertem a andělem zavítali na jednotlivé kliniky a podívali se
i za dětmi na pohotovost. Všechny statečně odříkávaly básničky a zpí-
valy písničky. Společně s Dobrovolnickým centrem připravili pro děti
také dárky a perníčky. V nemocničních chodbách bylo hned veseleji.
Více na www.dcmotol.cz. Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum

SLAVNOSTNÍ IMATRIKULACE BYLA NA RADNICI. V pondělí 
7. prosince se v obřadní síni radnice konala slavnostní imatrikulace
nových studentů Gymnázia Školy mezinárodních a veřejných vztahů
Praha. „Cílem akce, která se letos týká zhruba pětačtyřiceti nových
studentů, je vytvořit příležitost být spolu jinak, než jenom ve škole,
neformálně se setkat a spolu s rodiči žáků vytvořit příjemnou atmo-
sféru, která by ve škole měla panovat,“ řekla ředitelka školy Renáta
Zajíčková. Program slavnostního odpoledne byl rozdělen do dvou
částí. V první byl poprvé představen nový vizuální styl značky školy,
druhá část patřila samotné imatrikulaci a kulturnímu programu. -če-

ČETLO SE I Z KNIHY HŘÍCHŮ. Po roce do ZŠ Bronzová opět přišel
Mikuláš s čerty a andílky. Protože zástupci třídních samospráv vyhlá-
sili černočervenobílý den, přivítala je většina žáků, ale i učitelů právě
v těchto barvách. Nebeskopekelné výpravě se to sice velmi líbilo, ale
přesto předčítali z knihy hříchů a nikomu nic neodpustili. Sladký dá-
rek ale dostali všichni. Lenka Durdilová

LISTOPADÁNÍ ANEB ŠKOLA TROCHU JINAK. Koncem listopadu
jsme ve FZŠ Brdičkova odstartovali pro žáky a žákyně sportovních
tříd a jejich rodiče novou tradici - Listopadání aneb škola trochu ji-

nak. Akce byla zahájena
recitálem dvou členů sku-
piny Čechomor, Karlem
Holasem a Františkem
Černým. To byla odměna
především pro dospělé. Po
ní se mohli rodiče a jejich
děti rozejít do učeben a vy-
zkoušet si např. práci na
interaktivní tabuli, napsat
si zajímavý diktát, zazpívat
si v čajovně, přečíst si po-
hádku, zasoutěžit si ve
šplhu, připomenout si vá-
noční čas v anglicky mluví-
cích zemích nebo si vyrobit
adventní věnec či kytici.
Vynikající občerstvení ne-
zištně dodala firma našeho
přítele i mecenáše. Dréša 
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NETRADIČNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Za velkého zájmu rodičů a veřejnosti se ko-
nal 24. listopadu Den otevřených dveří
v Základní škole Kuncova ve Stodůlkách.
Během dopoledne nahlédlo do výuky na I.
i II. stupni kolem 40 rodičů. Nadšení vzbu-
dila práce budoucích prvňáčků s interaktiv-
ní tabulí, kterou je vybavena každá učebna.
Většina rodičů přišla i na odpolední setkání s ředitelem školy a násled-
nou vernisáž výstavy soch, které do ZŠ Kuncova v rámci projektu
Umění do škol přivezli a nainstalovali umělci Čestmír Suška, Michal
Gabriel, Martin Pertl, Ladislav Plíhal a MICL ze sochařského studia
Bubec. Více než 60 hostů za přítomnosti pracovníků kabelové televize
Prahy 13 ocenilo nejen sochařské artefakty umístěné na chodbách
a v atriích školy, ale i kulturní vystoupení žáků IV.A pod vedením
paní učitelky Coufalové. Pavel Petrnoušek, ředitel školy
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O CUKRÁŘCE BARBORCE, KOLEDÁCH A PROSINCI. V pátek 
27. listopadu se děti v MŠ Havaj nechaly s radostí unést do vánoční ná-
lady kouzelného světa maňásků. Divadelní agentura Ludmily Frištenské
s „Vánoční pohádkou o cukrářce Barborce a zatoulaném čertíkovi“ při-
nesla nejen magické kouzlo příběhu, ale také objasnila, proč se třeba
prosinci říká prosinec. Děti si společně s Barborkou,  čertem a Mikulá-
šem zazpívaly i spoustu vánočních písniček. Rozzářené oči a občas ote-
vřená pusa malých diváků svědčila o tom, že pohádkové kouzlo Vánoc na-
štěstí ještě pořád funguje. I když, a to je nutné přiznat, Mikuláš s čertem
nejsou už zdaleka tak obávanými autoritami, jak káže tradice. Děti se jich
totiž ani trochu nebály a nakonec všem společně pořádně zatleskaly. -dn-

PŘEDVÁNOČNÍ ODPOLEDNE S CUCÍNEM. V pátek 11. prosince se
v tělocvičně FZŠ prof. O. Chlupa ve Fingerově ulici konalo Předvá-
noční odpoledne Mateřské školy Ovčí hájek. Nejprve děti ze všech
oddělení rodičům a dalším hostům ukázaly, co už se ve školce naučily.
Ty nejmenší zazpívaly, starší si připravily představení o narození Ježíš-
ka. Všichni předškoláčci byli úžasní a veliký potlesk si oni i paní uči-
telky opravdu zasloužili. Po krátké přestávce na občerstvení začal pro-
gram agentury RTC production Tomáše Haffnera, kde nejdůležitější
postavou byl popletený čert Cucíno. Z počátku si od něj děti zachová-
valy patřičný odstup, ale za chvíli strach překonaly, zpívaly, tančily,
soutěžily, zkrátka zjistily, že i s čertem může být pořádná legrace. -če-

MIKULÁŠSKÝ BĚH. Již
tradičně se v Mateřské
škole U Bobříka v Pod-
pěrově ulici konal Mi-
kulášský běh, který ten-
tokrát připadl na sobotu
5. prosince. V 10 hod. se
před školkou sešel hojný
počet dětí, jejich rodičů
i prarodičů. Všichni se
odebrali do Centrálního
parku, kde s plným nasazením plnili úkoly. Po návratu do školky do-
staly děti od Mikuláše, čerta a anděla nadílku, poté byli všichni pozvá-
ni na výbornou bramboračku a úžasný svařáček. Všem zaměstnancům
školky patří velký dík za příjemně strávené sobotní dopoledne s naši-
mi dětmi. Zaměstnancům MŠ, dětem a jejich blízkým přejeme poho-
dový rok 2010. Rada rodičů MŠ 

ZAZNĚLY NEJEN SOUČASNÉ HITY. Poslední listopadovou středu se
v kinosále ZŠ s RVJ Bronzová rozezněly tóny národních písniček 
i současných hitů. Ceny za nejlepší výkon v již tradiční pěvecké soutě-
ži, kterou uspořádala školní družina, si odnesli Matěj Pěnička 2.B,
Kateřina Brožová 1.A a Katarina Králiková 3.B. Odměněni však byli
všichni, kteří se aktivně zapojili. J. Hainová

ŠIKOVNÍ TECHNICI BODOVALI. Technické soutěže pražské mládeže
(TESOPRAM) nám už potřetí poskytly možnost dokázat, jak jsou
žáci ZŠ Mládí technicky zruční. 1. místo za fotografii a počítačovou
techniku získal Pavol Tuna ze VII.B (na snímku vlevo), 2. místo
v automobilovém modelářství patří Anně Korečkové ze VII.B (upro-
střed) a 3. místo v leteckém modelářství obsadil Daniel Hartman ze
VII.A (vpravo). Návštěva Stanice techniků DDM hl. m. Prahy probí-

há v rámci Týdne
vědy a techniky 
jako jedna z forem
zpestření výuky fy-
ziky. Za tuto mož-
nost děkujeme
především předse-
dovi soutěže Jiří-
mu Oplovi a ředi-
teli Stanice
techniků Jiřímu
Vašákovi.

Edita Martoníková, učitelka 

VZPOMÍNKA NA ADVENTNÍ ROZJÍMÁNÍ. Smyslem adventu není
jen příprava na Vánoce, ale i zastavení, zamyšlení, vydechnutí a třeba
návštěva některých akcí. V tomto duchu se neslo i listopadové Ad-
ventní rozjímání v ZŠ Klausova. Vyzdobené a vůní jehličí provoněné
školní prostory přivítaly přes 120 návštěvníků v dílničkách, kde si
mohli vyrobit např. andělíčka, podkovu pro štěstí, zvonečky, adventní
věnec nebo zhlédnout divadel-
ní představení sestavené ze
známého betlémského příbě-
hu. Současně probíhala i Ško-
lička pro budoucí prvňáčky. Ti
se ve školních lavicích sešli po-
prvé. Zkusili si hlásit se, vyrá-
bět, zpívat i soutěžit. Třída
byla zcela zaplněna nejen dět-
mi, ale i jejich rodiči.

Helena Hejnová, zástupkyně ředitelky
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Již poosmé se loni konala v České
republice informativně osvětová
akce Červená stužka. Kampaň
spojená s finanční sbírkou připadla
na 1. prosinec, který je Meziná-
rodním dnem boje proti AIDS.
Smyslem akce je obrátit pozornost
k HIV infikovaným a AIDS ne-
mocným lidem, vyjádřit jim pod-
poru a solidaritu a zároveň upo-
zornit co nejvíce lidí na nebezpečí

přenosu viru HIV (nejčastěji ne-
chráněným pohlavním stykem
a nitrožilním užíváním drog), kte-
rý tuto stále ještě nevyléčitelnou
nemoc způsobuje. V Praze 13
Červenou stužku popáté za sebou
zajišťovali vybraní žáci 9. ročníku
Základní školy Kuncova. Loni se
do ulic naší městské části vydalo
28 proškolených deváťáků. Každý
z nich měl připnutý nejen odznak
Červené stužky, ale i odznak naší
školy. Vedoucí dvojice byl navíc
označen i povolenkou vydanou
MHMP, která umožňuje osobě
starší 15 let nakládat s finančními
prostředky. Žáci byli poučeni, že

nesmějí vstupovat přímo do stanic
metra ani do nákupních center.
Bohužel tato pravidla nerespekto-
vali studenti z některých středních
škol, kteří se do Prahy 13 letos
také vydali, a to bez označení
z jaké jsou školy či viditelně noše-
ných povolenek. Naši žáci ale
vzbuzovali sympatie a i reakce lidí
byly vstřícnější než v jiných letech.
Celkově se dá říci, že o problema-

tice HIV/AIDS jsou
více informováni
mladší lidé, kteří si
ochotně brali letáčky
i kupovali odznaky.
Jednou z kupujícíh
byla i HIV pozitivní
dívka, v jiném přípa-
dě přispěl  více než
dvacetikorunou mla-
dý muž, jemuž na

AIDS zemřel kamarád. Žáci 
z Kuncovky rozdali 900 informa-
tivních letáčků a prodali 670 od-
znaků. Na konto České společ-
nosti AIDS pomoc (ČSAP), která
se stala hlavním organizátorem
Červené stužky v Praze, jsme za-
slali rekordních 16 460 Kč, 
z nichž je financován mimo jiné 
i provoz Domu světla, kde prová-
dějí bezplatné anonymní testování
každému, kdo o to požádá. Za
vzorný přístup k loňské kampani
Červená stužka vyslovuji zúčast-
něným žákům poděkování, poch-
valu a uznání. Pavel Petrnoušek,

ředitel školy a koordinátor Červené stužky

OKAMŽIK - sdružení pro pod-
poru nejen nevidomých, pomáhá
již téměř 10 let nevidomým lidem
z Prahy i jiných krajů. Cílem akti-
vit sdružení je sbližovat a propojo-
vat svět lidí nevidomých a vidících.
Proto se zaměření aktivit orientuje
jak na lidi se zrakovým postiže-
ním, tak na vidící veřejnost.
Mezi služby pro nevidomé patří
především doprovázení a zpro-
středkování dlouhodobé pomoci
vyškolenými dobrovolníky, odbor-
né sociální poradenství a nejnověji
i asistence pro nevidomé děti. Tyto
služby jsou poskytovány zdarma.
Pro veřejnost, firmy, zdravotnic-
ké pracovníky, školy učitele a dal-
ší skupiny se zájmem o proble-
matiku života se zrakovým
postižením připravují zkušení
lektoři sdružení Okamžik semi-
náře a workshopy podle konkrét-

ních potřeb a požadavků.
Kromě sociálních služeb patří

k aktivitám sdružení Okamžik
i vydávání knih spojených autor-
sky nebo tematicky se zdravotním
postižením. V rozkvětu je i projekt
Hmateliér, ve kterém nevidomí
lidé tvoří pomocí speciální techni-
ky užitné i dekorační předměty.

Otázky a odpovědi
Zajímá Vás více o sdružení Oka-

mžik? Navštivte webové stránky
www.okamzik.cz.

Znáte někoho nevidomého,
kdo potřebuje radu či podporu
poradenského pracovníka?
Předejte mu telefonní kontakt
na naše Poradenské centrum -
tel. 233 371 277.

Chcete posílit dobrovolnický
tým, který čítá více jak 100 dob-
rovolníků? Kontaktujte Dobro-
volnické centrum Okamžik

e-mailem na dc@okamzik.cz.
Máte zájem o odbornou kon-

zultaci pro svou firmu nebo bys-
te rádi uspořádali kurz efektivní
pomoci nevidomým? Objednej-
te některou z nabídek na webu
sdružení Okamžik.

Chcete se dozvědět více o ži-
votě se zrakovým postižením?
Vyberte si některou z 38 publi-
kací vydaných sdružením Oka-

mžik nebo navštivte webové
stránky www.nevidomimezina-
mi.cz.

Kontakt:
Okamžik - sdružení pro podporu
nejen nevidomých
Pacovská 31, 140 00 Praha 4
tel.: 233 379 196, 775 209 055
e-mail: okamzik@okamzik.cz
www.okamzik.cz

Pomáhají druhýmPomáhají druhým
Pomáháme tam, kam oko nedohlédne

Červená stužka 2009

K 31. 12. 2009 skončila svou čin-
nost poradna pro uživatele soci-
álních služeb v Praze 6 - Sochá-
ňova 1121, kterou provozovala
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR. Důvodem toho-
to opatření je redukce objemu fi-
nančních prostředků na projekt
poradenství.

Klientům, kteří tuto bezplat-
nou službu potřebují využít, na-
bízíme náhradní řešení - obrátit
se na následující adresu:
Poradna pro osoby se zdravotním
postižením a seniory
Národní rada osob se zdravotním
postižením ČR
Vedoucí poradny: Jitka Vrchotová,

DiS.
Partyzánská 7, 170 00 Praha 7
Tel. 266 753 427
SMS linka pro neslyšící:
736 105 585
e-mail: praha7@poradnaprouziva-
tele.cz, poradna@nrzp.cz
www.nrzp.cz, www.poradnapro-
uzivatele.cz

Provozní doba:
pondělí 9–12 13–16.30
úterý 9–12 13–16
středa 9–12 13–17
čtvrtek 9–12 13–16
pátek 9–11

Děkujeme za pochopení.
Monika Čermáková, vedoucí poradny Praha 6

Náhradní řešení za zrušenou poradnu

Vzhledem k tomu, že se na Ce-
rebrum - Sdružení osob po pora-
nění mozku a jejich rodin často
obracejí rodinní příslušníci či ob-
čané po poškození mozku
s žádostmi o radu nebo podporu,
rozšířili jsme nabídku námi po-
skytovaného poradenství. Stále
nabízíme možnost e-mailového
poradenství a telefonických kon-
zultací, ale nyní navíc poskytuje-
me na našem webu www.cere-
brum2007.cz psychologické
poradenství a e-poradnu/fórum.
Zde můžete po zaregistrování
pokládat do jednotlivých katego-
rií online poradny své dotazy,

připomínky, doporučení či na-
opak poradit ostatním. Dále na-
bízíme možnost individuálních
poradenských konzultací s psy-
choložkou Slávkou Škvarekovou.
Konzultace jsou poskytovány
zdarma. V případě zájmu o osob-
ní poradenství se můžete objed-
nat na tel. 773 540 589. V pon-
dělí 18. ledna v 17 hodin se koná
v Křižíkově 56/75, Praha  8,
přednáška Silvie Táborské Tera-
pie spasticity. Registrujte se do
14. 1. na tel. 773 540 589 nebo
cerebrum@cerebrum2007.cz.
Více informací naleznete na
www.cerebrum2007.cz.

Cerebrum nabízí i psychologické poradenství
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VÝKUP BYTŮ
řešení exekucí, dluhů aj., platba ihned

JURIS REAL  tel: 604 802 706

ANTIKVARIÁT NIKA zahajuje 20. 2. 2010 prodej 
v novém kamenném obchodu na rohu ulic Seydlerova

a Ovčí hájek. www.antikvariat-nika.cz



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • LEDEN 2010 21

Na počátku nového kalendářního roku si dovolím pouze připomenout
čtenářům naší rubriky způsob výkonu služby městské policie v Pra-
ze 13. Obvodní ředitelství MP sídlí v ul. Lýskova 1593, Praha 5 -
Stodůlky (BUS č. 225 - výstup v zastávce Lýskova, případně BUS
č. 164 - výstup v zastávce Mototechna). Podání, oznámení či žádost
o pomoc lze učinit na naše operační středisko kdykoliv osobně či tele-
fonicky (tel. 251 625 175 - 6, nebo prostřednictvím bezplatné linky
tísňového volání 156).

V rámci bilancování událostí uplynulého roku je naší povinností
poděkovat všem slušným občanům za spolupráci a pomoc při řešení
často nelehkých problémů v oblasti veřejného pořádku a dopravy.
Díky jejich vnímavosti a zájmu o dění v jejich nejbližším okolí, do-
padla městská policie celou řadu výtržníků, vandalů a ničitelů veřejné-
ho i osobního majetku přímo při činu. Naše poděkování za mimořád-
ně kvalitní spolupráci v bezpečnostních otázkách na úrovni činnosti
MP hl. m. Prahy patří i celému vedení MČ Praha 13, které naši čin-
nost materiálně i logisticky intenzivně podporuje.

Jménem všech strážníků sloužících na OŘ MP Praha 13 přeji čte-
nářům a jejich rodinám hodně zdraví a štěstí v novém roce 2010.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Třeboničtí hasiči si zvolí nový výbor
Sbor dobrovolných hasičů Třebonice srdečně zve všechny své členy 
a příznivce na výroční valnou hromadu, která se koná dne 16. 1. 2010

od 16.00 v restauraci
U Beránků. Stávající-
mu výboru končí pěti-
leté volební období,
a proto nás čekají 
i volby nového výboru 
a starosty.

Marta Horáková,

starostka SDH Třebonice

Stodůlecký sbor hodnotil uplynulý rok
Rok 2008 byl ve znamení výročí založení sboru. Loňský rok zase ve
znamení voleb, protože skončilo pětileté volební období a bylo potřeba
navrhnout a zvolit nový výbor. To byl také jeden z bodů výroční valné
hromady, kterou sbor ukončil svou celoroční činnost. Své zprávy před-
nesli starosta sboru, velitel jednotky i vedoucí mládeže. Byl to rok růz-
norodé činnosti, kdy se členové zapojili do společenského dění, kultury
i sportu. Ve volbách byli jednomyslně potvrzeni stávající i nově navržení
členové výboru. Novými členy se stali Tomáš Frejka, Jakub Hrůza, To-
máš Koutek a Tomáš Michl. Výbor tak může pokračovat v další práci
pro obec i město. Děkujeme za finanční podporu městské části i hlavní-
mu městu, bez níž bychom nemohli plnit své úkoly v rámci Integrova-
ného záchranného systému. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

� V neděli 6. prosince odpoledne byl
v autobusové zastávce v ulici Jeremiášova
zadržen mladík, který na skleněnou výplň
namaloval černým sprejem tři nápisy.
Bylo mu sděleno podezření ze spáchání
trestného činu poškozování cizí věci podle
§ 257b trestního zákona. Po zadokumen-
tování na našem oddělení bude spisový
materiál odeslán státnímu zástupci k po-
dání obžaloby soudci. Ten ve zkráceném

přípravném řízení rozhodne o trestu.  
� Ve středu 2. prosince v 11.35 hodin byl
v Jeremiášově ulici u metra Stodůlky za-
držen hlídkou policie řidič osobního moto-
rového vozidla. Jeho dechová zkouška na
přítomnost alkoholu v dechu byla pozitiv-
ní, nadýchal 0,80 promile alkoholu. Do-
pustil se tak přestupku a jeho jednání
bude řešit odbor dopravy Magistrátu hl.
m. Prahy.

� První prosincové odpoledne využil
v jednom ze stodůleckých obchodních
domů zatím neznámý zloděj nepozornosti
nakupující a odcizil jí vínovou koženou
peněženku, ve které měla občanský a ři-
dičský průkaz, dvě platební karty a fi-
nanční hotovost. Žena měla peněženku
uschovanou v kapse bundy, kterou měla
na sobě, ale nedokázala si uvědomit, kdy
mohlo ke krádeži dojít.

� Dne 5. prosince v podvečer využil
v metru neznámý pachatel spánku muže
a mezi stanicemi Florenc - Luka mu odci-
zil batoh, který měl položený vedle sebe
na sedačce. Způsobil mu tak škodu zhruba
25 000 Kč, protože okradený muž měl
v batohu mimo jiné i finanční hotovost
ve výši 23 000 Kč.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově
Rekapitulace a předsevzetí do nového roku
Konec roku je časem rekapitulací a hodnocení minulých úspěchů i ne-
zdarů. Začátek dalšího roku je časem předsevzetí a plánů do budouc-
nosti.

Můžeme říci, že v minulém roce za námi zůstal kus práce, i když vý-
sledky naší snahy maličko kazí vědomí, že pouliční kriminalita je jako ta
bájná hydra, které za každou useknutou hlavu narůstají dvě další.

Nechceme se pyšnit úspěchy, protože si uvědomujeme, že občan
naši práci oprávněně vnímá jako službu, kterou platí svými daněmi.
Není starostí občana, že většina policistů, které potkává, jsou poli-
cisté začínající a nezkušení, ani že kvůli přebujelé policejní admini-
strativě policista, kterého by občan chtěl mít na ulici, vyplňuje se
skřípěním zubů stohy hlášení. Občan chce od policisty pouze jedi-
né - aby důsledně naplňoval heslo „Pomáhat a chránit“. Předsevzetí
nás, policistů, do roku 2010 je jednoduché - nenechat se odradit
stávajícími problémy a dál sloužit veřejnosti tak, jak jsme se ve slu-
žební přísaze zavázali.

Vás, občany, můžeme jen požádat - budete-li mít pocit, že policista,
který s vámi jedná, působí unaveně a rezignovaně, jestliže na policistu,
který má přijet k vašemu vykradenému autu, čekáte více než hodinu,
jestliže policista, který řeší konflikt na ulici, občas působí trochu nejis-
tě, uvědomte si prosím, že i policista je jen člověk, že más své problémy
a že už je možná na nohou bez odpočinku osmnáct a více hodin. Že už
třeba týden neviděl svoji manželku a děti, je prostě unavený a vyčerpa-
ný, a zkuste být aspoň trochu shovívaví. Ten policista, byť unavený 
a bez úsměvu, je tady stále pro vás.

Současně upozorňuji, že od 1. 1. 2010 vstupuje v platnost nový trest-
ní zákon č. 40/2009 Sb. a novelizovaný trestní řád, který nám, jak pev-
ně věříme, v naší práci pomůže. Jsme přesvědčeni, že i v novém roce se
bude rozvíjet spolupráce s občany a organizacemi k zajištění bezpečnosti
a pořádku v našem regionu. Závěrem bych chtěl jménem kolektivu
MOP Košíře popřát všem občanům Prahy 13 mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti v novém roce.

npor. Miloslav Kogler,     

zástupce vedoucího MOP Košíře (Běhounkova ul.)

Městská policieMěstská policie

Hasičské okénkoHasičské okénko

Přišla opravdová zima, nastaly mrazy a majitelé chat navštěvují svá
letní sídla stále méně nebo vůbec. Nestačí však chatu zazimovat proti
mrazu. Zimního období využívají zloději, kteří si rádi vybírají přede-
vším odlehlé nezabezpečené objekty, k nimž se dá dobře zajet autem.
Zabezpečte si proto chatu kvalitními mechanickými prostředky (bez-
pečnostní zámek, vložka, kování, odolné dveře, mříže na okna, uza-
mykatelné okenice). Chcete-li, využijte elektronickou ochranu, nejlé-
pe napojení na pult centralizované ochrany. Cennější věci odvezte,
ostatní si vyfotografujte a zapište si výrobní čísla.

Nezapomeňte na dobrou pojistku proti krádeži i požáru. Chatu
občas navštivte i v zimě - uklizený sníh budí zdání kontroly. -red-

Nezapomeňte si zabezpečit chatu!
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� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce, byt. jádra, štuky,
omítky atd. Mob.: 608 861 908.
� Kateřina Průchová kadeřnice dámská, pánská, dětská,
Praha 5, Vlachova 1512, Stodůlky, Po-Pá 10–19 hod.
Tel.: 721 325 436.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Zručný řemeslník: www.udrzbar@zprahy.com, 737 378 921.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S) : rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů.  Informace:
M. Smítka, mob. 603 487 383, mirsmit@volny.cz.

� FA MATOUŠ - nabízí odstranění tapet, stěrkoé omítky, malování,
lakování a jiné domácí práce, stropní podhledy + zámečnictví.
Odborně poradíme. Tel.: 235 512 198, 724 995 383 + DODÁVKOVÁ
AUTODOPRAVA.
� Stavební servis na klíč - rodinná firma. Novostavby,
rekonstrukce domu, zateplování fasád, stavby plotu včetně drob-
ných prací (zednické, obklady, dlažba, bourání a řezání panelu, štu-
kování, stěrkování, sádrokartony, plovoucí - PVC podlahy, malování,
úklid aj.), dovoz materiálu. Poptávky možno zasílat na
viktor1010@email.cz. Tel.: 776 857 502, 774 543 309. 

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

obkládá, vylévá zárubně, štukuje, maluje, bourá panely,

instalatérské práce, elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn. 251 612 464, technik 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5,
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA 120, Favorit,
Felicia, Fabia. Příprava a zajištění TP.
� VODA - PLYN - FRÖHLICH - 235 513 645, 603 239 568,
rozvody vody, příp. myček a pák. bat. - 5 let záruka, drobné opravy.
� Fa UDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Autodoprava - P-13, Iveco maxi, rychle, levně i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.

Služby

� Malování (i barevné), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), lep.
strop. podhledů PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Truhlářské práce, nová kuch. dvířka, pracovní desky 
a prodlužování kuchyní, výroba, opravy, montáže + čalounictví.
Tel.: 604 631 987, 605 804 105.
� 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.

� Zkušená účetní zpracuje vaše účetnictví, mzdy a daně.
Tel.: 604 234 151..
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� Výklad karet po telefonu. Volejte denně tel.: 906 500 123,
www.astrokarty.cz. Řešení vztahů, financí, práce.
� Malířské, lakýrnické a zednické práce zajistí rychle včetně
hrubého úklidu Fa BARTÁK. Tel.: 721 674 349, 728 423 238.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
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.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 230, pán. 80 Kč. Tel.: 602 151 310.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� 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.
� Vedení účetnictví, zprac. DPH, mezd a daň. přiznání.
Tel.: 251 623 003, 733 153 590, strejcovajana@seznam.cz.
� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, koberce
plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.
� Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, 11 let
praxe v oboru. Tel.: 603 451 870, 235 521 369, 603 508 726,
www.ucetnictvikomplet.cz.

� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Možnost od-
kladu daň. přiznání. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Psychoterapie, psycholog. poradenství Mgr. Johana
Kroupová. Tel.: 604 576 076 včetně víkendů.

� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� www. MI N I K AMER Y. cz. Nejlevnější zabezpečení bytů,
domů, garáží, ale i hlídání dětí. Tel.: 603 433 443.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
ceny smluvní - příznivé. Praha + ČR. tel.: 724 995 383.
� Stříhání psů - metro B - Luka. Mob.: 739 029 625.
� Rodinná stavební firma nabízí univerzální služby inst., topenář-
ské, sádrokartonářské, malířské, zednické, také ploty na klíč, vrtané
studny atd. Dobré ceny, volejte kdykoli na tel.: 777 705 064.
� Nabízím vám osobní poradenství při řešení problémů ve vzta-
zích, rodině nebo v práci. Pracuji formou individuálních sezení v
Praze. Eva Kalinová, 776 272 411.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Pojištění majetku, odpovědnosti, podnikatelských rizik,
životní a úrazové pojištění. Tel.: 777 962 507.
� Kadeřnictví Jana nabízí nové služby - prodlužování a
zahušťování vlasů a připevnění barevných pramínků, Ovčí hájek
2172, Nové Butovice. Tel.: 235 513 750, 737 917 640.
� Certifikovaný trenér fitness nabízí služby v oblasti: fit-
ness, redukce váhy, výživy. Výborná cena - zaručené vý-
sledky! Mob.: 728 412 592, mail: jakubhrubes@seznam.cz.

Elektro-služby Nezhyba
Opravy elektroniky

v bytech i svoz na dílnu
�Televizory, videa, audio-technika (rádia-věže)

mikrovlnné trouby, DVD + CD přehrávače
� Dodávky a montáž Setup boxů-digitální příjem
� Montáž Antén: Satelitů, Rozvod signálu po bytě

Tel.: 604 348 620, 736 759 834
PRACOVNÍ DOBA: NEPŘETRŽITÁ i SO, NE

Po Praze 13 doprava zdarma

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
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Dr. I. Leštáková

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

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

Husníkova 2087

� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.
� VODOINSTALACE - montáž, voda, plyn, kanalizace, topení
malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE. TEL.: 602 976 979 nebo 235 513 709 , NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK- EXNER. Tel. 608 928 283.
� Krejčovství – opravy a úpravy oděvů - Zázvorkova 1997,
tel.: 723 47 37 37, www.patchwork-cebisova.wz.cz.
� Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké, re-
konstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích,
osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. já-
drech, vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách
či zasekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původ. stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů.  Tel.: 604 516 344.

Pánské a dámské krejčovství
Opravy látkových i kožených oděvů,

krácení, výměny zipů, podšívek atd.
Čistírna oděvů, barvení a dobarvování kožených oděvů.

Čištění peří, šití polštářů a přikrývek
Půjčovna čistícího stroje na koberce

Otevřeno: Po–Čt 9–17, Pá 9–13
V Hůrkách 2139, Nové Butovice

Tel.: 608 734 127
Již 19  let využíváte naše služby!
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Byty

� Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí, pro 2 osoby,
nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě, garsonka - 2+1 do
12.000 Kč vč. poplatků. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
� Vyměním Lužiny 3+1/L družstevní, po rekonstr. za 1+1/L/B +
doplatek, P-13. Tel.: 774 091 949 po 16 hod.
� Pronajmeme 2 byty na Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč vč.
popl. a 2+K.K za 10.000 Kč vč. popl. Zařízení na dohodě.
Tel.: 777 020 180, 220 876 874.
�Prodáme byt DV 2+K.K mezonet s balkonem 49,5 m2 + gar.
stání, cihlový dům z r. 2002, 3. NP, 10 min. od m. Lužiny. Cena
2.500.000 Kč. Tel.: 723 713 996.
�Prodám 3+1/L v OV, 73 m2, 4.p./7 po částečné rekonstr.
(okna, stoupačky, bezp. dveře), Velká Ohrada. Cena Kč 2,55 mil.
Tel.: 776 211 218.

Různé

� Němčina s rodilým mluvčím. Tel.: 731 256 786 nebo
www.nemcina-123.cz.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13 přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Možnost konzultací
pro nastávající maminky. Info: tel.: 251 623 889,
www.smetanova-eva.wz.cz.
� Hlídání dětí - 100 % chůva pohlídá vaše děti kdykoliv u sebe
nebo u vás doma - učitelka MŠ 775 983 902.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
�Venčení a hlídání psů. Mobil: 776 184 161, 234 139 494.

Prodej – koupě – pronájem
� Prodám garážové stání v 2.PP objektu Petržílkova 2570, stanice
metra Hůrka. Zápis jednotky do Katastru nemovitostí - osobní
vlastnictví. Mobil 602 328 974.
� PRODÁM nový celodřevěný, přízemní, ekologický dům v obci
Horní Brusnice, okres Trutnov - chráněná krajinná oblast krkonoš-
ského podhůří. Zastavěná plocha 168 m2, užitná plocha 145 m2 na
pozemku 1 909 m2. Cena 5.500.000 Kč. Mobil 602 328 974.
�Přenechám pronájem zavedeného kadeřnictví ve Stodůlkách.
Tel.: 604 170 050. Klientela zavedena.
� Prodám 3/4 pánský kožich, beran, vel. 50. Tel.: 732 771 442. 

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

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%
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Zaměstnání
� Nové realitní makléře přijme významná realitní kancelář v Praze.
Telefon: 608 066 796.
� Firma spravující bytové domy na Praze 5, 6 a 7 hledá pro
rozšíření svého kolektivu spolehlivého spolupracovníka pro
technickou správu. Požadujeme praxi v oboru správy
budov. Tel.: 251 625 443, e-mail: kancelar@vasedomy.cz.
� Na PC - www.internetjob.cz/kov.

Studio „Veselé prstíčky“
Nabízí:

hlídání dětí od 2 do 4 let
hudební výuku

dětskou masáž a kojenecké plavání
Tel.: 739 769 445,   773 242 265

veseleprsticky@seznam.cz

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

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

vchod - parking Ovčí hájek, Praha 5
Stodůlky/Nové Butovice

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

RESTAURACE
výčep + jídelna, 2x TV, free WiFi, 80 osob

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,

pódium - hudba, možnost soukr. akcí,
nekuřácké obědy! 80 osob

tradiční kuchyň + speciality + minutky
PIZZERIA

AKCE: v neděli každá pizza 15% sleva!

bar, TV, free WiFi, salonek , nekuř. místo, 
lze oddělit soukr. akce, 2x prostor pro

30 + 60 osob, v letním období zahrádka!
Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner

akceptujeme v našich provozovnách! 

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930, 777 871 672 
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

www.pizzeria-novavyhlidka@seznam.cz

� Jazyková škola Chance nabízí pro 2. semestr šk. r. 2009-10
jazykové kurzy angličtiny a němčiny na FZŠ Brdičkova, metro Lu-
žiny. Chopte se své šance na www.jschance.cz. Přihlaste se do
20. 1. 2010 a využijte 5% slevu. Těšíme se na Vás! Tel.: 721 311 657.
�Hlídání dětí - jsem spolehlivá, bezúhonná vychovatelka s dlouho-
letou praxí v oboru. Jsem k dispozici nonstop. Reference mám. Vo-
lejte tel.: 776 614 686, Jencikova.B@seznam.cz.

KKoossmmeettiicckkéé  sslluužžbbyy,,  mmaassáážžee
llyymmffaattiicckkéé,,  cchhiirroo,,  rreeggeenneerraaččnníí,,  mmeeddoovvéé

EEvvaa  TTrruuxxoovváá  777777  668899  887700
BBööhhmmoovvaa  11,,  PPrraahhaa  55  --  LLuužžiinnyy

wwwwww..eessttaann..sswweebb..cczz

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

www.kovosluzba-plus.cz
777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po Praze 13 první cesta k vám zdarma

+ 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.: 736 752 667

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

Stavební činnost
s citem pro detail

stavba - rekonstrukce - úpravy
Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
Tel.: 602 318 551 Josef Zlámal



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
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ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální
� vertikální

� venkovní žaluzie, sítě proti hmyzu
� venkovní plastové a hliníkové rolety

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií

� výroba mříží
ISO-DESIGN – žaluzie do plastových oken

Atestované bezpečnostní dveře
Výroba a montáž kuchyň. linek, vestavěných skříní

a nábytku. Opravy a montáže vlastního nábytku
Tel.: 251 615 111, 603 228 069, 777 228 091

251 615 428 – celý den, 603 412 058.

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné, pracovní aj. (rozvody, byty, nemovi-

tosti, smlouvy, úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Moulíkova 5 (st. metra „B“ Smích. nádraží)

tel.: 257 327 074, 608 212 218 
e-mail: vosyka@vosyka.cz

www.akvosyka.cz
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Čištění peří
šití přikrývek, polštářů a polštářků

Prodej
přikrývek a polštářů

(z nového peří, dutého vlákna, ovčí vlny)
souprav do dětských postýlek

povlečení, přehozy, ozdobné  polštářky
Sběrna:

Krejčovství, V Hůrkách 2139, 
tel.: 608 734 127, 603 552 603

www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

Cítíte se unavení a „rozbití“?
Volejte MASÁŽE EVA 732 119 337.
Petržílkova 15 (mezi radnicí a polikl.)

MASÁŽE - LYMFODRENÁŽE
ČÍNSKÉ TERAPIE

V lednu HORKÉ KAMENY - sleva 30%.

AAUUTTOO··KKOOLLAA    BBOOHHOOUU··
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 15 – 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..::  773322  668833  220088 wwwwww..aauuttoosskkoollaabboohhoouuss..cczz

ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SLUŽBY
PRAHA s.r.o.

Tel.: 296 113 223, 607 113 775
e-mail: info@ucetnisluzby.cz

� vedení účetnictví a daňové evidence
� účetní a dańové poradenství

� zpracování přiznání k dani z příjmu
� zpracování přiznání k DPH a ostatním daním

� odklad lhůty pro podání daňového přiznání do 30.6.
� vedení mzdové a personální agendy

� zastupování před správními úřady

kancelář: Poliklinika Lípa Centrum
Seydlerova 2451, Praha 13 – Nové Butovice

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

Tel./fax: 251 623 003,  602 742 781
www.markyzy-rolety.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

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

ZAHRADNÍK
Kácení a prořezávání keřů a stromů,

stříhání živých plotů, i přes zimu,
na jaře nestíhám.

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

Rekonstrukce bytu Miloslav Nepraš
Obklady, dlažby, byt. jádra, štukování aj.

Tel.: 736 413 634
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Dvanáctidílný komiksový seriál zaměřený na využití bioodpadu vytvořilo Občanské sdružení Ekodomov s podporou Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy 
a ve spolupráci s výtvarníkem Josefem Prchalem. Nyní se můžete těšit z dvanáctého, tedy posledního dílu.

Akce odboru životního prostředí
a občansko-správního odboru
Stromy pro nové občánky, kterou
v říjnu zahájil starosta David Vo-
drážka, měla další pokračování.
V týdnu, kdy se koná vítání ob-
čánků, je vždy zasazen nový
strom. Rodiče se mohou zúčast-
nit sázení a jejich ratolesti dosta-
nou certifikát o kmotrovství ke
stromu. Dne 20. 11. se sázelo

ve vnitrobloku Běhounkova
a 4. 12. místostarosta David Ze-
lený se skupinou rodičů zasadil
strom na hřišti ve vnitrobloku
Trávníčkova. -st-  

Stromy dětem

V lednu a únoru nebudou přistavovány kontejnery na objemný odpad. Harmonogram
přistavení bude zveřejněn v únorovém zpravodaji STOP a na internetových stránkách
úřadu.Tento odpad lze odevzdat ve sběrném dvoře v ul. Puchmajerova a nově ve sběr-
ném dvoře hl. m. Prahy v ul. Klikatá 1238/90c,  Praha 5. Michaela Líčková

PranýřPranýř
Výrostci obtěžují sídliště 
Posílám vám dvě fotky dokumen-
tující výsledek řádění skupiny mlá-
deže na sídlišti Velká Ohrada
v noci z 5. na 6. prosince.

Jedná se o jihozápadní vnitro-
blok mezi ulicemi Janského-Pru-
síkova-Přecechtělova. Fotky byly
pořízeny v neděli odpoledne, při-
tom ještě v sobotu byl na tomto
místě proveden důkladný úklid.
Ke shromažďování skupinek nác-
tiletých dochází téměř denně.
V celém vnitrobloku jsou hlasitě
slyšet vulgární slova a někdy i re-
produkovaná hudba, konzumace
alkoholu (viz lahve a plechovky).
Hluk je i po 22. hodině. Prakticky

nelze otevřít okna. Stejná skupina
dokonce odpalovala dělobuchy.
Situace se v tomto ohledu zhoršu-
je z týdne na týden. Podpisová
akce za odstranění těchto laviček
je již připravena. Existují obavy
z vandalismu na novém hřišti.
Městská policie nekoná nebo spí-
še není vidět zlepšení. Nespokoje-
ných se současným stavem stále
přibývá. čtenář z Velké Ohrady
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� Díky právě dokončenému „Ko-
lektoru Václavské náměstí“ přesta-
ne být centrum Prahy zatěžováno
stavebními pracemi spojenými
s opravami inženýrských sítí. Sa-
motná stavba je komplexem 3 ko-
lektorových tras s napojením do
všech objektů přilehlé zástavby.
Pražské kolektory umožňují
především napojování přípojek sítí
do okolních objektů bez nutnosti
výkopů. Zároveň je dořešen sy-
stém napojení objektů povrchové
zástavby na jednotlivé sítě. 
� Do metra se vrátí odpadkové
koše. Ty původní byly odstraněny
z prostorů nástupišť i z vestibulů
metra v rámci bezpečnostních
opatření po teroristických úto-
cích 11. září 2001 v New Yorku.
Cestující odpadkové koše postrá-
dali, návštěvníci ze zahraničí

poukazovali na to, že většina svě-
tových metropolí problém vyřeši-
la. Praha nyní po konzultaci 
s bezpečnostními složkami roz-
hodla o zakoupení 90 kusů od-
padkových košů, odolných proti
výbuchu (výbuch tlumí nebo us-
měrňuje nahoru). Na trase A jich
bude umístěno 20, na trase B 25
a na „céčku“ 45. 
� S počátkem adventního období
se do historického centra metro-
pole vrátilo již tradiční rozsvěco-
vání plynových lamp. Pražané 
a návštěvníci hlavního města tak
mohli v uličkách Starého Města
opět potkávat lampáře s charakte-
ristickou dlouhou tyčí a v historic-
kém kabátci, a to vždy krátce po
setmění.  Romantickou atmosféru
Prahy tak nyní dokresluje více než
pět set lamp. -dn-

Nově po starých zámeckých schodech
Staré zámecké schody z Kláro-
va na Malé Straně směrem na
Pražský hrad, pocházející ze
16. století, prošly po více než

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Lýskova ulice
Příjmení zakladatele řady dět-
ských pěveckých sborů a profeso-
ra hudební výchovy z Masaryko-
vy univerzity v Brně nese ulice
ve Stodůlkách od r. 1979. Na
pampelišky v jejím okolí si ještě
počkáme, ale ve světě tónů jsou
to trvalky. Lýsek po nich pojme-
noval svoje zpěvníky plné lido-
vých písniček. Všechny upravil
pro školní sborový zpěv, a tak
melodie z jeho sbírek „Pomněn-
ky“ (1937), „Pampelišky“ (1941)

nebo „Sedmikrásky“ (1950) zněly
na koncertech v Praze už mno-
hokrát. 

Narodil se 2. 5. 1904 v Prosko-
vicích u Ostravy jako nejmladší
z deseti dětí Ludvíka Lýska a
Marie, roz. Paličkové. Ve Slezské
Ostravě vystudoval učitelský
ústav. Hned na první kantorské
štaci ve Staré Bělé založil r. 1923
malý školní sbor pro Smetanova
a Foerstrova drobná dílka. Pro
dětský vícehlas zharmonizoval
i slezské lidovky. Ve vědecké mo-
nografii Cantus choralis infanti-
um (1969) o rozvoji zpěvnosti

u nejmenších
dětí výzku-
mem proká-
zal, že zpěv
předchází řeči.

Vedením
prof. Lýska
prošlo přes
10 tisíc školá-

ků ( Jistebničtí zpěváčci 1929-38,
Dětský sbor z Baťova 1938-45,
Brněnský dětský sbor 1945-77).
Dětské sborové pěvecké umění z
Čech, Moravy a Slezska proslavi-
li v Kanadě, Anglii i na evropské
pevnině.

Národní umělec prof. PhDr.
František Lýsek, DrSc. zemřel
v metropoli Moravy 16. ledna
1977. V Brně dnes působí Nada-
ce pro rozvoj dětské hudebnosti
a na podporu školní hudební vý-
chovy, která uděluje Cenu Fran-
tiška Lýska za mimořádnou in-
terpretační činnost sbormistrů.
Lýskovu památku připomíná ne-
jen název ulice v městské části
Brno-Bystrc, ale i jeho sochařský
portrét, který zdobí foyer brněn-
ského Besedního domu od roku
2007.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

sto sedmdesáti letech rozsáh-
lou rekonstrukcí. Součástí
opravy sto jednadvaceti ka-
menných schodů, která začala
začátkem léta, bylo vybudová-

ní dostatečné dešťové ka-
nalizace, opravy zdiva, vý-
měna dlažby či vyrovnání
jednotlivých stupňů. Kli-
katý kobercový vzor stavaři
zachovali a využili na něj
stávající dlažbu nebo jej
doplnili kostkami z růžo-
vého sliveneckého mramo-
ru a jesenického vápence.
Schody zajistili proti po-
klesu a posuvu a obrubníky
ručně opracovali. Celková
rekonstrukce se měla 
vyšplhat na 15 milionů 
korun. -dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy

Dne 25. listopadu jsme se my,
žáci devátých tříd, zúčastnili be-
sedy s panem Ondřejem Caklem

z Tolerance, o. s., o druhé světové
válce, které předcházelo promítá-
ní filmu Olgy Sommerové Sedm

světel. Obě akce byly uspořádány
v rámci projektu Příběhy bezprá-
ví. Dozvěděli jsme se spoustu
konkrétních informací o osudech
Židů za války, o koncentračních
táborech, o tom, jak bylo zachá-
zeno s odpůrci nacismu. 

Jaký jsem z toho měla pocit
já? Jen jsem žasla. Nad tím, jak
Hitler mohl vyhladit ne tisíce,
ale miliony nevinných lidí.  Čím
se provinili? Tím, že byli jiné
víry? Jiné národnosti? Nebo se
nacistům někdo „jen“ nelíbil?
Dvě slova po příjezdu do kon-
centračního tábora rozhodovala
o životě: rechts a links – rozřa-
zování vpravo a vlevo znamena-
lo zplynování hned, nebo poma-

lé umírání, ale šanci na život.
A fotografie vězňů v koncen-
tračních táborech? Něco ne-
představitelného. V očích jim
byla vepsána smrt. Ještě žili, ale
už nedoufali. 

Když jsme se odpoutali od
druhé světové války a přešli
k problémům dneška, nechápali
jsme, jak je možné, že nenávist
proti někomu jinému narůstá
znovu. Záběry ze současných de-
monstrací neonacistů a extrémis-
tů v Janově mi vyrazily dech.
Nám všem, co jsme se promítání
a besedy zúčastnili, to velmi po-
mohlo pochopit souvislosti mezi
násilím za války a dnes. 

Karolína Pešková, žákyně ZŠ Mládí

Co to byl holocaust 
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Usedlost s číslem 7 se nachází na
jižní straně stodůlecké návsi
v ulici U Kašny. Jeho dějiny jsou
v pramenech zachyceny od první
třetiny 17. století. První údaje
o gruntu zároveň dokládají, že
i stodůlečtí občané poznali po bit-
vě na Bílé hoře útrapy a strasti.

Prvním majitelem a patrně
i stavebníkem byl Jan Kutina,
držitel významného statku čp. 10
v jihozápadním rohu vesnické
návsi. Ale už následující zpráva
zní, že od Jana Kutiny koupil
roku 1635 Václav Klimeš z Košíř
statek se spálenou chalupou za
550 kop. Protože nemohl statek
a pole obdělávati, prodal vše roku
1646 za 500 kop Jindřichovi Ha-
monilovi. V době třicetileté války
byl Hamonil zamordován vojá-
kem, zemřel bezdětný a statek
připadl vrchnosti právem od-
úmrtním. Vrchost jej prodala
roku 1648 za 500 kop Janu Švor-
covi a jeho manželce Žofii.

Ti jej prodali 27. dubna 1649
za 500 kop Vítovi Šestákovi
a jeho manželce Kateřině. Po Ví-
tově smrti se vdova Kateřina
roku 1652 znovu provdala za
Martina Halouska. V roce 1657
zdědila statek čp. 11 a aby nemu-
sela vykonávat robotu spojenou
s gruntem čp. 7, prodala ho 7. říj-
na 1657 Jiřímu Dolejšímu a jeho
manželce Kateřině, kteří byli od
urozeného pána a statečného ry-
tíře Jana Jaroslava Valkouna
z Adlaru z poddanství purkrab-

ství propuštěni. Po smrti Jiřího
Dolejšího převzal  usedlost 1. květ-
na 1686 syn Jiří Dolejší (některé
prameny uvádějí Jan Dolejší).

Roku 1701 byla chalupa pustá,
převzal ji Adam Kubík a po jeho
smrti 29. ledna 1728 jeho syn Jan
Kubík. Ten zemřel a k vdově po
Janovi se do domu přiženil 5. říj-
na 1735 Jan Podzemský, který

vyplatil podíly dětem po Janovi
Kubíkovi a zaplatil dluhy. Po
jeho smrti připadla chalupa jed-
nomu z dětí Jana Kubíka, které
se rovněž jmenovalo Jan. Jeho ot-
čím Jan Podzemský mu ji připsal
ještě za svého života, a to 15. pro-
since 1752.

Jan Kubík zdědil usedlost se
svou manželkou Barborou.
Ovdověl, zadlužil se a z jeho dlu-
hů mu pomohla druhá manželka
Kateřina, rozená Hladíková, za

což jí byla roku 1784 chalupa při-
psána. Když ovdověla, připsala
chalupu své dceři Kateřině pro-
vdané za Josefa Nováka a tomu
byla připsána 22. března 1797.
V majetku rodu Nováků zůstala
chalupa pět generací. Dne 1. září
1814 postoupil Josef Novák svou
živnost synovi Matějovi Novákovi
a jeho manželce Kateřině, rozené

Majerové. Od Matěje Nováka
přebírá chalupu 5. ledna 1843
jeho syn Matěj Novák s manžel-
kou Marií, rozenou Pokornou.

Další převod se uskutečnil roku
1865, a to do rukou již
v pořadí třetího Matěje Nováka
a jeho novomanželky Marie, roze-
né Holasové. Měli finanční prob-
lémy, které vyřešil jejich syn Vác-
lav Novák. Převzal chalupu roku
1893 a polovinu upsal manželce
Anně, když použil k umoření dlu-

hů část jejího věna. Tento Václav
Novák postavil ke gruntu novou
kůlnu a nový chlév a roku 1897
grunt prodal Anně Maškové.

Anna Mašková se roku 1898
provdala za Václav Kejhu, který
se po její smrti roku 1912 stal
majitelem celého objektu. Po-
druhé se oženil, jeho druhá man-
želka se jmenovala Růžena. Po
smrti Václava Kejhy si vdova Rů-
žena přivedla na grunt nového
hospodáře. Roku 1920 se provda-
la za Antonína Kubra a ten se stal
spolumajitelem usedlosti čp. 7.

V roce 1919 jim shořela dřevě-
ná stodola. Růžena Kubrová po-
žádala v roce 1920 o možnost
postavit novou stodolu, která sle-
dovala obrysy staré, ale byla zdě-
ná a měla betonovou krytinu. Její
žádosti bylo vyhověno. V roce
1949 zemřel Antonín Kubr a celá
usedlost byla přepsána zpět na
Růženu Kubrovou. Růžena Kub-
rová obratem odevzdala vše své
dceři Věře a jejímu manželovi Jo-
sefu Rabochovi. Sama odešla na
výměnek s právem bezplatného
užívání. Věra a Josef Rabochovi
převedli v roce 1963 svá práva na
dceru Miladu. V držení této ro-
diny je objekt dodnes.

K celkové rekonstrukci domu
došlo po roce 2000 v souladu
s přáním Pražského památkového
ústavu a za laskavé péče paní Šár-
ky Burešové ze stavebního odboru
Úřadu městské části Praha 13.

zpracovala Věra Opatrná

Stodůlecký grunt čp. 7VÝLET DO MINULOSTI

Zvýšení důchodů 
a vzápětí cen (1969)
Vláda za účelem
ozdravění ekono-
mického života
musela sáhnout 
k úpravě cen 
a mezd. Důchodcům
bylo do 1000 Kč
přidáno 50 Kč, kdo měl důchod přes 1000 Kč, tomu bylo přidáno
100 Kč atd. O co však stouply ceny potravin a spotřebního zboží.
Tak třeba:

dosud Kč po úpravě Kč
španělské ptáčky 400 g 10,80 14,90
dietní suchar 250 g 1,65 2,20
víno Vermut Itálie 1 l 50 60
pánský tesilový oblek 960 1100
dámské kozačky 210 150
chata DA 120 14 500 20 300
obývací pokoj U550 A 14 475 15 995

Vybral Dan Novotný 

7. 1. 1774 Vydalo zemské gubernium nařízení, ukládající majitelům budov v Praze
vést roury od okapů svisle dolů podél domu. Do této doby roury trčely
od okapů vodorovně a daleko do ulic.

8. 1. 1911 se v Praze narodil český architekt František Cubr, spoluautor čs. pavilónu
na EXPO 58 v Bruselu, interiéru Laterny magiky a čs. pavilónu EXPO 67
v Montrealu.

9. 1. 1370 vydal Karel IV. nařízení o omezení dovozu cizích vín do Prahy.
16. 1. 1920 se konalo inaugurační shromáždění Společnosti národů.

Československo patřilo mezi 32 zakládajících členů.
19. 1. 1354 osvobodil Karel IV. pražské obchodníky od cel vybíraných v německých

městech. Doplňkem pak císař nařídil, že pražští kupci mají mít stejné
svobody jako kupci norimberští.

20. 1. 1969 byla ve Štětkově ulici na Pankráci zahájena ražba prvního tunelu
pražského metra.

23. 1. 1861 se narodil architekt Josip Plečnik. Na vyzvání T. G. Masaryka v letech
1920–1934 provedl stavební úpravy Pražského hradu. Je autorem
kostela Nejsvětějšího srdce Páně v Praze-Vinohradech.

A v Praze 13? 
Už 4. ledna 1993 byl slavnostně zahájen provoz v MŠ Běhounkova. 

Připravil Dan Novotný 

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v lednuKalendárium aneb událo se v lednu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
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V úterý 15. prosince odpoledne se ve Spolko-
vém domě konalo již tradiční předvánoční
posezení, které pro členy klubů seniorů naší
městské části uspořádal odbor sociální péče
a zdravotnictví. Zhruba 180 seniorů přivítali
starosta David Vodrážka, poslanec Petr Brat-
ský, zástupce starosty Petr Zeman a paní Sva-
tava Bulířová, předsedkyně Klubu seniorů I
a pro toto odpoledne také moderátorka. Dří-
ve, než začal kulturní program, popřáli všem
krásné prožití vánočních svátků a do nového

roku hodně štěstí.
„Pevně věřím, že se Mlejn po-

daří co nejdříve zrekonstruovat
a že se už příště sejdeme tam,
kde jsme v roce 1990 tato kaž-
doroční setkání odstartovali,“
řekl Petr Bratský. „Mám radost,
že i když se potkáváme jinde,
tradice zůstala nepřerušena.“

Poté už patřilo pódium dě-
tem z Mateřských škol U Bo-
bříka a Havaj, žákům Základní
umělecké školy Stodůlky, sboru

Gymnázia J. Heyrovského Besharmonie, ak-
robatickému rokenrolu a zpěváku Ladislavu
Zrzavému. 

„S našimi seniory se setkáváme nejen před
vánočními svátky, ale i v průběhu roku, dodal
Petr Zeman. „Je to příležitost dovědět se více
o jejich radostech, o tom, co je trápí, v čem
potřebují pomoci. Díky tomu můžeme určité
věci, když je to alespoň trochu možné, zlepšit.
Aby se jim na třináctce dobře a klidně žilo,
uděláme maximum.“ Eva Černá

Tradice zůstala nepřerušena Hosté předvedli country tance
V sobotu 28. listopadu se v Komunitním cen-
tru konalo již XXIX. setkání starších a ne-
mocných obyvatel. „První setkání se konalo
už v roce 1995, v únoru 2010 se uskuteční ju-
bilejní XXX. ročník,“ řekl Jiří Pecha, ředitel
a spoluzakladatel Farní charity Stodůlky, kte-

rá dvakrát ročně tato setkání organizuje. Do-
poledne začalo mší svatou s udílením svátosti
nemocným, po které tradičně následuje část
společenská. Tu zahájil Jiří Pecha. Přivítal
všechny přítomné, mezi kterými byli také zá-
stupce starosty Petr Zeman, ředitel Střediska
sociálních služeb Prahy 13 Petr Weber, pan
Bohdan Pardubický a další. Příjemnou atmo-
sféru ještě podtrhlo taneční vystoupení ve
stylu country Souboru seniorek ze Střediska
sociálních služeb Prahy 1.        

Eva Černá

Program klubu seniorů leden 2010
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

4. 1. Vesele do nového roku - diskotéka pro starší i
pokročilé František Kundrát

11. 1. Karel Čapek - výročí narození (9. 1. 1890)
Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

18. 1. Narodila jsem se ve Španělsku Pérez López Nival

25. 1. Ermitáž - umělecká galerie (video) Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

V novém roce přeji všem jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví
a úsměvné pohody.

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

Klub seniorů II  (úterý 13–16 hod.)

5. 1. Vesele do nového roku - zahraje nám
Václav Vomáčka 

12. 1. Z knihy F. Novotného Buďme nám bude číst
Iluše Cejpková

19. 1. Ze své knihy Babka Ťapka nám bude číst
Anna Nyklová

26. 1. Jak stárnout - zkušenosti z cest
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc

Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

6. 1. Zážitky z cest po Afghánistánu Petr Syrový

13. 1. Beseda o Emě Destinové Eva Abrahámová

20. 1. Beseda s Annou Nyklovou o její knize Babka Ťapka

27. 1. Přednáška o novinkách v léčbě cukrovky
Jaroslav Pulchart

Přijímáme nové členy do Klubu seniorů III a členy do Svazu
postižených civilizačními chorobami. Nabízíme kvalitní pro-
gramy - kulturní (živá hudba), přednášky lékařů, přednášky
o zdravé výživě, o diabetu, promítáme filmy atd.

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

tel. 777 755 740; místopředseda Roman Kosan, tel. 723 948 324

Klub seniorů a přátel Vidoule
Naše první schůze v roce 2010, na které zhodnotíme uply-

nulý rok, bude mimořádně 7. ledna od 14.30 hodin v re-
stauraci U Petrů. Při punči a vánočce si popřejeme hodně
zdraví do nového roku. Další pravidelná setkání budou
opět 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 po-
zemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).
Za členy našeho klubu přeji všem pevné zdraví a do no-
vého roku všechno nejlepší.

FFrraannttiiššeekk  VVoořřííššeekk,,  vveeddoouuccíí  kklluubbuu,,  tteell..  225511  662222  228833

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

6. 1. Poradní den 

13. 1. Dia klub

20. 1. Poradní den

27. 1. Poradní den

Každou první středu v měsíci se od 14.00 koná v kanceláři vý-
borová schůze.
Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od 16.00
v klubovně. Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubu seniorů leden 2010
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Zšeřelý refektář opatství
emauzského kláštera se
v pondělí 7. prosince ro-
zezněl souzvukem krás-
ných ženských, muž-
ských i dětských hlasů.
Dvojkoncert Dětského
pěveckého sboru Sto-
důlky a smíšeného pě-
veckého sboru Carmina
Vocum přilákal rodinné
příslušníky, přátele a pří-
znivce obou těles i další
hosty. Dětský sbor za-
zpíval pásmo vánočních koled a duchovních
písní v zajímavých úpravách. Po sólových vy-
stoupeních dětí nastoupil sbor Carmina Vo-
cum se sérií skladeb různého stáří i žánrů od

srbských a makedonských lidových písní 
a koled přes Leoše Janáčka a Jaroslava Ježka
až po Erica Claptona. Vyvrcholením večera
bylo závěrečné společné vystoupení obou

sborů – hymnus Adiemus od velš-
ského skladatele Karla Jenkinse,
jehož text ve vymyšleném jazyce 
i gradující dynamika připomínají
úpěnlivou modlitbu afrických do-
morodců. Sbormistryně Dragana
Novaković – Vitas, která Carmi-
nu vede již šest let, dokázala, že
s přehledem zvládne různorodé
padesátičlenné těleso a společně
se všemi pěvci si vysloužila velký
aplaus. Krásný předvánoční 
zážitek. Samuel Truschka   

Klenbami kláštera se nesl zpěv

Program klubu leden 2010
Klub Mlejn, Spolkový dům, K Vidouli 727,

155 00 Praha 13 - Stodůlky
rezervace - e-mail: vstupenky@mlejn.cz 

www.mlejn.cz, email: mlejn@mlejn.cz

� DĚTI Začátky v 15.00 hod., není-li uvedeno jinak

10. 1. ne BAJAJA - Studio Dell’arte (České Budějovice). Výpravné loutkové předsta-
vení hrané v klasické scéně s marionetami.

17. 1.  ne 15.00 a 18.00 KRVAVÝ KOLENO - Tate lyumni. Loutkový hororově laděný
příběh s mile ponurou atmosférou a možná i poučením na téma známé dět-
ské hry Krvavé koleno. 

24. 1.  ne TUČŇÁKŮV VÝLET - Divadlo Krab.

30. 1.  so DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

31. 1.  ne HUBA A MOTYKA NA CESTĚ PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ. Dva profesionální
klauni v představení, které zaujme nejen děti, ale i jejich rodiče.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

7. 2.  ne Barbora Červenková: TŘI NEZBEDNÉ POHÁDKY

� KONCERTY
8. 1. čt 20.00 HEXAGON - taneční country zábava

14. 1.  čt SPIRITUÁL KVINTET. Tradiční lednový koncert.

21. 1.  čt 19.30 PAVEL DOBEŠ + TOMÁŠ KOTRBA. Písničkářský večer s osobitým
humorem.

22. 1.  pá 19.00 KAMARÁD KRTEČEK. Známá všehochuť kapela.

23. 1.  so 20.00 HEXAGON - taneční country zábava.

29. 1. pá 19.00 KAČABA. Folk-rock z Prahy a okolí.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:

11. 2.  čt 16.30 Valentýnské HLASování. Koncert žáků lektora zpěvu a hlasového
poradce Lukáše Jindry, tentokrát na téma „láska“.

12. 2.  pá 19.00 JUWANA JENKINS and The CESNEK. Jižanské blues, kombinované
se soul a rock music.

18. 2.  čt 19.30 PŘED PORTOU. Večer s portovními muzikanty.

20. 2.  so 19.00 DURMAN. Energický rock z Prahy.

25. 2.  čt 19.00 VZPOMÍNKA NA VELKÝ ÚNOR. V podání pěveckého sboru
BESHARMONIE, dirigent Libor SLÁDEK.

Po dobu rekonstrukce KD Mlejn se všechny pořady konají ve Spolkovém domě.

Ve dnech 19. listopadu až 4. prosince byla
v atriu radnice k vidění výstava fotografií,
které měli možnost návštěvníci úřadu hodno-
tit. Výstavu pro žáky ze zájmového fotogra-
fického kroužku zorganizovala Eva Franče-
ová ze Základní školy praktické a Základní
školy speciální Lužiny, Trávníčkova 1743.
Vystavovat pozvala i tři fotografy, absolventy
večerní fotografické školy S fotoaparátem 
za poznáním, SPMP Praha 5. Ve čtvrtek 
3. prosince proběhla pod záštitou zástupce
starosty Petra Zemana derniéra výstavy, kde
byly všem přítomným autorům za jejich vel-
mi kvalitní práce předány ceny. Nejvíce hlasů 
od návštěvníků radnice získal již zkušený 
fotograf Zdeněk Čáslavský. Gratulujeme.
Předvánoční setkání na derniéře nám zpří-
jemnil zpěv žáků pod vedením Dagmary 
Výchopňové. Eva Frančeová

O vítězi rozhodli
návštěvníci radnice
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�
Lednová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Tento rok bude Čtenářská soutěž patřit českým městům. Při hledání správné odpovědi vám
opět pomohou obrázky Jana Babky. Beze změny zůstanou tři otázky a také sponzoři naší
soutěže - McDonald’s v Galerii Butovice a Globus ve Zličíně.

Město, na jehož jméno se ptáme, leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Jeho dě-
jiny se začaly psát již v 9. století. V roce 1243 mu byla potvrzena českým králem
Václavem I. základní městská práva a privilegia. Symbolem města je dvojice věží
kostela sv. Petra
a Pavla, umělecky
nejcennějším je
chrám sv. Jakuba.
Ve městě půso-
bila řada význam-
ných osobností,
například spiso-
vatelé Jiří Mahen
a Rudolf Těsnohlí-
dek, hudební
skladatel Leoš Ja-
náček, nějaký čas
se zde zdržovali
Bedřich Smetana
i W. A. Mozart. V roce 1904 bylo v historických prostorách bývalého domu morav-
ských stavů otevřeno městské muzeum. Zásadní zlom pro rozvoj muzea nastal
v roce 1960, a to přestěhováním na významnou památku hrad Špilberk. Nejzná-
mější legenda, která se k městu váže, se týká draka, vycpaného krokodýla, který
visí u stropu ve vchodu do Staré radnice. Říká se, že byl zabit, když se v roce 1006
zakládalo město, jiná verze říká, že ho zabil jeden z měšťanů. Zařízl ovci, vyvrhl ji
a nasypal do ní nehašené vápno. Drak ovci spatřil a celou ji sežral. Pak se napil
vody ze Svratky, vápno v něm začalo vřít až praskl.

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o PRAŽSKÉM JEZULÁTKU. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Kateřina Voborská, Nové Butovice

Soutěžní otázky na leden: 
1) Kdy se bude ve Spolkovém domě konat dětský karneval?
2) Které družstvo se stalo držitelem putovního poháru kpt. Jaroslava Matýska v.v.
3) Kolik je Starých zámeckých schodů?

Správné odpovědi na prosincové soutěžní otázky:
1) Po kom se jmenuje Janského ulice? Po MUDr. Janu Janském, který popsal tři

základní krevní skupiny A, B a nula a prokázal existenci skupiny AB.
2) Kolikátá Vánoční soutěž se bude letos konat? Devatenáctá.
3) Kolik laviček bylo od října opraveno v okolí radnice? 36.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Zdeňka Chrustová, Lužiny

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna 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
Jsme tenisová škola se
zaměřením na výuku
tenisu pro předškolá-
ky (4–6 let), holky
a kluky ZŠ (6–14 let),
mládež a dospělé
(15–120 let). Aktuál-
ně evidujeme 800
žáků, za deset let pů-
sobení prošlo našimi
kurzy cca 15 000 dětí.
Tenisová škola Tal-
lent... (viz tajenka)
sérii turnajů (Tallent tour), které jsou specifické zejména tím, že se jich mohou zúčastnit
vedle pokročilých hráčů i úplní začátečníci. Během prázdnin organizujeme tenisové tábo-
ry, soustředění a dovolené. Tenis nelze hrát „bez duše“, je třeba zapojit i hlavu - promý-
šlet, odhadovat, být ve střehu, neukvapovat se - což všechno jsou požadavky, které se dí-
těti hodí i v ostatních oblastech života. Dítě je nuceno soustředit se na jednu, v tu chvíli
nejdůležitější věc, aniž by ale zapomínalo sledovat i věci ostatní. Tenis se může stát celo-
životní pohybovou aktivitou a významně přispívá ke zdravému životnímu stylu.

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

Prosincová tajenka: JIŽ TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ. Výherci: Zdena Vos-
tárková, Nové Butovice; Jarmila Hůlková, Lužiny; Bohumila Janečková, Nové
Butovice. ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek

Lednová křížovka
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