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Snížení příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla
Od 1. 1. 2010 došlo na základě změny pří-
slušné legislativy ke snížení částek pří-
spěvku na provoz motorového vozidla.
Příspěvek na provoz motorového vozidla,
poskytovaný jako jednorázová peněžitá dáv-
ka na období kalendářního roku, se snižuje:
� o 20 % pro osoby, jejichž zdravotní stav
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
III. stupně,
� o 50 % pro osoby, jejichž zdravotní stav
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
II. stupně.

Toto opatření, jehož cílem je snížení
výdajů státního rozpočtu, platí pouze pro
rok 2010.

Ke zmírnění dopadů krácení příspěvku se
pro rok 2010 snižuje hranice ujetých kilome-
trů z dosavadních 9 000 km na 7 000 km.

Snížení příspěvku se netýká rodičů dětí
onkologicky nemocných, kterým je posky-
tován příspěvek podle § 36 odst. c) vyhláš-
ky č. 182/1991 Sb. Helena Hájková,

vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Zápis do mateřských škol
Termín zápisu do mateřských škol v regi-
onu Prahy 13 byl stanoven takto:
� 8. dubna 2010 od 13 do 17 hodin vydá-
vání přihlášek
� 22. dubna 2010 od 13 do 17 hodin pří-
jem vyplněných přihlášek.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Aktuality z radnice

Nový pomocník proti závějím
Lednová sněhová nadílka byla opravdu vydatná a značně zkomplikovala mnoha lidem
cestu, zejména na chodnících a cestách, které se jen stěží dařilo udržovat schůdné. Oddě-
lení krizového řízení místního úřadu krátce po začátku sněhové kalamity zakoupilo sně-
hovou frézu. Benzínovou frézu za přibližně 40 tisíc korun dostali k dispozici především
místní dobrovolní hasiči, kteří se tak mohou účinněji zapojit do odklízení sněhu z někte-
rých chodníků a jiných problematických míst, kam se nedostane větší technika.

Aktuality z radniceSdělení 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 vyhlášením grantového řízení pro oblast
sociální péče, sociálních a doprovodných
služeb pro rok 2010 dle předložených Pra-
videl pro udělení grantu MČ Prahy 13 v ob-
lasti sociální péče, sociálních a doprovod-
ných služeb pro rok 2010

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku formou jednacího řízení
s uveřejněním dle § 22, § 29, § 30, § 31
a § 32 zákona č. 137/2006 Sb., v platném
znění, o veřejných zakázkách, na rekon-
strukce energetických topných systémů
v objektech 13ti mateřských škol Prahy 13
formou poskytování energetických služeb

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnějších nabídek k uzavření
rámcové smlouvy, které byly podány ucha-
zeči Podzimek a synové, s.r.o., Vltavín Hol-
ding stavební podnik, s.r.o., Navatyp
Group, a.s. a Swietelsky stavební, s.r.o.,
neboť nabídky těchto uchazečů splnily po-
žadavky zadavatele nadlimitní veřejné za-
kázky na stavební práce zadané v otevře-
ném řízení na Zateplení objektů základních

a mateřských škol v městské části Praha 13
a
výběr nejvhodnější nabídky na dodávky za-
dané v otevřeném řízení na Kamerový sy-
stém v ZŠ a MŠ v rámci projektu Bezpečná
Praha 13, která byla podaná uchazečem In-
terconnect, s.r.o., neboť nabídka tohoto
uchazeče byla posouzena jako vyhovující
všem zadávacím podmínkám stanoveným
zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky

SOUHLASILA
s předloženým záměrem Polyfunkční dům
– Centrum Ovčí Hájek, pozemek parc.
č. 2860/34, k. ú. Stodůlky, ulice Ovčí hájek
za podmínky, že v rámci projednání územ-
ního rozhodnutí bude předložen návrh pro-
vozu na venkovním hlídaném parkovišti
a v garážích uvnitř objektu, a to tak, že
přednostní nabídka PS bude předložena re-
zidentům bytových domů v daném území

NESOUHLASILA
s předloženým záměrem umístění čerpací
stanice PH z důvodů:
1) není zaručeno, že v budoucnu tato stani-
ce bude sloužit pouze pro účely firmy ELPO,
s.r.o.

Zprávy z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 13

Sdělení úřadu

Radnice přichází za vámi
Bydlíte na sídlišti Lužiny? 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 17. února v 18.00 hodin do společenské místnosti FZŠ Brdičkova 1878 na třetí
ze série besed s vedením Městské části Praha 13. Podobná setkání se postupně konají na
různých místech a zabývají se vždy problematikou dané lokality. Podvečerní setkání
17. února bude věnováno sídlišti Lužiny. Všichni jste srdečně zváni! Vedení MČ Praha 13

2) vzhledem k nevyhovující komunikační
síti v daném území není další dopravní zatí-
žení těžkou nákladní dopravou vhodné

SOUHLASILA
s výjimečně přípustnou stavbou Explora Bu-
siness Centre – II. etapa, ve smyslu schvále-
né změny územního plánu č. Z 1000/00
(vydána usnesením ZHMP č. 30/86 dne
22. 10. 2009)

SCHVÁLILA
- výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podaná uchazečem spol. ATTO, s.r.o., k pod-
limitní veřejné zakázce na stavební práce
Stavební úpravy v objektu MŠ Bronzová
4/2572, vyhlášené ve zjednodušeném pod-
limitním řízení pod značkou
P13-59759/2009
a
- výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podaná uchazečem spol. Z & D stavební,
spol. s r.o., k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce Novostavba ubytovacího za-
řízení – Nový Kozel, vyhlášené ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení pod značkou
P13-58988/2009

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy s firmou CZ Hannah,
s. r. o. na Studii využitelnosti stávajících
školních sportovních zařízení při deseti zá-
kladních školách na území Prahy 13, školní-
ho zimního stadionu Bronzová a nově připra-

vovaných akcí – školního bazénu v areálu ZŠ
Janského a sportovní haly Na Haldě, a to vše
s ohledem na záměry MČ a propojení těchto
aktivit s moderními prvky školství, která vy-
hrála veřejnou zakázku malého rozsahu na
základě výběrového řízení

ZASTUPITELSTVO MČ mj.
SCHVÁLILO
rozpočet MČ Praha 13 na rok 2010 v těchto
objemech:
Celkem příjmy: 348 191 000 Kč
Celkem výdaje: 336 578 100 Kč
Financování: 11 612 900 Kč
Výdaje vč. financování: 348 191 000 Kč
a
ZRUŠILO
provizorium rozpočtu MČ Praha 13 na rok
2010 schválené ZMČ usnesením č. 428 ze
dne 9. 12. 2009
a
POVĚŘILO
Radu MČ Praha 13 provádět jednotlivé roz-
počtové změny formou rozpočtových opa-
tření v roce 2010 bez stanovení výše limitu
a podávat průběžné informace o těchto
opatřeních ZMČ Praha 13

SCHVÁLILO
převody nevyčerpaných finančních pro-
středků z prodeje technologických celků na
realizaci investičních akcí uvedených v pří-
lohách materiálu č. 2 a 3 do roku 2010.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS
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V novinách jsem si přečetl, že dopravní
podnik bude rušit celou řadu autobusů,
například linku 235 na Velkou Ohradu.
Nemůžete tomu nějak zabránit?
Články, které se 9. a 11. 1. obje-
vily v MF Dnes a v Blesku, se
nezakládají na pravdě. Organiza-
ce ROPID, která organizuje
pražskou regionální dopravu,
skutečně připravuje úsporná opa-
tření a určité změny ve spojích,
ale rozhodně ne tak rozsáhlé,
jaké se objevily ve zmíněných
článcích. Články čerpaly z ne-
platného pracovního materiálu,
a proto se ROPID od zveřejně-
ných informací zcela distanco-
val. Jako předseda Výboru dopra-
vy Zastupitelstva hl. m. Prahy
i jako starosta jsem se samozřejmě
o plánovaná omezení zajímal
a zejména o spoje v rámci Pra-
hy 13. Rozhodně jsem vystoupil
proti rušení linek. Návrh zatím

18. ledna. Hlavní stavební práce
proběhnou v přízemí objektu.
Do patra se nebude příliš zasa-
hovat, ale vysloužilá schodiště
budou vyměněna za nová. V pří-
zemí objektu vzniknou dvě od-
dělení mateřské školy. Vstup do
budovy a interiér bude řešen jako
bezbariérový. V průběhu stavby
budou odstraněny stávající vnitř-
ní příčky, bude vybudována nová
podlaha a postaveny nové příčky.
Součástí přestavby je kompletní
rekonstrukce elektroinstalace
a vodovodu, vybudování nového
topení a vzduchotechniky. Vznik-
nou zde nová sociální zařízení
a také přípravna a výdejna jídla.
V budově nebude z prostorových
důvodů školní kuchyně – teplá jíd-
la se budou dopravovat z MŠ Zá-
zvorkova. Zvenku bude provedena

není dokončen. Mírné omezení
autobusové dopravy se týká všech
městských částí, v rozsahu do 5 %
v důsledku schváleného rozpočtu
na tento rok. Navržené změny
mají přinést komplexní řešení
dopravy - žádná linka nebude
zrušena zcela bez náhrady.
Mnohdy se bude jednat pouze
o přečíslování nebo sloučení s ji-
nými linkami a současně zkrácení
intervalů na těchto linkách. Ve-
dení ROPIDu mě ujistilo, že
autobus č. 235 rozhodně zrušen
nebude, naopak pojede i v ranní
špičce a nahradí linky 142 a 211.
Stejně tak nebude zrušena linka
130 na Smíchov ani linka 225 na
ruzyňské letiště. U obou těchto
autobusů ale dojde k úpravě trasy
a u linky 225 ke zkrácení interva-
lu. Jakmile bude celý návrh změn
v pražské dopravě schválen, zve-
řejníme informace týkající se naší
městské části neprodleně ve
STOPu a na internetu.

Co bude v dřevěném domečku u stanice
metra Lužiny, který už půl roku zeje
prázdnotou?
Dřevěná budova v Bronzové uli-
ci, ze které se loni v létě odstěho-
val Dům dětí a mládeže, projde
letos celkovou rekonstrukcí
a bude zde mateřská škola. V lis-
topadu byl vypracován projekt,
a poté proběhl výběr dodavatele
stavby. Rada MČ ho schválila

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

V březnovém vydání najdete nejen pravidelné rubriky, ale také vám
přiblížíme řadu akcí, které v naší městské části proběhly. Ti, kteří si nechají ujít již tradič-
ní Masopust Prahy 13, budou mít možnost si o něm v březnovém vydání alespoň pře-
číst. Věřme jen, že počasí nám masopust, který je rok od roku zdařilejší, nepokazí. Spo-
lečně se zajdeme podívat do Spolkového domu na Taneční zábavu, kterou už potřetí
pořádá HC Kert Park Praha, a také na dvě výstavy. Do Komunitního centra sv. Prokopa
na výstavu Opomíjené památky ak. malíře a grafika Ladislava Hojného a na výstavu
k 200. výročí Pražské konzervatoře, která bude k vidění v atriu radnice. Věříme, že si ve
STOPu každý najde to své. Eva Černá

Milí čtenáři,
zima nám propukla v plné síle, a proto se
i v únorovém STOPu objevuje sníh. Kromě
toho i celá řada dalších závažných témat,
například schválený rozpočet na letošní
rok, změny v chirurgické ambulanci v po-
liklinice Lípa, obavy z omezování autobu-
sových linek či nové stavby. Protože v led-
nu se tradičně konalo méně akcí, zvolili
jsme úspornější 32 stránkovou verzi časo-
pisu. Všechny ostatní letošní STOPy již

budou mít 40 stran.Oblíbený rozhovor se
zajímavou osobností tak najdete v příštím
čísle. Ještě jedna technická prosba na závěr -
nabízíte-li nám zprávu o uskutečněné
sportovní nebo kulturní akci, neposílejte
prosím pokud možno fotografii nastou-
pené třídy nebo družstva, ale nějakou ji-
nou. Často se nám sejdou samé skupino-
vé fotky a stránky sportu nebo střípků
jsou pak velmi jednotvárné. Děkujeme.
Hezké čtení! Samuel Truschka, šéfredaktor

demontáž stávající fasády, zateplení
objektu, výměna oken a bude in-
stalována nová dřevěná fasáda.
Střecha dostane novou krytinu
a budou opraveny balkóny. Práce
by měly být hotové do konce srpna,
aby školka mohla v září přijmout
své první žáčky. Bude pobočkou
Mateřské školy Zázvorkova, kde
bude již v pravidelném dubnovém
termínu probíhat zápis do dvou
nových oddělení.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka textu
– 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná inzerce:
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vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník a pod-
mínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 8. 2. 2010 Distribuce: 26. 2. – 5. 3. 2010
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středa 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 3týdenní kurz Baby ma-
sáží. Přihlášky přímo v Klubu Pohádka při DDM Stodůlky,
Po–Pá od 9 do 12 hod. nebo na pohadka@ddmstodulky.cz.
Kurz vede lektorka Michaela Macháčková.
Více na pohadkaaskolicka.webnode.cz.

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.
Den plný tance
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Pojďte si s námi zatancovat různé taneční styly pro začáteč-
níky i pokročilé všech věkových kategorií, a to pod vedením
zkušených tanečních lektorů. Cena 50 Kč za jednu lekci. Tak
vyplň přihlášku a přijď. Více informací na www.mddm13.cz.

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.

neděle 7. 2. • 17.00
Kytarový recitál
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla
Boromejského, Řepy
Zazní skladby evropských i světových
mistrů. Představí se Milada Karez - zpěv
a kytara. Více na www.karez.info.cz.

úterý 9. 2. – pátek 26. 2.
Výstava keramiky
Atrium radnice

Přijďte si prohlédnout výstavu prací keramických dílen
a kroužků působících v Praze 13.

úterý 9. 2. • 10.00–12.00
Vaříme zdravě dětem - Léčivá síla kyselého zelí
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Dozvíte se, jak snadno připravit domácí kvašenou zeleninu
pickles, aby chutnala i dětem, a jak s ní v zimě obohatit jídel-
níček o potřebné vitamíny. Poučíme se od našich předků,
kteří jedli kyselé zelí pro zdraví celou zimu. Prosíme o nahlá-
šení účasti SMS nejpozději den předem do 12 hod. na tel.
775 690 806. Vstupné 170 Kč.

středa 10. a čtvrtek 18. 2. • 15.00–17.00
Výtvarné dílničky pro šikovné kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
10. 2. - Valentinské srdce na dlani (otisk, malování, lepení),
18. 2. - Masopust (výroba karnevalových masek). Pro zá-
jemce je k vidění malá výstava knih autorů, kteří nesměli
před rokem 1989 publikovat Co v knihovně být nesmělo.

čtrvtek 11. 2.. • 13.30–18.00
Den otevřených dveří
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Studenti oborů Obchodní akademie, Hotelnictví, Kosme-
tické služby vás srdečně zvou na Den otevřených dveří. Při-
praví vám valentinské dobroty, můžete se nechat nalíčit na
valentinské rande. Více na www.soastodulky.cz,
tel. 251 621 744 (škola se nachází v areálu ZŠ Kuncova).

čtvrtek 11. 2. • 16.00
Koncert ke Světovému dni nemocných
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Zveme vás na koncert Ladi Kerndla. Vstupné 200 Kč. Pro
zdravotně hendikepované občany zdarma.

pondělí 25. 1. – pátek 5. 2.
Výstava k 200. výročí Pražské konzervatoře
Atrium radnice
Na dvaceti závěsných panelech se seznámíte nejen s ději-
nami školy, ale také s přínosem této instituce. Výstava ma-
puje bohatou historii školy, jejích učitelů i absolventů.
Pražská konzervatoř, založená v roce 1808, je nejstarší kon-
zervatoří ve střední Evropě.

úterý 2. 2.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší -
Těšíme se na Sluníčko
MC Prokůpek v Komunit-
ním centru sv. Prokopa, Nové Butovice
Přijďte s námi přivolat sluníčko, i když je venku zima
a mráz. S dětmi si ho společně vystříháme z papíru a doma-
lujeme temperou. Pracovní oblečení s sebou. Prosíme o na-
hlášení předem formou SMS na tel. 737 879 400 (Iva).

úterý 2. 2.• 16.00 a 17.00
Hudební škola Renesance
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Do naplnění kapacity kurzů přijímáme na II. pol. děti od 3 let
do hudebně - pohybové výchovy Brouci (úterý od 16.00 nebo
17.00). Další informace u Z. Světlíkové na tel. 608 323 620.

úterý 2. 2. • 18.30
Školství v Albánii - inspirace i pro Čecha
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Křesťanský sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve
Stodůlkách vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení Školství v Albánii - inspirace i pro Čecha. Přednášet bude
Tomáš Evan. Během večera budou promítány fotografie
nejen ze školství v Albánii. Vstupné dobrovolné. Více na tel.
251 627 400, www.centrumbutovice.cz.

úterý 2. 2.• 20.00–21.00
Zahájení pololetních kurzů aquaaerobiku pro ženy
Bazén v Gymnáziu J. Heyrovského, Nové Butovice
Nabídka několika zbývajících volných míst do pololetních
kurzů (od února do června) aquaaerobiku pro ženy Dámské-
ho klubu Linie. Scházíme se každé úterý (20.00–21.00 hod.)
v bazénu v Nových Butovicích (je možné se přidat
i po termínu zahájení). Bližší informace na tel. 602 805 633,
dr. Jenčová (nutná předchozí telefonická rezervace).
Více na www.klublinie.atlasweb.cz.

středy 3. a 17. 2., 3. 3.• 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 pali-
ček, perlovku, špen-
dlíky a nůžky. Cena za
2 hodiny 50 Kč,
4 hodiny 100 Kč. Bližší
informace a přihlášky
u paní Jarošové na tel.
257 325 439.
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čtvrtek 11. 2. • 18.00
Vernisáž výstavy Opomíjené památky
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na výstavu Opomíjené památky (z cest
Středočeským krajem) ak. malíře a grafika Ladislava Hoj-
ného. Výstava, která potrvá do 15. března, je takřka
přísně utajená - je totiž přístupná pouze v neděli od 9.15 do
12.00 hod. Jinak se lze ve všední dny domluvit na individu-
ální návštěvě na tel. 251 610 850. Přes takto omezený čas je
výstava nabídnuta ke zhlédnutí především účastníkům roz-
ličných programů pořádaných ve společenském sále Komu-
nitního centra sv. Prokopa. Více na tel. 251 610 850,
251 627 400, mail@centrumbutovice.cz,
www.centrumbutovice.cz.

sobota 13. a neděle 14. 2.
Mistrovství ČR žáků a juniorů v deskové hře go
FZŠ Brdičkova
Ve dnech 13. a 14. února proběhne ve FZŠ Brdičkova již
15. Mistrovství ČR žáků a juniorů v deskové hře go. Soutěžit
se bude ve třech věkových kategoriích - do 12, do 16 a do 18
let. Turnaj se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Japon-
ska v České republice. V rámci doprovodného programu je
na sobotu 13. 2. připravena beseda účastníků mistrovství se
zástupci velvyslanectví o Japonsku. Turnaj pořádá občanské
sdružení PromoGo ve spolupráci s Českou asociací go. Bližší
informace naleznete na stránkách PromoGo na www.pro-
mogo.cz, informace podá i prezidentka sdružení Jana Hri-
cová, tel. 608 230 463, jana.hricova@upcmail.cz.

sobota 13. 2.• 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky a Farnost sv. Jakuba Staršího si vás
dovolují pozvat na XXX. setkání nemocných a starších oby-
vatel JZM. Od 9.00 hodin bude slavena mše sv., od
10.15 bude potom následovat společenská část setkání.
Občerstvení zajištěno. Více na tel. 251 610 850, 251 627
400, mail@centrumbutovice.cz, www.centrumbutovice.cz.

sobota 13. a neděle 14. 2.• 9.30–17.00
I. a II. Star Show - Mezinárodní výstava koček
Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33,
Praha 9 (stanice metra Vysočany)
Po oba dny můžete v kongresovém sálu hotelu vidět kočky
všech čtyř posuzovacích skupin - perské a exotické, polo-
dlouhosrsté, krátkosrsté, orientální a siamské. Volba Best in
Show cca od 16.00 hod. Je připravena velká expozice opuš-
těných kočiček a koťat z OS Podbrdsko, kterým můžete po-

moci najít nový domov nebo alespoň přispět krmením či fi-
nančním dárkem. Srdečně zvou ZOČSCH Praha 8/9 a hlavní
sponzor výstavy.

sobota 13. 2.• 10.00–14.00
Figurky ze slaného těsta
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Hana Bartošová. Budete potřebovat prkýnko,
nožík, nůžtičky, váleček, hladké rádlo, malý hrnek na vodu,
štěteček, krabičku na výrobky. Těsto nabídneme. Cena
120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové
na tel. 257 325 439.

sobota 13. 2.• 14.00
Masopust Prahy 13
Centrální park (pod bývalým domem dětí, Bronzová
2572)
Městská část Praha 13 vás zve na již tradiční Masopustní
karneval, který se bude konat pod záštitou starosty Davida
Vodrážky. Ve 13.30 hodin budou startovat tři průvody,
a to od radnice, ZUŠ Stodůlky a z Velké Ohrady od Čertova
Mlýna. Čeká vás nejen zábavný program s písničkami
a soutěžemi masek, ale také vystoupení zpěváka Milana
Drobného.

sobota 13. 2.• 14.00–16.00
Maškarní bál
Tělocvična ZŠ Klausova, Velká Ohrada
Zveme vás na Maškarní bál, který naše škola již tradičně

v masopustním období pořádá. Čeká vás rej masek, tanec,
soutěže, zábava i občerstvení.

sobota 13. 2.• 14.00
Tradiční masopust
Třebotov
Masopustní veselí se koná v nedaleké obci Třebotov (ze Zli-
čína bus 309 nebo po vlastní trase přes Řeporyje, Ořech,
Choteč). Začátek u kostela. Bohatý doprovodný program,
průvod bude zakončen v restauraci divadelním vystoupe-
ním pro děti. Tečku za letošním masopustem udělá večerní
koncert živé kapely.

sobota 13. 2.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Únorové Rodinné odpoledne zahájí v 15 hodin Tři kouzelné
pohádky Divadla Glans. Představení je vhodné pro děti od
3 let. Vstupné jednotné 50 Kč. Od 16 hodin bude tvořivá
dílna, tentokrát s názvem Veselé kolíčky. Poplatek 15 Kč.
Přineste si s sebou nůžky. Na místě bude možno zakoupit
malé občerstvení. Další inforamce na www.fzs-chlupova.cz.

neděle 14. 2.• 17.00
Za přírodou do Afriky
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Přijměte pozvánku s obrazovým doprovodem. O dobrodružné
cestě a africké fauně bude vyprávět cestovatel, entomolog
a malíř Jan Kobylák. Více na www.coleopart.cz.

úterý 16. 2.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Povídání o pejskovi
a kočičce
MC Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa, Nové Butovice
Společně si vytvoříme z papíru
skládačku pejska a kočičky.
Prosíme o nahlášení formou
SMS na tel. 603 404 451
(Petra).Těšíme se na všechny
děti a maminky.

úterý 16. 2.• 15.30
Výstava soch a beseda
Základní škola Kuncova
Zveme vás na výstavu soch umístěných v prostorách ZŠ
Kuncova a besedu se sochařem vystavujícím pod jménem
MICL. Všichni zájemci o výtvarné umění jsou zváni.
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středa 17. 2.• 14.00–16.30
Karneval
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
DDM Stodůlky pro vás připravil již tradiční dětský karneva-
lový rej. Přijďte se pobavit, zatancovat si, zahrát karneva-
lové hry, to vše v převlečení za pohádkové bytosti či pod
rouškou jiných masek. Karneval je určen především pro děti
3–8 let. Na každou masku čeká drobná odměna. Vstupné
30 Kč. Prosíme o přihlášky na info@mddm13.cz.

středa 17. 2.• 17.00–19.00
Matematika s radostí
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Společnost pro talent a nadání (STaN) pořádá pravidelná set-
kání Klubu rodičů. Konají se každou 3. středu v měsíci.
17. 2. bude už 111. setkání. Tentokrát na téma Matematika
s radostí. Další setkání budou věnována zvláštnostem osob-
nosti nadaných dětí a jejich výchově. Zváni jsou i učitelé
a další zájemci o problematiku. Více na www.talent-na-
dani.cz.

středa 17. 2.• 17.30
Vernisáž výstavy fotografií Jana Čecha
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Nenechte si ujít výstavu fotografií Jana Čecha, které pořídil
v USA a Kanadě. V rámci vernisáže proběhne také autogra-
miáda jeho knih. Výstavu si můžete prohlédnout do
2. března denně od 10 do 18 hodin.

čtvrtek 18. 2.• 10.00
Jak dopadl komunikační audit na ÚMČ Praha 13
Obřadní síň radnice Prahy 13
Tisková konference s prezentací výsledků komunikačního
auditu, které na podzim 2009 provedla v rámci Úřadu
MČ Praha 13 společnost Westminster.

sobota 20. 2.
Taneční amatérská soutěž pro všechny
Dům dětí a mládeže Stodůlky,
Chlupova 1800
Chceš ukázat ostatním, co rád tancuješ a jaký
tě baví styl? Cena 50 Kč za jednoho soutěží-
cího. Na každého čeká odměna. Přihlášku je nutné za-
slat nejpozději do 10. února. Tak vyplň přihlášku a přijď.
Více informací na www.mddm13.cz.

sobota 20. 2.• 10.30
Zimní cena
TJ Sokol Jinonice, Butovická 100

Zveme vás na celorepublikovou soutěž párů a formací
v rokenrolu.

sobota 20. 2..• 10.00–14.00
Náramek, brož, krabička, pouzdro z kůže
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Eliška Janoušková. S sebou vezměte ostré nůžky,
perořízek, prkýnko, pravítko, lepidlo, tvrdší papír, špejle,
štěteček, tužku. Kůžičky dodáme. Cena 120 Kč. Bližší infor-
mace a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

sobota 20. 2.• 14.00–18.00
Dětská burza
Galerie Butovice
Galerie Butovice připravuje každou 3. sobotu v měsíci burzu
všeho, co byste rádi předali dál. Můžete vyměňovat, prodá-
vat nebo darovat. Nově si lze také dopředu registrovat
místo, a to na tel. 608 273 373, burza@rtcproduction.cz.
Více na www.galerie-butovice.cz.

sobota 20. 2.• 14.00
Bezplatné prohlídky Prahy
Lví dvůr, U Prašného mostu 6, Praha 1
Členové Asociace průvodců ČR pořádají u příležitosti Mezi-
národního dne průvodců bezplatné prohlídky Prahy. Pro-
hlídky začnou ve 14.00 hodin od Lvího dvora (zastávka
tramvaje Pražský hrad). Připraveno je několik prohlídko-
vých tras včetně programu pro rodiny s dětmi.

úterý 23. 2.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Masky na karneval
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Přijďte si s dětmi vyrobit
z papíru a látek tradiční
masky na masopust či kar-
neval, pohrát si i zazpívat.
Vhodné i pro nejmenší
děti. Prosíme o nahlášení
předem formou SMS Mag-
daléně Dobromile,
tel. 775 690 806.

pátek 26. 2.• 9.30–11.30
Přednáška Rost - Už jsme doma z porodnice
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Zveme vás na nový cyklus
přednášek o výchově pro
rodiče Maminko, tatínku,
nebojte se miminka. Jak pe-
čovat o miminko, zdravá
výživa pro maminku i dítě
při kojení s Magdalénou
Dobromilou. Hlídání dětí
zajištěno. Cena 80 Kč.
Přihlásit se můžete na
ovc@post.cz, více na
www.mcprokupek.cz.

soboty 27. 2., 6. a 13. 3.• 10.00–12.00
Dny otevřených dveří
Jízdárna Chaby
Jízdárna se nachází asi 200 m na jih od budovy Tesca Zličín.
V jarním období pořádáme celkem 3x ukázkovou výcviko-
vou lekci pro veřejnost. Pokud vás jezdecký sport zajímá,
můžete si tady vyzkoušet, jaký je pocit v koňském sedle. Vy-
brané termíny jsou všechny soboty v období pražských jar-
ních prázdnin. Na koně můžeme posadit v každém dni asi
jen 20 zájemců. Místo si můžete rezervovat na tel. 777 555
186. Další informace najdete na www.jizdarnachaby.org.

sobota 27. 2. • 10.00–14.00
Namalujte si svého patrona nebo jarní motiv
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Alena Samohýlová. Přineste si sklo velikosti A5, štět-
ce 0, 1, 3. Barvy a předlohy nabídneme. Cena 120 Kč. Bližší in-
formace a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

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.

sobota 27. 2. – sobota 6. 3.
Taneční tábor s TS Mirabel
Penzion Šarz, Vršov
Zažijete týden plný irského tance, moderního scénického
tance a Street dance. K účasti na táboře není nutná před-
chozí taneční zkušenost. Vítáni jsou všichni zájemci o tanec
z 1.–9. tříd základních škol. Kromě tance vás čeká bohatý
doprovodný program s výlety do okolí Horního Bradla (Par-
dubický kraj), kde se tábor bude konat. Přihlášky a po-
drobné informace naleznete na www.osmirabel.cz.

neděle 28. 2. - sobota 6. 3.
Na jarní prázdniny s Te7
Albrechtice v Jizerských horách
Zveme školáky z Prahy 13 ve věku 6–14 let na lyžařský zá-
jezd v době jarních prázdnin, který pořádá společnost Te7.
Hlavním progra-
mem bude sjez-
dové lyžování na
Tanvaldském
Špičáku, do-
plněné běžec-
kým výcvikem
a hrami v okolí
místa ubyto-
vání. Podrobné
informace vám
podá Tomáš
Egyházi, společ-
nost Te7,
pozvánka
i přihláška jsou
na www.te7.cz.

28. 2.– 6. 3. a 6. 3.– 12. 3.
Jarní prázdniny v Krkonoších
Janské lázně
Pro děti ve věku 6–17 let nabízíme již 11. sezónu pobyt s ly-
žováním a angličtinou. Kontakt Jazyková škola Perfect,
Školská 26, Praha 1, www.jsperfect.cz, tel. 737 686 798,
603 908 606.
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úterý 2. 3.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Ozdoby do zeleného osení
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Velikonoce se blíží, tak si vyrobíme s dětmi ozdůbky na
špejlích do zeleného osení. Malí šikulové si za pomoci ma-
minky vyzkoušejí malování, vystřihování i lepení. Prosíme
o nahlášení předem formou SMS na tel. 737 879 400 (Iva).

sobota 6. 3.• 10.00–14.00
Jarní tvarované kynuté pečivo
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Marie Babůrková. Budete potřebovat prkýnko,
nožík, trochu mouky, krabičku na výrobky. Těsto dodáme.
Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové na
tel. 257 325 439.

pondělí 15. – pátek 19. 3.
Hudební soutěž Doremifa
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
DDM pořádá již 5. ročník hudební soutěže Doremifa. Soutěž
je amatérská a je pro všechny děti od předškolního věku až
do 15 let, které rády zpívají a hrají na nástroj (klavír, flétna,
kytara). Letos máme novou soutěžní kategorii Rodiče
s dětmi. Pokud nechcete soutěžit sami, můžete společně

s kamarády udělat soutěžní skupinu (ve skupině mohou být
i různé nástroje). Pro soutěž mateřských škol máme vyhra-
zen dopolední čas. Jednotlivá soutěžní kola proběhnou
v týdnu od 15. do 19. 3. 2010. Více informací a přihlášku naj-
dete na www.mddm13.cz. Přihlášku odevzdejte nej-
později do 12. 3. připravila Eva Černá

INZERCE
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Pejskaři dělají z parku psí žumpu
Tak k nám v lednu dorazila pravá
zima. Vše je zasněžené a krásně bílé,
jako v pohádce, píše ve svém dopi-
se, z kterého část vybíráme, paní
Hana Filipová. Ale po pár dnech
moje nadšení mizí. Stejně, jako
mizí ona čistoskvoucí bělost čerstvě
napadaného sněhu, na kterém při-
bývají žluté fleky s hnědými dáreč-
ky. Zimní idylu totálně a doslova
pokáleli nevychovaní pejskaři. Po
třech dnech je na každém kroku psí
exkrement a parádní bude, až zač-
ne sníh tát. To bude „nádhera“.

Pejskaři tyranizují ostatní spolu-
občany, jejich nevychovaní a nepři-
vázaní psi obtěžují a někdy i ohro-
žují nejen děti, okupují veškerou
zeleň a dělají z ní psí záchod. Že
ten pes štěká v bytě a vás to ruší?
Vždyť je to roztomilý pes, jak vám
ta „němá tvář“ může vadit? Němá
tvář ale ňafá nepřetržitě ve dne
v noci, a když si o víkendu chcete
přispat, v šest hodin ráno vám pod
okny zařve hysterická panička:
„Ofélie, k noze, no fuj!“ Nevadí mi
psi, vadí mi jejich bezohlední a se-
bestřední majitelé, kteří venčí své

psíky obcházením domů. Dě-
sím se dne, kdy moje dcera
začne sama chodit a já jí
budu muset zakazovat běhat
po trávě. Pejskařů je přece
stále menšina, ale chovají se
tak, jako by tu parky a zeleň
byly jen pro ně a jejich čtyř-
nohé miláčky. A proto vás
všechny prosím, nebuďme
lhostejní a nedejme se! Připo-
mínejme jim, že tu nebydlí jen oni
a že nebudeme trpět věčně znečiště-
né společné okolí. Třeba se někteří
z nich aspoň zastydí.

P.S.: Omlouvám se za článek sluš-
ným pejskařům s vychovanými psy
a těm, pro které je pes nenahraditel-
ným pomocníkem a společníkem.

i on mohl dát svoji zpětnou vaz-
bu, zda vidí postupné zlepšení.
Můžeme se obrátit i na zkušené-
ho rodinného nebo pedagogické-
ho psychologa. Pracujeme na
problému společně – nenechává-
me zátěž jen na dítěti. Když je
moc velká a neví si s tím rady,
většinou to přestane řešit úplně.

Ale problémem může být
i druhý extrém – pokud vychová-
váme dítě k tomu, že ocenění
přichází jen za dokonalé výsled-
ky, vychováváme perfekcionistu,
který ve svém životě s potřebou
dosahovat nadhraničních cílů
může mít velké obtíže, protože
bez dokonalých výsledků se
nemá rád. Navíc může svým
úspěchem vybočovat tak moc, že
ztrácí kontakt s vrstevníky, ka-
marády a může se dostat do soci-
ální izolace.

Celoživotní trauma si mohou
děti odnášet i z porovnávání vý-
sledků mezi jednotlivými souro-
zenci.

Mějme naše děti rádi takové,
jaké jsou. My sami je známe nej-
lépe a nejen čísla na vysvědčení
vypovídají o tom, jací z nich ros-
tou lidé.

Přeji hodně pohody a klidu do
všech rodin, kam na konci ledna
děti přinesly svá písemná školní
hodnocení.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz

Zimní péče o pleť
Mám často v zimním mrazivém po-
časí velmi suchou pleť se sklonem
k zarudnutí a olupování kůže. Jaká je
pro mě nejvhodnější kosmetická péče?

Odpovídá psycholog

Jak reagovat na vysvědčení
„ ...Nepůjdu dnes domů, už vůbec
nikdy nepůjdu domů. Nevím, kam
půjdu. Ale musím našim nechat po-
depsat vysvědčení a mám strach.
Strejda mě zbije, vždycky to tak je.
Musím si sama přinést vařečku
a on mě zbije. Pak si mě zase ne-
všímá a máma ho nechá. Nechci už,
aby mě bil. Nemají mě rádi. Už
tam nepůjdu ... “

Takové věty, strach a nejistota
zaznívají na linkách bezpečí
v lednu a v červnu, ve dny, kdy
děti nosívají domů vysvědčení.
Vůbec to nemusí být tak drama-
tický příběh jako ve výše zmíně-
ném textu. Děti mohou mít oba-
vy, jestli při neúspěchu ve škole
mají právo, aby je někdo měl rád.

Láska k dětem by neměla být
podmíněná výkonem. Samozřej-
mě, že pochvala i ocenění je na
místě, ale při neúspěchu by měla

přijít opora a pomoc. Za 4 nebo
dokonce 5 na vysvědčení dítě ne-
pochválíme, ale rozumný rodič
pomůže, poradí, zajistí další oso-
bu, se kterou se potomek může
danou látku doučit. Kromě toho,
je to i jeho vizitka. O tom, že je
nějaký prospěchový problém, se
mohl dozvědět dříve než až na
vysvědčení. Jak řešit špatný pro-
spěch nebo chování - vždy je na
místě vzájemná písemná dohoda,
kterou vytváří dítě s rodičem.

Měla by obsahovat dlouhodobé
cíle – např. podmínky, pravidla
a odměny (a neodměny, tj. ztrátu
možnosti lákavých odměn, nikoli
tresty) na dalšího půl roku do
dalšího vysvědčení, ale především
kratší termíny - nejlépe po týd-
nech. Hodnocení by mělo být
pravidelné a společné (i dítě by
mělo mít možnost se vyjádřit,
zda má pocit, že se mu už více
daří). Můžeme vše doplnit i spo-
luprácí s daným učitelem, aby

Na co se ptáte

Z vašich dopisů

Péče o pleť v zimním období je
velmi důležitá. Vzhledem k časté-
mu mrazivému a nepříznivému
zimnímu počasí je třeba pokožce,
ale i tělu dodat větší přísun rege-
nerace a vitamínů. Pokožka obli-
čeje je stále vystavena vnějším vli-
vům, proto je vhodné každé ráno
aplikovat regenerační ochranný
krém s UV filtrem, následně apli-
kovat lehký make-up. Takto je
pleť dostatečně chráněná proti
mrazu i slunečním paprskům. Ve-
čer, po důkladném očištění pleti
(vždy pleťovým mlékem a pleťo-
vou vodou), naneseme hydratační
sérum a hydratační krém. Přípra-
vek aplikujeme ve větším množ-
ství a vetřeme lehkou masáží
s mírnými poklepy. Tím zvyšuje-
me pružnost cévních stěn a pro-
krvení vlásečnic. Znásobíme tak
účinek přípravku a prevenci proti
zarudnutí pleti a praskání žilek.

Doporučuji také vhodné kos-
metické ošetření. Péče je vždy in-
dividuální dle typu pokožky kli-
entky. Dnešní trh kosmetiky
nabízí velké množství velmi kva-
litních přípravků za příznivé
ceny. Avšak přesné zvolení pří-
pravku nechme na kosmetičce.
Obvykle se tato péče provádí
včetně lymfatické, antistresové
nebo nové regenerační masáže
Kobido. Dobře zvolená masáž
dodá pleti krásu a vyrovnanost.
Také tělo je po masáži plné ener-
gie a je připraveno se lépe vyrov-
návat se všedními starostmi. Ne-
zapomeňme dodat tělu potřebné
množství vitamínů. Pokožka je
odrazem našeho těla i duše.

Dana Sirotková, kosmetička

Kosmetické studio ChriSis, Sluneční náměstí 2588
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Na svém prvním letošním zasedání schválilo
Zastupitelstvo městské části Praha 13 rozpo-
čet na rok 2010. Na rozdíl od předchozích
dvou let nemohl být rozpočet schválen již
před koncem roku kvůli pozdnímu schválení
státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.
Zastupitelstvo se tedy sešlo 20. ledna speciál-
ně kvůli rozpočtu a po rozpravě návrh roz-
počtu jednomyslně schválilo.

Letošní rozpočet počítá s výdaji ve výši
348 191 000 Kč, v této částce je také zahrnuto
financování splátky jistiny úvěru ve výši
11 612 900 Kč. Příjmovou stránku rozpočtu
tvoří jednak dotace ze státního rozpočtu, z roz-
počtu hl. města Prahy a prostředky z převodů
z vlastní hospodářské činnosti (např. z nájmu
bytů) - celkem bezmála 300 miliónů korun.
Další část tvoří předpokládané daňové a neda-
ňové příjmy ve výši 48,6 miliónu (např. správní
poplatky a poplatky z výherních automatů). Ve
výdajové stránce rozpočtu na rok 2010 se počí-
tá s přibližně 313 milióny neinvestičních výda-
jů a 23,4 miliónu na investice.

Tradičně nejvyšší částka z rozpočtu, přibliž-
ně 86 miliónů, půjde do oblasti školství. Z toho
přibližně 67 miliónů tvoří neinvestiční příspěv-
ky na běžný provoz všech základních a mateř-

ských škol. Přes 16 miliónů je vyčleněno na
opravy a údržbu budov škol, školek a Domu
dětí a mládeže, na obnovu jejich vybavení, re-
vize plynu a nezbytné opravy ve školních jídel-
nách. Milión korun je na školní akce v rámci
zájmové činnosti mládeže. Téměř 44,4 miliónu
korun je vyčleněno na údržbu zeleně, chodní-
ků a vodních ploch. Na údržbu komunikací
a na dopravní značení bude vydáno 7,2 miliónu
korun, pro odvětví zdravotnictví a sociálních
věcí je rozpočtováno téměř 8 miliónů korun.

Z investičních výdajů je možno zmínit na-
příklad 3 milióny na rekonstrukci ubytovny
v Heranově ulici, 3 milióny na stavební úpra-
vy povrchů chodníků a 2,5 miliónu na vybu-
dování orientačního informačního systému
městské části.

Schválený rozpočet však obsahuje pouze
část předpokládaných investičních výdajů.
Prostředky z prodeje bytových domů nejsou
součástí rozpočtu a budou do něj zapojovány
postupně v průběhu roku, stejně jako očeká-
vané dotace z fondů EU. Kromě dokončení
rekonstrukce KD Mlejn je v plánu např. za-
teplení budov poliklinik Lípa Centrum Nové
Butovice, Hostinského a Janského (tam je
přislíbena dotace z fondů EU). Kromě toho

proběhne zateplení základních a mateřských
škol, na které se nám také podařilo získat vý-
raznou dotaci z evropských fondů. Připravuje
se například také výstavba plaveckého bazé-
nu na Velké Ohradě, rekonstrukce sociálního
zařízení ve třech školách, obměna některých
zařízení školních jídelen a rekonstrukce škol-
ních hřišť, zejména v mateřských školách.

V rámci investičních akcí v oblasti životního
prostředí bude dokončena revitalizace šesti
sídlištních vnitrobloků, budou provedeny cel-
kové rekonstrukce několika dětských hřišť
a nové sadové úpravy např. ve vnitrobloku
Mohylová a Trávníčkova. Proběhne také revi-
talizace parku Panská zahrada, kde budou re-
konstruovány dva rybníčky a dětské hřiště
a dokončena fontána. O průběhu těchto akcí
vás budeme ve STOPu pravidelně informovat.

Gabriela Kloudová, zástupkyně starosty

Rozpočet na rok 2010 byl schválen

Chirurgie v poliklinice Lípa pokračuje
Zdravotní péči v oborech chirurgie, ortope-
die, urologie a RTG v poliklinice Lípa Cen-
trum Nové Butovice poskytuje nový provozo-
vatel - společnost Chirurgické obory Praha,
s.r.o. K 31. prosinci 2009 totiž skončila ná-
jemní smlouva mezi Městskou částí Praha 13
a společností CHIRO, s.r.o., která v polikli-
nice tyto obory provozovala. Městská část
proto v souladu se zákonem o hlavním městě
Praze v listopadu zveřejnila na úřední desce
záměr pronajmout prostory v poliklinice.
Ve stanovené lhůtě se přihlásili dva uchazeči
- dosavadní provozovatel a společnost Chi-
rurgické obory Praha, s.r.o. Oba uchazeči
splnili stanovené podmínky, nabídli
přinejmenším zachování dosavadní
lékařské péče a pro společnost Chi-
rurgické obory Praha rozhodla tedy
vyšší finanční nabídka za pronájem
prostor.

Společnost CHIRO měla lhůtu
15 dní na uvolnění ordinací. V bu-
dově byla po celou dobu v pracov-
ních dnech v provozu chirurgická
ambulance MUDr. Josefa Doležala
s dvanáctihodinovou ordinační do-
bou, která přijímala své i nové pa-
cienty. Pouze pacienti ortopedie
a urologie byli požádáni, aby do-
časně využili ortopedii v poliklini-
ce Hostinského ve Stodůlkách
a urologii v poliklinice Kartouzská

na Smíchově, protože provoz těchto oborů
v Lípě byl závislý na uvolnění ordinací pů-
vodním nájemcem. Také rentgenová vyše-
tření byla smluvně zajištěna v Ambulant-
ním centru pro choroby hlavy a krku na
Slunečním náměstí.

Toto přechodné období při střídání ná-
jemců bohužel hodně zkomplikovala nega-
tivní reakce společnosti CHIRO, která ne-
pravdivě informovala přicházející pacienty
i média, že se mění nájemce celé polikliniky
Lípa nebo že s jejím odchodem úplně zanik-
la v poliklinice chirurgie. To byly naprosto
nepravdivé informace. Dezinformacemi byli

poškozeni nejen chirurgové a chirurgičtí pa-
cienti, kteří šli zbytečně hledat pomoc jinam,
ale také ostatní lékaři polikliniky, kteří ordi-
novali beze změn, ale jejichž pacienty fámy
vylekaly. Změna provozovatele se přitom
týká jenom několika ordinací v části prvního
patra budovy.

Naštěstí po počátečních sporech došlo
mezi oběma zdravotnickými zařízeními
k dohodě a 14. ledna k podpisu smlouvy
o prodeji veškerého zařízení ordinací a praco-
viště RTG. Společnost CHIRO uvolnila
všechny ordinace, které bylo poté nutno vy-
malovat a uvést do provozuschopného stavu.

V pondělí 25. ledna začalo v budo-
vě polikliniky opět fungovat pracoviš-
tě RTG. Chirurgie je nadále v provo-
zu v pracovní dny od 7 do 19 hodin.
Od února se předpokládá plný provoz
i v oborech ortopedie a urologie.

Společnost Chirurgické obory
Praha, s.r.o., je připravena převzít
všechny pacienty společnosti CHI-
RO, zdravotnická dokumentace je
zachována. Lékařskou péči zajistí
zkušení a kvalifikovaní lékaři, kteří
většinou v Praze 13 již vykonávali
nebo vykonávají lékařskou praxi.
Za případné problémy, ke kterým
v průběhu předávání ambulace došlo,
se lékaři omlouvají.

David Zelený, zástupce starostyFO
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Odbor životního prostředí Úřadu
městské části Praha 13 dle usta-
novení § 16 odst. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, v platném znění,
obdržel dokumentace k záměru
zařazenému v kategorii I: „Para-
lelní RWY 06R/24L, letiště Pra-
ha Ruzyně“.

Do dokumentace je možno
nahlížet v Odboru životního
prostředí ÚMČ Praha 13, Slu-
neční náměstí 2580/13, 4. patro,
č. dv. 541, tel. 235 011 469,
v úředních hodinách (pondělí,
středa 8.00 – 18.00, úterý, čtvr-
tek 8.00 – 13.00).

Do textové části
dokumentace lze
také nahlédnout
v Informačním sy-
stému EIA na in-
ternetových strán-
kách CENIA,
české informační
agentury životního
prostředí, a na
stránkách Minis-
terstva životního
prostředí
www.mzp.cz/eia
pod kódem záměru
MZP090.

Písemná vyjádření k doku-
mentaci zasílejte na Minister-
stvo životního prostředí ČR,

odbor posuzování vlivů na ži-
votní prostředí, Vršovická 65,
100 10 Praha 10 – Vršovice do
30 dnů od zveřejnění oznámení

na úřední desce hl. m. Prahy
a Středočeského kraje, tedy do
3. února včetně.

Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Na druhý lednový víkend Český
hydrometeorologický ústav před-
pověděl vlnu hustého sněžení
s možností sněhové kalamity,
k čemuž skutečně došlo. Sníh za-
valil domy i silnice a řada míst
v republice byla odříznuta od

světa. Situace v Praze byla o něco
lepší, přesto však nasněžilo nejví-
ce za posledních 23 let. Množství
sněhu bylo tak velké, že se orga-
nizacím, které mají jeho odklíze-
ní na starosti, přes veškerou sna-
hu nepodařilo okamžitě zajistit
sjízdnost všech komunikací
a schůdnost všech chodníků.
Navíc, v souvislosti s novelou zá-
kona o pozemních komunika-
cích, která je účinná od začátku
roku a stanovuje odpovědnost za
sjízdnost komunikací a schůd-
nost chodníků jejich vlastníku,
měl určitou část komunikací
uklízet úplně někdo jiný, než do-
posud.

Nejinak tomu bylo i na území
Prahy 13. Ne všude se podařilo
včas sníh uklidit a radnice ob-
držela řadu stížností.

Je třeba říci, že za úklid sněhu
v naší městské části je odpovědná
řada subjektů. Silnice a většinu
chodníků uklízí Technická správa
komunikací. Ulice a chodníky ve
staré zástavbě, chodníky v par-
cích a na sídlištích udržují speci-

alizované firmy na základě
smluv s oddělením majet-
ku, odborem životního
prostředí a jednotlivými
správcovskými firmami.
Mnohé chodníky jsou ale
součástí soukromých bu-
dov či areálů a také za je-
jich úklid je odpovědný
vlastník. V zájmu zajištění
včasného úklidu na nejex-
ponovanějších místech
svolal starosta Prahy 13 již
na pátek 8. ledna krizový

štáb městské části. Proběhlo tele-
fonické upřesnění úklidu s Tech-
nickou správou komunikací a se
všemi firmami, které úklid chod-
níků a komunikací smluvně za-
jišťují, a bylo rozhodnuto o nasa-
zení dobrovolných hasičů
v problémových místech, kam se
nedostane technika.

Všechny stížnosti občanů na
úklid sněhu byly průběžně řešeny
se zodpovědnými firmami a na
místě se provádělo místní šetření.
Úřad také prováděl pravidelné
kontroly sjízdnosti všech „svých“
komunikací. Stížnosti, týkající se
komunikací a chodníků, které
nepatří městské části, byly opera-
tivně řešeny s jejich vlastníky.
Počasí i novela zákona daly všem
zainteresovaným skutečně pořád-
ně zabrat. Samuel Truschka

Společnost Refael CZ s.r.o. při-
pravuje pro územní řízení záměr
stavby obytného domu s bytový-
mi a nebytovými jednotkami
a garážovými stáními na rohu
ulic Klausova a Janského na Vel-
ké Ohradě. Projekt zahrnuje 25
garážových stání, která je možno
odprodat případným zájemcům
bez nutnosti odkoupení bytu.
Vzhledem k problémům s par-
kováním na sídlišti Velká Ohra-
da lze očekávat, že o tato stání

bude zájem. Z toho důvodu chce
společnost investor stavby oslo-
vit a kontaktovat potencionální
zájemce o odkoupení těchto ga-
rážových stání. Cena jednoho
stání se předpokládá ve výši
350 000 Kč.

Zájemci o garážová stání se
mohou obracet do konce března
přímo na společnost Refael, a to
buď e-mailem na refael.cz@vol-
ny.cz nebo na tel. 724 371 321.

-red-

Sníh dal všem opravdu zabrat Průzkum zájmu o garážová stání

Hlavní město Praha a Městské
části Praha 1 až 22 vyhlašují ama-
térskou filmovou soutěž pro školy
a organizace, které pracují s dětmi
a mládeží. Soutěž AntiFETfest
2010 aneb Jde to i jinak je určena
pro děti a mládež ve 2 kategoriích
- žáky II. stupně základních škol
a nižších ročníků víceletých gym-
názií a studenty středních škol
a odborných učilišť. Soutěže se
mohou zúčastnit i jednotlivci
a kolektivy z nízkoprahových za-
řízení, zájmových klubů apod.
Ústředním tématem obrazových

snímků je rizikové chování (např.
drogová závislost, kriminalita,
šikana, rasizmus, záškoláctví
apod.). Pravidla soutěže, přihláš-
ku a další informace najdete
na www.antifetfest.cz nebo na
www.praha13.cz.

Uzávěrka přijímání přihlášek
a soutěžních snímků je 31. břez-
na 2010.

Kontaktní osobou pro soutěž
v Městské části Praha 13 je pro-
tidrogový koordinátor Petr Syro-
vý, tel. 235 011 453,
syrovyp@ p13.mepnet.cz.

Vyhlášení soutěže AntiFETfest 2010

Odvoz vánočních stromků bude probíhat
až do konce února
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob na směsný
odpad, protože tím snižují jejich kapacitu. Stačí je pro-
stě odložit vedle nádoby či kontejneru na směsný od-
pad a Pražské služby zajistí jejich odvoz. Pražané mo-
hou vánoční stromky, které dosloužily, odvézt také do
sběrného dvora nebo kompostárny. -red-
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Výškové budovy u zimního stadionu nechceme, říká starosta
V průběhu ledna proběhla v mé-
diích velká diskuse o projektu
Rezidence Nové Stodůlky, tedy
o pěti věžácích, které by soukro-
má společnost ráda vybudovala
na pozemcích mezi Školním
zimním stadionem Bronzová
a ulicemi Mukařovského
a Archeologická, v blízkosti sta-
nice metra Luka. Objevila se
řada dezinformací, dokonce
i fáma, že tuto výstavbu plánuje
radnice. Takže uvádíme na pra-
vou míru: Městská část Praha 13
nepřipravuje žádnou výstavbu na
tomto pozemku a s celým pro-
jektem nemá nic společného. Jde
o záměr soukromé developerské
společnosti, která má v úmyslu
projekt realizovat na svém vlast-
ním pozemku.

V tuto chvíli je celý projekt
v počátcích. Na Stavební úřad
Prahy 13 byla podána žádost
o povolení výjimky z odstupo-
vých vzdáleností od okolních
staveb. Stavební úřad zahájil ří-
zení o povolení výjimky, protože
ze zákona musí řízení zahájit,
když žadatel o výjimku požádá.

Protože v tomto případě má ří-
zení velký počet účastníků, zve-
řejnil stavební úřad na konci lis-
topadu žádost o výjimku formou
veřejné vyhlášky podle správního
řádu na úřední desce. Přibližně
do poloviny prosince měli účast-
níci řízení možnost zaslat své
námitky a připomínky k udělení
výjimky. V současné době probí-
há vyhodnocování námitek a při-
pomínek a teprve poté bude ří-
zení ukončeno rozhodnutím
stavebního úřadu.

Městská část je zde pouze
jedním z účastníků řízení, ale
s udělením výjimky nesouhlasí.
„Osobně jsem zásadně proti vý-
stavbě výškových domů v této
lokalitě a stejného názoru jsou
i členové rady,“ řekl starosta
David Vodrážka. „Negativní
stanovisko k udělení výjimky
vydala i komise rozvoje městské
části, která žádost projednávala
18. ledna.“

Pokud výjimka nebude povo-
lena, což je nyní velmi pravdě-
podobné, bude muset investor
své záměry upravit tak, aby od-

stupové vzdálenosti dodržel. To
ale ještě zdaleka neznamená,
že se může začít stavět. Investor
musí pak nejprve podat žádost
o rozhodnutí o umístění stavby
(neboli územní rozhodnutí).
V územním řízení stavební úřad
posuzuje celou řadu kritérií –
zda je záměr v souladu s územ-
ním plánem, se stavebním záko-
nem a nakolik ovlivní své okolí.
I v tomto řízení se mohou k ná-
vrhu vyjadřovat účastníci řízení,
tedy hlavně vlastníci sousedí-
cích nemovitostí, městská část
a další instituce. Městská část je
ale i tady pouze jedním z účast-
níků řízení a nemá tedy pravo-
moc stavbě zabránit, i když
s ní nesouhlasí. Kompetentní
je zde stavební úřad, který musí
rozhodovat v souladu se staveb-
ním zákonem. Starosta nebo
rada městské části kompetenci
zakázat jakoukoli stavbu prostě
nemají.

Územní řízení končí vydáním
územního rozhodnutí, proti ně-
muž je také možné se odvolat.
Teprve ve chvíli, kdy územní roz-

INZERCE

hodnutí nabude právní moci,
může si investor požádat o vydání
stavebního povolení. V této fázi
již ale nestačí studie, ale podrob-
ný projekt, ve kterém stavební
úřad posuzuje dodržení technic-
kých pravidel pro výstavbu. Sta-
vebník může začít stavět až
v momentě, kdy vydané stavební
povolení nabude právní moci.

Jak je vidět, celý projekt je
v tuto chvíli skutečně v zárodeč-
ném stádiu a jeho případné rea-
lizaci musí předcházet celá řada
kroků a rozhodnutí. Na druhou
stranu ze zkušenosti víme, že
pokud je projekt v souladu
s územním plánem a ostatní le-
gislativou, nemá městská část
téměř žádné nástroje, jak mu
zabránit. Je zde samozřejmě
také možnost, že investor situ-
aci přehodnotí a od projektu
ustoupí. Těžko se ale dá předpo-
kládat, že pozemek, který je
podle územního plánu určen
k zástavbě, zůstane navždy
prázdný. Jde tedy hlavně o to,
aby budoucí stavba byla pro
okolí přijatelná a neobtěžovala
sousedy. A o to bude radnice
v rámci svých možností usilovat.

Samuel Truschka
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Beseda s obyvateli starých Stodůlek
Druhá z řady besed, na které čle-
nové vedení radnice přicházejí za
občany do jednotlivých lokalit
městské části, aby se dozvěděli
o jejich problémech a odpověděli
na dotazy, se uskutečnila ve stře-
du 20. ledna. Poprvé se starosta
David Vodrážka v rámci série se-
tkání „Radnice přichází za vámi“
sešel v listopadu s obyvateli No-
vých Butovic.

Tentokrát byly na programu
staré Stodůlky, proto se beseda
konala v Základní škole Mládí.
Na starostu a jeho zástupce Pet-
ra Zemana a Davida Zeleného
zde čekalo asi čtyřicet obyvatel
starých Stodůlek, kteří naplnili
celou třídu. Starosta v úvodu
zmínil rekonstrukci Kulturního
domu Mlejn a revitalizaci Pan-
ské zahrady, některé problema-
tické stavby i sněhovou kalami-
tu. Pak už vedení radnice téměř
tři hodiny odpovídalo na dotazy
přítomných a vyslechlo jejich
starosti. Právě budoucí podoba
Mlejna byla jedním z témat,
která účastníky nejvíce zajímala.
Řeč byla i o problémech s vybu-
dováním cesty v horní části

Centrálního parku, kde jsou
pozemky v rukou soukromého
vlastníka. Starosta přislíbil, že
prověří situaci v ulici Voleníko-
va, kde investor nezajistil do-
končení a kolaudaci komunikace
na soukromém pozemku,
a v důsledku toho v ulici dosud
nesvítí veřejné osvětlení. Padl
mimo jiné návrh na vypínání
světelné signalizace na křižovat-
kách v nočních hodinách, což
prosazuje i radnice, naopak ná-
vrh na obrácení jednosměrky
v ulici Mládí nepodpoří, protože
by nevedl ke zlepšení dopravní
situace. Mluvilo se i o změnách
v jízdních řádech autobusových
linek, které v současné době při-
pravuje Ropid, a o problémech
i dezinformacích, které dopro-
vázely změnu provozovatele chi-
rurgie v poliklinice Lípa.
O těchto otázkách se více dozví-
te na jiných místech STOPu.
Příští setkání, tentokrát s obyva-
teli sídliště Lužiny, je napláno-
váno na středu 17. února. Bude
se konat od 18 hodin v budově
Fakultní základní školy Brdič-
kova. Samuel Truschka

Starosta odpovídal občanským sdružením
Na čtvrtek 14. ledna svolal Spolek
občanských sdružení Jihozápad-
ního Města setkání, kde měla za-
interesovaná občanská sdružení
referovat o své činnosti a plánech
na tento rok. Protože spolek po-
zval také zastupitele městské části,
zúčastnili se setkání starosta Pra-
hy 13 David Vodrážka, jeho zá-
stupci a několik členů zastupitel-
stva. V úvodní části přednesli
zástupci sedmi občanských sdru-
žení své výhrady k činnosti úřadu
a samosprávy. Pak dostali prostor
přítomní hosté. Starosta David
Vodrážka poté postupně probral

všechny výhrady, které zazněly
v proslovech zástupců sdružení,
vysvětlil situaci a stanovisko rad-
nice. Další hodinu pak odpovídal
na nejrůznější dotazy, které účast-
níci v průběhu setkání sepsali.
Hlavními tématy, o kterých se bě-
hem večera nejživěji diskutovalo,
byly stavební záměry na našem
území a možnost jejich ovlivnění,
bezpečnostní situace a parkování
na Velké Ohradě. Účast vedení
radnice na tomto setkání je důka-
zem toho, že komunikaci s obča-
ny bere vážně a nebrání se ani vý-
měně názorů. Samuel Truschka

Se sněhem pomáhali hasiči
Krizový štáb městské části, který
svolal starosta David Vodrážka
kvůli hrozící sněhové kalamitě na
pátek 8. ledna, rozhodl mimo jiné
o nasazení dobrovolných hasičů
při odklízení sněhu. „Pokud na-
padne v celé Praze třicet centimet-
rů sněhu, nebude možné všude za-
jistit okamžitý úklid,“ řekl starosta
David Vodrážka. „Abychom kala-
mitu alespoň trochu zmírnili, za-
pojíme naše dobrovolné hasiče,
kteří jsou v pohotovosti a připra-
veni v problémových místech po-
moci.“ Krizový štáb vytipoval
hlavní místa, na kterých potom
dobrovolní hasiči ze Stodůlek

a Třebonic v sobotu 9. i v neděli
10. ledna pomáhali odklízet sníh.
Do akce se zapojilo dvacet hasičů,
kteří pracovali po oba dny dvakrát
denně po dvou hodinách. Odha-
zovali sníh na patnácti hůře pří-
stupných nebo problematických
místech ve Stodůlkách, Nových
Butovicích, na Velké Ohradě
a v Třebonicích. Kromě toho
z bezpečnostních důvodů shazo-
vali také sníh ze střechy Spolkové-
ho domu a zimního stadionu.
V ulici Armády ve Stodůlkách jim
pomohli a zároveň poděkovali sta-
rosta David Vodrážka a jeho zá-
stupce David Zelený. Samuel Truschka
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Sportcentrum Nové
Butovice (Ovčí há-
jek 2174) přichází
s novinkou v oblasti
cvičení. Alpinning
je skupinové, zábav-
né a energeticky vy-
soce účinné cvičení
na speciálně vyvi-
nutých trenažérech,
pod vedením in-
struktora při moti-
vující hudbě. Tento
originální program
byl vyvinut pro lidi každého věku
a úrovně zdatnosti, vychází se
z nejpřirozenějšího pohybu pro

člověka - z chůze.
Sportcentrum

nabízí speciální
akci – alpinning
si můžete zdar-
ma vyzkoušet od
1. do 5. února,
každý den vždy
od 18.00 a v so-
botu 6. 2. od
9.30 hodin.

Na hodiny
zdarma je nutná
telefonická re-

zervace na tel. 235 518 816, pro-
tože počet míst je omezen.

Jiří Vtípil

Dojděte si pro zdraví

Zase spolu

SportSport

Pod záštitou prezidenta Basket-
balové Akademie Sparta Praha
Zdeňka Zajíčka se 15. 12. ve sto-
důlecké hale uskutečnil nultý
ročník basketbalového turnaje
s názvem O pohár pěti starostů,
určený pro dívky a chlapce 5. tříd
základních škol z regionu Prahy
5, 6, 13, 16 a 17. Nad turnajem
převzali záštitu i starostové zmí-
něných městských částí. I když se
do turnaje nakonec přihlásilo
pouze šest škol (z toho dvě

z Prahy 13), předvedly velmi
kvalitní výkony, na které byla ra-
dost se dívat. Turnaj O pohár
pěti starostů bude pokračovat
v květnu, tentokrát již oficiálním
I. ročníkem. V této chvíli máme
již příslib zhruba 20 škol, které se
turnaje zcela určitě zúčastní.

Výsledky nultého ročníku:
1. ZŠ J. Wericha, 2. ZŠ v Remíz-
ku, 3. ZŠ Chrášťany, 4. ZŠ Kun-
cova, 5. ZŠ Mládí, 6. ZŠ Dlouhý
lán. Martin Halík, BA Sparta Praha

Basketbalový turnaj pro páťáky se rozbíhá

Chceš se zapojit do dalšího roč-
níku sportovně sociálního pro-
jektu prevence kriminality Sport
bez předsudků? Pak stačí jen zajít
za svým tělocvikářem, požádat
ho o zapojení vaší školy do pro-
jektu a účast na zábavných spor-
tovních dnech máš v kapse.

Projekt Sport bez předsudků
vznikl v roce 2004 pro děti z Vyš-
kova a blízkého okolí. Postupně
projekt získával na popularitě
a v letošním roce plánujeme pro-

jekt uskutečnit ve třech regi-
onech České republiky. Je to pro-
jekt plný sportovních zážitků,
legrace, dobré nálady, odměn
a cen pro ty nejúspěšnější. Rádi
zapojujeme všechny děti, i ty
méně sportovně nadané, protože
v našem projektu jde více o pro-
žitek než o výkon. Přihláška bude
v průběhu měsíce února k dispo-
zici na ww.sportbezpredsudku.cz.
Přihlášená škola může na sportov-
ní akce vzít děti od 4. do 9. tří-
dy, které mají možnost seznámit
se zábavnou a hravou formou

s různými sporty a také si je pod
dohledem našich zkušených lek-
torů na vlastní kůži vyzkoušet.
V roce 2010 to budou tyto spor-
ty: kontaktní a bezkontaktní rag-
by, atletika, softball a biketrial.
Každý si vybere dle svého gusta
a zvolený sport si bude moci vy-
zkoušet během jednoho či dvou
prezentačních dní.

A v červnu se koná Velký spor-
tovní den, který ti umožní prodat
to, co jsi natrénoval. Jsou tu při-

praveny soutěže ve všech zmíně-
ných sportech a navíc ve fotbalu.
Soutěží se o hodnotné ceny, me-
daile, poháry, diplomy, ale také
o tzv. Bonusové body, které slou-
ží základní škole jako možnost
získání nového sportovního vy-
bavení do hodin tělesné výchovy.

Fotky z akcí, plánované termí-
ny a místa konání projektu v roce
2010 najdeš na stránkách
www.sportbezpredsudku.cz.
Budeme se těšit na viděnou
na sportovištích.

Za celý tým SBP koordinátorka Veronika Kladivová

Zapoj školu do projektu Sport bez předsudků

Spolupráce ZŠ Klausova a ma-
teřských škol Velké Ohrady trvá
již několik let a je opravdu na vy-
soké úrovni. Dokázala to i další
společná akce, sportovní olym-
piáda, na které se 13. ledna sešly
u Klausíka děti z MŠ Barvička,
Balónek, Úsměv a Pohádka. Žáci
1. i 2. stupně, učitelky a vychova-
telky pro ně připravili sportovní
stanoviště, kde si předškoláci vy-
zkoušeli své dovednosti. S plným
nasazením podávali hodnotné
výkony v hodu na cíl a do dálky,

rychlém běhu, lavičkování, rako-
vání, brankování, skoku z místa
i v poznávání sportovců. Spor-
tovnímu klání předcházel
slavnostní nástup s fanfárami,
představení rozhodčích a organi-
zátorů a zapálení olympijského
ohně. Tak, jak tomu bude za ně-
kolik týdnů na zimní olympiádě
v Kanadě. Malé sportovce přišla
povzbudit i ředitelka školy Věn-
ceslava Hanzlíková. Děvčata
a kluci dávali do svých výkonů vše,
závodění je bavilo, navzájem si

fandili. A pak již nastalo
slavnostní vyhodnocení.
Nejlepší sportovci
a družstva vystoupili na
stupně vítězů, obdrželi
diplomy a odměny. „Není
důležité vyhrát, ale
zúčastnit se, být zase
spolu - velcí od Klausíka
a malí z velkoohrad-
ských školek,“ zdůrazni-
la zástupkyně ředitelky
Helena Hejnová.
Poděkování za velmi
dobře zvládnuté dopole-
dne patří organizátorům
i sportovcům. Všichni se
již těší na další společnou
akci s názvem Žáčkování.

Helena Hejnová, Lenka TřešňákováFO
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ADVENTNÍ VÝLET DO DRÁŽĎAN. Na konci loňského roku jsme se
my, žáci ZŠ Klausova, zúčastnili poznávacího zájezdu do německých
Drážďan. A stihli jsme toho opravdu hodně. Viděli jsme například bu-
dovu opery Semperoper, moderní Sächsischer Landtag - Saský zemský
sněm, katolický kostel Hofkirche Kathedrale v historickém centru
města, Frauenkirche - kostel Panny Marie, který byl na konci 2. světo-
vé války bombardován, a tak je postaven zcela nově. Samozřejmě jsme
nevynechali Zwinger, obrovskou galerii moderního i staršího umění.
A protože byl adventní čas, prohlédli jsme si také Weihnachtsmarkt -
tradiční vánoční trhy. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Novotné,
paní zástupkyni Hejnové a její dceři Kristýně, které výlet zorganizovaly
a byly nám skvělými průvodkyněmi. za žáky 5. třídy František Hejl

SLOVO A OBRAZ. Již několik let se žáci ZŠ s RVJ Bronzová v hodi-
nách výtvarné výchovy zapojují do projektu Slovo a obraz, ve kterém
se snaží najít další způsoby komunikace, především ty vizuální. V ho-
dinách si zkoušejí nejen klasické výtvarné techniky, ale také nová mé-
dia - digitální fotoaparát, počítač, někdy také prostředky dramatické.
Některé práce bývají společné a tady hodně záleží na vzájemné komu-
nikaci. Práce našich žáků se staly součástí mezinárodního projektu
Image and identity, který chceme představit v Písku na 13. celostátní

přehlídce dětských výtvar-
ných prací. Mezi další
projekty patří Pražské
quadrienale, které nás
čeká na jaře. Nezapomí-
náme ani na návštěvy ga-
lerií, kde využíváme při-
pravené programy a dílny
k jednotlivým výstavám.
A výsledky naší běžné
práce v hodinách? Přijďte
se na ně podívat k nám do
Bronzové. Milena Kusá

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ. Jak už se stalo tradicí, dramatický
kroužek při ZŠ Kuncova přináší nově nastudované představení. V le-
tošním roce si malí herci připravili pohádku Sněhurka a sedm trpaslí-
ků. Prvními diváky jsou už tradičně děti ze sedmi mateřských školek
Prahy 13. Představení, při kterém se malé děti pobaveně zasmějí, je
odměnou pro všechny
vystupující, kteří hrají
s velkou chutí a nadše-
ním. Chci popřát všem
hercům, žákům 2. - 5.
tříd naší školy, hodně
elánu a mnoho dalších
spokojených diváků.

Jana Faltejsková,

vedoucí dramatického kroužku

PRINC A PRINCEZNA ČESKÉ POHÁDKY. Letošní celoroční soutěž
mluveného slova, fantazie a improvizace Princ a princezna české po-
hádky, jejímiž patrony byli režisér Zdeněk Troška a hraběnka Mathil-
da Nostitzová, byla zahájena v dubnu 2009 základním výběrovým ko-
lem. Žáci 5. třídy ZŠ Kuncova Veronika Dlesková a Martin Volek
pod vedením odborné poroty ve složení Jan Přeučil, Vlastimil Hara-
pes, Inka Delévová a Miroslav Dvořák úspěšně procházeli i následný-
mi soutěžními koly (oba finalisté již od druhé třídy navštěvují školní
dramatický kroužek). Veronika si z finále odnesla tři ceny, a to
3. místo za nejkrásnější masku, 2. místo za výtvarný projev (cena Inky
Delévové) a nakonec byla oceněna korunkou jako Princezna Českého
rozhlasu 2. Martin Volek zvítězil a získal hlavní cenu ve své kategorii
a byl korunován Princem české pohádky. Oběma žákům gratulujeme
a přejeme další úspěchy. Jana Faltejsková, ZŠ Kuncova

NA LUKÁCH SE VYHRÁVALY DÁRKY. Paní Marie Lacinová z No-
vých Butovic se 17. prosince v podvečer stala výherkyní televizoru -
hlavní ceny v losování Vánoční soutěže, která se již podevatenácté ko-
nala na tržišti Luka. Kromě paní Lacinové vyhrálo hezké dárky pod
stromeček dalších devět z asi stovky účastníků, kteří v silném mrazu
čekali, jestli se na ně usměje štěstí. Losování se tradičně ujal poslanec
Petr Bratský s přítomnými dětmi. Dárky s ním předávali zástupci sta-
rosty Petr Zeman a David Zelený. Soutěž uspořádal provozovatel tr-
žiště Luka Jiří Nosek, který byl současně sponzorem akce spolu s fir-
mami Stavební a nové izolace, Stanislav Nižaradze a Řeznictví
U českého lva. -st-
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HRAJE CELÁ RODINA. V sobotu 12. prosince uspořádala FZŠ Tráv-
níčkova a Škola Plus, o.s., za účasti zástupkyně ředitele FZŠ Zuzany
Novákové 17. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu. Akce se
zúčastnilo 27 hrajících rodin a nemalý počet diváků. Byli vítězové, ale
nebyli poražení. Vyhráli všichni, kdo si přišli zasportovat. Pro účastní-
ky rodinného klání byly připraveny poháry, medaile, diplomy i slad-
kosti. Žádný neodešel s prázdnou. Naše škola a Škola Plus, o.s., při-
pravily podmínky pro turnaj mentálně postižených amatérských
sportovců, který se konal o den později, tedy v neděli 13. prosince.
Soutěž se velmi líbila a všichni se těší na další v květnu.

Marcela Fuglíková

SPORTOVALI JAKO O ŽIVOT. V neděli 20. prosince se sešlo v areálu
Sportcentra Nové Butovice devět tříčlenných družstev z řad dobrovol-
ných hasičů ze Stodůlek, Třebonic a Řeporyj. Hasiči změřili své síly
v soutěži Vytrvalý dobrák, kterou každoročně organizuje referát krizo-
vého řízení ÚMČ Praha 13. V kategoriích dorostenky, dorostenci
a muži soutěžili členové zásahových jednotek v badmintonu, stolním
tenisu a hodu na cíl. Po tříhodinovém klání zvítězilo v kategorii do-
rostenci družstvo SDH Řeporyje a v kategoriích dorostenky a muži
SDH Stodůlky. Vloni byla poprvé vytvořena kategorie jednotlivců
Hasič senior (min. věk 50 let). Nejlépe si ve všech disciplínách vedl
Tomáš Hlušička z SDH Stodůlky. Po slavnostním vyhodnocení sou-
těže popřál pořadatel Jaroslav Matýsek členům zásahových jednotek
minimum ostrých výjezdů a všem účastníkům hodně zdraví a spoko-
jenosti do nového roku. -red-

SKŘÍTKOVSKÁ ŠKOLIČKA. V prosinci proběhlo v ZŠ Klausova druhé
setkání předškoláčků, které se neslo v duchu básniček a pohádek Jiřího

Žáčka. Děti se za-
pojily do divadelní-
ho představení
O řípě jako Říp, za-
zpívaly si, vyrobily
si vlastní skřítkov-
ské čepičky a odha-
lily tiskařského šot-
ka. Celou školičkou
je provázeli skřítci -
školáci z 3. B
a 5. C.

Helena Hejnová,

zástupkyně ředitelky

FOTOGRAFOVÁNÍ V TERÉNU. Dne 30. listopadu probíhala výuka
volitelného předmětu Digitální technologie žáků z Fakultní základní
školy Mezi Školami zcela netradičně. Žáci 9. ročníku tentokrát měli
za úkol fotografování předmětu v pohybu. Na místním kopci Makču
Pikču jako cíl pro žákovské fotoaparáty posloužil model malého říze-
ného letadla. Petr Kubička

ZA JEŽÍŠKEM PO BLÁTĚ. Na Štědrý den dopoledne uspořádal atle-
tický oddíl Sokola Stodůlky již podvanácté Běh za Ježíškem. Pod prud-
kým kopečkem v Centrálním parku, přezdívaným Makču Pikču, se
sešlo přesně 100 závodníků, kteří se rozhodli jej pokořit. Mezi nimi
ani letos nechyběla světová rekordmanka v hodu oštěpem Bára Špotá-

ková, která nám svou pravidelnou účastí
dělá velikou radost. Bahnitý terén letos zá-
vodníkům ztížil podmínky a důkladně tak
otestoval nejen jejich fyzickou připrave-
nost, ale především sílu jejich vůle. Nej-
rychlejším ze všech byl tentokrát Martin
Vachata, atlet z Dukly Praha, v čase
26,75 s. Bára Špotáková byla s časem
38,21 nejrychlejší v kategorii žen. Při tak
náročných podmínkách, jaké panovaly, se
však jako vítěz mohl cítit každý, kdo se do-
kázal vydrápat na vrchol. Petr Hnízdil

PŘIJĎTE S DĚTMI DO MODRÁSKU. Klub Modrásek je rodinný klub
určený pro maminky s dětmi. S vašimi nejmenšími můžete navštěvo-
vat cvičení rodičů s dětmi nebo hudební hrátky pro nejmenší, pro
starší děti jsou určeny kurzy výtvarné a hudební výchovy a orientál-
ních tanců. Maminky
mohou přijít na orien-
tální tance pro dospělé
nebo využít nabídku
masáží a děti při tom
nechat pohrát v naší
herničce. Každé úterý
pak můžete využít hlí-
danou herničku a zaří-
dit si v klidu vše po-
třebné, zatímco my se
postaráme i o ty nej-
menší děti. Karolína Kotová
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Jsme nezisková organizace APPN, o.s., a na-
ším hlavním cílem je integrace neslyšících do
běžného života, zejména na trhu práce.

APPN poskytuje nyní neslyšícím novou
službu, a to tlumočení online (tlumočení přes
internet pomocí webkamery). Tato služba je
poskytována všem neslyšícím v České repub-
lice a všem slyšícím, kteří jsou s nimi v kon-
taktu zdarma. S tlumočníkem se spojíte
ihned, každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

Chci využít službu tlumočení online. Jak

mám postupovat?
• Potřebujete počítač s připojením na internet

a webovou kamerou
• Založte si účet na Skype nebo OoVoo
• Do svého účtu přidejte kontakt s ID

„appnonlinetlumoceni“
• Zahajte videohovor
• Na úvod informujte tlumočníka, čeho se

bude tlumočení týkat
• Tlumočení online může začít
Vyzkoušejte si tuto službu a pro více infor-

mací nás neváhejte kontakto-
vat. Vaše dotazy rádi zodpoví-
me.
Kontakt:
Agentura profesního poraden-
ství pro Neslyšící
Online tlumočnická služba
Právní poradna pro neslyšící
Tel. a SMS: 739 245 191, fax:
222 514 530, www.appn.cz,
e-mail: tlumocenionli-
ne@appn.cz,
ID na Skype a OoVoo: appnon-
linetlumoceni

Zuzana Silovská, tlumočnice online APPN

O sluchovém postižení je širší
veřejnost stále nedostatečně in-
formována. Málo se ví, že slu-
chové postižení je druhé nejzáva-
žnější postižení vůbec. Pro
většinu slyšících lidí je téměř ne-
představitelné, že se jim narodí
dítě neslyšící, jehož řeč se nebude
spontánně vyvíjet, budou muset
pochopit potřeby lidí se slucho-
vým postižením a přizpůsobit se
jim. Nestátní nezisková organi-
zace Federace rodičů a přátel slu-
chově postižených, o.s., která
vznikla z iniciativy rodičů v roce
1990, se od samého počátku své
existence zaměřuje na pomoc
a podporu rodin s dětmi se slu-
chovým postižením. Postupně se
činnost federace rozrůstala
a v současné době nabí-
zí komplex služeb
s celorepublikovou
působností, cílený
na oblast sluchové-
ho postižení a na
všechny věkové ka-
tegorie. Federace na-
bízí služby sociální
(raná péče s centry v Praze
a Olomouci, Sociální poradna,
Aktivačně socializační centrum),
služby poradenské (psychologic-
ká poradna, Speciálně-pedago-
gická poradna, Logopedická po-
radna, Fyzioterapeutická porad-

na), služby informačně
vzdělávací (Informační
centrum s knihovnou, vy-
dávání Infozpravodaje,
pořádání seminářů a před-
nášek, pořádání pobyto-
vých akcí zaměřených na
rozvoj komunikace) a další
činnosti, např. Klub rodi-
čů, kulturně-společenské
akce, osvětově-vzdělávací
akce.

Služeb Federace můžete
využít i vy – pravidelně
navštěvovat keramickou
dílnu, která pořádá kurzy
i pro slyšící děti a rodiče,
můžete se zúčastnit semi-
nářů a přednášek. K dispozici je

vám rovněž sociální porad-
na a Informační cen-

trum s knihovnou,
kde se např. můžete
dozvědět všechno
o znakovém jazy-
ce, o sluchovém
postižení i životě

neslyšících u nás
a v zahraničí, případně

koupit nebo zapůjčit od-
bornou literaturu. Federací zříze-
ná mateřská škola sídlící na téže
adrese může přijmout vaše dítě,
jestliže má vadu řeči, sluchu nebo
jiný problém, pro který potřebuje
malý kolektiv a individuální péči.

Federaci můžete navštívit nej-
lépe v Den otevřených dveří
25. 3. od 10.00 do 17.00 nebo při
tradičních akcích, které pořádá-
me pro děti i dospělé na konci
června a v září. Odpoledne plné
her a soutěží moderuje Jaroslav
Dušek, tradičně je zajištěn kul-
turní program, výborné občer-
stvení a hudba. Pokud se budete
chtít zdržet déle nebo nemáte
možnost ubytovat mimopražskou
návštěvu, můžete si pronajmout
apartmán 2+1 v areálu federace.
Informace o všech službách, akti-
vitách i akcích naleznete na in-
ternetových stránkách
www.frpsp.cz.

Témata nejbližších přednášek
i pro slyšící:

Znakování s miminky (i pro
slyšící), Videotrénink interakcí,
Když dítě nepapá, Fyzioterapie
u nejmenších.
Kontakt:
Federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o.s.
ředitelka: Mgr. Jana Fenclová
Bilingvální mateřská škola pro
sluchově postižené, s.r.o.
Hábova 1571, 155 00 Praha 5
tel. 235 517 313,
mobil: 603 710 748
frpsp@frpsp.cz, fenclo-
va.federace@seznam.cz
www.frpsp.cz

Pomáhají druhýmPomáhají druhým
Vítejte ve světě ticha

Tlumočnická služba online
Středisko Kontakt Centra sociálních služeb
Praha, které poskytuje sociálně právní pora-
denství, upravuje od 1. ledna 2010 svojí pro-
vozní dobu a rozšiřuje své služby.
Poradna a Job klub jsou otevřeny:
Po 8 – 12 13 – 17
Út 8 – 12 13 – 16
St 8 – 12 13 – 17
Čt 8 – 12
Pá 8 – 12
Dále pak:
Právní poradna - úterý, středa dopoledne
(občanské a rodinné právo)
Poradna pro osoby ve finanční tísni - úterý,
středa
Poradna pro osoby ohrožené domácím nási-
lím - čtvrtek
Poradna pro osoby se zdravotním postižením
- pondělí, pátek
Všechny nabízené služby jsou bezplatné.
Kontakt:
Ječná 3, Praha 2
Tel. poradna: 222 515 400, 739 824 749,
731 056 708
Tel. Job klub: 222 517 781
www.csspraha.cz, e-mail: iis@csspraha.cz

Kontakt rozšiřuje služby
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VÝKUP BYTŮ
řešení exekucí, dluhů aj., platba ihned

JURIS REAL tel: 604 802 706

PROVÁDÍME MONTÁŽE NÁBYTKU
kuchyňských linek

a drobné bytové opravy.
Tel.: 737 629 252, 739 569 510.

A U T O Š K O L A
Vojáček Zdeněk – (ZEUS)

Provádí výcvik skupin A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, T kondiční jízdy
Cena skupiny B 9.500 Kč, C 14.000 Kč

Sleva 1.000 Kč pro studenty skupiny B
Výcvik na vozech nová ŠKODA Octavia combi 4x4, Fabia combi, DAF a Karosa

Informace: 603 444 160
www.autoskola-vojacek.cz

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK
Nabídka zbývajících několika

volných míst do kurzů
únor – červen 2010

každé úterý 20-21 hod.
v bazénu N.Butovice,
Mezi Školami 2475

tel.: 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

klublinie@seznam.cz
www.klublinie.atlasweb.cz

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

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

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

MUDr. Jindřich Lahovský
Objednání možné – telefonicky:

235 313 367 nebo 739 053 363
e-mailem: alergo5@volny.cz

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

se zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí,
vstřícný personál.

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

chřipce a další. Úřad státní správy se sídlem v Praze 13
přijme do pracovního poměru

* kuchaře*
do závodní jídelny.

Požadujeme:
občanství ČR, vyučení a praxi v oboru, zdravotní

a osobnostní způsobilost, trestní bezúhonnost.
Nabízíme:

pracovní stabilitu a jistotu zaměstnání ve státní
správě, pravidelnou pracovní dobu, čtvrtletní

odměny, příjemné prostředí, sociální programy,
nadstandardní lékařskou péči, možnost využití

vlastních rekreačních zařízení
nástupní plat cca 10 až 15.000 Kč

Zájemci, kontaktujte nás na adrese:
Odbor řízení lidských zdrojů, P.O. Box 1,

Praha 57, PSČ 150 07 nebo
e-mail: aperson@seznam.cz nebo

telefon: 224 235 496
(Po, Út a Čt od 08.00 do 15.00 hod.).

INKA ŠPERKY
PERUÁNSKÉ ŠPERKY A BIŽUTERIE

Nušlova 2270/5, Praha 13
www.inkasperky.cz
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Vandal zadržen při činu
Dne 29. prosince kolem 23.30 zadrželi naši strážníci ve spolupráci
s místními občany dvacetiletého muže, který demoloval zastávku
MHD v Tlumačovské ulici. Při zákroku proti výtržníkovi byla hlídka
dokonce nucena použít donucovacích prostředků. Mladého muže
poté strážníci předali policistům z místního oddělení Policie ČR.

Hledané osoby prozradily petardy
V pondělí 14. prosince v dopoledních hodinách zasahovala autohlídka
MP na konečné zastávce MHD v Nových Butovicích proti osobám,
které neoprávněně používaly zábavnou pyrotechniku. Při rutinním ře-
šení přestupku na místě se náhle oba podezřelí dali před strážníky na
útěk. Po krátké honičce v okolí stanice metra Nové Butovice byli oba
muži dopadeni. Při následné kontrole jejich totožnosti vyšlo najevo, že
se jedná o osoby, po nichž pátrá Policie ČR. Po dořešení jejich pře-
stupku byly obě osoby předány policistům z MO PČR
v Běhounkově ulici. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Pestrý přelom roku
Konec roku znamená jednak bilancování a také loučení. V našem přípa-
dě se děti loučily s uplynulým rokem bowlingem v Břvích, kde také pro-
běhlo předání vánočních dárků. Tamtéž se také konalo rozloučení se stá-
vajícím výborem SDH Třebonice, který po 5 letech končí svoji činnost.

Před Vánocemi pořádalo oddělení krizového řízení Prahy 13 tradič-
ní soutěž Vytrvalý dobrák ve Sportcentru v Nových Butovicích. Naši
členové se aktivně zapojili do soutěží a v kategorii ženy obsadily

2. místo, muži a čle-
nové zásahové jed-
notky 3., v soutěži
jednotlivců seniorů
pan Antonín Cvekl
2. místo a Dana
Cveklová 3. místo.

Začátek roku
hned prověřil fyzic-
kou zdatnost našich
členů v praxi, proto-
že při sněhové kala-
mitě pomáhala zása-

hová jednotka s úklidem sněhu jednak ve Stodůlkách společně
s tamním SDH, jednak pomáhala uklidit chodníky v Třebonicích.

Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

Stodůlečtí hasiči v roce 2009 v číslech
Členové výjezdové jednotky SDH Stodůlky v roce 2009 odpracovali při
různých zásazích 253 hodin a 28 minut. Z toho bylo 48 minut u požá-
ru, 13 hodin 40 minut prováděli technický zásah, 78 hodin strávili při
akcích městské části
a 161 hodin asisto-
vali při různých
společenských,
sportovních akcích
nebo filmování.

V rámci výcviku
se osmkrát zúčast-
nili soutěže v po-
žárním sportu, čty-
řikrát tématického
výcviku a jednoho
námětového cviče-
ní. Čtyřikrát absol-
vovali stáž u Hasič-
ského záchranného sboru Praha na stanici č. 7 v Jinonicích, kde se
podíleli na 10 výjezdech k událostem.
V pohotovosti strávili členové jednotky 80 hodin a 42 minuty.

Více o činnosti stodůleckého sboru najdete na našich nových webo-
vých stránkách www.fdpstodulky.eu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

� Nejdříve krátkývýběr z policejní statisti-
ky roku 2009. Čísla uvedenáv závorkách
uvádějí početv roce 2008.V roce 2009 přija-
lo naše místní oddělení 2 227 oznámení
o spáchanýchtrestných činech (2 349).
Oznámení o spáchání přestupků bylov roce
2009 přijato 1 635 (1 484).Vloni jsme řešili
166 případů krádežívozidel (200), bylo při-
jato 194 oznámení o kapesních krádežích
(214), kde jsou započítány i krádeže odlo-

žených zavazadelvevozidlech při nakládá-
ní nákupů do zavazadlových prostorů.
Vloupání do sklepů, bytů nebo garáží jsme
v roce 2009 řešili 440 (363).
� V prosinci jsme zaznamenali značný ná-
růst počtu vloupání do vozidel a krádeží
vozidel, zaparkovaných v garážích v sute-
rénech nově postavených domů. Pachatelé
se do těchto zabezpečených prostor dosta-
nou jednak za vjíždějícím nebo vyjíždějí-

cím vozidlem, kdy využijí prodlevy mezi
vjezdem vozidla a uzavřením garážových
vrat, nebo vnitřkem domu, a to poté, co se
zmocní ovládání garážových vrat. Proto
žádám obyvatele, aby si při parkování
v takových objektech všímali dění kolem
sebe. Majitelé musejí potom reagovat
rychle: opravou poškozených vrat (po
úmyslném poškození pachatelem mohou
jít otevřít i ručně), novým zabezpečením

(po ztrátě ovládání) nebo uvažovat
o instalaci kamerového systému v garážích.
� Dne 1. ledna se na naše oddělení dosta-
vil muž, který během jízdy v metru usnul
a přejel až na konečnou. Jeho spánku využil
zatím neznámý pachatel a odcizil mu batoh
s oblečením a z kapsy bundy mobilní tele-
fon a peněženku s osobními doklady, pla-
tební kartou a hotovostí ve výši 10 000 Kč.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově
Počítačová kriminalita v praxi
V tomto článku bych chtěl čtenáře STOPu seznámit s případy počíta-
čové kriminality, s nimiž se setkáváme, a poradit, jak předejít škodě
a ztížit podvodné jednání osobám, které využívají internet k nezákon-
nému obohacení na úkor jiné osoby, v našem případě kupujícího.

Policie se o podvodném jednání dozvídá od poškozených, kteří na
internetu našli nabídku koupě věcí za výhodnější cenu, než je běžná
cena v „kamenném obchodě“. Většina internetových obchodů funguje
k oboustranné spokojenosti prodávajícího i kupujícího. Bohužel do-
chází k tomu, že je zde nabízeno zboží od podvodníka, který zaslání
zboží podmiňuje zasláním finanční částky předem na bankovní účet.
To je velmi rizikové a kupující se dostává do nerovného postavení.
V tomto případě doporučuji přinejmenším ověřit si, zda je prodávající
k dohledání na uvedeném kontaktu, tj. e-mailu, telefonu, zda má ob-
chodník k tomuto obchodu živnost a IČ. Další riziko je zasílání fi-
nančních prostředků na bankovní účet mimo Českou republiku. Še-
tření v těchto případech je značně časově náročné pro policii i pro
obvodního státního zástupce a nemusí vést ke zjištění pachatele, jeli-
kož činy, které jsou postiženy v našem trestním zákoníku, nemusí být
trestné v jiném státě. Tato trestná činnost je většinou většího rozsahu.
U trestné činnosti na území ČR je objasněnost velká, ale náhrada
způsobené škody značně problematická, protože podvodníci většinou
získané finanční prostředky utratí a jsou nemajetní.

Uvedl jsem pouze některé hrozby pro vaše finance. Proto postu-
pujte při nákupech pomocí internetu obezřetně, užívejte ověřené
obchodníky z dřívějších obchodů, využívejte dodání zboží na dobír-
ku a plaťte po převzetí a kontrole objednávky. Vaše obezřetnost je
hlavní prevencí této trestné činnosti.

nprap. Petr Smrčka, vrchní inspektor, MOP Košíře (Běhounkova ul.)

Městská policieMěstská policie Hasičské okénkoHasičské okénko
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� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 230, pán. 80 Kč. Tel.: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce, byt. jádra, štuky,
omítky atd. Mob.: 608 861 908.
� Provádíme veškeré domácí opravy, drobné rekonstrukce,
umývání oken, pokládka koberrců a PVC, tapetování, štukování,
malování, veškeré služby i pro seniory. Zavolejte nás, když jste v
nouzi, pomůžeme. Tel. 774 180 229, 251 610 579.
� Zpracování evidence, účetnictví, mezd a daní. Spolehlivě,
praxe. Tel.: 606 370 532.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Zručný řemeslník: www.udrzbar@zprahy.com, 737 378 921.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S) : rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob. 603 487 383, mirsmit@volny.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.
� Dlaždičské a obkladačské práce Miloslav Nepraš - obklady,
dlažby, bytová jádra, rekonstrukce koupelen, štukování, drobné
zednické práce aj. Tel.: 736 413 634.

� Truhlářské práce. Tel.: 728 773 554.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMĚČNICTVÍ. 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.251612464,technik603466089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

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.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuchyňské linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Autodoprava - P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� Servis počítačů v domácnostech a kancelářích. Spolehlivé
a kvalitní služby, osobní přístup. www.abanet.cz,
mobil 603 979 760.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� 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.

� 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.
� Stříhání psů - metro B - Luka. Mob.: 739 029 625.
� Oprava počítačů a notebooků, www.bonda.cz. Tvorba
webových stránek, www.wpv.cz. Tel.: 604 108 382.
� 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.
� Stavební práce na klíč Fa. Kytír - rekonstrukce bytů,
bytová jádra, obklady, dlažba, štuky, pl. podlahy, cena, spolehli-
vost. Mob. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Tvorba webových stránek. SEO optimalizace webů.
S použitím špičkových redakčních systémů. www.webyprovas.cz.
Tel.: 604 108 382.
� Provádím malířské, natěračské i lakýrnické práce +
štukování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@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
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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.
� 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.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek. Provádím rozvody vody a od-
padů v bytových jádrech i menší opravy a montáže. Dále zajistím
práce zednické a elektrikářské pro kompletní přestavbu bytového
jádra. Mobil: 606 813 162.

Vzpomínáme
� Dne 15. února 2010 vzpomeneme
4. výročí, kdy nad ránem po sv. Valen-
týnu v manželství tragicky dotrpěla
v 33 letech paní Marcelka PFOBOVÁ
z Velké Ohrady, milující a vzorná ma-
minka Tomáška a Karolínky. Spí svůj
věčný sen na Chodovském hřbitově (H/68). Nikdy nezapo-
menou a za vzpomínku přátelům děkují RODIČE.
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Byty

� Pronajmu zařízený byt 3+1, panel, 82m2, lodžie, komora,
ulice Mezi Školami, 13.000 Kč měs. + popl. Tel.: 602 296 703.
� Pronajmu dlouhodobě byt 4+1, částečně zařízený, ve 3. patře,
ul. Kovářova, RK nevolat! Mobil: 604 834 323.
� 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.
� Rodina s dětmi koupí byt 2+K.K., 3+1 zde v okolí i před
privatizací. Tel.: 607 220 810.
� Vyměním 3+1/L zasklená, Vel. Ohrada, regul.nájem za
2+K.K. nebo 1+1 na Paze 13, 6, 5. E-mail: jahoch@seznam.cz.
� 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.
�Pronajmu 3+1+garáž+zahrada+skladové prostory v 1. patře
RD. Lze pronajmout jako byt nebo kanceláře pro firmu, ulice Ar-
mády. Volejte prosím: 603 773 034.
� Pronajmu 2+K.K., 2 min. od M Lužiny - 12.000 Kč vč. popl., zař.
na dohodě. Volejte po 18 hodině. 723 454 926.
� Vyměním stát. 2+K.K. za větší, Borovanského 2205/8. Tel.: 777
696 661.
� Pronajmu byt 2+K.K. zařízený, 48 m2, P-7, Maniny, blízko MHD,
12.000 Kč vč. popl., RK nevolat. Tel.: 731 862 285 - volat 17-18 hod.

Různé

� Němčina s rodilým mluvčím ve skupinkách.
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.
� Antikvariát NIKA zahajuje 20. 2. 2010 prodej v novém
kamenném obchodu na rohu ulic Seydlerova a Ovčí hájek.
Tel.: 739 426 643, www.antikvariat-nika.cz.
� Nově otevřená ordinace praktické lékařky pro dospělé
MUDr. Jany Hrdinové přijímá od 1. 2. 2010 nové pacienty.
Běhounkova 2534/67, telefon 235 313 796, mobil: 774 880 098.

Prodej – koupě – pronájem
� Pronajmu podzemní garážové stání přímo na stanici
metra Hůrka, 1.200 Kč/měs. Tel.: 602 296 703.
� Pronajmu dlouhodobě garáž ul. Bašteckého (V. Ohrada). Cena
dohodou. Mobil: 604 834 323.
� Prodám garážové stání v 2.PP objektu Petržílkova 2570, stanice
metra Hůrka. Zápis jednotky do Katastru nemovitostí - osobní
vlastnictví. Mobil 602 328 974.
�Pronajmu dlouhodobě garáž,Vel. Ohrada.Tel.: 604 296 962.
� Pronajmu garážové stání, červený výškový dům vedle radnice,
1.400 Kč měsíčně. 776 105 023, 606 685 806.
� 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.
� Prodám 3/4 pánský kožich, beran, vel. 50. Tel.: 732 771 442.
� Prodám garáž Nové Butovice, Nušlova ul. Tel.: 777 327 205.
� Pronajmu garáž. box na Velké Ohradě. Tel.: 606 613 523.
� Prodáme stavební parcelu Bubovice okr. Karlštejn, ne RK, plyn,
elektřina, kanalizace. Tel.: 608 527 830.

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

� Restaurace Nová Vyhlídka, Suchý Vršek 2122, Praha 5,
Nové Butovice přijme servírky na dobu obědů, Po-Pá.
Informace na tel.: 777 871 672.
� Tvořivá dílna na Velké Ohradě. Nabízíme všem zručným a tvoři-
vým možnost vést tvořivé dílničky ve vámi zvoleném čase. Malu-
jete, ketlujete, háčkujete či pracujete s netradičním materiálem?
Podělte se s námi. Tel.: 774 842 510, e-mail: klara.kre@seznam.cz.
� Na PC - www.internetjob.cz/kov
� Firma Srba servis hledá pro pobočku P-5 Řeporyje no-
vého zaměstnance na pozici pokladní - recepční. Požadu-
jeme znalost AJ. Tel.: 255 717 109 ing. Fábera, e-mail:
pfabera@srba.cz.
� Přijmeme ženy na hospodyňské služby v domácnostech.
Požadujeme pracovitost, spolehlivost a bezúhonnost. Tel.: 721 120
038, prima-hospodyne@email.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 jazykové kurzy angličtiny a
němčiny na FZŠ Brdičkova, metro Lužiny. Chopte se své šance na
www.jschance.cz, tel.: 721 311 657. 15. 2. 2010 začíná 2 semestr a
MY SE NA VÁS TĚŠÍME!
�Zhubněte zdravě! Zbavte se tuků a získejte novou energii.
Studio zdraví, tel.: 728 740 661, 739 470 663.

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

Gymnázium Jaroslava Heyrovského,
Mezi Školami 2475, 158 00 Praha 5 přijme
správce venkovního areálu (zahradníka).

Nástup dohodou.
Bližší informace na tel.: 251 050 211-2.



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

ÚNOR 2010 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel.: 235 011 22924

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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 únoru 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

Stavební činnost
s citem pro detail

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



Výtvarný ateliér se vám přizpůsobil

Taneční studio Mirabel přijme nové členy 

V minulém vy-
dání jsme vás
informovali 
o nově otevře-
ném výtvar-
ném ateliéru
Witch Craft 
v Mládkově
ulici v Řepory-
jích, který při-
jímá nové zá-
jemce o výuku
kresby a malby.
Na žádost rodičů a starších zá-
jemců jsme se rozhodli pro změ-
ny v rozvrhu hodin a přizpůsobili
jsme i ceny. Cena za jednu vy-
učovací hodinu (90 minut) pro
děti je 150 a pro dospělé 180 ko-
run. Otevřela se jedna třída pro
nejmenší od pěti do osmi let,
další dvě pro mladší a starší žáky
a dvě třídy pro dospělé. Před vá-
nočními svátky jsme připravili

víkendový workshop. Účastníci
se za tyto dva dny naučili vše ze
základů kreslení a stihli dokonce
dva portréty. Následující works-
hop proběhne z kraje letošního
roku. Prosíme zájemce, aby svou
návštěvu domlouvali předem na
tel. 724 583 331. Více na
www.cary-mary.cz nebo
www.witchcraft.cz.

Pavla Macháčková, Ateliér Witch Craft

Moderní scénický tanec vyučuje
ve FZŠ prof. O. Chlupa, 
Fingerova 2186, Monika Johani-
desová, tel. 605 717 101, 
johanidesova.m@osmirabel.cz.
Děti: pondělí 15 – 16, junioři 
(10 - 20 let): pondělí 16 – 18 
a středa 18 – 20 hodin.
Irský tanec vyučuje ve FZŠ Tráv-
níčkova Kristína Pekárková, 
tel. 737 685 067,
pekarkova.k@osmirabel.cz

Děti: úterý 15 – 16, junioři: 
úterý a čtvrtek 16 – 18 hodin.
Street dance vyučuje ve FZŠ
Trávníčkova Jitka Žaloudková, 
tel. 724 121 402, 
zaloudkova.j@osmirabel.cz
Děti: středa 15 – 16, junioři:
pondělí a středa 16 – 18 hodin.
Podrobné informace naleznete na
www.osmirabel.cz.

Monika Johanidesová

Protikuřácká kampaň zabrala
Posledních čtrnáct dní před vá-
nočními prázdninami probíhala 
v okolí ZŠ Kuncova osvětová
kampaň zaměřená proti kouření 
v okolí školy. Vybraní žáci 9. roč-
níku za asistence příslušnic měst-
ské policie rozdávali před osmou
hodinou ranní kolemjdoucím in-
formativní letáčky, ve kterých ku-
řáky upozorňovali na ustanovení
zákona č. 379/2005 sb., dle které-
ho je zakázáno kouřit uvnitř i vně

školních budov. Smyslem akce
nebylo pouze pohrozit kuřákům
možnou pokutou a odstranit ten-
to nešvar z blízkosti školy, ale
upozornit i na zdravotní rizika 
a nabídnout lidem závislým na
nikotinu odbornou pomoc. Vede-
ní školy děkuje strážníkům Měst-
ské policie z Prahy 13, bez jejichž
přítomnosti a dohledu by kam-
paň nepřinesla tak rychlý efekt.

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Testování patnáctiletých – PISA 2009 
Základní škola Kuncova
obdržela 15. 12. 2009 od
národní koordinátorky
výzkumu PISA 2009
Jany Palečkové
z Ústavu pro informace
ve vzdělávání Certifikát
o účasti v hlavním šetření mezi-
národního výzkumu PISA 2009 
a zároveň i předběžné výsledky
výzkumu. Do výzkumu se v ČR
zapojilo 291 škol (od základních
přes víceletá a čtyřletá gymnázia
až po několik středních škol 
s maturitními obory a učiliště).
Šetření, které proběhlo v dubnu
2009, se mohli zúčastnit pouze
patnáctiletí žáci nebo studenti.

Ze ZŠ Kuncova bylo do
výzkumu zařazeno in-
spektorkou 19 žáků
starších 15 let z 8. a 9.
tříd (z toho 5 žáků bylo
z matematické, 2 žáci 
z jazykové a 12 žáků ze

sportovní třídy). Zkoumána byla
jejich čtenářská, matematická 
a přírodovědná gramotnost. Ze
134 základních škol z celé ČR
skončila ZŠ Kuncova s průměr-
nou úspěšností 58,6 % na velmi
pěkném 13. místě, což lze pova-
žovat za výrazný úspěch žáků 
a zároveň ocenění pedagogické
práce vyučujících.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Nabídka kurzů keramiky na II. pololetí
Kurzy probíhají
každý den ve FZŠ
Brdičkova 1878
(stanice metra Lu-
žiny).
Žáci, studenti a do-
spělí: 14.00 - 15.30,
15.30 - 17.00,
17.00 – 18.30,
18.30 – 20.00.  
Ve středu jsou posu-
nuty poslední tři
kurzy: 
17.30 - 19.00, 19.00 – 20.30,
20.30 – 22.00
Přihlásit se můžete kdykoli od

14 do 20 hodin v keramické díl-
ně. Bližší informace získáte
osobně v dílně nebo
na tel. 728 531 040. Zlata Holá

Škola jazykům otevřená
FZŠ Trávníčkova je právě tako-
vou školou. V rámci multikultur-
ní výchovy učí děti porozumět
sobě i druhým, tolerovat odliš-
nosti spolužáků z cizích krajů,
znát jejich tradice a zvyky, pomá-
hat jim při zvládání českého 
jazyka. Výsledkem této systema-
tické činnosti se pak v předvá-
nočním čase stává společné mul-
tikulturní vystoupení žáků.

Tentokrát se pod názvem Škola
jazykům otevřená konalo 
16. prosince. Děti cizinců navště-
vující naši školu společně s čes-
kými spolužáky připravili a před-
vedli skoro dvouhodinové pásmo
scének, písní a tanců v jazyce ne-
jen českém, ale i anglickém, ně-
meckém, ruském, slovenském 
a romském.

Hana Žďárská

Soutěž pro šikovné děti 
se zájmem o angličtinu
Ve středu 24. března od 
9 hod. se v ZŠ s RVJ Bronzová
2027 koná X. ročník soutěže pro
žáky 5. tříd v angličtině. Záštitu
převzal starosta David Vodrážka
a ÚMČ Praha 13 za podpory re-
dakcí časopisů Bridge a R&R
Rainbow.

Žáci si budou moci vyzkoušet
své znalosti angličtiny v zábav-
ných jazykových testech, hádan-
kách, doplňovačkách, křížovkách
i na počítači, ústně pak žáci
předvedou samostatně svoji po-
hotovost ve „volné disciplíně“
(písnička, básnička atd.). Jako
čestné hosty přivítáme  zástupce

Velvys-
lanectví Velké

Británie, Universi-
ty of New York in Prague a Eu-
rocentra Praha. Přihlášky u paní
zástupkyně Čočkové nebo Šou-
kalové, na tel./fax 235 514 369,
235 514 356, zs-bronzova@zs-
bronzova.cz, na www.zs-bronzo-
va.cz nebo je zašleme poštou.
Více na ww.zs-bronzova.cz.

Alena Šoukalová
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� V úterý 12. ledna byl pod praž-
skou Letnou slavnostně proražen
tunel Blanka, jedna z nejnároč-
nějších staveb pražského obchva-
tu. Obě části, od Stromovky a od
Letné, se propojily v hloubce 35
metrů, zhruba v místech křižo-
vatky Korunovační. „Příčná
odchylka se pohybuje kolem pat-
nácti milimetrů. Když si předsta-
víte, že ten tunel je dlouhý dva
a půl kilometru, tak šlo skoro
o hodinářskou práci“, uvedl ředi-
tel firmy CCE Praha Jaroslav Po-
han. Celý tunelový komplex bude
dlouhý 6,5 kilometru a spojí
Střešovice, Letnou a Tróju. První
motoristé by tudy měli projet
v druhé polovině roku 2011.
� Ochránci přírody mají od po-

čátku prosince nový vůz určený
k záchraně zvířat. Pražská zvířecí
sanitka vozí speciální odchytové
pomůcky, ale i horolezecké vyba-
vení, protože někteří zranění ži-
vočichové se i v hlavním městě
vyskytují na těžko přístupných
místech. Zvířecí záchranka je
v provozu 24 hodin denně na te-
lefonním čísle 774 155 155.
Pražští ochránci přírody od září
zachránili na 90 volně žijících
zvířat.
� V Praze opět ubylo výherních
automatů. Magistrát je zakázal na
dalších 44 místech. Jejich počet se
tak na území hlavního města snížil
na 1 264. Zmizí z vestibulů někte-
rých stanic metra, např. Muzeum,
Můstek nebo Dejvická.

Z Malé Strany už jeďte elektrobusem
Po více než sto letech se auto-
busy vrací do míst, kde začaly
psát svou pražskou historii.
Na Malé Straně začaly ve středu
13. ledna jezdit první dva elektro-
busy. Linka má číslo 292
a spojuje Malostranské náměs-
tí s nemocnicí Pod Petřínem.
Ta byla totiž až dosud poslední
pražskou nemocnicí bez do-
pravní obsluhy. Nízkopod-
lažní elektrobus jezdí 
z Malostranského náměstí
každou čtvrthodinu od půl
šesté ráno do osmi večer.
Zhruba dvoukilometrovou
trasu s dalšími dvěma za-
stávkami zvládne za deset

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Petrbokova ulice
Jméno přírodovědce Jaroslava
Petrboka je dodnes spojováno
především s jeho badatelskou
prací pod šedobílými srázy
a v nebezpečných průrvách vá-
pencového masivu u Prahy. Jako
speleolog tu předpokládal objev
krápníkového podzemí už ve
40. letech minulého století. Ná-
hodný odstřel v Císařském lomu
u Koněprus počátkem října 1950
pak nejen jemu skutečně odkryl
vstup do kouzelného labyrintu
jeskyní Zlatého koně. Petrbok

byl také první, kdo pro území
prosadil název Český kras na-
vzdory různým vědeckým i re-
žimním výhradám.

Světlo světa spatřil v Praze
25. října 1881 v domě na Betlém-
ském náměstí nedaleko dnešního
Náprstkova muzea. Odtud si
o něco později vyšlápl ke středoš-
kolskému studiu na Učitelský
ústav. V létě 1902 zdárně odma-
turoval. Působil na venkovských
školách v okolí Prahy (Nedomice,
Kojetice, Kyje), ale i ve Společ-
nosti přátel starožitností českých,
absolvoval botanické i archeolo-

gické přednáš-
ky na Karlově
univerzitě. Pu-
blikoval své
první povídky,
cestopisy
a články o pa-
leolitu - starší
době kamenné.

Po svobodomyslných rodičích
Ludvíku Petrbokovi a mamince
Anně roz. Kučerové zdědil sklon
k přímé a jasné komunikaci, ne
vždy vítané nadřízenými. Roku
1933 tedy školství opustil. Stal se
externistou Národního muzea

(geologické a paleontologické
odd.). Pracoval i pro Státní geo-
logický ústav. Za archeologický-
mi výzkumy a sběrem zkameně-
lin procestoval Slovensko,
Balkán, Palestinu, Egypt, Sýrii
a Irák. Napsal skvělou knihu pro
děti Poznáš je, když kvetou?
(1951), texty k atlasu Sbíráme lé-
čivé rostliny (1953) a dílko Rost-
liny (1960), které mu ilustroval
Karel Svolinský. Zemřel v Praze
14. 12. 1960. Ulice na Velké
Ohradě nese jeho příjmení od
30. 11. 2004.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

minut. Najednou odveze 30
cestujících, z toho 10 sedících
a jeden invalidní vozík nebo
kočárek. Výhodou nového
prostředku, který má okolo
šesti metrů, je, že se snadno
proplete úzkými uličkami, kde
by normální autobus neprojel.
Vůz ujede na jedno nabití 
v pražských podmínkách ko-
lem sedmdesáti kilometrů. -dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy

Taneční zábavy (1957)
Jako jiná léta tak i letos pořádaly různé složky
taneční zábavy a své výroční plesy. Avšak větši-
na jich měla slabou úroveň. Výroční ples pořá-
dal Sokol, fotbalisté, Baráčníci, Protipožární
jednota, Svaz čs. mládeže, Sdružení přátel školy, KSČ pořádala
ples všedělnický. Obleky jsou nejednotné. Málo mladých jde do
plesu v černém obleku. Většina jich nosí pouze tmavé kalhoty

a tříčtvrteční béžové kostkované kabáty. Mlá-
dež a ženy hodně kouří a naučily se pít likéry.
Mimo plesy byly pořádány různé jiné zábavy:
pomlázková, pouťová, dožínky, posvícenská,
nadílková a branecká. Hudebníci se povolávají
ze širokého okolí a z Prahy, za večer se platí až
1 400 Kč a každému hudebníkovi večeře. Přes-
to dovedou i tak draze zaplacené soubory za-
hrát špatně. Pořadatelé potom naříkají na úby-
tek návštěvníků a na nezájem. Vybral Dan Novotný 

3. 2. 1859 se narodil a 3. 2. 1935 zemřel německý letecký konstruktér Hugo
Junkers. V r. 1915 postavil první celokovové letadlo.

6. 2. 1847 použil vrchní lékař C. Opitz v klášterním špitálu U milosrdných
Na Františku poprvé při operaci narkózy pomocí éteru.

19. 2. 1920 byl pražské české univerzitě navrácen název Karlova univerzita
a byla zde otevřena přírodovědecká fakulta.

24. 2. 1912 se v Petrohradě (okres Plzeň) narodil český výtvarník, ilustrátor, scéná-
rista a režisér animovaných filmů Jiří Trnka. Byl zakladatelem studia
Bratři v triku, spolu s H. Týrlovou a K. Zemanem zakladatelem českého
animovaného filmu.

27. 2. - 29. 2. 1784 postihla Prahu povodeň, která dosáhla vrcholu 28. února, kdy na
Staroměstském náměstí bylo asi 30 cm vody. Téhož dne pak byly poško-
zeny pilíře Karlova mostu a vojenská strážnice, stojící na jižní straně asi
v polovině mostu, se zřítila do Vltavy.

A v Praze 13? 
Před jedenácti lety, 4. února 1998, byla otevřena nová sportovní hala v Trávníčkově ul.

Připravil Dan Novotný 

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v únoruKalendárium aneb událo se v únoru Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
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Písemné zmínky o gruntu sahají
do první poloviny 16. století.
Jeho stavebníkem byl zřejmě
Václav Vaňha, po němž grunt
převzal syn Jíra Vaňha  a  ten jej
prodal Štěpánu Kejhovi. Roku
1570 byl již mrtev a k vdově
Anně se přiženil Matěj Mašek.
Matěj zemřel roku 1600 a zane-
chal vdovu Annu a děti Jana,
Matěje a Lidmilu. Roku 1606
zemřela Anna a živnost převzal
její syn Jan Mašek a po něm jeho
bratr Matěj Mašek.  Roku 1623
Matěj Mašek  zemřel a vdova
Kateřina se provdala za Jiříka
Hendricha, který postoupil pouze
stavení dvora Františku Corteso-
vi, měštěnínu Starého města
Pražského. Téhož roku 1623
koupil grunt ke dvoru Maškov-
skému náležitý za 400 kop Václav
Boubelík, který si vzal Heinri-
chovu dceru  za manželku. 

Roku 1669 grunt vyhořel. Roku
1672  držel grunt Bartoloměj Be-
neš a jeho manželka Dorota. Bar-
toloměj Beneš zemřel a po jeho
smrti na něm hospodařila vdova.
Grunt potom odevzdala synovi
Řehoři  Benešovi, který zde hos-
podařil jen dva roky. Grunt přešel
do držení Jiřího Prchala. Ten
grunt  zruinoval a ze statku byl
vrchností sesazen. 12. prosince
1711  byl dán grunt vrchností
Václavu Kejhovi a jeho manželce
Dorotě. Václav Kejha zemřel roku
1738. Dorota s dětmi hospodařila
na gruntu do roku 1743. Potom
prodala živnost synovi Janu  Kej-
hovi. 23. března 1777 převzal živ-
nost jeho syn Martin Kejha
s manželkou Annou za 391 zla-
tých.  Martin Kejha předal živnost
28. listopadu 1817 Janu Kubrovi
a jeho manželce Kateřině. Potom
přebral živnost František Kubr,
který se 15. května 1840 oženil
s Veronikou Havlůjovou. 

V rodině Kubrových zůstala
živnost až do 20. století a její vý-
voj  byl  na čas propojen s vývo-
jem sousedního gruntu čp. 7.
V domě čp. 8 žili dva bratři:
František (*1883)  a  Antonín
(*1888) Kubrovi. František Kubr
zůstal svobodný a žil celý svůj ži-
vot v domě čp. 8.  Antonín Kubr
se  roku 1920  oženil  s  vdovou
Růženou Kejhovou, majitelkou
sousední usedlosti čp. 7, a stal se
spolumajitelem této usedlosti.
Z tohoto manželství se narodila
dcera Marie Kubrová. V roce
1949 Antonín Kubr zemřel a celá
usedlost byla přepsána zpět na
Růženu Kubrovou. Růžena Kub-
rová obratem vše odevzdala své

dceři z prvního manželství Věře
Kejhové, která se provdala za Jo-
sefa Rabocha. Dcera Marie se
provdala za Jaroslava Štěpána.
Když zemřel František Kubr, od-
kázal grunt čp. 8  své neteři Ma-
rii Štěpánové. 

Usedlost čp. 8 byla značně roz-
lehlá, ale některé její části  se na-
cházely ve velmi špatném stavu,
např. měly ještě doškovou kryti-
nu. Proto se tam nemohla Marie
Štěpánová s rodinou hned nastě-
hovat. Kvůli nevyhovujícím pod-
mínkám  byla zbourána obytná
část objektu, ovčín i chlév. Man-
želé Marie a Jaroslav Štěpánovi si
upravili část stodoly pro bydlení
a v roce 1972 se do domu nastě-
hovali. Krátce nato Jaroslav Ště-
pán zemřel. 

Marie a Jaroslav Štěpánovi
měli dva syny: Antonína a Jaro-
slava. Starší syn Antonín (*1949)
bydlel v domě se svou matkou
a s manželkou Marií do roku
1976, kdy se odstěhoval do Já-
chymova. Dostal podnikový byt,
pracoval jako cechmistr v národ-
ním podniku Tesla. Mladší syn
Jaroslav (*1952) bydlel v domě
čp. 8 jen krátce po návratu z voj-
ny v roce 1973. Potom se také
oženil a odstěhoval se do centra
Prahy. Marie Štěpánová žila

v domě sama téměř třicet let. 
Po roce 1989 se její mladší

syn Jaroslav vrátil zpátky do
Stodůlek. V domě sice nebydlel,
ale začal se o něj starat. V první
polovině 90. let otevřel u chalu-
py malý obchůdek s potravina-
mi, kde byl i výčep. V létě měl
krámek otevřeno od 8.00 do
22.00 hodin a hosté seděli ven-
ku pod ořechem. Marie Štěpá-
nová zemřela 13. srpna 2003
v nedožitých 83 letech. V dub-
nu 2004 se do domu čp. 8 na-
stěhoval její syn Jaroslav se svou

přítelkyní a žijí zde dodnes. Jaro-
slav Štěpán rozšířil obytnou část
domu přestavěnou ze stodoly
a vytvořil krásné místo k bydlení.
Také ostatní části domu opravil
a provedl kompletní rekonstrukci
celého objektu. Kolaudace pro-
běhla v prosinci 2008.

Z dalších částí domu zůstala
původní maštalka a řezárna,
pouze na nich byla vyměněna
krytina. Z řezárny se stala garáž.
Vedle garáže je umístěna udírna
a také ta zůstala v původním sta-
vu. Udírna  sloužila jako sušárna
švestek. Za ní stojí kůlna. Na
dvoře se tyčí do výše mohutná
lípa starší více než 100 let.
Z druhé strany obytné budovy se
rozprostírá zahrádka, kde rostou
staré ovocné stromy. Z této stra-
ny v ulici Hostinského se také
nachází druhý vchod do domu,
kde pan Jaroslav Štěpán otevřel
v polovině 90. let obchůdek. 

Když vstoupíte novými vjez-
dovými vraty na dvůr, jste pře-
kvapeni jeho rozlohou. Jednotlivé
budovy selského stavení čp. 8
jsou vzorně opraveny. I když je
současní majitelé modernizovali,
usedlost nezměnila svůj starobylý
ráz a stále si udržuje atmosféru
předminulého století. 

Zpracovala Věra Opatrná

Pátrání v historii stodůleckého gruntu čp. 8 VÝLET DO MINULOSTI

1. Obytné stavení na konci první svě-
tové války

2. Hospodářská budova na konci
první světové války

3. Současný pohled do dvora

1. 

2. 3. 

Obytná část domu čp. 8 dnes
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V Léčebně dlouhodobě nemocných v Motole
se hned od prvních dnů nového roku naplno
rozběhly dobrovolnické aktivity.

Začátkem ledna připravily dobrovolnice pro
seniory výtvarnou dílnu s výrobou papírových
sněhuláků. A zatímco venku klesaly teploty
hluboko pod nulu, hospitalizované dámy
a pánové se mohli rozehřát například při tré-
nování paměti. Pacienty, kteří nemohou opus-
tit lůžko, přišli potěšit dobrovolníci osobní
návštěvou spojenou s četbou a povídáním.
Nechyběli ani pejsci se svými pány. 

„Pacienti mohou s pejsky komunikovat,
pomazlit se s nimi, protože naši čtyřnozí ka-
marádi každého vřele uvítají a jsou tolerantní
k náladám pacientů,“ uvedla koordinátorka
pro canisterapii Karolína Eckschlagerová.

Dobrým znamením je, že dobrovolníků je
ve Fakultní nemocnici Motol stále víc. Cel-
kem jich pomáhá přes 300. Každý týden jich
za pacienty dochází zhruba stovka. Vytvářejí
pro něj spojení se zdravým světem, jejich me-
dicína je nenahraditelná. A co je rovněž důle-
žité, zdravotnictví jejich pomoc nic nestojí.
Více na www.dcmotol.cz.

Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN Motol

Novoroční start s dobrovolníkyAdresář služeb pro seniory 2010
Jste v seniorském věku nebo máte seniora ve
svém okolí a nevíte, jaké sociální či zdravotní
služby a možnosti využití volného času pro
seniory v Praze existují?

Na tyto a všechny podobné otázky odpoví-
dá nový Adresář služeb pro seniory na území
hl. m. Prahy 2010, který vydalo Centrum so-
ciálních služeb Praha  (CSSP). Tento adresář
je k dispozici zdarma všem zájemcům z řad
pracovníků sociální péče a všem občanům,
které tato problematika zajímá. Adresář je
k dostání ve středisku a v současnosti je dis-
tribuován do všech úřadů
městských částí. Je také
zdarma k dispozici ve
středisku Kontakt CSSP,
Ječná 3, Praha 2
(www.cssprahacz, tel. 222
515 400, 739 824 749,
731 056 708).

Adresář má tři části, ve
kterých jsou služby uspo-
řádány podle následují-
cích hledisek. V první
části jsou služby uspořá-
dány podle jejich umístění
v jednotlivých městských
částech, ve druhé pak po-
dle jejich zaměření (poradenství, pečovatelské
služby, tíšňová péče, odlehčovací služby, staci-
onáře a denní centra, pobytové služby, domo-
vy se zvláštním režimem, zdravotnické služby,
doprava pro seniory a zájmové aktivity, jako
jsou například kluby pro seniory, kulturní za-

řízení anebo university třetího věku). Třetí
část je abecedním rejstříkem všech organizací
uvedených v adresáři. V závěru je uveden vý-
klad nejdůležitějších pojmů z oblasti sociál-
ních služeb.

Ať už tedy jde o informace či kontakt na
nejbližší dostupnou službu nebo informaci
o tom, kde je v Praze určitý druh služby po-
skytován, s pomocí adresáře je možné ji rych-
le najít v přehledně uspořádaných oddílech.

Středisko Kontakt CSSP se vedle vydávání
adresářů ze sociální oblasti zabývá informační

a poradenskou činností zaměře-
nou na pomoc lidem, kteří se
ocitli v obtížných životních si-
tuacích. Pro tyto lidi je po celou
provozní dobu otevřena sociální
poradna. Mimo tuto poradnu
jsou v průběhu týdne k dispozi-
ci další specializované poradny:
právní poradna, poradna pro
osoby ve finanční tísni, poradna
pro osoby ohrožené domácím
násilím a poradna pro osoby se
zdravotním postižením. Všech-
ny služby střediska Kontakt
CSSP jsou bezplatné. Dále
upozorňujeme, že na základě

zvýšené poptávky uživatelů služeb je od 1. 1.
2010 upravena provozní doba následně. Kaž-
dý všední den od 8.00 do 12.00 a v pondělí a
ve středu pak od 13.00 do 17.00, v úterý od
13.00 do 16.00 hodin.

Martina Čiháková

Program klubů seniorů únor 2010
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

1. 2. Přátelské posezení - oslavíme 80. narozeniny
Slávky Augustinové

8. 2. Příprava jarní výsadby Ján Bandola
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

15. 2. Zážitky z cest po Afghánistánu Petr Syrový

22. 2. Káva o čtrnácté (masopust, tombola) Svat. Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

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

Klub seniorů II  (úterý 13–16 hod.)

2. 2. Video - Luciano Pavarotti (koncert) 

9. 2. Putování Norskem se psem - Lucie Forštová

16. 2. Vzpomínka na spisovatele Františka Nepila
(kazeta)

23. 2. Posezení u kávy - společenské hry a video
podle přání členů

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

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami
3. 2. Činnost Charity v Praze 13 Jana Vitásková

10. 2. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

17. 2. Video - film Romance u jezera (Rosamunda Pilcher)

24. 2. Klavírní koncert a zpěv Josef Skalička

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
Tentokrát společně oslavíme narozeniny paní Karly Bre-
 tové a dlouholeté předsedkyně našeho klubu paní Aleny
Heltové.
Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho
klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na po-
zemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

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

Svaz diabetiků ČR – Územní organizace

pro Prahu 5, 13, 16 a 17

3. 2. Poradní den 

10. 2. Dia klub

17. 2. Dia klub

24. 2. Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba
a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací
ostatním diabetikům.
Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy od
15.30 hodin v klubovně.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubů seniorů únor 2010
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Novoroční start s dobrovolníky
Loňské Vánoce se sice už staly minulostí, ale
protože díky termínu redakční uzávěrky jsme
vám mohli přiblížit jen zlomek prosincových
akcí, ještě se k některým z nich v krátkosti
vrátíme. Největší zájem byl o výstavy a před-
vánoční a vánoční koncerty.

Před vánočními svátky měli tradičně napil-
no žáci Základní umělecké školy Stodůlky,
kteří vystoupili nejen v obřadní síni radnice,
ale také ve Spolkovém domě a v Čajovně
FZŠ Brdičkova, i sbory Noctuella nebo Klí-
ček. Ten již druhým rokem zpíval v pražské
zoo na slavnostním setkání sponzorů a pře-
dávání darů vítězům fotografické soutěže 
a také v atriu radnice. Za doprovodu příčné
flétny (Lenka Dušková) a smyčcových ná-
strojů (sourozenci Anna, Jana a Jan Čermá-
kovi) jsme slyšeli vánoční a zimní písně. 
V druhé části koncertu zazpíval smíšený sbor
Sponte Sua, v jehož závěrečném vystoupení
se Klíček připojil a ve společném provedení
zazněly známé koledy. Zaslouženou pozor-
nost vzbudilo i vystoupení Tanečního a Hu-
debního studia Dukát, které se konalo 
14. prosince v obřadní síni. Vánoční koncert
smíšeného pěveckého sboru Besharmonie byl
tentokrát v Komunitním centru sv. Prokopa.
Pod taktovkou sbormistra Libora  Sládka za-

Největší zájem byl o výstavy a koncerty

Program klubu únor 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

7. 2. ne Barbora Červenková: TŘI NEZBEDNÉ POHÁDKY. Pohádka pro děti od 3 let.

14. 2.  ne KDYŽ JDE PUSA NA ŠPACÍR - Tonda Novotný. Interaktivní představení, ve
kterém se děti i jejich rodiče pomocí loutek, kouzel, pantomimy, zkrátka po-
mocí všech magických prostředků dozvědí, co oko nevidělo a co ucho neslyšelo.

21. 2.  ne O NEŠŤASTNÉM STAVITELI -Jakub Folvarčný. Pohádko-přednáška s prvky
hororu.

7. 3.  ne O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI - Anima Candida. Pro děti od 3 let.

� KONCERTY
11. 2. čt 16.30 Valentýnské HLASování. Koncert žáků lektora zpěvu a hlaso-

vého poradce Lukáše Jindry, tentokrát na téma „láska“.

12. 2.  pá 19.00 JUWANA JENKINS and The ČESNEK. Jižanské blues, kombino-
vané 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.

26. 2. pá 19.00 KONCERT VÍTĚZE MINIFESTU „5 SONGS“: V-Pořádku+host: T.A.M.

27. 2.  so 20.00 HEXAGON - taneční country zábava

5. 3.  pá 19.00 BAD ASS HONKIES. Pražská kapelka stylově vycházející
z kombinace funku a hiphopu.

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

zněly skladby klasické, lidové i duchovní. Ti,
kteří si vánoční svátky neumějí představit bez
České mše vánoční J. J. Ryby Hej mistře, si ji
mohli poslechnout na Boží hod v kostele 
sv. Jakuba St. ve Stodůlkách.

Z výstav určitě stojí za připomenutí již tra-
diční čtyřdenní Vánoční výstava s bohatým
doprovodným programem v ZŠ Mohylová.
K vidění byly práce dětí, jejich rodičů a učite-
lů školy, ale také výrobky a obrázky dětí
z mateřských škol Rumcajs, Husníkova, Slu-
níčko pod střechou a z Církevní mateřské
školy Srdíčko.

Do soutěžní výstavy vánočních a novoroč-
ních přání se vloni zapojily školy Klausova,
Bronzová, Janského, Trávníčkova, Základní
škola praktická a Základní škola speciální
Lužiny a také Dům dětí a mládeže Stodůlky.
O nejhezčím přání rozhodli vyplněním an-
ketního lístku návštěvníci radnice. Na prv-
ních třech místech se umístily práce žáků
FZŠ Trávníčkova. Hezkou tečkou za sváteč-
ními dny byla pak lednová výstava vánočních
a novoročních přání, tentokrát těch, která do-
šla na radnici. Eva Černá

foto: Bohdan Pardubický
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Tento rok bude Čtenářská soutěž postupně patřit deseti českým městům. Kterým? Při hle-
dání správné odpovědi vám opět pomohou obrázky Jana Babky. 

Další město, na jehož jméno se ptáme, leží ve středu východních Čech na soutoku
Labe a Chrudimky. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o jeho existenci pochází
z konce 13. století. O středověký rozkvět města se zasloužil rod pánů z Pern-
štejna. Vilém, který město s okolním panstvím koupil koncem 15. století, přesta-
věl zdejší vodní hrad na pozdně gotickou rezidenci a jeho synové Vojtěch a Jan
pak pokračovali
v přebudovávání již
v renesančním
duchu. Dnes před-
stavuje zámecký
komplex s opevně-
ním jeden z mála
unikátních přechodů
mezi hradem a zám-
kem, které se na
světě dochovaly. Ke
světovým unikátům
však patří i podzámčí
a také historické ná-
městí s pozdně gotickými a renesančními domy obklopené malebnými uličkami.
Město, z kterého v roce 1911 uskutečnil první dálkový let do Prahy průkopník
české aviatiky Jan Kašpar, má ve svém erbu přední polovinu koně. Pověst, která
je se znakem spojována, je podle návrhu Mikoláše Alše zobrazena na předbraní
Zelené věže. Podle ní získal znak legendární bojovník Ješek po obléhání severo-
italského města Milána roku 1158. Poté, co unikl z nepřátelského obklíčení,
ačkoliv mu byl spuštěnou mříží v hradbách přepůlen kůň. Za svoji odvahu a hr-
dinství byl českým králem Vladislavem pasován na rytíře a do svého erbu získal
půlku bílého koně v červeném poli.

V lednu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu BRNO.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Robert Branberger, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na únor: 
1) Jak se jmenovali psi, kteří přišli potěšit pacienty LDN v Motole?
2) Jaké číslo má linka elektrobusu, který spojuje Malostranské náměstí s nemocnicí Pod Pe-
třínem?
3) Kdy se uskuteční Mistrovství ČR žáků a juniorů v deskové hře go?

Správné odpovědi na lednové soutěžní otázky:
1) Kdy se bude ve Spolkovém domě konat dětský karneval? 30. ledna od 14 hodin.
2) Které družstvo se stalo držitelem putovního poháru kpt. Jaroslava Matýska v.v. Družstvo

OŘ Policie ČR Praha I.
3) Kolik je Starých zámeckých schodů? 121.

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

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž Únorová křížovka
I když si na koupání venku bu-
dete muset ještě nějaký ten mě-
síc počkat, neznamená to, že na
plavání a příjemně strávený čas
ve vodním světě musíte zatím
zapomenout. Naopak. Denně
můžete využít pestrou nabídku
Aquaparku Barrandov, kde na po-
časí a venkovních teplotách vů-
bec nezáleží. Plavecký bazén, dva tobogány, kanál s divoce tekoucí vodou, masážní
lůžka, vířivku, dětská brouzdaliště, parní komory, to vše je vám k dispozici. Teplota
vody v plaveckém bazénu  je 27-28o C, v dětském bazénku 32oC, v divoké řece 29oC
a ve vířivce (whirpool) 30oC. A navíc, právě probíhá akce Super pondělí. Za 100 minut
relaxace a sportovního vyžití zaplatíte jen 68 korun. To ovšem neplatí pro tři vyloso-
vané výherce, protože na každého z nich čeká... (viz tajenka), kterou mohou využít
kterýkoliv den. Kdyby vám plavání nestačilo, můžete v areálu navštívit ještě Wellness
centrum, které nabízí například solárium, saunu, fitness, kardio zónu, jumping nebo
alpinning. Více na www.aqauadream.cz.

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

Lednová tajenka: POŘÁDÁ PRO DĚTI KAŽDOROČNĚ. Výherci: Marie Zemanová, Lu-
žiny; Bohumila Janečková, Nové Butovice; Jana Štěpničková, Teplice. 
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Křížovku připravil: Petr Šimek
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