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Rekonstrukce Pražského okruhu
Od 1. března do 15. června 2010 provede Ředitelství silnic a dálnic ČR nezbytnou rekon-
strukci levého pásu silničního okruhu kolem Prahy mezi křižovatkami Slivenec a Třebonice.
Po dobu rekonstrukce bude levý pás v tomto úseku uzavřen. Doprava bude vedena obou-
směrně v pravém pásu ve třech provizorních jízdních pruzích - dvou ve směru od Slivence
k Třebonicům (směr Plzeň) a jednom ve směru od Třebonic ke Slivenci (směr Brno). Budou
také uzavřeny levé poloviny křižovatek Ořech, Jinočany a Chrášťany. Po dokončení levého
pásu bude minimálně do konce srpna následovat rekonstrukce pravého pásu. Děkujeme za
pochopení. Miroslav Rajchart, vedoucí oddělení silničního správního úřadu, Magistrát hl. m. Prahy

Volby do poslanecké sněmovny budou
v květnu
Jak již jistě víte ze sdělovacích prostředků,
vyhlásil prezident republiky volby do Po-
slanecké sněmovny Parlamentu České re-
publiky. Volby se budou konat ve dnech
28. a 29. května 2010. Bližší informace při-
neseme v dalších číslech našeho časopisu.

Upozorňujeme na to, že pokud nebu-
dete moci volit ve volebním okrsku, v jehož
stálém seznamu jste zapsáni, můžete ode
dne vyhlášení voleb (tedy již nyní) požádat
o vydání tzv. voličského průkazu. Žádosti
o vydání voličských průkazů přijímá
sl. Andrea Koppová, č. dveří 433 ve 3. patře
ÚMČ Praha 13 a v její nepřítomnosti paní
Pavla Herychová, č. dveří 426. O vydání vo-
ličského průkazu lze požádat buď osobně
po prokázání totožnosti nebo formou pí-
semné žádosti s úředně ověřeným podpi-
sem voliče. Bližší informace získáte na tel.
235 011 317 nebo 235 011 314.

Jana Dvořáková, ved. občansko-správního odboru

Nezapomeňte uhradit poplatek za psa
Do konce března 2010 jsou majitelé psů
povinni uhradit místní poplatek za psa.
Složenky byly rozeslány již v minulém mě-
síci. Při každé platbě je nutné použít vari-
abilní symbol a částku ze složenky. Platbu
doporučujeme provést hotovostní či bez-
hotovostní platbou v pokladně ÚMČ
Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Nové
Butovice (pondělí a středa 8.00-18.00;
úterý a čtvrtek 8.00-13.00).

Dále je možné provést platbu: hoto-
vostní úhradou složenky prostřednictvím
poboček České pošty, s.p., hotovostní
úhradou složenky v pobočkách České spo-
řitelny, a.s., bezhotovostně bankovním
převodem na účet ÚMČ Praha 13 (č. ú. 19-
2000875359/0800 - Česká spořitelna, a.s.).
Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Uzavírání nových smluv o nájmu hro-
bového místa
Vzhledem k tomu, že většina smluv
o nájmu hrobových míst na hřbitovech Sto-
důlky a Krteň byla platná do 31. 12. 2009,
byly rozeslány nové smlouvy na dalších
10 let. Protože někteří nájemci neaktuali-
zovali své osobní údaje, jsou tyto smlouvy
v mnoha případech nedoručitelné.

Z výše uvedených důvodů žádáme

všechny nájemce hrobových míst, kteří
nemají dosud uzavřenou novou nájemní
smlouvu, aby kontaktovali odbor majet-
kový, bytový a investiční na tel. 235 011
417. Seznam nájemců, kterým nebylo
možné smlouvy doručit, bude od 15. 3.
2010 zveřejněn na úřední desce ÚMČ
Praha 13 a na informačních tabulích
u hřbitova Stodůlky a Krteň.

Iva Říhová, vedoucí majetkového oddělení OMBAI

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

Rekonstrukce ve Stodůlkách a Pan-
ské zahradě
V jarních měsících tohoto roku proběhnou
plánované úpravy a výsadby v okolí pa-
mátníku obětem komunismu na rohu ulic
Kovářova a K Brance. Studie zahrnuje nové
výsadby, které zvýší estetickou hodnotu
a reprezentativnost, kterou si tento pro-
stor bezesporu zaslouží.

V průběhu 1. pololetí 2010 se bude pro-
vádět celková rekonstrukce obou rybníčků
v Panské zahradě, která zahrnuje
i úpravu požeráků, opravu břehů a odbah-
nění. Zároveň bude pokračovat rekon-
strukce dětského hřiště a bude zahájeno
vybudování fontány. Předpokládáme ukon-
čení všech prací do konce června 2010.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Máte doma staré fotografie?
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Mu-
zeem hlavního města Prahy připravuje na
září výstavu o minulosti Prahy 13.Těžištěm
výstavy budou nejzajímavější archeologické
nálezy, ale i dějiny Stodůlek v minulých sto-
letích, výstavba sídliště i současnost. Obra-
címe se proto na vás s prosbou o zapůjčení
dobových fotografií, plánů, map, doku-
mentů nebo korespondence, případně i his-
torických předmětů, nářadí apod.

Ozvěte se nám prosím na tel. 235 011 210
nebo na e-mail vystava@p13.mepnet.cz.
Těšíme se na vaše exponáty!

Bohdan Pardubický, OKS

Aktuality z radnice
Navštivte nové internetové stránky Prahy 13
Od února má městská část internetové stránky v nové grafické úpravě a s novou struktu-
rou. Mají modernější vzhled s vodorovnou rozbalovací nabídkou. Struktura je upravena
tak, aby byla co nejpřehlednější a usnadnila hledání potřebných informací. Obsah jedno-
tlivých oblastí má uživatel stále na očích v pravé navigační liště. „Věřím, že stránky pro
vás budou užitečným zdrojem informací a pomohou vám najít vše potřebné pro jednání
s úřadem, podrobnosti o akcích i důležité kontakty,“ říká starosta David Vodrážka. Pře-
svědčte se sami na www.praha13.cz.

Aktuality z radnice

Sdělení úřadu a městské části
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na
internetových stránkách www.praha13.cz
v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty,
Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
dokumentaci vlivů na životní prostředí zá-
měru Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha
Ruzyně zpracovanou dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ži-
votní prostředí a o změně některých sou-
visejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, po zapracování připomínek od-
boru životního prostředí, odboru dopravy
a odboru stavebního a dále uplatňuje tyto
připomínky:
1. zákaz nočních letů nákladní dopravy
a omezení celkového počtu nočních letů
z důvodu snížení hlukové zátěže
2. požaduje komplexně posoudit vliv
spadu organických látek z letecké dopravy
na zdravotní stav obyvatel

SCHVÁLILA
- výběr nejvhodnější nabídky k nadlimitní
veřejné zakázce na dodávky KD Mlejn –
interiér – divadelní technologie, která byla
podaná uchazečem spol. Gradior, spol.
s r.o., neboť nabídka tohoto uchazeče
byla dle předem zveřejněných hodnotí-
cích kritérií vyhodnocena jako nejvýhod-
nější

- návrh smlouvy o dílo spol. Gradior, spol.
s r.o.

SCHVÁLILA
návrh nařízení, kterým se vydává integro-
vaný krajský program snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší na území aglo-
merace hl. m. Praha pro období let
2010-2012

SOUHLASILA
se snížením ceny vstupného na Školní
zimní stadion Bronzová 1387/37 pro se-
niory takto:
za 3 hodiny 25 Kč, za 2 hodiny 20 Kč za
1 hodinu 15 Kč

VYSLOVILA
poděkování členům Sborů dobrovolných
hasičů Stodůlky a Třebonice za pomoc při
odstraňování sněhové kalamity na území
MČ Praha 13
a
SOUHLASILA
s přiznáním mimořádné odměny členům
SDH Stodůlky a Třebonice, kteří se podíleli
na odstraňování sněhu na území MČ
Praha 13. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části
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Již měsíc se mluví o rušení autobusů,
ale informace si často odporují. Jak to
tedy bude?
Tentokrát vás mohu skutečně uklidnit,
žádné rušení autobusů v blízké době ne-
bude. Jak již jsem uváděl v minulém
STOPu, většina článků, které vyjmenová-
valy všechny autobusové linky, jimž hrozí
zrušení, se nezakládala na pravdě, pro-
tože čerpala z neplatného pracovního
materiálu. Osobně jsem okamžitě po zve-
řejnění těchto informací odeslal dopis ve-
dení ROPIDu (Regionální organizátor
pražské integrované dopravy), ve kterém
jsem vyjádřil nesouhlas s jakýmkoli ruše-
ním nebo omezováním hromadné do-
pravy na území Prahy 13 a upozornil, že
vzhledem k dokončovaným stavebním
projektům naopak vzrostou požadavky
na posilování některých spojů. Současně
jsem požádal, aby veškeré případné
návrhy na změny v MHD na našem území
byly vždy a v předstihu projednány s ve-
dením městské části.

desce. V následujících týdnech obdržel
množství připomínek od okolních sousedů.
Zcela jasné negativní stanovisko vydaly
k udělení výjimky také Rada městské části
i komise rozvoje městské části. Pod tímto
tlakem nakonec investor vzal svoji žádost
o výjimku zpět.

Je však málo pravděpodobné, že by deve-
loper od svého stavebního záměru zcela
upustil. Před podáním žádosti o vydání
územního rozhodnutí bude muset svůj pro-
jekt přizpůsobit tak, aby splňoval stanovené
limity. V územním řízení se pak budou opět
moci vyjádřit všichni účastníci řízení. Ujišťuji

ROPID v té době sku-
tečně určitá omezení
v pražské dopravě připravo-
val. Pod tlakem městských
částí a posléze na základě
rozhodnutí hlavního města
z 8. února byl materiál
„Návrh optimalizace sítě
PID“ stažen z dalšího pro-
jednávání a žádné omezení
provozu autobusových
linek se v tuto chvíli nepři-
pravuje. Jediné změny, ke
kterým v březnu dojde, se
tedy budou týkat pouze
příměstských linek PID
podle požadavků středo-
českých obcí.

Slyšeli jsme v rádiu
o stavbě výškových
domů u zimního
stadionu. Mají se
tam opravdu stavět?
V lednu proběhla v médiích diskuse o pro-
jektu Rezidence Nové Stodůlky nad zimním
stadionem u stanice metra Luka. Jde
o záměr soukromé developerské společ-
nosti, která ho chce realizovat na svém
vlastním pozemku. Městská část Praha 13
s celým projektem nemá nic společného
a s výstavbou výškových domů v této loka-
litě od počátku nesouhlasí. Na podzim de-
veloper podal žádost o povolení výjimky
z odstupových vzdáleností od okolních sta-
veb. Stavební úřad, který se ze zákona musí
všemi podanými žádostmi zabývat, zahájil
řízení a zveřejnil žádost o výjimku na úřední

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”Slovo šéfredaktora

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz
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Až budete otevírat příští vydání STOPu, snad už budeme mít možnost
říci, že jaro je skutečně tady. Budou před námi nádherné dny, takže se bude na co těšit.
My se ale společně na chvíli vrátíme do dnů méně jarních, abychom se podívali, jaký Kar-
neval pro děti letos připravil Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny nebo jak dopadla výuka
salsy a latinsko-amerických tanců v podání profesionálních tanečníků, která se pod ná-
zvem Latina night konala v komplexu Volcano v Nových Butovicích. A když už bude jaro
ťukat na dveře, mohli bychom se společně vydat na celodenní turistickou akci Za jarním
sluníčkem, která již podeváté zahájí jarní sezónu v Praze a současně seriály Prahou turis-
tickou a Prahou cykloturistickou. Zatím si užívejte krásné předjarní dny. Eva Černá

Vážení čtenáři,
březnové číslo STOPu je trochu zvláštní.
Mělo by už být trochu jarní, na titulní
stránce i v reportáži je však masopust na
sněhu, který vyšel letos tak brzy, že se nám
do téhož čísla vešlo i velikonoční poselství
P. Michaela Špilara. V Tématu STOPu se vě-
nujeme výsledkům auditu, který prověřil
kvalitu komunikace pracovníků úřadu s ob-
čany. Starosta v Přímé lince zase doplňuje
informace ke dvěma ožehavým tématům,

o kterých se hodně mluvilo i psalo. Doporu-
čuji vaší pozornosti zajímavý rozhovor Evy
Černé s naším nejznámějším kouzelníkem
Pavlem Kožíškem a reportáž o akci pro dět-
ské domovy Hvězda pro hvězdičku, kde byl
jedním z protagonistů. Jistě vám také
neunikne další díl historie stodůleckých
usedlostí z pera kronikářky Věry Opatrné.
Za celou redakci vám přeji hezký začátek
jara, radostné Velikonoce a příjemné čtení.

Samuel Truschka, šéfredaktor

vás, že vedení městské části využije všech zá-
konných možností, aby této výstavbě zabrá-
nilo, protože jsme přesvědčeni o tom, že do
této lokality výškové budovy nepatří.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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Pro děti ve věku 6–17 let nabízíme již 11. sezónu pobyt
s lyžováním a angličtinou. Kontakt Jazyková škola Perfect,
Školská 26, Praha 1, www.jsperfect.cz, tel. 737 686 798,
603 908 606.

pondělí 1. 3.
Cvičení rodičů s dětmi
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Do zaplnění kurzu přijímáme přihlášky na cvičení rodičů
s dětmi od 12ti měsíců. Podrobné informace najdete na
www.modrasek.tk.

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 s dětmi vyrobíme 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).

úterky 2. a 23. 3. • 19.00–22.00
Latina night
Volcano Complex, K Sopce 5
Výuka salsy a latinsko-amerických tanců v podání profesi-
onálních tanečníků. 120 minut výuky tance i pro úplné za-
čátečníky. Srdečně zveme všechny dámy. Více informací na
www.volcanocomplex.cz.

středa 3. 3. • 12.00–16.00
Paličkování pro začátečníky i pokročilé
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. Na lekci potřebujete herduli,
stojánek, 10 párů paliček, perlovku, špendlíky a nůžky. Cena
za 2 hodiny je 50 Kč, za 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace
a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

čtvrtek 4. 3. • 17.30
Vernisáž výstavy profesorů školy
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Až do 31. 3. si můžete prohlédnout výstavu profesorů Sou-
kromé střední umělecké školy designu.

sobota 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 ukázkové výcvikové lekce pro
veřejnost. Pokud vás jezdecký sport zajímá, můžete si tady
vyzkoušet, jaký je pocit v koňském sedle. Vybrané termíny
jsou soboty v období pražských jarních prázdnin. Místo si
můžete rezervovat na tel. 777 555 186. Další informace
najdete na www.jizdarnachaby.org.

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.

neděle 7. 3. • 11.00–15.00
Pirátský brunch
Volcano Complex Restaurant, K Sopce 5
Zveme vás na nedělní oběd spojený s pirátským dobrodruž-
stvím. Tématická jídla a také spousta zábavy pro děti. Pirát-
ské soutěže, minidiskotéka, hledání pokladu... Více
informací na www.volcanocomplex.cz.

úterky 9., 23. a 30. 3.
Maminčino dopoledne - hlídání dětí
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Maminčino dopoledne je určeno pro děti už od 6ti týdnů.
Program je koncipován podle momentálního věkového
složení skupiny. Podrobné informace najdete na
www. modrasek.tk.

úterý 9. 3.• 10.00–12.00
Vaříme zdravě dětem -
Saláty s klíčky a oleji Atok
MC Prokůpek v Komunit-
ním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Jak si zpestřit jarní jídelníček
vitamíny a minerály z klíčků, semínek, ořechů i méně zná-
mých rostlinných olejů. Ochutnávku nám připraví odbornice
Irina Kaplanová. Vstupné 170 Kč. Prosíme o nahlášení účasti
Magdaléně Dobromile den předem formou SMS na tel. 775
690 806.

středy 10. 3. – 21. 4.• 16.00
Kurz pro předškoláky Školička
Základní škola Mohylová (vchod B), Lužiny
Začíná jarní část přípravného kurzu pro předškoláky Ško-
lička. Každý ze sedmi kurzů se bude konat ve středu. Více
informací na stránkách školy www.zsmohylova.cz.

čtvrtky 11. a 24. 3.
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Také v březnu nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí.
Pro děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a hol-
čičky (11. 3. - Malujeme jaro, 24. 3. - Velikonoce). K vidění
bude také výstava literatury nejen pro zahrádkáře Rozkvetlá
knihovna. Každý čtvrtek od 14 do 15 hod. čeká dospělé i se-
niory Seznámení s Koniášem. Každou středu od 14 hodin
čteme dětem ze Špalíčku Františka Hrubína, každý čtvrtek
od 16 hodin je Magic klub. Pro děti je navíc připravena sou-
těž v poznávání květin.

pátek 12. 3.• 16.00
Masáže miminek
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa

čtvrtek 11. 2. – 15. 3.
Výstava 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. Je přístupná v neděli od 9.15 do 12.00 hod. Jinak se
lze domluvit na individuální návštěvě na tel. 251 610 850.
Více na tel. 251 610 850, 251 627 400, mail@centrumbuto-
vice.cz, www.centrumbutovice.cz.

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, zábavy, 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 programem bude
sjezdové lyžování na Tan-
valdském Špičáku, doplněné běžeckým výcvikem a hrami
v okolí místa ubytování. Podrobné informace vám podá
Tomáš Egyházi, společnost Te7, pozvánka i přihláška jsou
na www.te7.cz.

neděle 28. 2.– sobota 6. 3. a 6. 3.– pátek 12. 3.
Jarní prázdniny v Krkonoších
Janské Lázně
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Oblíbené masáže miminek s Lenkou, vstupné 100 Kč.
S sebou vezměte deku nebo podložku. Objednávky
na 606 702 546.

sobota 13. 3.• 10.00–14.00
Kraslice zdobené sítinou
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Eliška Janoušková. S sebou vezměte vyfouknuté,
červeně obarvené vejce, lepidlo, štětec. Sítinu dodáme.
Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové
na tel. 257 325 439.

sobota 13. 3.• 15.00
Rodinné odpoledne
Fakultní základní škola prof. Otokara Chlupa,
Fingerova 2186
V 15 hodin zahájíme pohádkou Divadla z Praku O Perníkové
chaloupce (pro děti od 3 let). Vstupné jednotné 50 Kč.
Od 16 hodin bude Velikonoční tvořivá dílna. Poplatek
10 - 30 Kč. Přineste si s sebou krabičku na výrobky a vyfouk-
nutá vajíčka. Na místě bude možno zakoupit malé občer-
stvení. Další informace na www.fzs-chlupa.cz.

neděle 14. 3.• 15.30
Karneval pro děti
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny pořádá Karneval pro děti.
Nebudou chybět soutěže o sladké odměny, vyhodnocení
masek, ukázka činnosti rytmické gymnastiky a nejmenších
dětí. Více na www.skhalaluziny.cz.

pondělí 15. 3.– neděle 21. 3.
Jarní dětská burza
Klub Modrásek - klub pro rodiče a děti, Modrá
1977/2, Lužiny
Klub Modrásek zve všechny na jarní burzu dětského oble-
čení , hraček a sportovních potřeb. Podrobné informace na-
jdete na www.modrasek.cz.

úterý 16. 3.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší
- Velikonoční
pohlednice
MC Prokůpek
v Komunitním
centru sv. Prokopa
Přijďte si vytvořit veliko-
noční pohlednici za po-
moci prstových barev.
Vhodné i pro nejmenší
děti, pracovní oblečení
s sebou. Zájemce prosíme o nahlášení Petře formou SMS
na tel. 603 404 451.

středa 17. 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, ky-
tara). 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 ná-
stroje). Pro soutěž mateřských škol máme vyhrazen dopolední
čas. Jednotlivá soutěžní kola proběhnou 17. 3. Více informací
a přihlášku najdete na www.mddm13.cz. Přihlášku ode-
vzdejte nejpozději do 12. 3. Startovné je 20 Kč. Bližší infor-
mace a přihlášky najdete na www.ddm stodulky.cz.

středa 17. 3.
Regionální kolo soutěže Baltík 2010
FZŠ Trávníčkova 1744
Dne 17. 3. se bude konat regionální kolo pro Prahu a sever
Čech mezinárodní soutěže Baltík 2010. Cílem soutěže, kte-
rou pořádá občanské sdružení TIB ve spolupráci s FZŠ Tráv-
níčkova, je vyřešit zadané úkoly a prokázat své znalosti
v programování. Soutěžit budou žáci základních škol a jim
odpovídající ročníky gymnázií. Nejlepší postoupí do celo-
státního kola, které se bude konat v Českých Budějovicích.

středa 17. 3. • 8.00–12.00 a 15.00–17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola U Bobříka, Podpěrova 1880
Už nyní se těšíme na nové kamarády, kteří k nám ve škol-
ním roce 2010/2011 přijdou. Přijďte si k nám pohrát.

středa 17. 3.• 9.00–11.00, 13.00–15.00
Otevřené dveře v Rosničce
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474, Nové
Butovice
Přijďte se podívat do naší školky ještě před termínem zá-
pisu. Na vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců.
Podrobné informace o naší školce získáte také na adrese
www.msrosnicka.cz.

středy 17. 3. a 7. 4.•12.00–16.00
Paličkování pro začátečníky i pokročilé
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. Na lekci potřebujete herduli,
stojánek, 10 párů paliček, perlovku, špendlíky a nůžky. Cena
za 2 hodiny je 50 Kč, za 4 hodiny 100 Kč. Bližší informace
a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

středa 17. 3.• 13.00–17.00
Den otevřených dveří na Havaji

Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové
Butovice
Všichni jste srdečně zváni. Těšíme se na vás a vaše děti.

středy 17. a 24. 3.•15.00–17.00
Hravé odpoledne
Mateřská škola Úsměv, Herčíkova 2190, Velká
Ohrada
Srdečně vás zveme do naší školky na hravá odpoledne.
17. 3. bude ve všech třídách Velikonoční, 24. 3. se u Med-
vídků můžete podívat na představení s odměnou Klaun
Pepino. Pokud se rozhodnete pro naši MŠ Úsměv, mů-
žeme vám přihlášku vydat již během některého hravého
odpoledne.

sobota 20. 3.
Za jarním sluníčkem
Sluneční náměstí
Celodenní turistická akce
za jarním sluníčkem již
podeváté zahájí jarní se-
zónu v Praze a seriály
Prahou turistickou a Pra-
hou cykloturistickou.
Pěší i cyklo trasy jsou pro
zdatné turisty, ale i pro
rodiny s dětmi. Cíl je pro
všechny trasy na Sluneč-
ním náměstí, kde bude připraven doprovodný program.
Záštitu nad touto akcí převzali zástupci starosty Petr Zeman
a David Zelený. Více na tel. 224 261 919, infor@kct.cz,
www.praha.kct.cz a také na www.praha13.cz.

sobota 20. 3.• 10.00–14.00
Jarní vizovické pečivo
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Míla Šímová. Přineste si nožík a nůžtičky, těsto do-
dáme. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jaro-
šové na tel. 257 325 439.

neděle 21. 3. – neděle 25. 4.
Výstava pohlednic
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na další výstavu pohlednic, tentokrát na
téma Krása velikonočních svátků, kterou uspořádal sběratel
pohlednic Eugeniusz Madej. Výstava bude přístupná každou
neděli od 9.30 do 12.00, ve všední dny po předchozí do-
mluvě na tel. 251 610 850.

neděle 21. 3.• 14.00–17.00
Jarní dílna v Domečku
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Zveme vás na již tradiční Jarní dílnu se spoustou inspirací na
jarní a velikonoční výzdobu bytu, drobné dekorace i milé
maličkosti. Na všechny návštěvníky čeká tvořivá a pohodová
atmosféra jarního odpoledne. Doporučujeme vzít si s sebou
2 vyfouklá vajíčka, lepidlo, nůžky a krabičku či košík na vý-
robky. Vstupné je 30 Kč.

Kalendář akcí březenKalendář akcí



BŘEZEN 2010 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 2276

Pondělí 22. 3.• 12.30 – 13.45
Beseda s děkanem fakulty výtvarných umění
Základní škola Kuncova
V ZŠ Kuncova proběhne beseda s děkanem Fakulty výtvar-
ných umění VUT v Brně, předním českým sochařem, docen-
tem Michalem Gabrielem, zakládajícím členem výtvarné
skupiny Tvrdohlaví a nositelem ceny Jindřicha Chalupec-
kého. Setkání je určeno nejen žákům školy, ale i zájemcům
z řad veřejnosti. Všichni jste srdečně zváni.

úterý 23. 3.• 10.00–12.00
Malování kraslic voskem
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Výtvarná dílna pro maminky, děti si mohou vybarvovat va-
jíčka z papíru. Povíme si o velikonočních zvycích a ozdobíme
vajíčka tradiční voskovou technikou. Vyfouklá vejce a kra-
bičky na výrobky s sebou. Prosíme o nahlášení předem
Magdaléně Dobromile formou SMS na tel. 775 690 806.

úterý 23. 3.• 17.00
Zahájení Velikonoční výstavy
Základní škola Mohylová, Lužiny
Ve dnech 23. - 26. 3. se bude v naší škole konat již tradiční
Velikonoční výstava, na kterou jste srdečně zváni. Pro veřej-
nost je výstava přístupná již 23. 3. od 9.00 hodin.

úterý 23. 3. • 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Na programu pokračování přednáškového cyklu Prokopská
zastavení bude tentokrát promítání dvou filmů. Jedním je
dokumentární film o salesiánech Dej mi duši a ostatní si po-
nech, druhým film Krajinou ticha - putování krajinou těla,
duše a ducha v českém kulturním, společenském, filozofic-
kém kontextu a se známými průvodci. Během celého večera
bude přítomen režisér Otakáro Maria Schmidt.

středa 24. 3. • 14.45
Navštivte ovečky
Mateřská škola Ovčí hájek 2177
Zveme vás na Den otevřených dveří. Přijďte se podívat, jak
to u nás chodí a co všechno můžeme vašim dětem nabíd-
nout. Od 15.00 začíná divadelní představení Dášeňka. Milé
děti, těšíme se na vás.

čtvrtek 25. 3.– pátek 16. 4.
Výstava výtvarných prací
Atrium radnice Prahy 13
Své práce představí žáci výtvarného
oboru Základní umělecké školy
Stodůlky.

čtvrtek 25. 3.• 13.00–18.00
Zápis do mateřské školy
Církevní mateřská škola Srdíčko, Podpěrova
1879/2, Lužiny
Zápis dětí na školní rok 2010/2011 proběhne ve třídě u Veve-
rek. Nezapomeňte s sebou vzít občanský průkaz a rodný list
dítěte.

čtvrtek 25. 3.• 14.30–16.30
Simultánka s mezinárodním mistrem v šachu
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Ve spolupráci s šachovým klubem Věž pořádáme tradiční si-
multánku s mezinárodním mistrem v šachu Josefem Přibylem.
Své síly si můžete přijít změřit i vy.

Čtvrtek 25. 3.• 15.00 – 16.30
Praha 13 se představí
na Velikonočních trzích
Staroměstské náměstí
Pódium na Staroměstském
náměstí bude patřit boha-
tému velikonočnímu pro-
gramu, ve kterém se
představí také dětské pě-
vecké a taneční sbory
z Prahy 13.

pátek 26. 3.• 9.30–11.30
Babičky a dědečkové
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Nový cyklus přednášek o výchově pro rodiče Maminko
tatínku, nebojte se miminka. Na téma jak zapojit prarodiče do
výchovy nám bude přednášet Jana Mrázková - speciální pe-
dagog, rodinný terapeut. Hlídání dětí je zajištěno. Cena
80 Kč. Přihlásit se můžete na ovc@post.cz, více na
www.mcprokupek.cz.

sobota 27. 3. • 10.00–14.00
Kraslice zdobené drátem
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jarka Horná. Přineste si vejdumek, včelařský
drát - 0,8 - 0,6 měděný, železný, kleště štípačky. Cena
120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové na
tel. 257 325 439.

sobota 27. 3. • 13.30
Jízda k zahájení sezóny 2010
Start v Dobříči na náměstí
Cyklistický spolek Stodůlky si vás dovoluje pozvat na cyk-
listickou vyjížďku Zahájení sezóny 2010. Nejedná se o cyk-

listický závod, trasa není náročná, jede se společně
v jedné skupině. Cíl vyjížďky, která vede přes Loděnice,
Bubovice, Rudnou, je u Restaurace Na hrázi v Sobíně.
V případě špatného počasí (déšť, sníh) se akce uskuteční
v neděli 28. 3. v 10.00 hod. Bližší informace na css@sto-
dulky.cz, www.csstodulky.cz.

sobota 27. 3. • 20.00
Jarní ples
Spolkový dům, K Vidouli 727
Mateřská škola Běhounkova 2300 a výbor Klubu rodičů při
MŠ pořádají pro rodiče a přátele školy v pořadí již 14. Jarní
ples. Zahájení bude v režii tanečního kroužku dětí z ma-
teřské školy Běhounkova. Pak už bude parket patřit do-
spělým a disco hudbě Jiřího Přeučila. Vstupenky na ples si
můžete zakoupit od 1. 3. v mateřské škole. Informace
na tel. 251 619 700.

neděle 28. 3.
Mini zoo Malá Chuchle
Autobusová zastávka Malá Chuchle
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny zve všechny zájemce na
jarní vycházku. Připraveny jsou hry a soutěže nejen pro děti,
procházka lesoparkem a návštěva zoo. Více informací nalez-
nete týden před konáním akce na www.skhalaluziny.wz.cz,
můžete také kontaktovat paní Dagmar Kolandovou,
tel. 723 060 323.

neděle 28. 3. • 11.00–15.00
Hrajeme si s dráčkem ze sopky
Volcano Complex Restaurant, K Sopce 5
V Prokopském údolí se nachází vyhaslá sopka, kterou
dlouhá léta obývá neposedný barevný dráček Volcanek,
který má rád děti a pořád si chce hrát. Přijďte strávit s dráč-
kem nedělní oběd spojený s bohatým programem a výbor-
ným jídlem. Více informací na www.volcanocomplex.cz.

neděle 28. 3. • 16.00
Vítání jara
Refektář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
V podání Komorního smíšeného sboru (sbormistr Vít No-
votný) zazní jarně velikonoční hudba.

úterý 30. 3. • 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Ozdoby do zeleného osení
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
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Velikonoce se blíží, tak si vyrobíme s dětmi ozdůbky
na špejlích do zeleného osení. Malí šikulové si za pomoci
maminky vyzkouší malování, vystřihování i lepení. Prosíme
o nahlášení předem Ivě formou SMS, tel. 737 879 400.

úterý 30. 3. • 15.00–17.00
Informační odpoledne
Fakultní mateřská škola Sluníčko pod střechou,
Mohylová 1964
Zveme rodiče s dětmi, které se k nám chystají k zápisu
a chtějí o nás vědět víc, na návštěvní informační odpoledne
do naší krásné školičky. Těšíme se na vás. Bližší informace
na www.dis.cz/slunicko/.

úterý 30. 3. • 18.30
Velikonoce s lidovým
souborem Melodika
Obřadní síň radnice
Prahy 13
Základní umělecká škola
Stodůlky a Městská část
Praha 13 vás srdečně
zvou na Velikonoce s li-
dovým souborem Melo-
dika. Spoluúčinkuje
přípravný soubor Melo-
dinka a taneční oddělení
ZUŠ. Vstup zdarma.

středa 31. 3.
Video pohlednice z mého města
Základní škola Mládí
Ve středu 31. 3. je uzávěrka celostátní soutěže v anglickém
jazyce Video pohlednice z mého města. Soutěžní snímky za-
sílejte na adresu Základní školy, Mládí 135, 155 00 Praha 5 -
Stodůlky. Podrobnosti na www.dis.cz/videopohlednice.

středa 31. 3. • 8.30–11.30
Dveře dokořán
Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747
Navštivte nás se svými dětmi a budete si moci vyzkoušet,

jak vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Budeme si
společně hrát, zpívat, cvičit a vyprávět. Jak název Paletka
napovídá, jsme mateřská škola s výtvarným zaměřením,
a proto si i vy přijďte namalovat velikonoční vajíčko a spolu
s námi přivítat jaro. Všichni jste srdečně zváni. Více na tel.
235 519 560, mspaletka@seznam.cz.

Pondělí 5. 4.• 15.00 – 17.00
Praha 13 slaví Velikonoce
Staroměstské náměstí
Už víte, kam se půjdete podívat o velikonočních svátcích?
Ti, kteří zajdou na Staroměstské náměstí, určitě nebudou li-
tovat. V pondělí pobaví všechny diváky skvělá velikonoční
nadílka se spoustou soutěží o hezké ceny, která bude tra-
dičně v režii neposedného klauna Albertíka.

úterý 6. 4. • 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší - Sluníčko
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa

Hola děti, pojďme společně přivolat sluníčko, vyrobíme si
ho z papírového tácku. Prosíme o nahlášení předem Petře
formou SMS na tel. 603 404 451.

středa 7. 4. • 13.00–17.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Šikulka, Hostinského 1534
V rámci Dne otevřených dveří si mohou děti i rodiče prohléd-
nout prostředí naší školky, pohrát si s kamarády a pod vede-
ním paní učitelky si vyzkoušet výtvarné čarování. Přijďte,
těšíme se na vaši návštěvu. Více na skolka.sikulka@razdva.cz,
ww.webpark.cz/skolka-sikulka.

Čtvrtek 8. 4.• 16.30 – 17.30
Praha 13 se představí na Velikonočních trzích
Staroměstské náměstí
Pódium na Staroměstském náměstí bude patřit bohatému
velikonočnímu programu, ve kterém se v rámci Velikonoč-
ních trhů již podruhé představí také dětské pěvecké a ta-
neční sbory z Prahy 13.

pátek 9. 4. • 16.00
Velikonoční zajíček
MC Prokůpek v Komunit-
ním centru sv. Prokopa
Hravé odpoledne pro děti s na-
dílkou. Možná přijde i oprav-
dový zajíc s košíkem zdravých
dobrot. Přijďte se podívat.

neděle 11. 4. • 13.00–15.00
Jarní burza dětského oblečení
Základní škola Janského 2189
Zveme vás na jarní burzu pro dvojčátka a ostatní děti, která
se bude konat v prostoru dvou velkých tělocvičen školy. Již
tradičně si můžete ošacení, boty, hračky, kola, kočárky
a další věci sami prodat nebo koupit od ostatních rodičů.
více na 251 627 543, 604 517 589.

pondělky 12. 4. – 21. 6.• 19.00–21.30
Večerní kurzy Alfa
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Od 12. dubna budou každé pondělí probíhat večerní kurzy
Alfa - praktický úvod do křesťanství. Seznámíte se se zá-
klady křesťanské víry, bude prostor pro občerstvení, přátel-
ské popovídání a diskuzi nad danými tématy. Alfa je
místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou,
nevhodnou nebo zaujatou. Kontakt na vedoucího Alfy:
P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, scarano@seznam.cz.
Další informace je možné získat na tel. 251 618 893,
www.centrumbutovice.cz nebo www.kurzyalfa.cz.
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Téma StopuTéma Stopu

V listopadu loňského roku proběhl
v Úřadu MČ Praha 13 utajený
audit, který si vedení úřadu objed-
nalo u profesionální agentury West-
minster, s. r. o. „Jsme si vědomi
obrovského významu komunikace
pracovníků úřadu s občany,“ říká
starosta David Vodrážka.„Snažíme
se dlouhodobě vzdělávat naše pra-
covníky a působit na ně, aby se za
všech okolností chovali vstřícně, ko-
rektně a profesionálně. Proto jsme si
chtěli ověřit úroveň naší komunikace
také profesionálním auditem.“

V průběhu celého měsíce pro-
vedli auditoři na 600 unikátních
kontaktů, v podstatě se všemi
pracovníky úřadu, samozřejmě
v první řadě s těmi, kteří přichá-
zejí do styku s občany. Osoby
nejrůznějšího věku, od studentů
přes matky s dětmi až po seniory,
provedly 158 osobních návštěv,
249 telefonních hovorů a zaslaly
251 e-mailů. Při osobních návště-
vách hodnotily celou řadu
aspektů od prostředí a orientace
v budově až ke vzhledu, chování,
vstřícnosti a profesionalitě úřed-
níků. Samozřejmě také hodnotily,
jak úředník zvládl jejich problém
po odborné stránce. Podobně byla
hodnocena rychlost, vstřícnost
a odbornost při telefonické
a e-mailové komunikaci. Auditoři

si ale všímali i takových důleži-
tých detailů, jako je představování
a používání zdvořilostních for-
mulací.

Auditoři ukončili svoji práci
zpracováním závěrečné zprávy
o auditu, která sumarizuje vý-
sledky celého šetření, odhaluje
silné i slabé stránky v komunikaci
a doporučuje opatření k nápravě
nedostatků. Zpráva byla prezen-
tována na tiskové konferenci na
radnici 18. února. Výsledky auditu
na Úřadě MČ Praha 13 byly nad
očekávání dobré. Auditoři v 93 %
případů shledali zaměstnance
úřadu kompetentními, v 91 % byli
spokojeni s jejich jednáním
a v 87 % pozitivně reagovali na
prostředí kanceláře. Budovu i její
vnější a vnitřní prostředí kladně
ohodnotili v plných 95 % případů,
se vzhledem a chováním pracov-
níků či pracovnic Úřadu MČ
Praha 13 byli spokojeni dokonce
z 96 %, stejně kladně se vyjádřili
ke srozumitelnosti a obsahu pro-
jevu úředníků. Ve třech čtvrtinách
případů kladně ohodnotili tele-
fonní hovory s úředníky. Kontakt
s Úřadem MČ Praha 13 prostřed-
nictvím e-mailové korespondence
ocenili pozitivně z 92 %. Podle
Petry Zářecké, konzultantky spo-
lečnosti Westminster, se Praha 13

svými výsledky zařadila mezi nej-
lépe komunikující městské části
v Praze. „Ve sportovní terminolo-
gii bych řekla, že jí patří medai-
lové umístění,“ řekla na tiskové
konferenci zpracovatelka zprávy
Petra Zářecká. „Velmi dobrý vý-
sledek pracovníků v komunikač-
ním auditu nás samozřejmě
potěšil a rád bych všem úřední-
kům moc poděkoval,“ doplnil
starosta David Vodrážka. „Audit
jsme ale neobjednávali proto,
abychom soutěžili s jinými měst-
skými částmi, kdo je lepší, ale
abychom zjistili skutečný stav
věcí a současně odhalili místa,
kde ještě máme v komunikaci co
zlepšovat.“

Komunikační audit samo-
zřejmě není prvním krokem
úřadu Prahy 13 ke zkvalitnění
své práce. Již více než 5 let po-
užívá pro zlepšení služeb, které
poskytuje občanům, model kva-
lity Common Assessment Fra-
mework (zkráceně CAF).
Během této doby byl úřad za do-
sažené výsledky několikrát oce-
něn. Naposledy to bylo 9. února
na Národní konferenci kvality ve
veřejné správě, kde náš úřad ob-
držel cenu Ministerstva vnitra
„Organizace dobré veřejné
služby.“ Jedním ze základních
pilířů modelu CAF je zaměření
na zákazníka a posilování tzv.
zákaznického principu i u orga-
nizací veřejné správy. Správní
obvod Praha 13, který zahrnuje
i Prahu – Řeporyje, má přibližně
60 tisíc obyvatel, tzn. 60 tisíc zá-
kazníků úřadu.

Úřad si již dříve zpracovával
menší průzkumy spokojenosti

zákazníků, ale jejich výsledky
byly spíše orientační a nevyhnuly
se určité míře subjektivního ná-
hledu. Proto bylo rozhodnuto
o provedení profesionálního prů-
zkumu, rozsáhlého komunikač-
ního auditu. Audit samozřejmě
objevil také rezervy a nedostatky.
Jejich odstranění při zachování
dosavadní vysoké profesionality
úředníků je jedním z prvořadých
úkolů Úřadu MČ Praha 13 pro
nejbližší budoucnost.

Vedení úřadu momentálně vý-
sledky auditu vyhodnocuje a při-
pravuje opatření. Naštěstí těchto
negativních zjištění není příliš
mnoho a náprava některých bude
poměrně snadná. Obecnější věci
jako jednotné představování do
telefonu, způsob komunikace
elektronickou formou a jednotná
forma podepisování zaměstnanců
v e-mailové komunikaci, ale
i otázka vhodnosti oblečení úřed-
níků, které byly dosud poměrně
vágně řešeny v etickém kodexu,
bude řešit vydáním specializova-
ného vnitřního předpisu. Prob-
lémy na jednotlivých odborech
jsou v současné době řešeny po-
hovorem tajemnice s příslušnými
vedoucími odboru. Otázky spo-
jené s budovou, jako je provoz
a zejména orientační systém
v budově bude řešit tajemnice
úřadu ve spolupráci s odborem
hospodářské správy.

Komunikační audit prokázal
vysokou míru profesionality úřadu
i všech jeho zaměstnanců. Jde
o to, si tento kredit udržet, aby se
občané na úřadě cítili dobře a od-
cházeli spokojeni.

Martin Šmíd a Samuel Truschka

Audit prověřil kvalitu komunikace úředníků s občany
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Vážené dámy, vážení pánové,
již několik let s radostí čtu vámi
vydávaný časopis STOP. Velmi oce-
ňuji především různorodost témat
a užitečných informací týkajících se
naší městské části. Většinou obyvatel
bydlících zatím v obecních bytech je
velmi pozitivně vnímáno zveřej-
něné usnesení zastupitelstva ze dne
9. 12., ve kterém se rozhodlo o pro-
deji zbytku obecních bytů. Možná

by bylo dobré informovat v dalších
číslech, jak mají zájemci o koupi po-
stupovat, jaký vidíte časový har-
monogram odprodeje, kdo a kde mi
vystaví požadované potvrzení, že
na území hl. města Prahy nevlast-
ním žádnou nemovitost nebo to,
kdo bude vlastním prodejem pově-
řen, kam by občané měli směřovat
své další dotazy, kdy má být celý
proces završen. Ještě jednou Vám

děkuji za krásná čísla, především
za rubriku historie, za rozmanité
soutěže, atd.

vybráno z dopisu pana Antonína Hamáčka

Vážený pane Hamáčku,
děkujeme za Váš e-mail, který nás
v redakci potěšil. Budeme se sna-
žit, aby STOP byl i nadále ob-
sažný a zajímavý. Děkujeme také
za Váš podnět. Informacím o při-

pravovaném prodeji bytů jsme se
věnovali a budeme se samozřejmě
věnovat i v dalších číslech. V sou-
časné době probíhá výběr pro-
dejce, který bude prodej po
technické stránce zajišťovat. Jak-
mile budeme mít k dispozici další
informace i odpovědi na Vaše
otázky, neprodleně je zveřejníme.

Za celou redakci děkuji za Váš
zájem. Samuel Truschka, šéfredaktor

Z vašich dopisů

mální částkou. Pracuje v noci na dis-
kotéce jako barman, ve dne spí. Když
se pohádají, on se stěhuje pryč a
opouští ji. Ona ho prosí, aby zůstal...

Co mají oba příběhy společ-
ného? Závislí partneři se tolik
bojí opuštění a samoty, že obětují
i vlastní hrdost. Řešení – nemů-
žeme měnit partnery, ale mů-
žeme měnit sebe. Chovat se tak,
abychom si sami sebe mohli vážit
a byli tak rovnocennými partnery
svým protějškům. Někdy je těžké
vymezit si vlastní hranice a sta-

novit: ano, toto ještě můžu ak-
ceptovat, NE, toto jednání už si
ke mně nikdo nemůže dovolit.
Dokonce odmítnutí a stanovení
si vlastní hranice ani ve výše zmí-
něných příbězích nemusí zname-
nat rozchod, ale třeba i to, že nás
partner konečně začne brát
vážně, jako sobě rovnocenného.

Všem čtenářům STOPu přeji
vyvážené a pohodové vztahy :-).
PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633,

hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz

Nerovné vztahy aneb umění říci NE
...Rok bydleli společně u něho v bytě
- ona nikdy nepřispěla na nájem, na
jídlo a jemu bylo hloupé si o peníze
říct. Nyní se z úsporných důvodů
přestěhovali do rodinného domu
k jeho rodičům a společně domluvili,
kolik budou přispívat na provoz
domu. Zatím ale ani jeden žádné
peníze rodičům nedali. Ona si stále
telefonuje s předchozím partnerem,
často partnerovi nezvedá telefon, on

i několik dní neví, kde ona je a stále
ji prosí, aby mu to nedělala. Vždy je
připravený ji kdykoli přijmout
a stále ji dává najevo, jak moc o ni
stojí, za všech okolností...

...Mladý pár s půlročním mimin-
kem. On atraktivní upravený spor-
tovec - ona unavená, milá, štíhlá,
příjemná... závislá. Bydlí společně
v jejím bytě, ona platí hypotéku, ná-
klady na bydlení, na jídlo, na oble-
čení, na miminko (z mateřské
a z peněz od rodičů). On někdy při-
spěje do společného rozpočtu mini-

Na co se ptáte
Odpovídá psycholog
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Kdyby cca r. 1300 př. n. l. nebyl
prazvláštním způsobem vysvobo-
zen izraelský národ z egyptského
područí, kdyby se kolem roku 0
nenarodil Ježíš zvaný Nazaretský,
o jehož existenci se zmiňují i
římští historici, kdyby tento Ježíš
nebyl kolem roku 33 ukřižován,
kdyby Ježíš nevstal z mrtvých
(máme o tom svědectví jeho sou-
časníků), kdyby nám to nezapsali
jeho následovníci první generace
- Matouš, Marek, Lukáš a Jan,
kdyby k nám nepřišli věrozvěs-
tové hlásající evangelium, měli
bychom maximálně pohanské
svátky jara či něco podobného.

Ale naštěstí všechna tato
kdyby nenastala a náš národ se
měl možnost potkat s křesťan-
stvím. A byly doby, kdy byl celý
křesťanský. Velikonoce tedy ne-
jsou žádným pohanským mysté-
riem ani obchodním trikem, ale
jednoznačnou vzpomínkou na
události, které přinesly do na-
šeho světa zcela novou dimenzi.
Jakou? To nové spočívá v tom, že
dobro už se nemusí dělat proto,
že je na to zákon, ale proto, že si
Bůh zamiloval lidi tak moc, že
za ně Ježíš zemřel. Byl ochoten
položit život, smrt přemohl
vzkříšením a každého člověka

pozval k účasti na tomto tajem-
ství. Není většího aktu Lásky
než dát svůj život pro druhé,
které miluji. Velikonoce nás bo-
hatě vyučují v umění milovat
uprostřed strhujícího a chvílemi
velmi tvrdého Ježíšova příběhu.
To, co Ježíš učinil, není samo-
účelné znehodnocení vlastního
života, ale zhodnocení života pro
lásku a z lásky.

Možná bychom to mohli
vzdáleně přirovnat k rodičovské
lásce. Kdyby se například ma-
minka a tatínek starali o své dítě
jenom proto, že musí a ne proto,
že své dítko milují, kdyby rodiče
počali dítě jen proto, aby nevyhy-
nul rod nebo proto, že dítě je
dobrý doplněk do života jako
náušnice či auto, a ne z lásky,
bylo by to samoúčelné a sobecké
zneužití a znehodnocení jejich
života i života dítěte. Ale činit
tyto věci z lásky, to je naplnění
a zhodnocení života, i když je
nutné se uskromnit a dokonce
i kdyby to mělo stát vlastní život.

Exploze lásky do společnosti
prvních staletí našeho letopočtu
byla po velikonočním činu Ježíše
Krista nezadržitelná, až nepo-
chopitelná. Změna mentality ob-
rovská. A dodnes trvá tato síla

evangelia (jen média o tom až na
výjimky zpravidla mlčí). V kra-
jích, kde je v současnosti hlásáno
evangelium Ježíše Krista a kde
ho lidé neznali, prožívají stejnou
proměnu a sílu, osvobození
a probuzení lásky, jako tenkrát.

V naší době mnozí „lepší lidé”,
kteří často již o pravém poselství
evangelia nic netuší, udělali z lidí
v opravdové nouzi nástroj k zís-
kání volebního hlasu pomocí
„charitativních“ akcí, místo
opravdově a nezištně prokazo-
vané lásky. Bez Ježíšovy přítom-
nosti láska bohužel často ztrácí
obsah a proměňuje se podle
hesla: „Lásku mám, když z toho
něco mám“. Ale to je buď od-
porné obchodničení s lidským

vztahem, nebo sobecké parazito-
vání na lidských potřebách.

Mám jednu nabídku: přečtěme
si znovu, o co vlastně v evangeliu
(radostné zvěsti) jde. Pokud se
rozhodnete přečíst si v postní
době či na Velikonoce z Bible Je-
žíšův příběh třeba v evangeliu
podle Matouše, čtěte očima vní-
majícíma lásku a ne očima histo-
rického kritika! Opusťme
předsudky a nechme na sebe pů-
sobit Ježíšovu dobrotu, ze které
nevyňal ani ty, kteří ho ohrožo-
vali. Přál bych nám všem, aby-
chom si prožili, inspirováni
velikonočními událostmi, nové
osvobození od „musím“ k onomu
„chci, protože miluji“. Bylo by
skvělé, kdyby se nám postní doba
stala časem projevu lásky a pře-
konávání vlastního sobectví. Až
se naučíme opět žít láskou, která
je ochotná dát sama sebe všanc,
objevíme opravdové štěstí.

P. Michael Špilar

Velikonoce by nebyly, kdyby...

VVeelliikkoonnooččnníí  bboohhoosslluužžbbyy  
vv  rrooccee  22001100

Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách

Zelený čtvrtek (1. 4.): 18.00 hod. - mše sv. na památku 
ustanovení Eucharistie

Velký pátek (2. 4.): 17.15 hod. - pobožnost křížové cesty
18.00 hod. - velkopáteční obřady

Vigilie vzkříšení (sobota 3. 4.): 21.00 hod. 
katechumeni přijímají iniciační svátosti

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 4. 4.):
8.00 hod. - mše sv. 
18.00 hod. - mše sv. 

Velikonoční pondělí (5. 4.): 8.00 hod. - mše sv.

Komunitní centrum sv. Prokopa

Zelený čtvrtek (1. 4.): 17.00 hod. - mše sv. na památku
ustanovení Eucharistie

Velký pátek (2. 4.): 17.00 hod. - velkopáteční obřady
Bílá sobota (3. 4.): 8.30 hod. - modlitba se čtením

a katechumenátní obřady
Vigilie vzkříšení (sobota 3. 4.): 19.00 hod.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (neděle 4. 4.):

9.30 - mše sv.
11.00 - mše sv.

Velikonoční pondělí (5. 4.): 11.00 - mše sv.
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Masopust slavil kulatiny

Cena za dobrou veřejnou správu
Na 6. národní konferenci kvality
ve veřejné správě, která se ko-
nala v Táboře, obdržela Městská
část Praha 13 rezortní cenu Mi-
nisterstva vnitra Organizace
dobré veřejné služby za rok 2009.
Již páté ocenění Prahy 13 za
kvalitu veřejné správy převzal
9. února na slavnostním večeru
místostarosta městské části Petr
Zeman z rukou náměstka mi-
nistra vnitra Richarda Nouzy.
Praha 13 získala ocenění za již
pětileté uplatňování hodnotícího
rámce CAF (Common Assess-
ment Framework), který po-

máhá vyhodnocovat vývoj kva-
lity služeb úřadu pro občany 
a dále je zlepšovat. Radnice zís-
kala toto „stříbrné ocenění“
práce svých úředníků již za roky
2006, 2007 a 2008.

„Mezi prací úředníků před dva-
ceti lety a dnes je obrovský rozdíl,“
řekl místostarosta Petr Zeman.
„Dnešní úředníci si uvědomují, že
vykonávají službu pro občany 
a snaží se vyjít vstříc a skutečně
pomoci. Rád bych pracovníkům
úřadu za jejich vstřícnost a profe-
sionalitu poděkoval.“

Samuel Truschka

Karnevalový rej maškar, masek 
i převleků se letos vesele sešel už
podesáté. Tři průvody, které už
tradičně vycházejí od radnice,
kostela ve starých Stodůlkách 
a z Velké Ohrady, se s radostným
tancem a výskotem průvodců –
chůdařů setkaly v Centrálním
parku u bývalého Domu dětí.
Slavnostní úvod starosty Davida
Vodrážky a řeznického tovaryše
Petra Zemana podpořilo blahos-
klonně i sluníčko a křepké po-

dupávání všech účastníků slibo-
valo, že tohle sobotní mrazivé
odpoledne a zasněžený maso-
pust k sobě skvěle padnou. Smí-
šené kvarteto Vos se chopilo
opratí zábavy a rozjelo zábavní
leporelo soutěží, chytlavých ta-
nečků i takřka sborového zpěvu
za účasti všech přítomných. Byly
vyhlášeny nejkrásnější masky
malých i dospělých, neoceněná
nezůstala ani tradiční sborová
účast hasičů. Tentokrát zvolili

převleky konku-
renční partičky
z pekla. Jako host
vystoupil Milan
Drobný a směsicí
pestrých festivalo-
vých melodií pod-
pořil veselou
atmosféru malých 
i větších maškar.
Prostě si to v sobotu
odpoledne v Cen-
trálním parku
všichni užívali.
Akorát mě maličko
hnětla jedna drob-
nost. Carne - vale 
je přece maso - půst
a tam vám bylo jitr-
nic a klobásek. No, 
ale hlavně svařáčku 
a punče. Tak zase
příští rok – už poje-
denácté. 

Dan Novotný 
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Místostarosta 
Petr Zeman převzal cenu 

ve společnosti tajemnice úřadu
Kateřiny Černé a Martina Šmída

z kanceláře tajemníka 
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Dárky šité na míru
V úterý 26. ledna se v obřadní
síni radnice konal v pořadí už
pátý ročník Hvězdy pro hvěz-
dičku, akce o. s. Peppermint,
která si klade za cíl propagovat
tzv. hostitelskou péči. Tentokrát
byly „hvězdičky“ z dětského do-
mova v Plané u Mariánských
Lázní. Za naši městskou část je 
i řadu hostů přivítal zástupce sta-
rosty David Zelený. Poté už pat-
řilo pódium „hvězdám“, tedy
účinkujícím. Martin Dejdar, Ka-
teřina Mátlová, Petra Černocká,
Richard Tesařík, Honza Kalou-
sek, Pavel Kožíšek, Martina
Dvořáková a další dokázali navo-
dit skvělou atmosféru. 

„Já se nejrůznějších charita-
tivních akcí účastním poměrně
často,“ řekl Honza Kalousek.
„Ne proto, abych se zviditelnil,
jsem zkrátka přesvědčený, že
kdo nějakým způsobem může
pomoci těm, kteří pomoc
opravdu potřebují, měl by to
udělat. S ředitelkou sdružení
Peppermint Šárkou Kuželovou
spolupracuji už delší dobu 
a společně doufáme, že se
všechny naše projekty budou
úspěšně rozvíjet a že pomůžeme
co největšímu
počtu dětí 
z dětských do-
movů.“

„Byli jsme
první, kdo začal
o možnosti hos-
titelské péče,
která je jednou 
z nejjednoduš-
ších forem péče
o dítě z dět-
ského domova,
hovořit,“ pozna-
menala Šárka
Kuželová. „Le-

gislativa i administrativa jsou 
v tomto případě shovívavější 
a jednodušší. Hostitelská péče
nabízí dítěti možnost trávit
např. víkendy nebo prázdniny
jinde než u rodičů nebo v do-
mově a určitě je dobré, aby se 
s touto možností seznámilo co
nejvíce lidí.“ 

Většinou se na programu ak-
tivně podílejí i děti. Tentokrát si
ale připravily jen jednu písničku,
protože na přípravu nebyl čas. Po
zhruba osmi letech se totiž z na-
prosto nevyhovujícího prostředí
nemocničního areálu stěhovaly
do nového dětského domova. 

Závěr programu patřil předá-
vání vánočních dárků, vybraných
podle přání dětí. Protože Šárka
Kuželová nemá ráda slovo
„nejde“, zařídila, aby za nimi při-
šel Ježíšek ještě jednou. Ostatně,
proč ne. „Jsem ráda, že dárky
dětem kupují i jednotlivci,“ do-
dala. „Z naší městské části se 
k nám letos přidalo zhruba 
20 rodin, další přinesla druhá 
vicemiss EU Vietnam Nguyen
Mai Anh, a to je úžasné.“ 
Více na www.peppermint-cz.cz.

Eva Černá

Tématem bylo sídliště Lužiny
Ve středu 17. února navečer pro-
běhla ve společenské místnosti
FZŠ Brdičkova třetí beseda ze
série Radnice přichází za vámi.
Starosta David Vodrážka a jeho
zástupce Petr Zeman přišli
odpovídat tentokrát na otázky
obyvatel sídliště Lužiny. Po úvod-
ním slově starosty se debata sto-
čila na několik hlavních témat,
která účastníky zajímala - pokra-
čování revitalizace vnitrobloků,
další vývoj soukromého projektu
u metra Luka, otázky restitucí
pozemků, stanovení regulačních
plánů a možnosti radnice zveřej-
ňovat stavební záměry. Poměrně
dlouhá diskuse se rozvinula
o problémech s parkováním,

o soudním sporu s vlastníkem
garážového domu v Archeolo-
gické a o plánovaných stavbách
vzdělávacích zařízení v Bellušově
ulici. Většina přítomných občanů
i zástupců občanských sdružení
se chtěla seznámit se stanovisky
a postupem radnice  ve zmíně-
ných otázkách. Dozvěděli by se
jistě více, kdyby tři z účastníků
besedy, kteří hlasitě skákali do
řeči starostovi i ostatním účast-
níkům, dali prostor všem. Přesto
se snad dostalo na všechny taza-
tele z Lužin, kteří vznesli řadu
konkrétních podnětů. Radnice se
všemi náměty a stížnostmi bude
zabývat.

Samuel Truschka
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Děti jsou nejpřísnější, ale nejvděčnější publikum

Nedávno jste byl zvolen novým, mimochodem v histo-
rii vůbec nejmladším, prezidentem Českého magic-
kého svazu. Co to znamená a jak jste se ke kouzlení
vlastně dostal?
Český magický svaz sdružuje naše profesi-
onální a amatérské kouzelníky a v letošním
roce oslavil 40. výročí od svého vzniku.
Mnozí členové jsou právě holky a kluci, kteří
se o kouzlení zajímají. Já sám jsem se ke
kouzlení dostal naprostou náhodou jako jede-
náctiletý kluk, když jsem si
vypůjčil v knihovně knížku
pro začínající kouzelníky.

Měl jste ve svých začátcích nějaké
vzory? 
Od dětství byl mým obrov-
ským vzorem slavný americký
kouzelník Harry Houdini,
jemuž jsme později u nás 
v Divadle kouzel věnovali
jeden salonek, kde si dnes
návštěvníci mohou prohléd-
nout fotografie a plakáty 
z jeho legendárních předsta-
vení. Dokázal se vyprostit 
z jakýchkoli pout, svěracích
kazajek, nechal se hodit 
v sudu do řeky a unikl. 
A když si diváci u nás v di-
vadle sáhnou na jeho kouzel-
nickou hůlku, tak se jim splní tajné přání...

Čím vším musí být mág?
Kouzelník je psycholog, herec a člověk ši-
kovný na ruce v jednom. Výsledkem pak je
dokonalý klam. Divák musí tomu, co vidí 
a prožívá, uvěřit. A u malého dítěte to platí
dvojnásob. Lidé přicházejí proto, že chtějí
zažít iluzi. Také z toho důvodu každý kouzel-
ník skládá slib, že nikdy neprozradí nic 
z umění moderní magie.

Vloni jste ale nejen pro děti vydal knihu Lexikon
magie a kouzel, kde jste některé triky zveřejnil. 
Lexikon jsem napsal jako takové malé podě-
kování té knížce, kterou jsem si kdysi v dět-
ství vypůjčil. Čtenáři se tam mohou naučit
sedmdesát jednoduchých kouzelnických
triků. Ona jsou taková kouzla, která se čas od
času dají laické veřejnosti k dispozici, aby se
třeba „narodil“ nějaký nový kouzelník. 

V každé knížce je navíc jako dárek vstu-
penka do Divadla kouzel na představení Ma-
gická esa. Pro zájemce o moderní magii
připravujeme letos ještě DVD. Kdo chce
začít s kouzlením, ať se podívá na www.kou-

zelnickyobchod.cz. Já sám ostatně jednou
ročně pořádám mezinárodní festival Velká
cena Divadla kouzel, určený právě mladým
začínajícím kouzelníkům.

Snažil jste se někdy na kouzlení lákat děvčata?
Samozřejmě. Jako kluk jsem na kouzla holky
balil. Dnes už nečaruji ani mezi přáteli, ti
mě znají jenom z divadla. Moje manželka
chodí na zkoušky nebo na ní zkouším svá

kouzla jako na první – ona totiž principy
kouzelnických tajemství nezná. Potřebuji,
aby měla zdravý odstup a řekla mi, jak se jí
to kouzlo líbí.

Oslovuje magie současné diváky?
U českého publika ještě bohužel někdy pře-
trvává taková ta prvotní asociace, že když se
řekne kouzelník, tak si lidé představí pána 
ve fraku, který tahá králíky z klobouku. 
A toto vnímání naší profese bych rád nyní, 
z pozice prezidenta Českého magického
svazu, pomohl alespoň trochu změnit. 
Ve světě už to takhle dávno nefunguje. Lidé
jsou tam zvyklí, že moderní magie je dyna-
micky se rozvíjející a divácky atraktivní obor
showbyznysu. V zahraničí naopak moderní
magie zažívá velikou renesanci a kouzel-
nické produkce se těší obrovskému zájmu.
Psychologové to vysvětlují tím, že v dnešní
přetechnizované době se lidé vrací na živá
kouzelnická představení, aby ten pocit
okouzlení mohli prožívat na vlastní oči.

Teď prosím mávněte kouzelnickou hůlkou a přeneste
nás do vašeho Divadla kouzel. Jak došlo k jeho zalo-

žení a co všechno tam mohou návštěvníci vidět? 
Já jsem si ten prostor bývalého kina v Lí-
beznicích u Prahy původně pronajal jako
sklad kostýmů, ale potom, když jsem stál 
v hledišti, které je úžasně zkosené, že i malé
děti krásně vidí, a zamiloval se do zdejší
opony, jsem se rozhodl, že tu udělám něco,
jako jsem předtím udělal v Japonsku. Naše
Divadlo kouzel je umístěné podobně jako to
japonské, na hlavním silničním tahu za
městem. Naším pilotním pořadem pro do-
spěláky a větší děti je show Magická esa,
kde se můžete těšit na velké copperfieldov-
ské iluze, kdy třeba procházím vrtulí obrov-
ského ventilátoru, potom tam máme
čtyřmetrovou skluzavku času, která změní
člověka v malé dítě, nebo tam kolegyně stří-
lím z děla. Pak máme samozřejmě různé

speciální pořady pro naše
nejmenší diváky. Navíc si
tam můžete mimo jiné pro-
hlédnout i sbírku historic-
kých plakátů a dobových
rekvizit. Ostatně, přijďte se
podívat. Aktuální program
naleznete vždy na www.di-
vadlokouzel.cz.

Máte představení i mimo vaše di-
vadlo?
Všechna dětská představení
hrajeme i na zájezdech.
Pouze představení Magická
esa je technicky přímo šité
na jeviště Divadla kouzel,
takže toto představení uvi-
díte pouze u nás. 

Jaké je to čarovat pro děti? Je 
v tom nějaký rozdíl například oproti vystupování 
pro dospěláky?
Zásadní rozdíl je v tom, že malé děti vám
jako kouzelníkovi věří, že opravdu dokážete
zázraky. A v té důvěře je nesmíte zklamat.
Větší děti, které už vědí, že kouzla jsou
pouze technické triky, se snaží přijít na je-
jich princip, a pokud uděláte sebemenší
chybičku, tak na ni nekompromisně a na-
hlas upozorní. V tom je rozdíl od dospě-
láků, kteří případnou drobnou chybu
decentně přejdou mlčením. Zkrátka, děti
jsou pravdomluvné a u nich se nikdy nevy-
plácí na jevišti ani v životě chybovat, jinak
vám to spočítají. Nejen jako kouzelníkovi,
ale i jako rodiči. Každý rodič jistě ví, o čem
mluvím...

Váš repertoár je zaměřený především na děti. Co
byste přičaroval těm, pro které jste vystupoval u nás
na třináctce v programu Hvězda pro hvězdičku –
dětem z dětských domovů?
To je jednoduché. V první řadě úplnou 
a šťastnou rodinu a pak bych v tom kouzlení
asi ještě chvíli pokračoval.

Eva Černá

Kouzla a děti patří neodmyslitelně k sobě. Průvodcem světem kouzel a iluzí nám
bude osoba nejpovolanější, Pavel Kožíšek. Náš nejúspěšnější iluzionista, mistr
světa ze Světového poháru bavičů, ředitel Divadla kouzel, vystudovaný doktor
filozofie, nově také prezident Českého magického svazu a člověk, který se zapojil
do projektu Hvězda pro hvězdičku, takže se pravidelně objevuje v Praze 13. 
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SportSport

Ani letos neporušili žáci ZŠ
Kuncova tradici a vypravili se již
posedmé do rakouských Alp.
Týden od 27. ledna pobývali 
v malebném středisku Hohen-
tauern. Tento výběrový kurz
patřil žákům 8. a 9. tříd, kteří
si v Alpách zdokonalovali  do-
vednosti získané na kurzu
v 7. ročníku. Letos jich vyjelo
rekordních 48. 

O lyžování a snowboarding je 
v naší škole opravdu veliký zájem.

Na hory vyjíždějí už i žáci 
I. stupně, kteří se na zimních ško-
lách v přírodě - díky obětavým
učitelkám - učí základům lyžování
a snowboardingu. Každoročně
pořádáme lyžařský kurz v 7. roč-
níku, letos se ho zúčastnilo na
Špičáku na Šumavě 35 žáků. 

Plně si uvědomujeme, že bez
pochopení vedení školy bychom
takové projekty realizovat ne-
mohli, takže děkujeme.

Marie Franicová

Lyžařský zájezd do Rakouska

Ve dnech 13.-14. února proběhlo
ve FZŠ Brdičkova již 
15. mistrovství republiky juniorů
v deskové hře go. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích, do 16 let a do
12 let. Zúčastnilo se 16 nejsilněj-
ších českých juniorů. Mistrem
republiky  v kategorii do 16 let se
stal podle očekávání Lukáš Pod-
pěra z Prahy, hráč síly 3. danu,
který patří i do české seniorské
špičky a již  několikrát
se probojoval do finále
MR v kategorii seniorů.
Vítězem kategorie do
12 let se stala Kamila
Šamajová z Ostravy.
Souběžně s mistrov-
ským turnajem pro-
běhly i dětské turnaje
pro začátečníky 
a mírně pokročilé. 
O vítězství v kategorii
začátečníků se nakonec
po lítých bojích podělili
tři hráči z Prahy 13 -
Ondra Brož, Dušan
Jánský a Kuba Makov-
ský. Turnaj pokročilých
vyhrál Honza Praus,
rovněž z Prahy 13.

Společný turnaj pro začátečníky 
i pokročilé vyhrál Mikuláš Ku-
bita z Prahy 6. Celá akce se ko-
nala pod záštitou Velvyslanectví
Japonska v ČR. Součástí dopro-
vodného programu tak byla i be-
seda o Japonsku, kterou vedl
ředitel Informačního a kultur-
ního centra při velvyslanectví pan
Kohei Tsukamoto.

Jana Hricová

Mistrovství republiky v deskové hře go

Ve dnech 26. a 27.
ledna se v ZŠ Jan-
ského konalo 
obvodní kolo 
v košíkové žáků 
a žákyň II. stupně
základních škol
Prahy 13 a studentů
Gymnázia Jaroslava
Heyrovského. Skvěle
si vedli mladí basket-
balisté ze Základní
školy Kuncova, kteří získali cel-
kem tři prvenství, a to v kategorii
chlapců 8. – 9. tříd, v kategorii
dívek stejných ročníků a rovněž 
v kategorii chlapců 6. – 7. tříd.
Pochvalu za vzornou reprezentaci
školy si zaslouží nejen hráči 
a hráčky, ale i jejich učitel a tre-
nér Pavel Šenk.

Vedení ZŠ Kuncova oznamuje,
že i v příštím školním roce otevře
pro budoucí šesťáky sportovní
studijní skupinu se zaměřením
na basketbal a judo. Podmínky
přijímacího řízení do sportovní
studijní skupiny včetně přihlášky
naleznete na  www.zskuncova.org

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Pravidelné hokejbalové soutěže se
v Praze začaly hrát roku 1988.
Tehdy se datuje vznik hokejbalo-
vého klubu Prahy 13 - vzniká
SKK Park Praha a o šest let poz-
ději samostatný SK Sport Park
Praha. Dnešní klub HC Kert Park
Praha vznikl až v roce 2001 slou-
čením SK Sport Park Praha, HC
Kotelna Praha a SK Prosek Stars. 

Mezi úspěchy týmu z Lužin
patří trojnásobný titul mistra
České republiky. Úspěšný klub si
zaslouží podporu,  a tak se klub
díky pomoci místní radnice
může od loňského roku chlubit
novým hřištěm. 

V sobotu 6. února se konal již
3. ročník taneční zábavy HC
Kert Park Praha, tentokrát za
doprovodu hudební skupiny
Globus band. V sále se sešlo
kolem dvou stovek lidí, mode-
rování se ujala prověřená dvojice
Milan Kubíček a Tomáš Smu-
tek, který v závěru večera do-
konce zazpíval několik songů.

Bohatá tombola zajistila, že
žádný z hostů neodcházel 
s prázdnou. 
A na závěr informace o náboru
hráčů:
Mladší žáci 
Ročník 1997 a mladší
Informace na www.kert-park.cz
tel. 728 083 531
e-mail: ptacnik.lukas@seznam.cz
Stará garda
Muži 35 – 70 let
e-mail: sarka.kuzelova@centrum.cz
Můžete také přijít ve čtvrtek 18. 3.
ve 20.00 do tělocvičny FZŠ Brdič-
kova. Šárka Kuželová

Hattrick v basketbalu 

Hokejbal je na třináctce již 22 let
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ÚSPĚCH V MATEMATICKÉ OLYMPIÁDĚ. V obvodním kole matema-
tické olympiády, které se konalo koncem ledna, naši FZŠ Trávníčkova
reprezentovali Aneta Brandejsová, Hana Hladíková a Jan Praus z 5.A.
Vynikajícího výsledku dosáhla Hana Hladíková, která zvítězila. Spo-
lužáci pak společně obsadili 11. místo. Všem srdečně blahopřeji 
a přeji hodně dalších úspěchů. Helena Bumbálková, třídní učitelka

LEPŠÍ NEŽ RENTGEN. Stomatologické centrum Lípa na poliklinice
v Nových Butovicích provozuje nový digitální Orthopantomograf
(OPG), což je moderní rentgenový přístroj umožňující zhotovovat
přehledné snímky všech zubů současně, čelistních kostí a kloubů obli-
čejové části lebky, čelistních, nosních i čelních dutin. Snímek je velmi
detailní a vyžaduje méně záření než klasický rentgen, přesto vyšetření

není vhodné pro těhotné
ženy. Snímky zpracovávané
počítačem je možno uchová-
vat v paměti nebo posílat 
e-mailem. S pomocí přístroje
lze sledovat např. zubní kazy,
parodontózu, cizí tělesa,
úrazy, kvalitu ošetření, cysty,
váčky, záněty i vývojové vady.
Vyšetření je hrazeno zdra-
votními pojišťovnami. -st-

SVÍTÍCÍ CHEMIE. V
hodině laboratorní
práce z chemie si
žáci ZŠ Mládí netra-
dičním způsobem
ověřovali závislost
rychlosti chemické
reakce na teplotě.
Jednu kádinku jsme
naplnili studenou
vodou s ledem, do
druhé kádinky jsme
dali ohřátou vodu.
Do každé kádinky
jsme pak ponořili
fluorescenční ná-
ramky lightstick.  Aby vzniklo světlo, je zapotřebí dvou kapalin, které
spolu budou reagovat a uvolní dostatečné množství energie, aby vybu-
dila elektrony ve fluorescenčním barvivu. Náramky by tedy měly v
teplejší vodě svítit mnohem jasněji než v ledové. Na fotografii jistě
poznáte, v které kádince jsme měli teplou a v které studenou vodu.

Zora Karvánková, ZŠ Mládí

MATURITNÍ PLES S MIRABEL. Děti z Tanečního studia Mirabel vy-
stupovaly na maturitním plese Jedličkova ústavu a škol pořádaném 
v Kongresovém centru na Vyšehradě. K vidění byly choreografie
kurzů irského tance s názvy Čertovská a Halloween, moderního scé-
nického tance 
s názvy Cikánská 
a Vzpomínky 
a Street dance s ná-
zvem Come on. 
V závěru tanečního
bloku vystoupily 
i lektorky TS Mirabel
společně s hostem 
v choreografii Ne-
spoutaná. Všechny
choreografie sklidily
velký úspěch. 

Monika Johanidesová

TO SE HNED TAK NEPOVEDE. Fotografii náhodně pořídila paní Julie
Tomišková na jednom z parkovišť v Praze 13. Prý by také chtěla umět
takto vyparkovat. Možná, že to byl originální dárek k svátku svatého
Valentýna. Zkrátka, kdo umí, ten umí. -če- 
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ZIMA V ÚSMĚVU. Nový rok nám do školy nadělil bílou sněhovou pe-
řinu. Máme velkou výhodu, že naše děti mohou sněhové radovánky
prožívat přímo na zahradě MŠ Úsměv, kde je mírný svah, který 
v zimě slouží našim dětem k bobování, sáňkování a hrátkám na sněhu.
Na několika místech naší mateřské školy jsou umístěna krmítka pro
hladové ptáčky. Děti jim chystají pokroutky, aby pro ně ta letošní zima
byla alespoň o něco příjemnější. Zina Kautská                                                                               
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NESTÁRNOUCÍ MERKUR. Den před pololetním vysvědčením žáci
ZŠ Mládí poznali, jak si hráli jejich technicky zaměření rodiče i pra-
rodiče. Navštívili výstavu Merkur v Muzeu hl. města Prahy. Nadchly
je vystavené exponáty včetně slavného „čočkostroje“ O. Wichterleho,
seznámily se Langweilovým modelem Prahy a  potěšila je možnost

popustit uzdu fanta-
zii a sestavit vlastní
výrobek ze součástek
moderní verze sta-
vebnice Merkur.
Snad se jim v bu-
doucnu také podaří
vymyslet něco, co
jiné poučí nebo ales-
poň pobaví.

Edita Martoníková,

učitelka ZŠ Mládí 

FANTAZII SE MEZE NEKLADLY. Rej 61 masek vytvořil 4. února
vskutku masopustní atmosféru ve školní družině ZŠ s RVJ Bronzová.
Děti projevily nevídanou fantazii při výrobě roztodivných masek.
Výběr těch nejzajímavějších byl opravdu velmi těžký. Větší či menší
odměnu si ale odnesly masky všechny. J. Hainová, vychovatelka ŠD

PŘÍJEMNÉ CHVÍLE S BESHARMONIÍ. Každým rokem studenti
Gymnázia J. Heyrovského připravují koncert pro seniory v motolské
Léčebně dlouhodobě nemocných. Sbor Besharmonie pod vedením
pana profesora Sládka mezi ně zavítal také letos, a to 27. ledna. Profe-
sionálně i harmonicky sla-
děný sbor studentů zazpíval
pásmo ruských, anglických,
slovenských, a dokonce i
afrických melodií. Vícehlasé
slovanské i zámořské melodie
písní měly mezi dlouhodobě
hospitalizovanými pacienty
úspěch a nakonec si poslu-
chači vyžádali ještě přídavky.
Zástupci mladé generace jsou pro seniory vždy vítanými hosty. Po-
dobná vystoupení oživí nemocniční prostředí a dodají pacientům
energii. Studentům i panu profesoru Sládkovi patří poděkování za
dobrý skutek a profesionální přípravu a dobrovolníkům z motolské
nemocnice za ochotnou pomoc při doprovodech pacientů na koncert.
Více na www.dcmotol.cz. Renata Dohnalová

UŽILI SI I ZAČÁTEČNÍCI. V lednu jsme se zúčastnili lyžařského vý-
cviku v Albrechticích. Hned druhý den nás paní učitelky Helena Vod-
sloňová a Andrea Kelnárová rozdělily do tří skupin, někteří totiž byli
na horách poprvé. Hromady sněhu jsme si na lyžích řádně užili. Ve-
čery patřily různým hrám a řádění na diskotéce, ale neúprosná večerka
a paní učitelky nás vždy zahnaly do postele. Koncem týdne jsme závo-
dili ve sjezdových i běžeckých disciplínách. Bylo to moc fajn. 

za 7. ročník Eleonora Šperlová, FZŠ Trávníčkova POHÁDKOVÝ MASOPUST. V Mateřské škole Ovčí hájek bylo hned
od začátku února pěkně živo. Nejdříve se děti staly „předskokany“
olympionikům z Vancouveru. Týden před zahájením XXI. zimních
olympijských her si v týdenním
maratonu vyzkoušely řadu
sportovních disciplín, ve kte-
rých dokázaly, že ani jim není
bojovnost, sportovní duch 
a smysl pro fair play cizí. Pár
dnů nato ale předvedly, že hra-
vost je jim zatím přece jen 
o něco bližší. V úterý 16. února
se všechny převlékly do nád-
herných masek a společně si
užily masopustní veselí, které
odstartoval malý ohňostroj.
Princezny, vodníci, čarodějové
... Školka byla zkrátka plná po-
hádkových bytostí. A tak není
divu, že všichni tento den pro-
žili přímo pohádkově.      –če-

PŘEDVEDLI, CO UMĚJÍ. Začátkem února proběhla v ZŠ s RVJ
Bronzová tradiční počítačová soutěž Předveď, co umíš na PC. Žáci 
6. – 9. ročníků si mohli změřit své síly a schopnosti  ve využití apli-
kačního softwaru na PC. Účastníci této soutěže měli nelehké 4 úkoly, 

a to zpracování námětu v grafickém
editoru (malování), zpracování ná-
mětu v textovém editoru (Word),
zpracování námětu v tabulkovém
procesoru (Excel), zpracování prezen-
tace (PowerPoint). Úkolem bylo pre-
zentovat dané téma prostřednictvím
konkrétní aplikace a schopnost efek-
tivního využití jejich funkcí a mož-
ností. Hodnotilo se splnění tématu
dle zadání, nápaditost, pestrost, origi-
nalita a estetická úroveň. Všem
žákům děkujeme za zdařilé práce,
z nichž nejlepší budou umístěny na
www.zs-bronzova.cz. Lenka Durdilová 
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RESTAURACE

PIZZA IL CARNE
RESTAURACE

PIZZA IL CARNE
S NÁMI OCHUTNÁTE SVĚT
Nové Butovice, Seydlerova 9, Praha 13

www.pizzailcarne.cz
NA VŠE S SEBOU 10% SLEVA

Neurologie MUDr. Zuzana Ritterová
oznamuje pacientům, že nadále ordinuje 
v Poliklinice „Kostka“, Hostinského 1533, 

Praha 13, 3. patro. K vyšetření se lze 
objednat na tel. č. 235 517 892.

METODA ONE BRAIN
POSKYTUJI KONZULTACE V OBLASTI 
KINEZIOLOGIE A BACHOVY ESENCE. 

Objednat se můžete na tel.: 603 308 437. 
Těším se na vás! Monika Andrová, DiS

PEČIVo, laHŮdKY, záKUsKY.
VÝRoBa, PRodEJ CHlEBíČKŮ a BaGET.

Pavrovského 2446, Velká Ohrada, 
naproti točně bus. 174

www.pecivolahudky.webnode.cz
tel.: 608 922 793

REalITY aNdRoVá s.r.o.
Chcete koupit, prodat či pronajmout svoji 

nemovitost v Praze či okolí? 
Poskytneme Vám kompletní právní 

i hypoteční servis a zajistíme i stavební úpravy
zakoupené nemovitosti. 

Inzerce a konzultace zdarma. 
Pracujeme rychle a jsme solidní. 

Kontakt: 775 629 934, 733 732 750. 
www.reality-androva.cz

Bolí Vás záda?
Termální masážní lůžko na principu akupresury 
a infračerveného záření odstraňuje bolesti zad,

šíje, svalů více na www.parfumerie-ambra.cz
Sluneční nám. 3, u metra Hůrka

Tel.: 251 612 425 Mobil: 736 608 308

INKA ŠPERKY
PERUÁNSKÉ ŠPERKY 

A BIŽUTERIE
Nušlova 2270/5, 

Praha 13
www.inkasperky.cz

Přijmu nové 

distibutory na roznos

STOPu.

Tel.: 603 728 140

BYLINÁŘSKÁ
PORADNA

prodej bylin a koření
bába Havlínová tel.: 777 068 141

Prodejna: Suchý vršek 2121/2
158 00 Nové Butovice, 

Pro veřejnost: po–čt 16–19 hodin
pá 10–14 hodin

neděle 17–20 hodin 
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Zcela mimořádných výsledků 
v matematice dosáhli žáci z 9.A
ZŠ Kuncova v rámci celostátního
projektu Stonožka,
který v roce 2009 při-
pravila společnost
SCIO. Z celkového
počtu dvaceti žáků této
třídy jich 13 dosáhlo
špičkového výsledku 
a zbývajících 7 výsledku
nadprůměrného. Celková úspěš-
nost naší matematické třídy byla
v jejich profilovém předmětu 
96 %, což je výsledek, jehož
žádná jiná z 819 do projektu za-
pojených škol v ČR nedosáhla.
Dvěma žákům - Láďovi Krškovi
a Matěji Sýkorovi - se navíc po-
dařilo jako jedněm z mála 
z 26 759 testovaných žáků do-
sáhnout 100% úspěšnosti, za což
obdrželi ocenění od společnosti
SCIO. Láďa Kršek si vedl suve-

rénně i v obvodním kole mate-
matické olympiády v Praze 13,
když dosáhl maximálního mož-

ného počtu bodů 
a získal 1. místo s postu-
pem do krajského kola.
Blahopřání k výjimeč-
ným výsledkům žáků 
a poděkování za vynika-
jící pedagogickou práci
a skvělou propagaci naší

školy si zaslouží paní učitelka
Dimitrová, která žáky své třídy
vedla jako třídní učitelka 
od 6. ročníku a učila je matema-
tiku. Budoucí šesťáci, kteří se
přihlásí do studijní skupiny se
zaměřením na matematiku a in-
formatiku, se tak opravdu mají
na koho těšit. Více o žácích,
škole a přijímacím řízení do bu-
doucích 6. tříd najdete na
www.zskuncova.org.

Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Úspěch v celostátním projektu Stonožka

Začátkem února proběhlo
slavnostní otevření nového
kosmetického studia Chri-
Sis, které se nachází pod
oranžovým výškovým
domem vedle radnice.
V klidném, příjemném pro-
středí najdete širokou na-
bídku kosmetických služeb
za příznivé ceny. Majitelky
Dana Sirotková a Renata
Christianová jsou kosmetičky
s dlouholetou praxí a individuál-
ním přístupem ke klientkám.
Studio ChriSis se zaměřuje na
péči o pleť vyžadující individu-
ální ošetření. Poskytuje programy
na akné, rozšířené žilky, suchou 
a citlivou pleť, vrásky a další.
Dbá na precizní čištění pleti, do-
plněné vhodně zvolenou masáží 

a ozonovou terapií. Studio dále
nabízí trvalou na řasy, depilaci,
studený parafín, líčení a také péči
o pánskou pleť. Můžete se přijít
podívat od pondělí do pátku od
8 do 20 hod. Více na www.chri-
sis.cz, objednat se můžete na tel.
604 940 922 nebo 604 807 906.
Při první návštěvě vám bude po-
skytnuta 10% sleva. –red-

Na Hůrce bylo otevřeno studio ChriSis

Především děti a mládež po-
slední dobou stále více přitahuje
DCC, tedy Dance
Clip Club. Je to
výuka choreografií
ze současných na-
šich i světových vi-
deoklipů. V polovině
ledna se příznivci
DCC sešli v jino-
nické sokolovně na
páté celorepublikové
soutěži. Ve třech ka-
tegoriích, a to děti
(do 11 let), junioři
(12 – 15 let) a dospělí (od 16
let), soutěžilo 70 jednotlivců

a 7 skupin z řady tanečních škol
celé ČR. O letošní soutěži se dá

říci, že byla meziná-
rodní, protože se
zúčastnili i tanečníci
ze Slovenska. „Na
toto pololetí bylo
vypsáno 16 choreo-
grafií, z kterých si
mohl každý soutě-
žící vybrat tu, která
mu nejlépe vyho-
vuje,“ řekla Blanka
Vášová, jejíž škola je
tradičně pořadate-

lem soutěže. Více informací na
www.tanecni.net. Eva Černá

DCC láká stále víc

Diagnostické pracoviště Ambu-
lantního centra pro choroby hlavy
a krku u soukromé Oční kliniky
JL v Nových Butovicích má nový
primát. Unikátní magnetická re-
zonance s hodnotou indukce
3 tesla, která byla uvedena do
provozu v březnu loňského roku,
prošla dalším zdokonalením za
7 miliónů korun. „V tuto chvíli
máme nejmodernější přístroj
nejen v České republice, ale v celé
střední a východní Evropě,“ řekl
na slavnostním představení mo-
dernizovaného zařízení ředitel

kliniky Ján Lešták. „Zatímco
běžné přístroje vysílají radiomag-
netické vlny v jedné rovině, nové
zařízení ve čtyřech rovinách. Vý-
sledkem je výrazně kvalitnější
obraz, který obsahuje mnohem
méně vad (tzv. artefaktů) a sou-
časně také dochází k menšímu
zahřívání vyšetřované tkáně.“
Díky novému vybavení mají tedy
lékaři k dispozici mnohem lepší
snímky, ale vyšetření je také še-
trnější a v řadě případů i kratší
než dříve.  

Slavnostního setkání se ve
čtvrtek 18. února zúčastnili
také starosta Prahy 13
David Vodrážka, předsta-
vitelé dodavatelské firmy
Philips, České lékařské ko-
mory a slovenského velvy-
slanectví. Více o službách
Ambulantního centra pro
choroby hlavy a krku se
dozvíte na www.eyecen-
trum.cz. Samuel Truschka

Nový primát v diagnostice 

Málokdy se stane,
že byste těsně nad
střechami Prahy 13
zaznamenali zvý-
šený vrtulníkový
provoz. Ale v úterý
26. ledna dopole-
dne jste mohli zá-
řivě žlutozelenou
helikoptéru Aero
centra s typickým
svistem rotorů
a hřměním turbín
vidět v akci několi-
krát. Na věžáku v ulici Bronzová
a na Velké Ohradě se vyměňo-
valy součásti technologie GSM

jednoho z telefon-
ních operátorů.
Vrtulník vyzdvihl
odmontované zaří-
zení, odletěl s ním
na plochu nedaleko
Barrandova a za
čtvrt hodiny se vrá-
til nazpět s novým
komponentem.
Souhra týmu ope-
rátora i Aero cen-
tra byla dokonalá.
Kdyby nešlo o bez-

drátovou mobilní technologii,
tak bych řekl, že to šlo jak
na drátkách. Dan Novotný

S vrtulníkem na telefony
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PROVÁDÍME MONTÁŽE NÁBYTKU
kuchyňských linek 

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

+ 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

Nechte u mne své potíže!
Volejte MASÁŽE EVA 732 119 337.
Petržílkova 15 (mezi radnicí a polikl.)

MASÁŽE - LYMFODRENÁŽE
ČÍNSKÉ TERAPIE

V březnu AROMA MASÁŽ - sleva 30%.

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

VYUČUJI A DOUČUJI 
ANGLICKÝ JAZYK.
Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci.

Tel.: 606 493 155
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

Hlavním cílem Společnosti pro
plánování rodiny a sexuální vý-
chovu je podpora sexuální vý-
chovy, výchovy k partnerským
vztahům a k plánování rodiny 
i k rodinnému životu. V této ob-
lasti společnost pomáhá při pří-
pravě pedagogů, psychologů,
lékařů a dalších odborníků i ši-
roké veřejnosti včetně studentů.

První kampaní, kterou na
tomto principu SPRSV ve spolu-
práci s Českou společností AIDS
pomoc organizovala, byla Čer-
vená stužka, zaměřená na boj
proti AIDS. Nyní vytvořila kam-
paň novou, s názvem Labestra –
Láska beze strachu, která
je se širším zaměřením
na více oblastí sexuálního
a reprodukčního zdraví. 

Společnost pro pláno-
vání rodiny a sexuální
výchovu je autorem kon-
cepce, kdy veřejná sbírka
je zároveň informační 
a osvětovou kampaní.
Zapojení studenti se nej-

prve seznámí 
s příslušným
vzdělávacím té-
matem a pak působí mezi veřej-
ností. Nesnaží se „jen“ získat
finanční prostředky, ale také roz-
šiřují tolik potřebné informace.

Společnost pro plánování ro-
diny a sexuální výchovu se bude
do budoucna snažit o vyhlášení
Valentýna - 14. února - Českým
dnem sexuálního a reproduk-
čního zdraví. 

Přispět na sbírku lze na konto
52825282/0300, více informací
naleznete na www.planovaniro-
diny.cz. Eva Černá

Labestra – Láska beze strachu
Od počátku února mohou
všichni lidé s vadou sluchu vy-
užívat zdarma speciální asis-
tenční službu O2 - Hovor pro
neslyšící. Společnost Telefónica
O2 Czech Republic provozuje
nepřetržitou nonstop linku, na
které speciálně vyškolení operá-
toři pomáhají neslyšícím a ne-
doslýchavým komunikovat se
slyšícími osobami. Doposud
bylo možné tyto služby využívat
buď pomocí textového telefonu
nebo faxu, nově lze pro komuni-
kaci využít také SMS a e-mail.
Operátoři linky přitom fungují
jako tlumočníci a dokáží uživa-
telům pomoci v celé řadě běž-
ných životních situací. Mezi
nejčastější patří například ko-
munikace s institucemi a úřady,
kontaktování lékařů, objedná-
vání zboží, ale i obyčejná sou-
kromá sdělení a komunikace 
s rodinou a přáteli.

Princip fungování služby je
velmi jednoduchý. Operátor na
lince dostává od neslyšícího zá-

kazníka instrukce formou 
e-mailu, faxu nebo SMS a na 
jejich základě komunikuje se sly-
šícími uživateli. Stejně tak může
operátor tlumočit informace
směrem k neslyšícím. V takovém
případě mu obsah konverzace
přepíše a pošle vybranou formou.

Nově je možné také využít 
e-mailovou adresu nesly-
sici@o2.com a mobilní číslo 
722 147 147, na které mohou
neslyšící komunikovat pomocí
SMS. Služba je od počátku
února zcela bezplatná pro zákaz-
níky všech sítí, uživatelé platí
pouze za odeslanou SMS zprávu
podle vlastního tarifu.

Pro komunikaci s operátory
slouží tři čísla:
� 800 142 142 pro spojení slyší-
cího a neslyšícího
� 800 143 143 pro zákazníky
vlastnící psací telefon
� 800 147 147 pro komunikaci
pomocí klasického faxu

-red-

Služby pro neslyšící zdarma

Pohoda - společnost pro nor-
mální život lidí s postižením byla
založena v roce 1998 jako alter-
nativa ústavů sociální péče. Pro-
tože možnosti plnohodnotného
života člověka se znevýhodněním
jsou v ČR stále omezené, posky-
tujeme služby, které zvyšují kom-
petence osob s mentálním
postižením a přímo tak ovlivňují
kvalitu jejich života. V centru na-
šeho zájmu je člověk s mentálním
postižením, jeho cesta
ve společnosti a život 
v místní komunitě s dů-
razem na dospělost (po-
znání sebe sama 
a samostatný, odpo-
vědný život, zachování a rozvoj
vztahů s partnerem, rodinou 
a přáteli, práce, volný čas). 

Pohoda nyní poskytuje čtyři
sociální služby dle zákona
108/2006 Sb. – osobní asistenci
(12 klientů), odlehčovací službu
- tzv. respitní péči (17 klientů),
chráněné bydlení (22 klientů) 
a denní stacionář (21 klientů). 
K nim se od počátku roku 2009
přidal nový projekt sociálního
podnikání – Vzdělávací agen-
tura Pohoda. 

Asistence Pohoda (Osobní
asistence, Odlehčovací služba) –

Osobní asistence je moderní so-
ciální služba, která nabízí 
dospělým lidem s mentálním 
a kombinovaným postižením
prostor pro samostatnost, sebere-
alizaci, důstojný a plnohodnotný
život. Spolu s asistenty mohou
tito lidé realizovat to, co samo-
statně nezvládají, stávají se nezá-
vislejšími a samostatnějšími. Tzv.
odlehčovací službou dáváme pro-
stor pečujícím osobám, aby si od-

počinuli, realizovali své
koníčky nebo se postupně
vraceli do zaměstnání.

Bydlení Pohoda
(Chráněné bydlení) vy-
tváří pro dospělé lidi 

s lehkým až středně těžkým 
mentálním a kombinovaným po-
stižením prostor k získání 
a upevňování rozumových
schopností a pracovních doved-
ností, např. zvládání běžné péče
o vlastní osobu, o domácnost,
hospodaření s penězi, nakupo-
vání, vaření atd.

Klub Pohoda (Denní staci-
onář) pro dospělé lidi s lehkým
až středně těžkým mentálním
postižením, kteří se nechtějí
nudit doma nebo potřebují pod-
poru v době, kdy je jejich rodina
v práci. Společně s asistenty se

učí např. hospodařit s penězi, na-
kupovat, připravit jídlo, aktivně
využívat volný čas, samostatně se
rozhodovat a uplatňovat svá
práva atd.

Vzdělávání Pohoda nabízí od
února specializované kurzy pro
zaměstnance nejrůznějších zaří-
zení a organizací, kteří pracují 
s lidmi s mentálním postižením,
a vzdělávací akce pro zaměst-
nance samosprávy i státní správy
zaměřených na jednání a přístup
k lidem s postižením.

Klub přátel a Dobrovolník Po-
hoda - Klub přátel sdružuje naše
pravidelné dárce a v programu

Dobrovolník Pohoda nám nabí-
zejí lidé svůj čas a pomáhají větši-
nou přímo v programech 
i v zázemí naší organizace.

Kontakt:
Pohoda - společnost pro normální
život lidí s postižením
Roškotova 6, Praha 4
tel. 296 202 022 - kancelář Pohody
mobil: 777 913 484
e-mail: pohoda@pohoda-help.cz  
skype: j.k.pohoda, 
ICQ #  202 562 377
URL: www.pohoda-help.cz,
www.asistent-pohody.cz,
www.klubpohoda.org  

Zaslouží si žít normální život

POHODA
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Podobné oznámení přijal v loňském roce do-
zorčí jednoho místního oddělení v Praze od
oznamovatele, který přivezl bombu na zad-
ním sedadle svého auta. Nalezl ji prý ve vodě,
na břehu Vltavy, naložil ji do auta a několik
kilometrů ji vezl městem, aby ji odevzdal po-
licistům. Policie musela v okruhu několika set
metrů vymezit zakázaný prostor a přivolaný
pyrotechnik si zkorodovaný, ale stále aktivní
dělostřelecký granát z druhé světové války
odvezl k bezpečné likvidaci.

Jen v loňském roce prověřovali pražští poli-
cisté 25 oznámení o nálezu zbraně, střeliva
nebo výbušnin. Jen u zlomku případů poli-
cisté na místě zjistili, že nebezpečně vypada-
jící předmět je zcela neškodný. Jednalo se
například o zkorodované válcovité trolejové
protizávaží nebo již nepoužívaný typ hasicího
přístroje. V ostatních případech se však jed-
nalo o skutečně nebezpečné nálezy.

Občané v Praze nacházejí tyto nebezpečné
předměty nejčastěji při zemních či stavebních
pracích, dále při úklidech na půdách či ve
sklepích, nebo také při čištění lesů či potoků
a rybníků. Zhruba ve čtvrtině případů ozna-
movatelé porušují základní bezpečnostní pra-
vidla a nepostupují s patřičným respektem,
který si tyto nebezpečné nálezy zasluhují.

Jaká jsou tedy pravidla při nálezu podezře-
lého předmětu, který má charakter zbraně,
střeliva či výbušniny:
1. pokud najdete takový předmět, ihned
opusťte bezprostřední místo nálezu (krimina-
listické stopy se při ohledání místa nálezu za-
jišťují i v okruhu několika metrů od nálezu),
2. snažte se zamezit přístupu jiných osob
k místu nálezu a zastavte veškeré práce
v okolí nálezu (některé výbušniny se mohou
iniciovat při otřesu či tlaku),
3. ihned kontaktujte Policii ČR, nejlépe na
tísňovou linku 158 a vyčkejte do příjezdu
hlídky (neodcházejte, vaše informace mohou
být pro nás velmi důležité).

Pokud policisté na místě zjistí, že váš nález
není nebezpečný a jedná se o předmět, který
pouze vypadal jako zbraň, střelivo či výbuš-
nina, žádný trest vám nehrozí. Ten, kdo si
však podobný nález z různých důvodů vy-
myslí a oznámí, může být podezřelý ze spá-
chání trestného činu šíření poplašné zprávy.
Ten, kdo si nalezenou zbraň, střelivo či vý-
bušninu ponechá, může být podezřelý ze spá-
chání trestného činu nedovolené ozbrojování
či zatajení věci.  nprap. Ladislav Beránek 

preventivně informační oddělení 

Policie ČR KŘP hl. m. Prahy

Prevence ve školách 
se vyplatí

INZERCE

Policejní preventisté připravují projekty za-
měřené na snižování kriminality a rizik 
v oblasti dopravy. Jejich úkolem je příprava
preventivních a informačních materiálů,
akcí pro veřejnost, výstav, veletrhů a pořá-
dání přednášek a besed pro předškolní 
a školní mládež a seniory. Prevence ve ško-
lách patří k nejefektivnějším formám pri-
mární prevence.

Na Obvodním ředitelství policie Praha II
(obvod Prahy 2, 5, 13 a 16) se prevenci vě-
nují dva policejní preventisté. V mateř-
ských, základních a středních školách
tohoto obvodu uskutečnili v roce 2009 cel-
kem 472 preventivních přednášek. Letos
například ve FZŠ Trávníčkova proběhla ve
čtvrtek 21. ledna v sedmé třídě dvouhodi-
nová přednáška zaměřená na zásady osobní
bezpečnosti, rizika návykových látek a kri-
minalitu páchanou na dětech. Preventivní
rady byly prezentovány na skutečných pří-
padech, které se v této lokalitě staly. Díky
soustavné prevenci samotní žáci navrhovali
preventivní zásady a opatření, jak se do ne-
bezpečné situace vůbec nedostat.

nprap. Ladislav Beránek  

Tady jsem vám přivezl nějakou bombu!
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Městská policieMěstská policie Hasičské okénko

Hasiči bojovali se sněhovou kalamitou
V průběhu měsíce ledna a února vyjížděla jednotka SDH na území
městské části k sedmi událostem v případě sněhové kalamity. Členové
jednotky také shazovali sníh ze střechy Spolkového domu ve Stodůl-
kách, Školního zimního stadionu na Lužinách 
a na dalších místech, kde byl nutný zásah hasičů. Správce Školního
zimního stadionu děkuje hasičům za nezištnou pomoc při odklízení
sněhu ze střechy stadionu. SDH Stodůlky děkuje Úřadu městské části
za zakoupení ruční sněhové frézy, která usnadnila boj s přívalem sněhu.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Třebonický výbor omládl
V sobotu 16. ledna se konala valná hromada SDH Třebonice, na které
byl zvolen nový výbor SDH. Starostkou se na další volební období
stala opět paní Marta Horáková. Celkově však výbor omládl
a přibyli noví
členové: Marta
Horáková ml.,
Monika Malá 
a Lukáš Bican.

První únoro-
vou sobotu se
kroužek mla-
dých hasičů vy-
pravil do aqua-
parku na
Barrandov.
Děti se vyřádi-
ly na tobogánech, v divoké řece, ve vířivce a parních komorách. 
Již 20. února je čekalo I. kolo uzlování v Řeporyjích, takže se na stře-
dečních trénincích pečlivě připravovaly, aby na ně nezbylo poslední
místo. Monika Malá, SDH Třebonice

� Dne 22. ledna došlo k havárii vodovod-
ního potrubí v ulici Lýskova, kdy uniklá
voda zaplavila přilehlou komunikaci
a parkoviště, kde bylo vytopeno a poško-
zeno několik parkujících vozidel.  
� Naše oddělení stále zaznamenává krá-
deže kabelek a tašek v nákupních centrech
z vozíků, které poškození nechávají během
nákupu chvílemi bez dozoru. Dne 2. února
byla takto například okradena diplomatka

jednoho ze zastupitelských úřadů. Tři-
náctiletého pachatele této krádeže se však
podařilo na místě s odcizenou kabelkou
zadržet a případ tak mohl být i s pachate-
lem předán Službě kriminální policie
a  vyšetřování.
� Dne 2. 2. byl také v OD Makro zadržen
pachatel podvodu, který v prostoru volné-
ho prodeje strhl čárkový kód z domácí pe-
kárny v hodnotě 1 800 korun a přelepil jím

čárkový kód na krabici s notebookem
v hodnotě 9 500 korun. S takto uprave-
ným zbožím se vydal k pokladně, kde chtěl
při zaplacení „ušetřit“ částku 7 700 Kč.
Podvodník si asi neuvědomil, že na po-
kladně se zobrazuje i název markovaného
zboží. Jeho čin tak byl rychle odhalen. Se
zadrženým bylo na zdejším oddělení ve-
deno zkrácené přípravné řízení a již 5. 2.
byla věc předána soudu k jeho potrestání.

� Dále bychom chtěli upozornit obyvate-
le sídliště Nové Butovice, tedy oblasti od
ulice Pod Hranicí ve směru do centra, že
tato část Prahy 13 spadá do služebního
obvodu Místního oddělení Košíře sídlícího
v Běhounkově ulici v Nových Butovicích.
Tam se mohou na naše kolegy obracet se
svými případnými problémy a nemusí jez-
dit až na naše oddělení Stodůlky.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Hasičské okénko

Řeporyjští hasiči dostali novou zbrojnici

Sbor dobrovolných hasičů Řepo-
ryje dostal  novou hasičskou
zbrojnici. Slavnostní otevření ob-
jektu za 34 milionů proběhlo
v sobotu 6. února za účasti ná-
městka primátora hl. m. Prahy
Rudolfa Blažka, který ho předal
starostovi Městské části Praha -
Řeporyje Františku Blažkovi jako
příspěvek hlavního města pro čin-
nost dobrovolných hasičů a podě-
kování za jejich práci pro město.
Předání nové zbrojnice se zúčast-
nil také starosta Prahy 13 David
Vodrážka, poslanec Petr Bratský,

zástupci Městského
sdružení hasičů hl. m.
Prahy, Hasičského zá-
chranného sboru hl.
m. Prahy a samozřej-
mě místního SDH.

Nová zbrojnice byla
postavena za dva roky
na místě staré nedo-
stačující hasičárny.
SDH Řeporyje má
nyní sedm vozidel, 

z nichž nejmodernější jsou - spe-
ciálně upravený Ford Transit 
a cisternová automobilová stříkač-
ka Scania. Kromě garážových stá-
ní je v objektu zázemí pro jedno-
tku, sklad výzbroje, věž na sušení
hadic a klubovna pro práci s ha-
sičskou mládeží (z 92 členů sboru
je téměř polovina mladší 18ti let).
Sbor s dlouhou tradicí, který byl
založen v roce 1882, je velmi ak-
tivní, intenzivně spolupracuje
s profesionálními hasiči a úspěšně
se účastní mnoha soutěží v požár-
ním sportu. -st-

Nález odcizených vozidel
Při cílených kontrolách svěřeného teritoria nalezli strážníci obvodního
ředitelství MP Praha 13 jenom v prvním měsíci roku 2010 dvě odci-
zená vozidla, která byla následně zajištěna a prostřednictvím Policie
ČR předána majitelům. V obou případech se jednalo o vozidla s mi-
mopražskou registrační značkou.

Nestačil mu ani zákaz řízení
Dne 7. února kolem třetí hodiny odpoledne zastavila autohlídka
městské policie v Borovanského ulici řidiče osobního motorového vo-
zidla Renault Laguna s pražskou registrační značkou. Při následné
kontrole bylo zjištěno, že sedmadvacetiletému řidiči byl v minulosti
uložen zákaz řízení motorového vozidla z důvodu řízení pod vlivem
návykové látky. Při kontrole vozidla se na místě spolujezdce nacházel
majitel auta zjevně ovlivněný návykovou látkou a malé dítě, o které
měl podezřelý řidič v té době pečovat. Hlídka pachatele na místě
omezila na osobní svobodě a celou věc předala pro podezření ze spá-
chání trestného činu policistům z místního oddělení.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP
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� Profi nehtové studio - Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Vedení účetnictví, daňové evidence a mezd živnostníkům, malým
a střed. podnikům, ekonomické a organizační poradenství. BELLUŠOVA
1808/15, P–13. Tel.: 603 869 746, www.extrade.cz, info@extrade.cz.
� 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 zed-
nické práce aj. Tel.: 736 413 634.
� 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.

� Truhlářské práce. Tel.: 728 773 554.
� FA MATOUŠ - nabízí odstranění tapet, stěrkové omítky, malování,
lakování a jiné domácí práce, stropní podhledy + zámečnictví.
Odborně poradíme. Tel.: 235 512 198, 724 995 383 + DODÁVKOVÁ
AUTODOPRAVA.
� Stavební servis na klíč - rodinná firma. Novostavby,
rekonstrukce domu, zateplování fasád, stavby plotu včetně drob-
ných prací (zednické, obklady, dlažba, bourání a řezání panelu, štu-
kování, stěrkování, sádrokartony, plovoucí - PVC podlahy, malování,
úklid aj.), dovoz materiálu. Poptávky možno zasílat na
viktor1010@email.cz. Tel.: 776 857 502, 774 543 309.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

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

instalatérské práce, elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� VODA - PLYN - FRÖHLICH - 235 513 645, 603 239 568,
rozvody vody, příp. myček a pák. bat. - 5 let záruka, drobné opravy.
� Fa UDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Instalatérské práce Samek. Provádím rozvody vody a odpadů
v bytových jádrech i menší opravy a montáže. Dále zajistím práce
zednické a elektrikářské pro kompletní přestavbu bytového jádra.
Mobil: 606 813 162.

Služby
� Malování (i barevné), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), lep.
strop. podhledů PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma.Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE. TEL.: 602 976 979 nebo 235 513 709 , NEŠPOR.
� Provádím elektropráce - Bína, Hábova 1569.
Tel.: 235 522 598, 606 206 469.
� 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.

� 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,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce, byt. jádra, štuky,
omítky atd. Mob.: 608 861 908.
� Zpracování evidence, účetnictví, mezd a daní. Spolehlivě,
praxe. Tel.: 606 370 532.

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.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně)  vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Vedení účetnictví, zprac. DPH, mezd a daň. přiznání.
Tel.: 251 623 003, 733 153 590, strejcovajana@seznam.cz.
� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, koberce
plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.
� Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, 11 let
praxe v oboru. Tel.: 603 451 870, 235 521 369, 603 508 726,
www.ucetnictvikomplet.cz.

� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a
vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� 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.
� 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, spolehlivost.
Mob. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Provádím malířské, natěračské i lakýrnické práce + štu-
kování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
� Rekonstrukce bytových jader, sádrok. instalat. Tel.: 732 129 822.
� Pokácím a pořežu staré ovocné i jiné stromy na vaší zahradě
či pozemku. Nežádoucí dřevo odvezu a zlikviduji. Tel.: 775 357 696.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
Blahopřejeme

� Dne 23. 3. oslaví své 80. narozeniny
paní Jarmila Kubrová. Milá maminko,
babičko a prababičko, přejeme Ti vše nej-
lepší a hlavně hodně zdravíčka, máme Tě
moc rádi. Tvá Jára, Jirka, Jiřík, Kamilka,
Robert, Katka a pravnoučátka Tomík, Kiminka, Samík.

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

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

Tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro  „B“ Hůrka
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Dr. I. Leštáková

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

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

Husníkova 2087

SSTTUUDDIIOO  JJIIŘŘIINNKKAA  777755  771177  229922
KKAADDEEŘŘNNIICCTTVVÍÍ,,  KKOOSSMMEETTIIKKAA,,

PPEEDDIIKKÚÚRRAA,,
MMAANNIIKKÚÚRRAA,,  MMAASSÁÁŽŽEE..

BBööhhmmoovvaa  11,,  PPrraahhaa  55  --  LLuužžiinnyy
wwwwww..ssttuuddiioojjiirriinnkkaa..cczz
iinnffoo@@ssttuuddiioojjiirriinnkkaa..cczz
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Byty
� Hledáme menší byt k pronájmu v Praze a okolí, pro 
2 osoby, nekuřáci bez zvířat, zařízení na dohodě, garsonka 
- 2+1 do 12.000 Kč včetně poplatků. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.
� Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné -
nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-
doucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo
Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.
� Vyměním 2+1 s lodžií, novostavba u metra na Praze 9 za
3+1/3+K.K. na Praze 13, 5, 6. Tel.: 605 187 411.

Různé
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny. Tel.: 731 256
786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Hledám spolehlivou starší paní na pravidelné celodenní hlídání
roční holčičky (2-3x týdně). Zkušenost s prací s dětmi výhodou.
Tel.: 721 883 215.
� 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.

Prodej – koupě – pronájem
� Pronajmu místnost jako kancelář/učebnu v Praze 13 za rozum-
nou cenu, tel.: 723 120 494.
� Prodáme stavební parcelu Bubovice okr. Karlštejn, ne RK, plyn,
elektřina, kanalizace. Tel.: 608 527 830.
�Prodám kancelář - ateliér na Praze 13, Nové Butovice, družstevní
vlastnictví - anuita splacena. OV rok 2011.  Tel.: 775 629 934.
� Pronajmu dlouhodobě garáž 17 m2 v garážovém objektu u sta-
nice metra Stodůlky v ul. Archeologická. Zn.: 737 313 049.
� Pronájem uzamykatelné garáže se skladem, která je umístěna
v podzemí novostavby bytových domů. Vjezd na čip. Garáž je umís-
těna na stanici metra Hůrka, Sluneční náměstí. Tel.: 777 253 426.
� Pronajmu kancelář - ateliér, Nové Butovice, 1. patro, sociální zá-
zemí, 9.800 Kč včetně poplatků + energie 370 Kč měsíčně, parko-
vání možné. Kontakt: 775 629 934, reality Andrová.
� Pronajmu gar. stání Jinonice, kryté. Tel.: 603 179 703.
� Pronajmu garáž na Velké Ohradě v garážovém objektu Baštec-
kého. Cena 2.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 207 483.

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%

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Zaměstnání
� Sekce VIP Realit ATDK přijme makléře. Tel.: 608 066 796.
� Akciová společnost se sídlem v Praze 5, přijme do hl. pr. poměru
samostatnou fakturantku. Požadujeme dobrou znalost práce na PC,
praxe s word a excel, částečnou znalost účetnictví, flexibilitu a
schopnost spolupráce. Zájemce prosíme o zaslání profesního živo-
topisu na adresu: ekonom@stapopraha.cz.
� Na PC - www.internetjob.cz/kov.
� Nabídka přivýdělku - hlídání syna (18 měsíců) a pomoc
v domácnosti. Tel.: 603 150 050.

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

www.elektroservisvolf.cz

„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

� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 211 142 356,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 10–18, so 9–12 hod.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
�Zhubněte zdravě! Zbavte se tuků a získejte novou ener-
gii. Studio zdraví, tel.: 728 740 661, 739 470 663.
�MUDr. Jana Hrdinová, praktická lékařka pro dospělé
registruje nové pacienty. Ordinace se nachází v Běhounkově ulici
2534/67. Pro více informací volejte 222 943 788, 774 880 098,
pište na ordinace@ordinacehrdinova.cz nebo se podívejte na
www.ordinacehrdinova.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
�Pronajmu garáž v centru obce Ořech s půdním prostorem. 
1.200 Kč/měs. Tel.: 603 522 472.

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

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

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

Stavební činnost
s citem pro detail

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

� 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.
�Vyměním 3+1/L, Velká Ohrada, magistrátní-privatiz. výhledově
za 3 roky, za 2+K.K. i větší obecní, který jde do privatizace právě
nyní. Tel.: 603 207 483.
�Vyměním stát. 2+K.K. za větší, Borovanského 2205/8.
Tel.: 777 696 661.
� Koupím byt 2+K.K., 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 
50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 948.
� Koupím byt v Praze (družstvo, OV), stav nerozhoduje, vyplatím
dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Ne-
spěchá, platba v hotovosti. Tel.: 608 543 544.
� Byt 4+1/2L, OV, 109 m2, 7.p., Bronzová ul., 3,5 mil. Kč, majitel.
Tel.: 777 138 446.
� Vyměním státní byt 2+K.K./L, 56 m2, P-10, nízký nájem za 2+1
- 3+K.K. do 75 m2 před privatizací. Tel.: 775 948 598.
� Pronajmu 2+K.K., 53 m2 + 4 m2 terasa, mezonet, garáž. stání,
Vel. Ohrada, 12.000 Kč včetně popl. RK nevolat. Tel.: 603 700 581.
� Prodám 2+K.K., 53 m2 + 4 m2, balkon, gar. stání, mezonet,
družst. vlast. kuch. linka, skříně, koupelna, WC zvlášť. Kontakt:
Ditalie@seznam.cz.
� Prodám družst. panel. byt 3+1, 101 m2, 2 balkony, komora,
7.p., Fantova ul. Krásný výhled do kraje. Cena 2.499.000 + anuita.
Tel.: 724 788 945.
� Zprostředkujeme vám koupi, pronájem, prodej vaší ne-
movitosti. Vše vyřídíme za vás. RK Sistar, Volutova 2522, Praha 5,
metro Hůrka. Tel.: 777 253 426.
� Pronajmu krásný atypický 2+K.K., 60 m2, balkon s výhledem na
JZ, 3. podlaží, cena 9,5 tis. + poplatky. Tel.: 724 663 614.

AUTOSERVIS VRÁNA – OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK

TEL.: 603 117 059, 311 670 198
WWW.AUTOVRANA.COM

� Bolí vás záda? Nechce se vám dojíždět do salonů? Nabí-
zím rekondiční a relaxační masáže přímo v pohodlí vašeho
domova. Tel.: 773 966 368, e-mail: sandra.dobiasovka@se-
znam.cz.
� Astrologický rozbor osobnosti a partnerských vztahů.
Přesné osobní údaje formou SMS na 605 806 440.
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ŽALUZIE MIKULÍK
� horizontální
� vertikální

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

� montáž těsnění, lamelové dveře
� čištění vertikálních žaluzií

� opravy žaluzií
Atestované bezpečnostní dveře

Výroba a montáž kuchyň. linek, vestavěných skříní
a nábytku. 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: Pozor! Na nové adrese!

Hošek interiér, Štěpařská 809/24, 
tel.: 251 510 876

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

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

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

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

Angličtina pro batolata
ukázková lekce zdarma

nová, unikátní metoda, výuka dětí od 6 - 36 měsíců.
Přihlášky na ukázkovou hodinu a informace:

723 120 494, info@anglictinapronejmensi.cz

VÝKUP BYTŮ
řešení exekucí, dluhů aj., platba ihned

JURIS REAL  tel: 604 802 706

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
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Přípravami k zápisu budoucích
žáků 1. tříd žila ZŠ Klausova
dlouho před vyhlášeným termí-
nem. Budoucí prvňáčci, a nepři-
šlo jich málo, v zábavné podobě
ukázali, co umí a jak jsou k ná-

Za chvíli z nich budou školáci
Preventivní program v ZŠ s RVJ
Bronzová je realizován již pat-
náctým rokem a má velmi dob-
rou úroveň. Také tento školní rok
se ho účastnili žáci 4. – 9. tříd.
Na program je v případě potřeby
možné navázat následnou péči,
kterou nabízí zařízení ANIMA,
o.s. (klubové aktivity pro děti
z rodin závislých, rodinná tera-
pie). S žáky pracujeme interak-
tivně, nikoli formou přednášek.
Na úvod setkání lektor nabídne
žákům 3 základní tématické
okruhy ke společnému povídání:
1) drogy a závislost (odkud jsou,
kdo je bere a proč, jak se léčí zá-
vislost apod.)
2) vztahy (ve třídě, s vrstevníky,
v rodině, partnerské, sexuální)
3) násilí (v rodině, šikana), sekty
a extremistická hnutí. Témata
jsou vhodně volena podle věku
dětí. Velmi často společně reagu-
jeme na aktuální problémy
ve třídě či škole.

Děti tedy mají možnost po-
dobu programu ovlivnit.

O přestávkách mohou lektora
kontaktovat k osobním konzulta-
cím. Ty se převážně týkají rodin-
ných potíží, např. závislost
jednoho z rodičů, komunikace
doma nebo vlastních experi-
mentů. 
Témata, kterým se žáci chtěli vě-
novat, se týkala zejména závis-
lostí na alkoholu, cigaretách
a návykových nealkoholových
drogách - hlavně marihuaně.
Častými tématy u starších roč-
níků je sexualita, její načasování,
sexuální zneužívání, násilí v ro-
dině i šikana ve škole.

Žáci 7. a 8.  ročníků jsou ote-
vření, jejich dotazy byly velmi
konkrétní, podložené vlastní
zkušeností nebo zážitky.

U 9. ročníků se posunula té-
mata opět do obecnějších
rovin.

Lenka Durdilová, školní metodik  prevence

Říkám ANO zdravému životnímu stylu

Pro školní rok 2009/2010 nabízí
ZŠ Mládí žákům vstup do vzdě-
lávacího programu „Co se v Mládí
naučíš“ od šesté třídy, který vy-
chází ze vzdělávacího programu
rozšířené výuky jazyků s dlouho-
letou tradicí na naší škole.  Žáci si
k prvnímu cizímu jazyku - anglič-
tině - volí druhý jazyk mezi fran-
couzštinou a němčinou. Nabízíme
jim zajímavý program, který je
nejen srovnatelný s osnovami ví-
celetých gymnázií, ale kde navíc
rozvinou své znalosti angličtiny
na vysokou úroveň a naučí se dob-
rým základům druhého jazyka.
Žáci vyšších ročníků pravidelně

vyjíždějí na jazykový pobyt do
Velké Británie, nově i do Francie.
Každoročně se konají zahraniční
zájezdy do Německa a Rakouska.
Organizujeme zajímavé projek-
tové dny, ve kterých žáci rozvíjejí
nejen své jazykové znalosti, ale
také si ověřují a získávají poznatky
z jiných předmětů. V přijímacím
řízení na střední školy obsazují
žáci našich devátých tříd přední
místa.

Bližší informace získáte
u vedení školy a na webových
stránkách www.zsmladi.cz,
tel. 235 515 464.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Kam po páté třídě

stupu do školy připraveni. Tě-
šíme se na setkání na společných
akcích pro mateřské školy a na
jarních Školičkách, které se
budou konat 10. 2., 10. 3., 7. 4.,
5. 5., 9. 6. Helena Hejnová

Skromná, milá, pracovitá, pří-
jemná, spolehlivá a vždy
ochotná olympionička Lunča.
Tak letos pojmenovali žáci
a učitelé 9.B FZŠ Mezi Školami
svou spolužačku a doufáme, že
budoucí studentku jednoho
z pražských gymnázií, Lunu
Cantillo. Každoročně má naše
škola výrazné úspěchy ve všech
vědomostních olympiádách, ale
jak letos Lunča převálcovala
všechny ostatní žáky základních
a středních škol v našem ob-

vodě, o tom je nutné napsat vel-
kými písmeny do kroniky.
Umístila se na 1. místě v obvod-
ním kole chemické olympiády,
na 1. místě v dějepisné olympi-
ádě a na 1. místě v olympiádě 
v německém jazyce. V nejbližší
době ji ještě čeká olympijské ob-
vodní klání v anglickém jazyce.
Spolužáci, vedení školy a ostatní
učitelé drží nejen jí, ale i ostat-
ním olympionikům palce a dě-
kují za reprezentaci. 

za všechny Ivana Hamplová

V sobotu 
6. února pro-
běhlo školní
kolo soutěže
v programování
Baltík 2010,
které pořádalo
občanské sdru-
žení TIB. Podle
kategorií a za-
daných úkolů
děti musely prokázat své zna-
losti v programování. Regi-
onální kolo pro Prahu a sever
Čech se bude konat dne 17. 3.

ve FZŠ Trávníčkova.A jak to
dopadlo a kdo postoupil do re-
gionálního kola? To najdete na
www.tib.cz. Zuzana Kocíková

Lunča zabodovala

Školní kolo soutěže Baltík 2010

Dům dětí a mládeže Stodůlky pro vás připravil na letní prázdniny řadu
letních táborů pro různé věkové kategorie a s různým zaměřením:

�Letní tábor Plasy (9 – 15 let) ubytování chatky
1. – 12. 7. - Plasy u Plzně Martin Bureš: 728 101 403
�Hudební tábor I. (7 – 10 let) ubytování penzion
10. – 17. 7.- Krásná, Pěnčín, Jizerské h. Michala Strejčková: 739 470 387
�Výtvarný tábor  (10 – 20 let) ubytování penzion
19. – 25. 7. - Chaloupky, Vysočina Erika Mikanová: 602 965 225
�Hudební tábor II. (11 – 15 let) ubytování penzion
28.7. – 7. 8. - Zlatá vyhlídka, Rokytnice/Jiz. Michala Strejčková: 739 470 387
�Letní tábor Šmoulíků (5 – 8 let) ubytování penzion
31.7. – 7. 8. - Duncan, Janské Lázně Zuzana Šimánková: 728 239 937
�Letní tábor s rehabilitačním cvičením (8 – 15 let) ubytování chatky
14. – 28. 8. - Zhořec u Plzně Hanka Ebermannová: 606 225 186 
�Letní tábor Hranice  (8 – 15 let) ubytování penzion
22. - 28. 8. - Bělá pod Bezdězem Barbora Tolarová: 721 769 726

Podrobnější informace o všech výše uvedených táborech a přihlášky
najdete na www.ddmstodulky.cz. Michaela Gaydošová

Kam o prázdninách?
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Jak pokročil projekt revitalizace sídlištních vnitrobloků? 
Tento projekt jsme vám ve STOPu již několi-
krát představovali. Nyní se nachází zhruba
uprostřed své realizace a mnohé se již stihlo
dokončit. Definitivní ukončení prací na tomto
poměrně rozsáhlém projektu je plánováno na
druhou polovinu letošního roku. Revitalizace
zahrnuje tři sídlištní vnitrobloky v oblasti
Lužin (Bronzová, Brdičkova – Amforová, Bel-
lušova – Neústupného), dva v oblasti Stodůlek
(Heranova – Kálikova a Chalabalova) a jeden
revitalizovaný vnitroblok se nachází v Nových
Butovicích (při ulici V Hůrkách).

Ve vnitrobloku při ulici Bronzová byly
provedeny veškeré bourací práce a byla vybu-
dována nová cesta. Ukončení prací je naplá-
nováno na jaro letošního roku v rámci druhé
etapy projektu. Zbývá založení trávníků v za-
travňovací dlažbě na sportovním hřišti
v dolní části vnitrobloku. Dětská hřiště se do-
čkají nových herních prvků, vytvoření nové
dopadové plochy a následně budou osazena
atypickými keramickými prvky.

Ve druhé etapě projektu bude dokončen
také vnitroblok V Hůrkách. Na sportovním
hřišti je hotovo podloží, připravuje se nový
asfaltový povrch a bude dokončena montáž
protihlukové stěny. Na dětském hřišti již byly
osazeny keramické prvky a hotové je již také
pískoviště. V poslední fázi bude dokončena
výsadba tak důležité zeleně, osazeny lavičky 
a odpadkové koše.

Na sídlišti Stodůlky pokračují práce na
vnitrobloku Heranova – Kálikova, kde pro-
běhly veškeré bourací a zemní práce. Na dět-
ském hřišti byly vytvořeny dopadové plochy 
a téměř dokončeno je i sportovní hřiště. Veš-
kerý terén je již upraven do finální podoby,
byly založeny trávníkové plochy a vysazena
plánovaná zeleň. Do konce března by měla
být provedena instalace herních prvků na
dětské hřiště a rozmístění nového městského
mobiliáře. Druhou revitalizovanou lokalitou
ve Stodůlkách je území při ulici Chalabalova.
Dokončení prací v tomto vnitrobloku je plá-
nováno na třetí etapu projektu. V současnosti
jsou na dětských hřištích rozmístěny kera-
mické prvky, včetně keramické zídky. Do-

plněno bude oplocení, nové herní prvky, na
jednom z dětských hřišť protihluková stěna 
a finální asfaltový povrch. V konečné fázi
bude provedena výsadba zeleně a osazeny 
lavičky a odpadkové koše. 

Při pracích na celkovém zlepšení vnitro-
bloku Brdičkova – Amforová nás trochu
brzdí letošní skutečně zimní počasí. Většina
prací je však již hotova – bourací práce a te-
rénní úpravy, nové cesty, založen trávník či vy-
sazena zeleň. Bude následovat dokončení
druhého schodiště a především práce na spor-
tovním hřišti, kde budou usazeny nové beto-
nové prvky a ochranné oplocení, dotvořeny
nové sportovní povrchy a umístěno sportovní
vybavení. Obyvatelé a návštěvníci této lokality
se mohou těšit na novou klidovou zónu s par-
kovými úpravami ve spodní části hřišť.

Šestou lokalitou, kde probíhají práce, je
území na Lužinách při ulicích Bellušova
a Neústupného. Zde pokračují drobné bou-
rací práce a terénní úpravy a byly vykáceny
nevyhovující dřeviny. Naopak připravovány
jsou rozsáhlé sadové úpravy a založení trávní-
kových ploch. Návštěvníci sportovního hřiště

se mohou těšit na nové sportovní vybavení 
a umělý povrch. Veškeré úpravy v tomto vni-
trobloku budou dokončeny v rámci třetí
etapy projektu a budou zahrnovat také celko-
vou renovaci dětských hřišť a vybudování 
nového hřiště na petanque, který si získává
stále více příznivců.

Věříme, že revitalizace přinese okolním
obyvatelům i návštěvníkům vnitrobloků
velké zlepšení v oblasti životního prostředí 
a nové možnosti využití volného času 
a sportovního vyžití.

Projekt Revitalizace sídlištních vnitrobloků
je spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF), státního rozpočtu,
rozpočtu hl. m. Prahy a rozpočtu MČ Praha 13.
Je realizován v rámci Operačního programu
Praha  – Konkurenceschopnost.

Libor Hakl, koordinátor fondů EU 

Evropský fond pro regionální rozvoj 
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Nové výsadby ve vnitrobloku Brdičkova – Amforová 

V Heranově zbývá dokončit hřiště Nové schody ve vnitrobloku Amforová
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HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ

Přistavení:                      18. 3.                       15. 4.  
STODŮLKY 
Chalabalova parkoviště u č.p. 1611   
Kovářova (jen 18. 3.) u kulturního domu Mlejn   
Vlachova x Šostakovič.nám. (jen 15. 4.)

na chodníku proti č.p. 1511   
Hábova (jen  18. 3.) 
Nám. na Lužinách na náměstí    
Melodická x Operetní (jen 15. 4.)
Vackova parkoviště (slepý konec)   
Pod Zličínem (jen 18. 3.)

u retenční nádrže  
TŘEBONICE 
K Řeporyjím x K Brůdku (jen 15. 4.)
K Řeporyjím  (jen 18. 3.) u kapličky

Přistavení:                      25. 3.                       22. 4.   
LUŽINY 
Fantova parkoviště před provozovnou

Barum
Chlupova u mateřské školy   
Amforová proti domu č.p. 1895   

Podpěrova před mateřskou školou   
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804   
Sezemínská(jen25.3.) parkoviště u trafostanice   
U Jezera (jen 22. 4.) parkoviště proti 2039   
Zázvorkova proti domu č.p. 2003   
Kettnerova (jen  25. 3) parkoviště u trafostanice    
Kettnerova  (jen 22. 4.) proti domu 2059      

Přistavení:                      1. 4.                       29. 4.  
N. BUTOVICE 
Suchý vršek rozšířený chodník u č.p. 2096   
Ovčí hájek (jen 1. 4.) parkoviště proti č.p. 2159   
Husníkova (jen 29. 4.) u trafostanice   
V Hůrkách na chodníku proti ul. Seydlerova
Nušlova (jen 1. 4.) parkoviště proti domu č.p. 2289
Nušlova (jen 29. 4.) rozšíř. chodník mezi 2268 a 2269
Běhounkova parkoviště proti domu č.p. 2462
K Hájům x Okruhová (jen 29. 4.)  
HÁJE
5. máje (jen 1. 4.) proti domu č.p. 325  
VIDOULE
K Fialce plocha před býv. prod. potravin  

Životní prostředíŽivotní prostředí

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 
V rámci tohoto mobilního sběru nebezpečných od-
padů mohou občané prostřednictvím obsluhy vozidla
odevzdat následující druhy odpadů:
baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky,
ředidla, barvy, léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy, lepidla,
pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemiká-
lie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu,
odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

trasa  A 25. 3. čt 24. 6. čt 23. 9. čt 
Zastávky sběrové trasy Doba stání
ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00 - 15.20  
ul. Živcových   (točna autobusu) 15.30 - 15.50  
křižovatka ul. Běhounkova - Dominova   (parkoviště u č.
2463) 16.00 - 16.20
ul. Suchý vršek   (parkoviště proti domu č. 2101)

16.30 - 16.50
ul. Petržílkova   (parkoviště proti domu č. 2267) 

17.00 - 17.20

ul. Bašteckého   (parkovací záliv u garáží) 17.40 - 18.00
ul. Janského   (parkovací záliv proti č. 2211) 

18.10 - 18.30
ul. Janského   (parkovací záliv u lékárny) 18.40 - 19.00  

Třebonice 13. 4. út 13. 7. út
Zastávky sběrové trasy Doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům   (u kapličky)

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

trasa  B 22. 4. čt 22. 7. čt 21. 10. čt
Zastávky sběrové trasy Doba stání
nám. Na Lužinách 15.00 - 15.20
ul. Mládí   (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 - 15.50
ul. Sezemínská   (parkoviště) 16.00 - 16.20    
ul. Bellušova   (parkoviště proti domu č. 1804)

16.30 - 16.50   
ul. Kolovečská   (u sběrny surovin) 17.00 - 17.20    
ul. Böhmova   (parkoviště u kotelny) 17.30 - 17.50    

ul. Fantova   (u sběrny surovin) 18.10 - 18.30    
křižovatka ul. Vlachova - Šostakovičovo nám.   (u č. 1511)

18.40 - 19.00   

trasa  C 15. 3. po 14. 6. po 13. 9. po
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 – Sportcentrum)

15.00 - 15.20  
Petržílkova 2483   (komunikace u sloupu veřejného osvět-
lení) 15.30 - 15.50  
K Sopce   (zpevněná panel. Plocha – proti č.p.1655)

16.00 - 16.20
Jaroslava Foglara   (parkoviště proti č.p. 1329/2)

16.30 - 16.50
křižovatka ul. Operetní x Melodická 17.00 - 17.20    
Chalabalova   (parkovací záliv proti č.p.1612) 17.30 - 17.50
K Hájům  (naproti č.p. 821/11 – u dřevěného oplocení) 

18.10 - 18.30
K Zahrádkám  (parkovací záliv před vchodem do restaurace
č.p 1047/21a) 18.40 - 19.00  

Ačkoli na území MČ Prahy 13 ne-
došlo k výraznému zvýšení počtu
pejsků, jsme v současném zimním
období potěšeni přístupem jejich
majitelů, kteří pečlivěji uklízejí psí
exkrementy. Zjišťujeme to zejména
zvýšenou spotřebou speciálních pa-
pírových sáčků, které pravidelně 
3x týdně doplňujeme. Sáčky jsou k dispozici také v budově radnice, 
a to v informacích nebo na odboru životního prostředí. Všem pořádku-
milovným pejskařům touto cestou děkujeme. Vladimíra Rottrová, OŽP

Škody v řádech milionů
Takovýto pohled se denně naskýtá
všem, kteří vycházejí zadním vcho-
dem v Horákově ulici 2063. V pří-
padě, že by se podařilo tyto rádoby
umělce dopadnout, mohou být podle
závažnosti potrestáni odnětím svo-
body na několik let. Proto by měl
každý, kdo je vidí „v akci“, informovat
policii. Vždyť jen v Praze jdou ročně
jimi způsobené škody do milionů.  -če-

PranýřPranýřPochvala pejskařům

Přistavení:                      8. 4.                      6. 5.  
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny  
M. OHRADA 
K Sopce proti restauraci  U Šimáčků  
V. OHRADA 
Bašteckého chodník  u parkoviště   
Pavrovského x Přecechtělova

u kontejnerů na směsný odpad   
Červeňanského  (jen 8. 4.)

nástupní ostrůvek BUS
Janského x Prusíkova rozšíř. chodník u domuč.p. 2437
Janského rozšířený chodník proti č.p. 2370
K Opatřilce x K Jihu (jen  6. 5.)

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností
pro obyvatele Prahy 13, nikoli pro živnostníky a firmy. Při-
stavovány jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po naplnění
jsou odváženy již v pátek či v sobotu.
Případné dotazy a připomínky vám zodpoví pracovníci OŽP
na tel. č. 235 012 470.
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Zpřístupněny výpovědi obětí
holocaustu.
Centrum vizuální historie Ma-
lach nabízí od začátku února
v prostorách knihovny Mate-
maticko-fyzikální fakulty UK
v Praze na Malostranském ná-
městí přístup k téměř 52 tisí-
cům svědectví lidí, kteří přežili
holocaust. Součástí unikátní da-
tabáze jsou dvouhodinové výpo-

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Siemensova ulice
Zakladatel společnosti, která
dnes pokrývá celé spektrum elek-
trotechniky i elektroniky, se na-
rodil 13. 12. 1816 na statku
Obergut v Lenthe u Hannoveru
jako nejstarší syn farmáře Chris-
tiana Ferdinanda Siemense
a jeho ženy Eleonory Henrietty
roz. Deichmann. Z gymnázia
v Lübecku vstoupil v září 1835
do armády. Coby důstojnický
čekatel absolvoval studium ma-
tematiky, fyziky, chemie, geo-

metrie a balistiky na Artillerie-
und Ingenieurschule v Berlíně.
V hodnosti poručíka registroval
svůj první patent za vynález gal-
vanického postříbřování a po   -
zlacování (1842) a brzy následo-
valy další objevy nejen ve vývoji
polovodičů, v galvanoplastice
nebo inovaci tavících pecí.

S mechanikem Halskem za-
ložil Ernst W. Siemens továrnu
k výstavbě telegrafních stanic.
V letech 1850–1870 svou pře-
nosovou sítí opletli půl planety,
když propojili centra evropské-
ho obchodu Londýn, Paříž,

Berlín a Sankt
Petěrburg
podmořskými
kabely se seve-
rem Afriky
a východoin-
dickou Kalka-

tou. Tou dobou už své zaměst-
nance motivoval podílem na
zisku a vklady do penzijního
fondu.

Firemní zastoupení v Praze
otevřel roku 1890. O vzácné
historické exponáty z těch časů
(telefony, svítidla, železniční
poloautomatická technika aj.)

stále pečuje naše Národní
technické muzeum. Šlechtický
titul získal r. 1888 od císaře
Friedricha III. za službu vědě
a průmyslu, jeho mladší bratr
Karl pak v létě 1895. Třetí
z bratří Wilhelm, zástupce fir-
my pro britské impérium, se
směl psát Sir William Siemens
za stejné zásluhy od r. 1883.
Akademik Dr. h. c. Ernst Wer-
ner von Siemens zemřel 6. 12.
1892 v Berlíně. Prahu k tele-
grafní síti jeho technici připo-
jili r. 1919.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

vědi svědků z 52 zemí ve 32 ja-
zycích o událostech před dru-
hou světovou válkou, v její době
i po ní. Archiv představuje
zhruba 105 000 hodin video-
materiálu, fotografií a různých
dokumentů. Obsahuje také ko-
lem 700 rozhovorů pořízených
v České republice, o něco více
nahrávek pak pochází ze Slo-
venska. Interview se natáčela

v letech 1995 až 1997. Data
jsou uložena na Jihokali-
fornské univerzitě 
v USA a přístup k nim
umožňují v Evropě, kromě
Prahy, ještě centra v Berlíně
a Budapešti. Nadace má 
v plánu postupně převést
některá data na veřejně pří-
stupný internet. Už teď je
možné asi 100 svědectví
zhlédnout na serveru You-
Tube nebo přímo na webo-
vých stránkách USC Shoan
Foundation Institute Jižní
kalifornské univerzity. -dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy

Bytovou výstavbu na Třináctce
nerozlučně provází pojmenová-
vání nových ulic. Připomínají
nejen další významné osobnosti,
ale i záměr radnice zachovávat
původní místní názvy v dobrých
adresách živě pulzujícího města.
Názvy byly vybrány po konzul-
tacích v místopisné komisi.
Rada hl. m. Prahy je schválila 
2. února 2010. Některé vychá-
zejí i z návrhů firem, které zde

postavily bytové domy.
Siemensově ulici v katastru

Stodůlek dominuje nová budova
sídla společnosti. Ulice vychází
jižně z Bessemerovy, lomí se
k východu a končí v Jeremiášově.
O Ernstu Werneru Siemensovi
(1816–1892) se dočtete v článku
dole. Blízká Bessemerova ulice
vychází západním směrem z Je-
remiášovy, kříží Siemensovu
a končí jako slepá. Henry Besse-
mer (1813–1898) z anglického
Charltonu významně ekonomi-
zoval výrobu oceli.

Znáte nové ulice?

� Ve čtvrtek 4. února bylo v pro-
storách Fakultní nemocnice Na
Bulovce otevřeno nové oddělení
nukleární medicíny. Zde byly
představeny hybridní gamakame-
ry, nejmodernější zobrazovací
přístroje nukleární medicíny. Hy-
bridní zobrazení umožňuje lékaři
získat současně funkční i morfo-
logické informace. Přístroje jsou
využitelné v mnoha lékařských
oborech, zejména v onkologii,
dokážou například rozlišit benig-
ní a maligní nádory dříve než
ostatní vyšetřovací metody. Vý-
hodou je celotělové zobrazení.
To odhalí i vzdálená ložiska, kte-
rá by mohla při invazivním vyše-
tření uniknout. Otevření nového
oddělení umožní náročnou péči
o pacienty z Prahy 7, 8, 9, 14 ale
i Prahy - Východ.
� Stále zbývá do konce roku po-
vinnost vyměnit ještě několik
desítek tisíc řidičských průkazů,
vydaných od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000. Pokud mezi
majitele patříte i vy, zajděte se

starým řidičským průkazem do
sídla registru řidičů v Jungman-
nově ulici 35/29 v Praze 1 ve
dnech od pondělí do čtvrtka, od
7 do 20 hodin. Abyste nemuseli
čekat ve zbytečných frontách,
můžete se předem objednat na
určitý den i hodinu v rubrice
Úřad - Online rezervace návštěv
na internetové stránce
http://magistrat.praha-mesto.cz/.
� Pražským strážníkům městské
policie se loni podařilo v devěta-
čtyřiceti případech zadržet spre-
jery, kteří svými nelegálními
graffiti poškozují fasády, zastávky
městské dopravy či samotné do-
pravní prostředky pražské hro-
madné dopravy. Vzhledem
k tomu, že je třeba chytit sprejery
přímo při činu, je toto číslo úcty-
hodné. Oněch 49 případů se do-
pustilo 85 pachatelů. Zajímavé je
zastoupení cizinců. V devíti pří-
padech zadrželi strážníci - tři
Slováky, tři Francouze, dva Nory
a jednoho Švéda.

-dn-

Wonkova ulice vede západním
směrem ze Švejcarova náměstí
proti ul. Karla Kryla a vstupuje
do Přeučilovy. Pavel Wonka
(1951–1988) - rodák z Vrchlabí,
odpůrce a oběť totalitního režimu.

Přeučilova ulice míří na sever
ze západního konce ul. Nad
Dalejským údolím, přetíná kři-
žovatku s Wonkovou a slepě
končí. František Přeučil
(1907–1996) - redaktor časopi-
su Československý obchod, byl
v procesu s Miladou Horákovou
odsouzen na doživotí.

Ulice Na Přívozích nese jmé-
no podle starého pomístního ná-
zvu v mapách z 1. poloviny 19.
století. Vychází z ulice U Cikán-
ky, od ulice Za Lužinami se točí
k východu a jihu a míří zpět
k Cikánce. Místopisnou změnou
od 2. 2. 2010 je také prodloužení
ulice Nad Dalejským údolím
směrem na západ, kde vstupuje
do Přeučilovy. Stejně tak se už
v říjnu 2009 protáhla ulice 
K Chabům (katastr Třebonice),
až k bezejmenné cestě směřující
do Jeremiášovy. Miloslav Trnka
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Roku 1621 koupil chalupu Mar-
tin Novotný od dědiců Matěje
Nepilého a 30. září 1651 ji kou-
pil Adam Kačaba. Roku 1659 byl
již mrtev a zanechal vdovu Annu,
která se podruhé provdala za
Karla Lidnera. Karel Lidner byl
dvakrát ženatý, neb roku 1675
koupil chalupu Václav Kačaba od
Voršily, vdovy po Lidnerovi. 

19. prosince 1711 byla chalupa
prodána synovi Františku Kača-
bovi a ten 13. března 1737 
prodává chalupu zeti Janu Čtrnác-
tému. Roku 1760 Jan zemřel a za-
nechal vdovu a pět dětí. Ta 19. září
1765 prodává chalupu svému zeti
Ondřeji Kutinovi. Od něho ji pře-
bírá 26. dubna 1776 Vít Kubr,
který v letech 1780 – 1800 působil
jako rychtář Stodůlek.

Po jeho smrti se rodového dě-
dictví ujímá syn Matěj Kubr, ale
již 1. dubna 1807 prodává cha-
lupu Janu Kejhovi a jeho man-
želce Kateřině. Od nich ji přebírá
Jan Kejha s manželkou Annou.
Po jejich smrti  zdědí živnost 
19. června 1854 jejich syn Fran-

tišek Kejha, který se 1. března
1857 oženil s Annou, rozenou
Prchalovou.

Jeho osobou se držení statku 
v linii rodu Kejhových přerušuje.
František Kejha měl sestru Annu
a ta si vzala za manžela Františka
Havlůje, který se do gruntu při-
ženil. On sám žil předtím na
statku čp. 32 a pocházel ze 
24 dětí, z nichž zůstalo naživu asi
16. František Havlůj měl 
s Annou, rozenou Kejhovou, čtyři
děti: Albínu, Josefa, Marii 
a Annu. Zemřel v 31 letech 
a vdova Anna se provdala za
svého švagra Antonína, který byl 
o 10 let mladší než ona. S ním
měla dva syny: Františka a Anto-
nína. František padl na frontě 
1. světové války a Antonín pře-
vzal hospodářství. Všichni mu ří-
kali Anton. Vzal si za manželku
Martu, rozenou Bachovou a měli
spolu dvě děti: Aloise a Jindřišku.

Anton Havlůj postavil na návsi
z cihel kašnu. Byla to hezká, ty-
picky venkovská stavba, k níž se
sestupovalo cestičkou. Sloužila

všem lidem, stodůlečtí občané si
v ní nabírali do puten vodu.
Anton Havlůj byl typický sedlák
a výborný hospodář. Smyslem
jeho života byli koně, pole 
a práce na statku. V 50. letech
20. století ho komunisté pro jeho
původ uvěznili. Ocitl se u PTP.
Tam onemocněl, a tak ho pustili
domů. Ze statku odešel velký,
silný člověk s mohutnou posta-
vou a domů se vrátil hubený 
a zlomený muž, poznamenaný
kriminálem.

Syn Antona Havlůje Alois si
vzal za manželku Kateřinu, roze-
nou Kycelukovou a pokračovali 
v rodové tradici. Alois a Kateřina
měli syna Antonína a ten žije se
svou manželkou Věrou, rozenou
Hájkovou, v domě čp. 9 dodnes.
Mají spolu dvě dcery: Kateřinu 
a Věru.

Od té doby, co na statku hos-
podařil pan Antoním Havlůj, 
se mnohé změnilo. Tehdy se na-
pravo po vstupu do dvora rozklá-
daly hospodářské budovy a za
stodolou zahrada. Ze dvora se
vešlo rovnou do veliké kuchyně,
vlevo byl obývací pokoj a vpravo
ložnice. Z kuchyně vedly schody
do sklepa, kde byl po celý rok
krásný chládek a mléko v něm
nezkyslo ani za největších veder.
První přestavba domu začala 
v roce 1957 a od té doby si statek
s drobnými opravami zachoval
stejnou podobu dodnes.

Zpracovala Věra Opatrná

Osudy stodůleckého gruntu čp. 9VÝLET DO MINULOSTI

Komunikace (1959).
Ještě v prvé polovině
předešlého století
byla obec Stodůlky
čistě zemědělskou
obcí, žádný zvláštní
ruch nepřipomínal
blízkost hlavního
města Prahy. Hlavní
císařská silnice na
Plzeň vede po severní hranici katastru, obci se vyhýbá. Ostatní sil-
nice, které procházely katastrem obce, nebyly silnicemi v dnešním
smyslu, byly to jenom špatné polní cesty. A tak i menší sedlák po-
třeboval v 17. století několik koní, jednak aby mohl vykonávat ro-
botu, jednak aby mohl po cestách – necestách jezditi s nákladem.
V komunikačním ohledu zůstala obec Stodůlky chudou Popelkou
až do poloviny minulého století. Silnice, nebo lépe řečeno polní
cesty, vedou do všech okolních obcí tak, jak jsou uváděny v Jose-
fínském katastru. Vybral Dan Novotný

1. 3. 1946 se narodil český tenista Jan Kodeš.
4. 3. 1917 se narodil český zpěvák, skladatel a estrádní umělec Arnošt Kavka.
8. 3. 1990 tragicky zahynul v obci Kytlice představitel dětských televizních a filmo-

vých rolí Tomáš Holý.
12. 3. 1539 byla založena pražská mincovna.
13. 3. 1880 se narodil jeden z tvůrců moderní architektury a urbanismu Josef Gočár.
15. 3. 1921 začaly vycházet v sešitech na pokračování Osudy dobrého vojáka Švejka

od Jaroslava Haška.
15. 3. 1970 zahájil provoz letoun Boeing 747 (Jumbo) pro 470 cestujících, vysoký jako

pětipatrový dům se vzletovou hmotností 308 tun a doletem 9 300 km.
17. 3. 1950 se v Praze narodila česká zpěvačka a herečka Jitka Molavcová.
24. 3. 1948 se v Praze uskutečnilo první pokusné televizní  vysílání v ČSR.
26. 3. 1908 se narodila americká spisovatelka Betty MacDonaldová.
28. - 30. 3. 1845 postihla Prahu rozsáhlá povodeň, která zatopila většinu Starého

Města, níže položené části Malé Strany, Smíchova a Podskalí.

A v Praze 13?
Před 23 lety, 2. března 1987 zahájila provoz Fakultní mateřská škola Sluníčko pod stře-
chou v Mohylové ulici. Připravil Dan Novotný

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

Grunt čp. 9 z ulice Anton Havlůj na svém statku

Grunt na počátku 30. let, Anton Havlůj (uprostřed) s manželkou Martou
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Program klubu seniorů březen 2010
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

1. 3. Březen - měsíc knihy (Karolína Světlá)
a internetu Svatava Bulířová

Druhý semestr Univerzity 3. věku - informační
technologie                                       František Kundrát

8. 3. Ermitáž - umělecká galerie (video II. díl)
Jiřina Focherová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

15. 3. Video z přednášek odborníků Oční kliniky Lexum
pro U3V Svatava Bulířová

22. 3. Lesy - myslivost - pytláci - zákony.
Beseda s myslivci, členy našeho klubu.
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

29. 3. Káva o čtrnácté (připravujeme se na Velikonoce)
Svatava Bulířová

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

Klub seniorů II  (úterý 13–16 hod.)

2. 3. Posezení u kávy - společenské hry 

9. 3. Beseda s Františkem Novotným, básníkem,
textařem, novinářem, publicistou, autorem
knihy Buďme

16. 3. Kvíz Milionář - potrénujeme si mozek

23. 3. Vystoupení dětí z MŠ U Bobříka - L. Husáková,

J. Havránková

30. 3. Cestujeme po světě - video
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

3. 3. Novinky v léčbě cukrovky Jaroslav Pulchart

10. 3. Zahraje a zazpívá nám Václav Vomáčka

17. 3. Výroční schůze - volby H. Hrdoušková, Roman Kosan

24. 3. Hrajeme Bingo Roman Kosan, Lubomír Žemlička

31. 3. Video - film Láska ve hře Jan Hamerník

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 hned dvoje narozeniny.
Dlouholetý člen našeho klubu, obětavý průvodce při pro-
cházkách starou Prahou, spoluorganizátor našich výletů,
při kterých nás pokaždé zasvětí do historie pan Jiří Jindra
se 16. února dožil krásných 80. narozenin.
Dalším oslavencem bude pan František Převrátil. Oslaví
15. března 84. narozeniny. 
Oběma přejí všechno nejlepší a hlavně pevné zdraví
Vidouláci.

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. 3. Poradní den 

10. 3. Dia klub

17. 3. Poradní den

24. 3. Dia klub

31. 3. Poradní den

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 klubu seniorů březen 2010

Jubilejní setkání v Komunitním centru
V sobotu 13. února se v Komu-
nitním centru sv. Prokopa v No-
vých Butovicích konalo již třicáté
setkání starších a nemocných
obyvatel, které dvakrát ročně or-
ganizuje Farní charita Stodůlky.
Po mši svaté s udílením svátosti
nemocným, kterou tradičně pro-

gram začíná, následovala část
společenská. Na té všechny pří-
tomné přivítal poslanec Petr
Bratský, který při příležitosti ku-
latého jubilea zavzpomínal na
úplné začátky těchto setkání,
především na to první. To se ko-
nalo v roce 1995 v Základní
škole Kuncova. Zástupce starosty
Petr Zeman v krátkosti zhodno-

til činnost organizací působících
v sociálních službách, tedy v ob-
lasti, kterou má na radnici na
starosti, ředitel Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13 následně
pohovořil o široké nabídce služeb
v Domě pro seniory Lukáš. Bo-
hužel se nekonalo vystoupení

dětí z Církevní mateřské
školy Srdíčko. Omluvily se
pro velkou nemocnost,
nicméně všem, a to bylo
velmi milé, poslaly drobné
upomínkové předměty.
Tradičně pohodovou
atmosféru malinko pokazil
ředitel a spoluzakladatel
Farní charity Stodůlky Jiří
Pecha. „Ve Farní charitě

pracuji už od roku 1988 a mys-
lím, že přišel čas na zasloužený
odpočinek. Svého nástupce zatím
hledám. Věřím, že to bude člo-
věk, který přijde s novými ná-
pady a myšlenkami.“ My naopak
věříme, že si pan Pecha své roz-
hodnutí rozmyslí a že i další se-
tkání proběhne pod jeho
taktovkou. Eva Černá

I senioři mohou studovat
Začátkem října roku
2009 zahájilo Středisko
sociálních služeb Pra-
hy 13 ve spolupráci 
s Českou zemědělskou 
univerzitou v Praze 
virtuální výuku Univer-
sity třetího věku. Zaha-
jovací seminář byl 
o astronomii. Po počá-
tečním poměrně malém
zájmu se počet frekven-
tantů z řad seniorů us-
tálil na počtu 20.

Přednášky se konaly v počíta-
čové učebně Domu pro seniory
Lukáš.

Ve středu 27. ledna jeli absol-
venti do městečka Kasejovice na
slavnostní ukončení semestru 
a převzetí pamětních diplomů.
Tohoto slavnostního aktu se
zúčastnili představitelé plzeň-
ského kraje, ministr pro místní
rozvoj a zástupci univerzity.

V úterý 16. února začal nový
semestr s názvem Informační
technologie, který potrvá do
dubna 2010. Opět bude následo-

vat slavnostní zakončení.
Za nezbytné náklady spojené

s výukou zaplatí účastníci kurzu
částku 200 Kč. Tento způsob
výuky je pro seniory pohodlný,
bez cestování. V naší republice
této možnosti využívá již 
21 středisek. V Praze jsou to
střediska tři.

Počet účastníků z řad seniorů
je možno ještě rozšířit. V případě
zájmu se obraťte na ředitele Stře-
diska sociálních služeb Prahy 13,
tel. 251 616 382. 

Petr Weber, ředitel SSS Prahy 13 
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Program klubu březen 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

� DIVADLO

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:

2.–4. 4. pá-ne v KC Zahrada STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2010. 14. ročník regionální
přehlídky experimentujícího divadla s výběrem na Šrámkův Písek
a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Pořádá obč. sdru-
žení KlubKO a partneři: Hl. město Praha, Městská část Praha 13.
www.kczahrada.cz, www.mlejn.cz.

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

7. 3.ne O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI - Anima Candida. V představení, které je ur-
čeno dětem od 3 do 6 let, jsou užity marionety, spodové a plošné loutky.

14. 3. ne JAK SE BUDÍ ZEMĚ - Cirkus Žebřík. Pohádka pro děti i dospělé vhodná
na jarní měsíce a při dlouhé zimě i na srpen. 

18. 3.  čt 10.00 POVĚSTI STARÉ A ČESKÉ - Studio dell’arte (České Budějovice).

20. 3. so 15.00 Světový den divadla pro děti a mládež: BRICK CIRCK - Circus Sacra
19.00 NANOSVĚT - Studenti HAMU

21. 3.  ne 15.00 KRÁLOVSTVÍ - divadlo Vyrob si své letadýlko. Hra se zpěvy
pro děti i neděti.

28. 3.  ne KAŠPÁREK A DRAK aneb Nechutná princezna nebo taky Jak se Franta
dočkal.

11. 4.  ne KLAUN BILBO

RŮZNÉ:

27. 3. so PRAŽSKÁ MATEŘINKA

� KONCERTY
5. 3. pá 19.00 BAD ASS HONKIES. Pražská kapelka stylově vycházející z kombi-

nace funku a hiphopu.

11. 3. čt 19.30 PACIFIK. Večer s trampskou legendou.

12. 3. pá 19.00 ALL ROCK. Rock od podlahy ze Stodůlek.

18. 3.  čt 19.30 PAVLÍNA JÍŠOVÁ + přátelé. Koncert s jihočeskou pohodou.

19. 3.  pá 19.00 KLEPÁNÍ NA VODÁCKOU BRÁNU. Společné setkání vodáků
na prahu nové sezóny.

25. 3.  čt 18.00 PORTA 2010 - pražská předkola

26. 3. pá 18.00 PORTA 2010 - pražská předkola

8. 4. čt 19.30 HOP TROP .... a tím je řečeno vše.

10. 4. so 20.00 HEXAGON - taneční country zábava

15. 4. čt 16.30 Světový den HLASování

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

Ve dnech 9. – 26. února byla
v atriu radnice k vidění výstava
keramiky. Na devíti panelech bylo
nainstalováno zhruba 230 větších
i drobnějších exponátů. Své práce
zde představily děti z Atelieru
KeramBa, Místního domu dětí 
a mládeže Stodůlky, Keramické
dílny (Suchý vršek 2097), z kurzů
keramiky při FZŠ Brdičkova 
a také z Keramické dílny Kvítko
při FZŠ Mezi Školami. Tu nav-
štěvují nejen žáci školy, ale také
předškoláci z Mateřské školy

Rosnička. Některé expozice byly
pro lepší představu doplněny fo-
tografiemi dalších výrobků. 

Noemova archa, obrázky pro
radost, roztomilí ježci, téměř tři-
cítka obličejů, ale i nejrůznější
zvířátka, misky, talířky, měsíční
znamení a spousta krásných
drobností vzbudily zaslouženou
pozornost všech, kteří se přišli na
výstavu podívat, ale i návštěvníků
radnice. Těm zcela jistě zpříjem-
nily čas, potřebný na vyřízení
svých záležitostí. Eva Černá

Mnozí si řekli, kéž bych to také uměl
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�
Březnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V únoru správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu PARDUBICE. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Dagmar Šupinová, Nové Butovice

Soutěžní otázky na březen: 
1) Kde v Praze 13 mohou senioři navštěvovat Univerzitu třetího věku?
2) Kdy a kde se uskutečnilo první pokusné televizní vysílání v ČSR?
3) Kdy proběhnou pražská předkola Porty 2010?

Správné odpovědi na únorové soutěžní otázky:
l) Jak se jmenovali psi, kteří přišli potěšit pacienty LDN v Motole?

Kólie Tonda a labrador Bárt (jména nebyla omylem uvedena). 
2) Jaké číslo má linka elektrobusu, který spojuje Malostranské náměstí s nemocnicí

Pod Petřínem? Číslo 292.
3) Kdy se uskuteční Mistrovství ČR žáků a juniorů v deskové hře go?  13. a 14. února.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Libuše Fialová, Velká Ohrada

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

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
V pořadí třetí město, na jehož jméno se ptáme, začalo psát svou historii s původním jmé-
nem Horké Lázně u Lokte, později bylo přejmenováno. Leží v západní části České republiky
na soutoku řek Teplé a Ohře. Město bylo založeno ve 14. století Karlem IV. Podle pověsti je
nechal císař vystavět záhy po náhodném objevení termálních pramenů jeho loveckou druži-
nou. S historií města je spjata řada důležitých jmen - Johann Wolfgang Goethe, Friedrich
Schiller, Theodor Körner, Ludwig van Beethoven, Fryderik Chopin, Nikola Paganini, cukrář
Johann Georg Pupp, lékař David Becher, rytec a zakladatel skláren Ludwig Moser, český fyzik
a spisovatel František Běhounek nebo ruský car Petr Veliký. Ve městě je celkem 5 kolonád -
Mlýnská, Sadová, Tržní, Zámecká a Vřídelní kolonáda, kde pramen tryská až do výše 12 met-
rů. Ze 79 pramenů je 13 zachyceno a používají se pro pitné kůry. 

Skála, ze které
tehdy skočil pro-
následovaný
jelen, který lovce
k pramenům do-
vedl, se od té
doby nazývá Je-
lení skok. V roce
1850 se radní roz-
hodli, že uctí pa-
mátku tohoto
slavného místa
sochou. Baron 
a šprýmař August von Lützow ale objednal v Berlíně u slavného sochaře Augusta
Kisse sochu kamzíka a roku 1851 ji v noci nechal tajně připevnit na skálu. Baron
se k této partyzánské akci přiznal a samozřejmě se hájil. Byl celý život lovcem 
a myslivcem, takže mentalitu vysoké zvěře dobře zná. Tvrdil, že by z této strmé
skály do propasti rozhodně žádný jelen neskočil. Pokud tam tedy v minulosti
něco skákalo, tak to podle barona musel být jedině kamzík.

Březnová křížovka
Na úpatí vyhaslé sopky v Prokopském
údolí leží zajímavá budova s nápisem
Volcano Complex. Součástí tohoto na
pohled malého, ale ve skutečnosti
obrovského komplexu, je také restau-
race Volcano Café Restaurant. Ote-
vřeno má sedm dní v týdnu od 11 do
23 hodin a vždy na vás čeká výborná
kuchyně a příjemná obsluha. Mezi přednosti této moderní a v naší lokalitě ojedinělé
restaurace patří letní zahrádka s grilem, velké parkoviště, bezbariérový přístup či ne-
kuřácké prostředí. Důležitou součástí je také polední menu, v rámci kterého si můžete
vybrat z denní polévky, hlavního chodu, domácích těstovin, zeleninového pokrmu,
specialit z grilu a domácího dezertu za zvýhodněné ceny. Pro nejmenší je k dispozici
dětský koutek, pro rodiny s dětmi se v restauraci pořádají nejrůznější akce. Vydejte se
na procházku za krásou Prokopského údolí a zastavte se na úpatí sopky na něco dob-
rého. Technicky i designově dokonale promyšlený a současně zcela přizpůsobený své
funkci, ... (viz tajenka) v Nových Butovicích. O připravovaných akcích vás budeme in-
formovat v našem Kalendáři akcí. Více na www.volcanocomplex.cz.

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

Únorová tajenka: CELODENNÍ VOLNÁ VSTUPENKA. Výherci: Marie Lišková, Sto-
důlky; O. Nikendeyová, Stodůlky; Denisa Laurynová, Nové Butovice.

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek

NÁPOVĚDA:
OTK, PERK,

SPY
CHVOST 1. DÍL 

TAJENKY MÍRNIT VAZAL CHEM. ZN.
STŘÍBRA

2. DÍL 
TAJENKY ONEHDY

BÝV. PODNIK
V KOLÍNĚ

EGYPT.
BAVLNA

SPZ. OKR.
PARDUBICE

LAKOMEC

ŘÍČNÍ RYBA

ona

ŘÍM. ČÍSLO
1500

SPOJOVACÍ
ZÁKOP

STUHA

PÁTRAVÝ
ČASOPIS

ČESKÝ
ZPĚVÁK

ŘÍMSKÁ
ŠESTKA
ZÁPAS

ŠPÍNA

ZNAČKA AUT
JALOVÁ

HORNINA

TYČ K VOZU
UPLATNĚNÍ

TEORIE
NEODBORNÍK

LESNÍ 
PAROHÁČ

MPZ
VIETNAMU

DOBA
KAMENNÁ

JMÉNO
PACINA

ÚSEK
PLOŠNÁ MÍRA

ZLOMENÝ
STROM

ANGLICKÝ
ZÁPOR

DRUH
BÁSNÍKA

DOMÁCKY
ELIŠKA

EVROPAN

ŘEKA

KONCOVKA
WORDU
VOLÁNÍ

O POMOC

TÍM SMĚREM

VYDÁVAT
TEPLO
ČÍNSKÉ
JMÉNO

KARPATSKÁ
PASTVINA

AUTOR
ŠŤASTNÉHO

JIMA

PROTIVNÍK
JERRYHO

ZNAČKA PRO
TÓN

EXISTOVAT

Březnová křížovka






