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Zpravodaj Městské části Praha 13

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

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.

Zápis do mateřských škol

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
Organizační a Podpisový řád ÚMČ Praha 13 pro rok 2012 včetně orientačního
počtu 229 systemizovaných pracovních
míst
VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby formou
zjednodušeného podlimitního řízení dle
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, na Kompletní výrobu regionálního časopisu STOP Městské části
Praha 13
a JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek
VZALA NA VĚDOMÍ
zprávu nezávislého auditora o účetní závěrce KD Mlejn, o.p.s., k 31. 12. 2010
a
zprávu o realizaci dodávky kulturních
služeb za rok 2011 pro účely vyúčtování
1. části dlouhodobého grantu poskytnutého KD Mlejn, o.p.s., Městskou částí
Praha 13 na období 2011-2015
VZALA NA VĚDOMÍ
protokol o výsledku periodické finanční

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2012/2013 byl v regionu Prahy 13
stanoven takto:
 12. dubna 2012 od 13 do 17 hodin vydávání přihlášek
 26. dubna 2012 od 13 do 17 hodin příjem vyplněných přihlášek
Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

namátkové kontroly vyúčtování a využití
grantů MČ Praha 13, které byly uděleny
pro rok 2011 v oblasti využití volného
času
a
SOUHLASILA
s navrženými doporučeními uvedenými
v protokolu o výsledku periodické finanční namátkové kontroly vyúčtování
a využití grantů MČ Praha 13, udělených
pro rok 2011 v oblasti využití volného
času
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku zadanou v jednacím řízení bez
uveřejnění na Dořešení stavby zateplení
objektu DDM Stodůlky, Chlupova 1800 vícepráce, která byla podána společností
PROMINECON CZ a.s. (před změnou:
PROMINECON GROUP a.s.), neboť nabídka obsahuje všechny součásti požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkách
VZALA NA VĚDOMÍ
zprávu o vytíženosti lůžek ve Středisku
sociálních služeb Prahy 13 a v Domově
sv. Karla Boromejského za rok 2011

Ordinace budou krátkodobě uzavřeny
Již v březnu bylo zahájeno plánované zateplení pláště polikliniky Lípa Centrum Nové
Butovice, jehož investorem je Městská část Praha 13. Provoz jednotlivých ordinací
bude omezen jen na nezbytně nutnou dobu v průběhu výměny oken a dveří. Postupná výměna oken v poliklinice Lípa Centrum potrvá až do května. Práce probíhají
po dohodě s lékaři, kteří objednané pacienty o přerušení provozu své ordinace informují. Pokud se tedy chystáte k návštěvě polikliniky, doporučujeme ověřit si telefonicky, že ordinace bude ve vámi zvoleném termínu v provozu.
V dubnu začne také zateplování polikliniky Hostinského ve Stodůlkách a polikliniky Janského na Velké Ohradě. Také tam bude v souvislosti s plánovanými stavebními pracemi postupně omezen provoz ordinací. Informace o konkrétních datech
uzavření ordinací vám poskytnou jednotliví lékaři.
Samuel Truschka, oddělení tisku a informací

Zpracovala: Helena Šlitrová

Chceme usnadnit pohyb chodcům
Farmářské tržiště se vrací na Sluneční náměstí
V pondělí 2. dubna od 8.00 do 18.00 se na Slunečním náměstí otevře první letošní Farmářské tržiště Prahy 13.
Pro všechny zájemce z městské části, ale i odjinud, je připraveno přibližně dvacet
stánků s nabídkou čerstvého ovoce a zeleniny, masných a uzenářských výrobků, ryb
a drůbeže, pečiva a koláčů,
domácího mléka, sýrů,
medu a výrobků z medu,
květin a dalších farmářských produktů. Nabídku
nápojů obohatí domácí
mošty, pivo, víno a ovocné
šťávy. Farmářské tržiště
bude na Slunečním náměstí otevřeno každé pondělí od 8.00 do 18.00 hodin
až do konce června. -red-

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si
můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu
placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s.,
bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech:
 16. 4. od 14.30 do 17.00
 28. 5. od 10.30 do 13.30
 26. 6. od 12.00 do 14.30
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Kancelář provozuje společnost Měření dodávek plynu, a.s.
Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a. s.
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V loňském roce jsme vybudovali nová parkovací místa v Tlumačovské ulici a upravili
přístup k nim a k autobusové zastávce z Velké Ohrady. Ten však v Janského ulici ztěžují zaparkované automobily, mezi kterými musí chodci procházet. Proto jsem pro
zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění bezproblémového přístupu ke schodišti projednal s odborem dopravy vyznačení přechodu pro chodce. Vodorovné dopravní
značky V7 - Přechod pro chodce - by měly být vyznačeny šikmo, aby přístup od Tlumačovské ulice navazoval na chodník v Kurzově ulici. Protože navržená úprava má
chránit především nejzranitelnější účastníky provozu - chodce - věřím, že přijmete
Aleš Mareček, zástupce starosty
toto dopravní opatření s pochopením.

Na vítání občánků je třeba se přihlásit
Změny v oblasti zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění bohužel neumožňují využívat systém evidence obyvatel k vyhledávání nově narozených dětí za účelem vítání občánků. Proto stejně jako jiné městské části vyzýváme rodiče nově narozených dětí, kteří
mají o slavnostní přivítání svého dítěte do života zájem, aby nás o této skutečnosti informovali a kontaktovali paní Marcelu Cestrovou, e-mail: CestrovaM@p13.mepnet.cz
Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru
nebo tel. 235 011 270.

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
Zajímalo by nás, jak to bude se stavbou
Národního filmového archivu? Bude se
stavět ve Stodůlkách, nebo ne?
Jak to nakonec dopadne, to asi
v tuto chvíli neví nikdo. Jisté je,
že existuje platné územní rozhodnutí na novou budovu Národního filmového archivu na
volném pozemku u Jeremiášovy
ulice, který sousedí s parkovištěm
obchodního centra Galerie Butovice. Je to místo velmi vhodné,
dobře dostupné autem, s dostatkem prostoru pro parkování, ne
příliš daleko od metra. Proto mě
velmi překvapilo, když se koncem února najednou objevily
hlasy, že tak významná instituce
jako je Národní filmový archiv
musí být rozhodně v centru metropole, nikoli „za Prahou“. Podle
nich by se měla najít nějaká ne-

využitá budova v centru a adaptovat pro potřeby archivu. Odpůrci umístění filmového archivu
v Nových Butovicích iniciovali
dokonce petici, kterou podepsala
řada známých osobností. Většina
z nich se zřejmě ani nepodívala
do mapy, kde vlastně místo plánované stavby je. Nutno ale říci,
že vznikla také petice na podporu
výstavby archivu na našem
území.
Nemohu souhlasit s názorem,
obsaženým v petici proti výstavbě
nového sídla archivu, že Stodůlky
nebo Nové Butovice jsou jakousi
druhořadou „periferií“, či dokonce místem „někde za Prahou“. Hlavní město se rozrůstá
a centrem již zdaleka není jen
Staré Město a Malá Strana. Také
doba, kdy Stodůlky byly mimo-

Milí čtenáři,
slunce se protlačilo mezi mraky, dny jsou delší, z pupenů vyrazily zelené lístky a ptáci
zpívají ostošest. Máme tady jaro! Do dubnového čísla jsme pro vás tedy zařadili například zamyšlení nad životem a štěstím stromů, článek o jarním úklidu a harmonogram
čištění komunikací. Téma STOPu je věnováno přípravě stavby Radlické radiály a starosta
David Vodrážka komentuje umístění Národního filmového archivu. Snad vás také potěší
rozhovor Evy Černé se zpěvákem a skladatelem Michalem Davidem nebo interview se
zdejším farářem Adamem Lodkem.
Nedávno jsem dostal nepříjemnou zprávu, že distributorka STOPu byla při vkládání
časopisů do schránek fyzicky napadena obyvatelkou domu s tím, že nechtějí reklamu.
STOP není reklama a distributoři mají za povinnost jej vkládat do schránek. Nebraňte jim
v tom prosím. Pokud někdy STOP nedostanete, zkuste se domluvit se sousedy a umožnit
distributorovi, aby měl klíče nebo čip od domu. Za celou redakci vám přeji radostné Velikonoce a příjemné jaro.
Samuel Truschka, šéfredaktor

KontaKty na radnici
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 5
Telefon na ústřednu: 235 011 111
Bezplatná informační linka: 800 130 000

otevřenost a přitažlivější nabídka
pro diváky, milovníky kinematografie, kteří za zajímavým programem rádi přijedou.
Rozhodnutí je v tuto chvíli na
vedení archivu a zejména na Ministerstvu kultury. Paní ministryni jsem napsal dopis, že
podporujeme výstavbu nového
sídla Národního filmového archivu na území Nových Butovic.
Bude pro nás ctí, jestliže u nás
bude NFA sídlit a poskytneme
mu veškerou součinnost, která
bude v našich silách.

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

Stodůlecký posel

Slovo ŠÉFrEdaKtora

Úřad městské části Praha 13

pražskou obcí, je dávno pryč.
Díky trase metra jsou Stodůlky
a Nové Butovice velice dobře dostupné pro širokou veřejnost stanice metra Nové Butovice je
vzdálena jen 15 minut od samotného centra metropole. Dnešní
Praha 13 je moderní, integrální
a plnohodnotnou součástí hlavního města. Jsem přesvědčen, že
pro Národní filmový archiv by
byla důstojným sídlem. V Praze 13 sídlí celá řada významných
společností, dvě vysoké školy
a několik dalších institucí.
Začátkem března se v souvislosti s debatou o využití bývalých
drážních objektů náhle objevila
zcela nová myšlenka - umístit
filmový archiv do památkově
chráněného komplexu nákladového nádraží Žižkov. Náklady na
samotnou rekonstrukci zchátralého objektu by byly obrovské,
nemluvě o likvidaci ekologické
zátěže způsobené dlouholetým
využíváním Českými drahami.
Myslím, že to není vhodné prostředí pro uložení filmového bohatství národa. Již dlouho je
Národní filmový archiv nucen
využívat několik nevyhovujících
objektů, dokonce daleko mimo
Prahu. Podle mého názoru je
kvalitní a účelná novostavba, postavená přesně podle potřeb archivu, mnohem lepším řešením
než náročná rekonstrukce.
Zájem veřejnosti o filmový archiv nezvýší atraktivnější umístění, ale dobré vedení, avizovaná

Informace: 235 011 144, 235 011 228,
dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna:
epodatelna@p13.mepnet.cz
www.praha13.cz

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
STOP – Ročník XXII. – duben 2012 • Vychází měsíčně kromě července a srpna
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www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka, Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, PhDr. Samuel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan
Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Výroba: Service Marketing,
s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka tohoto čísla: 12. 3. 2012
• Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo dne 30. 3. 2012 v nákladu 28 000 výtisků, 40 stran,
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka
textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá strana – 27 500 Kč.
Počet vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník
a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 10. 4. 2012

Distribuce: 27. 4. – 4. 5. 2012
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Z vaŠich dopiSů
Díky za úklid
Velmi nás potěšilo, že jste v tomto roce uklidili již nyní zimní posyp z našich ulic. Děkujeme! Při této příležitosti také děkujeme za
zřízení autobusové linky 168. Předpokládám,
že se o to zasloužil hlavně úřad Prahy 13.
Rádi teď necháme častěji stát auto a použíEmil Zörner
váme tuto linku.

Nesplněný sen
Těšila jsem se na letošní jaro, neboť na malém
udupaném trávníčku u dětského hřiště před
domem v Nušlově měly vykvést krokusy. Jenže
těch pár prvních „odvážných“ žlutých kvítků
nám pro radost kvetlo jen několik dní, neboť
v pátek či sobotu krokusy nějaký „zahrádkář“
vydloubal ze země. Tak jsem se bohužel přesvědčila, že finanční náklady na koupi cibulek
a veškeré úsilí o zasazení do tak sešlapaného
trávníku plného zbytků cigaret a psích odpadků
byly naprosto zbytečné! Je mi to líto. Trávníček
se nezbarví krásnými květy krokusů ani letos
ani nikdy více.
Libuše Juráčková, Nové Butovice

Užitečný web
Chci Vám poděkovat za dokonalé webové
stránky úřadu Prahy 13. Jsou přehledné, komunikují i se seniorem, který PC techniku příliš neovládá. K Vám na úřad jdu vždy předem
dokonale zorientován. Dnes se všeobecně na
všechno nadává. Dobrou práci nikdo neocení.

Já Vám děkuji! Prosím poděkujte za mne Vašim
podřízeným, kteří se o www stránky starají!
Obyvatel Prahy 13 – Lužiny. Peter Lipták

Příjemné překvapení ve Mlejně
26. února jsem šla na koncert do Mlejna. Bylo to
pro mne velké očekávání. Vzhledem k tomu, že
část naší kultury tvoří depresivní umění, moje
obavy byly opodstatněné. Tentokrát byl sál připraven na komorní pořad Easy Living – s klasikou ve vzduchu. Čekalo mě příjemné překvapení v usměvavých a optimismem sršících
vystupujících. Krásné, známé, příjemné melodie
v podání houslistky, harfenistky a zpěvačky doprovázené akrobatickými cviky na silných šálách
visících od stropu dolů. Barevná harmonie a nenásilné změny obleků dokončily celý dojem nezapomenutelného vystoupení souboru.
Od dětství žiju v Jinonicích a jsem ráda, že
Mlejn získal přestavbou skvělé moderní vybavení. Je pouze škoda, že možnosti kultury nacházející se uprostřed sídliště nejsou doceněny.
Existuje široké spektrum kultury. Záleží jen na
lidech, co si vyberou.
Eliška Lišková, Jinonice

Kamínky poškozují zaparkovaná auta
Bydlím v ulici V Hůrkách 2092. Nějaká firma
zde provádí úklid kamínků na chodníku tím stylem, že používají motorový fukar.
Odfouknuté kamínky buší do zaparkovaných
aut. Teprve na mé upozornění pracovník přestal

INZERCE
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s prací a někam odešel.
Možná ale, že měl pouze konec pracovní doby.
Bylo by zajímavé, kdyby bylo uveřejněno ve STOPu, jak se úřad stará o automobilisty. Antonín Jeřicha
Používání motorových fukarů je běžná
technika, která se využívá při čištění ploch od
nečistot a inertního posypu po zimě. Firma
zajišťující úklid v lokalitě Nových Butovic
byla požádána, aby pracovníci brali při úklidu
větší ohledy na zaparkované automobily.
Jana Dusilová, odbor životního prostředí

Co bude s hřištěm?
Nevíte, co má v plánu Městská část Praha 13
udělat s „hřištěm“ ve vnitrobloku ulic Kálikova
a Hábova? Dříve tam na svou dobu bylo docela
pěkné hřiště. Vzhledem ke zchátralosti byly prolejzačky odstraněny a od té doby se už neděje nic.
Nyní slouží jako toaleta pro místní psy a toulavé
kočky.
Zuzana Tomsová
Toho, že hřiště ve vnitrobloku Hábova je ve
špatném stavu, jsme si vědomi. V současné
době je na kompletní revitalizaci prostoru
zpracován projekt, který zahrnuje rovněž zmíněné dětské hřiště. Realizace projektu, případně jeho části, je ale podmíněna dostatkem finančních prostředků. Samozřejmě děláme
všechno proto, abychom je zajistili co nejdříve.
Anna Pešatová, odbor životního prostředí

Téma STOPu

Výstavba Radlické radiály je o krok blíže

Radlická radiála má v dopravním
systému hlavního města nezpochybnitelný význam. Propojí silniční a městský okruh a posbírá
a rozvede v území vnější a vnitřní
dopravu. Postup její územní stabilizace nebyl jednoduchý. Území,
kterým má Radlická radiála od
západu na východ projít, vytváří
pro trasu specifické terénní i urbanistické podmínky. Mezi údolní
nivou Vltavy, kde leží trasa městského okruhu, a planinou Jinonic
je rozdíl více než 100 výškových
metrů. Dramatické výškové rozdíly jsou zjevné i v severo-jižním
řezu, kde severně nad Radlické
údolí vystupují Paví vrch a jižně
Kesnerka, přecházející do horizontu Dívčích hradů. Překážku
pro průchod územím tvoří i historická zástavba Jinonic a osídlené
Radlické údolí, orientované ve
směru přirozené trasy radiály.
Nejstarší návrhy ze 70. let minulého století počítaly s vedením
radiály úbočím Kesnerky a s rozsáhlou mimoúrovňovou křižovatkou s městským okruhem v oblasti Koulky na Smíchově. Tato
varianta však vyvolávala nutnost
poměrně značné demolice v oblasti spodních Radlic a po roce
1989 již nemohla obstát.
Počátkem 90. let došlo k přehodnocení zásad při tvorbě nového územního plánu Prahy a vyvíjely se i názory na možnost
uplatnění tunelů, což se dříve jevilo jako nereálné. Posun nastal
zejména v souvislosti s přípravou

„Urbanistické studie Smíchov“.
Prověřovány byly tunely pod Pavím vrchem, pod kopcem Kesnerky i pod Dívčími hrady.
Plánované místo východního
napojení Radlické radiály tak
oscilovalo od prostoru u Ženských domovů až ke křižovatce
u Barrandovského mostu.
Postupem času se ustálily dvě
varianty řešení radiály – na jedné
straně městská varianta s maximálním využitím stávajících komunikací a současných urbanistických vztahů a na druhé straně
segregovaná varianta, vedená
jako pokračování Rozvadovské
spojky mimo stávající zástavbu,
v některých úsecích terénním zářezem a delšími tunely. Při posuzování všech dopadů obou variant postupně převážily klady
segregované varinty. Po projednání ve výborech zastupitelstva
hl. m. Prahy a poté, kdy bylo dosaženo dohody mezi městskými
částmi Praha 5 a Praha 13, bylo
rozhodnuto, že bude dopracována pouze segregovaná varianta.
Radlická radiální komunikace
ve svém výsledném řešení naplní
funkci hlavní sběrné komunikace
pro prostor Radlic, Jinonic a Jihozápadního Města. Prodloužením Rozvadovské spojky propojuje silniční a městský okruh.
Prostřednictvím pěti mimoúrovňových křižovatek je napojena
na nižší místní komunikační síť
a v prostoru Zlíchovského tunelu
na městský okruh.

Přehledná situace trasy Radlické radiály

VIZUALIZACE: ARTOO

Každý, kdo poprvé přijede do Prahy po dálnici D5 od Plzně či Berouna,
je překvapen náhlým ukončením rychlostní komunikace a prudkou
zatáčkou ukončenou semaforem.Tzv. Rozvadovskou spojku zde
opouštějí nejen vozidla jedoucí do Motola či Nových Butovic, ale také
všichni řidiči směřující do centra, kteří se pak prodírají několika
světelnými křižovatkami na Bucharově ulici na Radlickou a zahušťují
tak místní dopravu.Východiskem bude dlouho očekávaná Radlická
radiála, jejíž příprava se nyní dostává do další fáze.

Mimoúrovňová křižovatka Řeporyjská nedaleko metra Nové Butovice

Mimoúrovňová křižovatka Zlíchov

Portál tunelu Radlice u křižovatky Jinonice

Celková délka řešeného úseku
je cca 5,5 km, z toho 2,68 km ve
volné trase a zbytek, tedy prakticky polovina, v tunelech. Jedná
se o čtyřpruhovou směrově rozdělenou komunikaci s přídavnými pruhy dle potřeby.
Povede souběžně s Bucharovou, připraveným koridorem za
valem před administrativními
budovami, poté kousek po stávající Radlické, následují dva krátké
hloubené tunely Butovice a Jinonice shodné délky 299 m. Za
druhým tunelem se radiála odklání z ulice Radlické doprava
a na úrovni žel. stanice Praha-Jinonice vstupuje do nejdelšího,
raženého tunelu Radlice o celkové délce 2 220,5 m, který povede
pod Dívčími hrady a vyústí
u dnešního Zlíchovského tunelu.
Celá stavba obsahuje 12 mostních objektů, tři lávky pro pěší,
značný rozsah opěrných a zárub-

ních zdí a například také kolejové úpravy na železniční trati Praha Smíchov – Hostivice. Kromě
hlavní komunikace řeší projekt
i poměrně obsáhlé návaznosti na
širší území, zejména na městskou
infrastrukturní vybavenost.
Investorem Radlické radiály je
hlavní město Praha. Schválením
změny územního plánu v říjnu
2005 se příprava Radlické radiály
přesunula do kompetence Odboru městského investora Magistrátu hl. m. Prahy a ten dal v roce
2006 pokyn k zahájení prací na
zhotovení dokumentace pro
územní rozhodnutí. Výkonnou
činnost investora zastupuje společnost VIS a.s., komplexním zajištěním projektů pro všechny
fáze přípravy je Sdružení PUDIS
– SATRA, vítěz veřejné obchodní soutěže z roku 2002.
Investorská příprava stavby
byla zahájena projednáním návrhu dokumentace pro územní
rozhodnutí v červenci 2007,
shromážděné připomínky a závěry EIA byly zapracovány do tzv.
druhého návrhu z prosince 2010.
V současné době se dokončuje
předprojektová dokumentace pro
podání žádosti o územní rozhodnutí. Po jeho vydání bude možné
plynule navázat dalšími kroky
pro získání stavebního povolení.
Jakub Karlíček, Satra, s.r.o.
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Kaleidoskop

Půlstoletí ve službách umění

FOTO: MARTIN MYSLIVEC

Škoda, že STOP nemá zvukovou
stopu, protože vám nemůžeme
zprostředkovat zážitek z velkolepého koncertu Základní umělecké školy Stodůlky, kterým
21. března ve Mlejně oslavila
50. výročí svého založení. Ředitelka školy Bojana Kljunić přivítala hosty, ocenila umělecké
školství v České republice a poděkovala všem učitelům, příznivcům
i rodičům žáků. Podobně děkoval
také starosta Prahy 13 David
Vodrážka. „Jsem moc rád, že zde
máme školu, která nabízí dětem

kvalitní a smysluplné využití volného času a rozvíjí jejich nadání,“
řekl starosta. „Přestože nejsme
zřizovatelem školy, mohu přislíbit, že budeme i nadále se školou
spolupracovat, poskytovat prostory radnice pro koncerty a výstavy a propagovat její činnost.“
Dramaturgie koncertu se
osobně ujala energická ředitelka
školy. „Chtěla jsem, aby koncert
měl spád a aby se to nikomu nezdálo dlouhé,“ vysvětlila Bojana
Kljunić. A diváci byli skutečně
mile překvapováni rychlým sledem brilantních společných vystoupení několika
saxofonistů, klarinetistů,
flétnistů a dokonce sedmi
akordeonistů. Nechyběly
klavírní skladby a úchvatná pasáž z Labutího jezera v podání tanečního
oddělení. Velký aplaus
ocenil suverénního malého kytaristu Davida

Orla, muzikálový zpěv Veroniky
Tučkové, bezchybně sladěné
folklórní soubory Melodinka
a Melodika i závěrečný spirituál
zazpívaný Dětským pěveckým
sborem Stodůlky.
Koncert byl skvělou ukázkou
vysoké úrovně stodůlecké umělecké školy, která je velmi oblíbená. V době svého vzniku měla
43 žáků, dnes jich vyučuje 720,

takže rekonstruovaná budova naproti kostelu škole nestačí. „Je to
však lepší, než kdyby zela prázdnotou,“ řekl starosta David Vodrážka. „Důležitější než budova
jsou totiž schopní a nadšení učitelé, kteří milují umění a chtějí
své znalosti předávat dalším generacím. Díky nim praská škola
ve švech a to je dobře.“

„V současné době jsme se zapojili do pilotního projektu odzkoušení funkčnosti tzv. základních registrů, které ušetří
občanům zdlouhavé vyplňování

údajů ve formulářích,“ doplnila
tajemnice úřadu Kateřina Černá.
Městská část obdržela ocenění za
kvalitu již posedmé.

Samuel Truschka

Letošní ročník Národní konference kvality ve veřejné správě,
kterou již poosmé uspořádalo
Ministerstvo vnitra, se poprvé
uskutečnil v hlavním městě.
Slavnostní oceňování měst
a obcí za kvalitní výkon veřejné
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správy proběhlo 28. února
v reprezentativních prostorách
Obecního domu.
Jednu ze 12 „stříbrných“ cen za
Organizaci dobré veřejné služby
za rok 2011 převzal z rukou náměstka ministra vnitra Ondřeje
Veselského také
starosta Prahy 13
David Vodrážka.
„Ocenění jsme
získali také za
elektronizaci, tedy
za zavádění moderních technologií
a za to, že řadu záležitostí si občané
mohou vyřídit
z domova po internetu,“ řekl starosta.

DUBEN 2012 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 227

FOTO: RADOSLAV BERNAT

Dobré služby se cení

Samuel Truschka

Kaleidoskop

Páťáci se utkali v angličtině
ale také z Rudné, Českého
Brodu, Benešova, Hradištka
a Slaného. Soutěž se konala pod
záštitou starosty Prahy 13 ve
spolupráci s Velvyslanectvím
Velké Británie, University of
New York in Prague a dalšími

FOTO: DAN NOVOTNÝ

Již 12. ročník celopražské Soutěže pro šikovné děti se zájmem
o angličtinu uspořádala 7. března
Základní škola s rozšířenou
výukou jazyků Bronzová. Zúčastnilo se jí tentokrát téměř 140 páťáků z 34 škol, a to nejen z Prahy,

partnery. Účastníky soutěže přivítal za městskou část zástupce
starosty Petr Zeman.
Žáci si vyzkoušeli své znalosti
v anglických testech, hádankách, křížovkách a ve volné disciplíně, kde mohli přednášet
nebo zpívat. Domácí škola

Bronzová nakonec prokázala,
že věnuje výuce angličtiny velkou péči – 1. místo získal její
žák Jan Hlaváč, na bronzové
příčce skončila jeho spolužačka
Anežka Chvojková. Druhé
místo obsadila Kristýna Hamerská ze ZŠ Drtinova. Samuel Truschka

Pašijové písně Slávka Klecandra

FOTO: MARTIN MYSLIVEC

Předvelikonoční postní doba
byla inspirací pro dramaturgii
březnového koncertu cyklu
Třináctého na třináctce, který
proběhl v úterý 13. března v Komunitním centru sv. Prokopa na
Slunečním náměstí. Večer byl
totiž věnován výhradně písním,
které se vztahují k postnímu období. To vše v podání Slávka
Klecandra, který tentokrát
vystoupil sólově. Přesto jeho
program bohatě naplnil obě poloviny večera. Nosným tématem
byly pašijové písně z období od
raného středověku po současnost, které pro svoji soudobou
interpretaci Slávek Klecandr
zdařile upravil. Přes hlubinu sta-

letí se tak propojil dávný text
gregoriánského chorálu se současnou tvorbou Svatopluka
Karáska. Klecandrovo muzikantské podání tématu bylo
silné a dokonalé, daleko přesahující pomyslnou škatulku
„křesťanské písně“.
Další Třináctka připadá na
neděli 13. května. Slávek Klecandr uvítá slovenského bluesmana Luboše Beňu a jeho
spoluhráče Bonza Radványiho.
Dvě rezofonické kytary v rukách
těchto slovenských hudebníků
přinesou originálně pojaté jižanské blues. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.
Petr Linhart

Ředitelé škol mají důvěru
Ve čtvrtek 15. března se v obřadní síni radnice sešli ředitelé
a ředitelky všech základních
a mateřských škol v Praze 13, aby
vyslechli z úst vedoucího odboru
školství Evžena Mošovského
dobrou zprávu, že mají důvěru
vedení městské části a budou potvrzeni ve svých funkcích. Novela
školského zákona totiž zavádí
jmenování ředitelů škol na
dobu určitou 6 let, po které
následuje konkurz. Protože
však Rada MČ
Praha 13 je
s jejich prací
spokojena, nevyhlašovala na
místa ředitelů,

kteří jsou ve funkci déle než 6 let,
konkurzy, ale v souladu se zákonem souhlasila s prodloužením
jejich funkčního období na dalších 6 let. Poděkovat ředitelům
za dobré vedení škol přišel i starosta David Vodrážka. Jeho zástupce David Zelený jim pak
předal písemné potvrzení ve
funkci ředitele.
Samuel Truschka
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Vyprávím o tom,

co prožívám uvnitř
Je sympatický, dobrosrdečný, mluví skvěle česky s lehkým polským přízvukem. Narodil
se v Myslowicích v Horním Slezsku, nedaleko Katowic. Rád jezdí na kole a dělá túry po
horách. Zajímá se o památky, studuje dějiny a jejich vliv na vývoj společnosti. Poslouchá
rád jakoukoli hudbu od hardrocku, přes folk a country až po vážnou nebo lidovou hudbu.
Při jeho kázáních rozhodně nikdo neusne. Jmenuje se Adam Lodek, je mu 46 let
a od 1. srpna 2011 je administrátorem farnosti u sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.
Jaká byla vaše cesta k víře v Boha?
Velmi přirozená. V Polsku v podstatě všichni
vyrůstají v náboženské atmosféře, vyučování
náboženství dodnes probíhá ve škole
a účastní se všichni. Vyrůstal jsem ve věřící
rodině, od 9 let jsem ministroval, chodil na
různé schůzky a společenství mládeže ve farnosti, takže moje víra se prohlubovala postupně bez nějakých zvratů. Měli jsme
klubovnu, pingpongový stůl, pořádali jsme
diskotéky, jezdili na tábory, hráli fotbal.
A to vše pořádala farnost.

Jak jste dospěl k rozhodnutí stát se knězem?
Po základce jsem studoval pětiletou technickou školu s maturitou, takže jsem metalurg se
specializací na barevné kovy. Máme to v rodě praděda, děda i táta byli kováři. Táta byl soukromník a měl dílnu, takže jsme u něj i s bráchou někdy pracovali. Ale už na střední škole
jsem se rozhodoval, že bych chtěl sloužit lidem
a po maturitě jsem nastoupil do semináře.
Rodiče mě do ničeho nenutili. Byli ale pro
mě velkým vzorem, svou obětavostí a službou.
Tatínek vedl dílnu, ale kdykoli bylo něco potřeba udělat pro farnost, tak to udělal a tenhle
příklad obětavosti mě velmi ovlivnil. Kněz
také musí být obětavý, aby mohl být knězem.

Nezapochyboval jste nikdy o tom, že to bylo správné
rozhodnutí?
Každý člověk má slabé chvilky a občas by
všeho nechal, ale nepochyboval jsem nikdy.
Jsem opravdu šťastný v tom, co dělám.

Jak jste se ocitl v Čechách?
Po vysvěcení na kněze v roce 1992 jsem tři
roky působil v Polsku, v panelákové farnosti
ve městě Tychy. A mezitím začaly přicházet
prosby o kněze z různých států Evopy, tak
jsem se přihlásil a od roku 1995 sloužil patnáct let v plzeňské diecézi – v Plzni, Kralovicích, ve Švihově... Pak jsem se na rok vrátil
do Polska a teď jsem tady, v Praze.

V Praze 13 jste něco přes půl roku. Máte pocit,
že jste tady doma?
Než člověk někde zdomácní, tak to chvilku
trvá, ale rozhodně se tady cítím dobře. Vždycky
říkám, že doma jsem jen na dvou místech –

jednak za oltářem a pak v autě, protože to je jediná věc, kterou vlastním. Farníků je tady
hodně, do obou kostelů chodí 900 – 1 000 lidí,
takže všechny neznám, ale už si začínám pamatovat i jména. Jsou velmi milí, otevření
a v průměru 2x týdně mám pozvání do rodiny.

Můžete-li porovnávat, v čem se liší farnost v Polsku
a v Čechách?
To se velmi těžko srovnává. Oba národy mají
jinou mentalitu i dějiny. V Polsku za komunistů církev fungovala mnohem svobodněji,
zejména od 60. let. Svědčí o tom i fakt, že
tam, kde se stavěla nová sídliště, stavěly se
i kostely. Lidé se nejdřív shromažďovali
venku a tam se sloužila mše svatá. Po nějaké
době se tam postavila nějaká stodola a z ní
postupně vznikl kostel. Lidé přicházeli po
práci a stavěli kostel, svépomocí, z vlastních
sbírek. Město Tychy, kde jsem působil, má asi
200 000 obyvatel, stavělo se 20 let a za tu
dobu tam lidé postavili osm kostelů a všechny
byly plné. Minimálně třetina lidí chodí pravidelně do kostela, náboženství se účastní 95 %
dětí a přitom je dobrovolné.

Mluvil jste o mentalitě. V čem se liší Poláci a Češi?
Češi jsou uzavřenější. Poláci reagují emotivněji.
Jak jsem Čechy mohl poznat, mají spoustu
úžasných schopností, ale nevěří si, takže se bojí
své představy realizovat. Kdežto Poláci si věří
až příliš, pouští se do věcí bezhlavě a někdy pak
dostanou přes prsty. Víra ve vlastní schopnosti
je u Čechů velmi slabá, a přitom opravdu dokážou hodně, když se povzbudí.

Právě jsou Velikonoce, největší křesťanský svátek.
V čem spočívá poselství Velikonoc pro dnešní svět?
Velikonoce se dotýkají toho nejdůležitějšího
– smyslu lidského života. Každý z nás realizuje své plány, chce žít šťastně a dlouho, ale
neutečeme od toho, že přijdou nemoci, slabosti a jednou i smrt. Dnešní svět od smrti
velmi utíká. Velikonoce poukazují na to, že
smrt není koncem lidského života a že s těmi,
kteří odešli, se jednou setkáme.

Promluvy si píšete, nebo mluvíte spatra?
Mluvím spatra, papír mi vždy trochu překážel. Příprava spočívá v tom, že si přečtu bib-

lický text, chodím s ním a rozjímám o něm,
znovu si ho přečtu... Snažím se ho živě okomentovat a navázat na běžný život. Často vyprávím o tom, co sám prožívám uvnitř.
Někdy se stane, že mě při kázání najednou
napadne úplně nová myšlenka, která, když ji
vyslovím, mě samotného obohatí.

Co říkáte lidem v těžkých životních situacích, při
ztrátě někoho blízkého nebo v těžké nemoci?
Záleží, jak to ti lidé prožívají. Někteří to přijímají jako součást života a potřebují jen člověka, o kterého by se lehce opřeli. Není k nim
třeba ani moc mluvit, jenom s nimi být a vyslechnout je. Já jim pak jen požehnám a oni
se cítí povzbuzeni. Jiní lidé ale nejsou na
těžké chvíle připraveni a pak hledám způsob,
jak jim ukázat, že i v té tragické situaci je nějaká naděje, která sice musí projít utrpením
a smrtí, ale i tam je naděje na zmrtvýchvstání
a to utrpení má určitý smysl. Snažím se zjistit, jakým způsobem se toho člověka dotknout, abych ho podpořil.

Co byste řekl člověku, který hledá Boha, víru, ale nechce být v žádné církvi?
Většinou se ptám, jaká hodnota je mu nejdražší. Pak se mu snažím ukázat cestu, jak tu
hodnotu realizovat. Lidé toužící po Bohu
většinou poukazují na lásku. My křesťané říkáme, že Bůh je láska. Takže se snažím ukázat, jak realizovat lásku, aby v ní zároveň
našel Boha. Principem ale je, že člověk musí
sám vědět, po čem touží, co chce. Já mu jen
mohu nabídnout možnost, jak to najít.

Co byste popřál obyvatelům Prahy 13?
Jeden z farníků mi říkal, že Stodůlky jsou
nejen dobré, ale i požehnané místo. Člověk
by řekl - panelákové sídliště, ale já tady cítím
takovou dobrou atmosféru. Přeji všem, aby ji
také vnímali a cítili se tu dobře. A samozřejmě také přeji radostné Velikonoce.
Samuel Truschka
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Vaše teta Dagmar Kludská je mimo jiné známá kartářka a vy jste prý od ní mnohé pochytil. Vykládáte si
karty?
Ano. Když je třeba premiéra nového muzikálu nebo nějaké větší turné, tak si na to vyložím. Vychází to vždy na 100 %.
FOTO: JAN TICHÁČEK

Trio DAMICHI, ve kterém jste působil společně s Davidem Mattiolim a italskou zpěvačkou Chiarou Grilli,
má na svém kontě čtyři úspěšná alba s názvem Největší italské hity. Plánujete další?
Možná. Prodali jsme přes 100 000 nosičů
a to je na dnešní dobu super úspěch. Zkusíme posbírat ještě nějaké další italské hity
a třeba vydáme ještě jedno CD.

Kleopatra

mě vrátila do života

Dalším z protagonistů lednového benefičního koncertu O patro výš, který se uskutečnil
v Klubu Mlejn, byl zpěvák, skladatel, producent, hráč na klávesové nástroje Michal David.
Už ve čtrnácti měl rockovou kapelu, na pražské hudební konzervatoři založil jazzovou
formaci Čtyři. Pak ale začal inklinovat k jinému žánru – popu. Dnes koncertuje, vystupuje
na diskotékách, komponuje pro další umělce, je producentem muzikálů, ke kterým skládá
i hudbu, na svém kontě má mimořádně úspěšnou Kleopatru, Tři mušketýry, Angeliku...
Pocházíte ze známé cirkusové rodiny Kludských. Neočekávalo se od vás, že budete v rodinné tradici pokračovat? Čím jste chtěl být jako kluk?
Já chtěl být vždy muzikant. Už od malička
jsem hrával na různé umělohmotné trumpetky apod. V osmi letech jsem se začal věnovat intenzivně klavíru.

Jako dítě jste žil nějakou dobu v Itálii, jaké bylo vaše
dětství?
Italové jsou skvělí lidé a mají rádi děti, takže
super. Stále jsem dostával nějaké dárky.

Co vás vlastně přivedlo k muzice? Kdy se začal projevovat váš talent?
V Itálii jsem navštěvoval soukromou klášterní
školu, kde mě v místní kapli začala učit
matka představená na varhany. Po dvou letech jsme se s rodinou vrátili do Československa a začal jsem pravidelně chodit na
hodiny klavíru a varhan.

Na konzervatoři jste hrál jazz, pak jste přesedlal na
pop. Co k té změně vedlo?
Chtěl jsem se živit jako hudebník, takže když
jsem v šestnácti letech dostal nabídku do skupiny Kroky Františka Janečka, abych jako
klávesista doprovázel Janu Kratochvílovou,
vůbec jsem neváhal. Musel jsem tím pádem
s jazzem přestat.

Vaše rodné jméno je Vladimír Štancl. Proč jste ho
změnil, nelíbilo se vám? Jak vám říkají doma?
Když jsem začal zpívat, tak jsme jezdili
hodně do zahraničí, kde mé jméno bylo těžko
vyslovitelné. Jsem od svých dvaceti Michal
David ve všech dokladech. Máma a sestra mě
oslovují Vláďo, jinak všichni Michale.

Začal jste hrát ve skupině Kroky. Pak jste se s vlastní
písní Chtěl bych žít tak, jak se má prosadil i jako
zpěvák. Přišly další singly a velice rychle jste se stal
pro mladé, především dívky, idolem.
On to nebyl až tak raketový start. Před tím
jsem v Krokách hrál již čtyři roky na klávesy
a také jsem zpíval v Polsku, kam jsme jezdívali hrát. Měl jsem tedy dobrou průpravu.

V písni Chtěl bych žít tak, jak se má, byste rád zasadil strom, postavil dům, potkal nádhernou dívku, měl
kopu báječných přátel, žil rovně a vzhůru... Co z toho
se podařilo?

Kdy vás poprvé napadlo napsat muzikál?
Bylo to v roce 2000, kdy nám zemřela dcerka
Míša. Nechtěl jsem nic dělat, nic mě nebavilo
a byl jsem zklamaný životem. Pak přišel kamarád Petr Neoral s nápadem, abych napsal
muzikál, že mi na něj dá peníze. Tak mě
to nakoplo a napsal jsem Kleopatru. Je v ní
spousta emocí z té doby. Požádal jsem Oldu
Lichtenberga, aby se postaral o produkci,
a tak vzniklo i divadlo Broadway. 22. 2. 2002
jsme měli premiéru a Kleopatra má od té
doby na svém kontě více jak 1 300 repríz.

Dokázal jste vyprodat O2 Arénu, vaše hity znají posluchači několika generací. Proč si myslíte, že je berou
i teenageři? Jaké je dnešní mladé publikum?
Dnešní publikum chce melodie, dobré texty
o životě, které se týkají i jich, a pozitivní
hudbu. Přijdou se na mé koncerty prostě pobavit a to jim poskytuji. Jsem vděčný za každého fanouška bez rozdílu věku a moc všem
děkuji za přízeň.

Jste jedním z koučů pěvecké show Hlas Česko Slovenska. Máte už svého favorita?
Samozřejmě svého favorita mám, ale jeho
jméno vám fakt neprozradím.

Vlastně všechno. ☺

Co podniknete, když chcete vypnout, odreagovat se?

V roce 1987 jste ze skupiny Kroky odešel, vznikla
skupina Allegro. Potřeboval jste změnu?

Jedu na dovolenou, jako právě teď. Momentálně se nacházím na jednom malém ostrůvku na Maledivách, ale jak vidíte, o práci
nemám nouzi ani tady. ☺

Určitě. U Franty Janečka se z Kroků stal již
velký hudební cirkus. Nabíral se do kapely už
kdekdo a na mě zbývalo málo prostoru. Chtěl
jsem jít svou cestou.

V devadesátých letech o vás nebylo téměř slyšet. Co
vás přivedlo zpátky? Byla to až „hymna“ pro naše
zlaté hochy z Nagana?
V 94. roce mě začali hrát hodně na diskotékách a moje písničky začaly být opět v oblibě.
Samozřejmě, když si mě hráli naši hokejisti
v kabině na olympiádě v Naganu, byla to pro
mě super satisfakce. Pak mě hokejový svaz
požádal, abych napsal klukům hymnu ke
zlatu v Naganu a na Staromáku jsme ji představili. Bylo to skvělé a rád na to vzpomínám.
Naši hokejisti mi k návratu hodně pomohli.

Když už jsme zmínili hokej, co vy a sport?
Já hraji rád tenis a teď začínám trochu s golfem, tak uvidíme.

Jak se cítíte v roli dědečka?
Jsem ze Sebastiána nadšený. Je to krásný
zdravý kluk a dělá nám velkou radost. Už se
mi po něm stýská.

Zmínit všechno, co jste napsal, by bylo na hodně
dlouho. Raději nám prozraďte, co právě připravujete,
na co se můžeme těšit?
Pokud vše dopadne, připravuji na listopad
turné Michal David Classic. Budu tam prezentovat převážně mé Lovesongy se symfonickým orchestrem, a to většinou v divadelních
nebo koncertních sálech. Bohužel bez sponzora se takové nákladné turné neobejde, tak
čekám jak dopadne fúze s nějakým partnerem.
Co se týká muzikálu, tak na rok 2013 máme
zařazenou Matu Hari. Budu mít tedy letos
nejspíš hodně práce.
Eva Černá
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O životě a štěstí stromů
života a jejich život je většinou
úplně podřízen rozhodování člověka. Málokteré stromy v Čechách žijí svým prastarým
způsobem, v člověku nepřístupných končinách. Takové stromy
se z mladých jedinců vyvinou do
zralosti a plodnosti, poklidně přejdou do stáří a jejich torzo je dále
domovem pro ptáky, brouky, larvy
a houby. Ti je postupem času
úplně rozloží a vrátí zpátky zemi.
Takové štěstí má dnes jen málo
stromů. Jejich život je od ideálu
na hony vzdálený.
Narodí-li se v krásném horském lese jako smrky, nemusí mít
zdaleka vyhráno. Žijí často jako
nerovnovážná smrková monokultura, takže jsou náchylné k napadení kůrovcem a nedožijí se ani
doby zralosti. Doba zralosti pro
ně však znamená smrt, protože
přišla doba kácení. Z lesa se stanou kmeny – dřevo. Produkční
les je pěstován pro dřevo, i když
my jej vnímáme při své návštěvě
úplně jinak. Cítíme jeho vůni,
vnímáme jeho krásu, ochutnáváme jeho plody a čerpáme jeho
energii. Přijedeme za rok a najdeme tu jen mýtinu. Cyklus produkčního lesa začíná znovu od
malých sazeniček.
Také se mohou narodit jako
jabloň nebo hrušeň v produkčním sadu. To se o štěstí stromu
vůbec nedá mluvit. Stromem je
tu i vícekrát roubovaný jedinec,
který je všemi dostupnými prostředky povzbuzován k plodnosti.
Tiše snáší každoroční hluboké
řezy, chemikálie na ochranu proti
škůdcům i hnojiva. Po 15 letech
je zcela vyčerpán, plodnost klesá
a nastává obnova sadu. Nikdo už

Odstraněny musely
být i přestárlé topoly
v Kálikově ulici
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Nádherný jírovec „u Trunečka“

FOTO: DAN NOVOTNÝ

Při našem spěchu za prací, do
škol i po nákupech ani nevnímáme, že jdeme okolo stromů.
Jsme zamyšlení a jen tušíme jejich siluety. Všimneme si jich
vlastně často až když zmizí.
Každý se k tomu postaví po svém.
Někdo jde dál a ihned na to přestane myslet. Další je rád, že jsou
pryč. Stejně z nich padalo listí,
pyl, květy… Někdo si jen posteskne, že je jich škoda, ale
ihned zapomene a ponoří se do
svých každodenních starostí.
Další se až hystericky rozčílí, jak
může někdo takhle ničit přírodu?
Začne volat a psát na různé instituce a domáhá se potrestání viníka. Ale přemýšlíme někdy
o složitém životě stromů? O jejich štěstí? Moc asi ne, pokud se
jimi nemusíme zabývat pracovně
a nejsme lesáci, správci zeleně,
krajináři, zahradníci, botanici
nebo dřevaři. Celý život stromu je
dokonale naplánován v jeho semeni, je dán geneticky. Je tam zapsána informace o jeho budoucím
tvaru, velikosti, barvě, květech,
plodech, zkrátka o všem. Stromy
jsou němí svědkové života lidí.
Kdyby mohly přemýšlet a mluvit,
asi by toho o nás napovídaly moc,
až bychom se divili, co vše bychom se od nich o sobě dozvěděli. Možná je naše štěstí, že mají
svůj život tak tichý a nenápadný.
V pravěku žily stromy nerušeně,
nikdo neřídil jejich životní dráhu.
Stromy stejného druhu si byly
podobné a jejich podmínky k životu se také pramálo lišily. Některým život předčasně ukončily
bouře nebo vichřice. Dnes je jejich život jiný. Stejně jako domácí
zvířata se staly součástí lidského

nepřemýšlí nad jeho osudem.
O štěstí stromu se dá mluvit
někdy, když se stane stromem
alejovým. Takové stromy pamatují i několik set let zpátky. Významný rozvoj alejí v ČR nastal
v období baroka, při budování
nových, císařských silnic. Hráz
stromů měla vytvořit souvislý
stín, který pak zvyšoval pochodovou aktivitu vojsk i tažnou sílu
zvířat. Některá torza starých alejí
jsou patrná a chráněná dodnes.
Jejich součástí jsou hlavně úctyhodné lípy, duby nebo buky.
V případě alejových stromů se dá
mluvit o smůle, když se silnice
rozšiřovala a necitliví stavebníci
stromům uťali kořeny často ani
ne metr od kmene. Vše pak za
sebou pečlivě zasypali a zahladili.
Stromy neplakaly, jen tiše trpěly.
Pak ještě několik let cítily, jak je
napadá hniloba do kořenů.
Každý rok se na jaře dál halily do
svého zeleného hávu. Nikdo nic
nepozoroval i 20 let, než přišla
větší vichřice. Velikáni s praskotem spadli na zem a roztříštili se
na kusy. Majitel či správce aleje
mohl mluvit o velkém štěstí,
když skončil jen život stromů. Při
hlubším zkoumání je mnohdy
patrné, že strom žil jen z 10 %
zdravých kořenů. Byl krásně zelený, ale úplně ztratil stabilitu,
a tak i provozní bezpečnost.
Alejové stromy mají také smůlu,
že jsou „na ráně“ a často bývají

terčem nešetrných a zbytečných
řezů v koruně. Často vidíme
v předjarní krajině ohyzdné pahýly lip, které byly ještě v zimě
krásně košaté. Proč? To není péče
o stromy, to je trestné poškozování dřevin. Takové stromy pak
vytvoří korunu sekundární, ale
protože jim nestačí listová plocha
k asimilaci živin, vyhání další
větve i na patě kmene ve snaze se
nějak zachránit. V krajině často
vidíme takto zmrzačené jedince.
Sekundární koruna bývá plná tlakového větvení, které se může
rozlomit. Také bývá napadená
hnilobou, která se okamžitě
dostává do řezných ran. Tímto
počinem se život stromu výrazně
zkrátí. Základem péče o stromy
je pokud možno nechat v klidu
žít, příliš si jich nevšímat a neřezat je zbytečně. Někdy je však
nutné provést zdravotní či bezpečnostní řezy u starých velikánů, odlehčit jim těžkou
korunu, je-li nesymetrická nebo
zvýšit podjezdnou výšku. Citlivé
zdravotní řezy nebo vazby v korunách jim život prodlužují.
Stromy na venkově miluje
i člověk krajinář či obyčejný vesničan. Jsou to němí strážci božích muk, kostelů, kapliček či
chalup v kulturní barokní krajině.
Z těchto jedinců se často stávají
obři, které památkáři a ochránci
přírody označují jako „Památné
stromy“ s vysokým stupněm péče

a ochrany. V těchto případech lze
mluvit o štěstí stromů. Jsou často
značeny jako významné krajinné
prvky již na vojenských mapách
z dob Marie Terezie a Josefa II.
A jaké mají štěstí stromy sídlištní? Podle mne ho moc nemají.
Často jsou sázeny do špatné sídlištní půdy nahusto a pár let se
čeká, kdo se z nich chytne a jak
se mu poroste. Asi po 10 – 15
letech je nutné u těchto lesíků
udělat probírky. Vybrat silné jedince a jejich růst podpořit kácením méně vitálních sousedů.
Někdy se stane, že jsou vedle
sebe natlačeni dva stejní krasavci.
Pak přichází člověk sadovník, zahradník nebo dendrolog a ten
rozhodne, který z nich přežije.
Stává se, že u nich stojí dlouho
několik takových odborníků a ne
a ne se rozhodnout. Sídlištní
strom může být také například
vrbou, topolem, břízou nebo jasanem. Byl zde na počátku sadovníkem navržen proto, aby tu
rychle zaplnil prostor zelení.
Roste rychle, není náročný na
kvalitu země, často vydrží sucho
a letní horko vyprahlých sídlišť.
Pro tyto účely jsou voleny stromy,
kterým se říká pionýrské dřeviny.

Jsou vysemeněny vždy první na
různých výsypkách, kde půdotvorný proces teprve začíná. Daní
za jejich službu je křehké dřevo,
náchylné k hnilobě a lámavosti.
Pokud je takový strom na svém
stanovišti 20 – 30 let, stává se
potenciálně nebezpečným. Může
ohrozit pádem větví či celého
kmene majetek obyvatel nebo
ohrozit bezpečnost lidí. Vlastník
či správce pozemku si nikdy
nesmí dovolit pěstovat strom se
sníženou provozní bezpečností.
Ortel smrti stromu bývá zpečetěn
dendrologem, který napíše záporný posudek. Vedle něho by
měl vždy sadovník vysadit také
druh dlouhověký. To je často
problém, protože stromy středně
i dlouhověké jsou na klimatické,
vláhové i půdní podmínky mnohem náročnější. V podmínkách
sídliště se jejich život zkracuje
o polovinu i více než je geneticky
dáno. Jejich život zkracuje
i množství psů, které si na nich
někdy zkouší svou sílu tesáků
nebo zvednou již po stopadesáté
nožku na náběhy kořenů. Potrhaná či rozleptaná kůra se těžko
zaceluje a v zasolené půdě i odolné „městské“ stromy brzy usy-

chají. Člověk sadovník tedy svou
sídlištní zahrádku stále obměňuje
a obohacuje o různé druhy
stromů, které jsou schopné déle
žít v suchu a nekvalitní, často zasolené půdě. Má na druhy jiný
pohled než člověk krajinář a ekolog, který například řeší, zda
stromy jsou v krajině původní či
nepůvodní. Snaží se likvidovat
porosty akátů, mezi nimiž žádné
další rostliny nepřežívají díky jejich kořenovým výměškům. Sadovník na sídlišti po nich
s povděkem sahá, když mu zbývá
jen úzký pás zeleně u komunikací. Ví, že vysadit zde jakékoliv
„krásné“ jedince by byl hřích
a rozsudek smrti pro ně.
Poslední kapitola o štěstí a životě stromů jsou výsadby na
předzahrádkách a na vedeních
inženýrských sítí. Ani zde není
štěstí stromů úplně vyloučeno,
když jsou výsadby provedeny
s rozmyslem. Na předzahrádky se
velké stromy většinou nehodí.
Vždy dorostou do velikosti, kdy
obyvatele domu rozdělí na dva
tábory. Na ty, kteří chtějí okamžitě odstranit a často jim škodí
brutálními metodami. A naopak
na ty, co by je chránili vlastním

tělem, protože je tu přeci vysadili, když se nastěhovali do paneláku a nic tu nerostlo. Takové
stromy se pak opět posuzují
z různých hledisek. Posuzuje se
zdravotní stav, provozní bezpečnost, jejich vhodné či nevhodné
umístění z hlediska kolize s balkony a okny obyvatel, inženýrskými sítěmi. Taková
rozhodování trvají i několik měsíců, ale výsledné řešení nikdy
nepotěší všechny obyvatele.
Na závěr je třeba dodat, že legislativně řeší ochranu dřevin
rostoucích mimo les zákon
č. 114/92 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění. Je
trestné jakékoli poškozování
a také nepovolené kácení dřevin.
Při rozhodování o kácení dřevin
rostoucích mimo les i na soukromých pozemcích a zahradách je
třeba jednat se zástupcem orgánu
ochrany přírody a krajiny. Žádost
o povolení se podává v případě
stromů, které mají 80 cm obvod
ve výšce 130 cm od země. Dále je
třeba žádat o povolení v případě
likvidace keřové skupiny o rozloze větší než 40 m2.
Dana Céová,
vedoucí oddělení správy životního prostředí OŽP
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Sport

Léto s Robinsonem
Klub Robinson nabízí v termínu
2. - 11. 7. několik volných míst
na letním táboře v Poušti u Bechyně. Zveme všechny kluky
a holky ve věku 10 - 14 let.
Staňte se spolu s námi osadníkem
Nového světa. Těšit se můžete na
dobrodružnou celotáborovou hru,
stavbu osady, vyrábění dobových

oděvů nebo setkání s Indiány.
Klub působí pod záštitou Církve
bratrské v Praze 13 a 1.
Více o činnosti našeho klubu
včetně fotek a videa z minulých
táborů najdete na www.klubrobinson.cz. Přihlášky a informace:
724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.
Daniel Jokl

Chcete odolat náporu prostředí?
Přijďte do Shaolin Kung Fu.
Od 7. března jsou otevřeny kurzy,
které probíhají ve FZŠ prof.
O. Chlupa, Fingerova 2186, v Nových Butovicích. Jde o tradiční
cvičení Shaolin Kung Fu pro děti,
rodiče s dětmi i dospělé. Přihlásit
se může opravdu každý, kdo má
chuť se zapotit a získat duševní

i fyzickou rovnováhu. Naučíte se
zajímavé a velmi účinné techniky.
Cvičení zlepšuje koordinaci pohybu, soustředění, posiluje obranyschopnost organizmu a co je
hlavní, cvičíte si pro radost. Nábor
je každý čtvrtek od 19.30 do 21.00
hodin. Více na tel. 605 743 834.
Václav Šmakal

Cvičení pro maminky
Motto: „Každá jsme krásná
právě taková, jaká jsme. Každá
maminka je pro své dítě nejlepší
a nejkrásnější na světě. Proč ale
také nebýt v kondici? Slunce,
čerstvý vzduch, pohyb a relaxace...“
V návaznosti na loňský rok
bude i letos na malém basketbalovém hřišti v Centrálním parku
Prahy 13 probíhat cvičení určené
všem maminkám po ukončeném
šestinedělí. Nezáleží, zda máte
miminko v kočárku nebo už vaše
dítko chodí (lekce jsou neformálně rozděleny). Každá hodina
začíná krátkým zahřátím, následuje protažení, posilování a na

závěr relaxace. Intenzitu cvičení
i počet opakování si každá maminka může upravit podle
úrovně své kondice. Také si nezapomeneme hrát a podle možností zapojit do cvičení i děti.
S sebou potřebujete jen pohodlné
sportovní oblečení a obuv, pití,
podložku a chuť pro sebe něco
udělat. Cvičení začíná v týdnu od
2. dubna a bude probíhat podle
počasí do konce října. Rozvrh
hodin a veškeré další, podrobné
informace naleznete na www.fitmamina.estranky.cz.
Část vstupného bude věnována
na charitativní účely. Těším se na
vás i vaše děti.
Kateřina Zánová

Salsa pro ženy
Dívky v basketu válí
BA Sparta, která už 6 let působí
v hale v Kovářově ulici, se stará
o výchovu a volný čas mladých
baskeťáků a baskeťaček a je i nadále úspěšná v kategorii žákyň
a dorostenek. BA Sparta je mládežnický klub basketbalu, který
má všechny mládežnické kategorie od 10 let do dospělosti.
V každé kategorii se účastní
nejvyšších soutěží.
Aktuálně nejlepší družstva jsou
starší žákyně a mladší dorostenky.
Starší žákyně po velmi dobrém
podzimu, kdy zaznamenaly
jenom jednu porážku, postoupily
do finálové části extraligy starších
žákyň. Po tuhých lednových bojích, hlavně na horkých moravských půdách, drží aktuálně 4.
příčku, která jim zaručuje postup
na Mistrovství České republiky.
Mladší dorostenky, hráčky ročníku 1995 a 1996, ve své soutěži
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zatím jenom jedenkrát podlehly
soupeři a mají velkou naději na
postup do baráže o nejvyšší soutěž. Družstvo je složeno hlavně
z odchovankyň, které působí
ve stodůlecké základně od začátku.
Minižákovská družstva se ještě
základům basketbalu učí, ale
přesto dosahují už částečných
úspěchů a na podzim se jim podařilo vyhrát přípravný turnaj.
O víkendu 21. - 22. dubna
plánujeme Minicamp pro
všechny naše nejmladší hráčky,
jehož se můžou účastnit
i dívky, které basketbal nikdy nehrály. Minicamp je určen pro
všechny, kteří hledají víkendovou
nebo i dlouhodobou sportovní
aktivitu pro své dítě a je zcela
zdarma. Bližší informace na
www.basparta.cz, info@basparta.cz, tel. 605 102 163.
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Pavel Šenk

Pro velký zájem znovu otevíráme
kurzy salsy. Budou se konat od
7. května (pondělí 19 – 20 hod.)
ve Spolkovém domě, K Vidouli 727. Naučíte se nejen tance
jako salsa, merengue, bachata
a reggaeton, ale v závěru hodiny
si zaposilujeme všechny problé-

mové partie našeho těla a krásně
se protáhneme. Letos pořádáme
výuku salsy a břišních tanců za
doprovodu latino kapely Caribe
ve Španělsku. Pojeďte s námi!
Více v aktualitách na www.esperanzadance.com. Info na tel.
739 637 918.
Kamila Kaucká

Pro všechny holky a kluky
Tenisová škola Tallent přijímá
děti z mateřských a základních
škol do kurzů tenisu. Jarní trimestr a výuka začínají od
16. dubna. Nyní ve školách probíhají v rámci tělesné výchovy
zdarma tenisové hodiny, kde si
děti za přítomnosti tenisového
trenéra zkouší s raketou základy
tenisu a procvičují motorické
a koordinační dovednosti. Pro
děti z mateřinek chystáme tzv.
tenisovou přípravku. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické schopnosti.

Tím nejlepším, co mu můžeme
dát, je pohyb. Pokud se dítěti
nelíbí kolektivní sporty, tenis je
ideální alternativou. Kromě tenisových kurzů jsme pro všechny
holky a kluky bez ohledu na věk,
ale i celé rodiny, připravili program na celé léto v podobě příměstských táborů v Praze
a tenisových táborů a campů
v kombinaci s horskými koly
a inliny v Jilemnici. Více na
www.tallent.cz, www.e-tabory.cz,
tel. 224 815 871, 603 527 172.
Marcela Turoňová

Sport

Tenisová školička
Školní sportovní klub Luka
Praha, Kuncova 1580, Stodůlky,
otevírá od 15. dubna nový ročník Tenisové školičky. Tréninky
probíhají na antukovém tenisovém kurtu v areálu Gymnázia
J. Heyrovského na Hůrce (vybaveno také pro minitenis, softové
míče). Nabízíme i zdokonalo-

vací i sparingové hodiny, tenisová raketa k zapůjčení. V případě více zájemců z jedné školy
(místa) možnost doprovodu trenérem na výuku a zpět.
Informace podá Blanka Klabíková, tel. 603 236 640,
klabikovab@volny.cz.
Blanka Klabíková

Gymnastika se nezapomíná
Netradičního závodu ve sportovní gymnastice, Týneckých
tandemů, se zúčastnily i závodnice SK Velká Ohrada. Kromě
skvělých výkonů a sbírky 16
medailí jsme však měli možnost

vidět cvičit i naše trenérky.
Do Zlatého tandemu nastoupila
Kája Jelínková se svou trenérkou
Andreou Verešovou. Zajímavý
byl zdaleka nejvyšší věkový rozdíl mezi naším párem. Kája byla
nejmladší účastnicí celého závodu a Andrea
zase tou nejstarší. Rozdíl
40 let nebyl však na výkonu ani jedné znát. Vyvrcholením závodu pak
byl závod Démantových
tandemů, kde společně
cvičila Andrea se svou
trenérskou kolegyní
Martinou Jelínkovou.
Obě své vystoupení pojaly
sportovně a s humorem
jim vlastním a všem přítomným ukázaly, že
gymnastika se jen tak nezapomíná. Více na
www.topgympraha.cz.

Pojeďte s námi na jubilejní evakuaci!
Referát krizového řízení radnice
Prahy 13 zve všechny příznivce
cyklistiky a sportu na jarní cyklistickou vyjížďku Evakuace na
kole, kterou pořádá již podesáté.
Letos se koná v sobotu 28. dubna.
Start je tentokrát před radnicí
Prahy 13 na Slunečním náměstí
(stanice metra B Hůrka). Prezentace účastníků je od 9.00 - každý
obdrží mapu s vyznačenou trasou
a stručným textem k zajímavostem na trase. Hromadný start je
v 9.30. Vyjížďka je určena pro
všechny věkové kategorie. Trasa
vede převážně rovinatým terénem po cyklostezkách a vedlejších silnicích a je dlouhá při-

bližně 30 km. Abyste se mohli
přesvědčit, že náročnost na fyzickou kondici je skutečně mírná,
poprvé v dějinách evakuace zveřejňujeme dopředu trasu. V cíli
na hřišti ve Zbuzanech je možnost občerstvení s obědem. Pro
účastníky, kteří se prokáží křestním jménem Jaroslav, čeká jako
vždy překvapení. Účastníci jedou
na vlastní nebezpečí a jsou povinni dodržovat zákon č.
361/2000 Sb., včetně novelizace
vyhláškou č. 30/2001 Sb., o pravidlech silničního provozu.
Udělejte si čas na příjemnou projížďku, budeme se těšit!
Jaroslav Matýsek

FOTO: BOHDAN PARDUBICKÝ

Vladimíra Hukaufová

Plavání je zábava
V Základní škole Mohylová je od
1. do 5. ročníku součástí hodin
tělesné výchovy plavání. Mladší
děti chodí do areálu gymnázia
Heyrovského, starší do Radlic.
Vždy se o jejich výcvik starají
zkušené lektorky a pokroky jsou

na dětech rozdělených do několika družstev podle výkonnosti
znát.
Na závěr si každý malý plavec
zkusí opravdové závodění
a dostane populární „mokré vysvědčení“.
Matylda Sloupová

Veteráni znovu na síti
V sobotu 3. března přivítala tělocvična Sokola Stodůlky účastníky
historicky prvního ročníku „Veterán volejbal CUP Stodůlky
2012“, který organizovala Praha 13
ve spolupráci se Sokolem Stodůlky. Na zahájení pozval organizátor veterány stodůleckého
volejbalového oddílu paní Jarmilu Kubrovou, Vratislavu Tlamichovou a jejich trenéra Josefa
Tlamichu. Obě dámy hrály pod
jeho vedením již v r. 1954 volejbalovou ligu za oddíl Sokol Stodůlky. Organizátor turnaje
Jaroslav Matýsek a starosta Sokola Stodůlky Václav Sailer předali přítomným veteránům kytice
růží a trička s logem turnaje
a poděkovali za založení volejba-

lového oddílu, který hraje soutěž
do dnešních dnů.
Na turnaji se sešlo celkem
5 smíšených družstev. Podmínkou
účasti byl věk mužů – minimálně
45 let. Symbolickým podáním zahájili turnaj všichni tři veteráni
a potom již šlo neúprosně o každý
získaný bod. Všichni účastníci
hráli s maximálním nasazením,
jako když zapomenou na datum
svého narození. Nejstarší účastník
turnaje František Knobloch (1949)
vybojoval krásné třetí místo se
svým týmem ze Stodůlek ve složení: Jarmila Kudrnová, Zora Matýsková, Jan Souček, Václav Kautský a Jiří Fořt. Přejeme všem
účastníkům a veteránům stodůleckého volejbalu hodně zdraví. - red -
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Pomáhají druhým

Podaná ruka pomáhá
Podaná ruka pomáhá - to je hlavní motto
Střediska sociálních služeb Prahy 13, jehož
pracovníci zajišťují sociální služby pro klienty,
kterými jsou senioři a zdravotně postižení
občané Prahy 13.
Ve Středisku sociálních služeb Prahy 13
pracuje 18 osob. Vedle ředitele a jeho zástupce je to koordinátorka sociálních služeb,
správce budovy, jeden administrativní pracovník, 6 pečovatelek, 3 řidiči, vedoucí kuchyně a 3 kuchařky.
Středisko je příspěvkovou organizací zřízenou 1. 7. 2000 Radou městské části Praha 13. Městská část činnost střediska významně podporuje. Bez její pomoci by nemohlo nabízet rozsah a kvalitu sociálních
služeb v dnešní podobě. Středisko zajišťuje
podle zákona o sociálních službách dvě tyto
služby - terénní pečovatelskou službu a denní
stacionář. Na konci roku 2011 poskytovalo
Středisko své služby 517 klientům s řádně
uzavřenou smlouvou.
V rámci pečovatelské služby pomáhají pečovatelky střediska sociálních služeb svým
klientům s úklidem domácnosti, s obstaráváním nákupů, doprovázejí je k lékaři, pomáhají
jim s praním a žehlením prádla a v neposlední řadě jim pomáhají i při běžných úkonech osobní hygieny, apod. Pomoc, kterou

poskytly pečovatelky v minulém roce klientům, lze statisticky vyjádřit 4 974 návštěvami,
které u nich vykonaly (mimo dovoz obědů).
Ve středisku jsou dále nabízeny sociální
služby poskytované v denním stacionáři. Jsou
určeny pro klienty, kteří nejsou soběstační z důvodů
věku nebo zdravotního postižení. V denním stacionáři mají komplexní služby
včetně podávání stravy, pomoci při osobní hygieně,
apod. Hlavním cílem je ale
vzájemnou komunikací vytvořit pro klienta domácí
přátelské prostředí, aby zde
byl spokojený. Kapacita
denního stacionáře je 10
osob.
Klienty dováží do stacionáře autodoprava střediska
(celkem tři automobily).
K přepravě vozíčkářů slouží
speciálně upravený vůz se zvedací plošinou.
Pohybově handicapovaní klienti pečovatelské služby využívají vozy střediska také
k dopravě do zdravotnických zařízení a na
úřady (vloni uskutečněno 3 210 odvozů).
Například cesta k lékaři a zpět po Praze 13

stojí 70 Kč, jedna cesta tak vyjde na 35 Kč.
Ve středisku se nachází Centrum denních
služeb, ve kterém jsou klientům poskytovány
koupele, rašelinové zábaly (např. velký zábal
stojí 70 Kč) a světelná terapie Bioptronu
(jedna procedura 20 Kč za 10 minut léčby).
Dále např. ošetření nohou, masáže (např.
masáž celého těla 220 Kč) a kadeřnické
služby za nižší ceny než běžné.
Středisko provozuje kuchyň s jídelnou.
Jídelníček nabízí každý den výběr až ze tří
jídel. Seniorům bylo v roce 2011 uvařeno
42 754 obědů, z toho jich bylo 30 993 rozvezeno přímo do domácností. Jídelnu mohou
navštěvovat i cizí strávníci, ti si loni přišli pro
2 550 obědů. Od února letošního roku je
cena obědového menu pro seniory (polévka,
hlavní jídlo a čaj) stanovena na 60 korun.
V domě sřediska našlo své zázemí
a v současné době působí pět klubů seniorů.
Zabývají se různorodými aktivitami od pravidelného scházení až po studium odborných
témat v rámci absolvování semestrů univerzity třetího věku.
Veškeré podrobnosti o nabízených službách,
včetně sazebníků úkonů a informace o způsobu uzavření smlouvy, na základě které se stanete klientem střediska, získáte na tel. číslech
235 517 647, 724 952 592 nebo při osobní
návštěvě v kanceláři pečovatelské služby

v 1. patře Domu pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746 (nedaleko od stanice metra trasy B
– Luka).
Středisko je otevřeno v pracovních dnech od
8.00 do 16.30, ve středu až do 18.00.
Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13

Klub JednaTrojka v dubnu
Klub se nachází v Centrálním parku proti
golfovému hřišti v ulici K Zahrádkám (blízko
zastávky BUS Kovářova a metra Luka).
Je otevřen každé pondělí a středu od 14
do 20 hodin. Dětem a mládeži ve věku od 13
do 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici je
sportovní a výtvarné vybavení, internet a příjemné posezení. Klub poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy,

sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním
brigády a nabídka doučování).

Program:
po 2. 4. – klub s Luckou a Hanou
st 4. 4. – velikonoční workshop a tradice
čt 5. – pá 6. 4. – meziklubová velikonoční noc v Kroku
s kluby z Prahy 12 a z Mladé Boleslavi
po 9. 4. – zavřeno - svátek
st 11. 4. – klub s Luckou a Karolínou
po 16. 4. – turnaj ve fotbálku

st 18. 4. – minigolf
po 23. 4. – basket, hod na koš
st 25. 4. – klub s Luckou a Karolínou
po 30. 4. – pálení čarodějnic
Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 453, 775 610 002,
facebook: klub jednatrojka.
Projekt nízkoprahových programů v Praze 13 je financován MČ Praha 13 a MHMP.
Lucie Hejzlarová
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Inzerce
FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE
DO PLASTOVÝCH OKEN,
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ
ŽALUZIE
 dřevěné žaluzie  látkové rolety  síťe proti hmyzu
 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy
 výsuvné markýzy  zastínění balkonů a teras
 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety
 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

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

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

ZAHRADNÍ CENTRUM
ul. Ořešská
Praha 5 – Řeporyje

REALIZACE ZAHRAD
ÚDR ŽBA ZELENĚ
www.gardencentrum.cz

Tel.: 603 466 370
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MĚStSKÁ policiE

haSiČSKÉ oKÉnKo
Hasiči získali lezecký certifikát

Vyhazovala majetek z okna
Na první březnový den v 16.45 zasahovali strážníci v Běhounkově
ulici proti osobě, která ze sedmého patra panelového domu úmyslně
vyhazovala elektroniku, předměty osobní potřeby, ovoce a plyšové
hračky. Když se strážníkům podařilo přesně zjistit byt pachatele,
otevřela jim mladá žena zabalená pouze v prostěradle s ozdobným
vánočním řetězem kolem krku. Z jejího chování bylo zřejmé, že si
rozsah a následky svého jednání není schopna uvědomit. Na místo
byl tedy přivolán lékař a po jeho rozhodnutí byla žena za doprovodu
městské policie převezena do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Opilý řidič strážníkům neujel
Dne 21. 2. v dopoledních hodinách si autohlídka MP povšimla ve
Svitákově ulici projíždějícího vozidla Citroën se středočeskou registrační značkou, které bylo značně poškozené a jeho řidič evidentně
nezvládal provoz na komunikaci. Na opakované pokyny strážníků
k zastavení vozidla řidič reagoval zrychlením a pokusil se hlídce
ujet. Následné stíhání vozidla skončilo až u Tesca ve Zličíně. Tam
řidič vozidlo opustil a snažil se ukrýt v prostorách prodejny, kde byl
nakonec strážníky zadržen. Provedenou předběžnou orientační dechovou zkouškou bylo šestatřicetiletému muži naměřeno 1,91 promile alkoholu v dechu. Podezřelý byl i s vozidlem předán policistům
z místního oddělení Stodůlky, protože byl důvodně podezřelý ze
spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Ve dnech 18. - 20. února proběhlo školení lezců v Tisé nad Labem.
Zúčastnili se dva členové naší zásahové jednotky - Lukáš Bican
a Pavel Drda. Během tří dnů prověřili svou teoretickou a praktickou
připravenost pro záchranářské práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Školení bylo zakončeno závěrečnou zkouškou z teorie a praxe,
ve které byli oba
naši členové úspěšní
a získali tak certifikát, který je opravňuje k provádění
složitých záchranářských prací - například evakuace osob
z lanové dráhy či
vyprošťování osob
z těžce přístupných
míst. Jednotka
SDH Třebonice má
tedy v tuto chvíli
akceschopnou skupinu záchranářských
lezců, kteří jsou přínosem pro bezpečnost a jsou připraveni
kdykoli pomoci.
Na začátku března se uskutečnilo
1. kolo zimního uzlování. Děti se velmi snažily, ale nervozita je překvapila. Mladší byly
na 11. a 15. místě a starší na 15. místě. Mezi jednotlivci se nejlépe
umístila Adéla Lebedová na 15. místě, Matěj Berezněv na 18. místě
a Lukáš Beránek na 26. místě, stejně jako Kristýna Němečková
mezi staršími.
Marta Horáková a Lukáš Bican, SDH Třebonice

Výsledky Zimního poháru v uzlování
Začal 28. ročník Zimního poháru v uzlování. První kolo se nejvíce
vydařilo hlídce v mladší kategorii, ve které startovali Petr Buřil,
Martin Škoda, David Orel, Helena Nesvačilová a Natálie Tyle.
Skončili na čtvrtém místě a mají zajištěný postup do městského
kola. Dalším hlídkám se již tak nedařilo - mladší soutěžící skončili
na 20. místě, starší obsadili 13. a 14. místo. Mezi mladšími jednotlivci jsme získali 6. a 10. místo a starší jednotlivci zůstali na 13.
a 17. místě. Snad to bude příště lepší.
Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Z policejního deníku



Dne 1. 2. 2012 byl v podvečerních hodinách na křížení ulic Lýskova a Jeremiášova kontrolován hlídkou Policie ČR řidič vozidla Škoda Octavia, který se
dobrovolně podrobil orientační zkoušce
na přítomnost omamných látek. Tester
prozradil, že řídil pod vlivem amfetaminu a metamfetaminu, proto byl na místě zadržen a předán na PČR MOP Stodůlky, kde mu bylo sděleno podezření
z přečinu ohrožení pod vlivem návykové
látky. V této době je již řidič odsouzen
k podmíněnému trestu odnětí svobody
a byl mu uložen zákaz řízení motorových vozidel.
 V prodejně Albert na Velké Ohradě
byl dne 7. 2. pracovníky ostrahy zadržen
pachatel drobné krádeže. Odmítl s ostra-

hou do příjezdu policie spolupracovat, vyhrožoval újmou na zdraví a použitím plynové pistole, kterou měl u sebe. Byl policisty
zajištěn a převezen na policejní oddělení
Stodůlky, kde mu byla zbraň protokolárně
odebrána. Pachateli hrozí za přestupky proti občanskému soužití, proti majetku a proti veřejnému pořádku vysoká pokuta a propadnutí věci.
 Dosud nezjištěný pachatel přeštípl 15. 2.
v prodejně Datart ve Skandinávské ulici kovové zabezpečovací lanko a odnesl z prodejny notebook za 23 000 Kč. Po pachateli
se pátrá.
 Rádi bychom apelovali na starší lidi a jejich příbuzné, aby jim stále vštěpovali, že
nesmí věřit cizím lidem. Na místním oddělení Stodůlky jsme v poslední době zazna-

menali 3 případy okradení důvěřivých starších lidí.
~ První se stal u nemocnice Motol, kde ke
starší paní přistoupila žena a nabízela náramkové hodinky. Paní chtěla ženě ukázat,
že má v ledvince pouze 150 korun a mobilní telefon. Pachatelka jí vložila hodinky do
kapsy a z ledvinky jí odcizila finanční hotovost i mobilní telefon.
~ Druhý případ se stal na parkovišti před
prodejnou Makro na Jeremiášově ulici. Zde
však muž tmavší pleti oslovil staršího pána
s nabídkou parfémů. Ten odmítl, že o koupi
nemá zájem, ale pachatel mu vytrhl z ruky
peněženku, ve které bylo 4 500 korun, vhodil mu do vozidla několik parfémů – podvrhů známých značek - a z místa utekl.
~ Ve třetím případě ke staršímu muži při-

stoupil neznámý člověk, vytrhl mu z ruky
2 500 korun a do otevřených dveří vozidla
mu vhodil krabici s falešnými parfémy.
Poškozený věc oznámil na MOP Stodůlky
a krabici odevzdal. Z krabiček byly sejmuty otisky prstů a vloženy do databáze
AFIS.
Ve věci již nastal obrat - jeden z poškozených si všiml stejného nekalého jednání skupinky lidí na parkovišti u obchodního centra Globus a oznámil to
ostraze. Ta ihned volala Policii ČR a policejní hlídka zadržela v ujíždějícím vozidle
ženu a dva muže. Všichni byli předvedeni
na MOP Stodůlky, ztotožněni jako pachatelé uvedených skutků a předáni Službě
kriminální policie a vyšetřování.
Za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová
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DEMO SBÍRÁ ÚSPĚCHY. Nově vzniklá Taneční skupina Demo pod

LYŽOVÁNÍ V POSTALMU. Žáci Fakultní základní školy Brdičkova se

tanečním studiem „Tančit může každý!“ působící na ZŠ Mládí a ZŠ
Klausova se 3. března účastnila celostátní taneční soutěže s mezinárodní účastí Hronovské Jablíčko. Odvezla si rovnou dvě ocenění
v disco dance. Nejmladší členky ve velké konkurenci v dětské kategorii vybojovaly stříbro, zatímco kolektiv nejstarších tanečnic v juniorské
kategorii byl oceněn zlatým 1. místem. Všem našim tanečnicím gratulujeme! Více informací o TS Demo získáte na tel. 724 121 402.

v únoru zúčastnili lyžařského kurzu v krásném lyžařském středisku Postalm v Rakousku. Pětidenní skipas a rozmanitost sjezdovek nabízely
sjezdování pro každého. Lyžování si užil jak začátečník, tak i pokročilý
lyžař. Pro žáky to byla ideální příležitost, jak navázat nová přátelství.
Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí z historie lyžování, naučili jsme
se, jak se správně starat o lyže a spoustu dalších praktických věcí
k lyžování. Nechyběla ani pořádná zábava.
Klára Zelinková, třída 7. A

Jitka Žaloudková

raktivní tabule žádnou novinkou. V minulých dnech našim prvňáčkům udělal radost velký dárek. Byly jim do tříd nainstalovány
modernější výukové tabule. Je fantastické sledovat děti, které se rychle
naučí prstíky pohybovat písmenky,
skládat slova nebo
věty, přiřazovat
různé obrázky
a řešit jednoduché
matematické
úlohy. Největší radost mají, když je
při správných řešeních tabule sama
pochválí.
Kolektiv učitelek 1. tříd

MASOPUST PLNÝ SOUTĚŽÍ. V úterý 21. února oslavili žáci I. stupně
FZŠ Trávníčkova tradiční masopust. Jednotlivé třídy mezi sebou soutěžily v točení obručí, hrách s míčem nebo ve vytváření mumií. Vyhlášeny byly i tři nejhezčí masky. Nejvíce se cenila vlastní výroba a nápad.
Karneval se všem velice líbil a o smích nebyla nouze.
Věra Hamrová

FOTO: VOJTĚCH BRTNICKÝ

NENÍ TABULE JAKO TABULE. Pro žáky FZŠ Brdičkova není inte-

PŘIJĎTE NA PORTU! V březnu proběhla v Klubu Mlejn první kola
hudební soutěže Porta Praha 2012. V průběhu dvou dnů se zúčastnilo
27 kapel, které bojovaly o účast v pražském finále. Porota vybrala 13
účastníků, které můžete vidět a slyšet 18. dubna v 18 hodin opět
v Klubu Mlejn. Dva vítězové postoupí na celostátní soutěž do Řevnic,
kde si koncem června zahrají v krásném prostředí lesního divadla.
Marie Amunka Navrátilová, Klub Porta Praha

CVRČEK POD MIKROSKOPEM.
Na přírodovědném kroužku v ZŠ
Mládí jsme zkoumali cvrčky. Připomněli jsme si stavbu těla, které
tvoří hlava, hruď s třemi páry
končetin a zadeček. Na hlavě má
hmyz tykadla a složené oči. Pod
mikroskopem jsme viděli, že oko
je tvořené množstvím pravidelných, navzájem si podobných
oček tvaru šestiúhelníku. Potom
jsme oddělili holeň prvního páru
končetin a vyhledali sluchový
orgán, který připomíná bubínek
a pod mikroskopem je vidět jako
šedé oválné okénko. Na prvním páru křídel jsme pod mikroskopem
vyhledali hřebínky na žilnatině křídla, kterými třením o sebe vytváří
Ludmila Olšovská, 6.B
samečci zvuk. Podařilo se nám pořídit i fotografie.
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V DOMEČKU SE SEŠLI MALÍ ŠPERKAŘI. V úterý 6. března proběhlo v Domě dětí a mládeže Stodůlky již třetí korálkování. Bylo určené dětem od 6 let, mladším s radostí pomohly maminky. Malí
šperkaři si vyrobili krásné korále na krk a udrhali náramek zdobený
korálky. Na každé akci se děti setkávají s jinou technikou, a tak se rády
vracejí i s kamarády. Na další korálkování se můžete těšit již za měsíc.
Michaela Gaydošová

DNY PLNÉ HUDBY. Ve dnech 13. a 14. března se konal již 7. ročník
hudební soutěže Doremifa. Na 200 příznivců hudby si zasoutěžilo
v 19 kategoriích. Velký dík patří Úřadu městské části Praha 13, který
poskytl své prostory pro konání soutěže v kategoriích jednotlivců
a menších kapel. Sbory a soubory pak využily pohostinnosti Spolkového domu ve
Stodůlkách.
V kategorii Pěvecký sbor zvítězily Sovičky
(FZŠ prof.
O. Chlupa),
2. místo obsadil
Klíček (FZŠ
Mezi Školami),
o třetí se dělí
DPS Drtinova
(FZŠ Drtinova) a Stodůláček (DDM Stodůlky). Speciální ocenění
pak získaly sbory DPS Noctuella a Ty Brďo (FZŠ Brdičkova). Výsledky z kategorií jednotlivců si můžete prohlédnout v Domě dětí
a mládeže Stodůlky, který akci pod záštitou zástupce starosty Petra
Zemana uspořádal.
Petra Šlapánková

CIRKUSÁCI VE STACIONÁŘI. V únoru navštívili stacionář Diakonie
ČCE ve Stodůlkách kouzelníci a žongléři. Česká skupina Magiciens
du Monde spadá pod francouzskou neziskovou humanitární organizaci sdružující kouzelníky-dobrovolníky, kteří ze vstupného za placená představení a sponzorských darů financují své humanitární akce.
Cílovou skupinou jsou děti v těžké životní situaci - nemocné, opuštěné, sirotci, děti žijící na hranici chudoby nebo zasažené válečným
konfliktem (např. Burkina Faso, Srí Lanka). Jejich vystoupení bylo
pro nás všechny velkým zážitkem. V květnu chceme na představení
pozvat i děti ze širokého okolí.
Josef Rendl, vedoucí stacionáře
SPOLEČNÝM TÉMATEM BYLA VODA. Začátkem března zaplavily
prostory Základní školy Klausova melodie vážné i současné hudby
spolu s výtvarnými díly žáků. To vše se společným jmenovatelem
Voda. Pan učitel Johanczík připravil koncert nesoucí se na vlnách
Smetanovy Vltavy nebo Händelovy
Vodní hudby, v podání žákyň školy zazněly i současné písně. Posluchači
mohli obdivovat i hru na klavír, zobcovou a příčnou flétnu profesionálů
z pražské konzervatoře. Vyvrcholením
večera bylo zahájení výstavy výtvarných
prací žáků prvního i druhého stupně.
Všechna díla jsou výsledkem tříměsíční
práce na projektu Voda, kterému se ve
výtvarné výchově věnovali žáci paní učitelky Jany Nuslauerové. Po výstavě
a koncertu k tématu Vzduch a aktuálně
Voda nás v příštím školním roce čeká
Země a Oheň, které celý cyklus projektů Živly uzavřou.
Helena Hejnová

MISE X. Žáci 6. ročníku ZŠ Mládí se zapojili do celosvětového pro-

PREVENTIVNÍ POŘADY MĚSTSKÉ POLICIE. ZŠ Mohylová v únoru
opět přivítala strážníky Městské policie. Ti dětem zábavnou formou
přiblížili, jak se chovat v nejrůznějších rizikových situacích a jak se
starat o svou bezpečnost. Hlavním tématem uplynulých akcí byl bezpečný kontakt s cizím člověkem, se psy a také pořad s názvem Bezpečně v každém ročním období.
Jana Davidová

jektu Mise X: Trénuj jako kosmonaut. Podporují ho přední kosmické
agentury NASA, ESA a řada národních vesmírných agentur včetně
České kosmické kanceláře. Je zaměřený na zdravý životní styl dětí.
Naše dva týmy mladých kosmonautů – Black Moon a Loca People si vyzkoušely řadu fyzických cvičení a učebních lekcí, podobných těm,
pomocí kterých se připravují opravdoví kosmonauti. Dozvěděly se, jak
je důležitý aktivní životní styl, pohyb, sport a zdravá výživa. O svých
aktivitách a zážitcích sepisují deník.
Nejlepší týmy
budou na jaře pozvány na Velvyslanectví USA v Praze,
kde jim budou předány odměny a kde
se možná setkají
s opravdovým astronautem. Edita Martoníková
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Komplexní údržba komunikací v roce 2012 v Městské části Praha 13
Čís.
Termín Seznam
bloku čistění ulic
1
11. 5.
Vackova + tři menší parkoviště,
28. 8.
Kálikova, Heranova, Hábova + parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vlachova, Líšnická,
Flöglova, Hostinského + parkoviště
+ odbočka k mateřské škole,
Klukovická
2
10. 5.
Lýskova (od Chalabalova po Jeremi29. 8.
ášovu) + parkoviště, Kociánova,
Chalabalova + parkoviště, Kovářova, Kuncova, Mládí
3
4. 5.
Fantova + spojka Oistrachova
31. 8.
+ parkoviště, Trávníčkova +parkoviště + spojky Mukařovského, Kettnerova , Horákova
4
7. 5.
Neústupného + parkoviště, Chlupova,
6. 9.
Bellušova + spojky Mukařovského
+parkoviště, Holýšovská +parkoviště, Archeologická (Mukařovského-Bronzová)
5
28. 5.
U Jezera +parkoviště, Sezemínská,
7. 9.
Bronzová+parkoviště, Amfórová
+spojka +parkoviště, Mukařovského–parkoviště u metra, Podpěrova, Brdičkova, Kolovečská + spojka
Mukařovského + parkoviště
6
29. 5.
Archeologická (Zázvorkova-Jere10. 9.
miášova), Zázvorkova+parkoviště,

7

30. 5.
12. 9.

8

31. 5.
13. 9.
1. 6.
20. 9.

9

INZERCE
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Modrá + parkoviště,Böhmova
+ parkoviště, Zvoncovitá + spojka Archeologická + parkoviště, Mohylová
+ parkoviště, Píškova + parkoviště
V Hůrkách (Petržílkova-Suchý vršek),
Ovčí hájek + parkoviště, Seydlerova,
Fingerova
V Hůrkách (Pod Hranicí-Suchý vršek),
Husníkova, Suchý vršek
Běhounkova (Bucharova-Blattného),
Nušlova, Petržílkova, Na Zlatě,
Volutova + parkoviště

10

4. 6.
21. 9.

V1

19. 4.

V2

20. 4.

V3

23. 4.

Běhounkova ( Blattného-Pod
Hranicí) + parkoviště, Kodymova,
Dominova, Mezi Školami, Blattného
Janského (Červeňanského – Kurzova), NN 3456 – 2 x parkoviště
Herčíkova, Drimlova
Kurzova, Borovanského, Přecechtělova (Kurzova-Janského), Netouškova, Klausova, Janského
(Kurzova-Prusíkova)
Bašteckého, Prusíkova, Pavrovského-plus 2x parkoviště, Janského
(Červeňanského –
Prusíkova), Přecechtělova (Kurzova-Pavrovského
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni
přenosnými dopravními značkami, které
budou vždy osazeny
sedm dnů před zahájením čištění.
Žádáme tímto
řidiče o respektování
dopravního značení.

Čeká nás jarní uklízení
Máme za sebou zimu se všemi
jejími radostmi i starostmi. Z pohledu sněhové nadílky byla v porovnání s minulými lety mírná
a dnů, kdy se děti mohly radovat
ze sněhu, bylo podstatně méně.
Přesto bylo nutno používat posypový materiál na ošetření chodníků a vozovek, protože naopak
přibylo mrazivých dnů, kdy vznikala nebezpečná námraza.
Od 1. 2. 2012 vstoupilo v platnost nařízení hl. m. Prahy, kterým se změnila vyhláška hl. m.
Prahy č. 39/1997 Sb., o schůdnosti místních komunikací, ve
znění pozdějších předpisů. Touto
změnou bylo umožněno při splnění určitých podmínek používat
k zajištění schůdnosti místních
komunikací chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi se
zdrsňovacími materiály, jednoduše řečeno - solit. Změna vyhlášky vyvolala mezi obyvateli
Prahy většinou negativní reakce
a výjimkou nebyla ani naše
městská část. Radnice přijala
rozhodnutí, že na chodnících
a parkových cestách v naší správě
nebudeme sůl (chlorid sodný, vápenatý) nadále používat a sypat
se bude inertním materiálem
jako doposud. Nejsme ale jediní
správci místních komunikací,
proto jsme řešili několik stížností
na solení jinými správci.
Tolik ohlédnutí za zimou.
V současné době již uklízíme
chodníky a parkové cesty od zimního posypu a Technická správa
komunikací hl. m. Prahy připravuje blokové čištění komunikací,
jehož harmonogram najdete na
vedlejší stránce. Po oblevě se jako
každoročně objevil větší výskyt
odpadků a psích exkrementů na
všech plochách, ale ne v takovém
rozsahu jako v minulých letech.
Úklid odpadků ve veřejné zeleni ve správě odboru životního

prostředí zajišťujeme pravidelně
3x týdně. Stejně často se vyvážejí
odpadkové koše a doplňují sáčky
na psí exkrementy. V upravené
podobě připravujeme opět i mimořádný jarní úklid městské
části, který se v předchozích letech osvědčil. Letošní úklid nebude celoplošný, ale bude
směřován do vytipovaných problémových oblastí, aby finanční
prostředky, které městská část na
úklidy vynaloží, byly využity co
nejefektivněji.
Velkým problémem, který nás
všechny stále obtěžuje, jsou psí
exkrementy. Zde bych se rád zastavil a vrátil se k loňskému roku.
V závěru roku byl z důvodu
úsporného rozpočtu nedostatek
sáčků na psí exkrementy. Tato
skutečnost byla již vloni ve Stopu
zmíněna a vysvětlena. Přesto považuji za nutné připomenout, že
stojany se sáčky na psí exkrementy jsou vstřícným krokem
městské části vůči chovatelům
psů, ale v žádném případě nesuplují povinnost majitele po svém
psovi uklízet. Také je třeba dodat,
že místní poplatky za držení psa
nijak nesouvisí s nákupem a doplňováním sáčků na psí exkrementy. Tento poplatek je
v podstatě místní daní, nevztahuje se přímo k žádné službě
úřadu spojené s chovem psů k údržbě zeleně, úklidu chodníků, rozmisťování sáčků na psí
exkrementy apod. Majitel (resp.
chovatel) psa musí plnit veškeré
povinnosti spojené s chovem
a venčením psa a současně hradí
uvedený povinný poplatek.
V lednu letošního roku byl
nákup sáčků opět obnoven.
Sáčky na psí exkrementy jsou
a budou pravidelně doplňovány
v průběhu celého roku, a to vždy
3x týdně. I tak by pejskaři ale
měli mít s sebou v záloze svůj

sáček, aby měli jistotu, že po
svém miláčkovi budou moci
uklidit.
STOP, který právě čtete, se
k vám dostal v předvelikonoční
době, kdy se ve většině domácností provádí jarní úklid. Byl
bych rád, kdyby se tento smysl
pro pořádek přenesl i do našich
ulic a na veřejná prostranství
a aby se všichni zamysleli nad
tím, kam a jakým způsobem se
zbavují doma nepotřebných věcí.
Je až s podivem, kolik námahy
a vynalézavosti někteří
obyvatelé vynaloží, aby
odtáhli použitý nábytek
a vyřazené domácí spotřebiče na různá odlehlá
místa. Přitom se v naší
městské části pravidelně
přistavují kontejnery na
velkoobjemový odpad.
Harmonogramy pravidelně uveřejňujeme ve
STOPu. Ve výhodné dojezdové vzdálenosti máme v sousední Praze 5 sběrné dvory, kde
se dá odpad též zdarma odevzdat. Jejich seznam včetně
harmonogramů naleznete na
webových stránkách
www.praha13.cz v oblasti Měst-

ská část – životní prostředí. Dalším častým nešvarem je odkládání věcí kolem kontejnerů na
komunální odpad. Důrazně upozorňuji, že svozová společnost
nemá povinnost volně ložené
odpadky uklízet. Ty pak vítr rozfouká po celém okolí. Měli bychom si všichni uvědomit, že
finanční prostředky, které se musí
vynakládat na úklid, jsou potom
zbytečně vysoké. Pokud se budeme ke svému okolí chovat šetrně a ohleduplně, budeme moci
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Životní prostředí

tyto prostředky použít daleko
smysluplněji. Proto bych závěrem
rád poděkoval všem obyvatelům
Prahy 13, kteří udržují pořádek
a není jim lhostejné, v jakém prostředí žijí. Přeji vám krásné jaro.
Aleš Mareček, zástupce starosty Prahy 13

INZERCE
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Malé Vinohradské divadlo
nás nadchlo
Žáci FZŠ Brdičkova zhlédnou
každoročně dvě až tři divadelní
představení, případně kulturně
vzdělávací akce. Letos jsme prvně
navštívili Malé Vinohradské divadlo. S žáky šestých tříd jsme si
chtěli zpříjemnit den, kdy dostávali pololetní vysvědčení. Vybrali
jsme si představení Staré pověsti
české od Aloise Jiráska, které pro
divadlo upravil Jiří Roth. Nebyl

to však žádný „nudný Jirásek“, ale
vtipně, svižně a vkusně vedené
představení, navíc s interaktivními prvky. Vše zvládli tři herci,
ti si pak zvali z řad diváků další
postavy do svých výstupů. Bylo
příjemné sledovat zaujetí a nadšení našich žáků. Při následných
diskuzích ve škole všichni hodnotili představení velmi kladně.
Darja Potočková

Jarní školička
Ve dnech 26. dubna a 24. května
se ve FZŠ Trávníčkova bude od
17.00 hodin konat Jarní školička
pro budoucí prvňáčky. Děti se
mohou lépe poznat s paní učitel-

kou a získat další dovednosti, které
jim usnadní první dny ve škole.
Všichni jsou srdečně zváni. Více
na www.zstravnickova.cz nebo na
Věra Hamrová
tel. 603 189 642.

Oslava dvacátého výročí
V Základní škole Janského na
Velké Ohradě se 14. června
v 17.00 hodin uskuteční oslava
k 20. výročí založení školy. Dovolujeme si srdečně pozvat všechny
přátele školy na toto narozeninové
odpoledne. V rámci oslav bude
uspořádána zahradní slavnost, při
níž naleznou vyžití jak dospělí, tak

děti. Nabídnout můžeme např.
diskotéku, pro zájemce prohlídku
vnitřních prostor školy, občerstvení, skákací hrad a další lákavé
atrakce. Všichni se těšíme, že
spolu s pamětníky zavzpomínáme
na staré časy a s ostatními prožijeme veselé a příjemné odpoledne.
Zaměstnanci ZŠ Janského

Rozšířené vyučování v 6. ročníku

Těšíme se do školy
Také letos uvítají vyučující a žáci
FZŠ Mezi Školami budoucí prvňáčky při tradičních přípravných
dílničkách do 1. ročníku. Jde
o setkání, kdy se děti seznámí
s prostorami školy, s učiteli a samozřejmě i se svými budoucími
spolužáky. Cílem je kladně motivovat děti tak, aby se do školy těšily. Jednotlivá setkání budou
probíhat vždy ve čtvrtek od
16.00 hodin. Na děti čeká 12. 4.

pohádková škola, 26. 4. jarní
ekologická dílnička, 17. 5. výtvarně-keramické setkání, 31. 5.
sportovní odpoledne, 7. 6. setkání s třídním učitelem a přípravná schůzka rodičů a třídních
učitelů. Informace o náplni jednotlivých dílniček a místu jejich
konání získáte na tel. čísle
251 619 150, www.fzsmeziskolami.cz, zastupce@fzsmeziskolami.cz.
Marta Šefčíková

Rodiče vítáni
ZŠ Mohylová získala značku Rodiče vítáni. Vyjadřuje náš názor,
že rodiče jsou významnými partnery školy. Součástí certifikátu
jsou i kriteria, která naše škola
splňuje. A co všechno dělá naše
škola navíc, že jsme si tuto
značku zasloužili? Například vydáváme vlastní žákovské knížky,
připravujeme pro žáky týdenní
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plány v tištěné i elektronické podobě, umožňujeme rodičům účast ve výuce, pořádáme
konzultační dny učitel – rodič –
žák, každá třída má své třídní
stránky... na školním webu zveřejňujeme přehled aktuálních
akcí. A protože organizujeme
i ukázkové hodiny pro rodiče,
přijďte se podívat.
Jana Davidová
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Rodiče žáků 5. tříd FZŠ PedF
UK Mezi Školami spolu se svými
dětmi vybírali předměty, o které
budou mít na druhém stupni
rozšířené vyučování. Z nabízených 6 možností vybrali:
 Informatiku a výpočetní techniku
 Francouzštinu jako 2. cizí jazyk
 Němčinu jako 2. cizí jazyk
 Přírodopis
V průběhu celého druhého
stupně budou mít žáci o 2 hodiny týdně rozšířené vyučování
o jeden z vybraných předmětů.
V šestých třídách budou vytvořeny skupiny podle zvoleného

rozšiřujícího předmětu, vyučování základních předmětů budou
mít žáci společně v rámci svých
tříd. Vedení školy nyní připravuje
žádost o státní dotaci na týdenní
adaptační výjezd žáků 6. tříd,
který se loni velmi osvědčil.
Stejně jako loni by rodiče hradili
pouze dopravu. Ubytování
a strava včetně zajímavých aktivit
by pro ně byly zdarma. Škola nabízí svůj program i současným
páťákům z jiných škol, pro které
by byly nabízené předměty zajímavé. Přihlásit své dítě můžete
na kancelar@fzsmeziskolami.cz.
Petr Vodsloň, ředitel školy

Naši prvňáčci se konečně dočkali
U nás v Mohylové začínáme
každé ráno rozhlasovým hlášením. Ale není to hlášení ledajaké,
je to hlášení nás
– dětí. Každý
den jedna třída
- od dvojek po
páťáky. Vždycky
jsme dva nebo
tři a máme nachystané zajímavosti, které
chceme všem
říct. Od pololetí
se přidali i prvňáci. My, páťáci,
jim moc držíme

palce, protože jsme jejich patrony. Staráme se o ně od prvního
září, vodíme je na setkání, chodíme jim číst
a byli jsme
s nimi i na výletě. Ale ten rozhlas se jim
opravdu vydařil.
Můžete si přijít
ráno k nám do
školy poslechnout. V půl deváté, protože my
začínáme vyučování až od půl.
Páťáci z Mohylky

Máš zájem o počítače a cizí jazyky? Jáchym v konkurenci obstál
Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníčkova 1744, která získala statut
a akreditaci Ministerstva školství
jako centrum vzdělávání žáků
a učitelů v oblasti ICT, přijímá
od nového školního roku
2012/2013 žáky do 6. třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky a do 6. třídy
s rozšířenou výukou anglického
a německého jazyka.
Jsme jazykovou školou – děti se
mohou učit od 1. třídy angličtinu,

od 6. třídy němčinu a od 8. třídy
ruštinu nebo se zdokonalovat
v předmětu – konverzace v Aj
nebo Nj. Přijati budou všichni
žáci se zájmem o počítačové technologie a studium cizích jazyků.
Přihlášku získáte v kanceláři
školy nebo na www.zstravnickova.cz v sekci Dokumenty. Přihlášky odevzdejte do 15. června.
Tel. 251 091 650, 603 420 513,
skola@zstravnickova.cz.
Marcela Fuglíková

Okno do Afriky
V ZŠ praktické a ZŠ speciální
Lužiny jsme koncem loňského
roku odstartovali projekt s názvem Okno do Afriky. Děti ze
školní družiny se jednou týdně
věnovaly různým africky zaměřeným činnostem. Až do 17. února,
kdy jsme projekt ukončili, malovaly mapy Afriky, stříhaly a lepily
puzzle obrázků afrických zvířat,
četli jsme příběhy z knihy Simba
a ti druzí od J. Vágnera, sledovali
jsme dokumentární filmy zachycující různé africké oblasti a promítali si prezentaci Národního
parku Serengeti.
Náš projekt obohatila především spolupráce s občanským
sdružením Humanitas Afrika. Ve
spojení s koordinátorkou projektů
Petrou Koukalovou jsme uspořádali dvě besedy s Afričany. První
se konala v listopadu, kdy k nám
do školy přišel pan Kofi z Ghany.
Ten se s dětmi vypravil po stopách kakaa a výroby čokolády.
Druhá beseda, s panem Elim,
proběhla za přítomnosti koordinátorky projektů v únoru. Eli, pocházející z Konga, dětem ukázal
různé společenské hry, které se
v Kongu hrají. Paní Koukalová je

veném projevu. V silné
konkurenci, kde byli
také zástupci jazykových
škol, se na skvělém
8. místě umístil náš Jáchym Hanák z 5. ročJana Moravcová
níku.

Nabídka specializovaných tříd
Dne 2. a 9.
května ve
14 hodin
proběhne ve Fakultní základní škole Brdičkova
1878 na Lužinách přijímací řízení pro žáky, kteří by měli
zájem ve školním roce
2012/2013 navštěvovat některou
z našich tříd. Písemné přijímací
zkoušky se konají do jazykové,
matematické a počítačové třídy.
Do sportovní třídy se prověřuje
sportovní zdatnost.

Nabízíme následující možnosti:
pro žáky současných 1. - 9. tříd
 sportovní třída
pro žáky současných 5. tříd
 jazyková třída (angličtina, francouzština,
němčina)
 sportovní třída
 počítačová třída
 matematicko-přírodovědná třída
 výtvarná třída
Více informací získáte přímo
ve škole, na tel. 235 515 884 a na
www.fzsbrdickova.cz.
Jan Šafir, ředitel školy

Nová Montessori školka
seznámila s různými africkými
symboly, které si pak mohly zkusit tisknout na trička.
Skoro čtyřměsíční projekt jsme
ukončili sbírkou, které se zúčastnili vychovatelé a děti ze školní
družiny. Za vybrané peníze jsme
prostřednictvím o. s. Člověk v tísni
do afrických zemí poslali „Veselou
kozu“ (živé zvíře jako zdroj mléka
a příjmu chudé rodiny v Africe),
20 živých kuřat a sešity s psacími
potřebami pro 10 dětí.
Projekt byl pro děti velkým
přínosem z hlediska multikulturní výchovy a napomohl jim
vidět svět trochu jinýma očima.
Tímto děkuji také všem kolegům
pedagogům, kteří se do projektu
zapojili.
Martin Marek

Dějepis hrou
Mnohým z dospělých se
mohou plést jména a skutky olympských bohů uctívaných v antickém Řecku.
To šesťáci ze ZŠ s RVJ
Bronzová, kteří v hodině
dějepisu proměnili třídu
v bájné božské sídlo a ujali se rolí
jeho obyvatel, na tom budou
pravděpodobně lépe. Oblečení,
čelenky a ostatní rekvizity si děti
doma svépomocně vyrobily.
Mapa starověkého Řecka se stala

Ve středu 7. března se
žáci Základní školy
Mohylová zúčastnili
soutěže v anglickém jazyce. Své znalosti museli předvést nejen
v psaném, ale i v mlu-

kulisou hory Olympu, Zeus důstojně ohlídal ostatní bohy, aby
svoji roli neošidili. Bylo to prima,
takže další hra z historie antického Říma na sebe nenechá
dlouho čekat.
Helena Tržická

V prostorách rodinného domu
v Kovářově 25a/42 byla 1. března
otevřena Montessori školka a rodinné centrum Hvězdička.
Montessori pedagogika je světově uznávaný vzdělávací systém,

vycházející z poznání a respektování dítěte a jeho potřeb, přesto
ale ve stanovených hranicích,
která mají svá pravidla. Učitel je
pro děti rovnocenným partnerem
a trpělivým rádcem, který jim
umí naslouchat a pomáhat objevovat a učit se nové věci. Ve
školce dítě vstupuje do tzv. připraveného prostředí, které tvoří
uspořádaná třída se speciálními
didaktickými pomůckami, zaměřenými zejména na rozvoj smyslů
a jemné motoriky, které jsou
uspořádány do pěti vzájemně
propojených oblastí – praktický
život, smyslová výchova, mateř-

ský jazyk, matematika
a kosmická výchova. Základním mottem Montessori pedagogiky je: „Pomoz mi, abych to
dokázal sám“.
Spojení školky s rodinným
centrem v jednom
celku nabízí možnost
absolvování vybraného
kroužku v odpoledních hodinách v rámci
docházky do školky,
odpadá tedy převážení
dítěte mezi jednotlivými zájmovými aktivitami. Školka je
otevřena každý den od
7.30 do 17.30 (v případě potřeby i déle)
a přijímá děti již od
2,5 roku. Samotné rodinné centrum nabízí velký výběr zájmových aktivit pro širokou veřejnost
(nejen pro děti navštěvující
školku) - angličtinu s Mortimerem, cvičení pro maminky
s dětmi, Yamahu, zumbu pro děti
i maminky, prenatální péči, arteterapii... Po návštěvě kroužku si
můžete odpočinout v naší herně
plné hraček u výborné kávy a občerstvení. Přijďte se k nám podívat, těšíme se na vás. Více na
www.skolicka-hvezdicka.cz,
www.centrum-hvezdicka.cz,
tel. 603 522 441, 608 136 472,
604 287 375.
Ivana Havránková
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ZajíMavoSti Z prahy
Stvořitel univerza
První monografická retrospektivní výstava v České republice
prezentuje v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském
náměstí až do 27. května jednu

z nejvýznamnějších osobností
art brut a outsider artu. Francouzský surrealista André Breton jeho dílo označil za „jedno
ze dvou, tří nejvýznamnějších
děl 20. století“. Galerie hl.

města představuje veřejnosti
100 děl ze všech tvůrčích období
z ohromujícího díla švýcarského
tvůrce Adolfa Wölfliho (1864 –
1930). Umělec strávil třicet let
svého života v léčebně pro duševně choré
ve Waldau
u Bernu. Svou
sociální izolaci
a psychickou
nemoc transformoval Adolf
Wölfli v nesmírný kreativní potenciál,
který se vymyká
všem uměleckým kategoriím
a stylům. Stvořil komplexní paralelní vesmír, pro nějž vymyslel
novou geografii, historii i nové
řády číslovek. Jeho celoživotní
dílo „Obří Stvoření Svatého
Adolfa“ tvoří 45 sešitů o 25 000

stranách textů, číselných záznamů, hudebních partitur,
1 600 kreseb a 1 640 koláží. Více
na www.citygalleryprague.cz.

For senior 2012
Evropská unie vyhlásila rok 2012
„Evropským rokem aktivního
stáří a mezinárodní solidarity“.
I v duchu tohoto hesla se koná ve
veletržním areálu PVA Letňany

6. veletrh pro plnohodnotný aktivní život „For senior 2012“.
Akci zahájí herečka Květa Fialová. Vystoupí mužský pěvecký
sbor Smetana – Slovanka
z Kladna (prům. věk členů je
68 let), který prožíval svá nejlepší
léta v době první republiky. Fotografický kroužek Domova seniorů Rudná (zapsaný od
r. 2009 do Guinnessovy knihy
rekordů díky prům.
věku 83 let) např.
připravuje návštěvníkům výstavu
„Podzim života
v obrazech“. Veletrh
se koná od čtvrtka
12. do neděle 15.
dubna. Veletržní
areál PVA Letňany
se nachází u st. metra
C Letňany. Více najdete na www. pva.cz.
Dan Novotný

Stalo se v dubnu

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

„Nedoukové nikdy nemají brát pero do rukou!“

Pražské hřbitovy (1947)

Obdivuhodný literát, nar. 5. dubna 1835 v Dolínku u Mělníka, byl pokřtěn jako Vincenc.
Čekal jej dědičný šenk, a proto byl vyslán na venkovský hospodský pobyt do německé
oblasti. Ale Vinckovi to moc nešlo a tak musel pro němčinu do Prahy. A tady mu to šlo
tak, že se dostal na staroměstské gymnázium. Zdejší ředitel V. K. Klicpera asi způsobil, že
se zrodil poeta. Brilantní romantik se stal ve 22 letech praporečníkem „májovců“. Z duše
se mu řinuly písně, povídky, články, dramata, kritiky, obrázky a fejetony. Jeho básně vycházely ve stále nových vydáních, jeho knihy ilustrovali přední čeští malíři. Bedřich Smetana složil na jeho básně pět skladeb (i „Nekamenujte proroky“). A Vincka si mladí tak
zamilovali, že se jeho básničky staly nevyčerpatelnou studnicí veršů pro památníčky romantických duší na další století. V Národních listech (zal. 1861) dostal na starost fejetony (napsal jich 400) a literární i divadelní kritiku. „Kritik má přistupovat ke svému
úkolu tak vážně jako básník!“ A kdyby si měl svou prací spisovatel vydělat (tenkrát,
podle něj) na životní minimum - 1 500 zlatých ročně, musel by napsat za rok 25 tragédií
nebo 15 románů, či 15 až 20 básnických svazků. Jako dneska... Vincenc Vítězslav Hálek
Dan Novotný
bohužel podlehl zhoubné nemoci už v 39 letech, 8. října 1874.

Po válce chtěla Pražská obec vybudovat na katastru obce Stodůlky hřbitovy pro potřeby hl. města. 23. srpna 1947 byla do sálu hotelu Praha ve Stodůlkách svolána veřejná schůze širšího národního výboru, kde byli občané informováni o projektu. Byla
to bouřlivá schůze, na níž se přes 40 drobných držitelů zemědělské půdy postavilo
proti plánu a podepsalo protestní prohlášení k Ústřednímu národnímu výboru hl.
m. Prahy. Se založením hřbitovů měla být zřízena autobusová doprava, již by mohli
užívat i obyvatelé Vidoulí. Pro odpor občanů ve Stodůlkách nebyl uskutečněn
projekt stavby hřbitova, ale nebyl také
uskutečněn projekt autobusové dopravy.
Z toho dochází k vzájemné řevnivosti mezi
staro a novousedlíky. Drobní držitelé, kteří
svým vystoupením plán překazili, svou
půdu stejně nepodrželi. V r. 1960 museli
Vybral Dan Novotný
půdu postoupit JZD.

toUlKy

Zapomenutými lomy Českého krasu
Blíží se nezadržitelně čas jarních výletů,
proto vám nabízím putování Českým krasem
a zapomenutými lomy. Počátkem putování je
nádraží Popovice nedaleko Králova Dvora.
Dopravíte se tam vlakem z Prahy-Smíchova
s přestupem v Berouně. Od nádraží vyjdete
po žluté turistické značce a vystoupáte na
Koukolovu horu a dále vás žlutá značka dovede ke Koněpruským jeskyním. Zde začíná naučná
stezka Zlatý kůň, kterou
vám doporučuji projít. Je
dlouhá asi 3 kilometry, ale
uvidíte zapomenutý lom
Kobyla a mnohé se dozvíte.
Stezka vás dovede k silnici
nedaleko parkoviště. Tam

26

se opět napojíte na žlutou značku, po které
dojdete do obce Tobolka. Čeká vás trochu
nudný kilometrový úsek po silnici a pak už
zase šup do přírody. Dalším bodem na žluté
značce je Koda - rozcestí žluté a modré
značky. Po modré vpravo je to půl kilometru
ke Kodské jeskyni, která stojí za vidění. Pak
se vraťte zpět na rozcestí Koda a pokračujte
po žluté do Srbska, kde tato
vycházka končí. Po doplnění
tekutin a kalorií v restauraci
u nádraží se vlakem dopravíte zpět do Prahy. V nohách budete mít 14 kilometrů, hlavu čistou
a uděláte něco pro zdraví.
Přeji krásný turistický záži-
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tek a hlavně pěkné počasí.
V sobotu jede vlak ze Smíchova do Berouna v 8.20 a 9.44 a tam navazuje přípoj do
Popovic (směr Zdice) v 9.04 a 10.20. Ze
Srbska jezdí vlak na Prahu vždy v 02 a 32.
Spojení si ale raději ověřte v jízdním řádu.
Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

Jak správně pomáhat zvířatům

Už tři roky funguje v Nových Butovicích Volcano Complex, který
nabízí opravdu širokou nabídku
služeb v sektoru fitness a wellness
(www.volcanocomplex). Nejen
pro klienty Volcana zde ale chyběla
služba zkrášlovací - kadeřnictví,
manikúra a líčení. To už je ale
minulostí, protože zde byl
1. února otevřen
nový kadeřnický
salon Simple
Beauty. O nabízených službách jsme
si krátce povídali
s majitelkami salonu Danou Francovou a Monikou
Hamerníkovou.

Liší se vámi nabízené
služby od jiných kadeřnictví a salonů?
Určitě ano. Snažíme se celou zkrášlovací proceduru spojit s maximálním pohodlím a relaxací. To
ale samozřejmě není všechno.

Začněme tedy kadeřnickými službami.
První, co náš kadeřník udělá, je
profesionální diagnostika pokožky hlavy a vlasů. Vlas nebolí,
jeho poškození není na první pohled mnohdy ani vidět. To se
týká i pokožky hlavy. Používáme
speciální vlasovou kameru, pomocí které odhalíme případná
poškození a podle toho kadeřník
určí, která kosmetika je pro regeneraci nejvhodnější. Následuje
masáž pokožky hlavy, která obnovuje její vitalitu. Je intenzivní
nebo relaxační a probíhá ve čtyřech etapách - svalové, oběhové,
lymfatické a nervové. Pak následuje aplikace pečujících přípravků a finální péče. Po celou dobu
vlastně probíhají masáže dvě. Vlasové pokožky a zad, protože zákazník sedí ve speciálním křesle.

Jakou vlasovou kosmetiku používáte?
Pracujeme s výrobky Kérastase,
což je ve vlasové kosmetice skutečná špička, jako doplněk, např.
barvící systémy nebo styling používáme přípravky od L’Oréal
Professionnel.

Čím je tato kosmetika tak výjimečná?
Její výjimečnost prokázaly studie
– tato kosmetika skutečně dokáže vlas i vlasovou pokožku
uzdravit. Máte-li otevřený vlas,
tyto přípravky ho dokáží vyplnit
a dodat mu potřebnou výživu.
Naši kadeřníci chodí na pravidelná školení, učí se diagnostiko-

ská 5, Praha 4, tel. 774 155 155.
Ti poradí a pro zvíře si sami přijedou. Po půlroční přestavbě
začala opět fungovat Záchranná
stanice pro divoká zvířata v Jinonicích, spadající pod společnost
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Svěřte se odborníkům

Při jarních vycházkách přírodou
můžete objevit osamocené mládě
ležící v trávě, které působí dojmem, že je ztracené a opuštěné.
Opak je však pravdou! Zajíček či
srnka pouze čekají na mámu,
která o nich dobře ví
a několikrát denně,
i v noci, je chodí
krmit. U savců hraje
důležitou roli pach.
Při fyzickém kontaktu s lidmi již rodiče mládě nemusí
přijmout. Proto nesahat! Naopak ptáčatům vypadlým z hnízda je třeba pomoci zpět, opeřená
můžete posadit i na větev. Zde
lidský dotek nevadí. Očividně
zraněným zvířatům je však třeba
pomoci. Nejlépe uděláte, když se
spojíte s odborníky, např. s Domem ochránců přírody, Michel-

Lesy hl. m. Prahy. Zárukou, že je
zde o zvířata dobře postaráno je
vedoucí pan Kerouš. Stanici naleznete na konci ulice Mezi Rolemi. Funguje nonstop, její
telefon je 773 772 771.
Jaroslav Fuglík

Tvrz Hummer otevírá
- vyhrajte volnou vstupenku!
vat, znají složení výrobků, jak je
mohou kombinovat a správně
používat, takže dokáží zákazníkům nabídnout skutečně to, co
potřebují, co jim pomůže.

Co když chce klientka poradit s účesem, barvou nebo má v plánu udělat
hodně radikální změnu?
To všechno je samozřejmě
možné. Kadeřnice si s ní popovídá, zjistí, co má ráda, zda sportuje, zda má chuť a čas na to, aby
se ráno svému účesu věnovala,
jaký typ účesu sama preferuje...
Podle toho jí navrhne vhodný
účes. Poslední slovo má ale samozřejmě zákaznice. Barvu je
možné volit podle vzorníků.
Jsem přesvědčená, že po konzultaci s naší stylistkou dopadne
i skutečně radikální změna
na jedničku.
Například dnes se zákazníkům věnuje vlasová stylistka,
vizážistka a manikérka Lucie
Jandová, účastnice řady soutěží,
má Mistrovský titul 2009, je vicemistryně v Kalibr Cupu 2007
a porotkyní pro soutěže Beauty
expo. Takže zákaznice jsou
opravdu v nejlepších rukách.
Říkám zákaznice, ale my poskytujeme veškeré služby i mužům
a dětem.
Eva Černá

Na vědomost se dává, že Tvrz
Hummer otevírá svoje středověké brány pro všechny děti
věku školního i předškolního,
tedy výlety ústavů školních.
Mladá pážata a rytíře čeká také
nová pochozí naučná cesta až
do předhradí Dolních Počernic,
zde vyzkouší, co z dějepravy se
naučili. Uvidíte, co jste ještě neviděli - souboje chrabrých rytířů, koně, které vás dovezou

Hummer Open Day. Více na
www.hummer.cz v záložce Tvrz.
Chcete se podívat na některou z akcí v Tvrzi Hummer?
Pak zašlete do 20. dubna do
redakce STOPu odpověď na
následující otázku: Ve které
pražské čtvrti se nachází Tvrz
Hummer? Své odpovědi můžete doručit osobně, na
stop@p13.mepnet.cz nebo
na adresu: STOP, Sluneční

cestou necestou, vyzkoušíte si
umění lukostřelecké a mnoho
dalšího. Těšíme se na vás
a zveme také z podhradí všechen lid aby zřel, co jsme pro
něj zase nového přichystati
mohli. Přijďte 7. 4. na

nám. 13, 158 00 Praha 13 Nové Butovice. Uveďte jméno,
adresu a telefon. Tři vylosovaní
výherci obdrží volnou rodinnou
vstupenku (2+2) na kteroukoli
akci v Tvrzi Hummer.
-red-
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Inzerce
Služby

✁
OPRAVY TELEVIZORŮ

 MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,

lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
 Stavební ZÁMEČNICTVÍ FER-MET - Stodůlky, tel.: 739 612
745 (mříže, brány, ploty atd., i drobné konstrukce).
 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. Likvidace zdarma. Tel.: 603 878 406.
 INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399.
 Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
 Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
 ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979 NEŠPOR.
 OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
 REVIZE a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním rozvaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
 Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5.
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA, Favorit, Felicia,
Fabia. Příprava a zajištění TP.

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné (rozvody, byty, nemovitosti, smlouvy,
úschovy, pohledávky, exekuce aj.)

Praha 5, Stroupežnického 2328/30
(st. metra „B“ Anděl u OC Nový Smíchov)
tel.: 257 327 074, 608 212 218
e-mail: vosyka@vosyka.cz

www.akvosyka.cz

 Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,

korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.

 Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
 Instalatérské práce Samek (voda) - opravy a montáže

vodovodního a odpadního potrubí, výměny baterií, WC, připojení
myček, praček i další drobné práce. Tel.: 606 813 162, mail:
veny.super@seznam.cz.
 FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY + ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁVKOVÁ
AUTODOPRAVA.
 Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
 Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
 Instalatér - Fröhlich - 603 239 568, 222 962 904.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích
předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce,
elektrikářské práce včetně revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,
střechy rodinných i panelových domů.
Tel./fax: 251818196, 602 305 195, 602 305 215
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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
 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.
 Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, zastupování na kontrolách, 14 let praxe v oboru. Tel.: 603 451 870,
www.ucetnictvikomplet.cz.
 Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.

Ž A všEch
L UtypůZ I E a Kaše

F
Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu

AUtODOpRAvA
Dodávkami (místní i dálková)

tel.: 251 619 721, 602 282 053
pkase@quick.cz
 Provádím opravy počítačů, připojení k internetu,

stavbu nových PC na zakázku. Tel.: 731 819 380, e-mail:
opravycompu@seznam.cz.
 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: 211 148 037, 603 341 927.
 Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087, e-mail: ales.pajma@email.cz.
 Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 270 Kč, pán. 100 Kč. T: 602 151 310.
 Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré tapety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
 Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. jader,
elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.

ZAHRADNICTVÍ KRÁL
vás srdečně zve na výstavu

VELIKONOCE
PO ZAHRADNICKU
ve dnech 30. 3. - 7. 4. 2012

www.zahradnictvikral.cz
 Vedení účetnictví a daňové evidence včetně zpracování
mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních daní. Kontaktní místo
na Praze 4 a 5, tel.: 739 577 820, e-mail: vedeniucet@seznam.cz.
 Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
 Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
 Instalatérské práce Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
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V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ
všech značek – autorizovaný servis JVC

777 606 707

www.kovosluzba-plus.cz
Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA
 Stavební práce na klíč Fa. Kytír - rekonstrukce bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost.
Tel.: 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
 Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
 Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
 Hodinový manžel - práce v bytě i na zahradě.
Tel.: 724 995 383.
 Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění.
Tel.: 608 606 379, www.psservis.com.
 Kosmetika, laserová terapie, masáže, líčení, Hábova
1567/14, Salon Markéta, mob.: 775 632 899, www.triplus.wbs.cz.
 Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské
práce osobních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy
elektronických systémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049,
724 106 146.

ELEKTROSERVIS VOLF
opravy: myčky, pračky, sporáky.
Tel.: 251 622 255, 776 184 186
www.elektroservisvolf.cz
 Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně.
Tel. 777 227 840.
 Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.
 Studio J - Böhmova 1976, Lužiny. Kadeřnictví dámy
tel.: 723 610 204, kosmetika tel.: 777 047 221, pedikúra a manikúra tel.: 603 539 699, www.studioj.cz.
 Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání, kompletace nábytku. Tel.: 603 305 211.
 Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel.: 604 794 209.
 Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce, opravy v domácnosti. Tel.: 723 207 010, e-mail: ma.Proke@seznam.cz.
 Zdravotní masáže (i akutní stavy), masáže chodidel
s diagnostikou, psychoterapie. Tel.: 723 870 506 - Luka.
 Žaluzie - rolety - sítě proti hmyzu - markýzy. Prodej a
montáž stínící techniky, konzultace a zaměření zdarma. Zajímavé
slevy na vybrané výrobky. Tel.: 777 111 247, www.sun-way.cz,
sun-way@seznam.cz.
 Stavební pozemky od 850 Kč/m2 - postavíme dům na klíč
od 1,3 mil. Akce duben, projekt za 1/2 cenu. Více na www.postavime-dum.cz. Tel.: 777 774 796.
 Malířské a lakýrnické práce M. Sus, Tel.: 603 505 927

cafe - restaurant

Volutová 2522/16

!!! nově otevřeno!!!
Snídaně od 7.30, výborná kuchyně, WI-FI, dětský koutek

www.manhattan-restaurant.cz

Inzerce
OČNÍ OPTIKA JL
v přízemí oční
kliniky

V Hůrkách 1296/10, 158 00 Praha 5
tel./fax: 235 520 521, 721 222 343

KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

Byty
 Hledáme pronájem bytu v Praze a okolí, pro 2 osoby,
možno garsonka - 3+1 do 14.000 Kč včetně poplatků dle velikosti
a stavu bytu. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
 Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
 Koupím rychle byt na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe v blízkosti Centrálního parku. Platba hotově. Tel.: 777 660 690.
 Nabízíme pronájem 2 bytů v Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč
a 2+K.K. za 10.000 Kč měsíčně. Ceny jsou včetně poplatků i energií.
Tel.: 777 260 333, sl. Krajňáková.
 Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 4+1 u metra
Hůrka, RK ne. Tel.: 776 049 709.
 Hledám ke koupi byt nebo RD s možností brzkého nastěhování. Za každou nabídku děkuji. Tel.: 723 936 910.
 Prodáme byt 3+1 a 2+K.K. v Praze 13, přímý prodej od družstva.
Kontakt: zvoncovita@seznam.cz.
 Byt v Praze 13 vyměním za chatu se zahradou u Prahy.
Tel.: 606 423 744.
 Manželský pár hledá malý byt (1+kk, 1+1) u metra Hůrka, ne
RK. Tel.: 602 283 507.
 Hledám 2+K.K., 2+1 v této lokalitě za rozumnou cenu, jen od
majitele. Solidní jednání. Tel.: 777 315 314.
 Vyměním družst. byt 3+1+L (87 m2) u metra Lužiny, zvýšené přízemí za byt pod střechou u metra. Tel.: 777 811 177.

AUtOSERvIS vRánA – OpRAvy OS. vOZIDEL všEch ZnAčEK

tEL.: 603 117 059, 311 670 198
www.AUtOvRAnA.cOM

Prodej–koupě–pronájem

 Pronajmu uzamč. garáž - Běhounkova ul., levně. Tel.: 720 660 072.
 Pronajmu podzemní garážové stání u metra Hůrka,

možno i dlouhodobě, 1.000 Kč měs. vč. popl. Tel.: 602 526 106.
 Koupím garážové stání Kettnerova ul. Tel.: 602 295 583.
 Pronajmu garážové stání v Klausově ulici, Praha 5, Velká
Ohrada. Kryté stání, kamerový systém, ochranka... cena 1.500 Kč
měsíčně. Tel.: 777 759 627.

Zdravotnické potřeby

LÍPA

Oznamujeme, že i v průběhu rekonstrukce polikliniky jsme v provozu. Vstup přímo z polikliniky
(vedle informací). Info o změnách
otevírací doby na tel.:

296 113 250
vaše ZP LÍPA

AUTO·KO L A BOHOU·
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 16 – 19 hod.
v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, HÛrka.
V˘uka probíhá v úter˘ od 17 – 19 hodin
Cena kurzu sk. B – 8.600 Kã.
Provádíme – kondiãní jízdy,
‰kolení fiidiãÛ - profesionálÛ vã.
dopravnû psychologického vy‰etfiení

Různé

Tel.: 775 771 294

www.autoskolabohous.cz

 Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
 Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-

měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
 Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, St 10 - 19 hod.
 Květinářství na Velké Ohradě vám nabízí široký sortiment
květin. zboží, drobné dárky, zahr. a aranžérské služby.
Adresa: Přecechtělova 2396/22, Praha 5. Prodejní doba
Po-Pá 12-18.30, So 9-12. Těšíme se na vás.

Českoslovanská akademie obchodní, SOŠ,
Praha 2, Resslova 5
otevírá nástavbové studium
PODNIKÁNÍ
2-letá kombinovaná forma studia
S NÁMI STÁTNÍ MATURITY ZVLÁDNETE!

tel.: 224 922 228, e-mail: info@cao.cz, web: www.cao.cz

www.starmont.cz
+ kompletní rekonstrukce
bytů - bytových jader,
koupelny, kuchyně,
interiéry s kvalitou
+ držitel certifikátu
ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004
a OHSAS 18001:2007

kontakt kancelář: Janského 2369, Praha 5
736 752 666, 235 520 573, starmont@seznam.cz
 Vážení zákazníci, již téměř rok působíme, díky vám, v OC Luka

v přízemí (vedle řezníka). Děkujeme za přízeň. Domácí potřeby
a železářství.
 Zhubněte s námi na Hůrce. Tel.: 728 740 661, 739 470 663.
 Nadměrné prádlo - Pelikán, U Nikolajky 12, Praha 5,
10–17 hod. Tel.: 251 560 071, 603 844 128.
 Levné letenky a jízdenky. Volné rezervace letenek, jízdenek
a plánování vaší dovolené. YUGO-STAR Company s.r.o., +420 608 638 101,
metro Hůrka, Volutová 2520/10.
 Masáže regenerační, sport., rekondiční, medová detox.,
Breussova, kineziotaping. Tel.: 607 659 143, Studio Angel
Lužiny, Zázvorkova 11, Lužiny, Pha 5, důchodci sleva.

Ing. Jitka Saňáková

MASÁŽE VE STUDIU
Možno i u klienta

Tel.: 724 564 093

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“,
zerátem
s tímto in
Tel.: 603 216 704

10% sleva

www.koberce-nejlevneji.cz
www.mona-nabytek.cz
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Inzerce

Vakcinace psů, koček
a fretek proti vzteklině
i dalším nákazám proběhne
ve čtvrtek 19. 4. 2012
od 17 do 19 hodin ve Mlejně.
Kontakt: 603 332 053

ŽALUZIE MIKULÍK
● horizontální ● vertikální ● venkovní žaluzie, sítě
proti hmyzu ● venkovní plastové a hliníkové rolety
● montáž těsnění, lamelové dveře
● čištění vertikálních žaluzií, ● opravy žaluzií
● výroba kuch. linek a vest. skříní

Kvalitní DRŽÁKY (Izrael)
pro TV Norm, Led, plazmy, LCD,
DVD, video, audio
Dovoz, montáž zdarma
T. 608 371 859
E-mail: drzaky@seznam.cz

Atestované bezpečnostní dveře.
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091
251 615 428 – celý den.

MRAŽENÉ MASO PRO PSY
ryby, lososový olej, propolis
rozvoz zdarma
Kontakt: 602 379 559
agrobio@seznam.cz
www.krmme.cz
20 letá zkušenost v zásobování zoo zahrad

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199
Husníkova 2087
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Program klubů seniorů duben 2012
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
2. 4. Připravujeme se na Velikonoce Svatava Bulířová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
16. 4. Pokračování videa - Hanzelka a Zikmund F. Kundrát
23. 4. Jak se zachovat při vzniku požáru
členové hasičského sboru

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
30. 4. Káva o čtrnácté -výsadba a ošetření rostlin
Ján Bandola
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
3. 4. Oslavíme narozeniny členů, kteří se narodili
v dubnu
10. 4. Povelikonoční posezení u kávy, video
17. 4. Zahrát a zazpívat nám přijdou děti z Mateřské
školy U Bobříka
L. Husáková, J. Havránková
24. 4. Zelené potraviny
T. Kopecká

Ve dnech 14. – 21. 7. pořádá náš klub pobytový zájezd do
Chlumu u Třeboně. Případní zájemci – i nečlenové Klubu
seniorů II, mohou volat na tel. vedoucí klubu.
Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

která je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na
místě bývalého obchodu).
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů III
a Svaz postižených
civilizačními chorobami
4. 4. Vyprávění poutníka Petra Hrocha Bindera – pokr.
11. 4. Tajemno a čtení z ruky
Daniela Vacková
18. 4. Příprava zájezdu do Častolovic Helena Hrdoušková
Informace o výsledku revize hospodaření
Roman Kosan, Lubomír Žemlička

25. 4. Video o zvířatech – pokračování

v měsíci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce,

Lubomír Žemlička

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH,
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Svaz diabetiků ČR
- Územní organizace
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
4. 4. Promítání videa
11. 4. Prevence diabetu
18. 4. Následky diabetu II.
25. 4. Co je diabetes II.
Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30
hodin služba, a to pro potřeby diabetiků. Všechny akce se
konají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy

Klub seniorů a přátel Vidoule

od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první

Scházíme se pravidelně každou poslední středu

středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Z pecí dílniček

Návštěvníci radnice si od 5. do 25. března se
zájmem prohlédli v atriu výstavu dětské keramiky, která se rodí v dílničkách naší městské
části. Keramická dílna FZŠ Brdičkova s dominantními motýly, Egyptem a románským

uměním. Keramická dílna
FRPSP zářila
sluníčky, modrým
světem hrnků
a úžasnou rybou
v síti. Práci dětí
Atelieru Keramba s tématem
Moje oblíbená
pohádková postava prostě museli šéfovat Pat
a Mat. Dům dětí
a mládeže Stodůlky stvořil
z hlíny Afriku
zvířat. Tvorba Ateliéru Koníček z FZŠ Mezi
Školami vás přenese do hloubi oceánské
fauny. To pozorovala lačně celá kočičí smečka.
Marně, protože tentokrát byly nejvysmátější
ty dvě rybičky, co se nechaly vyfotit. Dan Novotný

Dne 10. května 1947 uzavřeli sňatek paní Božena
Havlůjová, rozená Koukalová, a pan František Havlůj.
Hodně zdraví a štěstí do dalších společných let jim přejí
syn František s rodinou a dcery Eva a Marie s rodinami.
Oslava kamenné svatby proběhne v rodinném kruhu.

Zimní korálkování
Zimní odpoledne v nemocnici
bývá někdy hodně dlouhé, pacienti jsou proto vždycky rádi,
když se něco zajímavého děje.
Čas jim hned rychleji uběhne
a nemoc se pak lépe zvládá. Navlékání korálků a výroba šperků
patří u dětí v motolské nemocnici ke stále oblíbenějším. Dobrovolnické centrum připravilo
na začátku února pro malé pacienty zábavné korálkové odpoledne. K dětem se přidali
i jejich rodiče. Navíc se podařilo

díky našim dárcům a příznivcům získat nejen originální korálky, ale také finance na nákup
speciálních komponentů. S pomocí ochotných dobrovolníků,
kteří za pacienty motolské nemocnice denně docházejí, může
Dobrovolnické centrum udělat
radost a potěšit tam, kde je to
potřeba. Někdy třeba jednu holčičku nebo kluka a někdy zase
desítky dlouhodobě hospitalizovaných seniorů.
Renata Dohnalová,
Dobrovolnické centrum FN v Motole
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Divadlo
1. 4. ne 10.00

STODŮLECKÝ PÍSEČEK 2012.
16. ročník regionální přehlídky experimentujícího divadla
s výběrem na Šrámkův Písek a studentského divadla s výběrem na Mladou scénu. Pořádá obč. sdružení KlubKO a partneři: Hl.
město Praha, Městská část Praha13, MK ČR a KD Mlejn.
Host: VAD KLADNO s inscenací Píseček.
12. 4. čt 19.30 EASY LIVING - s klasikou ve vzduchu. Vertikální animace klasické
hudby, akrobatická jam session na visuté hrazdě, šále, kruhu a vertikálním laně za doprovodu zpěvu, houslí a harfy. Mezinárodní multižánrové novocirkusové představení vzniklo jako součást projektu
Klub Mlejn, v rámci partnerství s hl. m. Prahou.
15. 4. ne 19.30 HRA. Cirkus TeTy. Novocirkusové představení s prvky absurdního
dramatu.
21. 4. so 19.30 ŠVANDA BEDŇÁK. Divadlo s duší šou. Příběh člověka, který není
schopen najít svou roli v normálním světě.
22. 4. ne 19.30 EMÍLIE. Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. Uvádí Cirkus Mlejn.
3. 5. ne 19.30 Neil Simon: VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU. Režie Viktor Pavlović.
Hrají: Jana Šulcová, Veronika Jeníková, Vendula Křížová,
Dana Batulková, Marcel Vašinka, Čestmír Gebouský, Ernesto
Čekan. Produkce: Rozálie Víznerová.

Děti

začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

15. 4. ne

GROTESKA. De Facto Mimo Jihlava. Nonverbální představení
na motivy němých filmů Chaplinovy éry. Divák se setká s postavami uprchlého trestance, policisty, tuláka a krásné dívky, které

22. 4. ne

20. 5. ne

otec dohazuje toho „nejlepšího“ ženicha. Vhodné pro děti
i dospělé.
CHROUST. Již po staletí celé generace chroustů věří, že jednou
ovládnou svět. Pepík je tak trochu trouba, ale taky má svůj sen.
Stát se největším kuchařem v celém vesmíru. Podpořili: Ministerstvo
kultury ČR, Městská část Praha 6 a Nadace Život umělce.
POHÁDKA POHÁDKOVÁ. Divadlo Ančí a Fančí. Kašpárek si vždy
poradí! Je nemocný král, je rozmazlená princezna, jsou čerti, je drak
a co dál? Veselé, výpravné, činoherní i loutkové interaktivní představení. Hrají: Jana Paulová, Ivana Hessová. Pro děti od 3 let.

Koncerty:
4. 4. st 19.30 FLERET Vizovice. Nezaměnitelná folkrocková kapela.
5. 4. čt 18.00 Aprílové hlasování. Lehce humorně laděný koncert žáků Školy
moderního zpěvu Lukáše Jindry. Koná se ve Spolkovém domě
K Vidouli 727, Praha 13.
13. 4. pá 19.00 ROCKOVÁ POMLÁZKA. Hrají kapely: ALL ROCK, TÓ VÍŠ, TAM.
18. 4. st 18.00 PORTA 2012 - pražské finále.
20. 4. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE. Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727,
Praha 13.
25. 4. st 19.30 COP + SEMTEX. Bluegrassový nářez z Plzně. Koncert přeložený
z prosince 2011, www.copmusic.cz, www.semtex.cz.
11. 5. pá
LENKA DUSILOVÁ

Různé:
KURZ BŘIŠNÍCH TANCŮ. Kurz břišních tanců v KD Mlejn hledá nové zájemce alespoň
s částečnými zkušenostmi. V případě zájmu volejte: Soňa Jarošová - 604 792 141.

Přehlídka sólové tvorby pro děti
O víkendu 3. a 4. března proběhl
v KD Mlejn festival sólové
tvorby pro děti, tedy víkend plný
divadelních pohádek. Jedinečnost této přehlídky spočívá
v tom, jak už název napovídá, že
každou pohádku hraje pouze
jeden interpret. Spektrum pohádek bylo však velmi široké od
klasických kašpárků, až k těm
undergroundovým; od pohádek
pro úplné mrňousky až po inscenace pro větší i dospělé děti.
Velkého aplausu se dočkal například kejklíř Vojta Vrtek, který
předvedl svoje žonglování a jízdu

na jednokolce tak vtipně, že se
diváci mohli potrhat smíchy. Ty
nejmenší zase skvěle zabavil
klaun Lukáš Vláčil. Zajímavou
zkušeností pro děti potom bylo
představení neslyšící Dáši Málikové, která se s diváky bez problému domluvila svou pantomimickou řečí a dětské diváky
dokonce zapojila do vytahování
veliké řepy.
Bohatý byl i doprovodný program, v jehož rámci proběhla ve
foyer výstava loutek Michala Mikuliče a Japonky Yumi Hayashi.
Dále se děti mohly zúčastnit

i s rodiči workshopu cirkusu a výtvarné dílny, kde si vyrobily jednoduché marionety, s nimiž si
mohou teď zahrát svoje divadélko

i doma. Vysvobozením z nudného
čekání ve frontě na lístky byly
krátké scénky Tondy Novotného
a Jiřího Polehni ve foyeru. Děkujeme malým i velkým divákům, kteří nás navštívili.
Upoutávku na náš festival
s malou ukázkou jste
mohli zahlédnout na
České Televizi v pořadu
Planeta Yó 2. března.
Doufáme, že festival proběhne i příští rok a těšíme
se na diváckou účast.
Eliška Brtnická,
dramaturg dětských programů KD Mlejn
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Kalendář akcí duben
Středy 4. a 18. 4. • 12.00 - 16.00
Paličkování
K l u b l i d o v é tv o r b y , J a n s k é h o
23 70 , Vel ká Oh rada

Středa 18. 4. • 18.00
Nové jarní pásmo
O b řa d n í s í ň ra d n i c e , S l u n e č n í n á m . 1 3
Zveme vás na koncert Sboru seniorek občanského sdružení
Život 90.

S sebou herduli, paličky, perlovku,
nůžky, háček. Kurzovné 100 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933.
Více na www.klt.phorum.cz.

Středy 18. 4. a 2. 5. • 19.00 – 21.30
Setkání pro radost
MŠ Srd íčko ( tř. Berušky), Podp ěrova 1 87 9/ 2,L užiny
tené čarodějnici). Jednotné vstupné 60 Kč (pokladna otevřena hodinu před začátkem představení). Na místě bude
možno zakoupit malé občerstvení. Bližší informace najdete
na www.divadloglans.cz.

Čtvrtek 5. 4. • 9.00 – 11.00
Školička nanečisto aneb Dveře dokořán

Mateřská škola Paletka, Trávníčkova 1747
Navštivte nás se svými dětmi a budete si moci vyzkoušet, jak
vypadá dopoledne v naší mateřské škole. Společně si budeme
hrát, zpívat, cvičit a něco hezkého si vyrobíme. Všichni jste
srdečně zváni. Bližší informace na tel. 235 519 560,
mspaletka@seznam.cz.

Čtvrtek 5. 4. • 14.00
Předvelikonoční odpoledne
ve Stromovce
U Šl echtovy restau rac e ve Stromovce
Český rozhlas Regina 92,6 FM zve na tradiční zábavné odpoledne. Pro všechny bude připravená soutěž Výherní velikonoční vejce. Z tisícovky čokoládových vajíček je 100
výherních – záleží na štěstí. Mezi atraktivní ceny určitě
patří zájezd do Řecka nebo do Paříže, navigace či spotřební
elektronika. Muziku zajistí kapela Bek Ofis a zpěvačka
Debbi. Od 20.00 nabídne Kinobus Dopravního podniku
hl. m. Prahy českou filmovou komedii Muži v naději.

Pondělí 9. 4. • 18.00
Velikonoční koncert
Domov sv. Karl a Boromejskéh o – kostel sv. Rod iny
Vystoupí smíšený pěvecký sbor Orfej, na programu bude
Stabat Mater Františka Tůmy, dále pak skladby J. S. Bacha,
G. F. Händela, B. M. Černohorského a dalších.

Středa 11. 4. • 14.00
Velikonoční odpoledne
Domov sv. Karl a Boromejskéh o – refektář, Řepy
Zveme vás na Velikonoční odpoledne s Jiřinou Bohdalovou
a Martinem Dejdarem. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 12. 4. • 18.00
Zpátky do Evropy, pokus o bilanci let
1989 - 2011
Komun itní c en trum sv. Prokopa , No vé B utovice
Srdečně vás zveme na přednášku místopředsedy senátu
Petra Pitharta.

Sobota 14. 4. • 10.00
Tři výlety do pohádek
F Z Š p r o f . O to k a r a C h l u p a , F i n g e r o v a 2 1 8 6
N o v é B u to v i c e
Nenechte si ujít poslední pohádkové dopoledne v tomto
školním roce v Divadle VEŠkole. Divadlo Glans uvede Tři výlety do pohádek (O Koblížkovi – O třech přáních – O pople-

34

Jsou pro vás připravena jednoduchá protahovací a pohybová cvičení, kreslení, poslech hudby, případně tanec.
Cena je 100 Kč. Více na: www.pro-harmonii.cz. Přihlášky:
iva@ pro-harmonii.cz nebo SMS na tel.737 879 400.

Sobota 14. 4. • 10.00
Ořešská lana
A reá l Lan ovéh o centra v Ořech u, křižovatka ul ic
K O v čínu a R o v né
V pořadí již 6. závody hasičských týmů v hodně netradičních
a veselých disciplínách pořádá SK Ořech ve spolupráci s MČ
Praha 13. Pro diváky bude připravena i přehlídka hasičské
techniky. Mezi pravidelné účastníky patří například zástupci
SDH Ořech, Třebonice, Stodůlky, Karlštejn... Přijďte je povzbudit. Více na www.lanovecentrumorech.cz.

Sobota 14. 4. • 13.00
Jarní pohár Sokola Jinonice
S o k o l o v n a TJ S o k o l J i n o n i c e , B u t o v i c k á 1 0 0
Zveme vás na 10. ročník soutěže tanečních formací a pódiových skladeb.

Sobota 14. 4. • 20.00
Hexagon
S p o l k o v ý d ů m , K V i d o u l i 7 27
K tanci i poslechu vám zahraje country skupina Hexagon.

Sobota 14. – neděle 15. 4.
Mezinárodní volejbalový turnaj žáků
S p o rt o v n í h a l a B e l l u š o v a 1 8 7 7
Sportovní akci pořádá volleyball.cz ČZU Praha.

Neděle 15. 4. • 16.00
Koncert japonských umělců
D omov sv. Karla Boro mejského – refektář, Řepy
Nenechte si ujít koncert japonské houslistky Sayaky Itakury
a klavíristky Yuuky Fukuzawy, slovem provází Pavel Eret.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 16. 4. • 10.30
Soutěž o energeticky nejúspornější školu
zná vítěze
O břadní síň a atrium rad nice

Čtvrtek 19. 4. • 14.00
Bezpečná třináctka
aneb Bezpečnost zajištěna
S l u n e č n í n á m ě s t í , N o v é B u to v i c e
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Během odpoledne budou prezentovány ukázky činnosti vybraných složek České armády, Policie České republiky, Městské policie hl. m. Prahy, hasičů a zdravotnické záchranné
služby.

Čtvrtek 19. 4. • 18.00
Vernisáž výstavy s názvem Ať vstoupí
K o m u n i tn í c e n t r u m s v . P r o k o p a , N o v é B u to v i c e
Do 20. května bude k vidění výstava obrazů Evy Králové.
Soubor akrylových maleb vznikal v loňském roce jako diplomová práce, jejímž předmětem
byla malba s výchozí inspirací v neokonstruktivistických tendencích,
navržená pro konkrétní architektonický prostor. Autorka si jako tento
prostor zvolila Komunitní centrum
sv. Prokopa. Výstavu si můžete prohlédnout vždy v neděli od 9.30 do
12.00 hodin, jindy po domluvě na
tel. 251 610 850.

Slavnostní vyhlášení vítěze v soutěži o energeticky nejúspornější školu, kterou vyhlásila Praha 13 ve spolupráci se
společnostmi ENESA a DALKIA CZ. Současně proběhne vernisáž výstavy dětských kreseb na téma úspory energie.

Úterý 17. 4. • 15.30 – 17.00
Jarní srdíčkové tvoření
C í r k e v n í m a te ř s k á š k o l a S r d í č k o
( tř í d a Ž a b k y ) , P o d p ě r o v a 1 8 7 9 / 2 , L u ž i n y
Sdružení rodičů vás v rámci pravidelného cyklu Káva od
srdce zve na tvořivou dílnu s velikonoční tematikou. Dílna
je určena dětem za doprovodu rodičů. Káva od srdce je pravidelně každé třetí úterý v měsíci, občerstvení je zajištěno,
vstupné dobrovolné. Další informace naleznete na
www.cms-srdicko.cz.
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Sobota 21. 4. • 9.30
Aprílový den v sedle
B učovic e 19 , Votice
Akce je určena pro děti s doprovodem, je nutné se předem
přihlásit na z.rauchova@zajiceknakoni.cz, tel. 777 106 268.
Rodiny s dětmi s handicapy zdarma, ostatní 200 Kč/dítě. Více
na www.zajiceknakoni.cz.

Kalendář akcí duben
Sobota 21. 4. • 10.00 – 14.00
Čarodějnice
Klu b l idové tvorby, Jan ského 2 37 0, Velká Ohrada
Přineste si bavlněné hadříky, koudel, jehlu, nitě, větvičky na
koště - ostatní dodáme. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel.
728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Neděle 22. 4. • 10.00 – 17.00
Výstava pro kočku
C h v a l s k á t v r z, P r a h a 9 - H o r n í P o č e r n i c e
Přijďte na v pořadí již 14. jarní umisťovací výstavu opuštěných koček. Cílem je najít domov kočkám a koťatům
z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neodnesou. Vstupenkou na
výstavu je konzerva
krmení pro kočky,
kterou je možné koupit i na místě. Pro
děti je přichystán tradiční výtvarný program. Více na
vystava@kocky-online.cz, tel. 603 705 072, www.kocky-online.cz/akce.

Zveme vás na moderovaný diskuzní večer se zajímavými
osobnostmi: MUDr. Marií Svatošovou, lékařkou, spisovatelkou,
zakladatelkou českého hospicového hnutí, Prof. MUDr. Tomášem Hanušem, DrSc., přednostou Urologické kliniky VFN
a 1. LF UK, a P. Mgr. Markem Orko Váchou, Ph.D., římskokatolickým knězem, teologem, přírodovědcem, pedagogem a spisovatelem. Přijďte naslouchat i položit otázky. Vstup volný.

Zveme vás na jarní festival s hudebními a divadelními představeními pro děti. Zároveň budou probíhat tvořivé dílny
a sportovní disciplíny pro děti a jejich rodiče. Na organizaci
se budou podílet křesťané z různých církví v Praze 13.
Vstup volný. Více na www.13ka.cz/jarnislavnosti.

Úterý 24. 4. • 18.30
Prokopská zastavení
K o m u n i t n í c e n t ru m s v . P ro k o p a , N o v é B u t o v i c e
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás
zve na přednášku z cyklu Prokopská zastavení na téma
Sv. Vojtěch. Pozvaný host - P. Prokop Siostrzonek OSB z benediktinského kláštera sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze
Břevnově, nejstaršího mužského kláštera na území ČR.
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Úterý 24. 4. • 18.30
Křesťanská víra a etické meze moderní
medicíny
S b o ro v ý d ů m C í rk v e b ra t r s k é n a S m í c h o v ě ,
Vrázova 4, Prah a 5

Zveme všechny příznivce cyklistiky a sportu na jarní cyklistickou vyjížďku. Prezence účastníků je od 9.00, hromadný
start je v 9.30. Více na str. 15.

Přivstaňte si a pokuste se zvítězit.

Pondělí 30. 4. • 17.00
Čarodějnice Prahy 13
C en trál ní p ark u MŠ v Bronzové ul ici

Zveme vás na informační kampaň pro veřejnost konanou
u příležitosti Dne Země. V informačních stanech budou
zdarma pro veřejnost i školy a školky různé informační materiály a letáky k environmentálním tématům, připravené jsou
rovněž soutěže a hry pro děti. Akci pořádá MHMP ve spolupráci s Pražskými službami, a.s., a dalšími organizacemi, za
podpory Městské části Praha 13. Kampaň bude zaměřená
nejen na odpady, ale také na další oblasti týkající se životního prostředí.
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Připraveny jsou soutěže o nej masku, nej koště a spousta
krásných cen. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí například ABBA Revival.

Pondělí 30. 4. • 19.00
Čarodějnický rej
U T ře b o n i c k é h o ry b n í k a
SDH Třebonice srdečně zve všechny obyvatele Třebonic
a Prahy 13 na Čarodějnický rej na březích rybníka.
Připravena je soutěž o nejškaredější čarodějnici.

Sobota 5. 5. • 15.00
Memoriál Milana Bubníka a Vlasty
Nového
H ři š t ě v T ře b o n i c í c h
SDH Třebonice zve všechny své příznivce na první závody
sezony v požárním útoku. Přijďte fandit domácím.

Pondělí 23. 4. • 14.00 – 16.00
Důchodová reforma
A u l a B a n k o v n í h o i n s ti tu tu v y s o k é š k o l y
N á r o ž n í 2 6 0 0 / 9 , S to d ů l k y
Bankovní institut VŠ pořádá ve spolupráci s finančně-poradenskou společností Partners (www.partners.cz) zdarma
otevřený seminář pro veřejnost na téma Důchodová reforma.
Dozvíte se například proč je důchodová reforma důležitá, jak
si vybrat ten správný fond, na co si dát při výběru pozor, pro
koho je reforma vhodná...

Sobota 28. 4. • 9.00
Evakuace na kole
S t a r t j e p ře d ra d n i c í , S l u n e č n í n á m . 1 3

Neděle 29. 4. • 6.00
Rybářské závody v Třebonicích
T řeboni cký ryb ník

Čtvrtek 26. 4. • 10.00 – 18.00
Kampaň ke Dni Země
P r o s t r a n s t v í u m e tr a L u ž i n y

Neděle 22. a pondělí 23. 4. • 14.00 – 18.00
Jarní kulturně duchovní slavnosti
C en trál ní p ark (lou ka za u licí Bronzová)

bět pravé Butovické rohlíky od Odkolka a koláče se symbolem Greenways a Prahy 13.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Ž i vc o vý c h 1 4 , S t o d ů l k y
Čtvrtek 26. 4. • 15.00
Jarní dílny a soutěže pro velké i malé
S t ře d n í o d b o rn á š k o l a S t o d ů l k y , K u n c o v a 1 5 8 0
Program: výtvarné dílny, pro chytré hlavičky, malí kuchaříci.
Základní materiál bude zajištěn. Akce se uskuteční v prostorách školy a školní cvičné kuchyně. Cena: dospělý 40 Kč, dítě
zdarma. Doporučujeme rezervaci do 23. 4. na tel. 251 621 744,
251 627 089 nebo sos.stodulky@seznam.cz.

Sobota 28. 4. • 8.30
Butovický rohlík 2012
C en trál ní p ark – hráz horn í retenční nádrže
(po d stanicí metra Luk a)

Pátek 20. 4. • 9.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00
Jarní den otevřených dveří
Přijďte se podívat se svými dětmi do minicentra a pohrát si
v naší herničce.

Po, út, čt, pá • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateřskou
školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální péči.

Úterky • 16.00 – 17.00
Výtvarné hrátky
Povídáme si, učíme se různé výtvarné techniky, používáme
netradiční materiály, prostě tvořením rozvíjíme dětskou
fantazii. Pro děti od 3 let.
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Městská část Praha 13 a Triatlon sportklub Praha také letos
pořádají akci Butovický rohlík 2012, kterou opět symbolicky
otevřou Greenways Praha – Vídeň. Součástí akce bude společné zasazení nového stromu do Centrálního parku, pak
bude odstartován cyklistický a běžecký závod pro závodníky všech věkových kategorií. Na posilněnou nebudou chy-

Připravujeme letní příměstské dopolední tábory pro děti
od 3 let. Vždy 2 týdny v červenci a v srpnu.
Více informací o činnosti minicentra získáte na tel.
604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.
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Kalendář akcí duben
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
C h l u p o v a 1 800
Výtvarná soutěž
Pro všechny děti, které rády malují
a tvoří, vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Recyklace. Tvořit můžete libovolnou technikou a v libovolné velikosti (kresba, malba, grafika, koláž,
prostorové práce, keramika, fotografie). Každou práci
označte jménem a věkem, připište adresu, telefon
a mailovou adresu. Uzávěrka je 10. května, výstava
bude v prostorách Domečku od 19. května. Práce odevzdejte do recepce domu dětí.

Letní tábory
Poslední volná místa najdete nejen na příměstských táborech ale i na těchto táborech výjezdních:
Hudebně-dramatický tábor (11 – 17 let), 30. 6. – 14. 7.,
ubytování penzion. Čeká vás hraní na hudební nástroje, zpívání, výlety, soutěže...
Letní tábor Plasy (9 – 15 let), 25. 7. – 5. 8., ubytování
chatky. Připravena je celotáborová hra na téma Gulliverovy
cesty, výlety, koupání... Program bude probíhat v malých
skupinkách dětí i v rámci celého tábora.
Letní tábor BIT s rehabilitačním cvičením (7 – 15 let),
12. – 25. 8., ubytování chatky. Dopoledne po skupinkách
cvičení na nápravu vadného držení těla, tvoření z různých
materiálů, sportovní hry a soutěže. Odpoledne běžný táborový program.
Více informací o všech pořádaných táborech získáte
na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266.

GALERIE BUTOVICE
R a d l i c k á 11 7
Každé úterý • 15.00
English club

Každá sudá sobota • 10.00 – 18.00
Skákací hrad – HOP HOP akce
Dětská atrakce umístěná v 1. patře nebo na parkovišti před
centrem, možnost využití dětmi zcela zdarma.

15. 3. – 26. 4.
Výstava Andy Warhol
Výstava originálních litografií geniálního výtvarníka.

2. – 9 . 4.
Velikonoce
26. 4.
Závody batolat
Druhý ročník zábavné akce rodinného typu. V programu moderovaném bavičem Richardem Vrablecem budou soutěžit
batolata ve věku 7 – 11 měsíců v „závodě“ v lezení na 5 metrů.

28. 4.
Mistrovství ČR RC Rallye
Úvodní závod seriálu Mistrovství České republiky v rallye RC
modelů. Slavnostní zahájení a start se uskuteční v prostoru
vedle jednotky Coffee Cabana, samotné závody pak proběhnou v prostoru garáží Galerie Butovice.
Více informací najdete na www.galerie-butovice.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
K o m u n i tn í c e n t r u m s v . P r o k o p a , N o v é B u to v i c e
Úterý 3. 4. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší - košilka pro
štěstí
Vhodné i pro nejmenší děti. Těší se Petra.

Pátky 6., 13. a 20. 4. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Připravena je naše herna se cvičením, zpíváním a malováním.

Ve spolupráci s česko-anglickou školkou Domeček – výuka
anglického jazyka pro rodiče s dětmi v předškolním věku
v Dětské zóně v přízemí centra, zdarma.

Přednáška M. Dobromily v centru aktivního mateřství a rodičovství – pěstování bylinek v květináči, doma i na zahradě,
sběr v přírodě. Více na www.acentrum.eu.

Úterý 17. 4. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší - maminka
Vhodné i pro nejmenší děti. Těší se Petra.

Pátek 20. 4. • 9.30 – 11.30
Domácí muzicírování
S lektorkou Zuzkou Světlíkovou z Hudební školy Renesance si
v hodinovém semináři ukážeme, na co všechno se dá v domácnosti hrát... Více na www.renesance.info.

Sobota 21. 4. • 10.00 – 15.00
Jarní bylinky a očistná síla pramenů
D i v o k á Š á rk a
Přidejte se k nám na putování za jarními bylinkami a léčivou
vodou v krásné přírodě šáreckého údolí s M. Dobromilou
a Vítem Syrovým. Sraz je v 10.00 na konečné tramvaje č. 20
a 26 dostupné také busem č. 225 z metra Luka. Pro všechny
věkové kategorie, vstupné 70 Kč. S sebou jídlo, lahve na vodu
a deku na piknik. Více na www. harmonickyrozvoj.cz.

Úterý 24. 4. • 9.30 – 11.30
Bylinářská poradna M. Dobromily přednáška
Zodpovíme vaše dotazy k pěstování a sběru bylinek, zasejeme
semínka bazalky a ozdobíme květináče. Vstupné 80 Kč a 40 Kč
za květináč. Nahlášení předem nutné.
Více informací o aktivitách Mateřského centra Prokůpek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz, nahlášení na akcích předem –
SMS na tel. 775 690 806.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
T ři n á c t k a - k ře s ť a n s k é c e n t ru m L u k a ,
M u k a řo v s k é h o 1 9 8 6

Každá lichá neděle • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti

Nabízíme dětem a jejich rodičům vždy na určité téma zaměřenou zábavu, doplněnou o soutěže, hry, tancování a
zábavu s animátory. Místem konání Dětská zóna v přízemí
centra.

Celý měsíc se veškeré aktivity budou točit kolem jara
a Velikonoc (společné vyrábění, zpívání, divadélka...).
24. 4. vás od 10.30 hod. zveme na povídání kazatele
D. Nováka – „5 pilířů mezi mužem a ženou". V případě
pěkného počasí občas vyrazíme v pondělí do přírody
a na okolní hřiště - sledujte aktuality na webu,
9. 4. je zavřeno.

Každá 3. sobota v měsíci • 14.00 – 18.00
Dětské burzy
Burza oblečení, hraček, vybavení či dětských knížek.

Úterý 10. 4. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou –
„plané“ rostliny v kuchyni
Inspirace pro jarní zapečená jídla s bylinkami, jako host
nás navštíví Kájina se svou „Chytrou a Osudovou kuchařkou“. Zástěrky s sebou, vstupné 170 Kč za rodinu.
Nahlášení předem nutné.

Sobota 14. 4. • 15.00 – 19.00
Vítání jara v Třebonicích - probouzení
stromů
K e m p D r u s u s , T ře b o n i c e
Povídání o stromech s panem Křížem, výroba dřevěných sponek a knížek, zpívání stromům, jarní exkurze do bylinkové zahrádky a prodej sazenic. Vstupné 180 Kč za rodinu. Nahlášení
předem nutné (jméno rodiče a počet dětí), více na www.stromyazivot.cz, www.drusus.com.
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Úterý 17. 4. • 10.00 – 12.00
Jarní bylinky pro děti a maminky
A c e n t r u m – K a r l í n , P ra h a 8
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Středy • 9.00 – 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Od 9.30 probíhá cvičení pro děti (1 - 2 roky) a jejich doprovod.
Pro dospělé je od 10.30 připraven program s hlídáním dětí:
4. 4. - diskuze s Lenkou o Velikonocích
11. 4. - rehabilitační cvičení (příplatek 25 Kč)
18. 4. - dílna - háčkování čepiček
25. 4. - volná herna - diskuze o dentální hygieně s Luckou

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
H a l a B a s k e t b a l o vé a k a d e m i e , K o v á ř o v a 1 6 1 7 ,
S to d ů l k y
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků, 5. 4. je cvičení
zrušeno.

Kalendář akcí duben
drinků, ale i úplných novinek. Vstupné 50 Kč. V ceně
zahrnuty ochutnávky a 1 koktejl + mini pohoštění.
Rezervujte do 23. 4. na 777 913 414 nebo info@barbilavrana.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE W RODINNÉ
CENTRUM PŘI ZŠ JANSKÉHO
J anskéh o 21 89 , Vel ká Oh rad a (vch od od h řiště)

O velikonočních prázdninách 5. - 9. 4. je zavřeno.

Pondělí – 9 – 10 – tancování s miminky
Středy – 14.30 – 15.30 – cvičení pro děti od 3 let
Pondělí a pátky – 17.30 – 18.30 – cvičení pro těhotné
Pondělí, středy, pátky – volná herna
Od dubna vždy třetí středu v měsíci (18. 4., 16. 5., 20. 6.)
v rámci odpolední volné herny Tvoření pro maminky i děti.

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz, zde se také můžete
přihlásit na dílnu.

Více informace a přihlášky na www.skritciveskole.
estranky.cz, skritciveskole@email.cz, tel. 723 607 070
(Kateřina Šrámková).

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

TŘINÁCTKA
W KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA

Čtvrtky • 16.00 – 18.00
Volná herna
Přijďte si pohrát a seznámit se....

K o d y m o v a 2 52 6/ 4
Čtvrtek 12. 4. • 15.00, 16.30
15.00 - Intuitivní kreslení s příběhy pro děti a rodiče
16.30 - 70 podob lásek- seminář, povídání, kreslení mandal.
Na každou z akcí je vstupné 200 Kč/rodinu. Rezervujte místa
na 737 774 178 do 6. 4. Více o workshopech na www.pohadkovyzivot.wbs.cz.

Pátek 13. 4. • 18.00
Večer při deskových hrách. Proběhne turnaj o tři nejlepší
hráče, ceny zaručeny. Vstupné dobrovolné, pro každého
účastníka bude připraveno pohoštění. Místa rezervujte do
9. 4. na 777 913 414 nebo na info@barbilavrana.cz.

Úterý 17. 4. • 16.00
Výroba šperků - náušnic, náhrdelníků, náramků z korálků. Své
výrobky si odnesete domů.
Vstupné 50 Kč. Místa rezervujte do 9. 4. na 777 913 414
nebo info@barbilavrana.cz.

Čtvrtek 19. 4. • 18.00
Filmový večer - který film budeme promítat, rozhodnou
sami zúčastnění. Vstupné 70 Kč, v ceně sklenička sektu s jahodou a čokoládový koláč. Místa rezervujte do 15. 4. na
777 913 414 nebo na info@barbilavrana.cz.

Pátek 27. 4. • 19.00
Večer míchaných koktejlů, ochutnávka našich stálých

M u k a ř o v s k é h o 19 86

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
HL. M. PRAHY
U T ro j s k é h o z á m k u 1 2 0 / 3 , P ra h a 7
Happy Mondays
Každé dubnové pondělí mají vstup do zoo za korunu všichni
adoptivní rodiče šelem.

Pomáháme jim přežít
Hadí klenot z Trojské kotliny. Výstava o in-situ projektu na
ochranu užovky podplamaté. Celý měsíc před Vzdělávacím
centrem.

Čtvrtek 5. a pátek 6. 4.
Zooškola

Pondělky • 16.00 – 17.30
Dětský klub Savana

Jednodenní kurzy pro mladé zoology. Tentokrát na témata
Na statku je živo a Zvířata nejsou jen ve výbězích.

Outdoorový klub pro děti ve věku 5-9 let. Více na frantisek.duda@gmail.com.

Úterky • 10.15 – 11.15
Cvičení pro seniory

Pondělí 9. 4.
Velikonoce v zoo
Jak prožívají Velikonoční pondělí zvířata v zoo? Přijďte se
přesvědčit, jak si poradí např. s pomlázkou.

Více na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Sobota 14. 4.
Velbloudí den

Angličtina na Třináctce
Středa 10.00 – 11.30 - British English for Advanced
Students
Středa 19.00 – 20.30 - British English for Young
Professionals
Contact information: alanbowe@tiscali.cz, mobile
728 972 416.

Jepe, samec velblouda dvouhrbého a tvář kampaně Seznamte se!, slaví 10. narozeniny! Přijďte mu popřát.

Každá 2. středa v měsíci • 19.30 – 21.00
Setkání klubu „young adults“.

Sobota 28. 4.
Mezinárodní den tapírů

Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky.
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Popřejte k svátku našim nosatým chovancům!

Sobota 21. 4.
Kiburi bude slavit narozeniny
Gorilí mládě Kiburi slaví 2. narozeniny.

Bližší informace nejen o programu získáte na tel.
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.

Pátky 13. a 27. 4. • 16.00 – 18.00
Klub Robinson
Klub pro děti ve věku 10-14 let. Vše důležité včetně fotek
z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz.

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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VAŠÍM OBJEKTIVEM. Díky
fotografii paní Jaroslavy
Modré si můžeme sváteční atmosféru navodit
už nyní.
Podaří-li se i vám pořídit
nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji
do redakce STOPu
(stop@p13.mepnet.cz),
rádi ji zveřejníme. Za
všechny fotografie,
které jste nám již zaslali,
mnohokrát děkujeme.

O Velikonocích si mnoho rodin kupuje
jehněčí nebo skopové maso. Pro mnohé
hospodyňky je však příprava tohoto
méně užívaného masa problémem. Proto
jsem připravil úpravu, která je velmi jednoduchá, surovinově dostupná a plně vystihuje současný trend v kuchyni.

Jehněčí koleno
Suroviny: čerstvé nebo mražené zadní
jehněčí koleno, mrkev, celer, petržel, cibule, naloupaný česnek, celý pepř, nové
koření, čerstvý nebo sušený rozmarýn,
sůl, máslo, voda nebo víno
Postup: Do jehněčího kolínka vetřeme
česnek a sůl. V kastrůlku si rozpálíme tuk,
na něm lehce osmahneme na plátky nakrájenou kořenovou zeleninu, přidáme
nahrubo nakrájenou cibuli, oloupaný,

 V rádiu hlásí: „Na dálnici D1 jede řidič
v protisměru, jde zřejmě o blázna, prosíme řidiče, aby ho zbytečně neprovokovali a neznervózňovali.“
Rádio poslouchá velice naštvaný řidič
a nadává:
„Jeden? Tady jedou v protisměru
všichni!“


Kolem zpoceného muže na velbloudu
projede svěží muž na kole.
Muž na velbloudu se ptá: „Prosím vás,

to vám na tom kole není horko?“
„Kdepak, čím jedete rychleji, tím víc vás
proudící vzduch ochlazuje.“
Muž tedy přiměje svého velblouda k šílené rychlosti. Žene ho, až velbloud padne
na zem. Muž na něj zírá a nevěřícně říká:
„Neříkej, že jsi zmrznul!“
 Zdá se ti, že jsi opuštěný, bezvýznamný,
že nikoho nezajímáš, že nikdo nechce
o tobě nic vědět? Tak zkus letos nepodat
daňové přiznání.

poZvÁnKa na vychÁZKU

Kuchyňský koutek
Jehněčí koleno s rozmarýnem
a bramborovými noky

to jSoU tEda Fóry

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
lehce překrájený česnek a vše orestujeme
dozlatova. Na připravený základ vložíme
kolínko, opečeme ze všech stran, aby se
maso zatáhlo a podlijeme vodou (vínem).
Přidáme snítku rozmarýnu, přikryjme pokličkou a dáme do rozpálené trouby dusit.
Podle potřeby podléváme vodou nebo
vínem. Doba přípravy je zhruba 45 minut.
Hotové kolínko vyjmeme a šťávu dochutíme solí, mletým pepřem, rozmarýnkem. Můžeme ji přecedit, aby byla
jemnější, ale není to nutné.

Bramborové noky
Noky připravujeme z klasického bramborového těsta, které však vytvarujeme
jinak než knedlíky. Prostě si z těsta uválíme „hada“, kterého nakrájíme na malé
kousky – noky. Velikost si určíme sami,
ale nejobvyklejší je velikost většího lískového oříšku. Noky vaříme cca 8 - 12
minut v osolené vodě. Aby se hotové
noky neslepily, přelijeme je máslem
nebo je lehce orestujeme na pánvi.
Servírování: Nejdříve nalijeme přiměřenou dávku výpeku, na něj položíme kolínko, ozdobíme snítkou čerstvé
rozmarýny, přidáme hotové noky a můJaromír Sadílek,
žeme podávat.
manažer Kulinářské akademie AKC ČR



So 7. 4. JÁ, JAN HUS Z HUSINCE... Vstupme do Betlémské kaple a do kostela
sv. Martina ve zdi a připomeňme si 600 let od zostřené klatby nad M. Janem Husem.
Začátek akce v 10.00 před Betlémskou kaplí. Cena 100/70 Kč (%) + vstupné do objektu
60/30 Kč. Alexandra Škrlandová
 So 14. 4. KROK ZA KROKEM PO ZÁMECKÝCH SCHODECH. Vycházka nás povede
z Hradčanského náměstí až na Malou Stranu. Povíme si o zajímavostech této komunikace a připomeneme tzv. jižní cestu na Pražský hrad, která vedla již v raném středověku
v místech, kde dnes máme ulici Pětikostelní a Sněmovní. Začátek akce ve 14.00 u sochy
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. Zdeňka Kobylková
 St 18. 4. PŘEČTĚTE SI PRAHU! – PŘEDNÁŠKA. Pražská informační služba vám nabízí zcela nový pohled na naše hlavní město – vedoucí Oddělení onomastiky Ústavu pro
jazyk český Milan Harvalík vám přiblíží historický vývoj názvů měst, obcí a pražských
čtvrtí a odtajní některé vpravdě tajuplné názvy. POZOR! – omezená kapacita sálu na
30 osob. Doporučujeme využít předprodeje. Začátek přednášky v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 100/70 Kč. Milan Harvalík Ph.D.
 Ne 22. 4. ZA TAJEMSTVÍM KRÁLOVSKÉ ZAHRADY. Akce pro děti v rámci vycházek
„Zábavný dějepis“. S dětmi vstoupíme do zahrady, kterou zdobí letohrádek vystavený
z lásky, zákoutí pro zamilované panovníky, ve které zpívá fontána a ve které se také dříve
rozléhal řev šelem. Sejdeme až do Jeleního příkopu. Na děti čeká odměna za správně vyplněný vědomostní kviz. Akce vhodná pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 10.00 na zastávce tram. č. 22 Královský letohrádek. Cena
100/70 Kč. Zuzana Pavlovská, Monika Koblihová
 Pá 27. 4. OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU. Při procházce mezi
usedlostmi i vilami poznáme druhé pražské dílo arch. A. Loose, tzv. Winternitzovu vilu,
Pickovu vilu od E. Wiesnera s nezvyklou bazilikální břidlicovou střechou, secesní Kordovu
vilu, vilu Na Klavírce od F. Kavalíra a i jiné zajímavé stavby této pražské části. Začátek
akce v 17.00 na zastávce autobusu č. 137 Malvazinky. Cena 100/70 Kč. Jarmila Škochová
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

Autor: Pavel Talaš
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Dubnová křížovka

Čtenářská soutěž

První únorový den byl ve Volcano Complexu v blízkosti přírodní rezervace Prokopské
údolí otevřen nový kadeřnický salon Simple Beauty, který přináší jedinečný přístup
k péči o vlasy.
Nyní je možno spojit příjemné s užitečným, a to vše pod jednou střechou. Kromě
zdokonalování těla je možno dopřát kvalitní péči i vlasům. Vzhled ... (viz tajenka)
a proto nabízíme komplexní službu vlasového poradenství, manikúru, líčení
a spoustu doplňkových služeb. Pracujeme s vlasovou kosmetikou Kérastase, L’Oréal
Professionnel a v péči o ruce s kosmetikou O.P.I a Orly. Naši kadeřníci využívají profesionální kameru určenou pro diagnózu vlasů a vlasové pokožky, na základě které
aplikují tu nejlepší péči pro jednotlivé klienty.
Byli bychom rádi,
kdyby se u nás
každý cítil dobře,
odcházel spokojený, s pocitem,
že vypadá
opravdu dobře,
což ve svém důsledku pomůže
i ke zvýšení zdravého sebevědomí. Ve Volcano Complexu je možno využít i službu hlídaní dětí a také
parkování zdarma. Na tři správné luštitele křížovky čeká zajímavá cena.
Naše služby poskytujeme ve všední dny od 8.00 do 21.00, v sobotu a v neděli
podle potřeby zákazníků. Veškeré informace najdete na www.simplebeauty.cz.
NÁPOVĚDA: CITOSLOVCE
AI, APO POCHOPENÍ

2. DÍL
TAJENKY

NEODEJÍT
(KNIŽNĚ)

BRITSKÝ
ŠLECHTIC

NÁZEV
ZNAČKY
DUSÍKU

NESTAVĚT SE
NA ZADNÍ
(O ZAJÍCI)

SÁZKOVÁ
OTÁZKA

SUCHÁ TRÁVA
CVIK NA
HRAZDĚ

FILIPÍNSKÁ
SOPKA

HOSPODA

PŘEDLOŽKA
OKRAJ

PŮVODCE
SOLMIZAČNÍ
SLABIKA
ANGLICKÝ
NESOUHLAS

OTÁZKA
NA CENU
TADY

V březnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Madrid a Palacio Real

2. DÍL
TAJENKY
PLÁŠTĚNKA

NÁZEV
PÍSMENE

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:

BODAVÝ
HMYZ
TY (SLOV.)

ŠPÁDOVÁ
KARTA

Jana Kuberová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:

NEBO
ČÁST VĚTY

MILOVNÍK
KRÁSY
SPORTOVNÍ
ZKRATKA
KLADNÉ
HLASOVÁNÍ

PŘEDPOVĚĎ
NÁSTRAHA

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

1) Cyklistická vyjížďka Evakuace na kolech slaví jubileum. Po kolikáté se letos koná?
2) Kolik lidí pracuje ve Středisku sociálních služeb Prahy 13?
3) Která každoroční akce symbolicky otevírá Greenways Praha – Vídeň?

PATŘÍCÍ
EVROPANOVI
POVZDECH

Správné odpovědi na březnové otázky:

ZBAVOVAT SE
(PAROHŮ)

GRAFIT

Bohumila Janečková, Nové Butovice;
Eva Horáčková, Velká Ohrada; Miloš Zahrádecký, Cerhovice

Soutěžní otázky na duben:

OHRADA
DÍVČÍ JMÉNO

HÁDKA

LENOCHOD
TŘÍPRSTÝ

EVROPANÉ
(SLOV.)

Přesto, že jarní počasí ukázalo svou přívětivou tvář i nám, středoevropanům, vypravíme se na jih, konkrétně do slunné Itálie, která má po Řecku nejdelší evropskou historii. Itálie, jak ji známe, vznikla z historického hlediska teprve nedávno
– v roce 1861. Dnes má téměř 60 milionů obyvatel a rozlohou zhruba 300 000 km²
je 71. na světě. Tato bezesporu krásná a turisticky atraktivní země nabízí celou
řadu historických památek, měst a dalších zajímavostí, které rozhodně stojí za
zhlédnutí. Namátkou můžeme zmínit město Pisa, známé po celém světě díky
své šikmé věži, Benátky, jedno z nejstarších evropských měst Řím, druhé největší italské město Milán, městečko Assisi, kde se narodil svatý František
a svatá Klára, zakladatelé dvou církevních řádů – františkánů a klarisek, Salerno,
které představuje důležitý přístav a rušné a živé středisko turistického ruchu,
k velkým zážitkům patří i návštěva Syrakus a města proslaveného šunkou a románskými stavbami – Parmy. Nemůžeme zapomenout na město Romea a Julie
– Veronu nebo na severoitalské město památek, ale také autodromu – Monzu.
V centru jednoho ze zmíněných měst se nachází jedna z nejznámějších staveb
na světě. Obyvatelé ji využívali jako dějiště gladiátorských her a zápasů otroků
se zvířaty. Prý se tam mohly odehrávat i simulované námořní bitvy. Tento mohutný objekt má oválný půdorys s vnějším obvodem 527 metrů, v délce 188 metrů
a šíři 156 metrů, unikátní podzemí, výšku 48,5 metru. Čestné místo mezi novými divy světa mu právem náleží. Víte, o jakou stavbu jde a ve kterém městě
ji můžeme vidět?

MUŽSKÉ
JMÉNO

Křížovku připravil: Petr Šimek

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. dubna. Uveďte, prosím, telefonní kontakt. Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice,
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Březnová tajenka: ... MŮŽEME BÁJEČNĚ ZAPLAVAT
Výherci: Martin Ditter, Lužiny; Michaela Šáchová, Stodůlky;
připravila Eva Černá
Markéta Němčanská, Ratíškovice.

1) Který tým se stal vítězem Notor Cupu 2012? Samson
2) Jakou částku se podařilo vybrat na benefičním představení Tanečního studia Mirabel? 60 000 Kč
3) Kterou pohádku si na březen připravil pro malé diváky soubor Divadla Glans?
Pošťáckou pohádku

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Kateřiná Teplá, Nové Butovice
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. dubna 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
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