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Sdělení úřadu a městské části

Pozor na platnost cestovních dokladů!
Před cestou do zahraničí byste si měli v předstihu zkontrolovat, zda máte platný 

cestovní doklad. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými 
údaji se vydává občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům star-
ším 15 let s dobou platnosti na 10 let (nelze prodloužit). Vydává se ve lhůtě 30 dnů.

Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji typu 
„blesk“ se sice vydává v kratší lhůtě (ze zákona do 15 dnů, v praxi do 2–3 dnů), ale 
jeho platnost je omezena na 6 měsíců a nelze ji prodloužit.

Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu 
na území těchto států platný cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský prů-
kaz. Zejména při cestování letadlem přesto doporučujeme ověřit, zda daný stát ob-
čanský průkaz jako cestovní doklad toleruje.

Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda kromě platného cestovního do-
kladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména, zda má Česká republika 
s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, 
po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza. 
Např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými 
údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Upozorňujeme také, že většina států po-
žaduje cestovní doklad s platností minimálně 6 měsíců po vstupu na jejich území. 
V těchto případech není použití cestovního pasu typu „blesk“ možné. Mys-
lete na to při podávání žádosti o vydání pasu. 

Cestovní pas typu „blesk“ je spíše výjimečným řešením na jednu cestu. 
Také se vám zbytečně prodraží – za jeho vydání zaplatíte 1 500 Kč, pro děti do 15 let 
1 000 Kč. Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji 
a s nosičem dat je 600 Kč, u občanů mladších 15 let 100 Kč. Rozhodně tedy nenechá-
vejte vyřizování cestovních dokladů na poslední chvíli a žádejte raději o pas se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s platností na 10 let, resp. 5 let (u občanů ve věku 
do 15 let). Pamatujte, že lhůta pro vydání pasu je 30 dnů.

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel 

Nová možnost sportovního vyžití v parku
Během nedávno dokončené etapy výstavby Centrálního parku byly nainstalovány 
oranžové koše pro novou možnost sportovního vyžití – hru discgolf. Disky si můžete 
zapůjčit v KD Mlejn ve stejných hodinách jako hole na minigolf, tedy denně 9 – 12 
a 13 – 19 hodin. Na jeden disk se vybírá vratná záloha 200 korun. Více informací 
o pravidlech discgolfu najdete na str. 10.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Klub pro výstavbu domova pro seniory: Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .http://praha.kscm.c z/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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
podpis Smlouvy o poskytování daňo-
vého poradenství mezi MČ Praha 13 
a společností Moore Stephens 

SCHVÁLILA
při předpisu nájemného uplatňo vat 
DPH v nemovitostech – Poliklinika Lípa, 
 Zdravotnické zařízení Hostinského, 
 Zdravotnické zařízení Janského, objekt 
Radnice – u nájemníků, kteří jsou plátci 
DPH a mají 100% nárok na odpočet DPH 
za výkon své činnosti, s výjimkou zdra-
votnických zařízení  
 
NESOUHLASILA
se změnou užívání stávajících sklado-
vých prostor na Casino – hernu s barem 
v 1. nadzemním podlaží obchodního 
střediska Paprsek, Hábova 1517/5, 
Praha 5. 

PODPORUJE
výstavbu Domova pro seniory – Praha 13 
na území MČ Praha 13

a

POŽÁDALA
Magistrát hl. m. Prahy o zařazení fi-
nančních prostředků pro akci Domov pro 
seniory – Praha 13 do rozpočtu hl. m. 
Prahy na rok 2013

VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku 
na   služby formou otevřeného řízení 
na Správu a údržbu budovy radnice 
MČ Praha 13 

a

SCHVÁLILA 
a)  oznámení o veřejné zakázce 

na Správu a údržbu budovy radnice 
MČ Praha 13

b)  odůvodnění veřejné zakázky 
ve smyslu § 156 zák. č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném 
znění

c)  zadávací dokumentaci, včetně pří-
loh, k nadlimitní veřejné zakázce 
na Správu a údržbu budovy radnice 
MČ Praha 13

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 
za 1. pololetí 2012 
(rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňo-
vané činnosti včetně správcovských 
firem, rozbor příspěvkových organi-
zací – ZŠ, MŠ, DDM, Kozel a rozbor 
 hospodaření Střediska sociálních 
služeb) 

SCHVÁLILO
poskytnutí finančního příspěvku 
do  maximální výše 300 000 Kč Technické 
správě komunikací hl. m. Prahy  
za  účelem vymezení zóny s  dopravním 
omezením (nejvyšší povolená rychlost 
30 km/hod.) na pozemních komunika-
cích v oblasti sídliště Velká Ohrada

SCHVÁLILO
prodej pozemků parc. č. 2160/12 o vý-
měře 285 m2 a 2160/13 o výměře 
282 m2, v k.ú. Stodůlky, Bytovému 
 družstvu Trávníčkova TC 7, za celkovou 
cenu 963 900 Kč 

SCHVÁLILO
1.  poskytnutí grantů ve 2. grantovém ří-

zení v oblasti sociálních služeb pro 
rok 2012 v celkové hodnotě 
370 200 Kč 

2.  vzorovou Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace  

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových 
stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva nebo v Odboru – kan-
celář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro radnice.

ABYSTE NA RADNICI NEBLOUDILI…

V průběhu září došlo v budově radnice k několika přesunům.
Nově jsou umístěna následující pracoviště:

4. patro, č. 529 – místní poplatek ze psů a další poplatky
V kanceláři sídlí pracovníci oddělení daní a poplatků ekonomic-

kého odboru, kteří spravují místní poplatek ze psů, místní poplatek 
ze vstupného a poplatky za výherní hrací přístroje, místní poplatek 
z ubytovací kapacity, místní poplatek za lázeňský nebo rekreační 
pobyt, veřejné sbírky a agendu vymáhání pohledávek  (daňová 
 exekuce).
5. patro, č. 618, 619 – časopis STOP, příjem inzerce a redakce



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2012 3

Před časem pořizovala radnice s velkou 
slávou elektromobil. Zajímalo by mě, 
jestli se vůbec používá… 

Elektromobil Peugeot Electric 
jsme koupili v květnu 2010 a náš 
úřad se tehdy stal prvním úřadem 
v republice, který používá ekolo-
gický elektromobil jako služební 
vozidlo. Od té doby už nás násle-
dovala některá další města a obce.  
Elektromobil se nám velmi 

osvědčil a zejména pro jízdy 
po Praze a na krátké vzdálenosti 
ho pracovníci úřadu hojně využí-
vají. Ke konci září jsme s ním na-
jezdili přibližně 9 000 kilometrů. 
Výhodou elektromobilu je velmi 
snadné ovládání, nízká hlučnost, 
nulové exhalace a hlavně ekono-
mický provoz – cena elektřiny 

území 12. a 13. 9. realizovali pre-
ventivní akci. Pracovníci odboru 
sociální péče a zdravotnictví, živ-
nostenského odboru a strážníci 
městské policie projížděli známé 
lokality, kde se shromažďují lidé 
bez domova nebo jsou umístěny 
rizikové stánky a prodejny s alko-
holem. Občany na místě infor-
movali o aktuální situaci, všichni 
byli upozorňováni, aby se v této 
době zdrželi konzumace veške-
rého tvrdého alkoholu. Lidé měli 
většinou pouze minimální infor-
mace a nové čerstvé zprávy o roz-
šíření nápojů s obsahem 
metylalkoholu uvítali. Pracovníci 
živnostenského odboru zároveň 
provedli kontroly prodejců zamě-
řené na dodržování zákazu pro-
deje a rozlévání lihovin, 
dodržování živnostenského zá-
kona a souvisejících předpisů. 
V uvedených dvou dnech bylo
zkontrolováno 11 provozoven. 
Pouze ve dvou případech byly 
zjištěny nejasnosti ohledně ná-
jemních smluv na pronajaté pro-
dejní prostory. Tito podnikatelé 
byli vyzváni k prokázání vlastnic-
kého nebo užívacího práva k pro-
vozovnám a k doložení dokladů 
prokazujících způsob nabytí pro-
dávaného zboží. Po 14. 9., kdy 
byl vydán úplný zákaz prodeje 
 alkoholických nápojů s obsahem 
alkoholu nad 20 %, proběhly 
další kontroly obchodů a provo-
zoven. Prodejci nařízení vesměs 
respektovali a zakázaný alkohol 

na nabití baterií je výrazně nižší 
než cena benzínu. Vůz dosahuje 
rychlosti 90 km/h a nabíjecí sta-
nici lze zapojit do běžné zásuvky, 
takže se nabíjí přes noc v garáži. 

Protože chceme zavádění elek-
tromobilů podpořit a jít příkla-
dem, uspořádali jsme spolu 
s Asociací elektromobilního prů-
myslu první závod elektromobilů 
a elektrokol nazvaný Tichá cesta 

2012. Posádky 
pojedou 
z Prahy 13 
do Vrchlabí 
a odtud 
do Brna. 
Přijďte se 
v pátek 5. října 
od 9 do 13 ho-
din podívat 
na Sluneční 
náměstí.  Mů -
žete vidět elek-
tromobily 
přihlášené na 
závod,  dopro-
vodný program 
o všem okolo 
elektrických 
vozidel a vy-

zkoušet si elektrokolo. 
Více informací o akci najdete 

v kalendáři na str. 34 a na 
www.praha13.cz.

Jaká udělala Praha 13 opatření v souvis-
losti s otravami metylalkoholem? 

Na základě informací o riziku 
otravy metanolem jsme na našem 

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

stáhli z prodeje. Žádné porušení 
zákazu zatím nebylo zjištěno. 
Na našem webu jsme umístili va-
rování hlavního hygienika, kon-
takt na informační linku 
Státního zdravotního ústavu 
a informaci o možnosti bezplat-
ného zjištění obsahu metanolu 
v alkoholických nápojích. 
V Praze je naštěstí situace lepší 
než v jiných oblastech, přesto 
buďte obezřetní a jakýkoli alko-
hol, o jehož původu nemáte na-
prostou jistotu, raději zlikvidujte. 
Můžete tak zabránit tra gédii.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

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

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

KONTAKTY NA RADNICI

áhli d j Žád é š í

    Stodůlecký posel
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 

řádka textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. 

Plošná inzerce: 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: 15. 10. 2012      Distribuce: 2. – 9. 11. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Milí čtenáři,
nabízíme vaší pozornosti první podzimní číslo Stodůleckého posla. Mimo jiné se v něm 
ještě vracíme k některým akcím konce prázdnin, které se konaly po uzávěrce minulého 
vydání. Jak obálka napovídá, jednou z nich byl také Koncert pro park, který připomí-
náme nejen krátkou reportáží, ale také rozhovory hned s dvěma protagonisty koncertu 
– se zpěvákem Karlem Kahovcem a zpěvačkou Helenou Zeťovou. Téma STOPu se zabývá 
budoucím rozvojem Západního Města. Poměrně výrazný prostor je věnován akcím pro 
seniory a činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13.

Se začátkem školního roku jsme obdrželi hodně příspěvků ze škol a klubů o různých 
akcích. Vzhledem k jejich množství a délce musely být mnohé výrazně kráceny, což je 
velmi časově náročné. Proto prosíme všechny přispěvatele o rozumnou stručnost – vy-
jde-li vám článek na dvě strany A4, je jasné, že se v této podobě nemůže vejít. Také pro-
sím, neposílejte rozmazané a nekvalitní fotografie. Děkuji za pochopení.       

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Téma STOPu

Přestože většina pozemků 
v tomto prostoru je nezastavěná, 
nedá se Západní Město nazvat 
vyloženě „zelenou loukou“. 
Do území spadají Třebonice, 
Chaby, Krteň, několik větších 
komerčních a průmyslových are-
álů a jednotlivé stavby podél ko-
munikací. 

V posledních letech vzniklo 
několik obytných celků severně 
od Řeporyj a nedaleko Makra. 
Zásadním přelomem ve vývoji 
území ale byla realizace projektu 
společnosti FINEP okolo západ-
ního výstupu ze stanice metra 
Stodůlky. Od roku 2008 zde byla 
postavena tzv. Britská čtvrť a ně-
kolik komerčních objektů. Pro-
jekt Britské čtvrti je velmi 
úspěšný a společnost FINEP 
nyní začíná nabízet byty již čtvrté 
etapy.   

Z hlediska zastavitelnosti lze 
celé území Západního Města 
rozdělit na dvě části, rozdělené 
zhruba tokem Dalejského po-
toka: Na území ležícím jihozá-
padně od Dalejského potoka 
nelze v současnosti bez definitiv-
ního uspořádání dopravních sta-
veb a staveb technické 
infrastruktury stavět. Území le-

žící severovýchodně od Dalej-
ského potoka lze zčásti zastavět, 
případná zástavba však musí být 
nejen v souladu s ukazateli stano-

venými v platném územním 
plánu, ale musí mít i odpovídající 
dopravní napojení na komuni-
kační systém a odpovídající ře-
šení technické infrastruktury. 

Kromě toho je vý-
stavba limitována 
ochrannými 
pásmy, biokori-
dory, ochranou 
přírodních lokalit 
a památek. A sa-
mozřejmě také 
majetkoprávními 
vztahy, protože 
převážná většina 
pozemků je v sou-
kromém vlast-
nictví. 

Co se v oblasti 
Západního Města 
chystá? Aktuálně 
jde jen o dílčí pro-
jekty ve stadiu 
přípravy podkladů 
pro územní řízení: 
Obytný soubor Jer-
emiášova (severo-
západně 

od Makra), projekt Příčka (ro-
dinné domy mezi ulicemi Ra-
douňova a Jáchymovská 
v Řeporyjích) a Malá Řepora (se-

verovýchodně od skanzenu 
 Řepora). Důležitou podmínkou 
dalšího rozvoje oblasti je výstavba 
páteřních komunikací, které za-
jistí dopravní obslužnost. V první 

řadě jde o Jinočanskou spojku, 
která by měla být dokončena 
v létě 2013. Dále jde o spojovací 
komunikace V 71, V 72, lepší na-
pojení obchodních center a vý-
hledově vybudování komunikace 
od Třebonic napojené na Jino-
čanskou spojku a stávající ulici 
K Třebonicům. 

V současné době není na ob-
zoru dostatečně silný investor, 
který by byl schopen obsáhnout 
nějakou větší část území. Po-
zemky patří mnoha různým sou-
kromým vlastníkům a velkým 
oříškem bude už jenom je vykou-
pit a vytvořit tak větší celek pro 
realizaci stavebních záměrů. 
Z těchto důvodů nemůže mít ani 
městská část konkrétní představy 
o budoucí podobě Západního 
Města. Radnice Prahy 13 se sa-
mozřejmě v první řadě soustředí 
na to, aby vše, co na území 
vznikne, bylo v souladu s platným 
územním plánem hl. města 
Prahy, aby dopravní a technická 
infrastruktura byla řešena podle 
schválených generelů a aby byly 
realizovány veřejně prospěšné 
stavby. Prvořadým cílem radnice 
je, aby Třebonice a Chaby byly 
napojeny na veřejnou kanalizaci 
a vodovod nebo aby investoři by-
tové výstavby garantovali umís-
tění předpokládaného počtu dětí 
ve školkách a školách, buď potvr-
zením stávající školy nebo ga-

rancí, že postaví novou. Současná 
situace ve stavebnictví ale nazna-
čuje, že v blízké době se spíš 
na území Západního Města moc 
stavět nebude.             Samuel Truschka

Jak se bude vyvíjet Západní Město?
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Západní Město je na severu ohraničeno Rozvadovskou spojkou, na východě ulicí Jeremiášova, na jihovýchodě 
a jihu Řeporyjemi a železniční tratí a na západě Pražským okruhem. Část tohoto území spadá do správy MČ 
Praha-Řeporyje, větší část do správy MČ Praha 13.
Území zdobí několik přírodních a urbanistických pozoruhodností, které stojí za zvláštní ochranu. Protéká zde 
Dalejský potok doprovázený údolní nivou, leží tu Řepora – malebné údolíčko se středověkým skanzenem 
a jezírkem, přehlédnout se nedá Krteň – vyvýšenina s kostelíkem a hřbitovem, za pozornost stojí také původní 
usedlost Chaby nebo historické statky v Třebonicích. 
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Hudební tečka za prázdninami
Velmi příjemným zakončením 
letošních prázdnin byl 2. září  
Koncert pro park, který městská 
část pořádala pod širým nebem 
již pojedenácté. Vrtkavé počasí se 
nakonec umoudřilo, takže se 
Centrální park stal útulným hle-

dištěm pro posluchačstvo všech 
generací.  

Diváky rozehřála řízným roc-
kem kapela Mazec následovaná 
skupinou Rybičky 48, která 
vtipně paroduje různé styly. 
Zklidnění přinesl matador české 
populární hudby Karel Kahovec, 
který své vystoupení zahájil 
vzpomínkou 
na písničky Petra 
Nováka. Legen-
dární hity Poví-
dej, Hvězdičko 
blýskavá nebo 
Já budu chodit 
po špičkách 
s ním zpívalo 
celé hlediště. 
Ve druhé části 
uvedl další le-
gendu Viktora 
Sodomu a za-

brousil s ním i do oblasti ro-
kenrolu.    

Hlavně dámskou část publika 
potěšil svými melancholickými 
písněmi přátelský obr Martin 
Maxa a ještě dlouho poté se po-
depisoval a fotil s fanynkami. 

 Ozdobou večera 
se stala usměvavá 
rockerka Helena 
Zeťová s nověj-
šími songy v ang-
ličtině i staršími 
hity z éry Black 
Milk. Zcela ne-
pochybně zlatým 
hřebem 
 programu bylo 
závěrečné vystou-
pení Davida 
 Kollera s dopro-
vodným bandem. 

Největšími peckami skupiny 
Lucie i své sólové dráhy roztan-
coval publikum a neopomněl ani 
prokázat, že pořád výborně 
zvládá bicí a rozumí si i s kyta-
rou. Jen neradi se účastníci roz-
cházeli domů a mnozí si po cestě 
zpívali: Oheň, oheň, bude svítit. 
Jéjéjé, já se těším!        Samuel Truschka

Kluci, děkujeme!
O přestávce Koncertu pro park si 
starosta David Vodrážka pozval 
na pódium hráče z místního 
 extraligového hokejbalového 
týmu HC Kert Park Praha, aby 
jim i funkcionářům klubu podě-
koval a poblahopřál ke skvělým 
výsledkům v této sezoně. Kluci 
z Kert Parku totiž letos získali 
stříbrnou medaili v české hokej-
balové extralize, zvítězili v Čes-
kém poháru a dokonce se stali 

vicemistry v Evropském hokejba-
lovém poháru. Člen vedení klubu 
Petr Kužel nejdříve uvedl menší 
hokejbalisty a poté jmenovitě 
představil všechny hráče z extra-
ligového týmu, kteří se pochlubili 
svými trofejemi a starostovi vě-
novali stříbrnou medaili. Starosta 
jim na oplátku předal čepice se 
znakem městské části a přislíbil 
podporu. Třináctka může být 
na svůj tým hrdá.     Samuel Truschka 

Sto našich cyklistů na cyklozvonění
V sobotu 15. 9. opět proběhlo 
Pražské cyklozvonění, společná 

akce několika městských částí 
a Nadace Partnerství, která kaž-
doročně spojuje pražské cyklisty. 
Cyklojízda je pořádána na pod-
poru myšlenek Evropského týdne 
mobility a dne Zelených stezek – 
Greenways pod záštitou magis-
trátu a starostů nebo 
místostarostů zúčastně-
ných městských částí. 
Hlavním smyslem je pod-
pora a propagace cyklis-
tiky jako bezpečné 
dopravy do zaměstnání 
i formy městské rekreace. 
Z Centrálního parku 
Prahy 13 vyjelo asi sto dospěláků 
i dětí. Cílem byla Oddechová 
louka U Soutoku na břehu Vl-
tavy, protože hlavním organizá-
torem byla letos Praha 12. Areál 
se okolo poledne doslova rozzářil 
žlutými tričky asi tisícovky Pra-
žanů, kteří dorazili na kolech, in-

line bruslích i pěšky. Bohatý 
program moderoval herec Martin 

Zounar. Cyklisté 
dostali šanci vy-
zkoušet si jízdu 
na elektrokolech, 
skládacích kolech, 
nechat si zdarma 
zkontrolovat a se-
řídit kolo či vy-
zkoušet znalosti 
pravidel silničního 
provozu. Vhod 
přišly mapy turis-

tických tras Greenways v okolí 
Prahy. Děti se mohly projet 
na dopravním hřišti pod vedením 
Městské policie a hrdě si odná-
šely čerstvé dětské řidičské prů-
kazy. Zaujaly také trenažery, 
které vyrobí džus pomocí šlapání 

do pedálů. Potěšilo mě množství 
účastníků a věřím, že podobné 
akce pomohou ukázat, že rozvoj 
cyklistické dopravy a cyklostezek 
má smysl. Příští ročník se koná 
pod taktovkou Prahy 11, na naši 
městskou část přijde řada v roce 
2014.      Aleš Mareček, zástupce starosty

FO
TO

: D
AN

A 
CÉ

OV
Á

FO
TO

: D
AN

A 
CÉ

OV
Á



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2012 7

O povaze Třebonických letních 
her nemusíte mít žádné pochyb-
nosti. Protože veselé jsou 
a prudké vždycky. V sobotu 
25. srpna nastavili třeboničtí ha-
siči ve spolupráci s MČ Praha 13 
a KD Mlejn, sluncem, vodou 
a vzduchem klasické letně-herní 
podmínky. Poslední člen štafety 
z radnice předal pochodeň 

do rukou vnadné bohyně, která 
spolu s radním Petrem Kuželem 
zapálila oheň a moderátorka, ta-
jemnice úřadu Kateřina Černá, 
jedenácté letní hry odstartovala. 
Na 15 tříčlenných družstev če-
kalo pět disciplín. Slalom na ko-
lečku, ve stylu „Pane Lorenc, 
uvezu ho?“ to srandovně začíná. 
Ale po kymácivém letu na hra-
nici pádové rychlosti v korbě ne-
jistě uchyceného postrku mívá 

přeživší cestující při házení šip-
kami dost nepevnou ruku. 
A tyhle body na konci dost roz-
hodují. U řezání trámu a šroubků 
to bylo jak ze života – dva řežou 
jak se dá, ale jenom jeden po-
řádně šroubuje. Absolutně foto-
genická plovoucí lávka tentokrát 
pořadím moc nezamíchala. Běžci 
se koupali, chodci většinou 

zdravo došli. Následující tradiční 
záchranu tonoucího z párové 
kanoe letos nahradila jiná vo-
dácká záležitost, singlnecky. Při-
nesla sucho v neckách a tedy 
divácké zklamání. Tajemstvím 
úspěchu her je obdivuhodná dra-
maturgie výběru a řazení disci-
plín. Ta poslední, nejprudší a jako 
vždy rozhodující, je štafeta v pití 
piva nebo limonády. Tak i tento-
krát týmy s vyšší průměrnou spo-

7

Kaleidoskop

Prvňáci dostali slabikáře 

Všichni prvňáčci, kterých je letos 
v našich deseti základních ško-
lách zapsáno celkem 696, dostali 
slabikáře s věnováním podepsa-
ným starostou, za které Praha 13 
zaplatila přes 90 000 korun.

Školní rok pro ně začal 3. září 
Prvňáčkovským dnem – zábav-
ným programem, na který mohli 
přijít i s rodiči hned po uvítání 
ve škole. V Centrálním parku je 

čekaly kolo-
toče a hou-
pačky, ale 
také tanco-
vání, sou-
těže, 
popcorn 
a dárkové 
tašky se zá-
kladními 
školními 
potřebami. 
Zatímco 

čerství školáci soutěžili v kreslení 
obličeje, ořezávání tužek a sklá-
dání hodin, jejich maminky ur-
putně závodily ve vázání 
tkaniček. Nejrychleji ořezávající 
prvňačka vyhrála kolo. Ceny ví-
tězům předával starosta David 
Vodrážka, který nejdříve dorazil 
v masce tygra. Asistovali mu jeho 
zástupci David Zelený a Petr 
Zeman.         Samuel Truschka

Prudké a veselé

třebou spláchly náskok ztepilých 
abstinentů a pak všichni ti rozja-
ření najednou vážně oprašovali 
zapomenuté umění součinů 
a součtů. To máme, to máme... 
Třetí, jako loni, skončila trojice 
Zlatovláska & 2 Plešouni. Sto-
důleckým hasičům přišla posila 

z Řeporyj a tak si tým pod ná-
zvem V.M.W. zopakoval loňské 
stříbro. Zlato brali tajemní ano-
nymní XXX. Loňští vítězi, Klo-
tové rukávy, skončili na 5. místě. 
Jo, abych nezapomněl: Pivaři, 
letos už vás bylo půl na půl – s li-
monádama.                     Dan Novotný
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Inzerce

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov

tel: 774 055 525
železo - hliník - měď - mosaz - nerez

chladiče - elektromotory a atd.

OTEVŘENO 

KAŽDÝ DEN

PO - Ne

7 - 17 hod.

www.vykupkovu.eu

Střelte svůj odpad

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
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ČÍNŠTÍ ÚŘEDNÍCI NA RADNICI.  Třináctičlenná skupina vyso-
kých čínských úředníků navštívila 12. září naši radnici. Do Prahy 13 
je přivedl Antonín Metál, ředitel odboru veřejné správy Ministerstva 
vnitra, aby jim v průběhu jejich pobytu v České republice ukázal mo-
derně fungující úřad. Průvodkyní po radnici byla hostům tajemnice 
úřadu Kateřina Černá. Pracovníci Úřadu státní služby a dalších čín-
ských státních i regionálních institucí se zajímali o pracoviště vydáva-
jící cestovní doklady, o Czech Point a provoz datových schránek.     -st-

JAKUB NOHA PŘEDSTAVIL NOVÉ ALBUM. Cyklus Třináctého 
na třináctce zahájil podzimní sezónu koncertem 13. září, na kterém 
hostitel Slávek Klecandr uvedl písničkáře Jakuba Nohu. V první polo-
vině večera představil Slávek Klecandr album skupiny Oboroh z roku 
1998 Marah. 

Klecandrův in-
strumentář se 
skládal ze čtyř 
různě laděných 
kytar, přičemž 
skladba Vítr, hraná 
slide stylem na lu-
bovou elektrickou 
kytaru, patřila ne-
pochybně k vrcho-
lům večera.

Písničkáře Ja-
kuba Nohu, žijí-
cího v Praze 13, není třeba zvlášť představovat. Na české scéně se 
pohybuje od přelomu sedmdesátých a osmdesátých let, kdy začínal 
ve skupině Pentagram. Zazněly některé z mnoha jeho písní, které 
vstoupily do obecného povědomí – třeba Motýlí hra nebo Zvěrokruh. 
Největší plocha recitálu ale byla věnována písním ze zcela nového alba 
Poztrácené nitě, které Jakub Noha nahrál se svým Bandem. Nechyběl 
úchvatný Valčík s Matildou ani suita Ryba nebo pták z předchozího 
stejnojmenného alba.

Příští koncert cyklu se koná 13. listopadu. Slávek Klecandr na něm 
uvítá písničkářku Karolinu Kamberskou, ex-členku někdejšího pozo-
ruhodného dua Sestry Steinovy. Doporučuji vaší pozornosti!  Petr Linhart
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NASBÍRANÁ VÍČKA MOHOU POMOCI. Žáci našich pěti základ-
ních škol, kteří se v červnu zúčastnili soutěže Ekoslunovrat ve stavbě 
lodí z plastových lahví, se zapojili do dobročinné akce, kterou na 
pomoc dí-
vence Lucii 
postižené dět-
skou mozko-
vou obrnou 
uspořádal 
Aquapark 
Barrandov. 
V pátek 
14. září pře-
dali žáci škol 
společně 
s místostaros-
tou Petrem 

Zemanem mana-
žerce aquaparku 
Pavle Farníkové 
13 desetilitrových 
kbelíků s víčky 
od PET lahví. 
Část víček byla 
shromážděna při 
likvidaci soutěž-
ních plavidel 
z Ekoslunovratu, 
zbytek nasbírali 
žáci a pracovníci 

Úřadu MČ Praha 13. Víčka budou předána matce Lucinky a pomo-
hou jí získat příspěvek na ná-
kladnou léčbu.

  Předání víček proběhlo 
v rámci sportovní akce, kte-
rou Praha 13 ve spolupráci 
s Aquaparkem Barrandov 
uspořádala pro účastníky 
Ekoslunovratu. Družstva 
školáků soutěžila v plavání, 
zdolávání protiproudu a sjíž-
dění tobogánem. Nejrychlejší 
byl tým FZŠ prof. Otokara  
Chlupa.                          -st-
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PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ ÚKLID. Skončily prázdniny, děti 
se vrátily do škol, rodiče do zaměstnání a městská část se po prázdni-
nách opět zaplnila svými obyvateli, kteří teď zjišťují, co vše se přes 
léto udělalo. Objevují ve svém okolí nově natřené lavičky, opravené 
cesty, opravené a natřené ploty u dětských hřišť. Kromě těchto vidi-
telných změn probíhala ale i ostatní pravidelná péče o veřejnou zeleň 
jako jsou seče, zalévání, pletí, sběr odpadků, vysypávání košů... Tato 
práce na první pohled není vidět, ale okamžitě by se poznalo, kdyby 
se neprováděla. 

Se začátkem školního roku přibylo ale i nepořádku a stížností 
na něj. Proto jsme se rozhodli, že na podzim zopakujeme celoplošný 
mimořádný úklid městské části, který se v předchozích letech osvědčil.

Při jarním kole tohoto úklidu, který stál městskou část 160 tisíc 
korun, bylo vysbíráno 17,5 tun odpadků. Podzimní úklid plánujeme 
na měsíc říjen. Osobně jsem stále přesvědčen, že jsou to zbytečné vý-
daje, které by bylo možno eliminovat zodpovědným chováním občanů 
a využíváním dostatečných legálních možností, které nabízí naše 
hlavní město k odkládání všech druhů odpadů. Děkuji všem, kteří se 
dnes již takto zodpovědně chovají.                 Aleš Mareček, zástupce starosty
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Průchod pod tratí je dočasně uzavřen
Jak bude probíhat připravovaná rekonstrukce tunýlku pod tratí na ulici 
V Borovičkách v Hájích?

Jedná se o cihelný klenbový most s kamennými portály a šikmými 
kamennými křídly na trati Praha Smíchov – Hostivice. Správa želez-
niční dopravní cesty naplánovala zahájení nezbytné rekonstrukce 
mostu na 24. září. Účelem je provedení takových stavebních úprav, 
které odstraní havarijní stav mostního otvoru a zvýší jeho životnost. 
Rekonstrukci provede společnost Chládek & Tintěra. Stávající 
mostní otvor bude sanován – bude vložena flexibilní ocelová mon-
tovaná klenbová konstrukce. Provede se hydroizolace nosné kon-
strukce a odstraní se náletové dřeviny v okolí mostu. Oprava bude 
probíhat bez omezení provozu na železniční trati. Po celou dobu 
 rekonstrukce bude však uzavřen průchod pod tratí. Trasa pro pěší 
a objížďka cyklotrasy je vedena ulicemi V Borovičkách, K Hájům, 
okolo Dvora Háje a přes železniční přejezd do ulice Ke Konstruk-
tivě. Rekonstrukce by měla být ukončena do 23. listopadu. Stavební 
firma děkuje obyvatelům za pochopení.            -red-

Zahrajte si discgolf!
K čemu slouží oranžové koše s řetízky, které se v poslední době objevily 
v Centrálním parku?

Koše byly umístěny během poslední etapy budování parku. Jsou 
celkem čtyři a slouží jako tzv. jamky pro hru zvanou discgolf. Hra 
vznikla v 70. letech v USA a je jedním z nejrozšířenějších sportů s lé-
tajícím diskem. Cílem hry je (podobně jako v golfu) dokončit jamku 
co nejmenším počtem hodů. Disk se hází z určeného výhoziště 
na koš (jamku). Průměrná vzdálenost jamky bývá kolem 100 – 120 
metrů a dá se dosáhnou třemi hody. Na hřišti bývají stromy, keře 
i vodní plochy. Hrát se dá kdekoli v přírodě, překážky hru jen zpestří. 
Discgolf může hrát opravdu každý – od dětí po seniory. Je to snadný 
a finančně nenáročný sport. Na rozdíl od klasického golfu nemusíte 
mít drahé náčiní ani platit poplatky za vstup na hřiště. Ve světě už 
existuje přes 1 000 discgolfových hřišť s koši – v USA hru hrají de-
sítky tisíc lidí, ve Švédsku je 53 hřišť, v Německu jsou 3. Hřiště 
v Centrálním parku je jedním z prvních u nás. Celková délka jamek 
je 251 metrů a par na všech jamkách je 3.

Disky si můžete vypůjčit v KD Mlejn od 9 do 12 a od 13 do 19 
hodin. Vratná záloha je 200 Kč za jeden disk. Podrobnosti o hře na-
jdete na www.discgolfovahriste.cz.              Dana Céová, OŽP

NA CO SE PTÁTE

Ta dnešní mládež … ale umí pomáhat!
Co spojuje FZŠ Brdičkova s tsunami v Japonsku, Afrikou, Motolskou ne-
mocnicí a dětským domovem? Ochota pomáhat! A hlavně žáky, kteří po-
máhat chtějí aktivně – žáky z oné často zatracované generace, kteří 
údajně „jenom sedí u těch svých počítačů nebo televize, dělají jenom hlou-
posti, chtějí si jen užívat a nic je nezajímá!“ My máme ale lepší zkušenost. 

Během let, co ve FZŠ Brdičkova učím, se pomoc druhým stala běžnou 
praxí. Začalo to před více než 6 lety Plesem pro Afriku, kdy jsme adopto-
vali holčičku Mariamu Diallo z Africké Guinei, kterou dodnes f inančně 
podporujeme v jejím vzdělávání. Dále následovala sbírka desetníků 
a dvacetníků, z níž jsme nakoupili potřeby a hračky pro dětský domov 
Charlotty Masarykové ve Zbraslavi. Po založení školního parlamentu se 
staly humanitární akce a sbírky běžnou součástí života školy, přičemž 
hlavním zdrojem peněz jsou pravidelné sběry papíru. V loňském roce vše 
vyvrcholilo pomocí Japonsku zasaženému vlnou tsunami, sbírkou lékárni-
ček pro africkou Keňu a nakonec sbírkou, která měla pomoci zlepšit život 
pacientům dětské onkologie v Motole. 

Nejvíce mě a ostatní kolegy těší, že poměrně hodně žáků se snaží zapo-
jit do těchto akcí samostatně, věnují jim mnoho volného času a hlavně je 
vidět, že je opravdu zajímá a baví podílet se na něčem, co má smysl a po-
může. Dokážou tak strhnout většinu ostatních, kteří jsou ochotni nejen 
přispět, ale i pomoci. A to není vůbec špatná vizitka pro nastupující gene-
raci!                  Jan Schroll, učitel FZŠ Brdičkova

K čemu máme kontejnery? 
Dovoluji si poslat fotografii Janského ulice (před domem 2194/77). Takto 
se chovají někteří naši spoluobčané a znepříjemňují život a bydlení těm 
slušným. Nepořádek jsme s manželem uklidili, ale při ukládání do popel-
nic jsem si všimla, na čí jméno jsou dokumenty, sešity a pohledy. Možná 
by se dalo dohledat, komu tento nepořádek patřil a vysvětlit mu, že tímto 
způsobem se opravdu přebytečné věci neuklízejí.            Růžena Svobodová

Z VAŠICH DOPISŮ
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Hodně lidí dobře zpívá nebo hraje na hu-
dební nástroj. To ale neznamená, že by 
se mohli muzice věnovat profesionálně. 
Vám i vaší sestře Vlastě se to podařilo. 

Talent máme určitě po rodi-
čích. Táta hrál perfektně 
na housle, na křídlovku i na ky-
taru. Maminka na piáno a stejně 
jako děda na harmoniku. Oba 
navíc krásně zpívali. Není tedy 
divu, že se naše životní dráha 
ubírala tímto směrem. Měl jsem 

štěstí, že to, co mě nenaučili 
 rodiče, tak mě naučila sestra. Tu 
lidé znají hlavně z Divadla 
 Semafor nebo jako členku tria 
Zelenková – Gerlová – Kahov-
cová, které vystupovalo s Karlem 
Gottem. 
Hrál jste s řadou kapel, můžete v krát-
kosti některé zmínit?

Vezmeme to rychle, ale od za-
čátku. V patnácti mě maminka 
přihlásila do soutěže Hledáme 
nové talenty. Ta tenkrát probíhala 
ve Slovanském domě. Vystoupil 
jsem tam s amatérskou rockovou 
kapelou, kterou jsem sestavil. 
Musím podotknout, že to bylo 
moje první veřejné vystoupení 
a klidně mohlo být i poslední. 
Vybrali jsme si totiž Elvise Pres-
leyho. Asi si umíte představit, co 
se tam tenkrát dělo. Rock a Pres-
ley ve Slovanském domě... Porota 
se tenkrát málem zahrabala 
do země a nejraději by nás asi za-
střelili. Ale publikum bylo nad-
šené. Tam jsem v podstatě 
odstartoval svou kariéru. Pak si 
mě všimnul Evžen Fiala, mana-

žer Hells Devils, tehdy nejlepší 
rock‘n‘rollové kapely v Praze, 
udělal jsem konkurz a už jsem se 
vezl. Časem jsem dostal nabídku 
do The Matadors a následně 
do Flamenga, kde jsme se vymě-
nili s Viktorem Sodomou. Z Fla-
menga jsem šel do Country 
Beatu Jiřího Brabce, kde tehdy 
byla velkou hvězdou Naďa Ur-
bánková, jezdil jsem se Šípem 
a Uhlířem, hrál ve skupině Nova, 

Golem a nakonec přišla skupina 
George & Beatovens. Tak to je 
takový rychlý průřez.

Ve skupině Flamengo jste nějakou dobu 
byli společně s Petrem Novákem. 

To ano, ale ne moc dlouho. 
Petr z Flamenga odešel a založil 
skupinu George & Beatovens. 
S tou dnes hraji a zpívám já 
a v repertoáru mám i pár jeho 
písniček. 
Jak je dnes publikum přijímá?

Jsou to sice jen čtyři písničky, 
které zpívám, ale dodnes mají 
obrovský ohlas. Pravidelně je za-
řazujeme jako takovou vzpo-
mínku na našeho předčasně 
zesnulého kamaráda.
V jakém složení teď George & Beatovens 
hraje?

Jsme čtyři. Standa Staněk, ten 
se skupinou hraje už 33 let, Karel 
Novák, Petr Eichler a já. Máme 
sólovou kytaru, doprovodnou ky-
taru, baskytaru a bicí. Naším stá-
lým hostem je Viktor Sodoma 
s repertoárem legendárních The 
Matadors. Až na Michala Pav-
líka, ten odešel k Čechomoru, je 

to stejné složení, které hrálo 
s Petrem Novákem.
Měnily se kapely, měnily se i hudební 
žánry – rock, country, pop… Ke kte-
rému máte nejblíže? 

Já vždycky říkám, že čím víc 
žánrů muzikant zvládne dobře 
zahrát, tím lépe. Já jsem začal ro-
kenrolem, pak jsem hrál bigbeat, 
to bylo s Flamengem, když jsme 
byli v Německu, tak jsme hráli 
soul, pak to byla na zhruba deset 
let country. Říká se, že kolik řečí 
člověk zná, tolikrát je člověkem. 
V muzice to v přeneseném vý-
znamu platí také. Dneska můžu 
hrát v podstatě s jakoukoli skupi-
nou. K žádnému ze zmíněných 
žánrů ale nemám nějak výrazně 
blíž. Pro mě existují dva typy 
muziky. Dobrá a špatná. Nic 
mezi tím. Teď dělám převážně 
muziku, kterou jsem si v 60. le-
tech napsal sám. Nikdy jsem ni-
koho nekopíroval, zpíval jsem si 
vždycky po svém. Když se 
ohlédnu zpátky, byly super kapely 
– Beatles, Stouni…, které se mi 
líbily, ale nebyly pro mě vzorem. 
Dnes si rád poslechnu třeba 
countryrockovou skupinu Eagles.

Popularita s sebou nepřináší jen to 
dobré. Vám se ale nejrůznější drby na-
příklad na stránkách bulvárních plátků 
vyhýbaly a vyhýbají.

Asi jsem nedělal nic takového, 
aby o mně bylo nutné psát. Ně-
kteří z mých kolegů, když se 
na ně začne malinko zapomínat, 
udělají nějaký virvál a hned plní 
stránky bulváru. O takový druh 
popularity jsem 
fakt nikdy ne-
stál.
Koncert pro park 
dělá každoročně 
hezkou tečku 
za prázdninami. 
Zavzpomínejte, 
jaký jste byl žák?

Ze začátku 
bylo všechno 
v pohodě, do-
konce si pama-
tuji, že jsme v první třídě měli 
paní učitelku Urfusovou. Až 
do takové 6. třídy jsem byl cel-
kem dobrý, pak jsem se ale chytil 
kytary a školu jsem jaksi přestal 
mít rád. Kytara zkrátka byla 
na prvním místě. Po základce 
jsem se vyučil soustružníkem 
dřeva. I když se mi ta práce líbila, 
dělal jsem ji asi jen rok. Pak už 
jsem začal profesionálně hrát. 
Máte dva syny, vnuky, podědili i oni hu-
dební nadání?

Syn Karel se vyvedl po mně, 
ale muziku nedělá. Vnuk Honzík 
fantasticky zpívá. Kdyby se chtěl 
věnovat muzice, určitě by to 
někam dotáhnul. Uvidíme.
A co volný čas?

Ten trávím převážně na chatě. 
Ta se stala mým koníčkem. Mám 
tam takového „prskoleta“, Sim-
sona, kterého si opečovávám, 
takže jezdí jako blázen. Když mě 
to chytí, tak na něj sednu 
a někam vyrazím, zkrátka rela-
xuji. Jsem tam v podstatě celé 
léto, mám čas i na kamarády, 
dívky...
Řekl jste dívky? Tak to tam asi nebu-
deme dávat. To byste doma nebyl moc 
populární.

Ale klidně. Není žádná man-
želka, od které bych to schytal, 
takže žádný průšvih nehrozí. :-).
Zůstaňme ještě chvíli u vás na chatě. 
Vrátíte se tam někdy ke své původní pro-
fesi, ke dřevu?

Kdysi dávno nám chata vyho-
řela, tak jsme ji s mým otčímem 
dávali dohromady. Myslím, že 
ruce levé nemám, ale že bych byl 
vyloženě kutil? To asi ne. A pro-
tože chata stojí na skále, nestal se 
ze mě ani zahradník. 
Kde si vás mohou lidé poslechnout?

V Praze pravidelně vystu-
pujeme v klubu v restauraci 
U  Vodárny (Korunní 75, 
Praha 3) nebo je to Hudební 
klub  Palmovka – Country club 
Rikatádo (Pod Hájkem 2204/1, 
Praha 8). Všechno se dá najít na 
www.karelkahovec.cz.

Co plánujete do budoucna?
Víte, já jsem nikdy nepláno-

val. Co přišlo, to přišlo. Spíš 
bych řekl, že si plním přání. Jed-
ním z nich je nové cédéčko slo-
žené jenom z rokenrolů. Křest 
bude 7. prosince v Radiopaláci. 
Když všechno půjde tak, jak má, 
bude ještě do konce roku v pro-
deji. A další přání? Abych 
mohl co nejdéle naplno hrát 
a zpívat. To je asi sen každého 
muzikanta.                                                    Eva Černá

Jedním z protagonistů letošního Koncertu pro park byl Karel Kahovec, 
který začal jako rokenrolová a bigbeatová hvězda 60. let. Dnes hraje 
a zpívá ve skupině George & Beatovens, se kterou vystupuje 
od počátku 90. let.

Hrát co nejdéle,Hrát co nejdéle, to je sen kazdého muzikantato je sen kazdého muzikanta
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Při prvním setkání působíte jako po-
hledná drsňačka se smyslem pro 
humor, která si moc nebere servítek. 
Ale taky máte zjevně ráda děti. Jaká je 
doopravdy Helena Zeťová?

Co na srdci to na jazyku. To 
o mně určitě platí. Těžko se ale 
sama můžu hodnotit. To ať udě-
lají ti, kteří mě poznají. Myslím, 
že jsem docela normální holka. 
Nebo ne?
Asi jo. Už v patnácti jste začala zpívat 
s kapelou. 

Zpívání mě bavilo a tak jsem 
mu šla naproti tím, že jsem začala 
chodit na vystoupení a koncerty 
místní amatérské party a časem 
jsem se odhodlala a řekla jim, že 
s nimi chci zpívat. A stalo se...
Taky jste zpívala ve Španělsku s ame-
rickou skupinou. Jak se to seběhlo?

Odjela jsem na týdenní dovo-
lenou na Lanzarote, která se pro-
táhla na rok. V jednom místním 
baru hrála partička muzikantů 
z celého světa, se kterou jsem si 

jednou k ránu „zadžemovala“ 
a zůstala s nimi rok.
Jakou roli měl ve vašem hudebním 
růstu váš nevlastní otec Lešek 
 Semelka? 

Určitě jsem kvůli němu začala 
poslouchat muziku, ke které bych 
se asi nedostala. Všechny ty art-
rockové skupiny, naše i zahra-

niční, počínaje Blue Effectem, 
konče třeba Genesis.

Letos jsem Leškovi s Radi-
mem Hladíkem zazpívala k jeho 
65. narozeninám.
Jak vidíte s odstupem času éru Black 
Milk s Terezou Černochovou a s Terezou 
Kerndlovou a muziku, kterou jste dě-
laly?

Byla to hezká doba. Setkaly 
jsme se v pravý čas s pravými 
lidmi. Tím myslím především 
producenta Dana Hádla, pro 
kterého jsme byly rovnocennými 
partnery, co se týče výběru reper-
toáru, takže jsme dělaly věci, 
které nás bavily.
Jakou posloucháte muziku? 

Poslouchám vše, napříč žánry, 
všude si najdu něco, co mě osloví. 
V klasice, taneční hudbě, rocku. 
Nejraději mám Arethu Franklin, 
Tinu Turner, Joe  Cockera nebo 
Erica Claptona.
S kým se vám v poslední době nejlépe 
spolupracovalo?  

Bavilo mě to třeba s Filipem 
Gondolánem v rámci koncertu 
Královen popu nebo s Otou Ba-
lage při koncertu pro Andro-
medu. Příjemné bylo i turné se 
skupinou No Name.
Jaký význam pro vás měla účast v po-

rotě Superstar? Myslíte, že z těchto 
soutěží mohou vzejít skutečně dobří 
interpreti? 

Byla to pro mne výzva. Chtěla 
jsem zkusit i něco jiného než 
zpěv. Roky jsem odmítala na-
bídky moderování akcí a řekla 
jsem si, že tohle by mohla být ta 
nejlepší škola. Určitě z takových 
soutěží mohou vzejít dobří zpě-
váci. Je to pro ně obrovská mož-
nost ukázat, co umějí. Pak už 
záleží na nich samotných, jestli 
tu rychlou slávu ustojí. 
Děláte také charitativní projekty. 

Většinou tak jednou do měsíce 
dělám nějakou akci bez nároku 
na honorář, ale nejsem tváří 
žádné charitativní organizace. 
Zpívala jsem třeba pro Nadaci 
Nova, Kapku Naděje, různé dět-
ské domovy nebo třeba pro Srdce 
Evropy, naše sledge hokejisty 
a Hodonínskou zoo.
Hodně času teď trávíte v Řecku. Co se 
vám na něm líbí?

V Řecku je mi dobře. Jsem 
tam obyčejným člověkem, kte-
rého na ulici nikdo nepoznává. 
To mi vyhovuje. Mám tam moc 
přátel, umím řeč a mám tam 
moře. Do Česka tak jezdím pře-
devším pracovat.
Jak se vám zpívalo na Koncertě pro 
park v Praze 13?

Úžasně. Vše se pěkně sešlo. 
Perfektní organizace, výborný 
zvuk a skvělé publikum.
V průběhu svého vystoupení jste ne-
plánovaně pozvala na pódium pár 
 holčiček, které tam pak rozjely velkou 
taneční show. Nerušilo vás to při zpí-
vání?

Vůbec ne. Na podobných akcích 
si k sobě vždycky ráda někoho 
z dětí pozvu. Baví mě to a baví to 
i ty děti. Je fakt, že tentokrát se mi 
na pódiu sešlo několik téměř pro-
fesionálních tanečnic, takže jsem 
si musela dávat pozor, abych při 
pohledu na jejich úžasné výkony 
nezapomínala texty.
Jaké máte plány do konce roku? 

Uvidím, jestli se mi podaří do-
končit desku, aby vyšla ještě 
na podzim. Tu bych pak chtěla 
podpořit nějakým turné s kape-
lou. Myslím ale, že to bude až 
na jaře příštího roku.
Dětství jste prožila v Beskydech a ří-
káte o sobě, že jste horalka. Jak se to 
projevuje? 

Třeba tím, že ráda jezdím 
autem po zasněžených cestách, 
mám ráda pivo Radegast a říkám, 
co si myslím. Nedovedu spřádat 
diplomatické intriky, protože 
„my Valaši sme hlúpi, ale víme 
o tom...“      Samuel Truschka

Ozdobou letošního Koncertu pro park byla zpěvačka obdařená mimořádným hlasem, která nejraději zpívá 
skladby z oblasti soulu, R´n´B, rocku nebo funky. Narodila se ve Valašském Meziříčí, v dětství zpívala s babičkou 
lidové písničky a velmi brzy začala vystupovat veřejně. Dává přednost anglickým textům, protože se jí 
v angličtině lépe frázuje. Vydala dvě alba a pracuje na třetím, kde bude mít několik vlastních skladeb. 
Do povědomí českých posluchačů se dostala díky působení v dívčím triu Black Milk a také jako porotkyně 
v Česko-Slovenské  Superstar. V roce 2005 získala titul Skokan roku v anketě Český slavík. Ve své kariéře si 
nejvíce cení fanoušků, kteří jí zůstávají věrni. Helena Zeťová.
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AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 112-5
prodej_P5@klokocka.cz
www.klokocka.cz

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 231-2
prodej_P6@klokocka.cz
www.klokocka.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:  Autosalon Klokočka Centrum a.s.

Druhá půlka až za rok a bez navýšení. 
Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí 
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první 
splátky si můžete zvolit od 50 % z celkové 
ceny vozidla, což je pouhých 100 450 Kč. 
Zbylou částku doplatíte po roce, a to zcela 
bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr 
ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční 
splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr 
včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 
5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České pojišťovny 
s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou 
sazbou po celou dobu financování. Vysoký rozdíl mezi 
výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností 
započítávat cenu havarijního pojištění a povinného ručení do 
této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech
s platností od 1. 1. 2011.

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Fotografie vozu je ilustrační.

Přijďte do Shaolin Kung Fu. 
Od 3. září jsou otevřeny kurzy, 
jejichž výuka probíhá v tělo-
cvičně FZŠ propf. O. Chlupa 
ve Fingerově 2186. 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 orga-
nizmu a co je hlavní, cvičíte si 
pro radost. 

Více na tel. 605 743 834.
                           Václav Šmakal, učitel Kung Fu

Chcete odolat náporu prostředí?

Sport

Všesportovní oddíl SK Hala Lu-
žiny připravil pro děti (nemusí 
být členy SK) na dny 
25. – 28. 10. podzimní 
prázdniny v Rekreačním 
středisku Nebákov, Tros-
kovice-Mladějov. Cena 
1 750 Kč zahrnuje do-
pravu autobusem, ubyto-
vání ve 2 – 6 lůžkových 
pokojích, 5x denně stra-
vování, pitný režim, vý-
lety do okolí, odměny 
a ceny do soutěží. Tohoto pobytu 
se mohou zúčastnit děti 
od 6 do 14 let. Vyplněné při-
hlášky je nutné odevzdat co nej-

dříve. Veškeré informace získáte 
u hlavní vedoucí Dáši Kolandové

na  kolandovadagmar@seznam.cz, 
tel. 723 060 323 nebo 
na www.skhalaluziny.wz.cz.

Dáša Kolandová 

Podzimní prázdniny v Českém ráji
V posledním prázdninovém 
týdnu proběhl v areálu FZŠ Tráv-
níčkova již osmý ročník sportov-
ně-kulturního soustředění, které 
bylo organizováno školním teni-
sovým klubem. V první řadě jsme 
se zaměřili na výuku tenisu, ale 
zároveň se děti seznámily i s ji-
nými sporty. Již staří Řekové vě-
děli, že kromě tělesné schránky je 
potřeba posilovat i ducha, a tak 
i pracovníci klubu postupovali 
v souladu s principem kalokaga-
thie. Proto i letos bylo nedílnou 
součástí seznámení dětí s novými 
výtvarnými technikami, jako je 
např. smaltování či výroba 3-D 

přání. K těmto účelům nám 
skvěle posloužil školní Modrý 
klub. Logickým vyústěním byl 
 tenisový turnaj dvouher všech 
 zúčastněných věkových i výkon-
nostních kategorií. V průběhu 
soustředění jsme se stali svědky 
výborných sportovních výkonů. 
V současné době pořádáme 
ve školním tenisovém klubu 
nábor nových členů. Bližší infor-
mace o chodu klubu můžete zís-
kat na www.zstravnickova.cz, 
na tel. 605 238 566 či v odpoled-
ních hodinách přímo na teniso-
vých dvorcích v areálu FZŠ 
Trávníčkova.                 Vojtěch Dohnal, trenér 

Týden s tenisovým klubem

INZERCEINZERCE



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2012 15

Sport

Ve spolupráci se Školním spor-
tovním klubem při ZŠ Janského 
nabízíme možnost sportovního 
vyžití pod vedením odborných 
trenérů. 

Minibasketbal dívky
– ročník narození 2001, 2002 
a 2003. Tréninky budou v ZŠ Jan-
ského 2189, v úterý od 16.30 
do 18.00 – zaměření na basketbal, 
čtvrtek od 16.30 do 18.00 – všeo-
becný rozvoj. Tréninky povede 
Pavel Toušek (tel. 602 622 540, 
paveltousek@seznam.cz).

Florbalový oddíl
– mladší žáci – žákyně 

(ročník 2001 až 2005)
Pondělí 17.00 – 18.00, v pří-

padě většího zájmu i ve čtvrtek 
(17.00) 17.30 do (18.00) 18.30. 
– starší žáci – dorost (ročník 1994 
až 2000)

Pondělí od 18.00 do 19.00 hod
Tréninky jsou v tělocvičně v ZŠ 

Janského, v případě zájmu se 
můžete přijít podívat. Více 
na www.skvo_florbal.wbs.cz.

Další sportovní oddíly
Gymnastika chlapci a dívky 

(2009 a starší) Po a St 16.00 – 
18.00
Minibasket chlapci (2003–2005) 

Út a Čt 16.30 – 18.00
Cvičení předškolních dětí 
(2009 a starší) Út 15.30 – 
16.30
Brännball (chlapci a dívky 
2003 – 2001) Út 15.30 – 
16.30
Míčové hry, brännball 
(chlapci a dívky 2000 
a starší) Út 16.30 – 17.30
Badminton (chlapci a dívky 2001 
a starší) St 16.30 – 17.30
Desetiboj OVOV (chlapci a dívky 
2007 a starší) Čt 15.00 – 16.00
Atletika (chlapci a dívky 2007 
a starší) Čt 15.30 – 16.30

Cvičení s hudbou (zájemci 
od 12 let) Čt 19.00 – 20.00
Basketbal (chlapci a dívky 2000 
a starší) Pá 14.30 – 15.30
Více na www.skvelkaohrada.cz, 
tel. 724 249 283.        Jana Civínová

Nabídka Sportovního klubu Velká Ohrada 

Hráčky HB Basketu Praha 
po velmi úspěšné sezoně 
2011/2012, kdy se všechny mini-
žákovské kategorie propracovaly 
na mistrovství republiky (žactvo 
zůstalo těsně před branami), vy-
razily v druhé půlce srpna na pří-
pravné letní soustředění 
do Tábora. Naše dívčí řady letos 
prvně doplnili nejmladší chlapci 
a desetidenního pobytu se zú-
častnila celkem stovka dětí. Pří-
prava probíhala v místních 
tělocvičnách, kde jsme ladili se 
staršími taktickou přípravu 
a mladší se věnovali zejména in-
dividuálním činnostem. Nově za-

pojené děti, které v loňském 
školním roce navštěvovaly naše 
školní přípravky, se skvěle zapo-
jily do stávajících družstev 
a myslím, že se podařilo vytvořit 

tolik nezbytnou partu. Doufáme, 
že naše příprava bude základem 
pro další úspěchy HB Basketu 
a že navážeme na loňská umís-
tění jak v Praze, tak na celore-

publikové úrovni a potvrdíme tak 
postavení našeho klubu mezi 
10 nejúspěšnějšími kluby v České 
republice.

Také v letošním roce oteví-
ráme školní přípravky v někte-
rých školách v regionu Prahy 5, 
13 (ve FZŠ prof. O. Chlupa) 
a v Praze 17. Naše dveře jsou 
otevřeny všem zájemcům, přede-
vším děvčatům roč. 2002 – 2005 
(přípravky doplňujeme i stejně 
starými chlapci). Takže neváhejte 
a přijďte si vyzkoušet měsíc 
zdarma. Vše o nás najdete 
na www.hbbasket.cz. Budeme se 
těšit.                        Hana Brejlová, HB Basket 

Patříme mezi desítku nejúspěšnějších

Rádi bychom vám představili 
Taekwondo WTF klub Praha, 
který již čtrnáctým rokem vyučuje 
děti bojovému sportu taekwondo 
WTF. V našem klubu se soustře-
díme především na praktické vyu-
žití prvků tohoto bojového sportu, 
žáci se tak naučí bránit případ-

nému fyzickému napadení. 
V souladu s filozofií tohoto korej-
ského olympijského sportu kla-
deme velký důraz také na posílení 
koncentrace, kamarádského cho-
vání a sportovní etiky. 

Taekwondo WTF, jehož výho-
dou je komplexní zapojení celého 

těla, rozvíjení rychlosti, síly a fle-
xibility, je vhodné pro všechny od 

malých pětiletých dětí po dospělé. 
Máte-li zájem vyzkoušet si ho-

dinu zdarma, rádi vás přivítáme 
na jakémkoli tréninku (ZŠ Klau-
sova – po 18 – 19 a st 17.30 – 
18.30, FZŠ prof. O. Chlupa – út 
16.30 – 17.30 a čt 16.30 – 17.30). 
Více na www.taekwondo-praha.cz
nebo u trenéra Martina Břeně, dr -
žitele 5. Danu (pátého černého 
pá  su) na tel. 603 805 004. Martin Břeň

Taekwondo WTF klub Praha

Ano, sen se stal skutečností. Kris-
týna Kolocová a Markéta Slu-
ková, bývalé žákyně FZŠ 
Brdičkova, obsadily v plážovém 
volejbale 5. místo na OH v Lon-
dýně. Jejich sen začal už v 5. třídě, 
kdy se seznámily. Bylo to ve spor-
tovní třídě zaměřené na volejbal. 
Jejich studijní výsledky patřily 
k nejlepším ve třídě. Absolvovaly 
spolu základní školu a pokračo-
valy ve sportovní třídě v Gymná-
ziu v Přípotoční ulici. Teď sice 
studuje každá jinou vysokou 

školu, ale to nevadí. Jejich „beach“ 
je pořád spojuje a tráví spolu kaž-
dou volnou chvilku.

Pro všechny naše žáky jsou 
příkladem obrovské vůle, cílevě-
domosti, přátelství. Jejich vystu-
pování před kamerami na OH 
nám vhánělo slzy do očí. Samo-
zřejmě jim fandila celá škola! 

Všichni přejeme těmto krás-
ným a milým holkám hodně 
štěstí a sportovních úspěchů.

Za kolektiv učitelů a trenérů sportovních tříd 

Dana Škrancová, třídní učitelka

Ze školy na Lužinách na olympiádu do Lodnýna

Kiki a Maki se svými učiteli ze základní školy
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Pomáhají druhým

Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13,Trávníčkova 1744
pronajme od nového školního roku 2012/2013
nebytové prostory – dvě třídy, jeden kabinet 
a sportovní areál (hřiště s atletickou dráhou).

Kontakt: 251 091 650, 603 420 513
hanzal@zstravnickova.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel.: 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

psychologie
Nadstandardní prostředí,
rychlé objednací termíny včetně víkendů,
dlouholetá praxe, přímá platba.
(Klienti VOZP mají péči hrazenou
zdravotní pojišťovnou.)

www.jencova.cz

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu
A U T O D O P R A V A

Dodávkami (místní i dálková)
Tel.: 251 619 721, 602 282 053

pkase@quick.cz

Fa K
aše

INZERCEINZERCE

Začátkem září byla v Praze 13 
otevřena pobočka Integračního 
centra Praha (ICP), kde jsme již 
přivítali své první klienty. 

Od letošního května působí 
ICP pod sloganem „Metropole 
všech“ v oblasti integrace cizinců 
ze třetích zemí na území hl. m. 
Prahy. V Praze 13 spolupracuje 
se Sdružením pro integraci a mi-
graci (SIMI), které dlouhodobě 
pomáhá cizincům a je na poli in-
tegrace velmi úspěšné. 

Cílem centra je především 
podpora integrace cizinců do 
majoritní společnosti na lokální 
úrovni a navázání přátelských 
sousedských vztahů. Cizincům ze 
třetích zemí zdarma nabízí soci-
ální a právní poradenství, kurzy 
českého jazyka a kurzy socio-
kulturní orientace.

Pobočka by chtěla přizvat 
české spoluobčany ve Stodůlkách 
k mnoha kulturním aktivitám, 
které se uskuteční v průběhu 
roku. 

Pro více informací nás nevá-
hejte kontaktovat.

Sociální poradenství: 
Úterý  9.00  – 17.00, 
Čtvrtek  9.00  – 17.00

Právní poradenství: 
Úterý  13.00  – 17.00, 
Čtvrtek  9.00  – 12.00

Adresa: Integrační centrum 
Praha, o. p. s. – pobočka Praha 13
Oistrachova ulice, barevný do me-
ček na obratišti autobusů, (za-
stáv ka autobusu Sídliště Stodůlky, 
blízko metro B – Luka)
Kontakt: tel. +420 775 564 654,
web: www.icpraha.com, e-mail: 
praha13@icpraha.com.

Cizincům poradí 
integrační centrum

Po prázdninách zahájily ve Stře-
disku sociálních služeb Prahy 13 
svou činnost kluby seniorů. Bylo 
pro ně připraveno malé pře-
kvapení v podobě inzertní ta-
bule, umístěné ve vchodu 
do jídelny. Inzertní tabule 
může pomoci usnadnit prodej, 
nákup, nabídku či poptávku 
po čemkoliv anebo najít pří-
tele/přítelkyni ke společným 
procházkám, návštěvě divadel, 
koncertů a jiným aktivitám.

Tabule je přístupná v době 
vydávání obědů, tedy od 11.00 
do 13.30 hodin. Mohou ji využít 
všichni senioři i ostatní návštěv-

níci střediska. Stačí vzít si připra-
vený lístek, vyplnit ho a umístit 
na tabuli. Při té příležitosti 

mohou zároveň využít možnosti 
poobědvat v příjemném prostředí 
jídelny střediska.                     -red-

Inzertní deska pro seniory

Klub se nachází v Centrálním 
parku proti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra 
Luka). Je otevřený každé pondělí 
a středu od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku od 13 
do 19 let z Prahy 13 nabízí mož-
nost aktivního trávení volného 
času. K dispozici je sportovní 
a výtvarné vybavení, internet 
a příjemné posezení.
Program:
po   1. 10. –  relax na rozjezd dal-

šího měsíce  
st   3. 10.  –  posezení s dobrou 

hudbou
po   8. 10.  – klub s Luckou a Ivou

st  10. 10. – filmové odpoledne
po 15. 10. – klub s Luckou a Ivou 
st  17. 10. –  palačinky – a kdo je 

nemá rád?
po  22. 10. –  pokec – přijďte si 

k nám popovídat 
st  24. 10. – turnaj v šipkách
po  29. 10. –  Slavíte Haloween? 

Připravte se na něj.
st  31. 10. –  Haloween party 

(masky, dýně)
Změna programu vyhrazena. 

Tel. 775 610 002, Facebook: 
klub jednatrojka

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

                 Těší se na vás Lucka a Iva

Klub JednaTrojka v říjnu
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Pomáhají druhým

Nikdy není pozdě rozhýbat mysl 
a tělo. Středisko sociálních služeb 
s Prahou 13 připravily pro seni-
ory z městské části podzimní 
kurzy trénování paměti a chůzi 
s holemi (tzv. Nordic Walking), 
které proběhnou pod vedením 
certifikovaných trenérů 
projektu Senior-Help  
(www.senior-help.cz).

Trénování paměti se usku-
teční ve dvou kurzech, každý 
po 5 hodinách:

První kurz se bude konat 
v termínech 4. 10., 11. 10. 
a 18. 10.

Druhý kurz se bude konat 
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. 
a 29. 11.

Vždy se jedná o čtvrtky 
od 10.00 do 11.00. Maximální 
počet účastníků je 15 osob. 

Místem konání je Klub seniorů 
ve Středisku sociálních služeb 
Prahy 13 (Dům sociálních služeb 

Lukáš) v Trávníčkově ulici 1746.
Cena pětihodinového kurzu 

pro seniory je 100 Kč na osobu 
(20 Kč na hodinu).

Nordic Walking (chůze s ho-
lemi) bude probíhat ve dvou kur-
zech a ve stejných dnech jako 
cvičení paměti (čtvrtky).

První kurz se bude konat v ter-
mínech 4. 10., 11. 10. a 18. 10.

Druhý kurz se bude konat 
1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11. 
a 29. 11.

Minimální počet účastníků 
v kurzu, aby mohl proběhnout, je 
10. Maximální počet na jeden 
kurz je 20 osob. Zájemci se 
mohou hlásit do dvou skupin: 

I. skupina od 10.00 do 11.00 je 
určena pro úplné začátečníky a se-
  niory se zdravotním omezením.

II. skupina od 11.00 do 12.00 
je určena pro sportovně aktivní 
seniory, bez zdravotního ome-
zení.

Sraz účastníků kurzů je v pro-
storu před vchodem do radnice 
Prahy 13 na Slunečním ná-
městí.

Cena pětihodinového kurzu 
pro seniory je 100 Kč na osobu 
(20 Kč na hodinu) při počtu 
10 účastníků. V případě plného 
obsazení kurzu 20 účastníky 
může být cena i nižší.

Úhrada kurzů (100 Kč/os.) se 
platí hotově předem ve Stře-
disku sociálních služeb Prahy 13, 

Trávníčkova 1746 u paní Aleny 
Hrabětové od 8.00 do 13.00 hod. 
Potvrzením o platbě se prokážete 
lektorovi kurzu, to je podmínkou 
vaší účasti na kurzu. 

V případě dalších dotazů nebo 
zájmu neváhejte a volejte 
251 616 388 nebo 724 952 592 
nebo pište mailem na 
pecovatelskasluzba@seznam.cz 
nebo alenahrabe@seznam.cz. 
Těšíme se na vás.

Pracovníci Střediska sociálních služeb Prahy 13

Středisko sociálních služeb vyko-
nává terénní pečovatelskou 
službu na území městských částí 
Praha 13 a Řeporyje. Služba je 
poskytována v domácím pro-
středí seniorům a dalším osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
kvůli věku, chronickému one-
mocnění nebo zdravotnímu po-
stižení, a dále rodinám s dětmi, 
jejichž situace vyžaduje pomoc 
jiné osoby.

Pečovatelská služba je naší 
nejrozsáhlejší sociální službou. 
Obstarává ji pět pečovatelek. 
Personální zajištění je ale širší – 
podporu jim poskytují také tři ři-

diči, o časový rozpis a celkovou 
organizaci práce se starají ještě 
zástupkyně ředitele střediska 
 Zuzana Vinšová a koordinátorka 
Ludmila Bílková.

Poskytování služby je založeno 
na smluvním vztahu mezi posky-
tovatelem a uživatelem (klien-
tem) a řídí se zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách.

Terénní pečovatelská služba 
poskytuje pravidelně své služby 
přibližně 300 seniorům a zdra-
votně postiženým občanům. 
Mezi nejvíce žádanou službu 
patří dovoz obědů. V minulém 

roce byla tato služba 
poskytnuta 238 kli-
entům, kterým bylo 
dovezeno téměř 
31 tisíc obědů. 
Další velmi žáda-
nou službou je 
pomoc při zajištění 
chodu  domácnosti 
– především ná-
kupy, pomoc při 
úklidu, pochůzky 
k lékaři či na poštu. 
Pečovatelky dále 
pomáhají klientům 
při osobní hygieně 

a na toaletu. Ře-
čeno statisticky – 
v roce 2011 bylo 
pro klienty zajiš-
těno např. téměř 
2 000 nákupů 
a pochůzek a 1 645 
úklidů. Mezi další 
žádané sociální 
služby patřilo po-
dání stravy (1 300), 
doprovody k lékaři 
a vycházky – těch 
bylo téměř 100. 
Celkově pečova-
telky terénní pečo-
vatelské služby 
vykonaly u klientů 
bezmála 5 000 ná-
vštěv (nepočítaje 
dovoz obědů). 

Z fakultativních služeb je jed-
noznačně nejžádanější službou 
odvoz klientů k lékaři, na úřad, 
poštu a do denního stacionáře. 
Za rok 2011 bylo uskutečněno 
3 210 odvozů. Klienti také velmi 
vítají, když jim pečovatelky čtou, 
procvičují s nimi paměť luštěním 
křížovek nebo jemnou motoriku 
šitím či vyšíváním apod. Pro osa-
mocené seniory je tato součást 
péče obzvláště důležitá. Těmto 
činnostem, pro klienty střediska 
bezplatným, věnovaly pečova-
telky v minulém roce téměř 400 
hodin.

Smyslem práce všech, kteří za-
jišťují terénní pečovatelskou 
službu, je co nejúčinnější pomoc 
klientům. Svojí pomocí tak uleh-
čují seniorům a zdravotně posti-
ženým jejich každodenní život 
a dodávají jim sílu a energii, které 
často sami nemají nazbyt. 

Další informace o terénní pe-
čovatelské službě lze získat 
na www.lukaspraha13.cz, 
tel. 251 616 388 a 724 952 592 
nebo e-mailem na adrese 
pecovatelskasluzba@seznam.cz.

Jiří Mašek, 

ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13
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Kurzy trénování paměti 
a Nordic Walking

Pečovatelská služba – domácí 
služba pro seniory

Pečovatelka Jitka Olexová přináší oběd

Koordinátorky Zuzana Vinšová a Ludmila Bílková
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Průzkumy uka-
zují, že zdaleka 
ne všichni by-
chom správně 
reagovali v mi-
mořádných situ-
acích jako jsou 

povodně, otřesy nebo sesuvy 
půdy, vichřice, tornáda, extrémní 
chlad, teplo, sucho nebo při po-
žárech, haváriích, destrukci sta-
veb, velkých dopravních 
nehodách, teroristických činech 
či epidemiích. Přiznejme si, kdo 
z nás si bude vědět rady při za-
znění varovného signálu sirény? 
Při úniku nebezpečné látky 
do ovzduší začneme horečně 
přemýšlet o tom, kde sehnat 
ochrannou masku nebo použi-
jeme prostředky improvizované 

ochrany? Jsme „polistopadová 
generace“ a ve škole nás to neu-
čili? A jak se správně zachovat 
při požáru? Jsme si vědomi neu-
spokojivého stavu společenského 
povědomí právě v oblasti požární 
ochrany a ochrany obyvatelstva. 
Proto jsme připravili seriál 
článků, kterými vás seznámíme 
nejenom s otázkami varování, 
evakuace, ukrytí (a nouzového 
přežití), ale i s nejčetnějšími typy 
mimořádných událostí. Cílem je, 
abychom v případě mimořádné 
situace byli schopni ochránit ne-
jenom sebe, ale také účinně po-
moci ostatním osobám. Příště si 
probereme zásady ohlášení mi-
mořádné události.    

por. Luď ka Palzerová, kpt. Václav Kresta, 

 Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Hasiči informují a radí 

INZERCE

Téměř každé dítě se během své 
školní docházky setká s šikanová-
ním, ty připravené toto setkání 
vždy zvládají lépe. I v loňském 
školním roce policisté v Praze vy-
šetřovali několik desítek případů, 
ve kterých figurovalo šikanování. 

V jedné pražské škole dva žáci 
deváté třídy při odchodu ze šaten 
přivázali za ruce šálami žáka 
z prvního stupně. Ten visel 
ve vzduchu přivázaný ke drátě-
nému stropu šatnové kóje téměř 
deset minut, než si jeho pláče všiml 
jiný žák a odvázal ho. Následné 
policejní vyšetřování odhalilo, že 
tento skutek byl jenom špičkou le-
dovce. Oba pachatelé byli následně 
obviněni z několika trestných činů. 
Šikanování se však dnes již běžně 
vyskytuje i mezi žáky prvního 
stupně. Trojice dívek z první třídy 
na škole v přírodě za zavřenými 
dveřmi urážela a fackovala spolu-
žačku, odpírala jí spánek, brala jí 
jídlo a ničila věci. Tento případ ře-
šila škola. 

Šikanování mezi dětmi má 

různé podoby a formy, dochází 
k němu ve větší či menší míře 
v každé škole u nás i v zahraničí. 
Následky šikanování se mohou 
projevit na tělesném i duševním 
zdraví dítěte a mohou je pozna-
menat na celý život. Policisté 
bohužel řeší každý rok také ně-
kolik případů sebevražd či po-
kusů, právě kvůli šikanování. 
Proto je dobré dítě připravit, jak 
má reagovat, co má odpovědět, 
jak se situaci vyhnout, komu 
a kdy o tom říci. Pokud máte sig-
nály, že vaše dítě je obětí šikano-
vání, je dobré situaci začít řešit 
ihned. Snažte se dítě přimět 
k hovoru, vysvětlete mu, proč je 
tak důležité, aby se vám svěřilo. 
Ubezpečte ho, že mu věříte. Zís-
kejte co nejvíce informací, kdy 
k šikaně docházelo, kde se ode-
hrávala, kdo konkrétně vašemu 
dítěti ublížil, jakým způsobem 
a další důležité podrobnosti. 
Pokud zjištění nasvědčují tomu, 
že vaše dítě bylo obětí trestného 
činu krádeže, loupeže, vydírání 

Připravte dítě na setkání 
se šikanou!

Šampionát teď probíhá i u prodejců 
vozů ŠKODA. Fabia Champion u Vás 
zaboduje především dynamickým 
čtyřválcovým turbomotorem s nízkou 
spotřebou. Další proměněnou šancí 
je extra výbava vozu zahrnující např. 
klimatizaci, rádio s MP3, 15" kola 
z lehké slitiny a mnoho dalšího. 
Jedinečná cena vozu podtrhuje celou 
nabídku. Navíc pro věrné zákazníky 
máme připraven exkluzivní BONUS.
Bližší informace Vám rádi poskytneme 
v našem autosalonu.

Využijte také výhodný úvěr s bonusem 
od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia ChampionChampioni skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Fabia Champion: 5,2–5,9 l/100 km a 121–139 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Porsche Praha–Smíchov
Vrchlického 31, 150 00 Praha 5
Telefon: 257 107 257, e-mail: skoda.smichov@porsche.cz
www.porsche-smichov.cz

SIMPLY CLEVER

Fabia_Champion_H2_CZ_CLR_DYN_188x130_v01.indd   1 19.4.2012   15:51:25

Prevence

atd., informujte Policii ČR. 
O všech případech šikany vždy 
informujte školu. Ta by měla na-
vrhnout a následně realizovat 
účinná opatření. Vy můžete po-
žadovat např. přeložení dítěte 
do jiné třídy nebo školy. 

Poradit vám může i Nadace 
Naše dítě – rodičovská linka 
840 111 234 nebo linka bez-
pečí 116 111.

kpt. Ladislav Beránek, 
preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství Policie ČR hl. m. Prahy
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Ve znamení čtvrtých míst 
V sobotu 7. 9. ožil sportovní areál v Třebonicích Memoriálem Josefa 
Holečka. Utkali se muži, ženy a mladí hasiči ve štafetách a požár-
ním útoku. Štafety nejlépe zaběhly ve své kategorii starší děti z Ře-
poryj časem 43,57s, mladší děti ze Sloupu s časem 58,07, ženy 
Dolních Měcholup (68,05) a muži ze Sloupu (63,21). V požárních 
útocích se nejlépe vedlo mladým hasičům ze Sloupu (19,53), kate-
gorii mladších vévodily Řeporyje A (23,07), ženy Dolních Měcho-
lup dosáhly času 21,95 a muži Sloupu čas 21,34. Celkově v soutěži 
družstev zvítězil ve dvou kategoriích SDH Sloup, po jedné Dolní 
Měcholupy a Řeporyje A. Domácí třeboničtí muži, ženy a z dětí 
Soptíci skončili ve svých kategoriích shodně na 4. místech.   

Marta Horáková, SDH Třebonice

Centrální park patřil hasičům 
V sobotu 1. září se uskutečnil X. ročník Stodůleckého vodníka - 
soutěže v požárním sportu, kterou pořádá místní SDH. Jubilejní 
ročník byl bohužel poznamenán nízkou účastí, protože připadl 
na konec letních prázdnin. Celkem 6 sedmičlenných družstev 

 dobrovolných hasičů zdolávalo v dvoukolovém závodě vyznačenou 
trať na raftovém člunu a poté požárním útokem. 
Letos si nejlépe vedlo domácí družstvo mužů SDH Stodůlky, druhé 
místo si odvezli hasiči ze Zličína a bronz patřil družstvu hasičů 
z Hostivic. V kategorii „nad limit“, tedy nad 35 let, obhájili domácí 
veteráni loňské vítězství nad starými pány ze Zličína.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HASIČSKÉ OKÉNKO

Prázdninová akce k zabezpečení veřejného pořádku
V období letních prázdnin přijalo naše obvodní ředitelství mimo-
řádné opatření k zabezpečení klidu a pořádku v nejvíce exponova-
ných lokalitách. Bylo zaměřeno především na osoby bez domova, 
kriminálně závadové osoby a skupinky mladistvých výtržníků poží-
vajících alkoholické nápoje a jiné návykové látky. Celkem jsme 
ve spolupráci se specializovanou zásahovou jednotkou městské poli-
cie uskutečnili 11 nočních akcí a opakovaně zkontrolovali asi 
50 res taurací, heren a dalších zařízení, kde se podávají alkoholické 

nápoje. Zvláštní důraz byl kladen na místa s výskytem „bez do mov -
ců“ a problematické mládeže. Strážníci se zaměřili na okolí stanic 
metra, sídliště Velká Ohrada (zvláště na zákoutí OC Velká Ohrada) 
a na vnitrobloky sídliště Stodůlky. Bylo prověřeno kolem 200 osob 
a odhaleno několik desítek přestupků proti veřejnému pořádku. 
Hlavním smyslem opatření však bylo omezit výskyt početných sku-
pin podnapilých osob, které pravidelně v teplých letních měsících 
ruší svým chováním noční klid a znečišťují a devastují veřejný i sou-
kromý majetek. To se nám v rámci našich technických a personál-
ních možností alespoň částečně podařilo.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku

Sdělujeme oprávněným osobám, vůči  ■
kterým má někdo soudem určenou vyži-
vovací povinnost, že o trestný čin – pře-
čin zanedbání povinné výživy dle § 196 
trestního zákoníku se jedná 
v případě, že povinný neplní zákonnou 
povinnost vyživovat nebo zaopatřovat ji-
ného po dobu delší než čtyři měsíce, při-
čemž není rozhodující výše dluhu 
na výživném. V případě kratší doby 
 neplnění nebo jen občasného placení 
výživného doporučujeme věc řešit ob-
čansko-právní, nikoli trestní cestou, 
 nejlépe podáním návrhu na exekuci 
na plat, účet nebo majetek povinné 
osoby.

Stále častěji je na zdejším oddělení  ■
policie evidováno oznámení o odcizení 
dokladů, peněženek a mobilních tele-
fonů z kapes kalhot během přepravy 
osob v městské hromadné dopravě. 
Proto žádáme občany, aby své doklady 
a cennosti uschovávali v příručních zava-
zadlech a při přepravě věnovali svým 
věcem pozornost.

Znovu bychom chtěli varovat občany  ■
před stále se množícími podvody v sou-
vislosti s prodejem zboží prostřednictvím 
internetu. Proto si předem ověřte, zda je 
prodávající důvěryhodný a peníze posí-
lejte až po obdržení zboží.

O prázdninách byl hlídkou MOP Sto- ■
důlky zadržen pachatel krádeže předních 
světlometů z vozidel Škoda Octavia. Tento 
pachatel se následně doznal k odcizení 
světlometů minimálně z šestnácti vozi-
del. Škoda u jednoho vozidla dosahuje 
výše 60 000 – 80 000 Kč.

Na základě upozornění občanů byla  ■
zadržena osoba, která se dopouštěla 
vloupání do motorových vozidel na území 
Prahy 13. Prodejem odcizených věcí si za-
opatřovala finanční prostředky na nákup 
drog. Osoba, u níž byly zajištěny odcizené 
navigace z vozidel, byla na základě roz-
hodnutí státního zástupce dodána 
do vazby.

Za MOP Stodůlky nprap. Marie Zelenková, 
vrchní inspektor
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CO UVAŘILI MALÍ KUCHTÍCI? Ve čtvrtek 24. května se sešly ma-
minky s dětmi z Aktivačního centra pro rodiny s dětmi se sluchovým 
postižením v Restauraci Svatý Prokop na kurzu vaření. Starosta David 
Vodrážka s organizátory akce předal Janě Hrmové, vedoucí Aktivač-

ního centra, 
peněžní dar 
ve výši 
5 000 Kč. 
Děti dostaly 
kuchařské 
čepice a  pus-
tily se do sa-
látu, dochu-
ceného 
vlastnoručně 
natrhanými 
bylinkami. 

Po soutěži ve výdeji polévky pak tvořily z marcipánu pohádkové po-
stavičky. Šmouly, čertíky, ale i dvě zelené, neuvěřitelné, asi kočky. A co 
si sami malí kuchtíci uvařili, to si taky spokojeně snědli.   Dariusz Zabdyr

Střípky

DO LAVIC BEZ ZÁBRAN. První školní den mají prvňáčci již 
za sebou. Dostavili se v psychické pohodě, neboť někteří se vraceli 
do prostředí, které již znali z kurzu předškolní výchovy Bez zábran 
do školy, klidnější byli i jejich rodiče. Kurz má v naší ZŠ s RVJ 
 Bron  zová již dlouholetou tradici. I v letošním školním roce můžete 
na tento kurz budoucí prvňáčky přihlásit na predskvych.bronz@se-
znam.cz nebo na tel. 235 514 369. Bude probíhat každé pondělí – 
1. skupina 14.00 – 14.45, 2. skupina 14.45 – 15.30 hodin. 
Informativní schůzka pro rodiče se koná v pondělí 5. 11. v 16 hodin 
v budově ZŠ s RVJ Bronzová 2027, ve třídě 1. A (přízemí školy). 
 Doporučujeme své děti přihlásit včas, nejpozději do 4. 11. 2012.  
                                Alena Šoukalová

JEDNIČKY MÁ PAPOUŠEK. Již třetím rokem na naší škole pokra-
čuje práce divadelního spolku Vulkán pod vedením Zdeňky Novotné 
a Jiřiny Přikrylové. Vedoucí sáhly tak trochu na problémy žáků 
ve škole. Nacvičily představení podle Miloše Macourka Jedničky má 
papoušek, kterým zahájily letošní školní rok. Úžasná režie Zdeňky 
Novotné s doprovodnou hudbou, kterou připravila a produkovala Ji-
řina Přikrylová, dotvořila velmi příjemnou atmosféru. Výprava scény 
byla vtipná, o kostýmy se herci postarali sami a v některých případech 
šili ochotní rodiče. Na konci hry jsme se s šikovnými herci těžko 
 loučili.        Eliška Lišková

POHÁDKOVÝ LES ZA HUMNY. Devátý ročník Pohádkového lesa 
proběhl v sobotu 15. září v Prokopském údolí. Poprvé se zde letos 
otevřela pohádková říše krále Prokopa plná nejrůznějších postaviček 
z pohádek, ale i strašidel. Rekordní účast – skoro 9 000 návštěvníků – 
byla náročnou zkouškou, ale vše dobře dopadlo. Každý návštěvník od-

cházel 
s pamětní 
medailí 
a dárkovou 
taškou. 
Kromě 
 postaviček 
byla připra-
vena řada 
doplňkových 
aktivit, nafu-
kovací 
atrakce nebo 

třeba divadélka. Všem děkujeme za návštěvu. Takže v září 2013 na ju-
bilejním 10. ročníku zase v pohádce!      Tomáš HaffnerSPOLEČNÝ VÍKEND V JIZERKÁCH. Rodiče, učitelé a žáci 1. roč-

níku FZŠ Mezi Školami odjeli o víkendu 7. – 9. září společně 
na adaptační výjezd do Rejdic v Jizerských horách. V příjemné hravé 
atmosféře navázaly děti první 
kamarádské vztahy s novými 
spolužáky, paní učitelky měly 
možnost blíže poznat děti, je-
jich rodiče a naopak. Tento 
pobyt škola zorganizovala 
ve spolupráci s agenturou 
Sportlines a byl z velké části 
hrazen z dotačního programu 
MŠMT. Cílem cyklu akcí pro 
budoucí prvňáčky bylo úspěšně 
je zapojit do nového prostředí, 
navodit atmosféru vzájemné 
spolupráce a budování vzájem-
ných pozitivních vztahů mezi 
rodiči, žáky a pedagogy.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

SVÁTEK FAJNŠMEKRŮ. Již šestnácté Stodůlecké pivnosti připra-
vila pro gurmány 14. a 15. září Restaurace U Šimáčků na Malé 
Ohradě. S hostinským Jaromírem Sadílkem je zahájil starosta David 
Vodrážka se všemi svými zástupci. Točilo se 20 druhů piv od 13 pivo-
varů, výběr pokrmů 
byl široký a hrálo 
několik kapel. 
Na programu byly 
i tradiční soutěže 
v pojídání knedlíků, 
držení a pití tupláku, 
pivní štafeta a hod 
sudem na dálku. Po-
řadatel akce nezapo-
mněl ani na soutěže 
a divadýlko pro děti.   
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ČERVENCOVÉ PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY. Po pěti letech byl pro 
žáky FZŠ Brdičkova opět uspořádán letní tábor – tentokrát příměst-
ský s názvem Prázdninové aktivity. Od 2. do 13. července mělo 
31 žáků převážně z prvních až třetích tříd možnost sportovat, kreslit, 
soutěžit a chodit na turistické vycházky. Navštívili ale také ruzyňské 
letiště, Muzeum hraček a Pražský hrad. Pořadatelem nebyla škola, ale 
tři pedagogové, kteří tímto způsobem chtěli pomoci rodičům o prázd-
ninách. O příštích prázdninách bychom rádi tuto aktivitu zopakovali. 
Děkuji kolegyním Chrudimské a Vomáčkové za obětavou práci a pří-
pravu programu.                  Jiří Hornek, provozovatel tábora

Střípky

PRÁZDNINOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA. Na sklonku prázdnin 
proběhl ve FZŠ Trávníčkova Kurz českého jazyka pro děti z cizo-
jazyčného 
prostředí. 
Zúčastnily 
se děti 
ruské, 
ukrajinské, 
čínské, slo-
venské 
a pakistán-
ské národ-
nosti. 
Kromě 
opakování 
znalostí 
z minulých 
ročníků se všichni pomocí her, kvízů a literatury seznamovali s ději-
nami České republiky, rozvíjeli si slovní zásobu i výslovnost. Při vy-
cházkách se děti též seznamovaly se zajímavostmi Jihozápadního 
Města. Nechybělo ani sportovní vyžití, čas na přátelství a poznávání 
jiných kultur.                                          Hana Žďárská, Helena Bumbálková 

PŘEKVAPILY ZPĚVAČKU TANCEM. Tyhle školou povinné taneč-
nice - Natálie Štychová, Klára Nováková, Denisa a Tereza Herdíkovy 
a pár dalších děvčat ze třináctky – zcela odrovnaly svým tanečním 

uměním Helenu 
 Zeťovou, která si je při 
svém vystoupení 
2. září pozvala na pó-
dium. Téměř profesio-
nální choreografii 
předvedla dívka, kte-
rou zpěvačka objímá 
na obálce tohoto 
STOPu. Více v rozho-
voru na straně 13.    –st-      

ŠESŤÁCI V KRKONOŠÍCH. Na počátku září odjeli žáci 6. tříd FZŠ 
Mezi Školami do penziónu Kozel v Krkonoších, aby se zúčastnili 

adaptačního 
kurzu. Program 
pobytu zajišťo-
vala agentura 
Sportlines 
a mimo šikov-
ných instruktorů 
a třídních učitelů 
se výjezdu zú-
častnil i dětský 
psycholog. Tento 
kurz byl plně 
hrazen z pro-

středků dotačního programu MŠMT. Rodiče žáků platili pouze 
 dopravu.               Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele

SOUSTŘEDĚNÍ V LIBERCI. Gymnastky SK Velká ohrada tradičně 
tráví závěr prázdnin soustředěním ve specializované gymnastické tělo-
cvičně v Liberci. V srpnu začalo s gymnastickou přípravou 35 dětí 
ve věku 4 – 13 let. Jak se soustředění promítne v naší přípravě, uvi-
díme hned 7. října, kdy se v tělocvičně ZŠ Janského konají první le-
tošní gymnastické závody. Ve dvojboji budou závodit děvčátka ve věku 
od 4 do 11 let, vystoupí i naše nejstarší závodnice a medailistky z me-
zinárodních závodů v Holandsku. Přijďte se podívat a naše gymnastky 
povzbudit. Více na www.topgympraha.cz

Andrea Verešová, trenérka sportovní gymnastiky

                                                                                  

ZAČÁTEK ŠKOLY S DRÁČKEM. Prvňáčky z FZŠ Brdičkova letos 
do lavic doprovodil Dráček Mudráček, se kterým se děti seznámily již 
při zápisu do 1. třídy. Letos otevíráme tři 1. třídy, které mají svou spe-
cializaci: třídu jazykovou, sportovní a matematickou. Víme, že první 
školní den prvňáčka je dnem slavnostním, proto před školou hrála 
hudba, moderátor bavil nové školáčky a Dráček Mudráček s nimi tan-
čil a dováděl. V krásně vyzdobené třídě děti dostaly drobné dárečky 
a už zvonilo. Pro 62 nových žáků to bylo zvonění první a neobvyklé.

Za kolektiv pedagogů 1. tříd Eva Drešerová
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Pneumatiky, tlumiče a brzdy –

to jsou díly, které Vás drží 

na správné cestě. V našem 

autorizovaném servisu 

zkontrolujeme jejich stav. 

Vaše bezpečí je naší prioritou! 

Kontrola Vaší 
bezpečné jízdy Brzdy

Ko
la

Tlumiče

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®

Váš servisní partner Volkswagen  AUTO STYL a. s.
Jeremiášova 3, Praha-Stodůlky, tel.: 235 518 829, www.auto-styl.cz

399,–
Cena v Kč vč. DPH.

Centrum
všeho dobrého

KONTAKT:
Bokovka PUOR,

Siemensova 2717/4,
Praha 13,  Stodůlky

T: +420 277 271 505
E: info@bokovkarestaurace.cz

www.bokovkarestaurace.cz

1100 - 23001100 - 2300

Výborná kuchyně
Tankové pivo
Sportovní přenosy
Soukromé párty
Catering
Take Away
Dětský koutek

Klementova

Stodůlky
Stodůlky

Laurinova

Siem
ensova

nám. Junkových

Jerem
iášova
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V červnu vyhlásil Výbor pro vý-
chovu a vzdělávání Zastupitel-
stva MČ Praha 13 ve spolupráci 
s redakcí STOPu a sponzorem 
soutěže firmou Zahradnictví 
Král již druhý ročník soutěže 
O nejhezčí balkón a předzahrádku 

aneb Praha 13 plná květin. Po-
rota, která hodnotila všechny 
 doručené fotografie, byla složená 
ze zástupců veřejné správy, pod-
nikatelské sféry a občanských 
sdružení. A jak rozhodla? Nej-
více se líbily fotografie, které 

do redakce přinesla paní 
Vlasta Čermáková, 
na druhém místě se umís-
tila paní Jana Medová, po-
myslný bronz patří paní 
Haně Boldišové. Předání 
cen se uskutečnilo 
ve středu 19. září v budově 
radnice.                    Eva Černá

Praha 13 plná květin

Jedna z fotografií zaslaných paní Janou Medovou

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích 
pouze po dobu 4 hodin!

Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby se 
maximálně využil celý objem kontejneru. Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané 
využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů bude svo-
zová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení.

Upozorňujeme, že do kontejnerů v provozní době můžete odložit: starý nábytek, 
 koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: ne-
bezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektro -
spotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.
 

Ulice Stanoviště
Datum 
přistavení

Hodina 
přista-
vení

5. máje proti domu č. p. 325 26. 10. 16–20 

Amforová proti domu č. p. 1895 26. 10. 16–20 

Bellušova parkoviště proti domu 
č. p. 1804

17. 10. 16–20 

Böhmova parkoviště u kotelny 12. 10. 16–20 

Červeňanského u nást. ostrůvku BUS 30. 10. 16–20

Drimlova park. záliv u kontejnerů na tří-
děný odpad

13. 10.    9–13

Fantova před provozovnou Barum 15. 10. 16–20 

Chalabalova parkoviště u č.p. 2211 22. 10. 16–20 

Chlupova u mateřské školky 10. 10. 16–20 

Janského parkovací záliv proti č. p. 2211 18. 10. 16-  20

Janského rozšíř. chodník proti domu 
č. p. 2370

22. 10. 16–20 

Janského × Prusíkova rozšířený chodník u domu 
č. p. 2437

11. 10. 16–20 

K Fialce před bývalou prodejnou po-
travin

19. 10. 16–20

K Řeporyjím × V Brůdku u kapličky  8. 10.      
 2. 11.

16–20 

Kettnerova proti č.p. 2059 16. 10. 16–20 

Melodická  ×  Operetní 20. 10.   9– 13

Náměstí na Lužinách 31. 10.     16–20

Nušlova rozšíř. chodník mezi 
č.p. 2268–2269

27. 10.    9–13

Ovčí hájek parkoviště proti č.p. 2159 23. 10. 16–20

Pavrovského × Janského    1. 11. 16–20

Pavrovského  ×  Pře-
cechtělova

u kontejnerů na směsný 
odpad

25. 10. 16–20 

Pod Zličínem u retenční nádrže 27. 10.    9–13

Podpěrova u mateřské školky 24. 10. 16–20 

Sezemínská parkoviště u trafostanice 17. 10. 16–20 

Suchý vršek × V Hůrkách odst. plocha u polikliniky   9. 10.      
  5. 11.

16–20 

V Hůrkách na chodníku proti ul. Seydle-
rova

29. 10. 16–20 

Volutova parkoviště u trafostanice 25. 10. 16–20

Mobilní sběrné dvory (MSD) budou umístěny na uvedených stanovištích pouze 
po dobu 6 hodin. Občané zde budou moci zdarma odložit:  objemný odpad, dřevěný 
odpad, odpad ze zeleně, kovy.

Ulice Stanoviště
Datum
přista-
vení

Hodina
přista-
vení

Vackova x Oistrachova parkoviště 22.  9.  9–15

K Sopce část. zpevněná plocha proti 
restauraci U Šimáčků

23.  9.
21.  10.

 9–15

Běhounkova parkoviště  6. 10.
27.  10.

 9–15

Trávníčkova parkoviště  7. 10.  9–15

Údaje o termínu přistavení, místu, druzích odpadů a době realizace VOK a MSD budou 
i nadále uveřejňovány ve zpravodaji STOP a na webových stránkách městské části 
www.praha13.cz.

Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu vám zodpoví pracov-
níci odboru životního prostředí na tel. 235 012 470.

                                       Michaela Líčková

Harmonogram sběru biologického odpadu

 (listí, tráva, větvě, neznečištěná zemina, 
příp. kuchyňský  bioodpad rostlinného původu). NE živočišné zbytky!

datum ulice čas

14. 10. K Řeporyjím × V Brůdku  9–12

14. 10. K Hájům × Okruhová (zpevněná plocha)  9–12

14. 10. K Fialce – odstavná plocha u bývalých potravin  9–12

14. 10. K Sopce – proti restauraci  9–12

14. 10. Náměstí Na Lužinách  9–12

14. 10. Pod Zličínem – u retenční nádrže 13–16

14. 10. 5. máje – proti domu č.p. 325 13–16

14. 10. K Opatřilce × K Jihu 13–16

14. 10. U Kašny – odstavná plocha 13–16

17. 11. Pod Zličínem – u retenční nádrže  9–12

17. 11. 5. máje – proti domu č.p. 325  9–12

17. 11. K Opatřilce × K Jihu  9–12

17. 11. U Kašny – odstavná plocha  9–12

17. 11. K Řeporyjím × V Brůdku 13–16

17. 11. K Hájům × Okruhová (zpevněná plocha) 13–16

17. 11. K Fialce – odstavná plocha u bývalých potravin 13–16

17. 11. K Sopce – proti restauraci 13–16

17. 11. Náměstí Na Lužinách 13–16

Životní prostředí
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Je teplo z plynu opravdu levnější?

V poslední době se objevují dotazy na možnost případného odpojení od sítí CZT a pořízení domovních plynových kotelen s tím, že přechodem 
na vlastní kotelnu dojde k úspoře nákladů na vytápění. Je tomu skutečně tak, nebo jde pouze o snahu výrobců a prodejců plynových kotlů o zvýšení 
svých výnosů? Bohužel se ukazuje, že pravdivá je spíše druhá varianta. Na konkrétních příkladech zákazníků, kteří se odpojili, lze dokázat, že 
prodejci kotlů často a zcela vědomě zkreslují provozní náklady na vytápění tak, aby přesvědčili zákazníky o výhodnosti své nabídky.

Dovolte nám, abychom Vám poskytli pomoc a několik praktických rad, které Vám pomohou snížit náklady za teplo.

Základní podmínkou ke snížení nákladů na vytápění je snížení celkové energetické náročnosti objektu, a to jak na vytápění, tak na ohřev 
teplé vody.

První cestou je realizace projektů, jakými jsou celkové zateplení fasády domu, výměna oken a investice do nových zdrojů tepelné energie.

Druhou cestou, která je daleko úspornější a velmi efektivní, je vyregulování otopné soustavy objektu. Právě zde Vám, jako Váš dlouholetý ob-
chodní partner, nabízíme pomoc a řešení. Pro naše odběratele nabízíme bezplatnou poradenskou a konzultační činnost, v rámci které s Vámi 
projdeme smluvní ujednání a optimálně nastavíme odběrový diagram nebo výkonovou složku ceny. Zároveň Vás seznámíme s možnými technic-
kými řešeními, které se již osvědčily a přinesly našim odběratelům nemalé úspory.

Pokud přesto uvažujete o cestě nákladné investice do nových zdrojů tepelné energie, dovolte nám poskytnout Vám pár praktických rad, jak si 
předloženou nabídku na vybudování např. plynové kotelny v objektu zkontrolovat, a dále upozornit na možná úskalí, která je při uvažování 
o změně způsobu vytápění nutné vzít v úvahu.

Každou změnu způsobu vytápění stavby, což je i odpojení od CZT a vybudování vlastní kotelny, je nutné posuzovat podle stavebního zákona 
– je tedy nutné získat stavební povolení. Kromě toho musí taková změna splňovat mj. požadavky zákona o hospodaření s energií, zákona 
o ochraně ovzduší a energetického zákona. Ten v § 77 odst. 5 říká, že změna může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem 
orgánů životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané náklady a také náklady spojené s odpojováním od roz-
vodného tepelného zařízení hradí ten, kdo změnu nebo odpojení vyvolal.

Co se týče posuzování výhodnosti odpojení, které vychází z nabídek na realizaci těchto kotelen, je nutné upozornit na praktiky prodejců ply-
nových kotlů, kteří do nabídek uvádějí jako celkovou cenu tepelné energie z nové plynové kotelny pouze cenu za nakoupený zemní plyn, a to 
ještě chybně vypočítanou. Tím zásadním způsobem zkreslují skutečnost a neumožňují spravedlivé porovnání skutečných nákladů za teplo. Uváděná 
účinnost kotlů okolo 108 % je krásný obchodní tah, ale proč za toto „Perpetum mobile“ dosud nikdo nezískal Nobelovu cenu? Fyzikální zákony 
spalovacího cyklu platí stejně pro všechny druhy kotlů, takže faktická účinnost se pohybuje okolo 93 %. Jestliže dnes podle aktuálních ceníků 
různých plynárenských společností se cena za 1 GJ energie v plynu pohybuje okolo 360 Kč, pak jen palivové náklady na 1 GJ vyrobeného tepla 
činí více než 390 Kč/GJ. K těmto nákladům je ovšem nutné ještě přičíst všechny ostatní náklady, které jsou pro výrobu a rozvod tepelné energie 
nezbytné a které v předkládaných nabídkách a tedy ani ve slibované ceně tepla z vlastní kotelny nejsou často zohledněny a uvedeny. 

Jsou to například následující položky:

 • Největší položkou, která je často úplně opominuta, je vstupní investice na pořízení plynové kotelny, komíny a jejich   
  vložky, zásobníky vody, a třebaže to vše bude pořízeno z fondu oprav, tak to nejsou, jak často slýcháme, jiné peníze, ale   
  náklady ve formě předpokládaných odpisů vstupní investice, které je nutno do ceny tepelné energie zahrnout. Náklady  
  na plynovou kotelnu o výkonu 320 - 400 kW jsou od 1.100.000,- Kč výše.

 • Elektrická energie nutná k oběhu topné vody a větrání prostoru plynové kotelny, zde se jedná o 40 – 60.000,- Kč ročně. 
 • Revize a údržba, které jsou například u kotle o výkonu 320 - 400 kW odbornými firmami vyčíslovány na částku cca
  15.000,- Kč ročně.
 • Kontrola - kotel i přes jeho označení jako bezobslužný je nutné kontrolovat, na toto může být zaškolen konkrétní
  člověk, nebo můžete využít nabídek specializovaných firem, v takovém případě se jedná o částku 12.000,-  až 50.000,- Kč 
  ročně.
 • Topná voda a její chemická úprava, 1.000,-  až 15.000,- Kč ročně.
 • Další náklady – pojištění, splácení případného úvěru, plynová přípojka, odpojení od sítí CZT atd. – individuální, mohou 
  dosahovat až několika desítek tisíc Kč ročně nebo jednorázově.

Všechny tyto náklady nutné k dodávce tepla musíte hradit, byť z různých účtů, zatímco v ceně tepla od Pražské teplárenské jsou již kom-
pletně zahrnuty. Je proto na každém odběrateli tepla, aby si důkladně posoudil všechny ekonomické a technické aspekty odpojení od systému 
dálkového zásobování teplem a především ověřil, zda je tento krok pro něj skutečně výhodnější. 

Věříme, že poskytnuté informace jsou pro Vás užitečné a v případě Vašeho zájmu o poradu a konzultaci, prosím, kontaktujte vedoucího oddělení 
obchodní kanceláře, pana Stanislava Smolného, na tel. 266 752 327, e-mail SSmolny@ptas.cz nebo Ing. Milana Skývu, manažera péče o zákazníky, 
na tel. 266 752 335 nebo e-mail MSkyva@ptas.cz.

Pražská teplárenská a.s.
Partyzánská 1/7, 17000 Praha 7
www.ptas.cz



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2012 25

Fakultní ZŠ PedF UK, Trávníč-
kova 1744 (v blízkosti stanice 
metra Luka), nabízí volná místa 
v 6. ročníku ve třídách:
•  třída s rozšířenou výukou in-

formatiky a výpočetní techniky
•  třída s rozšířenou výukou 

němčiny a angličtiny (oba ja-
zyky po 3 hodinách týdně)

•  možnost sportovního rozvoje 
v klubech juda, stolního tenisu  
a tenisu
Jsme perspektivní školou se 

zaměřením na sport, cizí jazyky 
a počítače. 

Kontakt: 251 091 650, 
603 420 513.

                              František Hanzal, ředitel školy

Nabídka volných míst ve škole

Věřte nevěřte, ale v naší ZŠ 
Klausova na Velké Ohradě 
se opravdu začalo učit před 
dvaceti lety. Rozhodli jsme 
se, že naše výročí jaksepatří 
oslavíme. Začneme už 
v pondělí 8. října od 16.00 
do 17.30 hodin zahradní 
slavností. Sdělíme vám, co 
můžete v průběhu celého 
školního roku čekat, připravíme 
také stánky a stánečky, stanoviště 
se sportovními aktivitami, pís-
ničky apod. Do oslav se zapojí 
i Foglarovi Bobříci, budeme sou-

těžit v literární, výtvarné, 
 fotografické soutěži, setkáme se 
s pamětníky. Udělejte si čas 
a přijďte.              

Na setkání se těší žáci i zaměstnanci školy 

Oslavy odstartuje zahradní 
slavnost

Stalo se velmi příjemným zvy-
kem smíšeného pěveckého sbo-
ru Carmina Vocum, sídlícího 
v Praze 13, vyjíždět za poznáním 
a srovnáváním pěveckého umění 
do blízkých i vzdálenějších zemí 
Evropy. Letos jsme vyrazili 
na Balkán zúčastnit se srpnového 
festivalu pěveckých sborů 
v Ohridu, historickém městečku 
nazývaném perla Makedonie.

Makedonie nás ohromila mo-
numentálností svých hor a vlíd-
nou krásou Ohridského jezera, 
které díky své velikosti 
(cca 30 × 10  km) působí dojmem 
moře, s tím rozdílem, že voda je 
tak čistá, že lze skrz ni dohléd-
nout do hloubky 22 metrů.  
Na břehu jezera leží Ohrid, 
město, které bylo pro své hod-
noty zapsáno na seznam světo-
vého přírodního a kulturního 
dědictví UNESCO. Pro Čechy 
má význam především v souvis-
losti s žáky Cyrila a Metoděje, 
kteří se zde usadili a rozvíjeli sta-
roslověnskou liturgii. V rámci 
festivalového programu jsme 
měli možnost prohlédnout si nej-
větší skvosty města i jeho okolí, 
především středověké kostely 
a klášter, ale i římský amfiteátr 
a byzantskou pevnost. 

Ohrid choir festival 
(www.ohridchoirfestival.com), 
který byl důvodem naší cesty,  
patří k velmi prestižním akcím 

svého druhu. Sbory z patnácti 
zemí Evropy předvedly vynikající 
výkony, ať už v oblasti církevní 
hudby, lidových písní nebo popu. 
Cenu Grand Prix festivalu obdr-
žel komorní sbor Nadzieja z pol-
ského města Nakło n. Notecią, 
vedený mladým dirigentem Mi-
chałem Gackau. 

Náš sbor Carmina Vocum 
(www.carminavocum.cz), který 
byl přihlášen do nesoutěžní části, 
mohl díky širokému zaměření 
festivalu předvést celou řadu 
písní ze svého repertoáru – čes-
kých, anglických, latinských 
i makedonských. Největší úspěch 
měla skladba II. Rukovet roman-
tického skladatele Stevana St. 
Mokranjace, blízká hlavně domá-
címu publiku a popová skladba 
Barbara Ann, kterou jsme roz-
tleskali celý sál. Kromě pěvec-
kého programu jsme však měli 
možnost se setkávat s kolegy z ji-
ných částí Evropy na společen-
ských akcích – na beach party, 
makedonském večeru, ale i při 
koupání v Ohridském jezeře a při 
posezení v četných místních hos-
půdkách a kavárnách. 

Líbili jsme se a obdrželi jsme 
pozvání na další festivaly, mimo 
jiné do Soluně a Vilniusu. Chce-
te-li, přidejte se k nám a pojeďte 
také! Zkoušíme od 6. 9. každý 
čtvrtek od 19. 15 hod. v ZŠ Br-
dičkova na Lužinách.   Jana Svobodová

Perličky z Ohridu 

Občanské sdružení Rarach letos 
poprvé uspořádalo od 11. do 
18. 8. v Loutí u Nové Rabyně 
nad Vltavou integrační tábor pro 
děti zdravé i handicapované. Cel-
kem se ho zúčastnilo 42 dětí, 
z toho 26 se zdravotním postiže-
ním. O děti se staralo několik 
pedagogů ze ZŠ praktické a ZŠ 
speciální Lužiny. 

Tématický podtitul tábora zněl 
Z pohádky do pohádky aneb jak 
to bylo s Rumburakem. Děti 
měly za úkol zachránit pohádko-

vou říši, které se zmocnil zlý ča-
roděj. Celý týden se snažily 
plněním různých úkolů vrátit 

ztracené pohádky do babiččiny 
pohádkové knihy. 

Během tábora měly děti také 
možnost vyrobit si různé výrobky 
v dílnách. Zúčastnily se pohád-
kové pouti, na které utrácely vy-
dělané dukáty, autobusem se 
podívaly na zámek Konopiště, 
užily si několik táboráků a mohly 
se vydovádět na pohádkových 
bálech.

Osobně oceňuji velké nasazení 
všech zachránců pohádkové říše, 
kteří s nadšením a zaujetím plnili 

úkoly. Děti zdravé 
i handicapované 
pracovaly v tý-
mech, kamarád-
sky si pomáhaly 
a snažily se spo-
lečně dosáhnout 
vytyčeného cíle, 
čímž byl naplněn 
hlavní smysl inte-
gračního tábora.

Děkuji za po-
moc sponzorům, 
kteří dětem po-
skytli některé 

z odměn, a všem, kteří se na rea-
lizaci podíleli.

                         Martin Marek, hlavní vedoucí tábora

První integrační letní tábor

Na přání rodičů, týkající se ome-
zení možnosti nákupu potravin, 
které dětskému zdraví neprospí-
vají, jsme uzavřeli smlouvu 
s novým provozovatelem škol-
ního bufetu. Společnost Pohoda 
je pro nás zárukou, že smažené 
brambůrky a párky v rohlíku na-
hradí zdravější svačiny. Společ-
nost Pohoda provozuje také 

mléčný bar Bílá vrána, který na-
leznete kousek od metra Hůrka, 
v Kodymově ulici. V nabídce 
školního bufetu jsou kromě ná-
pojů také domácí bagety, koláče, 
saláty, pizzy. Sortiment nového 
bufetu měli možnost rodiče 
ochutnat během třídních schů-
zek 13. září.

                       Petr Vodsloň, ředitel FZŠ Mezi Školami

Školní bufet zdravě
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Letošním školním 
rokem vstupuje Zá-
kladní škola Kun-
cova ve Stodůlkách 
do 30. roku své 

existence a činnosti, a to s ra-
dostí, zdravým sebevědomím 
a ve výborné kondici. Škola byla 
otevřena 1. září 1983 jako první 
sídlištní škola tehdejšího Jihozá-
padního Města. Od roku 1990 se 
profilovala jako škola s rozšíře-
nou výukou matematiky a tuto 
tradici a dobré jméno si udržuje 

dosud. Od roku 1998 byly oteví-
rány třídy s rozšířenou výukou 
jazyků a nakonec od roku 2006 
i třídy s rozšířenou výukou tě-
lesné výchovy se zaměřením 
na basketbal a judo. Školu za 29 
let její existence absolvovalo více 
než 2 500 žáků. Od roku 2008 
jsou žáci od 6. do 9. ročníku při-
jímáni a zařazováni na základě 

prospěchu a předpokladů do čtyř 
studijních skupin: matematické, 
jazykové, sportovní a výtvarné 
(popř. hudební). Žáci všech sku-
pin jsou spolu v každé třídě 
v ročníku a dosahují mimořád-
ných výsledků a úspěchů ve vě-
domostních (matematika, český 
jazyk, dějepis, přírodopis, cizí ja-
zyky …), uměleckých (recitace, 
zpěv) a sportovních (basketbal, 
atletika, fotbal …) soutěžích 
a olympiádách. Škola si drží vy-
sokou úroveň výuky díky stabili-

zovanému 
pedagogickému 
sboru, jehož 
kvalifikovanost 
je 100%. V po-
sledních letech 
výrazně přibý-
vají žáci na I. 
i na II. stupni. 
Jejich počet do-
sáhl na počátku 
letošního škol-
ního roku 498 

žáků v 21 třídách. Letos byly 
otevřeny 4 první třídy, 7 oddělení 
školní družiny a pedagogický 
sbor se rozrostl o čtyři nové uči-
telky a dvě vychovatelky. Škola se 
může pochlubit výbornými ma-
teriálními a prostorovými pod-
mínkami. V každé třídě je 
interaktivní tabule, dataprojektor 
a PC s připojením k internetu. 

Celkem je ve škole 29 interaktiv-
ních tabulí, 34 dataprojektorů 
a 75 PC k výuce. Špičkově vyba-
vené jsou i odborné učebny pří-
rodopisu, chemie-fyziky, dvě 
počítačové učebny, jazyková la-
boratoř, školní knihovna aj. 
Během roku 2012 vedení školy 
nechalo vyrobit pro všechny žáky 
I. stupně skříňky (celkem 420), 
vybourat šatní kóje na II. stupni, 
položit nové linoleum, provést 
výměnu světel, malbu a pořídit 
308 šatních skříní žákům II. 
stupně. Zrekonstruována byla 
druhá počítačová učebna, kde je 
30 nových PC a zbrusu nový ná-
bytek. Vybudována byla dvě od-
dělení školní družiny, která jsou 
vybavena novým nábytkem. Nej-
silnější tradicí školy jsou úspěchy 
našich žáků. V loňském roce 
jsme měli např. vítěze v obvod-
ních kolech matematické olym-
piády, v olympiádě z českého 
jazyka i dějepisu, sedm 1. míst 

v pěvecké 
soutěži Buto-
vický zvone-
ček, obsadili 
jsme první 
místa v ob-
vodních 
a krajských 
kolech v bas-
ketbalu, pře-
hazované 

i v běhu a žáci 6. – 7. tříd se stali 
mistry ČR, když vyhráli celo-
státní soutěž školních basketba-
lových týmů And1 Cup.... 
Za účast a úspěchy v krajských 
kolech sportovních soutěží jsme 
se bodově zařadili na 10. místo 
v Praze. Je smutné a paradoxní, 
že škola s tak výbornými spor-
tovními výsledky jako jediná 
na obvodu Prahy 13 dosud nemá 
kvalitní venkovní hřiště a spor-
tovní zázemí. Ředitel školy proto 
bude s vedením naší městské 
části usilovat o získání dotace 
na vybudování školního sportov-
ního areálu. V letošním školním 
roce chceme na tradice školy na-
vázat slavnostní školní akademií 
(4. 12.) v KD Mlejn, zavedením 
jednotného školního oblečení 
s krásným znakem naší školy 
a ohňostrojem, který 30. výročí 
školy 1. 9. 2013 po Koncertu pro 
park zakončí. 

Pavel Petrnoušek, ředitel školy

První sídlištní škola slaví třicetiny

Pokud jste měli možnost se jako 
žáci nebo studenti zúčastnit za-
hraniční výměny nebo pobytu 
v nějaké cizí zemi, určitě se 
shodneme na tom, že jde o velmi 
silnou zkušenost, na kterou se 
velmi dlouho vzpomíná. Právě 
takový zážitek nabízí již druhým 
rokem ZŠ Mládí svým žákům 
v rámci projektu „Different but 
Similar“, který je financován ev-
ropským programem Comenius.

Během června se tak mohla 
desítka žáků ze sedmých až de-
vátých tříd vydat na setkání s ho-
landskými, německými, 
španělskými a tureckými kama-
rády. Šlo již o třetí setkání, tento-
krát rozdělené mezi holandské 
město Oisterwijk a německou 
aglomeraci Wuppertall.

Žáci byli ubytováni v samo-
statných chatkách a mimo pro-
jektové aktivity se o sebe museli 
postarat, tedy domluvit se, uvařit, 
uklidit. Mluvit anglicky bylo sa-

mozřejmostí, dokonce i mezi sebou 
v přítomnosti studentů z jiných 
zemí. V bungalovech jsme žili roz-
děleni tak, že v každém byli před-
stavitelé z každé země. Taky jsme 
vařili podle psaných receptů 
a z toho jen jedna z nás ho znala. 
A to se mi hrozně líbilo, jak jsme se 

dokázali na všem shodnout a na-
vzájem si pomáhat a přitom se 
i bavit. Bylo fajn poznat to, jací 
jsou Turci, Španělé, Němci a Ho-
lanďané a potvrdit nebo zbořit ste-
reotypy, které jsme všichni měli 
o těchto národech. V mezinárodně 
složených skupinách žáci praco-

vali ve workshopech na prezen-
taci, která byla součástí večerního 
představení pro rodiče a žáky ně-
mecké školy: Drama-workshop 
zahrál scénku vyjadřující povahové 
rysy přítomných národů, Fashion 
show-workshop si připravil tanec 
s typickým oblečením, jedna sku-
pina natočila dokumentární f ilm, 
Cooking-workshop uvařil pro ná-
vštěvníky 4 národní jídla a work-
shop karikaturistů ztvárnil 
stereotypy jednotlivých zemí. Re-
akce publika byly velmi kladné. 
Všichni tleskali a smáli se.

Bylo to možná nejpřátelštější se-
tkání projektu Comenius. Dou-
fáme, že až účastníci přijedou 
na setkání k nám do Česka, bude se 
jim tu líbit stejně, jako nám 
u nich...

A to bude již brzy – v březnu 
se všichni těšíme na shledanou, 
tentokrát pod taktovkou 
ZŠ Mládí v Praze.

Tomáš Klinka a zúčastnění žáci 

Žáci z Mládí byli evropským setkáním nadšeni
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Sportsmeni v zemích českých 
V Národním památníku 
na Vítkově můžete zhlédnout 
novou výstavu o zrodu sportu 
v českých zemích v 19. a po-
čátkem 20. století. Jak vypadala 
hra míčem ledovým i kopa-
ným, kdo byli lyžníci? Unikáty 
výstavy jsou jedny z nejstarších 
dochovaných lyží u nás i origi-
nální ilustrovaný deník prů-
kopníka a prvního lyžaře 

v Čechách Josefa Rösslera-Ořov-
ského. V některých tehdy vznik-
nuvších klubech se sportuje ještě 
dnes, například Klub českých tu-
ristů, SK Slavia, AC Sparta nebo 
SK Blesk. 

Výstava je další částí výstav-
ního cyklu Monarchie, který Ná-
rodní muzeum připravilo pro 
návštěvníky na sezónu 2012 – 
2013. Ten představí veřejnosti 
různé aspekty společenského, po-
litického i soukromého života 
společnosti v období let 1848 – 
1916, tedy za vlády Františka Jo-
sefa I., kdy byla tvář Čech i celé 
Evropy navždy změněna tech-
nickými vymoženostmi, industri-
alizací, urbanizací a technickým 
rozvojem. Více najdete na 
www.pamatnik.nm.cz.

Oslavte svátek seniorů na veletrhu 
 Senior Praha
Průmyslový palác na Výstavišti 
v Praze Holešovicích se 
od 5. do 6. října, vždy od 10 
do 18 hodin, otevře návštěvní-
kům druhého ročníku veletrhu 
Senior Praha. Jeho součástí bude 
festival Senior Fest i oslava Me-
zinárodního dne seniorů, který 
připadá na 1. říjen. K tomuto 
svátku seniorů bude připraven 

program s vystoupeními např. 
Evy Pilarové, Květy Fialové či 
Nadi Konvalinkové. Nebudou 
chybět ani zajímavé přednášky 
s možností zapojení návštěvníků 
do živých diskusí a bezplatná po-
radenská centra, jak z oblasti 
péče o zdraví, tak např. i o mož-
nostech úspor energií v domác-
nosti.

Letošní 11. ročník populární 
soutěže v běhu seniorů, Senior-
skou míli, odstartuje v sobotu 
6. října patronka závodu Dana 
Zátopková, která letos slaví de-
vadesátiny. Běh bude rozšířený 
o procházku a běh seniorů 
s vnoučaty Stromovkou. 
Více informací najdete na 
www.seniorpraha.cz/veletrh. 

                                         Dan Novotný

Stalo se v říjnu

Praotec škodovek
Z neúspěšného knihkupce nejúspěšnějším 
výrobcem aut a motocyklů v Rakousku 
Uhersku. To byl v jedné větě Vašík Kle-
mentů z Velvar narozený 16. října L.P. 1868. 
Po neúspěšném pokusu s prodejem kniž-
ních iluzí nadšenému cyklistovi a vizionáři 

snad múzy poodhrnuly oponu času, protože od toho okamžiku ví, že co se točí, točí 
peníze a to dá jednomu rozum, že když, tak jedině v Boleslavi. V r. 1895 s V. Laurinem 
zakládá opravnu a pak výrobu bicyklů Slavia a Laurin&Klement, r. 1899 vyjíždí první 
český motocykl. Po fenomenálních úspěších V. Vondřicha r. 1904 v nejslavnějším zá-
vodě CIM ve Francii dobývají motocykly z Mladé Boleslavi Evropu. Za rok vyjíždí první 
osobní a v následujícím nákladní vozy. Roku 1914 je firma největším výrobcem auto-
mobilů v mocnářství. V r. 1925 oba páni automobilku prodávají do Plzně a od této 
chvíle nese jméno Škoda. Já tam ale stejně ty dva, toho šikulu mechanika Vaška  
 Laurinů a toho osvíceného knihkupce Vašíka Klementů, vidím pořád.            

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Lesy
Lesů na katastru obce Stodůlek je cel-
kem 8 ha, jsou však rozdrobené, ne-
tvoří žádný celek. Část u Háje jest 
stará, ostatní porosty byly vysázeny 
po I. a II. světové válce na pozemcích, 
kde je špatná půda. Lesy převzala do 
obhospodařování státní lesní správa. 
Najdeme zde, kromě malého množ-
ství jehličnatých stromů, dub, habr, 
jasan, lípu, břízu, topol vlašský, ojedi-
něle osiku, z keřů trnku, hloh, vřes, šípkovou růži, ostružník. Také hub zde roste málo, 
neboť není dostatek vzrostlých lesů, které by udržovaly potřebnou vláhu a vytvořily 
dobrou humusní zem. Jen na březích kolem polních cest rostou špičky a na různých 
místech kolem kompostů žampion. Po cestách, které byly zavezeny odpadem z praž-
ských domácností, se nalézá hnojník obecný.        Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Procházka za sportem
Tentokrát bych vás rád pozval do rekreačně 
sportovního areálu Ladronka na Vypichu. 
Nebude se jednat o klasickou vycházku, 

navíc si tu můžete zajezdit na kolečkových 
bruslích, zaběhat nebo zacvičit na posilova-
cím nářadí, které je rozmístěno v prostoru 

parku. Čekají tu na vás asfaltové cesty s vyni-
kajícím hladkým povrchem nebo pískové 
cesty pro běh a chůzi. Kolečkové brusle si 
vezměte svoje, od jara se ale opět otevře půj-
čovna a budete si brusle moci půjčit. Na plo-
chách, kde se rekreačně sportovní areál 

nachází, byly původně vinice, 
které zde založil už Karel IV. 
V 17. století zdejší pozemky za-
koupil hrabě Filip Ferdinand de 
la Crone, přezdívaný Ladrone, 
který zde nechal postavit zá-
jezdní hostinec. Ten fungoval 
prakticky až do 19. století, kdy 
byl přeměněn na zemědělskou 
usedlost a později na byty. Bu-
dovy postupně chátraly a teprve 
v letech 2004 až 2005 byl objekt 
rekonstruován. Postupně se bu-

doval i rekreační a sportovní areál. V roce 
2010 proběhla rekonstrukce cest a byl vytvo-
řen ovál o délce 6,5 kilometru, který je večer 

osvětlen. 
V objektu 
bývalého 
hostince je 
dnes opět re-
staurace, kde 
se můžete 
po sportov-
ním výkonu 
osvěžit. Areál 
je hojně vyu-
žíván 
i v zimě, pro-
tože zdejší 

rozsáhlé louky lákají běžkaře. Doprava 
k Ladronce je velmi jednoduchá - jede sem 
autobus 174 z Velké Ohrady, Luk a Motola 
s výstupem v zastávce Vypich nebo nově 
i autobus 176 z Nových Butovic s výstupem 
v zastávce Spiritka. Přeji krásný zážitek. 

Tomáš Lubovský, 

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

TOULKY
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Inzerce

31. 8. 2012 jsme s láskou  o

vzpomněli nedožité 90. 
narozeniny pana Františka 
KARÁSKA z Trávníčkovy 
ulice, dlouholetého aktiv-
ního člena Klubu seniorů II. 
Za vzpomínku děkují man- 
želka Jaroslava a dcery  
Pavla a Jára s rodinami 

MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,  o lepení stropních podhledů,
včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

Stavební ZÁMEČNICTVÍ FER-MET –  o Stodůlky, 
tel. 739 612 745 (mříže, brány, ploty atd., i drobné kon-
struk ce).

Instalatérské práce Haluška o  – montáž, voda, plyn, 
kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.

Provádím zednické a obkladačské práce, obklad o

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné o

ceny i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 
a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

I o NSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 
večer, 602 938 399.

Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké, o

rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, 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.

E o LEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 
TEL. 602 976 979, NEŠPOR

Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení,  o

připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně – Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER. o

Tel. 608 928 283.
Autodílna Petrák – K Jinočanům 82, Třebonice, o

P-5 Tel. 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA, 
Favorit, Felicia, Fabia. Příprava a zajištění TP.

Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc, o

koberec, korek, plovoucí podlahy), práce i so+ne.
Tel. 603 271 240.

Stěhování MO & HER.  o Tel. 739 064 100, 739 004 723.
Instalatérské práce Samek (voda) –  o 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.

Autodoprava – Praha 13,  o Iveco maxi, rychle, levně,  
i menší stěhování, odvoz starého nábytku. Tel. 602 817 588.

Malování, štukování, tapetování, lakování /okna o ,
dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupelny, WC/, 
vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD  o

A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné o

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, o

fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

Prodlužování řas, Píškova 34. Tel. 603 890 000.  o

Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 2228, o

P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. Tel. 602 151 310.
Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši  o

kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky na
míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707.

Hodinový manžel David Praha - vám pomůže  o

vyřešit problém s veškerými opravami vašeho bytu 
či domu. Provádíme tyto práce: malířské, instalatér-
ské, zednické, zámečnické a také montáž nábytku 
a pokládání podlah. Jsme pro vás k dispozici na tel. 
774 111 999.

Vyfotografuji Vaši svatbu profesionálně  o dle Vašich 
představ. Tel. 737 169 031, mail: jitkadosoudil@seznam.cz.

Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. o

Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

Nabízím Vám kadeřnické služby  o všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových možností. 
Volejte 774 901 193.

Elektrikáři Kilián – Švarc. o

Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

Servis počítačů a notebooků o  u Vás doma či 
v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA poradíme, přijedeme, 
profesionálně opravíme, zaškolíme, tel. 222 769 774, 
www.vyjezdovyservis.cz.

Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového  o

jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 
mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908.

Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jističů, o

připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné desky, 
rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209.

Kadeřnictví Stodůlky, Vackova 1541.  o

www.kadernictvi-stodulky. Tel. 604 557 804. 
ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer  o

Tel. 211 148 037, 603 341 927.
Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! o  Nabízíme volná

parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova 
od 480,- Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory, 
slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. 
PO PŘEDPLACENÍ DVOU MĚSÍCŮ ZÍSKÁTE DALŠÍ DVA 
MĚSÍCE PARKOVÁNÍ ZDARMA.

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  o

opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010,
e-mail: ma.Proke@seznam.cz. 

Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, o

levně. Odvoz starého nábytku aj. odpadu k likvidaci.
Tel. 777 227 840. 

Výroba skříněk na míru – vyrobíme na přání cokoliv!  o

Akce 30% sleva na: ohraněné naformátované dílce, výběr 
300 dekorů, lamino, masiv smrk, buk, osb, cena je bez 
montáže. Domestav, www.kovaninabytkove.cz, 
mob. 776 334 190,  lze osobní odběr na 4 pobočkách v Praze.

Stavební práce na klíč – Fa. Kytír – rekonstrukce o

bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 
Cena, spolehlivost. Tel.  604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.

OPRAVY
ANTÉNY, SATELITY

@

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

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

Husníkova 2087         www.calounictvi-cepela.cz

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: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

AUTOSERVIS VRÁNA – OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK

TEL.: 603 117 059, 311 670 198   

WWW.AUTOVRANA.COM

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

www.elektroservisvolf.cz

ADVOKÁT
JUDr Kovanda

E.mail koe@

AUTO·KO A BOHOU·

8.600 Kã

Tel.: 775 771 294 www.autoskolabohous.cz

+ kompletní rekonstrukce
bytů - bytových jader,
koupelny, kuchyně, 
interiéry s kvalitou 

+ držitel certifikátu 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 
a OHSAS 18001:2007

www.starmont.cz

kontakt kancelář: Janského 2369, Praha 5
736 752 666, 235 520 573, starmont@seznam.cz

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

 
www.kovosluzba-plus.cz777 606 707 
Josefkoubek@seznam.cz

 

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

Služby

Vzpomínáme
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Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, o

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.
Geodetické práce kvalitně a levně 605 263 042. o

Zhotovíme geometrické plány, vytyčení pozemků, sta-
vební zaměření, převodní smlouvy. obo7@seznam.cz. 

Hodinový manžel, malování, štukování, kompletace  o

nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 
Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  o 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

Vedení účetnictví a daňové evidence  o 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.

Prof. chůva o  nabízí hlídání dětí od 0 let. Jsem časově 
flexibilní. Lokality (Praha 5, 13, Pha západ). Tel. 607 283 360.

Zhotovíme ENERGETICKÝ ŠTÍTEK o

(Průkaz energetické náročnosti budovy)
www.eprukazy.cz, tel. 775 663 269.

Kosmetika ALCINA a BIOLINE  o "jen pěstěná pleť 
je krásná", MASÁŽE " relaxace a uvolnění od bolavého 
těla" - laseroterapie, chemický peeling, aktivní séra 
a kúry, líčení denní a slavnostní, depilace teplým voskem, 
barvení, modelace - BONUS KARTA - dárky a služby navíc 
pro každou stálou zákaznici, možno uplatnit příspěvky 
od zaměstnavatele. GSM. 775 632 899, www.triplus.wbs.
cz, Salon Markéta - Hábova 1567/14, Stodůlky.

Kadeřnictví Stodůlky, Vackova 1541. Tel. 604 580 914. o

Přijmu sestru do ordinace dětského lékaře  o

se znalostí práce na PC. Tel. 602 849 184 večer po 19.hod.
Hledám kadeřnici a manikérku ŽL Řepy. Tel. 728 995 661. o

BRIGÁDA - Hledáme pracovníka pro zimní údržbu  o

4 vchodů panelového domu na období 11/2012 - 3/2013, 
lokalita Praha 5 Luka. Vhodné pro důchodce i studenty. 
Zajímavá odměna. Tel. 722 477 435.

Hledáme byt k pronájmu v Praze pro 2-3 osoby do  o

14 000 Kč včetně všech poplatků dle velikosti, 
možno od garsonky do 3+1, zařízení nerozhoduje. Tel. 
220 806 245, 605 845 088.

Pronajmeme dva byty na Praze 5, garsonku za 8 000 Kč  o

a 2+kk za 9 900 Kč měsíčně. Ceny včetně poplatků 
i energií. Tel. 777 260 333.

Manželský pár hledá byt k pronájmu ( 1+kk, 2+kk )  o

u metra Hůrka, ne RK. Tel. 776 049 709.
Vyměním byt 3+1, 82 m o 2,dr., st. Luka za větší. 

(Přizděná předsíň nebo prostorný sklep). Ne 1. a poslední 
podlaží. Tel. 733 549 726. 

Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 4+1  o

u metra Hůrka, RK ne. Tel. 722 913 913.
Koupím byt a dům kdekoli v Praze. 1+kk, 1+1, 2+kk,  o

2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1. Původní stav i po rekonstrukci. 
Družstevní i osobní vlastnictví. Možno i se zástavou, 
dluhy nebo exekucemi. Platba je možná i hotově 
do 48 hodin! Stačí zaslat sms! Tel. 722 509 948.

Kuřáci, odvyknete na 90%, Tel. 224 214 617, o

604 207 771.
Hathajoga-joga pro každý den. Cvičení ásan, o

pránajma, relaxace. Každé pondělí od 10.9. V 19 h 
v příjemném prostředí MŠ Podpěrova. Tel. 720 484 465. 

Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná,  o

zkušená, důraz na komunikaci. Tel. 606 493 155.

Nabízím výuku něm. jazyka – Lužiny. o  774 536 627  Leona.
Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. o  733 363 404.
Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  o

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
Z důvodu velkého zájmu otvírám nové lekce  o

Hathajógy - pro začátečníky i pokročilé, ženy i muže 
v blízkosti metra Lužiny a Luka, dopol. i večer cena 80,- Kč 
za lekci, možnost příspěvku od zdravot. pojišťoven. Bližší 
info 606 493 155 Jarmila.       

Hledám studentku (paní), která 1 - 2x týdně vyzvedne  o

5-r dceru z MŠ Ovčí hájek - občas hlídání. Tel. 605 262 704.          

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu garážová stání za o

1500,- Kč měsíčně v Domě Sluneční náměstí, Nové Butovice, 
Praha 13 – vedle radnice. Volejte 602 189 475, 602 139 857, 
mail: miroslav.ballek@metrostavdevelopment.cz 

Pronajmu garáž V. Ohrada, Bašteckého ul.,  o

Tel. 720 247 737.
Nabízím dlouhodobý pronájem garáže na Velké  o

Ohradě v uzamykatelném boxu. Tel. 774 065 119 .
Nabízíme pronájem nebytových prostor v ulici o

Hostinského u zdravotního střediska. Nabízíme 
k pronájmu nebytový prostor vhodný pro malou kancelář 
o rozloze 19,5m2, s vlastním sociálním zařízením. Cena 
300 Kč/m2+ poplatky a nebytový prostor vhodný např. 
jako sklad o rozloze 37,88 m2. Cena 200 Kč/m2 + poplatky.
Možno i jednotlivě. Informace na tel. 739 157 952,
nebo e-mail: hostinskeho1535@seznam.cz.

Pronajmu střežené garážové stání v domě hned  o

vedle stanice metra Hůrka. Tel. 774 314 140.
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu nebytové prosto- o

ry (sklad, kanceláře) cca 250 m2 v Domě Sluneční náměstí, 
Nové Butovice, Praha 13 – vedle radnice. 
Volejte: 602 189 475, 602 139 857,
mail: miroslav.ballek@metrostavdevelopment.cz

Pronajmu garážové stání, 50m Hůrka o , 
bezp.přístup na čip, SMS 606 655 651.

LUCA AUDIT s.r.o.
účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357, 251 624 056
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2

Tel. 226 216 914, 739 426 643

www.antikvariat-nika.cz

Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,
ve středu 10.00–19.00 hod.

ÚŘAD STÁTNÍ SPRÁVY 

hledá zájemce o pozice: 
uklízeč, skladník, personalista, právník, 

překladatel AJ, NJ + AJ/FJ . 

Bližší info získáte na tel. 224 235 496

B+B service s.r.o., Praha 5
Plzeňská 215/b-areál STK  Motol

Tel.: 257 225 254, 603 453 722, 604 875 766
Po - Čt  8,30 - 18,00 Pá 8,30 - 15,00

www.autoservisbb.cz

Příprava vozu a zajištění STK

SERVIS
všech
ZNAČEK

PNEUSERVIS  

AUTOSERVISAUTOSERVIS

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

✁

Prodej–koupě–pronájem

Zaměstnání

Byty

Různé
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Zkontrolujte si platnost Tech. prohlídky!
Hrozí ztráta 5 bodů a pokuta až 10 000 Kč!

STK tel.: 257 210 963

Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny:
Po, St 7 - 17 hod.

Út, Čt 7 - 15,30 hod.

www.stkmotol.cz

STK Motol, Praha 5, Plzeňská 215b

STK Motol provádí technické, evidenční,
dovozové a přestavbové prohlídky pro osobní

a nákladní automobily, přívěsy (do 3,5t)

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

OČNÍ OPTIKA   JL
v přízemí oční
kliniky

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

 FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 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

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12
„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 
„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

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

10% sleva
s tímto inzerátem

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

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

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

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.
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Program klubů seniorů říjen 2012 

Klub seniorů I 
(pondělí 13 – 16 hod.)

  1. 10. Mezinárodní den seniorů  Svatava Bulířová

  8. 10.  Příprava programu klubu 
do června 2012                          Svatava Bulířová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 10. 70. výročí vysídlení Neveklovska   František Kundrát

22. 10.  Literární pásmo                      Kamila Šmídová

           Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

29. 10.  Káva o čtrnácté – vzpomínáme        Svatava Bulířová

Děkujeme všem, kteří přišli popřát v červnu čtyřem čle-
nům našeho klubu k devadesátým narozeninám. Srdečné 
blahopřání přijali s dojetím nejen oslavenci, ale i všichni 
členové klubu. Budeme dlouho vzpomínat. Za devadesát-
níky Bohumil Fořt a Svatava Bulířová.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

 2. 10.  Ve Mlejně zhlédneme představení 
           Divadelního studia Neklid – začátek je ve 13 hodin

    9. 10. Písně od Jadranu nám zazpívá Anna Kordič 

16. 10. Cvičení na židlích                        V. Urbanová

23. 10.  Na kytaru nám zahraje Jan Jungman 

30. 10.  Potrénujeme si paměť              Milada Tomašovičová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 

a Svaz postižených civilizačními 

chorobami

  3. 10.  Zahraje nám Branické Duo   Michal Kotaz

10. 10.  Přednáška o diabetu  Alena Petříková

17. 10. Přednáška vrchní sestry z charity 

   o poskytování  zdravotní péče  

   v době nemoci            Kateřina Hlaváčková

24. 10. Zahraje a zazpívá nám Salonní  

   orchestr Václava Vomáčky    Václav Vomáčka

31. 10. Zhodnocení programu v říjnu, 

   čerpání grantu                   Helena Hrdoušková

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

tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v mě-
síci ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace 
o činnosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která 
je umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě 
 bývalého obchodu).
 František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

   3. 10. Promítání videa
10. 10. Nabídka rehabilitace
17. 10. Následky diabetu
24. 10. Co je diabetes
31. 10. Promítání videa

Každou středu je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 
hodin služba  pro potřeby diabetiků. Všechny akce se ko-
nají v Domě pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746, vždy 
od 15.30 hodin v klubovně. Výbor se schází každou první 
středu v měsíci od 14 hodin. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Blahopřejeme své milé a spra-
vedlivé předsedkyni paní Vlastě 
Cebákové, která se 12. října do-
žívá krásných 85 let. V osadě 
Pod Majerovic několik desetiletí 
zahrádkaří a funkci předsedkyně 
vykonává devátým rokem. 
Do čela osady se neohroženě po-
stavila v nejkritičtější době, kdy 

 čelila útokům skupiny „podni-
katelů“, jejichž cílem bylo za-
hrádkáře vytlačit a osadu 
zlikvidovat. Přejeme paní před-
sedkyni pevné zdraví a sílu 
do dalších let jejího plodného 
 života.     

Členové výboru Základní organizace Českého 

zahrádkářského svazu Pod Majerovic

Gratulace předsedkyni 
zahrádkářů

Již osmým rokem pořádá radnice 
Prahy 13 podzimní výlet pro 
naše seniory. Ani v tomto roce 
nebyla tato dlouholetá tradice 
porušena.

Ve dnech 13. a 14. září pozval 
starosta David Vodrážka 
70 členů místních klubů seniorů 
na autobusový zájezd do nedale-
kých Hořovic, kde pro ně byla 
připravena pro-
hlídka zámku 
a přilehlé zá-
mecké zahrady. 
Během této pro-
hlídky načerpali 
mnozí senioři 
 inspiraci k rodin-
nému výletu. 

Následoval 
společný oběd se 
starostou Davi-
dem Vodrážkou 
a jeho zástupcem 

Davidem Zeleným v nedaleké 
restauraci. Druhý den starostu 
doprovodil jeho zástupce Aleš 
Mareček. Na obědě starosta pro-
nesl přípitek a poděkoval všem 
členům sedmi klubů za jejich ce-
loroční práci a neutuchající akti-
vitu. Popřál jim také mnoho 
zdraví a úspěchů i v dalších 
 letech.          Petra Fořtová

Výlet na zámek Hořovice

Ve čtvrtek 26. července oslavili 
65 let společného života manželé 
Marie a Jiří Němejcovi ze Sto-
důlek.

Za Městskou část Praha 13 
jim poblahopřál starosta David 

Vodrážka. Přání všeho nejlepšího 
do dalších společných let připo-
juje také občansko-správní odbor 
Úřadu městské části Praha 13.

     Jana Dvořáková, 
vedoucí odboru

Srdečně blahopřejeme



Pobočka - Galerie Butovice www.CHIRS.cz  Pobočka - Luka

PRODEJ bytu 3+1, 83 m², 
P 13 - ul. Suchý Vršek
Původní umakartové jádro, nová plastová 
okna na Z, podlahy - PVC a koberce. V domě 
nový výtah, stoupačky a rozvody. Velký 
sklep - 4,7 m². V okolí zeleň a dětská hřiště.  
Tel. 224 326 768 Ing. Kateřina Chlupáčová

PRODEJ RD, cca 250 m², 
P 5 - ul. Armády
Dvougenerační RD z roku 1938 na pozem-
ku 568m². 2 nadzemní podlaží a podskle-
pení. Nemovitost je vhodná jak pro ro-
dinné bydlení, tak i pro komerční účely.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ 1+kk, 39 m², 
P 5 - ul. Nušlova
5. patro z 8-patrového panel. domu. Původ-
ní, udržovaný stav. Plastová okna na východ. 
Koupelna a WC zvlášť. K bytu patří komora 
na chodbě a sklep. Hypotéku zařídíme!
Tel. 224 326 768 Anastasia Khaymina

PRODEJ bytu 3+kk, 119,5 m², 
P 5 - ul. Kakosova
Cihlová novostavba komplexu Šafránka. 
Orientace bytu na JZ. K bytu náleží garážo-
vé stání. Krásně upravená zahrádka na-
vozuje pocit bydlení v rodinnem domku.
Tel. 224 326 768 Renata Šolcová

PRODEJ RD 3+kk, 164 m², 
P 13 - ul. Na Klínech
Nachází se na okraji Prahy - Třebonice. Zahrada 
502 m². Díky odhlučňovací stěně a živému plotu 
není provoz téměř slyšet. Vhodný jak k celoroč-
nímu pobývání, tak i k rekreačním účelům. 
Tel. 235 310 654 MgA. Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 4+kk, 150 m², 
P 6 - ul. Na Okraji
2.NP cihlové budovy v areálu Hvězda. 3 ne-
průchozí pokoje, dvě koupelny. Orientace na 
V a Z stranu. Garážové stání a 2x sklep. Lukra-
tivní lokalita, v blízkosti letohrádek Hvězda. 
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 1+kk, 62 m², 
P 13 - ul. Melodická
Cihlový dům z roku 2005 v komplexu Harmo-
nie. Terasa 9 m², orientace na JZ. Podlahy - dlaž-
ba, bezpečnostní vstupní dveře. Poplatky činí 
včetně FO 2033,-Kč. K nastěhování ihned. 
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 2+kk, 53 m², 
P 13 - ul. Zázvorkova
4. patro dvanáctipatrového domu. Kompletní 
nadstandardní rekonstrukce a dispoziční úpra-
va. Koupelna s rohovou vanou. Podlahy lamino 
a kvalitní dlažba. Ve vnitrobloku dětské hřiště. 
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 4+kk, 98 m², 
P 13 - ul. Lýskova
DV s nulovou anuitou. Orientace J a S. 
2. patro panelového domu. WC oddělené, 
koupelna s vanou. Byt je zvětšen o prostor 
chodby. Další byt 3+1/B i s garáží vedle.
Tel. 224 326 768 Ing. Kateřina Chlupáčová

PRODEJ bytu 2+kk, 96 m², 
P 5 - ul. Petržílkova
Vysoké stropy, lodžie a dvě garážové stání. Velká 
koupelna s WC, další WC zvlášť. Podlaha dřevě-
ná, v předsíni dlažba. K bytu patří sklep a spíž. 
Byt je situován ve 20 NP. Nádherný výhled! 
Tel. 224 326 768 Natalia Terenina

PRODEJ bytu 1+kk, 42 m², 
P 5 - Zbraslav
1.NP novostavby z roku 2006. Orientace na JV. 
Koupelna s vanou, WC zvlášť. Sklepní kóje s oknem 
na stejném patře. Možnost zakoupení/ pronájmu 
parkovacích míst. Vynikající sportovní možnosti.
Tel. 235 310 654 Miroslav Šerák

PRODEJ bytu 3+1, 126 m², 
P 5 - Barrandov
Cihlový dům. Výborný stav, skvělá dis-
pozice - velký obyvák, dvě velké šatny, 
2xWC. Nevyžaduje žádné investice, 
ihned k nastěhování. Zděná garáž.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 3+kk, 81 m², 
P 13 - ul. Bronzová
5.patro z 11.patrového panelového domu. DV 
s převodem do OV, anuita cca 460 000,- Kč. 
Byt je po rekonstrukci. Možnost přikoupení 
zádveří. Financování možné hypotékou. 
Tel. 235 310 654 Anna Šafářová

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m², 
P 5 - ul. Lipovská
Novostavba v rezidenci Zličínský dvůr. Plovoucí 
podlahy, dlažba, dřevěná okna. Koupelna a toaleta 
jsou společně. K bytu náleží sklep. Garážové stání 
v suterénu. Krásná dřevěná terasa a předzahrádka.
Tel. 235 310 654 Mgr. Lilia Goldina

PRODEJ domu, 210 m², 
P 5 - Radotín
KO - 70 m² a RD - 140m² včetně nádvoří. V 1.
patře 3+1 po celkové zdařilé rekonstrukci. Dům 
je celý podsklepen. V podkroví velké prostory 
- možnost vybudování dalšího bytu.
Tel. 251 815 902 Marie Spáčilová

PRODEJ 3+1, 77 m², 
P 13 - ul. K Rovinám
2.patro 3patrového panelového domu, orientace 
J - S. Původní stav, vhodný k rekonstrukci. Vy-
tápění a ohřev vody vlastní plynovou kotelnou. 
Velmi klidná lokalita s dostatkem zeleně. 
Tel. 224 326 768 Ing. Kateřina Chlupáčová

PRODEJ vily, 321 m², 
P 5 - Hlubočepy
Klasická prvorepubliková vila v klidné ze-
lené rezidenční čtvrti Prahy 5 s výbornou 
dostupností. Vhodný na pronájem nebo 
rodinné bydlení. K nastěhování ihned. 
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ RD, 200 m², 
P 5 - Slivenec
RD z roku 2003, se 2 byt. jednotkami (6+1 
a 1+kk). Atypicky řešené ložnice, stropy obloženy 
dřevem. V suterénu bazén, posilovna. Ohřev vody 
zajišťují solární kolektory, elektřina a plyn. 
Tel. 251 815 902 Marie Spáčilová

PRODEJ bytu 3+1, 109 m², 
P 13 - ul. U Jezera
7. patro z 12ti patrového panelového domu s výtaho-
vou přístavbou. DV s nulovou anuitou. Zděné jádro, 
dvě zasklené lodžie, prostorná komora. Orientace 
na JZ a SV. Velký dostatek úložných prostorů.
Tel. 235 310 654 Artur Alexandrov

PRODEJ RD 4+kk, 150 m², 
Dobříš
Velmi dobrý stav, luxusně zařízený interiér. 
V hlavní místnosti krb a přímý vstup na zahradu, 
nádherná velká koupelna s podlahovým topením. 
Na pozemku je dvougaráž, krytý bazén, skalka.
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

PRODEJ celého patra 
s půdou, P 5 - Smíchov
Prodej celého posledního patra a půdní-
ho prostoru se čtyřmi balkóny na všech-
ny světové strany. K rekonstrukci. 
Nádherný výhled na centrum Prahy.
Tel. 251 815 902 Oksana Vorochta

PRODEJ bytu 2+kk, 53 m², 
P 5 - Barrandov
3.patro cihlového domu. Z obývacího 
pokoje vstup na balkon. Koupelna a WC 
společně. Orientace na V. Podlahy pokrývá 
dlažba a plovoucí podlaha. Výhodná cena!
Tel. 251 815 902 Oksana Vorochta

PRODEJ RD nebo KO, 220 m², 
P 5 - ul. Řeporyjská
3podlažní RD na pozemku 700m², velmi 
dobře udržovaný. Půdu lze zrekonstruo-
vat na obytné prostory. Využití k bydle-
ní i ke komerčním účelům.
Tel. 224 326 768 Ing. Kateřina Chlupáčová

PRODEJ bytu 2+1, 69 m², 
P 13 - ul. Petržílkova
Zajímavě řešený, tichý a světlý po celý 
den. Orientace na V a J. Koupelna 
a WC zvlášť. Garážové stání. 
Výhodná investice!
Tel. 224 326 768 Anastasia Khaymina

Poraďte se s námi!
info@chirs.cz

Tel. 604 133 108

PRODÁVÁTE 
A NEJDE TO?

RODEJ bytu 3+1, 83 m², 
13 - ul. Suchý Vršek

ůvodní umakartové jádro, nová plasto
kna na Z, podlahy - PVC a koberce. V dom
ový výtah, stoupačky a rozvody. Vel
klep - 4,7 m². V okolí zeleň a dětská hřiš

l 224 326 768 I K t ři Chl áč

PRODÁNO

PRODEJ bytu 2+kk, 53 m²
P 13 - ul. Zázvorkova

patro dvanáctipatrového domu. Komple
adstandardní rekonstrukce a dispoziční úp
a. Koupelna s rohovou vanou. Podlahy lami
kvalitní dlažba. Ve vnitrobloku dětské hřiš
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

PRODEJ 3+1, 77 m²,
P 13 - ul. K Rovinám

patro 3patrového panelového domu, orienta
- S. Původní stav, vhodný k rekonstrukci. V
pění a ohřev vody vlastní plynovou kotelno
elmi klidná lokalita s dostatkem zeleně.
l 224 326 768 I K t ři Chl áč

PRODÁNO

RODEJ RD nebo KO, 220 m
P 5 - ul. Řeporyjská
podlažní RD na pozemku 700m², velm
obře udržovaný. Půdu lze zrekonstru
at na obytné prostory. Využití k bydl
í i ke komerčním účelům.
l 224 326 768 I K t ři Chl áč

PRODÁNO
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Divadlo

  4. 10. čt 19.30 EMÍLIE 
Cirkus Mlejn
Živá originální hudba v podání Alžběty Kostrhunové byla v roce 
2011 oceněna na italském Festival Teatrale Internazionale 
 „CASTELLO DI GORIZIA“.

  5. 10. pá 19.30 POSTAV NA ČAJ!
Cirkus Mlejn
Poetická novocirkusová groteska vhodná pro celou rodinu. 

14. 10. ne 18.00 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu 
Cirkus Mlejn a hosté
Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem na šálách.  
Mezinárodní multižánrové novocirkusové představení vzniklo 
jako součást projektu Klub Mlejn, v rámci partnerství s Hlavním 
městem Prahou.

18. 10. čt 19.30 HRA
Cirkus TeTy
Novocirkusové představení spojující visutou akrobacii s prvky 
absurdního dramatu. 

25. 10. čt 19.30 DOPIS OD TÁTY
Kairos II
Premiéra nového divadelního představení.
Na motivy románového bestselleru P. Younga „Chatrč“, který 
jsme adaptovali do našeho prostředí.
Scénář a režie: Vladimír Vácha

  1. 11. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ!
Cirkus Mlejn

  2. 11. pá 19.30 EMÍLIE
Cirkus Mlejn

10. 11. so 19.30 DYNAMO
Premiéra nového představení Cirkusu Mlejn.
Režie a choreografie: Ilona Jäntti (FI)
Projekt je podpořen Magistrátem hl. města Prahy.

11. 11. ne 19.30 DYNAMO
Cirkus Mlejn
 

Děti    začátky 15.00, není-li uvedeno jinak  

   7. 10. ne 15.00 ZLATÁ RYBKA
hraje: Naoko Taniguchi
režie: Zoja Mikotová
scénografie: Yumi Hayashi
Představení je určeno pro rodiny s dětmi od pěti let, hraje se 
hlavně česky a trochu i japonsky. Vznik představení podpořia 
japonská nadace Japan Foundation.

14. 10. ne 15.00 ODPOLEDNE S PANEM HUBOU
Lukáš Vláčil
Klaunské představení, které není pouze „pohledovým“ diva-
dlem! Navíc si každý malý divák odnese domů dárek. Vhodné 
pro děti od 2 let.

21. 10. ne 15.00 KÁJA V CIRKUSE
De Facto Mimo Jihlava
Léčivá pohádka plná atrakcí a písniček. 

   4. 10. ne 15.00 NÁŠ EMAN aneb Nefňukat!
Tonda Novotný
Spousta legrace, pouliční šmíra, písničky, loutky, poezie, 
 absurdita, rodinné divadlo, pantomima, laskavý humor...
Vhodné pro děti od 7 let.

Koncerty:

10. 10. st 19.30 NEZMAŘI České Budějovice
Koncert k 2. narozeninám Mlejna.

17. 10 st 19.30 OZVĚNY PORTY 2012
Hrají: VASILŮV RUBÁŠ + host: JARABÁCI

24. 10. st 19.30 Simona KLÍMOVÁ a Michael JANÍK v pořadu „Starej 
a mladá“

31. 10. st 19.30 ROHÁČI – po delším čase opět ve Mlejně

   7. 11. st 19.30 Miky RYVOLA + přátelé

14. 11. st 19.30 BLUE EFFECT

PROGRAMY PRO ŠKOLY
Objednávky na www.mlejn.cz – sekce PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, SŠ.
11. 10. čt   9.00  

  
NEZMAŘI – KONCERT PRO DĚTI aneb Hodina zpěvu 
s Nezmary, dle zájmu i v 10.30

27. 11. út  9.00 (ZŠ)
10.30 (MŠ)

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadlo DRAK 

Kurzy:

NOVĚ: TEEN CIRKUS (13 – 18 let) od října 2012
Divadelně cirkusový kurz zaměřený na pohyb všeho druhu: akrobacie, žonglování, 
balanc na kouli, vzdušná akrobacie na trapézách a šálách, trampolína apod. 
pondělí 16.30 – 18.00, PŘIJĎTE SI TO VYZKOUŠET NA UKÁZKOVOU HODINU 
1. 10. v 16.30 – ukázková hodina zdarma

NOVĚ: POZEMNÍ AKROBACIE A BALANC NA RUKOU
Kurz bude zaměřen na základní i pokročilejší akrobatické prvky na zemi, na párovou akro-
bacii a na handbalancing. Je vhodný pro všechny úrovně pokročilosti. Pro mládež a dospělé.

Různé:

PŘIPRAVUJEME:
3. 11. so 15.00 25 LET SOUBORU LUČINKA

Program připravený na oslavu 25 let prožitých s Lučinkou. Během 
celého dne bude probíhat výstava fotografií a upomínkových před-
mětů spojených s Lučinkou, od 15 hod se představí děti z Lu-
činky ve svém pořadu „Od jara do zimy“, v 18 hod začne 
pořad „Čtvrt století (rádi) s Lučinkou“, kde se sejdou dospělí 
členové (současní a bývalí), aby zavzpomínali na uplynulá léta.

Klub Mlejn se letos zapojil 
do programu 9. ročníku festivalu 
Letní Letná hned dvakrát. Zá-
věrečným představením festivalu 
byla Emílie, kterou má Cirkus 
Mlejn v repertoáru od dubna 
minulého roku. Jeden festivalový 
večer v produkci Mlejna byl vě-
nován také jeho zahraničním 
spolupracovníkům. Skupina 
Collectif and then... z Londýna 
zahrála své klaunsko-akroba-

tické představení 
We Do Love Little 
Kittens a přinesla di-
vákům výbornou zá-
bavu. Další dvě části 
večera patřily Iloně 
Jäntti. Její vystoupení 
byla opět skvělá. Ak-
robacie na laně spo-
jená s projekcí 
přenesla plně obsa-
zený cirkusový stan 

do nové dimenze a vystoupení 
na třímetrové visuté hrazdě 
bylo skutečným vzdušným bale-
tem a obrovským zá žitkem pro 
téměř 400 diváků. Tato akro-
batka a choreografka z Finska 
nyní připravuje s mezinárodní 
skupinou nové před stavení 
 Dynamo, premiéra bude v so-
botu 10. listopadu ve Mlejně.

Dagmar Roubalová, 
KD Mlejn

Mlejn a přátelé na Letní Letné
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Pátek 12. 10. • 8.00 – 16.00 
Den otevřených dveří s Evou Kacanu
Diakonie ČCE, středisko v Praze 13 – Stodůlkách, 
Vlachova 1502

V rámci Týdne sociálních služeb zveme širokou veřejnost 
na besedu s naší paralympioničkou Evou Kacanu, která se 
uskuteční ve 14.00 ve stacionáři během dne otevřených 
dveří. Více na www.diakoniep13.cz.

Čtvrtek 20. 9. – pátek 5. 10.
Výstava obrazů Václava Benedikta
Atrium radnice, Sluneční náměstí 13, Nové Butovice

Zveme vás na výstavu 
obrazů malíře, který zau-
jímá pevné a respekto-
vané místo v současné 
české výtvarné kultuře. 
Výstavu pořádá ke svému 
životnímu jubileu.

Středy 3., 17., 31. 10. • 12.00 – 16.00
Paličkování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada

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

Pátek 5. 10. • 9.00 – 13.00
Tichá cesta 2012 – první česká soutěž 
 elektromobilů
Sluneční náměstí, Nové Butovice

Přijďte povzbudit účastníky závodu Tichá cesta 2012 – tří-
etapového závodu posádek elektrokol a elektromobilů. 
Od 9.00 budou na náměstí vystaveny soutěžní elektromo-
bily, představí se elektromobilní firmy a organizace. Každý 
si bude moci vyzkoušet jízdu na elektrokole. V 10.00 odstar-
tuje první etapa pro elektrokola, jejíž 18 km dlouhá trať po-
vede Prahou 13 a Prahou 5. Ve 13.00 odstartuje i druhá 
etapa vedoucí z Prahy 13 do Vrchlabí (cca 140 km), kterou 
absolvují elektromobily s dvoučlennou posádkou. Těm je ur-
čena i třetí etapa závodu v sobotu 6. 10. Ta je nepovinná 
a vede z Vrchlabí do Brna (cca 200 km). Pořadateli závodu 
Tichá cesta 2012 jsou Asociace elektromobilního průmyslu 
a Praha 13 ve spolupráci s městem Vrchlabí. Hlavním part-
nerem závodu je PRE, a.s. Více na www.praha13.cz.

Sobota 6. 10. • 10.00 – 14.00
Šustí – prasátko, andílek
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada

S sebou pevnou nit, nůžky, drát, vatu. Malé množství šustí 
k dispozici. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 
Více na www.klt.phorum.cz.

Neděle 7. 10. • 9.30
Den v sedle s tématem Dračí vejce
Bučovice 19, Votice

Tato neděle bude ve znamení jízd na koni a doprovodného 
programu. Akce je určena dětem s doprovodem a je nutné 
se na ni předem přihlásit u Lenky Bohuslavové na l.bohusla-
vova@zajiceknakoni.cz. Rodiny s dětmi s handicapy zdarma, 
ostatní 200 Kč/den/dítě.

Středa 10. a čtvrtek 11. 10. • 9.00 – 11.00
Adaptační program – beseda
Mini školička Beluška, Bellušova 1828

Pro děti bude zajištěna svačina, nápoj a program aktivních 
her s učitelkou. Vám se bude plně věnovat vedení školičky. 
Seznámíte se nejen s prostředím, ve kterém se bude vaše 
dítě pohybovat, ale také s naším mimoškolním vzdělávacím 
programem, provozním a bezpečnostním řádem, s učitel-
kami (tetami) a ostatními zaměstnanci naší školičky. 
Vstupné je 40 Kč/1 dítě. Více na tel. 733 565 778, 
www.facebook.com/SkolickaBeluska, info-ms@seznam.cz.

Sobota 13. 10.
Od knihovny ke knihovně
Start na zastávce autobusu Řepčická v Hostivaři

Při pochodu spolupořádaném Městskou knihovnou v Praze 
se můžete projít po známých i neznámých zákoutích Prahy 
10 a 15. Na start můžete přijet mezi 8.00 – 11.00 hod. auto-
busem č. 125 od metra A Skalka nebo č. 125, 183 z metra C 
Háje. Popis kratší nebo delší trasy dostanete na startu. Lze 
jít i s kočárkem. Půjdete parkem přes Hostivař dolů k Botiči 
na stezku po mlýnech a statcích hostivařských, kolem dře-
věné zvonice a kostela sv. Jana Křtitele k Toulcovu dvoru, 
kde dostanete kontrolní razítko a pamlsek. Celý dvůr stojí 
za prohlídku včetně zvířátek. Od dvora budete pokračovat 
k Zahradnímu Městu a uličkami Strašnic až k areálu Gu-
tovky, pak k Trmalově vile a do cíle v restauraci U Vodárny. 
Cestou poznáte mnohé přírodní, kulturní a architektonické 
skvosty naší stověžaté Prahy. Těšíme se na vás.

Sobota 13. 10. • 13.30
Jízda k ukončení sezóny
Dobříč (na náměstí)

Cyklistický spolek Stodůlky zve fanoušky cyklistiky na Jízdu 
k ukončení sezony. Start je v obci Dobříč. Jede se po známé 
trase – Dobříč, Loděnice, Sv. Jan, Bubovice a dále pak přes 

Rudnou směr Sobín, kde je u restaurace Na hrázi cíl. Délka 
vyjížďky je cca 40 km, trasa není náročná a jede se v jedné 
skupině. V případě špatného počasí se akce koná v neděli 
14. 10. od 10.00. Více informací na css@csstodulky.cz. 

Čtvrtek 18. 10. • 14.06
Pochod na Petřín
Start je u dolní stanice lanové dráhy na Petřín

V rámci připomenutí Světového dne osteoporózy se usku-
teční druhý ročník Pochodu na Petřín, kde chceme ukázat, 
že i pohybem se dá bojovat proti osteoporóze. Konec po-
chodu, jehož cílem je Petřínská rozhledna, bude zhruba 
v 16 hodin. Pro účastníky jsou připraveny pamětní listy, 
drobné dárky a občerstvení. V cíli se bude pro zájemce 
 provádět denzitometrické vyšetření – měření kostní 
 hustoty.

Sobota 20. 10. • 8.00 – 14.00
Halové hry dětí
Bazén a hala SK Motorlet, 
Radlická 298

Dětský sportovní klub Motýlek pořádá již 
14. ročník Halových her dětí. Akce je ur-
čena pro děti ve věku 6 – 12 let, ale mohou dorazit i starší. 
Soutěží se v plavání, lehké atletice a míčových hrách. Vstup 
je zdarma. Více informací na www.dskmotylek.info.

Sobota 20. 10. • 10.00 – 14.00
Slané pečivo – figurky a obrázky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada

S sebou pr-
kénko, váleček, 
rádlo, fotopapír, 
samolepící 
folie, nožík, ště-
teček. Těsto do-
dáme. Kurzovné 
120 Kč. 
 Přihlášky na tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Neděle 21. 10. • 15.00
Koncert Dua Semplice
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách

Římskokatolická farnost sv. Jakuba Staršího srdečně zve 
na koncert Dua Semplice (flétna – Vít Homér, harfa – Lukáš 
Dobrodinský). Na programu je J. S .Bach, A. Corelli, W. A. 
Mozart a další. Vstupné dobrovolné.

Úterý 23. 10. • 18.30
Svatý Prokop a modlitba zpěvem
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Komunitní centrum sv. Prokopa a Římskokatolická farnost 
sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás zvou na přednášku z cyklu 
Prokopská zastavení. Téma: Svatý Prokop a modlitba 
 zpěvem. Kromě historického kontextu hymnu ke sv. Pro-
kopu se dotkneme také různých souvislostí, např. hymnu 
ke sv. Františku, jehož melodie se ve středověku dostala 
také ke sv. Prokopu. Na závěr bude krátký workshop – 
 společně se naučíme středověký hymnus a zazpíváme si. 
Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Kalendář akcí říjen



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2012 35

Kalendář akcí říjen

Čtvrtek 25. 10. • 18.00
Literární večer 
Obřadní síň v budově radnice 

Nenechte si ujít literární večer k soutěži Staň se spisovate-
lem 2012, na kterém budou při příležitosti vydání sborníku 
autoři číst své literární práce.

Sobota 27. 10. • 17.00
Rozloučení s podzimem
Nová hasičská zbrojnice v Třebonicích

Sbor dobrovolných hasičů Třebonice zve všechny děti a ro-
diče na lampionový průvod. Po cestě děti čeká překvapení.

Pondělí 5. 11. • 16.00
Bez zábran do školy – informativní schůzka
Základní škola s RVJ Bronzová 2027

Kurz Bez zábran do školy je určen budoucím prvňáčkům. 
Bude probíhat každé pondělí – 1. skupina 14.00 – 14.45, 
2. skupina 14.45 – 15.30 hodin. Informativní schůzka pro 
rodiče se koná ve třídě 1. A (přízemí školy). Své děti můžete 
na tento kurz přihlásit na predskvych.bronz@seznam.cz 
nebo na tel. 235 514 369. Doporučujeme své děti přihlásit 
včas, nejpozději do 4. 11. 2012.

Úterý 27. – středa 28. 11. • 14.00 – 20.00
Vánoční výstava
Atelier KeramBa, Kettnerova 2053

Nenechte si ujít již tradiční Vánoční výstavu nejen keramiky. 
K vidění i ke koupi bude keramika užitková i dekorativní 

s vánoční tematikou. Můžete se také těšit na vitráže a spo-
jení keramiky s vitráží v podobě víl a elfek značky Elfia 
(www.elfia.cz). Více na www.keramba.com.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky a pátky 
• 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Miniškolička (od 2,5 let)

Vhodné pro děti, které nemají možnost navštěvovat ma-
teřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a indivi-
duální péči.

Odpolední kurzy (od 3,5 let):

Úterý  • 16.00 – 17.00 – výtvarné hrátky 
Čtvrtek  • 16.00 – 17.00  –  divadelní hernička
 
Zápis do kurzů probíhá i v říjnu.
Více informací získáte na telefonu 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Úterý 2. – středa 31. 10.
Výstava fotografií Romantický svět očima 
Ludmily Škvorové 

Vernisáž bude 2. 10. v 17.30 hod. – refektář.

Čtvrtek 4. 10. • 18.00
Benefiční koncert 

Zveme vás na koncert Radka Tomáška – kytaristy a býva-
lého člena skupiny Rangers (Plavci) – refektář.

Středa 10. 10. • 18.00
Koncert komorního sboru En Arché 

Na programu je barokní hudba – kostel sv. Rodiny.

Neděle 14. 10. • 18.00
Podporujte svého anděla

Koncert na obnovu beuronských maleb – kostel 
sv. Rodiny.

Neděle 21. 10. • 17.00
Koncert zobcových fléten souboru Siringa

Na programu je hudba období renesance, baroka, ale i sou-
časná tvorba pro zobcové flétny – kostel sv. Rodiny.

Čtvrtek 25. 10. • 17.00
Koncert k Mezinárodnímu dni hospiců 

Daniela Radosa – soprán a Štěpán Kaniak – koncertní mistr 
Státní opery Praha. Na programu je sakrální hudba – kostel 
sv. Rodiny.

Neděle 28. 10. • 17.00
Benefiční koncert Ireny Budweiserové s kapelou Fade In 

Na programu jsou spirituály, gospely, blues – kostel 
sv. Rodiny.

Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. 
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Pátek 5. 10. • 14.00 – 17.00
Podzim v Domečku

Podzimní akce pro děti předškolní i mladší školáky s rodiči, 
kde si společně zasportují, vyrobí draka a užijí si také další 
výtvarné tvoření. Jejich výkony budou náležitě oceněny. 
Vstupné 60 Kč za dítě.
Kroužky a kluby 

Aktuální volná místa v našich kroužcích a klubech a celko-
vou nabídku kroužků najdete na www.ddmstodulky.cz 
nebo se můžete informovat na tel. 605 920 279, 
251 620 266.

Více informací o všech  aktivitách a pořádaných akcích zís-
káte na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266.

GALERIE BUTOVICE

Radlická 117

Pondělí 1. 10. – pondělí 5. 11.
Giganti doby ledové

Unikátní expozice modelů zvířat z doby ledové v jejich ži-
votní velikosti. Výstava je zdarma.
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Neděle 14. a 28. 10. • 14.00 – 17.00
Rodinné odpoledne 

Odpoledne plné soutěží a her v Dětské zóně. Každá akce je 
jinak tematicky zaměřená. K dispozici je vybavení na nej-
různější hry, Nintendo Wii, soutěže a hry s animátory. 
14. 10. – Šikovné ručičky – tvořivá dílna
28. 10. – Dýňové odpoledne plné strašidel

Neděle 28. 10. • 14.00 – 18.00
Halloween 

Dlabání dýní, škola kouzel, strašidelná jeskyně a další zají-
mavosti pro všechny kluky a holky! 

Každý čtvrtek • 15.30
English Club 

Výuka angličtiny pro předškoláky zdarma v sále dětského 
centra Sloníkov. Učíme se pomocí písniček, tanečků a her. 

Každou třetí sobotu • 14.00 – 18.00
Dětská burza 

Dětská burza je určena všem maminkám, které chtějí vy-
měnit, prodat nebo darovat dětské oblečení a vybavení. 
Veškeré informace a pravidla na www.galerie-butovice.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Pondělky 1. 10. – 19. 11. • 19.00
Manželské večery na Hůrce

Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství 
pro manželské páry. Čeká nás osm pondělních večerů v pří-
jemném prostředí. Začínáme večeří, poté následují pro-
mluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější – rozhovory 
v soukromí mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických 
principech a jeho heslo je: Dobré manželství lze ještě zlep-

šovat, problémy v manželství se dají řešit. Cena kurzu pro 
pár je 1 500 Kč. Závazné přihlášky na milos.padevet@se-
znam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi). Platby 
budou probíhat na prvním večeru. Kurz pořádají ve spolu-
práci Římskokatolická farnost Praha – Stodůlky, Křesťanské 
společenství Praha a Centrum pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském. Více na www.manzelskevecery.cz.

Pondělky 15. 10 – 17. 12. • 19.00
Kurzy Alfa pro mladé

Proč i tady u nás jsou mladí lidé, kteří věří v Boha? Je 
možné se setkat s živým Bohem? Jak vypadá praktický 
život s Bohem... a co přináší? Toto a ještě mnohem víc se 
můžete dovědět na kurzu Alfa pro účastníky od 17 do 26 let 
(horní hranice je přibližná). Cyklus se skládá z deseti pon-
dělních setkání. Krátká témata jsou prokládaná zkuše-
nostmi mladých křesťanů a videoklipy. Součástí každého 
večera je také večeře, písně, povídání ve skupině na dané 
téma, přičemž každý může svobodně vyjádřit svůj názor. 
Pravidelná účast, která je zdarma, není nutná. Je možné 
přijít jen na první setkání... Kurz organizuje P. Angelo 
s týmem mladých z místní farnosti. Předběžní zájemci 
se mohou přihlásit na scarano@seznam.cz nebo 
na 777 739 612. Více na www.kurzyalfa.cz.

Více informací získáte na tel. 251 610 850, 
251 627 400, mail@centrumbutovice.cz, www.cent-
rumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Pátky 5., 12. a 19. 10. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Nevíte jak malé neposedy zabavit? Chcete své ratolesti se-
známit s podobně starými kamarády? Chcete si popovídat 
s dalšími maminkami? Přijďte do naší herny se cvičením, 
zpíváním a malováním.

Sobota 6. 10. • 15.00 – 18.00
Indiánská bojovka pro rodiny 
s dětmi
Kemp Drusus Třebonice

V týpí příprava indiánských pla-
cek na ohni, léčivého čaje 
a tvořivá dílna. Vstupné 
pro rodinu 200 Kč. Večer mož-
nost spaní v týpí s ohněm 
uvnitř. Prosíme o nahlášení 
předem. Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 9. 10. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření – hrušky a stevie

Přijďte ochutnat přirozeně sladká jídla pro děti bez použití 
cukru. Prosíme o přihlášení předem.

Sobota 13. 10. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta pro ženy – Podzim s majoránkou 
Kemp Drusus Třebonice

Cvičení jógy, tanec, bylinky a drhání z provázků. Prosíme 
o nahlášení předem. Vstupné 400 Kč. 

Úterý 16. 10. • 9.00 – 12.00
Diskuzní skupina Respektovat a být respektován

Určeno pro absolventy kurzu R+R, kteří si chtějí oživit, pro-
hloubit a propojit teoretické poznatky s jejich následnou 
aplikací v praxi. Vstupné 370 Kč. Prosíme o nahlášení pře-
dem – SMS na tel. 605 451 060. 

Úterý 23. 10. • 10.00 – 12.00
Masáže miminek s Lenkou

S sebou vlastní podložky a deky. Vstupné 100 Kč (namí-
chaný olejíček v ceně). Prosíme o přihlášení předem na 
 kubiks_2002@volny.cz.

Úterý 30. 10. • 9.30 – 11.30
Bylinky pro ženy – přednáška

Jaké bylinky pomáhají na ženské potíže, jak je sušit a ucho-
vávat se dozvíte od bylinářky Magdalény Dobromily. Při-
neste si skleničku s víčkem na čaj, kterou si ozdobíme. Děti 
všeho věku lze vzít s sebou, herna je k dispozici. Vstupné 
80 Kč.

Není-li uvedeno jinak, konají se všechny akce v Ko-
munitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. 
Více informací o aktivitách Mateřského centra Pro-
kůpek a náplni jednotlivých setkání získáte 
na www.mcprokupek.cz, nahlášení na akce předem 
– SMS na tel. 775 690 806.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Čtvrtek 4. 10. • 14.00 – 19.00
Oslava 1. výročí fungování mléčného baru Bílá vrána

Co vás čeká?
 – ochutnávka dobrot z nabídky baru
 – vystoupení pěveckého sboru Klíček
 – malování na obličej
 – dobrodružná soutěž pro děti
 – sportovní aktivity
 – módní přehlídka
 – domácí limonáda zdarma
Partnerem akce je FZŠ Mezi Školami

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřená po – čt 9 – 12 hod.

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00

Herna 

Přijďte si užít společného zpívání, cvičení s říkadly, vyrá-
bění, divadélka – to vše na téma barvy. V pondělí spíše pro 
děti do 2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, střípky ang-
ličtiny…). Přihlášení není nutné.
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8.10. v 10.30 navíc povídání o zdraví a první pomoci 
u dětí s MUDr. Binkovou.
23.10. v 10.30 povídání kazatele Nováka na téma Řešení 
konfliktů.

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina

Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 
a jejich doprovod. Od 10.30 hod. úvod ke konverzační 
 angličtině se Stacy (s případným hlídáním dětí v herně) – 
začínáme 3. 10. Přihlášení předem na obojí nutné – osobně 
nebo přes mail na webu. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna

Můžete si přijít pohrát a také se přidat ke zpívání a povídání 
s dětmi, které budeme hlídat během cvičení s Klárou, 
od 10.30 bude společné výtvarné tvoření.

Čtvrtky • 9.30 – 10.30
Rehabilitační cvičení s prvky pilates

Cvičení s Klárou (děti lze nechat hlídat v herně). Cena za cvi-
čení na pololetí 600 Kč/14 lekcí nebo jednorázově 70 Kč 
(pokud je místo) + 30 Kč za hlídání.

Pátek 19. 10. • 9.30
Dílna pro dospělé

Přijďte se naučit uháčkovat dětskou čepičku. Naučíte se zá-
klady a dostanete námět, jak pokračovat doma. S sebou 
vlastní bavlnku a háček vel. 3,5. Vstupné 30 Kč.
Více o činnosti Rodinného centra Rybičky se dozvíte 
na rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO 
Janského 2189, Velká Ohrada
(vchod od hřiště)

Velcí jdou do školy, menší do školky a ti nejmenší? Přece 
ke skřítkům! Od září vás opět přivítáme na pravidelných 
i nepravidelných akcích v našem centru. Vybrat si vždy mů-
žete, na co máte chuť a náladu – nezapisujete se jen do jed-
noho kurzu. 

Pondělí • 14.00 – 14.45
dílnička (tvoření)
17.30 – 18.30
cvičení pro těhulky

Úterý • 10.00 – 10.45
cvičení rodičů s dětmi (chodící děti  od 14 měsíců)
11.00 – 12.00
herna
Středa • 16.00 – 18.00
volná herna 
(okolo 17. hodiny společné básničky a říkadla)

Pátek • 10.00 – 10.45
cvičení s miminky 
(kojenci a nechodící děti, posilování pro  maminky)

14.00 – 16.00
volná herna

Další informace a nabídky na www.skritciveskole.
estranky.cz, skritciveskole@email.cz 
a na tel. 723 607 070. 

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986

Pondělky • 16.00 – 17.30
Dětský klub Savana

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

Každá 2. středa v měsíci • 18.30 – 21.00
Setkání klubu „young adults“. 

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

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Začínáme 13. 9. 
Více na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 16.45
Tancování na Třináctce

Pro kluky a holky od 9 do 13 let. Tancovat budeme irské 
a židovské tance, ochutnáme i scénický tanec a country. 
Vhodné pro úplné začátečníky. 
Více na www.klubrobinson.cz, u Evy Ždímalové 
na tel. 774 629 599, evka.zdimalova@email.cz.

Pátky • 17.00 – 18.30
Klub Robinson

Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let.  Sport, 
hry venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pin-
česová obíhačka s kámošema, pokec. 

Vše důležité včetně fotek z našich akcí najdete na 
www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel Jokl, 724 841 722, 
daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays 

– každé říjnové pondělí mají vstup do zoo za korunu adop-
tivní rodiče savců (kromě šelem a lidoopů).

Pondělí 1. 10.
Den seniorů

Zoo je ideálním místem k návštěvě a odpočinku pro všechny 
bez rozdílu věku. Dnes si program užijí hlavně senioři.

Čtvrtek 4. 10.
Ples zvířat

Oslavte Mezinárodní den zvířat v zoo odpoledním rejem 
masek. Můžete se těšit na překvapení. 

Sobota 13. 10.
Den rohů a parohů

Rohy či parohy jsou nápadnou ozdobou mnoha zvířat v Zoo 
Praha. Máte jedinečnou možnost se s nimi blíže seznámit.

Sobota 20. 10.
Den stromů

Vypravte se s námi za zajímavými a neznámými stromy.

Neděle 28. 10.
Dýňové hody 

Jinde dýně jenom dlabou, u nás si na nich pochutnají zví-
řata. Přijďte se podívat.

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá



ŘÍJEN 2012 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22738

Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Čt 4. 10. PODÍVÁNÍ Z BÍLÉ SKÁLY. Po většině libeňských usedlostech zůstaly jen 
názvy. Výjimkou je Rokoska, která stojí v areálu dnešní nemocnice Bulovka na hřebeni 
mezi Střížkovským údolím a Vltavou. Odtud pak budeme pokračovat boční cestou až 
na vrchol Bílé skály. Zde se nám otevře skvostný výhled do údolí Vltavy a na další místa 
Prahy. Začátek akce v 15.00 na zastávce tramvaje č. 3, 4 Bulovka (směr Modřany nebo 
Kotlářka). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
� So 6. 10. SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA KARLOVA MOSTU. Pojďte se projít krok za kro-
kem po Karlově mostě a udělejte si čas na prohlídku sochařské galerie pod širým 
nebem.  Dozvíte se, proč je na jednom ze sousoší rakev s číslovkou čtyřicet, co dělá 
na barokním podstavci klobouk, odkud se vzal na soše řád zlatého rouna, která socha je 
na mostě  nejmladší, či proč jednu z barokních váz zdobí rybičky. Začátek akce ve 14.00 
u pomníku Karla IV. na Křížovnickém náměstí. Cena 100/70 Kč. 
Markéta Gausová  Zörnerová
� Čt 18. 10. ALOIS RAŠÍN – PŘEDNÁŠKA. Právě v tento den si připomínáme narození 
významného politika JUDr. Aloise Rašína, prvního československého ministra, význam-
ného ekonoma, účastníka I. odboje, muže odsouzeného v procesu s Omladinou. Před-
náška nás seznámí s jeho životními osudy i jeho působením v české a československé 
politice. POZOR! – omezená kapacita sálu na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek. Začátek přednášky v 17.00 v sále PIS, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. 
Cena 100/70 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková
� So 20. 10 STAROMĚSTSKÁ RADNICE. Celková prohlídka Staroměstské radnice, která 
zahrnuje také exteriéry, návštěvu historických sálů a také unikátního románského a go-
tického podzemí. Začátek akce ve 14.00 před vstupem do Staroměstské radnice. 
Cena 100/70 Kč. Monika Koblihová 

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

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

� Chybovat je lidské, ovšem dělat sku-
tečně hanebné chyby, to už vyžaduje 
 počítač.

� Miláčku, podívej se, jak je venku.
Už to hledám... pocasi.seznam.cz

�  „Člověče, utekla mi žena s Frantou, 
mým nejlepším přítelem.“
„Vždyť Franta nikdy nebyl tvůj nejlepší 
 přítel."
„Ale teď už je!“

� Víte, jak se pozná, že se na železnici 
stávkuje?
Nijak.

TO JSOU TEDA FÓRY

VAŠÍM OBJEKTIVEM. O tom, že Centrální park má své kouzlo v kterémkoli ročním 
období a v jakoukoli denní čí noční hodinu,  není pochyb. Tento pohled se naskytl 
panu Martinu Šefkovi při večerní procházce. Podaří-li se i vám pořídit nějakou za-
jímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu 
(stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, 
mnohokrát děkujeme.

� Mladý abstraktní malíř se stal novoman-
želem. Ptají se známí, jak jim to šlape.
„Skvěle. Já maluji a žena vaří. Pak ona hádá, 
co jsem namaloval, a já hádám, co uvařila.“

� Kdo je to účetní?
Osoba, která vyřeší váš problém, o kterém 
nevíte, způsobem, který nechápete.

� Manželé přecházejí most. „Miláčku, co
 bys dělal, kdybych tam spadla a topila se?“
„Já bych utíkal okamžitě do města pro 
pomoc!“
„Ale město je daleko!“
„Kdyby ses, drahá, topila ty, tak bych pro 
pomoc běžel třeba až na kraj světa!“

Kuchyňský koutek
Steak Bekovka s omáčkou z černého 
piva servírovaný s pečenými brambo-
rami na anglické slanině a cibulce
Suroviny: 400 g vepřové kotlety 
s dlouhou kostí, 0,5 g steakového pepře, 
0,5 g hrubé soli, 2 dcl černého piva, 
200 g brambor, 80 g modré cibule, 
40 g anglické slaniny, 2 dcl oleje

Postup: Maso osolíme a opepříme, 
zprudka opečeme na pánvi nebo grilu, 
poté stáhneme a dopečeme doměkka 
tak, aby zůstal uvnitř šťavnatý. Polovinu 
cibule a slaniny nakrájíme najemno, 
opražíme a svaříme s černým pivem, 

dokud omáčka nezhoustne. Dle potřeby 
dochutíme solí a pepřem.

Předvařené brambory ve slupce na-
krájíme na kolečka, v případě menších 
brambor na půlky, slaninu s cibulí 
na nudličky, opět opražíme na trošce 
oleje a následně promícháme s brambo-
rami tak, aby do sebe natáhly vůni ci-

bule a slaniny, dle 
potřeby dosolíme. 
Tip! Maso můžete na-
ložit den dopředu 
do marinády z černého 
piva, trošky hořčice 
a vaječného žloutku 
s pepřem. Solit až před 
tepelnou úpravou.

Tuto specialitu vám 
nabízí Restaurant 

 Bokovka, nám. Junkových, (přímo 
u metra  Stodůlky – směr Britská čtvrť). 
Otevřeno máme denně od 11.00 
do 23.00 hod. Kontakt: tel. 277 271 505, 
info@bokovkarestaurace.cz, 
www.bokovkarestaurace.cz.
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Čtenářská soutěž

Tentokrát si odskočíme na kratičkou návštěvu k našim východním sousedům – na Slo-
vensko. Díky společné historii (od 28. října 1918 do 31. prosince 1992) je jen málo toho, 
co bychom o Slovensku nevěděli. Tak snad jen malé připomenutí. Slovensko
sousedí s Ukrajinou, Maďarskem, Rakouskem, Českou republikou a s Polskem. Na roz-
loze 49 035 km2 žije zhruba pět a půl miliónů obyvatel. Mezi turisticky zajímavá místa 
patří například Vysoké Tatry, kde najdeme 26 vrcholů převyšujících výšku 2 500 metrů 
(nejvyšší Gerlachovský štít s 2 655 metry) nebo Nízké Tatry s nejvyšší horou Ďumbier 
(2 043 m). Hojně navštěvovány jsou také slovenské lázně. A není divu – ve většině slo-
venských obcí vyvěrá nějaký pramen. Celkem jich je přes 1 300. Mezi ty nejznámější 
patří Bardejovské kúpele, Piešťany, Trenčianské Teplice, Sliač nebo Vyšné Ružbachy. Na 
své si přijdou i milovníci kulturních památek. Namátkou zmíníme romantický Bojnický 
zámek ležící na severním okraji lázeňského města Bojnice, Katedrálu svaté Alžběty 
Durynské v Košicích, která je s celkovou plochou 1 200 m2 největším kostelem na Slo-
vensku, Národní hřbitov v Martině - místo posledního odpočinku mnoha významných 
osobností slovenského života nebo hrad Strečno, který se nalézá 7 km východně od Ži-
liny. V jednom z největších slovenských měst, na jehož jméno se ptáme, můžete navští-
vit například Katedrálu svatého Martina, monumentální památník Slavín, odkud je 
krásný výhled na celé město, zříceninu hradu Děvín... Mezi dominanty města beze-
sporu patří hrad s pravidelným čtyřstranným půdorysem. Pod jednu z nejdůležitějších 
stavebních úprav se podepsala i císařovna Marie Terezie. Už víte, jak se slovenské město 
a jedna z jeho dominant jmenují?

Říjnová křížovka

Podzim klepe na dveře a přicházejí s ním 
i typicky podzimní neduhy. Dříve než used-
nete v čekárně lékaře, zkuste navštívit krá-
mek na Suchém vršku 2121/2 v Nových 
Butovicích a vyzkoušejte kouzelnou moc by-
linek.  „Ty sice nenahrazují lékařskou péči, 
nevyléčí zlomeninu, ale … (viz tajenka) 

a dokážeme najít prostředky i na zmírnění bolesti,“ říká paní Laďka Havlínová. „Nej-
větší jejich devizou je ale předcházení onemocnění. Mám 450 druhů sypaných bylin 
plus koření, protože i ono obsahuje látky, které mohou zlepšit zdravotní stav. To 
všechno ještě doplňuji koupelemi, které jsou vhodné pro tu kterou chorobu.“  Velký 
povrch kůže je vhodný k tomu, aby se právě tudy dostaly toxiny z organizmu a naopak 
jsou tudy vstřebávány potřebné látky. Tak proč to nezkusit? Otevřeno je po – čt 
16 – 19, pá 10 – 14, ne 17 – 20 hodin, tel. 777 068 141, bylinka@hotmail.com.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. října. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Zářijová tajenka: PRECIZNÍ ZVLÁDNUTÍ SKUPINOVÉ VÝUKY
Výherci: Jana Kalábová, Lužiny • Zdeněk Voborský, Lužiny • Květa Buchová, Stodůlky

připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V září správně odpověděli ti, kteří uvedli město Brusel 
a jednu z jeho dominant Atomium.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Jan Kamelský, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Jaroslava Modrá, Stodůlky
Eva Baťková, Stodůlky
Martin Skalický, Velká Ohrada
             

Soutěžní otázky na říjen:
1. Kolik družstev dobrovolných hasičů se zúčastnilo letošního  ročníku soutěže 

 Stodůlecký vodník?
2. Které druhy odpadů můžeme odkládat v mobilních sběrných dvorech?
3. Kdy a kde se budou konat letošní Halové hry dětí?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 
1. Kdy a kde se konal nohejbalový turnaj sousedů věnovaný  památce sportovce 

Jardy Hříbka? V sobotu 11. srpna na hřišti v Böhmově ulici
2. Co v červnu zbarvilo vodu v horním rybníčku parku Panská zahrada? Vodní řasa 
3. Kdy se letos uskuteční Super den v Helppes? V sobotu 15. září v areálu 

 Helppes v Motole

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Jana Svobodová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: Sluneční nám. 13, 
158 00 Praha 13, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                                    

připravila Eva Černá
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NÁPOVĚDA: AREN, NAN



Mukařovského ulice, stanice metra trasy B LUKA


	1_17
	18-29
	30
	31_32
	33_40

