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Sdělení městské části
Termín pro úhradu poplatku za psa uplynul!
Protože poslední termín k uhrazení všech poplatků za psy uplynul 31. srpna a více
než 500 majitelů psů poplatek dosud neuhradilo, připomínám, že nehrazení těchto
poplatků může vyústit až v jejich exekuční vymáhání na chovateli psa.

Platbu za psa lze provést přímou hotovostní či bezhotovostní platbou v po-
kladně radnice, hotovostní úhradou složenky na poště nebo v České spořitelně,
bezhotovostně bankovním převodem s uvedením jména a variabilního symbolu
ze složenky.

Přestože složenky doručujeme na nahlášené adresy, někdy se nám vracejí jako
nedoručitelné. Zdůrazňuji, že případné neobdržení složenky není důvodem k neza-
placení poplatku za psa. Nezaplacení poplatku také není signálem pro příslušný
úřad, že držitel psa již nemá povinnost poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné
osobě, došlo k odstěhování poplatníka apod.). Psa je nutné odhlásit a ukončit tak
jeho evidenci z hlediska místního poplatku. Není-li pes řádně a doložitelně odhlá-
šen, poplatková povinnost i nadále trvá!

Správce poplatku má v případě nedodržení termínu platby pravomoc navýšit
dluh u místního poplatku až na trojnásobek. Pokud dlužník neuhradí dluh po první
urgenci, bude mu dluh navýšen na dvojnásobek. Pokud nezaplatí po urgenci kvůli
opakovanému nedoplatku, bude mu opakovaný dluh navýšen na trojnásobek. Exe-
kuční vymáhání dlužných částek provádí přímo úřad - exekuci lze provést na ban-
kovní účet dlužníka, na spoření, na mzdu apod.

Doporučujeme proto všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa
plnili včas!

Podrobnější informace na www.praha13.cz - Jak si zařídit - Místní daně
a poplatky. Případné dotazy na tel. 235 011 411 nebo e-mail
zavitkovskaz@p13.mepnet.cz.

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Na vítání občánků je třeba se přihlásit
V září loňského roku jsme vás informovali o změnách v oblasti zákona č. 133/2000
Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění, které nám neumožňují nadále využívat systém
evidence obyvatel k vyhledávání jubilantů a nově narozených dětí za účelem vítání
občánků a gratulace jubilantům. Proto jsme stejně jako jiné městské části vyzvali
rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí účastnit vítání občánků, aby nás o této
skutečnosti informovali.

Podobně tomu bylo i s jubilanty, kteří dovršili 70, 75, 80, 85, 90 let. I ty jsme vy-
zývali, aby nám tuto skutečnost oznámili. Od počátku jsme tuto praxi vnímali nega-
tivně, protože jubilanti byli změnou právních předpisů postaveni do nedůstojné
pozice, kdy se museli sami„hlásit“, abychom jim mohli blahopřát. Proto jsme prob-
lém konzultovali s Úřadem pro ochranu osobních údajů a nakonec našli způsob, jak
data o občanech pro společenské obřady získat, nestavět jubilanty do role proseb-
níků a neporušovat zákon o ochraně osobních údajů. Od 1. srpna postupujeme
podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
a dle zákona o hl. m. Praze potřebná data získáváme. Pracovnice našeho odboru tak
mohou navštěvovat jubilanty jako dříve s gratulací a malým dárkem. Věříme, že
drobná pozornost a osobní gratulace naše starší spoluobčany potěší.

V oblasti vítání občánků zůstává v platnosti, že rodiče, kteří mají o slavnostní
přivítání svého dítěte do života zájem, nás o jeho narození informují. Odpadá tak
zbytečná administrativa a nemalé finanční náklady spojené se zvaním rodičů, kteří
zájem nemají. Vyzýváme tedy rodiče novorozenců, pokud chtějí své děťátko slav-
nostně přivítat mezi občany, aby kontaktovali paní Marcelu Cestrovou,
e-mail: CestrovaM@p13.mepnet.cz nebo tel. 235 011 270.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na stavební
práce formou užšího řízení dle § 28 zá-
kona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, na Zateplení poliklinik Seydlerova,
Hostinského a Janského, Praha 13

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné plnění
v jednacím řízení bez uveřejnění, v sou-
ladu s § 23 odst. 7 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
na Dořešení stavby zateplení objektu ZŠ
Kuncova 1580 – vícepráce, formou výzvy
k jednání jednomu zájemci, společnosti
PROMINECON GROUP, a.s.

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné plnění
v jednacím řízení bez uveřejnění, v sou-
ladu s § 23 odst. 7 písm. a) zák.
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
na Dořešení stavby zateplení objektu ZŠ
Klausova 2450 – vícepráce, II. část, for-
mou výzvy k jednání jednomu zájemci,
společnosti VLTAVÍN HOLDING stav. pod-
nik, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z otevírání obálek a jednání
hodnotící komise vztahující se k veřejné
zakázce malého rozsahu na stavební
práce Zateplení objektu DDM Stodůlky,
Chlupova 1800, vyhlášené na interneto-
vých stránkách pod evidenčním číslem
P13-45566/2011
a
SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podaná ucha-
zečem spol. PROMINECON GROUP, a.s.,
a schválila návrh smlouvy o dílo předlo-
žený touto společností

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na služby
formou zjednodušeného podlimitního
řízení dle § 38 zák. č. 137/2006 Sb., o ve-

řejných zakázkách v platném znění, na
Ostrahu Radnice Prahy 13

SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podaná ucha-
zečem JIPKA PRAHA 13, s.r.o. k veřejné
zakázce malého rozsahu na služby Výuka
anglického jazyka v mateřských školách
na území městské části Praha 13 - školní
rok 2011 – 2012 vyhlášené pod evidenč-
ním číslem P13-48973/2011

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení
RMČ za uplynulé období k termínu 19. 8.
2011, včetně zápisu z jednání Kontrol-
ního výboru ZMČ ze dne 31. 8. 2011
a splnění uložených úkolů

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13
za I. pololetí 2011

(rozbor hlavní činnosti, Střediska so-
ciálních služeb a zdaňované činnosti MČ
Praha 13 včetně správcovských firem)
a
předložený materiál týkající se rozboru
hospodaření školských subjektů MČ
Praha 13 za I. pololetí roku 2011

SCHVÁLILO
finanční prostředky z prodeje technologic-
kých celků ve výši 46 856 695 Kč na dofi-
nancování zateplení školských objektů

SCHVÁLILO
poskytnutí grantů ve 2. grantovém řízení
pro oblast sociálních služeb na projekty
v celkové hodnotě 373 500 Kč

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení
ZMČ Praha 13 za uplynulé období k ter-
mínu 19. 8. 2011 včetně zápisu z jednání
Kontrolního výboru ZMČ ze dne 31. 8.
2011 a splnění uložených úkolů

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva
nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
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Dlouho jsem nečetla žádnou informaci
o prodeji obecních bytů. Jak prodej
probíhá, pohnulo se to nějak?
Prodej bytů probíhá úspěšně
podle plánu a dostal se již do zá-
věrečné fáze. O prodeji většiny
zbývajících bytů ve vlastnictví
městské části do osobního vlast-
nictví oprávněným nájemcům
rozhodlo v prosinci 2009 zastu-
pitelstvo, které současně stano-
vilo závazné podmínky, které
museli nájemci - zájemci o od-
koupení obecního bytu - splňovat.
Aby mohl nájemce byt odkoupit,
nesměl mít např. dluh na nájem-
ném a službách po lhůtě splat-
nosti a nesměl vlastnit žádný
objekt k bydlení na území hlav-
ního města Prahy. V loňském
roce v červenci a srpnu bylo pro-
vedeno zaměření bytových jed-
notek a společných prostor. Na
základě tohoto zaměření bylo
zpracováno „Prohlášení vlastníka
budovy“ a došlo k reálnému roz-

novených podmínek, byly s nimi
po odsouhlasení zastupitelstvem
postupně podepisovány kupní
smlouvy. Zastupitelstvo schvalo-
valo seznamy prodávaných bytů
na svém zasedání v září a pro-
sinci 2010 a dále v březnu
a v červnu 2011. K 31. srpnu le-
tošního roku bylo podepsáno cel-
kem 1 516 kupních smluv, bylo
podáno 1 413 návrhů na vklad
do katastru nemovitostí a z toho
1 383 nových vlastníků již bylo
do katastru zapsáno.

Noví vlastníci bytů zakládají
v souladu se zákonem č. 72/1994
Sb. společenství vlastníků jedno-
tek, u všech již proběhly ustavující
schůze. Do obchodního rejstříku
bylo ke konci srpna zapsáno již
12 společenství vlastníků, u dal-
ších dvou zápis probíhá. Městská
část je členem všech těchto vzni-
kajících společenství vlastníků,
protože je vlastníkem nejen neby-
tových jednotek v bytových do-

dělení bytových domů na bytové
jednotky, společné části budovy
a nebytové jednotky. Prohlášení
schválené orgány hl. města Prahy
bylo poté vloženo do katastru
nemovitostí. Dalším krokem bylo
zpracovávání znaleckých po-
sudků, které určily ceny jednotli-
vých bytů, samozřejmě včetně
podílů na společných částech bu-
dovy a zastavěných pozemcích.
Všem oprávněným nájemcům
pak byly rozeslány závazné na-
bídky, které již obsahovaly vý-
slednou cenu bytu a k němu
náležejících podílů. Nájemci měli
půl roku od obdržení nabídky na
to, aby se rozhodli, zda budou
nabídku akceptovat, nebo ne.
Naprostá většina z nájemců 1 680
bytů, které jsme nabídli k odpro-
deji, odpověděla v šestiměsíční
lhůtě na nabídku pozitivně a pro-
jevila zájem o odkoupení bytu.
Jakmile oprávnění nájemci přijali
nabídku a prokázali splnění sta-

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

mech, ale také vlastníkem bytů,
které dosud nebyly prodány. Ve
vlastnictví městské části zůstala
přibližně necelá stovka bytů, jejich
nájemci jsou nadále v nájemním
vztahu k Praze 13. Část z nepro-
daných bytů ale bude ještě prodá-
na, např. byty uvolněné vystěho-
váním neplatičů jsou pronajímány
obálkovou metodou a poté nabíd-
nuty k prodeji novému nájemci.
Prodejem bytů získala Praha 13
prostředky na některé důležité in-
vestiční akce. O tom, jakým způ-
sobem budou tyto prostředky vy-
užity, rozhodne zastupitelstvo
městské části.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Milí čtenáři,
přichízíme k vám s říjnovým číslem zpravodaje a přejeme vám hezké prožití závěrečné části
babího léta. Zajímají-li vás připravované události nadcházejícího měsíce, zalistujte na stranu
34, kam se od září přesunul kalendář akcí. Upoutávku na televizní vysílání TV13 najdete na
straně 37. Tématem tohoto STOPu je realizovaný unikátní a rozsáhlý projekt energetických
úspor ve školních budovách, představený pod názvem Odpovědné školy Prahy 13. V kaleido-
skopu nejvýznamnějších událostí najdete například slíbenou reportáž z jubilejního Koncertu
pro park. S ním souvisí rozhovor se sympatickou zpěvačkou Lenkou Filipovou na straně 13.
Kolegyně Eva Černá se tentokrát vyptávala radního Zbyňka Pastrňáka. Na stranu 9 jsme zařa-
dili novou rubriku Fórum, ve které se zástupci všech politických klubů v zastupitelstvu vyja-
dřují k jednomu tématu – tentokrát nás zajímal jejich názor na zavádění kamerových
systémů. V rubrice Přírodní krásy Prahy 13 vás Dana Céová zavede do údolí Motolského po-
toka. Závěrem si dovolím zaměřit vaši pozornost a pozvat vás na akce v rámci Bienále pro
Diakonii, jehož cílem je podpořit dostavbu Střediska Diakonie ve Stodůlkách. Více informací
najdete na stranách 17, 34 a na www.bienaleprodiakonii.cz. Samuel Truschka, šéfredaktor

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

Stodůlecký posel
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textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná in-
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a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.
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ŘÍJEN 2011 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 2274

Projekt energetických úspor ušetří Praze 13 stovky milionů

„Když jsem před lety v Praze 13
začínal, zajímala mě struktura
hlavních výdajů městské části,
tedy za co městská část utrácí
nejvíce peněz,“ řekl v úvodu sta-
rosta David Vodrážka. „Tehdy
jsem se dozvěděl, že největší vý-
daje jdou na školství a že velmi
vysokou položkou jsou tam ener-
gie. To jsou výdaje, které nejsou
nezbytné a dají se snížit.“

Prvním krokem je zateplení škol
Tepelnou izolaci plášťů školních
budov provádí Praha 13 po-
stupně již řadu let. Začalo se ma-
teřskými školkami, u kterých je
to finančně i stavebně méně ná-
ročné. Jakmile byly vyhlášeny do-
tace z fondů Evropské unie na
podporu projektů v oblasti úspory
energie, zpracovala Praha 13
co nejrychleji potřebné projekty
a získala příslib podpory na zatep-
lení 15 budov – sedmi základ-
ních a osmi mateřských škol.
V letošním roce se připojila ještě
FZŠ prof. Otokara Chlupa
v Nových Butovicích, jejíž zatep-
lení se v současné době dokon-
čuje, a Dům dětí a mládeže,
sídlící v budově bývalé školy,

který přichází na řadu nyní. Cel-
kem tak bylo v posledních dvou
letech zatepleno zbývajících
17 škol a školek. Na tuto investici
ve výši přes 500 milionů korun
se podařilo získat 184 milionů
z fondů EU, konkrétně z operač-
ního programu životní prostředí.

„Radnice Prahy 13 se zacho-
vala velice prozíravě, protože se
zapojila do dotačního programu
v době, kdy tam bylo ještě po-
měrně dost prostředků,“ říká Ivo
Slavotínek, předseda představen-
stva společnosti ENESA. „Důle-
žité také je, že se nespolehla jen
na zateplení budov, ale přistou-
pila k úsporám energie jako ke
komplexu opatření.“

Rekonstrukce topných systémů je
financována z úspor
Právě společnost ENESA, nej-
větší poskytovatel energetických
služeb se zaručeným výsledkem
na českém trhu, je hlavním part-
nerem Prahy 13 ve druhé části
komplexu úsporných opatření.
Dodala Praze 13 na klíč „projekt
úspor se smluvně zaručeným vý-
sledkem“, který zahrnuje celko-
vou rekonstrukci a modernizaci

energetického hospodářství ve
školách. Projekt se zaměřil přede-
vším na zvýšení účinnosti výroby
a distribuce tepla. Ve všech 31
školních budovách byly vybudo-
vány lokální plynové kotelny
s kvalitními, vysoce účinnými
kotli. Současně byl zaveden mo-
derní systém regulace teplot
v místnostech podle aktuální po-
třeby. V zájmu úspory elektřiny
a vody bylo instalováno nové
úsporné osvětlení - vysoce účinné
zářivky a kompaktní zářivky. Kla-
sická žárovka přeměnila jen 8 %
na světlo a 92 % na teplo, které
bez užitku unikalo. Úsporné
kompaktní zářivky uspoří až 80 %
energie a mají podstatně delší ži-
votnost. Na všechny vodovodní
baterie byly namontovány spořiče
vody - moderní antivápenné per-
látory se zvýšeným spořícím efek-

tem. Úsporná zařízení obsahují
i splachovací nádržky. ENESA
navíc zajišťuje ve školách sou-
stavný profesionální dohled,
tzv. energetický management.

„Chceme se chovat odpovědně
a dlouhodobě snížit energetické
náklady, aniž by ve školách byla
omezena tepelná pohoda a ostat-
ní komfort,“ říká starosta
David Vodrážka. „Naše školy
ušetří během 10 let přibližně
9 000 000 m3 zemního plynu,
3 000 000 kWh elektřiny
a 187 000 m3 pitné vody. Navíc
se do ovzduší dostane o 17 tun
méně CO2. Na území hlavního
města Prahy je projekt s takovým
dopadem zcela ojedinělý.“

Podstatné ovšem také je, že
Praha 13 nemusela za realizace
těchto zmíněných opatření platit
nic předem - veškeré financování

Téma STOPu

V průběhu letošního roku se radnici Prahy 13 podařilo završit realizaci
unikátního projektu, který uspoří rozpočtu městské části ročně přes
20 milionů korun. Jde o komplexní systém stavebních úprav,
technologických změn a organizačních opatření ve všech 31 školních
budovách, který zásadním způsobem sníží náklady za vytápění, elektřinu,
vodu a přípravu teplé vody ve školách. Původní náklady se sníží až
o polovinu, to znamená, že v průběhu 10 let radnice ušetří 240 milionů
korun. Spotřebu energie ve školách snižuje Praha 13 pomocí kompletního
zateplení objektů a tzv. projektu úspor se smluvně zaručeným výsledkem.
Unikátní projekt s pracovním názvem Odpovědné školy Prahy 13
představila radnice na tiskové konferenci 19. září.

Ivo Slavotínek (ENESA) předává starostovi symbolický šek na úspory

Tisková konference k projektu Odpovědné školy Prahy 13 Fasáda FZŠ prof. Otokara Chlupa těsně před dokončením
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projektu ve výši téměř 129 mili-
onů korun zajistila společnost
ENESA. Projekt je totiž založen
na využití metody smluvně zaru-
čených úspor (Energy Perfor-
mance Contracting - EPC),
která vznikla ve Spojených stá-
tech. Všechny provedené inves-
tice a ostatní související náklady
jsou průběžně spláceny výhradně
z projektem dosažených úspor.
Praha 13 neponese žádné doda-
tečné náklady. Společnost
ENESA jí poskytuje smluvní zá-
ruky za dosažení potřebné výše
úspor ke splacení všech nákladů.
I v době splácení nákladů zůstane
Praze 13 každoročně úspora ve
výši zhruba 5 milionů korun. Po

úplném splacení nákladů pro-
jektu v r. 2021 získá městská část
úsporu v plné výši, přibližně
24 milionů korun ročně.

„Nejdůležitější komponenty
dodaných nových moderních
energetických systémů a zařízení
mají mnohem delší životnost než
10 let, takže úspora bude dlou-
hodobější,“ potvrdil Ivo Slavotí-
nek ze společnosti ENESA.

„Část uspořených prostředků
chceme rozhodně investovat zpět
do škol a využít je zejména k po-
stupnému zlepšení jejich vnitř-
ního zařízení,“ říká starosta
David Vodrážka.

Provoz kotelen ve školách má
nyní na starosti společnost Dal-

kia Česká republika, a.s. Školám
v Praze 13 ročně dodává kolem
34 000 GJ tepla, což odpovídá
množství potřebnému k vytápění
zhruba 1 400 bytů anebo ohří-
vání 773 pětadvacetimetrových
bazénů na 25°C. Zajišťuje vý-
robu a distribuci tepla za vý-
hodné ceny, přípravu teplé vody,
rychlé opravy v případě poruch
nebo výpadků, ale také dodržo-
vání platných norem a snižování
emisí škodlivin.

„Kromě výrazného snížení
energetické náročnosti je velkým
přínosem projektu pozitivní
dopad na životní prostředí –
došlo ke snížení produkce škod-
livých látek vznikajících při vý-

robě tepla o více než 40 %. Pro-
jekt je tak vzorovým řešením pro
další subjekty veřejné správy,“
uvádí Zdeněk Duba, předseda
představenstva společnosti Dal-
kia Česká republika.

Radnice chce s projektem
úspor seznámit širokou veřejnost,
žáky škol a jejich rodiče. Proto
byla připravena výstava, která na
sedmi panelech seznamuje zá-
jemce s podrobnostmi projektu.
Výstava byla do konce září insta-
lována v atriu radnice, nyní po-
stupně putuje po jednotlivých
základních školách – v každé
bude dva týdny. V první polovině
října si ji mohou prohlédnout
ve FZŠ Mezi Školami.

Aby se také žáci škol aktivně
zapojili a snažili se sami najít
možnosti dosažení dalších úspor,
vyhlašuje Praha 13 ve spolupráci
se společnostmi ENESA a Dal-
kia Česká republika soutěž
o nejlepší energeticky úspornou
základní školu Prahy 13. Nej-
úspěšnější škola získá finanční
příspěvek ve výši 60 000 korun
na ekologický výlet dle svého vý-
běru. Žák, který předloží nej-
lepší návrh smysluplného
úsporného energetického opa-
tření, získá nový model iPhone.
V mateřských školách proběhne
výtvarná soutěž o rodinnou vstu-
penku do zoo.

Na závěr je třeba říci, že bu-
dovami škol úsporný program
Prahy 13 rozhodně nekončí.
Na řadě je zateplování všech
tří poliklinik, které povede
nejen ke snížení výdajů za ener-
gii, ale také ke zlepšení vzhledu
těchto pochmurně vyhlížejících
objektů.

Více informací o projektech
úspor najdete na www.praha13.cz.

Samuel Truschka a Vítězslav Kulich

Téma STOPu

Soutěž o energeticky nejúspornější základní školu
v Praze 13
Městská část Praha 13 společně se společnostmi ENESA
a.s. a Dalkia Česká republika, a.s. vyhlašují soutěž pro zá-
kladní školy Prahy 13.

Cílem soutěže je seznámit žáky a učitele s projektem
úspor a zapojit hravou formou žáky škol s pomocí učitelů
do procesů energetického řízení provozu své školy, aby
mohli rozvíjet teoretické znalosti získané ve výuce, získat
správné návyky a přispět ke snížení provozních nákladů
školy a ochraně životního prostředí.

Soutěž proběhne v průběhu topné sezóny 2011-2012.
Zahájena bude v říjnu 2011 a vyhlášení vítěze proběhne
v dubnu 2012.

Soutěží vždy základní škola Prahy 13 jako celek.
V každé základní škole budou působit energetické
hlídky, které budou na základě připravených energetic-
kých doporučení a odborných tipů tvořit „vlastní plán na
dosažení energetických úspor“ a naplánovaná opatření
realizovat. Mělo by jít například o vytvoření a dodržo-
vání návodu jak účinně, ale energeticky úsporně větrat,
jak neplýtvat při svícení, jak kontrolovat, zda se ve tří-
dách „nepřetápí“ nebo naopak „nepodtápí“, jak zjišťovat
a správně ohlašovat poruchy a odchylky mající dopad na
spotřebu energie apod.

Součástí plánu by měla být i propagace plánovaných
opatření (využití školního rozhlasu, nástěnek, přednášek
a besed, Facebooku apod.).

Porota bude hodnotit jednotlivé školy v těchto kri-
tériích:
1) Nejlepší naměřené zlepšení ve spotřebě energie oproti
výchozímu stavu stanovené v procentech
2) Celková kvalita plánu na dosažení energetických úspor
(plán musí být v písemné podobě)
3) Propagace plánu na dosažení úspor ve škole (nástěnky,
reportáže, školní práce...)
4) Celková kvalita provádění plánu na dosažení úspor.
Tento parametr bude měřen sledováním aktivity.

Podrobné propozice a doporučení obdrží vedení škol
v písemné podobě. Informace o soutěži najdete také
na www.enesa.cz pod záložkou„Soutěž Praha 13“ nebo
na www.praha13.cz.

Soutěž

Zateplování Základní školy KuncovaNový kabát FZŠ Mezi Školami

Všechny školy mají nové kotelnyŠkolka Hostinského s novou fasádou se líbí i dětem
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První školní den je u nás již tra-
dičně spojen se zábavným pro-
gramem pro prvňáčky, který
radnice pořádá v Centrálním
parku. Také letos přišlo na akci
„Hurá do školy“ několik set prv-
ňáčků se svými rodiči nebo uči-
telkami.

Kromě atrakcí zdarma, písni-
ček Inky Rybářové, taneční sku-
piny Domino, společného
tancování a zábavných scének na
ně čekalo soutěžení ve vázání
tkaniček, skládání číselné řady
a ořezávání tužek. Ceny vítězům

předával starosta David Vodrážka
se svými zástupci Davidem Zele-
ným, Petrem Zemanem a Ale-
šem Marečkem. Na zástupce
radnice si klaun Albert vymyslel
také pěknou soutěž – utkali se se
čtyřmi maminkami prvňáků při
plnění náročného úkolu, jak do-
stat kulatou sušenku bez použití
rukou z vlastního čela do úst jen
pomocí mimických svalů. Jako
jediná úkol úspěšně splnila zá-
stupkyně maminek a získala pro
své dítě velkou stavebnici.

Samuel Truschka

V pondělí 19. září byl slavnostně
předán do užívání nově revitali-
zovaný vnitroblok Mohylová na
sídlišti Lužiny. Symbolickou
pásku zde přestřihli starosta
David Vodrážka a jeho zástupce
Aleš Mareček.

Revitalizace
vnitrobloku Mo-
hylová byla
nutná, protože
prostor byl ne-
přehledný a za-
nedbaný, zeleň
zde působila
smutným do-
jmem a také mo-
biliář byl
zastaralý a roz-
bitý. Revitalizace
celé prostranství
oživila a oboha-
tila novou parkovou úpravou.
Práce proběhly ve dvou etapách -
v roce 2010 a letos.

Plocha pod stromy byla vyčiš-
těna od nevzhledných keřů,
které nahradily trvalkové vý-
sadby. Byla vybudována nová

dlážděná cesta s lavičkami.
V rohu vnitrobloku zůstaly čtyři
převislé břízy, které byly do-
plněny atraktivním parkovým
posezením. Na závěr byly vysá-
zeny květiny a instalován drobný

mobiliář. Nový parčík působí
harmonicky a má příjemnou
atmosféru. Celkové náklady
6 miliónů korun uhradila měst-
ská část z prostředků získaných
prodejem bytových domů.

Samuel Truschka

Ve vnitrobloku Mohylová
vznikl nový parčík

Prvňáci se školy nebojí
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Desátý ročník oblíbeného Kon-
certu pro park, který 31. srpna
uspořádala Praha 13, patřil roz-
hodně k těm nejlepším. Napo-
mohlo k tomu krásné počasí, ale
zejména kvalitní interpreti, kteří
publikum doslova nadchli.
O přestávkách mezi kapelami di-
váci sledovali ukázky akrobacie
v podání Cirkusu Mlejn. Pozdra-
vit je přišel starosta David Vo-
drážka, který převzal záštitu,
a také primátor hl. města Prahy
Bohuslav Svoboda.

O svižný start se postarala
parta zkušených muzikantů
S.Q.O.S.T., která potěšila roc-
kery známými hity, včetně Born
to Be Wild od americké kapely
Steppenwolf. Poté nastoupili le-
gendární Zelenáči s hity Mirka
Hoffmanna a dalšími sklad-
bami, kteří svou energií a mla-
distvými hlasy naprosto popřeli
věkový průměr kapely. Spon-
tánní reakce publika ukázaly, že
country v Čechách stále žije.
Jako každoročně zahráli také

Screwballs se starostou Davi-
dem Vodrážkou za bicími, hos-
tujícím místostarostou Petrem
Zemanem se sólovou kytarou
a s výběrem skvělých songů
z doby, kdy světu vládl
rock´n´roll.

Trochu poetičtější atmosféru
navodila vynikající kytaristka
a zpěvačka Lenka Filipová se
svým triem a mnozí posluchači
si s ní zazpívali písničky Zami-
lovaná, Za všechno může čas
nebo Částečné zatmění srdce,
které všichni dobře známe.
V další hodině ovládla pódium

i emoce publika trojice Ota
Baláž - Kamil Střihavka – Mi-
chal Pavlíček, kteří zde vystupo-
vali již potřetí a i tentokrát
sklidili obrovský úspěch. V zá-
věrečné hodině si Janek Le-
decký prověřil, že i jeho
písničky nestárnou a jsou stále
oblíbené. Publikum se ochotně
nechalo zapojit a třeba refrény
Na ptáky jsme krátký nebo Pro-
milujem celou noc odzpívalo
s ohromným nadšením. Nikomu
se nechtělo odcházet a mnozí si
zpívali ještě cestou domů.
A o to tady přece jde. Samuel Truschka

Městská část Praha 13 zakoupila
speciální kamerové vybavení,
které bude sloužit k vyhledávání
odcizených vozidel na našem
území. Celý systém je mobilní
a zajišťuje bezprostřední kontrolu
registrační značky a typu vozidla
nejen u zaparkovaných, ale i pro-
jíždějících automobilů. On-line
porovnání získaných údajů s cen-
trální databází pak umožní oka-
mžitě odhalit např. kradené
vozidlo.

Dne 6. září jsme společně se
zástupcem starosty Alešem Ma-

rečkem předali speciální kame-
rový systém do užívání obvod-
nímu řediteli Městské policie
v Praze 13 Hynku Svobodovi,
který nás ujistil, že po nezbyt-
ném zaškolení bude strážníky
ihned využíván v terénu. Ka-
mera bude umístěna ve vozidle
a hlídky budou moci v běžném
provozu i při kontrolách na par-
kovištích průběžně kontrolovat
vozidla.

Lubomír Chudoba, předseda Komise bezpečnosti,

prevence kriminality a sociálně patologických jevů

Aktivně proti zlodějům aut

Koncert pro park byl jubilejní a skvělý
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Perfekcionismus – výhoda nebo
komplikace?
Současná doba je zaměřená na
výkonnost. Ta se vysoce cení
a hodnotí. Pokud v nás tento
požadavek doby oživí zkuše-
nosti z dětství, kdy nás rodiče
vedli k maximálním výkonům
třeba ve škole, i dvojka byla
vlastně už špatná známka, bylo
důležité uspět v prestižní škole
a i na ní mít dokonalé, bez-
chybné výsledky, začneme tento
rys přijímat za svůj. Chceme
být nejlepší a i když se nám to
daří, tak jsme stále nespokojení.
Stává se z celé situace začarova-
ný kruh. Naše potřeba uspět
nás žene k lepším výsledkům,
ale i tam máme další požadavky
sami na sebe – výsledkem je
přetažený člověk, který, i když
dosahuje vynikajících úspěchů,

odpovídá pSycholog
je stále nespokojený. Často také
společně s celou touto situací
ztrácí běžné sociální kontakty,
kamarády, známé, protože na ně
obvykle nemívá čas a on sám se
pohybuje v extrémních výkonech,
takže si s nimi přestává rozumět,
a oni s ním. Každý extrém s se-
bou nakonec přináší zvýšené
komplikace - když dosahujeme
nedostačujících výsledků (propa-
dání ve škole, neúspěch při shá-
nění práce, nezařazení do běžné
populace), stejně tak když dosa-
hujeme výsledků výjimečně nad-
průměrných (jedničkáři na pre-
stižních školách, mimořádní
hudební virtuózové, vrcholoví vý-
jimeční sportovci, špičkoví mana-
žeři, ředitelé...). Neznamená to
v žádném případě, že každý pro-
padlík nebo každý ředitel nebo
špičkový sportovec je ve svém ži-

votě nespokojený. Pokud si najde
kolem sebe skupinu sobě blízkých
lidí, aktivit, prostředí a dokáže si
svých výsledků vážit a je sám se
sebou spokojený, je vše v pořád-
ku. Pokud ale na sebe klade stále
větší nároky a při splnění a dosa-
žení každého dalšího cíle je ne-
spokojený, stále mu je vše málo
a stále ho celá situace žene do
dalších obrátek, stává se otrokem
svého perfekcionismu. Obvykle je
tento rys přejímán výchovou od
rodičů, takže se stačí podívat na
jejich přístup k životu a hned vi-
díme, odkud vítr vane. Co s tím?
S perfekcionismem, který nám
život více komplikuje, než pomá-
há, se poměrně dobře terapeutic-
ky pracuje, pokud už si sami uvě-
domujeme, že je pro nás spíše
přítěží. Takoví lidé umí dobře pl-
nit své cíle. Pokud si nastaví svou

laťku cíleně vědomě níže (pokusí
se nevypracovat pracovní zprávu
v nadlimitním termínu, nevyleštit
okna v celém domě hned dnes,
nevstřebat další úroveň cizího ja-
zyka v neobvykle rychlém termí-
nu), sami dobře zvládají splnění
vlastních cílů. Základem úspěchu
při práci se zatěžujícím perfekci-
onismem je přijetí faktu, že hon-
ba za lepšími a lepšími výsledky
už pro nás není úspěch ale komp-
likace, přítěž. Nejsme-li již při
dosažení vlastního cíle spokojeni,
ale chceme-li hned zdolávat ještě
další a další mety, tak něco není
v pořádku.

Přeji všem čtenářům časopisu
STOP, aby měřítkem úspěšného
života byla jejich vlastní spokoje-
nost.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, www.psychoterapie.atlasweb.cz

Školka plná pohody
V Mateřské škole Paletka
v Trávníčkově ulici právě začíná
nový školní rok. Jsem moc ráda,
že jsem mohla nakouknout do
prostředí školky, které pohladí po
duši a ve kterém pookřeje srdíčko.
Moje vnoučata Tadeáš a Linda
Šátkovi tam chodí již 2 roky.
Chtěla bych touto cestou poděko-
vat celému kolektivu této mateř-
ské školy pod vedením paní
ředitelky Aleny Černohorské za
milou a přátelskou atmosféru,
která tam panuje. Také děkuji za
všechno, co se tam děti naučí, vy-
tvoří a zažijí. Přeji všem hodně
síly při jejich náročné práci a také
mnoho spokojených dětí, rodičů
i prarodičů. Ivana Losová

Jak se žije v Palatě
Vy nevíte, co tenhle název zna-
mená? Je to Domov pro zrakově
postižené se sídlem na smíchov-

Z vaŠich dopiSů
ských Hřebenkách, kde já sám jsem
již 7 let obyvatelem. Již v roce
1888 rozhodlo vedení České spo-
řitelny v Praze o předání daru
800 tisíc zlatých císaři Františku
Josefovi s tím, že má být postaven
ústav pro dospělé nevidomé, který
byl koncem listopadu 1893 slav-
nostně otevřen. Palata zažila
mnoho proměn, ale nad všemi po-
tížemi zvítězila. Nyní je zde
téměř 140 lůžek v jedno a dvou-
lůžkových pokojích s příslušen-
stvím. Kromě ubytování, stravy
a základní zdravotní péče je nám
nabízen bohatý vedlejší program.
Budova je obklopena krásným
parkem s jezírkem. U prostranství
pro cvičení nevidomých k orientaci
se koná posezení u táboráku, kdy
při pojídání opečených buřtíků
posloucháme živou hudbu. Mů-
žeme si vybírat z velkého počtu
zájmových kroužků. Ve velké hale
se pořádají hudební pořady, před-
nášky, cvičení a také páteční mše
svatá. Jsou nám umožňovány
návštěvy divadel, výstav, autobu-
sem jezdíme na zajímavé pa-
mátky a velmi oblíbený je také
výlet parníkem po Vltavě. Všem se
nám tu líbí. Přijďte se na nás po-
dívat. Čestmír Vidman

Děkuji za krásný výlet
Ve čtvrtek 15. září jsem byla spolu
s dalšími seniory na výletě lodí
z Prahy do Štěchovic a zpět. Děkuji
organizátorům z naší radnice za
příjemný zážitek. Bylo o nás velmi
pěkně postaráno, nadchlo mě občer-

stvení formou švédského stolu. Všem
účastníkům se akce moc líbila.

Božena Churáčková

Proč nejsou doplňovány sáčky na psí
exkrementy?
Jsem majitel psa, který je přihlášen
a pravidelně za něj platím po-
platky. Proto bych se chtěl informo-
vat, jestli Městská část Praha 13

bude nadále dodávat sáčky na psí
exkrementy. Dřív byly v Centrál-
ním parku k dispozici, ovšem již
delší dobu tam nejsou. Naše rodina
je velmi spokojená, že má Praha 13
hezký a udržovaný park. Proto by-
chom neradi viděli, kdyby se park
znečišťoval kvůli tomu, že tam ne-
budou sáčky na psí exkrementy.
Poplatek je účelová platba do ve-
řejného rozpočtu. Dřív jsem si
myslel, že jeden z účelů je zajištění
infrastruktury na venčení psů –
sáčky atd. Michal Sergejev

Nákup sáčků na psí exkre-
menty a jejich doplňování je
v kompetenci odboru životního
prostředí, odd. správy životního
prostředí, které disponuje urči-
tým rozpočtem na zajišťování
komplexní péče o zeleň. V roce
2011 Zastupitelstvo MČ Pra-
ha 13 schválilo úspornou formu
rozpočtu, tudíž bylo bohužel
nutné omezit financování ně-
kterých nadstandardních služeb
v péči o životní prostředí, např.
také nákup a doplňování sáčků
na psí exkrementy. V současné
době byly finanční prostředky
v příslušné položce pro letošní
rok vyčerpány. Žádáme proto
majitele psů, aby s sebou nosili
sáčky z domova a nadále po
svých psech uklízeli. Věřím, že
tato situace negativně neovlivní
čistotu v naší městské části.
Děkujeme za pochopení.

Dana Céová,

vedoucí oddělení správy životního prostředí

Místní poplatek za psa je de
facto místní daní, nevztahuje se
k žádné službě úřadu spojené
s chovem psů - k údržbě zeleně,
úklidu chodníků, rozmisťování
sáčků na psí exkrementy apod.
Majitel (chovatel) psa musí
plnit veškeré povinnosti spojené
s chovem a venčením psa, přes-
tože uvedený povinný poplatek
hradí.

Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO
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Fórum

Zvýšení bezpečnosti nebo zásah do soukromí?
Jak vnímáte kamery v ulicích? Jste pro rozšiřování kamerových systémů v městské části?

Tyto otázky jsme položili jednotlivým politic-
kým klubům v Zastupitelstvu Městské části
Praha 13, abychom zjistili, jak vidí velmi dis-
kutovaný fenomén kamerových systémů zá-
stupci zdejší samosprávy. Tady jsou jejich
názory.

Česká strana sociálně demokratická
V posledních letech stále častěji musíme vy-
bírat mezi bezpečností a soukromím. A vždy
po nějakém dalším ohrožení naší bezpečnosti
se opět kousku našeho soukromí vzdáme. In-
stalování kamer je dnes běžným bezpečnost-
ním opatřením. Ovšem debatu o jejich
vhodnosti je stále potřebné vést. Úřad pro
ochranu osobních údajů ve svém stanovisku
1/2008 k použití kamer říká, že je lze použít,
„pokud již všechny méně invazivní prostředky
selhaly nebo je jisté, že by nebyly schopny na-
plnit vytyčený účel.“ Dále mluví o jisté pro-
porcionalitě, kterou je nutno zachovat. Jsem
přesvědčena, že právě ta proporcionalita je
stěžejní. Umístění kamer vně školských zaří-
zeních a případně i dalších budov v majetku
městské části dle mého názoru zajišťuje
dostatečně vyváženou politiku mezi ochra-
nou soukromí a přínosem pro bezpečnost
a ochranu majetku. Systém kamer ve školách
byl prověřen i výše zmíněným Úřadem pro
ochranu osobních údajů a byl shledán ade-
kvátním. Věřím, že spoluobčané vidí na ka-
merovém systému více přínosů nežli negativ.
Zásah do soukromí, vzhledem k tomu, že jde
o veřejné budovy, je zde minimální. Říkám
tedy kamerám ANO. Lucie Lerch, klub ČSSD

Komunistická strana Čech a Moravy
Instalace kamerových systémů znamená jak
zvýšení bezpečnosti občanů, tak zásah do
soukromí občanů. Úkolem kamerových sy-
stémů je v místě instalace zaznamenávat akti-
vity občanů. Tím se významně zvyšuje
možnost odhalení pachatelů kriminálních
činů a tím i jejich postih. Současně se tím ale
omezuje soukromí občanů v dosahu kamer.
Otázka rozšiřovat či nerozšiřovat kamerové
systémy na Praze 13 nemá jednoznačné ano
ani jednoznačné ne. Mám za to, že kamerové
systémy je třeba na Praze 13 rozšiřovat v lo-
kalitách ohrožených vysokou kriminalitou:
v okolí heren, stanic metra, obchodních cen-
ter, úřadů, poliklinik, základních a mateř-
ských škol. Instalace bezpečnostních kamer
v sídlištích mimo výše uvedené lokality ale ne-
mohu doporučit, pokud o jejich instalaci ne-
požádá větší počet obyvatel příslušné lokality.
Ne všechny problémy bezpečnosti jsou efek-
tivně řešitelné instalací bezpečnostních
kamer. Za velmi důležité považuji pravidelné
obchůzky příslušníků policie nejen po riziko-
vých lokalitách, ale také po sídlištích a vilo-
vých čtvrtích. Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM v Praze 13

Občanská demokratická strana
Rozvoj kamerového systému dlouhodobě
prosazujeme a podporujeme, protože ho
považujeme za velmi důležitý prvek preven-
ce kriminality. Proto jsme se také zasazovali
o zřízení vnějších kamerových systémů na
budovách škol, které se nyní podařilo reali-
zovat. Je samozřejmé, že samotné namonto-
vání kamer nestačí. Je nutné, aby byly zapo-
jeny do systému, který je aktivně využíván
a sledován oprávněnými osobami. Od po-
čátku chceme, aby se kamery na školách
staly součástí Městského kamerového systé-
mu, zřízeného hlavním městem, který
mimo jiné využívá také Městská policie
hl. města Prahy. Projekty byly zpracovány
a technologie vybrány tak, aby systémy byly
s Městským kamerovým systémem plně
kompatibilní. Ve spolupráci s městskou
i státní policií jsme vytipovali řadu problé-
mových míst, kde do budoucna kamery
chceme. Návrhy na umístění kamer dostá-
váme také od občanů. Vzhledem k finanč-
ním nákladům a v zájmu účelnosti je ale ne-
zbytné, aby kamery byly umísťovány v první
řadě na základě důkladné analýzy a doporu-
čení bezpečnostních složek. Strážníci ne-
mohou být fyzicky přítomni všude, ale
kamerový systém pomáhá zvýšit jejich akce-
schopnost, případně pomůže usvědčit pa-
chatele. David Vodrážka, klub ODS

Občanská koalice Prahy 13
Nutnost umísťování kamer z důvodu zajiš-
tění bezpečnosti a majetku občanů je dána
všeobecným růstem kriminality ve společ-
nosti. Z našeho pohledu je instalace kamer
účelná. Samotné kamery však situaci neřeší.
Je nutno je instalovat (ve spolupráci s PČR
a MP) na místech se zvýšenou kriminalitou,
a to na základě doložitelných poznatků,
musí být v takové kvalitě, aby bylo možno
zaznamenávané osoby přesně identifikovat,
a to jak ve dne, tak v noci. Některé školy
(např. MŠ Běhounkova 2300, FZŠ Mezi
Školami) již nyní po instalaci kamer výše
uvedené podmínky nesplňují. Pokud by ne-
došlo k nápravě, byly by to zbytečně vynalo-
žené finanční prostředky. Dále je nutné, aby
celý kamerový systém byl propojen s ostat-
ními systémy především se systémy státní
a městské policie. Dále musí být zajištěna
dostatečná obsluha, aby bylo možno ze
strany policie (MP, PČR) reagovat ihned po
zjištění, že se na území městské části páchá
trestná činnost. Na druhou stranu je nutno
chránit i soukromí občanů. Takto zjištěné
informace o pohybu občanů je pak nutné
zajistit proti zneužití. Tyto záznamy je po-
třeba uchovávat po dobu nezbytně nutnou
k případnému odhalování trestné činnosti.

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

Strana zelených a občané Prahy 13
Kamerový systém je užitečný, ale nelze se do-
mnívat, že pouze rozmísťování kamer nám
zajistí bezpečnost. Výhodou kamer je, že sou-
stavně monitorují rizikové oblasti, ale samot-
ná kamera před napadením nebo krádeží ni-
koho neochrání. Systém také není levný a je
třeba vážit ochranu soukromí lidí, kteří se zde
pohybují. Občané by proto měli na rozdíl od
současného stavu vědět, kde jsou kamery roz-
místěné. Pro potírání vandalismu, rušení noč-
ního klidu, či znečišťování prostředí, což obtě-
žuje občany Prahy 13 nejvíce, je mnohem
účinnější přítomnost městských strážníků
v místech, kde k narušování pořádku dochází.
Jedná se často o vnitrobloky a veřejná pro-
stranství, kde se strážníci, natož ve večerních
a nočních hodinách, v podstatě nevyskytují.
Odpolední projížďky na koních nic neřeší...
Vidíme velké mezery v užší spolupráci veřej-
nosti, radnice a městské policie při vytipování
rizikových míst a zajištění veřejné kontroly
činnosti městské policie, aby její příslušníci
byli tam, kde jsou opravdu zapotřebí. Tedy
přítomnost strážníků v kombinaci s rozum-
ným užíváním kamer je podle nás řešením pro
klid a bezpečnost na Praze 13. Zuzana Drhová

TOP 09
Budeme mít důvěrný a efektivní kamerový sy-
stém? Rozšiřování kamerového systému ve ve-
řejném prostoru naší městské části klub zastu-
pitelů TOP 09 jednoznačně podporuje. Které
otázky jsou však pro nás klíčové? Účinná ochra-
na soukromí občanů, technické aspekty a při-
měřenost nákladů na budování a provoz systé-
mu. Kamery budou instalovány na mnoha
místech a v trvalém záznamu, který může být
kdykoliv vyhodnocen. Základním úkolem je
zachycení kriminálního jednání. V tomto smys-
lu tyto systémy fungují dokonale, neboť na sle-
dovaných místech se daří kriminalitu silně
omezit. Zkušenosti z jiných instalací jsou vyni-
kající a hodné následování. Pozitivní účinky ka-
merového systému na bezpečnost obyvatel Pra-
hy 13 se zřejmě projeví velice rychle. Je ale třeba
zajistit důvěrnost a integritu systému. To lze
například tím, že obsluha bude svěřena přísluš-
níkům městské policie, a tím, že systém bude
neprolomitelný, tedy dobře technicky navržen.
Policisté pak systém mohou použít pouze
k účelu, pro nějž byl vybudován, a jakýkoli jiný
záběr vyhodnotí jako nezájmový. Při své práci
budou podléhat kontrole, která by jakékoli
zneužívání záběrů okamžitě odhalila a potresta-
la. O své soukromí na veřejných místech se tedy
pak nebudeme muset bát a kamery pomohou
například i při záchraně osob v nouzi.

Petr Praus, zastupitel MČ Praha 13, Jakub Kříž, bezpečnostní expert



INZERCE

Občas nás občané upozorňují na
vozidla, která jsou odstavena
v ulicích či na parkovištích, vy-
padají jako nepojízdná a nemají
registrační značku. Podle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů, je na dálnicích,
silnicích a místních komunika-
cích zakázáno odstavovat silnič-
ní vozidlo, které je trvale tech-
nicky nezpůsobilé k provozu
a není opatřeno státní poznávací
značkou nebo které je zjevně tr-
vale technicky nezpůsobilé
k provozu (dále jen „vrak“).

Odbor dopravy na základě

upozornění občanů nebo při
zjištění vraku vozidla na míst-
ních komunikacích v Praze 13
předává tato vozidla k dalšímu
řízení vlastníku komunikací.
Tím je hlavní město Praha, kte-
ré při výkonu odtahové služby
zastupuje Správa služeb hlavní-
ho města Prahy. Určení, zda se
jedná o vrak, je plně v kompe-
tenci pracovníků této organiza-
ce. Pokud se vozidlo nachází
v zeleni, je předáno k dalšímu
řízení na odbor životního pro-
středí ÚMČ Praha 13.

Vraky vozidel je možno nahlá-
sit na tel. 267 002 160-1, případ-

ně na odbor dopravy p. Boučkovi
- tel. 235 011 499.

Každý, kdo se zbavuje autovra-
ku, je povinen autovrak předat
jedině osobám, které se prokážou
platným oprávněním k využívání,
odstraňování, sběru nebo výkupu
autovraků. Ty mají povinnost
vydat předávající osobě bezplatně
písemné potvrzení o převzetí
autovraku, které dokládá občano-
vi, že vrak vozidla řádně odstra-
nil ve smyslu zákona o odpadech.
Toto potvrzení o likvidaci auto-
vraku je třeba přiložit k žádosti
o trvalé vyřazení vozidla z regis-
tru silničních vozidel.

Nakládání s autovraky v roz-
poru se zákonem o odpadech
(např. ponechání vraku vozidla
na komunikaci či jiném veřej-
ném prostranství) je posuzováno
jako přestupek, za který úřad
uloží fyzické osobě pokutu až do
výše 20 000 Kč.

Seznam subjektů, kterým mů-
žete předat autovrak k likvidaci,
naleznete na www.praha-mes-
to.cz v sekci životní prostředí -
odpady. Informace získáte také
na odboru životního prostředí
na tel. 235 012 470.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Koncem října skončí jeden z pro-
jektů spolufinancovaný ze zdrojů
Evropské unie. Na rozdíl od in-
vestičních projektů je tato akce
zaměřena na samotnou radnici.
Projekt zvýšení kvality řízení lid-
ských zdrojů Úřadu MČ Praha 13
se soustředí na optimalizaci
a zefektivnění procesů řízení lid-
ských zdrojů. Cílem projektu je

zvýšit kvalitu a efektivitu služeb
poskytovaných občanům a zlepšit
pracovní podmínky pro naše za-
městnance, rozšířit možnosti je-
jich rozvoje a kariérního růstu.

Cílovou skupinou projektu
proto je přímo či nepřímo
všech 234 zaměstnanců úřadu.
Přímo do projektu jsou zapo-
jeni pouze ti zaměstnanci, kteří

jsou spjati s řízením lidských
zdrojů úřadu, tedy 25 pracov-
níků na pozicích vedoucích od-
borů a oddělení. Výstupy
aktivit se pak nepřímo dotknou
všech zaměstnanců úřadu.

Projekt je financován z pro-

středků Evropského sociálního
fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního roz-
počtu ČR. Schválená dotace na
tento projekt činí 1 915 329 Kč.

Libor Hakl, koordinátor fondů EU, ÚMČ Praha 13

Vraky v ulicích nechceme

Smyslem projektu je zlepšovat služby občanům
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Ačkoli jste si život jinde než na Vinohradech neuměl
představit, přestěhoval jste se v roce 1991 na Velkou
Ohradu.
Jak se říká, člověk míní a osud mění. Na
Ohradě, kde jsem dostal byt, jsem bydlel deset
let. Zpočátku to tam nevypadalo moc vábně,
protože se tato lokalita teprve dodělávala.
Nicméně už tehdy, kdy byl synovi Filipovi asi
rok, jsme ocenili blízkost Prokopského údolí,
nechyběly školy, školky, zdravotní středisko...
Pak jsem se přestěhoval do Nových Butovic.

A Vinohrady?
Už dlouho vím, že bych zpátky na Vinohrady
nechtěl. Rád se tam podívám, ale to je všech-
no. Vždyť už tady bydlím dvacet let. Filip
odmaturoval a studuje na vysoké škole, Karo-
lína chodí pátým rokem na místní gymná-
zium... Strašně to letí.

Bydlení na Velké Ohradě je i dnes tak trochu „něco“
za „něco“. Je tam hezké okolí, kousek do přírody, ale
například parkování, to není nic moc.
Problémy s parkováním jsou, to
ano. Ale to přece není problém
pouze Velké Ohrady. Dnes je to
problém nejen celopražský, ale řeší
ho všechna velká města. Když se
dnes podívám na již zmíněné Vino-
hrady, bydlel jsem kousek nad Mí-
rákem, tak tam není ani parkování,
ani příroda. Člověk zkrátka nemůže
mít všechno. Když už ale o tom ho-
voříme, zhruba v roce 2001, kdy
jsem tady byl místostarosta, tak
jsme se tento problém pokoušeli
nějak řešit. Pamatuji se na jedno
setkání s občany, bylo to tehdy v jídelně ZŠ
Janského. Měli jsme připravené jakési před-
projekty, kde se mimo jiné uvažovalo o za-
puštěných garážích ve vnitroblocích. Tehdy
nás lidé z dotčených vnitrobloků málem „vy-
nesli v zubech“. Dnes vůbec nechci hovořit
o tom, do jaké míry by byl tento návrh reali-
zovatelný, spíš bych rád zmínil to, že už ten-
krát lidé parkovací místa chtěli, ale na „něco“
za „něco“ ochotní přistoupit nebyli.

Vloni na Velké Ohradě přibylo zhruba 150
parkovacích míst, ale kdo by si myslel, že k vše-
obecné spokojenosti, ten by se mýlil. Řidiči to
pochopitelně přivítali, ale například maminky
s dětmi nadšené rozhodně nebyly. To ale nic
nemění na tom, že řešení tohoto letitého prob-
lému věnujeme maximální pozornost.

Někteří lidé by ale rádi řešili i jiné problémy než par-
kování. Například přelety letadel, sušení prádla na bal-
konech, počet psů v domácnosti...
Mně by se také líbilo, kdyby nám nad hla-
vou nelétala letadla, balkóny by zdobily
pouze květiny a ne prádlo, kdyby se neustále
nezvyšoval počet psů... Opravdu si myslíte,
že můžeme někomu nařídit, že smí mít jen
jednoho psa, že bude sušit prádlo doma, že
rodina, která vlastní více aut zde bude moci
parkovat pouze s jedním? A to už nemluvím
o tom, že letiště, které zahájilo provoz v roce
1937, těžko přestěhujeme. Ostatně každý,
kdo se do této lokality stěhoval, o jeho exis-
tenci věděl. Tím nechci říci, že bychom před
problémy měli zavírat oči, naopak. Ale dost
věcí mohou řešit občané sami. Ať už je to
pořádek a čistota nebo již zmíněné prádlo
na balkonech.

Víte, mně se moc líbilo, že se podařilo za-
jistit výtahovou plošinu pro Martina, handi-
capovaného žáka FZŠ Mezi Školami.

Pomohli Martinovi spolužáci, své síly spojila
řada subjektů a dobrá věc se podařila. A tak
nějak by to mělo být. Nic se samo neudělá,
nezařídí, nic nám z nebe nespadne. Bylo by
prima, kdyby ubylo těch, kteří umějí jen mlu-
vit a házet klacky pod nohy těm, kteří chtějí
opravdu něco dělat, měnit věci k lepšímu.

Jste soukromý podnikatel, máte firmu na kovoobrá-
bění, zámečnictví a umělecké kovářství, ale slyšela
jsem, že stejně blízko jako k řemeslu máte k muzice
nebo k divadlu.
To je pravda. Dvanáct let jsem chodil na
Lidovou konzervatoř na lesní roh, hrál jsem
divadlo, s různými kapelami, kde jsem zpí-
val a hrál na kytaru, jsme vystupovali v ba-
rech – v Astře, v Carioce, v Kaskádě,

Seriál Zeptali jsme se za vás, ve kterém si povídáme s představiteli naší městské části
o jejich práci, ale především o radostech a starostech soukromého života, se pomalu
ale jistě blíží ke svému konci. Z devítky radních jsme se v abecedním pořadí dostali
k předposlednímu jménu - Zbyněk Pastrňák. Narodil se na Vinohradech a jak sám říká,
celou dobu si neuměl představit, že by žil někde jinde.

Zeptali jsme se za vás

Nic se samo neudělá v Adrii... Pak jsem zhruba do roku 1993
hrál s kapelou Ars.

Preferujete nějaký hudební žánr?
Já jsem vyrůstal na skupinách The Beatles,
Rolling Stones, u nás to byli Milan Chladil,
Rudolf Cortés... S odstupem doby zjišťuji, že
i některé Chladilovy a Cortésovy písničky
měly něco do sebe a že dodnes mají určité
kouzlo. Díky Lidové škole mám rád i klasiku.
Ta ale nemůže tvořit hudební kulisu při práci.
Tu musí člověk poslouchat, vnímat, cítit.

A co ten roh? Ten už jste pověsil na hřebík?
Ještě do roku 1976 jsme jezdili s klukama hrát
do Čáslavi na festival. Je fakt, že jsme tam
vždycky vyhráli. Rád na to vzpomínám. Lesní
roh jsem měl tehdy přes Lidovou školu půjče-
ný z filharmonie. Svůj vlastní mám teprve od
loňského léta. Objevil jsem ho na burze a mu-
sím ho nechat opravit. Nicméně je šance, že si
na něj ještě někdy fouknu. Když už jsem zmí-
nil jeho opravu, tak oprav mě čeká daleko víc.
Celý život totiž dělám do veteránů.

Specializujete se na nějakou značku?
Vůbec ne. Já sbírám to, co se mi líbí. Auta
mám jenom dvě. Jedno je Cobra, s tou jez-
dím na závody, pak mám aerovku 662, kterou
dávám dohromady. Pak už to jsou vesměs sta-
ré motorky.

Teď se mi podařilo rozpohybovat francouz-
ského Griffona, řemenáče z roku 1921. V mé
sbírce je také motorová koloběžka Šístek 31,

přezdívaná Šístko, Štísko nebo Štíst-
ko. To je nádherný kousek o kterém
bych mohl povídat hodně dlouho.

Dávat dohromady veterány, to není nic
jednoduchého. Pomáhá vám někdo?
Určitě. Jsme taková parta nadšenců,
každý se specializujeme na něco ji-
ného, je to taková týmová práce.
Například toho Griffona mi pomá-
hal dávat dohromady kamarád
z Kutné Hory, jehož jméno je záru-
kou kvality, Jarda Kutil.

Takže vy jste kromě jiného také automobi-
lový závodník.
Cobra je v podstatě závodní auto, které Car-
roll Shelby udělal na okruhové dráhy. Dneska
jezdíme čtvrtmíle (400 m), které se jezdí na
letištích. Ale že bych byl závodník? Mně ne-
jde o umístění. To bych musel to svoje autíč-
ko upravovat a to nechci. Jen ať hezky zůsta-
ne takové, jaké je.

Dostanete se vůbec na chalupu?
Ale ano. Dávám ji dohromady. I když ji mám
už hodně dlouho, pořád je co dělat. Dnes už
jsem se ale vzdal představy, že si všechno udě-
lám sám, protože bych si ji také někdy chtěl
užít. Snad někdy přijde doba, kdy toho, co je
hotové, bude víc než věcí, které mám ještě udě-
lat, a to nejen na chalupě. Eva Černá



Inzerce
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Jste z hudebnické rodiny a asi se
u vás hodně zpívalo. Nezdá se vám, že
dneska se v rodinách zpívá méně?
O co tím lidé přicházejí?
Ano, máte pravdu, tradice zpěvu
v rodinách se dnes dodržuje mi-
nimálně, obecně se i málo ak-
tivně hraje na nástroje a je to
škoda. Tím, že nejsme schopni
provozovat muziku sami už od
mládí třeba v rodinném pro-
středí, nerozvíjí se nám, myslím,
dostatečně přirozenou cestou
emoce. Muzika je jednou z velmi
důležitých emočních terapíí.

Vaší nezbytnou pomůckou a také velkou
láskou je kytara. Kdy jste ji objevila?
U nás v rodině byla kytara pří-
tomna už od mého raného mládí,
poprvé jsem na ni začala hrát
v devíti letech a hráli na ni ma-
minka i tatínek. Maminka byla
učitelka hudební výchovy, tatínek
herec a oba ji užívali ve své pro-
fesi. Doma se hodně zpívalo, i ví-
cehlasně, a právě kytara byla
důležitou součástí domácího hu-
debního dění u nás.

Za svou kariéru jste vystupovala s vel-
kým množstvím umělců, zpívala jste

v Semaforu, se Spirituál kvintetem
a dalšími hudebníky. Na koncertech
taky často vzpomínáte písničkou na
předčasně zesnulého Karla Zicha.
Co pro vás znamenal?
Karel byl právě jedním z celoži-
votních přátel, znala jsem ho už
od mládí, i celou jeho rodinu.
Zavedl mě ke Spirituál kvin-
tetu, se kterým jsem měla
možnost si zahostovat hned
v začátcích, kdy jsem ještě byla
studentkou. Byl to bezvadnej
chlap, skvělej muzikant a moc
mi chybí. Zbyla mi po něm
jedna z jeho dvanáctistrunných
kytar, na kterou hrál absolutně
úžasně, nejlépe u nás. Kytaru
teď mám ve své „stáji“, kterou
tvoří sedm dalších kytar, ráda
na ni hraji, vymýšlím aranže
a s kolegy na něj na každém
koncertě zavzpomínáme alespoň
jednou písničkou.

Mnohé vaše písničky jsou o vztazích
mezi lidmi a o lásce. Jakou roli hraje
ve vašem životě láska?
Láska je základní emoční motor
v našem životě a podle toho
bychom se k ní měli chovat, hýč-
kat ji, rozvíjet, aby nám kvetla

a dobře fungovala. Myslím to sa-
mozřejmě na všechny podoby,
které v životě má...

Hodně času jste strávila ve Francii,
kde jste studovala hru na kytaru.
Co se vám na Francii a Francouzích
nejvíc líbí?
Francie mě přitahovala vždy svou
historií, kulturou a rozmanitostí
- od jídla počínaje až přes různo-
rodost jednotlivých měst a míst.
Francouzi mají velké dědictví
z historie a promítá se to i do je-
jich povahy, někdy až moc.

Jejich národní hrdost je závi-
děníhodná a mnozí Češi by si
z nich mohli vzít příklad. Mám
ráda vůni jejich životního stylu
od jídla přes oblékání až k určité
extravaganci. Každopádně udr-
žovat blízký vztah s touto zemí
a jejími lidmi je pro mě celoži-
votně inspirující.

V kytarové hře jste se hodně zaměřila
na interpretaci děl vážné hudby. Dá se
říci, že postupně směřujete ke klasice
nebo je to jen jedna z oblastí vašeho
zájmu, stejně jako populární hudba?
Už od mládí chápu kytaru jednak
jako nástroj doprovodný, ke kte-

rému jsem ráda zpívala, ale záro-
veň kytaru klasickou, kterou jsem
i vystudovala, mám jako nástroj
sólový. Pro klasickou kytaru na-
psali spoustu krásných děl sklada-
telé, kteří nejsou běžně známí,
a tak je moc ráda hraji a předsta-
vuji je širšímu publiku, které
chodí na mé koncerty hlavně za
písničkami. Takže i v písničkovém
recitálu vyhrazuji pro klasickou
kytaru okénko vážné hudby, kde
kytarové skladatele představuji.
S akustickým triem (Sean Barry -
harfa, Mirek Linhart - kytara)
vystupuji již pátým rokem. Právě
zde mohu uplatnit střídání písni-
ček a klasiky a v jednom koncertě
s Mirkem představit různé kytary
a různé kytarové styly. V letošním
roce od června představuji pod
názvem Concertino nový projekt
s hosty, zaměřený více na klasic-
kou kytaru.

Co připravujete v nejbližší době
nového?
Celým podzimem prochází opět
spousta koncertů, v září jsme
měli turné na Slovensku, v Praze
se opět objevíme na Novodvor-
ské 6. října. O veškerých našich
aktivitách se mohou vaši čtenáři
dozvědět na mých webových
stránkách www.lenkafilipova.cz.

Jak se vám líbílo a zpívalo na Koncertě
pro park v Praze 13?
Akce byla bezvadná, byla velmi
profesionálně připravená, přálo
nám i počasí a myslím, že jsme si
to všichni velmi užili, jak obe-
censtvo, tak i my.

Můžete něco popřát našim čtenářům?
Milí čtenáři, přeji vám krásné
babí léto, spoustu energie do
sychravých podzimních dnů
a hodně pozitivní energie
a zdraví. Samuel Truschka

Drobná žena s velkým talentem a obrovskou pílí měla k hudbě blízko od malička a velmi brzy
začala veřejně vystupovat. Lenka Filipová je stálicí naší hudební scény už několik desetiletí.
Již v šestnácti letech byla na prvním zahraničním turné a od 70. let začala zpívat profesionálně.
Vystupovala v mnoha zemích několika kontinentů, spolupracovala s řadou umělců a svojí
tvorbou zabrousila do mnoha žánrů. Nejbližší jsou jí však lyrické písně s nevtíravou, ale snadno
zapamatovatelnou melodií, které jsou všeobecně známé a lidé si je rádi zpívají. Neodmyslitelným
průvodcem Lenky Filipové je kytara, na kterou se většinou doprovází. V poslední době
vystupuje v triu s kytaristou Mirkem Linhartem a harfenistou Seanem Barrym.

Muzika
je důležitá emoční terapie



ŘÍJEN 2011 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 22714

Sokol Stodůlky zve na fotbal
V minulé sezóně 2010-11 hráli muži A So-
kola Stodůlky (trenér Sadílek, Horešovský)
I.A třídu skupinu A převážně s mužstvy na
severu a východě Prahy. V této sezóně 2011-
12 hrají muži A ve skupině B, takže se mů-
žeme těšit na derby s Řeporyjemi, Slivencem,
Bílou Horou a dalšími atraktivními soupeři.

Muži B (trenér Blahoňovský st. a Lavers)
bojovali do posledních chvil o postup do I.B
třídy, ale nepovedlo se...

Muži C (trenér Labuťák) postoupili do II.
třídy. Starší dorost (trenér Šlemenda a Hábl) se
po několika sezónách vrátil do Přeboru Prahy,
kam historicky a výkonnostně trvale patří.
Letos je Přebor Prahy nabitý těžkými soupeři,
protože byly zrušeny divize dorostu.

Pozvánka na vybraná atraktivní utkání mužů
a staršího dorostu:
I.A třída muži A - skupina B
Sobota 1.10. 16.00 Řeporyje - Stodůlky
Neděle 9.10. 16.00 Stodůlky - Sparta Krč
Neděle 23.10. 15.30 Stodůlky - Nusle
Neděle 6.11. 14.00 Stodůlky - Bílá Hora

II. třída muži B - skupina A
Sobota 1.10. 16.00 Stodůlky B - Nebušice B
Neděle 9.10. 16.00 Řeporyje B - Stodůlky B
Sobota 15.10. 15.30 Stodůlky B - Řepy B
Pátek 28.10. 14.30 Stodůlky B - ČZU

Neděle 13.11. 13.00 Stodůlky B - Olymp
(ZŠ Klausova UMT)

II. třída muži C - skupina C
Sobota 1.10. 16.00 Košíře - Stodůlky C
Sobota 8.10. 11.00 Stodůlky C - Kunratice B
(ZŠ Klausova UMT)
Sobota 22.10. 11.00 Stodůlky C - Točná
(ZŠ Klausova UMT)
Sobota 29.10. 10.00 Zlíchov - Stodůlky C
Neděle 6.11. 11.00 Stodůlky C - Bohemians Vejsada
Neděle 13.11. 14.00 Bílá Hora B - Stodůlky C

Přebor Prahy dorostu
Sobota 1.10. 10.15 Admira – Stodůlky (UMT)
Sobota 8.10. 16.00 Stodůlky - H. Měcholupy
Neděle 16.10. 10.15 Dukla B - Stodůlky
(ZŠ Mikulova P)
Sobota 22.10. 15.30 Stodůlky - Háje

Sobota 5.11. 11.00 Stodůlky - Bohemians Praha
(ZŠ Klausova UMT)
Sobota 19.11. 11.00 Stodůlky - Loko Vltavín
(ZŠ Klausova UMT)

Další informace a kompletní rozpisy na:
www.sokolstodulky.cz.

Sokol Stodůlky hledá talentovanou mládež v těchto
věkových kategoriich:
Předpřípravka (2005 a mladší):
Hartman Pavel st., tel. 721 521 016, Forejt Vladimír,
tel. 777 247 255
Mladší přípravka (2003-2004):
Heran Zdeněk, tel. 773 296 230, Šejvl Zdeněk,
tel. 736 519 724, Říha David, tel. 605 228 352
Starší přípravka (2001-2002):
Kozel Petr, tel. 777 091 264, Jelínek Marek,
tel. 737 478 174
Mladší žáci (1999-2000):
Procházka Miloš, tel. 774 645 714, Rada František,
tel. 728 529 323, Mačej Jan, tel. 776 701 414,
Hauft Martin, tel. 724 059 948
Starší žáci (1998-1997):
Dofek Pavel, tel. 774 239 412, Hadžič Azer, tel. 602 367 850
Mladší dorost (1995-1996):
Fajkus David, tel. 602 464 251, Hynek Radek,
tel. 776 121 122
Starší dorost (1993-1992):
Šlemenda Zdeněk, tel. 603 439 983 Aleš Musil

Basketbalový nábor
V lednu 2011 vznikl nový basketbalový
klub HB Basket, který působí v oblasti Prahy
západ od Dobřichovic, přes Prahu 5, 13 a 17
zpět na Prahu západ do Rudné. Základem
klubu je 60 hráček, které odešly z jednoho
pražského klubu za svými trenéry. Tedy neza-
čínáme od nuly, ale opíráme se o dlouholeté
zkušenosti.

Tento dívčí basketbalový klub je zaměřen
na výchovu dětí a mládeže. Ve spolupráci
s některými ZŠ v oblasti kde působíme, jsme
vytvořili síť basketbalových přípravek ve ško-
lách s cílem přilákat do tělocvičny pod bas-
ketbalové koše co největší počet dětí. Ty pak
mají v kategoriích minižactva a posléze ža-
ctva možnost pokračovat v klubové činnosti –
tréninky, utkání ČBF, turnaje tuzemské i za-
hraniční, soustředění a další sportovně-spole-

čenské aktivity spo-
jené se životem
kolem sportu. Pří-
pravky otevíráme
pro kluky i holky
2. - 4. tříd mj. ve
FZŠ Prof. Otokara
Chlupa, Fingerova
a v ZŠ Klausova na
Velké Ohradě. Za-
tímco děvčata v le-
tech dalších budou
působit v HB Bas-
ketu, chlapci mají
možnost pokračovat v prestižním klubu USK
Praha, jehož jsme partnerem. Ty nejlepší žá-
kyně HB Basketu mají šanci v dorostu také
obléknout dres slavného klubu USK Praha.

V loňském roce naše nej-
mladší minižákyně vyhrály
neoficiální soutěž Šmoulinka
Cup, kde během sezony ani
jednou nepoznaly hořkost
porážky. Odměnou jim byly
nejen zlaté medaile, ale i tele-
vizní reportáž. Jiné soutěže
jsme v loňské sezoně ne-
mohly hrát.

I letošní sezonu naše hráčky
začaly skvěle. Naše mladší žá-
kyně čeká nejvyšší soutěž,
kterou budou hrát společně

s hráčkami Kladna. Hned jejich první test
před sezonou dopadl výborně. Holky vyhrály
přípravný turnaj v Kožlanech. A protože na
letním soustředění jsme si mákly, naše dřina
přinesla úspěchy. Z dalšího turnaje v Ostravě
jsme přivezly bronz v žákovské kategorii
a stříbro z kategorie starších minižákyň.

Čeká nás náročná sezona. Chceme uspět
ve všech kategoriích, ale zároveň chceme dát
prostor všem zájemcům o tento sport. Naše
dveře pro všechny případné zájemce jsou
stále otevřené! Tento kolektivní sport nabí-
zíme všem dětem s chutí sportovat. Basket
není jen skvělý sport, ale životní styl.
Stávající družstva doplňujeme o děvčata
roč. 99 – 04. Všechno o nás najdete na
www.hbbasket.cz nebo volejte na telefonní
číslo 736 673 909. Hana Brejlová

Sport
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Sport

Podzimní prázdniny
na Webrovce
SK Hala Lu-
žiny- vše-
sportovní
oddíl pořádá
od 26. do 30.
října pod-
zimní prázd-
niny na chatě
Webrovka.
Program -
hry v přírodě, výlety a vycházky do okolí. In-
formace a přihlášky na
kolandovadagmar@seznam.cz, www.skhala-
luziny.wz.cz, tel. 723 060 323. Dagmar Kolandová

Sporťáček 2011
V sobotu 10. září měly naše gymnastky skvělou
příležitost reprezentovat svůj sport - sportovní
gymnastiku - na akci Sporťáček ve Žlutých
lázních. Nejdříve zde vystoupily naše nejmenší
gymnastky z přípravky, po nich nastoupily již
naše závodnice, které předváděly salta, fliky,
araby a další gymnastické dovednosti. A to ne-
bylo všechno. Sešlo se tu více než 40 tradičních
i netradičních sportů, na všechny si mohly děti
prakticky sáhnout a za přítomnosti kvalifikova-
ných trenérů i zdarma vyzkoušet. Byla to nejen
skvělá podívaná, ale i výborná zkušenost pro
všechny přítomné. Závěrečná diskotéka se sku-
pinou Maxim Turbulenc pak už jen podtrhla
skvělou atmosféru celé akce.

Andrea Verešová, TopGym Praha, SK Velká Ohrada

Pojďte si zaplavat
Školní plavecký bazén Gymnázia Jaroslava
Heyrovského nabízí pro období září až
20. prosince permanentky na níže uvedené
volné termíny: po 20.00 hod., st 19.00
a 20.00 hod., čt 19.00 a 21.00 hod., pá 19.00,
20.00 a 21.00 hod.

Cena za 1 lekci je 60 Kč – platí se lekce,
které zbývají do konce období. Dítě do šesti

let s doprovo-
dem dospělého
zdarma.

Informace
a rezervace na
telefonním čísle
251 050 211.

Olga Pavlásková

Český hokejbal
má kořeny na třináctce
O tom, že hokejbal a Praha 13 jsou spojeny
pevným poutem, svědčí i fakt, že si Česko-
moravský svaz hokejbalu vybral radnici Pra-
hy 13 k uspořádání tiskové konference k za-
hájení nové hokejbalové sezony. Konala se
30. srpna v zasedacím sále radnice.

Tiskovou konferenci zahájil starosta Prahy 13
David Vodrážka, který ocenil význam místního
hokejbalového klubu HC Kert Park Praha,
který působí na Lužinách již od roku 1997

a je v současné době jediným extraligovým od-
dílem v Praze. V letech 2008-2009 bylo hokej-
balové hřiště u FZŠ Brdičkova s podporou
městské části zrekonstruováno, byly provedeny
zemní práce, postaveny mantinely a střídačky,

hřiště dostalo nový
povrch a osvětlení.
„Vážíme si úspěchů
oddílu a jsme rádi, že
zde působí, protože
nabízí i dětem smys-
luplné využití volného
času při sportu,“ řekl
starosta Vodrážka.
„Budeme i nadále ho-
kejbal v Praze 13
podporovat.“

Předseda Českomoravského svazu hokej-
balu Josef Kozel představil novou sezonu
i poháry, o které se bude hrát, a poté poděko-
val za podporu partnerům, zejména Andre
Krufovi, řediteli společnosti Tipgames, která
se stala novým generálním partnerem svazu
a díky které ponese nejvyšší hokejbalová sou-
těž v této sezoně název Tipgames extraliga
hokejbalu. Místopředseda HC Kert Park
Praha David Kuna poděkoval Praze 13 za
podporu a připomněl, že dva hráči klubu re-
prezentovali klub na květnovém Mistrovství
světa v hokejbale v Bratislavě, kde Česká re-
publika obhájila zlaté medaile.

Oba mistry světa – brankáře Leoše Gerli-
cha a střelce Martina Kručka představil staros-

ta Vodrážka spolu s předsedou klubu Milanem
Styblíkem také 31. srpna na Koncertu pro
park, kde proběhla také jejich autogramiáda
v náborovém stánku. HC Kert Park Praha při-
jímá nadále zájemce o hokejbal do týmů žáků
(rok narození 1997 – 2000) a do přípravky
(rok nar. 2001 – 2005. Informace na
www.kert-park.cz nebo na tel. 722 580 669.

Pokud byste chtěli podpořit extraligový
tým z Prahy 13, přijďte na některý z jeho do-
mácích zápasů na hřiště v Kolovečské ulici
(u FZŠ Brdičkova). V říjnu zde hraje třikrát:
8. 10. v 17.00 s TJ HBC Olymp Jindřichův
Hradec, 9. 10. v 11.00 s HbT Vlašim
a 29. 10. v 17.00 s HBC Autosklo HAK Par-
dubice. Jste srdečně zváni! Samuel Truschka

Tisková konference hokejbalového svazu Předseda svazu představuje extraligový pohár

Martin Kruček a Leoš Gerlich na autogramiádě

Mistři světa zdraví publikum
Koncertu pro park
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Plošina pro Martina
V úterý 30. srpna převzal ve
FZŠ Mezi Školami žák šesté
třídy Martin Navrátil, který je
upoutaný na elektrický invalidní
vozík, klíče od výtahové plošiny.
Ta ho v části školy, kde není
bezbariérový přístup, dopraví do
vyšších poschodí budovy, takže
všechny učebny budou i pro něj
dosažitelné.

Uvedení plošiny do provozu
byli přítomni starosta Prahy 13
David Vodrážka, jeho zástupce
David Zelený, ředitelka o. s.
Peppermint Šárka Kuželová,
vedení školy a další hosté.

K instalaci plošiny dali podnět
radní Prahy 13 Zbyněk Pastrňák
a Vítězslav Panocha, oba členové
Školské rady, na kterou se obrátil
Martinův otec. Celý projekt v hod-
notě 600 000 korun zastřešilo ob-
čanské sdružení Peppermint,
které se věnuje znevýhodněným
dětem a mládeži.

Na financování projektu se
podílely Nadace Charty 77,
Městská část Praha 13, FZŠ
Mezi Školami, o. s. Peppermint
a v neposlední řadě žáci školy.
Ti přispěli částkou zhruba
40 tisíc korun.

„Důležité je, že se na zakou-
pení a instalaci výtahové plo-
šiny, díky které může Martin
být i nadále žákem této školy,
podílela nejen řada subjektů,
ale také žáci a jejich rodiče,“
řekl starosta David Vodrážka
a dodal: „Je vidět, že když se
lidé dají dohromady, dokáží
společně to, co by pro jedno-
tlivce bylo takřka nemožné.
Školy v Praze 13 byly budovány
zejména v 80. a 90. letech, ne-
jsou bohužel ještě bezbariérové
a toto je určitý návod, jakým
způsobem postupovat i v dalších
školách.“

Eva Černá

Od 5. do 16. září byla v atriu
radnice na Slunečním náměstí
k vidění Prezentační výstava soci-
álních služeb, kterou uspořádal
odbor sociální péče a zdravotnic-
tví. Na výstavních panelech se for-
mou informací, fotografií i ukázek
své práce představil rekordní počet
- celkem 31 - organizací, poskytu-
jících sociální nebo doprovodné
služby seniorům, zdravotně handi-

capovaným a dalším potřebným
osobám. Na slavnostní vernisáži
v pondělí 5. září přivítal návštěv-
níky zástupce starosty Aleš Mare-
ček společně s vedoucí OSPZ
Helenou Hájkovou a organizáto-
rem výstavy Petrem Syrovým.
V příštím roce se na radnici usku-
teční opět veletrh sociálních slu-
žeb, kde se ti, kteří pomáhají
druhým, představí osobně. -st-

Sociální služby se představují

Určitě jste se někdy dostali do si-
tuace, kdy vám bylo líto něco vy-
hodit, něco, co jste už nepotřebo-
vali, ale jinému by se to mohlo
hodit. Likvidujete kancelář? Máte
oblečení nebo hračky po dětech?
Ani vaše cesta s nepotřebným ná-
bytkem nemusí vést do sběrného
dvora. Pošlete nepotřebné věci do
druhého kola. Na www.budupo-
mahat.cz se můžete podívat, komu

se tyto věci hodí. Neziskovým or-
ganizacím tak díky vám zůstane
víc peněz na činnost, pro kterou
byly zřízeny – na pomoc handica-
povaným, zrakově postiženým,
ohroženým dětem, na výcvik asis-
tenčních psů ... Na stránkách
mimo jiné naleznete i videa o prá-
ci neziskových organizací a jejich
poslání. Najdete nás i na faceboo-
ku BuduPomahat.cz. Hanka Kosová

Budu pomáhat

Srdečně zveme do nově otevřené
prodejny výrobků chráněné dílny
PROSAZ, Kodymova 2526, kde
si můžete zakoupit např. ručně vy-
ráběné hračky, svíčky, malované
šátky (každý kus originál), no-
týsky, sešity, poznámkové bločky,

šperky atd. Možnost objednání
dekorací na Dušičky, Halloween,
Vánoce a adventních věnců.

Otevřeno máme denně od 7 do
19 hodin. Objednávky a bližší in-

formace: paní Haštabová přímo
v prodejně Kodymova 2526 (na-
proti Kauflandu), v blízkosti
metra Hůrka, na tel. 775 577 518
nebo na dilny@prosaz.cz.

Současně prosíme o podporu
asistenční služby PROSAZU např.

odesláním dár-
covské sms ve
tvaru: DMS
DOMAJE-
DOMA na
číslo 87777.
Cena DMS je
30 Kč, pří-
jemce dostane
27 Kč. Po-

mozte lidem, kteří potřebují spolu-
práci asistentů, aby jim otevřeli
dveře do života. Více o našich služ-
bách na www.prosaz.cz

Radka Fišerová, o.s. PROSAZ

Kupte dárky v Prosazu!

Pomáhají druhým
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V první polovině října probíhá
III. ročník Bienále pro Diakonii -
charitativního kulturního pro-
jektu, jehož cílem je získat fi-
nanční prostředky na další
rozšíření a modernizace Střediska
Diakonie ČCE ve Stodůlkách,
které již 17 let pečuje o mentálně,
fyzicky, smyslově či kombinovaně
postižené děti a jejich rodiny. Za
předchozí dva ročníky Bienále se
podařilo prodejem uměleckých děl
a benefičními koncerty shromáž-
dit částku více než 1,5 miliónu
korun, které byly věnovány na do-

stavbu a vybavení střediska. Le-
tošní ročník, jehož patronem je
herec Dejvického divadla Martin
Myšička, má motto „Dejte nám
místo ve svém srdci“. Svá díla
během něj představí více než
40 českých a německých výtvar-
níků. Na radnici Prahy 13 budou
nabízená díla vystavena ve dnech
3. - 10. října, vernisáž proběhne
3. 10. v 18.30. Chcete-li pomoci
Středisku Diakonie, máte možnost
navštívit některou z akcí uvede-
ných v kalendáři na str. 34 nebo na
www.bienaleprodiakonii.cz. –red-

Chcete pomoci Diakonii?

Mléčný bar Bílá vrána zahajuje provoz

Městská část Praha 13 realizo-
vala v roce 2011 projekt Inte-
grace cizinců v MČ Praha 13.
Projekt byl financován v rámci
tzv. emergentních projektů Mi-
nisterstvem vnitra ČR.

V letošním roce Praha 13 opět
projekt podala na ministerstvo,
kde byl následně schválen a pod-
pořen. Zahájen byl v srpnu 2011
prázdninovým kurzem českého
jazyka na Fakultní ZŠ Mezi
Školami. Od září do prosince se
ve FZŠ Trávníčkova každé pon-
dělí a středu od 18.30 do 20.00
koná nízkoprahový kurz češtiny
pro cizince. Kurz je lektorsky za-

jištěn Centrem pro integraci ci-
zinců. Při škole také probíhá
další aktivita určená pro děti -
otevřený klub Rozmanitý svět.
Zároveň probíhá na čtyřech zá-
kladních školách bezplatné do-
učování.

Součástí projektu je také spor-
tovní den a aktualizace informací
na webových stránkách městské
části. Podobně jako v předcho-
zím roce, také letos je na 25. lis-
topadu naplánována do KD
Mlejn kulturní akce Nejsme si
cizí, určená široké veřejnosti.

Eva Kalinová

odbor sociální péče a zdravotnictví

Klub se nachází v Centrálním
parku naproti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova). Je ote-
vřen každé pondělí a středu od
14 do 20 hodin. Dětem a mlá-
deži ve věku od 13 do 19 let
z Prahy 13 nabízí možnost aktiv-
ního trávení volného času. K dis-
pozici je sportovní a výtvarné
vybavení, internet a příjemné po-
sezení. Klub poskytuje bezplatné
informace, podporu a pomoc
v životních tématech dospívajících
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy,
alkohol, zájmy, pomoc s hledáním
brigády a nabídka doučování).

Program:
po 3. 10. - diskuze na téma nástrahy

facebooku
st 5. 10. – klub
po 10. 10. – zavřeno
st 12. 10. – zavřeno
po 17. 10. – grilovačka
st 19. 10. – filmový klub
po 24. 10. – výroba draků
st 26. 10. – turnaj v petanque
po 31. 10. – Halloween párty

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 001, 775 610 002,
facebook: klub jednatrojka.

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

Klub JednaTrojka v říjnu

Projekt integrace cizinců
pokračuje i letos

Po odstěhování ČSOB z budovy
oční kliniky na Slunečním ná-
městí provedl majitel objektu re-
konstrukci těchto prostor. Vznikly
zde další tři oční ordinace a nově
ordinace gynekologie a dermato-
venerologie. Gynekologická
ambulance byla zřízena také z dů-
vodu nedostatku dětských gyne-
kologů v Praze 13. Vynikající
lékařka MUDr. Hana Kosová,
PhD, IFEPAG je specialistkou

v oboru gynekologie nejen
u dospělých, ale i v dětské gyne-
kologii. Na kožní ambulanci
budou pracovat prim. MUDr.
Schmiedbergerová a MUDr.
Hoffmann. Novinkou Oční kli-
niky MUDr. Jána Leštáka je nej-
modernější laser k operacím
rohovky a předního segmentu
oka. O tomto unikátním pří-
stroji a o nových odděleních uve-
deme více v příštím STOPu. -red-

V úterý 4. října v 11 hodin bude
slavnostně otevřen mléčný bar
Bílá vrána, který poskytne pra-
covní místa lidem s mentálním
postižením. Bar se nachází neda-
leko stanice metra Hůrka. Celý
projekt je dílem občanského
sdružení POHODA, které ve
stejném objektu provozuje chrá-
něné bydlení.

Mléčný bar Bílá vrána se chce
zaměřit v prvé řadě na klientelu
z řad maminek s dětmi, pro které
je vhodný nejen svým nekuřáckým

prostředím, ale i dětským kout-
kem a přebalovacím pultem, na
školáky, kterým nabídne cenově
dostupné svačiny, seniory zase láká
na možnost příjemného posezení
u dobré kávy a zákusku.

Cílem projektu je poskytnout
práci lidem s postižením a vytvořit
příjemné místo k setkávání a trá-
vení volného času pro obyvatele
sídliště. Více na tel. 777 913 484,
777 913 412, www.pohoda-
help.cz, www.facebook.com/bar-
bilavrana.

Nové lékařské služby
v budově oční kliniky

Pomáhají druhým
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Z policejního deníku
� Dne 5. 9. oznámila paní, která při
chůzi používá francouzské hole, krádež
dokladů, peněženky, jízdenek a mobil-
ního telefonu, které měla v kabelce
v igelitové tašce s nákupem. Když při
návratu vešla do domu, oslovil ji nezná-
mý muž s tím, že opravuje v domě vý-
tah a nabídl pomoc s nákupem. Žena
pomoc přijala a muž jí podle dohody
donesl tašku před dveře bytu, ale ka-
belku odcizil. Žádám proto čtenáře, aby
na výskyt muže s podobnou legendou
upozornili policii. Pachatel způsobil
poškozené škodu asi za 6 000 Kč. Jeho
popis poškozená neuvedla.
� Dne 6. 9. jsme přijali oznámení o krá-
deži dvou jízdních kol ze sklepní kóje. Na
místě jsme zjistili, že pachatel využil
okno sklepní kóje otevřené na tzv. venti-
lačku. Tudy se do sklepa dostal a obě kola
protáhl ven. Upozorňuji, že se jedná
o častý způsob vniknutí do objektu, kdy

pachatel dokáže uvolnit kování takto po-
otevřeného okna.
� Nezvyklým případem je krádež 35 ks
dětské výživy v nákupním centru. Pa-
chatel si naložil toto zboží do vozíku
a u pokladen se snažil otevřít vstupní
turniket a projet pokladní linií k výcho-
du. Samozřejmě byl zadržen pracovní-
kem bezpečnostní služby a předán
policii. Případ jsme projednávali ve
zkráceném přípravném řízení, pachate-
li bylo sděleno obvinění z trestného
činu krádeže, o jeho trestu rozhodne
soud.
� Ke krádeži osobních dokladů, mobil-
ních telefonů, nabíječek a jízdenky na
MHD došlo z nezajištěné garáže a auta,
které si majitel právě opravoval. Byl tak
zabrán do práce, že si nevšiml neznámé-
ho pachatele, který mu způsobil škodu
ve výši 11 000 Kč.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Třeboničtí hasiči slavili 115. výročí sboru
V sobotu 27. 8. jsme v SDH Třebonice slavili 115 let od založení
sboru. Na hasičské zbrojnici probíhal Den otevřených dveří, náv-
štěvníci si mohli prohlédnout zázemí zásahové jednotky, poháry
a kroniky SDH, dorostu a Mladých hasičů. Na hřišti byla vystavena
hasičská technika SDH Třebonice, Ořech, Stodůlky, Řeporyje
a Řepy. V ukázkách se jako první představily děti s družstvem mužů
ve štafetě požárních dvojic, poté následoval požární útok výboru
a požární útok žen v nejlepších letech, které předvedly, že do „sta-
rého železa“ rozhodně nepatří. Největší úspěch mělo uhašení
domečku a záchrana „zraněného“ v podání předškolních dětí. Slav-
nostním vyvrcholením oslav byla Výroční valná hromada SDH.

Závody Stodůlecký vodník byly premiérou pro Elišku na pozici
strojníka, která si vedla skvěle. Na Memoriálu Josefa Holečka se
děti umístily na 8. a 9. místě, ženám ani mužům se příliš nedařilo.
Snad budou další závody úspěšnější. Monika Malá, SDH Třebonice

Nezvyklé zápolení dobrovolných hasičů
V sobotu 3. září se za příjemného počasí uskutečnil již IX. ročník
soutěže v požárním sportu „Stodůlecký vodník“, kterou zahájil
místostarosta Petr Zeman. Celkem 16 sedmičlenných družstev dob-
rovolných hasičů z Prahy a okolí připravilo návštěvníkům Centrál-
ního parku neobvyklou podívanou. Cílem bylo zdolat vyznačenou
trať na raftovém člunu, nastartovat čerpadlo, roztáhnout hadice
a sestříknout cílové terče. Letos zvítězilo domácí družstvo SDH
Stodůlky, druhé místo si odvezli hasiči z Hostivic a bronz patřil
zbraslavským hasičům. Také letos přijeli kamarádi hasiči ze Bzí.
V souboji ženských družstev se nejlépe dařilo SDH Řepy, Dolní
Měcholupy obsadily druhé místo, třetí skončily Řeporyje, stodů-
lecké ženy byly páté. V mužské kategorii nad 35 let zvítězilo poprvé
družstvo domácích veteránů nad starými pány ze Zličína.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

haSiČSKÉ oKÉnKo

Nezapomínejte zamykat své auto!
V rámci kontrol zaměřených na odcizená vozidla a registrační
značky na sídlišti Stodůlky, které proběhly od 27. 8. do 12. 9., na-
lezli strážníci z obvodního ředitelství Praha 13 celou řadu nezajiště-

ných motorových
vozidel, přičemž ve
třech případech řidiči
dokonce zapomněli ve
vozidlech i klíče v zapa-
lování. Prosíme proto
všechny provozovatele
vozidel, aby se na zamy-
kání soustředili a auto si
před odchodem pečlivě
zkontrolovali.

Opilý vandal ničil zastávku
Na základě oznámení občanů dopadla hlídka 31. 8. kolem 21.00
silně podnapilého mladíka ve věku 18 let, který nejprve úmyslně
poškodil soukromý majetek v ulici Symfonická a následně se pokusil
zdemolovat zastávku MHD v ulici Nárožní. Při zákroku musela
hlídka použít donucovací prostředky k ochraně vlastní bezpečnosti
i výtržníka, který vyhrožoval, že spáchá sebevraždu. Na místě byly
zajištěny důkazy a poté byl agresivní mladík předveden na místní
služebnu Policie ČR. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MěStSKá policiE

Zadržení pachatelé potrestáni
V březnovém STOPu jsme vás
informovali o zadržení dvou
pachatelů německé národnosti,
čtyřiačtyřicetiletého muže a de-
vatenáctileté ženy, kteří se u nás
opakovaně dopouštěli trestné
činnosti - pronajímali si zde byty,
ze kterých pak odcizili veškeré
zařízení. Koncem ledna byli za-
drženi ve Stodůlkách, vzati do
vazby a bylo jim sděleno obvi-
nění z trestného činu krádeže.

Obvodní soud pro Prahu 6 od-
soudil v květnu oba pachatele
k nepodmíněným trestům –
muže na tři roky a ženu na osm-
náct měsíců. Dále soud oběma
cizincům uložil trest vyhoštěni
z České republiky na dobu ne-
určitou. Příslušníkům místního
oddělení Policie ČR v Mukařov-
ského ulici, kteří pachatele za-
drželi, patří velký dík.

-red-
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DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA. Ve dnech 8. až 11. září pro-
běhly v nové otevřeném minicentru Stodůlka Dny otevřených dveří.
Děti si společně s maminkami prohlédly pracovnu i hernu, vyzkoušely
si vybavení minicentra a společně si pohrály. Bližší informace o kur-
zech pro předškolní děti najdete na www.mcstodulka.cz nebo je zís-
káte na tel. 604 289 820. Slávka Hanzová

SPORTOVALA CELÁ ŠKOLA. Závěr školního roku ve FZŠ Mezi
Školami patřil tradičně sportovním radovánkám o sladké ceny. Paní
učitelka Tumová za pomoci ostatních učitelů dokonale propracovala
program. Žáci bojující za svou třídu se utkali v těchto disciplínách:
sprint na 60 metrů, skok daleký, florbal, vybíjená, střelba na koš, fot-
balové penalty a vrcholem, u kterého nechybí žádný meziškolák, byl
štafetový běh. Ředitel školy odměnil každé družstvo dortem, diplo-
mem a medailí. Ivana Hamplová

PIVAŘI ZAJÁSALI. Již patnáctiletou tradici mají zářijové Stodůlecké
pivnosti, které pořádá restauratér Jaromír Sadílek v Hostinci U Ši-
máčků na Malé Ohradě. Od pátku 9. září až do sobotní půlnoci si pi-
vaři mohli vybrat z 20 druhů zlatavého moku, dobře se najíst a zapojit
se do soutěží - hodu sudem do dálky, pití na čas, držení tupláku v na-
tažené ruce či pojídání knedlíků. K tomu jim hrály například kapely
Míchačky betonu, Balzám a Ruleta. Soutěže byly připraveny i pro
děti, které si v sobotu užily pohádku. -st-

HLEDÁME AKTIVNÍ LIDIČKY. Dům dětí a mládeže Stodůlky hledá
šikovné lidičky, nejlépe z 8. a 9. tříd ZŠ, kteří se chtějí naučit pomá-
hat s přípravou a realizací akcí DDM Stodůlky. Od prvního ročníku
střední školy pak mají možnost pomáhat na akcích i formou brigády.
Zájemci o studium na pedagogické škole získají potvrzení o spolu-
práci s DDM Stodůlky. Klub instruktorů je určen i všem, kdo chtějí
poznat sami sebe, naučit se organizovat volný čas sobě i druhým,
zvládat základy
komunikace
a sebeprezentace,
zahrát si zají-
mavé hry a po-
znat lidi, kteří
chtějí totéž.
Máte-li o klub
zájem, napište na
Info@ddmsto-
dulky.cz.
Michaela Gaydošová

ŠKOLA HROU I O PRÁZDNINÁCH. FZŠ Trávníčkova připravila
během letních prázdnin pro děti z cizojazyčného prostředí Kurz čes-
kého jazyka. Pod vedením učitelek Heleny Bumbálkové a Hany
Žďárské si děti procvičovaly nejen gramatiku a výslovnost českého ja-
zyka, ale zároveň si při didaktických hrách rozšiřovaly slovní zásobu
a poznávaly historii a zajímavost našeho regionu. Marcela Fuglíková

Střípky

MISTROVSTVÍ EVROPY TRADIČNÍHO KARATE. Před prázdninami
se uskutečnilo 11. Mistrovství Evropy tradičního karate Fudokan
Shotokan v Bělehradě – European Championship Fudokan Shoto-
kan Karate, kterého se zúčast-
nily stovky závodníků z celé
Evropy. Za reprezentaci České
republiky startovali 3 závodníci,
mezi kterými byl i Jan Kozák
(1. DAN), který studuje na
Gymnáziu Jaroslava Heyrov-
ského v Nových Butovicích.
V kategorii Cadets 14 - 15 let,
kde byl Jan nejmladší (necelých
14 let), se po těžkých vyřazova-
cích bojích umístil na skvělém
4. místě. Jan se nyní připravuje
na Mistrovství světa v karate,
které proběhne koncem roku
opět v Bělehradě.
Držíme palce. –red-



LETNÍ NOHEJBALOVÝ MEMORIÁL. Jako každý rok, také letos se
konal v sobotu 20. srpna pod záštitou zástupce starosty Petra Zemana
již sedmý ročník nohejbalového turnaje sousedů. Týmy nadšenců pro
tento sport, především z Prahy 13 a okolí, se sešly na hřišti v Böhmově
ulici na Lužinách, aby poměřily své síly a zavzpomínaly na tragicky zes-
nulého Jardu Hříbka. Za krásného počasí, které vydrželo po celý den,
zvítězili po velmi napínavých soubojích „Ti druzí“. Stříbro získalo druž-
stvo Staré Stodůlky a bronz stejně jako loni tým Hvězdy. Jana Janotová

MALOVANÁ LÉČEBNA. K seniorům
v motolské Léčebně dlouhodobě ne-
mocných se díky výtvarně nadanému
dobrovolníkovi Jirkovi Muzikářovi
dostal kousek hmatatelné přírody.
Přes prázdniny namaloval ke květi-
novému zátiší veselé papoušky a po-
stupně přidává ještě další zvířata.
Prostředí LDN se díky tomu pří-
jemně proměnilo a pochvalují si ho
nejen pacienti, ale také všichni zdravotníci. Barevné obrázky jsou zá-
roveň ukázkou toho, že i malíř samouk, který si nenechá své umění
pro sebe, může potěšit spoustu lidí a nepotřebuje k tomu výstavní
síně. Stačí jedna prázdná stěna a chuť udělat něco navíc pro ty, kteří
to potřebují. Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole

FARMÁŘSKÉ TRHY DO KONCE ŘÍJNA. Oblíbené farmářské tržiště
najdete na Slunečním náměstí každé pondělí od 8 do 18 hodin ještě
do 31. října. K dřívějšímu ukončení by mohlo vést snad jen výjimečně
příšerné počasí, k tomu snad doufejme nedojde. K dispozici je 22
stánků s čerstvým ovocem, zeleninou, pečivem, mléčnými a masnými
výrobky a uzeninami, sladkostmi a nápoji, ale i košíkářskými a dřevě-
nými výrobky. Zajděte se podívat! –st-

MISTŘI V GO SOUTĚŽILI O POSTUP. Ve dnech 26. - 28. srpna pro-
běhla v obřadní síni radnice Prahy 13 evropská kvalifikace na Sport-
Accord světové hry duševních sportů, které se uskuteční v prosinci
v čínském Pekingu. Soutěží v deskové hře go se tam zúčastní 6 týmů,
z nichž čtyři budou zastupovat nejsilnější goistické velmoci - Koreu,
Čínu, Japonsko a Taiwan, další dva Ameriku a Evropu. Za účelem se-
stavení co nejsilnějšího evropského týmu se sešlo 22 nejsilnějších hráčů
Evropy, aby si pět z nich vybojovalo místo v týmu. Ani jednomu ze tří
českých hráčů bohužel postup nevyšel, těsně šestý za postupujícími
skončil náš nejlepší hráč Ondřej Šilt. Tým Evropy tak budou reprezen-
tovat tři hráči z Rumunska (Catalin Taranu, Cristian Pop a Cornel
Burzo), Ilja Šikšin z Ruska a Vanessa Wong z Velké Británie. Postupu-
jícím blahopřál také člen zastupitelstva Vít Bobysud. Jana Hricová

POHÁDKOVÁ SOBOTA. Druhá zářijová sobota patřila opět pohádce.
Prokopské údolí se proměnilo na Pohádkový les s více jak 80 postavič-
kami z nejrůznějších pohádek. Akci zahajoval starosta Prahy 13
David Vodrážka, který nad ní převzal záštitu. Děti plnily 11 úkolů na
trase dlouhé 3,5 km. Po úspěšném zdolání trasy byl pro všechny při-

praven bohatý
program zábavy
a atrakcí. Několik
skákacích atrakcí,
šlapací autíčka,
dílny, hry, ale také
divadélka nebo
Míša Růžičková.
Samozřejmě se
rozdávaly také
dárky, a tak každý
z více než 8 000
návštěvníků od-
cházel alespoň
s malou či sladkou
pozorností.

Tomáš Haffner

tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2011 21

DVA POZORUHODNÍ MUŽI S KYTAROU. Uvítal je 13. září Slávek
Klecandr v Komunitním centru sv. Prokopa v rámci cyklu Třináctého
na třináctce. Prvním je výborný melodik a textař Karel Diepold, jehož
písně v autorském podání jsou posluchačům dostupné jen na koncer-
tech a mezi příznivci kolují pouze neoficiální nahrávky, což umělci
dodává zvláštní tvář. Diepoldovy písně zkrátka musíte najít nebo po-
tkat. Druhým hostem byl Karel
Vepřek, který nachází a spojuje
velmi silné melodie s neméně sil-
nými a dobře vybranými básněmi,
například od Bohuslava Reynka
nebo Pavla Kolmačky. Hostitel
Slávek Klecandr tentokrát doplnil
své známé žalmy překvapivě třeba
hardrockovým hitem Smoke On
The Water v úpravě pro klasickou
koncertní kytaru. Klobouk dolů
před jeho kytarovým umem. Po-
zvánku na říjnovou Třináctku na-
jdete v kalendáři akcí. Petr Linhart

Střípky
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Životní prostředí

Ukradená houpačka
Tato krásná houpačka se asi skví někde
na soukromé zahrádce. Možná slouží
jen nepatrné hrstce dětí, které vůbec
netuší, že se houpou na ukradené hou-
pačce. Děti z Prahy 13, hlavně z ulice
Hostinského, si ji neužily ani dva roky.

V červenci 2011 byla v nočních hodi-
nách odcizena neznámým pachatelem.
Houpací košík stojí přes 100 tisíc korun
a bohužel jej vzhledem k nedostatku
finančních prostředků nelze hned na-
hradit. Dana Céová, OŽP

pranýř

INZERCE

Ve čtvrtek 1. září byla vyhodno-
cena soutěž O nejhezčí balkon
a předzahrádku aneb Praha 13
plná květin, kterou v dubnu vy-
hlásil Výbor pro výchovu a vzdě-
lávání Zastupitelstva MČ Pra-
ha 13 ve spolupráci s redakcí
STOPu a sponzorem soutěže,
firmou Zahradnictví Král.

Základním záměrem při vy-
hlášení této soutěže byla reali-
zace jedné z myšlenek Místní
Agendy 21, a sice aktivního pů-

sobení na občany při zvyšování
kvality životního prostředí a zod-
povědnosti za něj.

Devítičlenná porota, která

hodnotila všechny doručené fo-
tografie, byla složená ze zástupců
veřejné správy, občanských sdru-
žení, podnikatelské sféry a re-
dakce STOPu.

V soutěži o nejhezčí balkon
získali první místo Eva a Vladi-
mír Šmírovi z Velké Ohrady, nej-
více se líbila předzahrádka
(Bellušova 1812 – 1814), o kte-
rou zhruba pět let pečuje paní
Růžena Lomáková.

Ceny vítězům předal 20. září
majitel sponzorské firmy Za-
hradnictví Král. A protože péče
o předzahrádky je přece jenom
náročnější, ocenění získali ještě
další tři soutěžící.

Eva Černá

Praha 13 plná květin
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Peloton účastníků Pražského cy-
klozvonění odstartoval v sobotu
17. září z Centrálního parku.
Šťastnou cestu popřál asi 50 cyk-
listům všech věkových kategorií
zástupce starosty Aleš Mareček.
Těsně po startu spadlo pár kapek
a některé malé děti říkaly, že
v dešti nikam nepojedou. V pelo-
tonu byl s námi jeden veselý cyk-
lista, který řekl, že takový deštík
je jen kořením cyklistů. U sta-
rého koupaliště v Prokopském
údolí se přidaly pelotony z Řepo-

ryj, Slivence a Prahy 5 a vysvitlo
slunko, které pak akci provázelo
až do úplného konce. Do A-
Parku ledárny v Praze 4, která
letos pořádala odpolední pro-
gram, dorazilo celkem asi 450
cyklistů. Návštěvníci si zde mohli
vyzkoušet jízdu na kolech z auto-
matizované půjčovny Homeport,
skládacích nebo městských ko-
lech, šlapacích tří- a čtyřkolkách,
vyzkoušet si své znalosti pravidel
silničního provozu nebo si zazá-
vodit na koloběžkách. Dana Céová

Na kole z třináctky na čtyřku

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

PRONÁJEM VOLNÝCH PROSTOR
FZŠ TRÁVNÍČKOVA

Pronajmeme volné prostory učeben a tělocvičny k
zájmovým aktivitám dětí i dospělých.

Informace Radka Dohnalová,
tel. 251 091 640, 603 361 692

BBĚĚLLEENNÍÍ    ZZUUBBŮŮ
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ssmmlloouuvvyy  ss  ppoojjiiššťťoovvnnaammii  ••  wwwwww..aaaaaa--ddeenntt..eeuu

ZZuubbnníí  oorrddiinnaaccee,,  KKaarrlloovvaarrsskkáá  338800//1177,,  PPrraahhaa  66  ––  BBíílláá  HHoorraa
MMUUDDrr..  JJeelleennaa  LLeerrcchhoovváá  ––  HHaallííkkoovváá

ANTIKVARIÁT NIKA Ovčí hájek 2153/2, Tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po–pá 13–18 hod.

NNoovvěě  nnaa  VVeellkkéé  OOhhrraadděě
Školní jídelna při ZŠ Klausova, 
Klausova 2450, Velká Ohrada

nabízí od října možnost odběru 
obědů  přes ulici. 

CCeennaa  jjeeddnnoohhoo  oobběěddaa  ččiinníí  6655  KKčč  aa  bbuuddee
ppllaattiitt  ii  vv  rrooccee  22001122..

BBlliižžššíí  iinnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..  ččííssllee
223355  551133  668833..

INZERCE

INZERCE

PPaattcchhwwoorrkkoovvéé  ssttuuddiioo  QQuuiillttiinnggDDaannaa
KKuurrzzyy – patchwork, quilting, šité tašky, tisk na látku,
batiky, decoupage, šití na stroji, plstění, pedig, gizmo…PPrrooddeejj šicích strojů BERNINA, bavlněných látek, výplní,

časopisů a pomůcek na patchwork, galanterie…
Hábova 1568, P5 - Stodůlky

www.quiltingdana.cz   Kupón na slevu 5%   Tel. 607 615 752
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V minulém díle seriálu byla řeč
o Centrálním parku, jako vý-
znamném krajinném prvku na
zelené páteři Prahy 13. V dneš-
ním díle se budeme věnovat dal-
šímu důležitému korálku na
pomyslné šňůrce přírodních od-
počinkových zón. Představíme
vám Údolí a prameniště Motol-
ského potoka. 

Tato unikátní území se na-
chází přímo pod obchodním
centrem Globus, skrytá mezi
stromy pod ulicí Sárská, neda-
leko stanice metra Zličín. Motol-
ský potok pramení ve Stodůlkách
na úpatí propustných cenoman-
ských pískovců, ve kterých se
dobře akumulují srážkové vody.
Prameniště potoka se nachází 
v zastavěné komerční a nákupní
oblasti a přírodní kout k odpo-
činku by zde asi málokdo čekal. 
V minulosti prameniště doznalo
velkých změn. Nad levým svahem
byly postaveny objekty Tatry Zli-
čín, které změnily odtokové po-
měry povrchových vod. Levý svah
údolí byl upraven navážkou ze-
miny. Pravý svah údolí pramenné
oblasti Motolského potoka je vy-
mezen skalním útvarem z bělo-

horských pískovců. Údolí je
členěno do několika přírodních
lokalit s typickou faunou a flórou
– vodní plochy, porosty dřevin,
mokřadní a bylinné porosty, sušší
luční porosty a stepní porost. 
V letech 2003 - 2005 proběhla 
v tomto území „Revitalizace pra-
meniště a údolí Motolského po-
toka“, kterou připravil a zajistil
odbor životního prostředí ÚMČ
Praha 13. Údolí muselo být nej-
prve pečlivě vyčištěno od černých
skládek a náletových dřevin.
Těchto prací se účastnili i malí
brigádníci ze skautských oddílů.
Stavba zahrnovala vybudování
mlatových cest a dvou můstků

přes Motolský potok. V lomu
bylo odbahněno a prohloubeno
původní jezírko s mokřadní ve-
getací u skalní stěny. Jeho vody
napájí prameny na rozhraní pe-
rucko - rokycanských a bělohor-

ských pískovců.
Ve spodní části
údolí byl vytvo-
řen nový „Ryb-
níček“. Při jeho
budování byla
chráněna stará
vrba křehká
proti poško-
zení. V údolí se
střídají lokality
zcela podmá-
čené i suché. 
V jednotlivých

lokalitách byly provedeny do-
plňující výsadby typických rost-
lin. Porosty v okolí vodních
ploch byly doplněny o další
druhy stromových vrb. Háj

uměle vysázených topolů má
dnes charakter lužního lesa. Jeho
nově vytvořené keřové patro ob-
sahuje vlhkomilnou střemchu
hroznovitou a brslen evropský.
Pozoruhodný je původní vzácný
porost jilmu ladního v dobrém
zdravotním stavu. V okolí sta-
rého třešňového sadu se nachází
odpočívadlo s dětským hřištěm 
a veřejné ohniště. V okolí sadu
byly doplněny stávající porosty
modřínů, lip a dubů o nové je-
dince. V suťovém lese byly vysa-
zeny druhy jako je jilm vaz, javor
klen, líska obecná, lípa velkolistá.
Na podmáčených plochách jsou
pozoruhodná společenstva vlh-
komilných ostřic. V poslední
etapě úprav údolí byly instalo-
vány dubové lavice a lehátka 
z dílny sochaře Čestmíra Sušky.
Revitalizací vznikla nová zóna
sloužící rekreaci obyvatel. Míří
sem cyklisté, pejskaři, učitelé 

s dětmi na výlet i za přírodopi-
sem, celé rodiny. Při pečlivém
pozorování lze v údolí nalézt 
i některé původní vzácnější by-
liny. Smyslem revitalizace bylo
zachovat v údolí přírodní ráz 
a současně umožnit využívání lo-
kality k odpočinku a poznávání
přírody. Některé porosty jsou
však současně využívány v re-
žimu hospodářského lesa, takže
zde probíhá těžba dřeva. Sou-
časně jsou zakládány nové lesní
kultury. Většina území je však
chráněna a pečlivě obhospodařo-
vána dle každoročně navrhované
pěstební péče. Celý projekt byl
hrazen převážně z prostředků
získaných od soukromých spo-
lečností. Revitalizaci prováděla
společnost Lesy hl. m. Prahy.
Údolí je ve správě odboru život-
ního prostředí, Lesů hl. m.
Prahy a Lesů Litoměřice.

Dana Céová

Přírodní krásy Prahy 13

K pramenům Motolského potoka

Unikátní mokřad na Motolském potoce
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Největší mezinárodní přehlídka
architektury
V Praze se těmito přívlastky
bude pyšnit od 10. do 23.
října již pátý ročník meziná-
rodního festivalu architektury
a urbanismu Architecture
Week 2011, jehož nosným té-

matem je univerzální město.
Jedním z nejzajímavějších bude
projekt s názvem Architektura 
a urbanismus Visegrádské
čtyřky, který se organizátoři
rozhodli realizovat do překrás-
ných prostor renesančního Le-
tohrádku královny Anny

(Belveder) na
Pražském
hradě. V jeho
prvním patře
pak výstava
„Arch Cities -
univerzální
město“ před-
staví veřejnosti
architekturu
metropolí ce-
lého světa - od
Evropy a Asie

přes Afriku a severní a jižní
Ameriku. Někteří ze známých
architektů, zúčastněných na této
výstavě se představí osobně na
svých přednáškách v Národní
technické knihovně. Projekce,
přednášky i další související
akce budou probíhat i na
mnoha jiných místech Prahy.
Mnoho informací najdete na
www.architectureweek.cz. –dn-

Významná socha se vrátila
Po 70 letech se před pražské
Hlavní nádraží vrátila socha
prezidenta Woodrowa Wilsona,
kterou v roce 1941 strhla 
německá vojska. Slavnostní 
odhalení pomníku, který má
symbolizovat spojenecké vztahy
mezi Čechy a Američany, se

uskuteční ve středu 5. října.
Zúčastní se jej, společně s dal-
šími zahraničními hosty, i bý-
valá ministryně zahraničních
věcí USA Madeleine Albrigh-
tová. Přes významnou událost
jméno prezidenta Wilsona po-
sledním generacím patrně nic
neříká. Úřad prezidenta Spoje-
ných států zastával od r. 1913
do r. 1921. Nutno dodat, že to
byla právě vize W. Wilsona ve
spolupráci s T. G. Masarykem,
která způsobila, že Českoslo-
vensko roku 1918 vůbec
vzniklo. A nakonec, abychom si
všichni zase připomněli, po
kom má vlastně „Wilsoňák“
(Hlavní nádraží) své jméno.
Více najdete na www.afocr.org

–dn-             

Stalo se v říjnu
Do Nových Butovic začalo jezdit metro (1988)
Základem pražské hromadné dopravy je bezesporu metro. Ročně přepraví několik
stovek miliónů cestujících. Práce na prvním úseku pražského metra mezi stanicemi
Florenc (dříve Sokolovská) a Kačerovem, tedy na trase C, se začaly v lednu 1966. Tento
úsek, jehož délka je 6,6 km a čítá 9 stanic byl otevřen 9. května 1974. Dnes má metro
tři linky – A, B a C, které dohromady měří téměř 60 kilometrů. Poměrně blízká bu-
doucnost ale všechny tyto údaje změní.

Pro naši městskou část je nejdůležitější žlutě značená trasa B s 24 zastávkami, měří-
cí téměř 26 kilometrů – zatím nejmladší a nejdelší linka metra. Cesta z Černého Mostu
do druhé konečné stanice ve Zličíně trvá něco málo přes 40 minut. Výstavba prvního
úseku (ze Smíchovského nádraží na Florenc) se sedmi stanicemi byla zahájena v roce
1979. Třetí úsek o délce
4,9 km ze Smíchovského
nádraží přes Radlickou 
a Jinonice (dříve Švermo-
va) do Nových Butovic
(dříve Dukelská) byl ote-
vřen 26. října 1988. 

Na prodloužení trasy 
o pět stanic (5,1 km) do Zli-
čína jsme si museli počkat
šest let. -če-

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Nový plán Stodůlek (1968)
V časopise „Reporter“ číslo 47 se objevil plán zástavby Stodůlek, která má být prove-
dena do roku 1980. Celkem zde má být postaveno 22 000 bytů pro 70 až 80 000 oby-
vatel. Má zde být dvanáct budov pro devítiletky, dvě dvanáctiletky, na dvacet
mateřských škol a skoro stejně jeslí. Kultura se má soustředit v centrálním středisku

se sálem, kni-
hovnou a bio-
grafem. O zdraví
lidu se má starat
velká nová ne-
mocnice projek-
tovaná u Velké
Ohrady a dvě
polikliniky.
Sportovní stan
má stát za dneš-
ním Domem pi-
onýrů. Sportovní

hřiště mají zaujmout plochu 68 hektarů. Obchody mají být bez front, nezapo-mnělo
se ani na staré lidi, mají zde mít několik domů pro důchodce. A kde budou lidé praco-
vat? V Motorletu, v Závodech průmyslové automatizace, v Mototechně, Konstruktivě
a Inženýrských stavbách a jinde. Vybral Dan Novotný

Vážení přátelé toulání, tento-
krát vás pozvu na krátkou, ale
přesto krásnou procházku pří-
rodou Modřanské rokle. Rokle

toulKy

se  sice nalézá nedaleko sídliště
Modřany, ale při procházce síd-
liště vůbec nezaznamenáte. Trasa
je dlouhá 3,5 km. Půjdete po-

hodlnou zpev-
něnou cestou,
takže s sebou
můžete vzít 
i děti v kočárku
nebo na kolo-
běžce. Na
místo startu se
dostanete ze
Smíchovského
nádraží auto-

busem č. 253, ze kterého vy-
stoupíte na zastávce Polikli-
nika Modřany. Podejdete
podchodem rušnou ulici
Generála Šišky a napojíte se
na cyklotrasu A21. Ta vás
společně s Naučnou stezkou
povede celou Modřanskou
roklí. Půjdete kolem Libuňského
potoka, okolo místa, kde stála
hospoda a narazíte také na pře-
hradu. Na konci Modřanské
rokle se můžete otočit a vrátit se
zpět nebo dojít do ulice Brune-
lova. Pokud do ní odbočíte vlevo,

dojdete k zastávce autobusu 
č. 165, kterým se můžete svézt
zpět k Poliklinice Modřany,
odkud se autobusem č. 253 vrá-
títe na Smíchovské nádraží. 

Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan

Krásná rokle těsně vedle sídliště 
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Neklidné patnácté století, spo-
jené s náboženskými bouřemi,
přineslo výrazné změny  i obyva-
telům žijícím v osadách na dneš-
ním území Prahy 13. Vojenské
posádky znepřátelených stran
často působily v nejbližším okolí
pražských hradeb, tedy i zde.
Často nábožensky i politicky cel-
kově nepřehledná situace půso-
bila zmatek i na zdejších farách.
V archivních pramenech je dolo-
žen například odchod stodůlec-
kého faráře do lužické Žitavy.
Nejen zde, ale například i v kos-
telíku v Krtni  působili utrakvis-
tičtí faráři (podobojí) i v průběhu
nábožensky relativně tolerant-
ního 16. století. Stodůlky se
v této době dostaly do držení
pražského purkrabství, v němž
setrvaly až do roku 1791, kdy se

staly zemským stavovským stat-
kem. V Butovicích a Jinonicích
se po skončení husitských válek
střídali v držení majetku staro-
městští měšťané i Staré Město
jako takové, proto je v roce 1547
po nepodařeném stavovském od-
boji Starému Městu zkonfiskoval
Ferdinand I. Poté zdejší majetek
postupně připadal různým šlech-
tickým majitelům. Butovice utr-
pěly velké škody za třicetileté
války, v té době je měl v držení
Pavel Michna z Vacínova, který
také v roce 1665 nechal postavit
pivovar v Jinonicích. Následně se
Butovice dostaly do držení rodu
Schwarzenberků, který je vlastnil
až do počátku 20. století. V pro-
storu Butovic a Jinonic byla 
v době morové epidemie v letech

1679 – 1680 zřízena nemocnice
pro Pražany. I v Třebonicích 
se střídali drobní měšťanští 
a šlechtičtí majitelé, po polovině 
16. století je zřejmě koupí získal
břevnovský benediktinský klášter,
který je vlastnil ještě v 18. století,
s menší přestávkou v době sta-
vovského povstání v letech 1618
- 1623. V předbělohorské době je
zde ovšem doložen i svobodný
dvůr, naopak v 18. století menší
díl obce patřil svatovítské kapi-
tule. V držení nevelké osady
Chaby se střídali drobní církevní
i světští majitelé. Po zrušení jezu-
itského řádu v roce 1773 vznikla
pak v poslední třetině 18. století
na rozparcelovaných jezuitských
pozemcích v katastru Řeporyj
nová vesnice, pojmenovaná podle
zdejšího dvora: „Ohrada“. Na

konci období, o němž se zmiňu-
jeme, v roce 1787, byla ve Sto-
důlkách zřízena škola, kam
docházeli děti z Motola, Chab 
a samoty jménem Lužina. Prvním
učitelem zde byl Josef Lachner.

Jedním z nejtajemnějších po-
zůstatků minulosti Prahy 13 je
nevelký kostelíček s malým hřbi-
tovem na nevysokém návrší mezi
obcemi Řeporyje, Třebonice,
Chaby a Stodůlky. Kostelík je
netradičně zasvěcen sv. Janu 
a Pavlovi, ale běžně je mezi oby-
vateli Prahy 13 znám jako „kr-
teňský kostelík“. Zvláštní
pojmenování se váže k osadě,
která se v okolí kostelíka nachá-
zela již ve středověku. Z názvu
Krteň usuzují historici, že koste-
lík byl pravděpodobně založen

jako součást feudálního dvorce,
nazývaného zřejmě po majiteli
Krtnův dvůr. Kostelík je doložen
k roku 1352 jako farní, z jeho
podoby a ze stavebních dispozic
plyne domněnka, že pochází
pravděpodobně již z doby kolem
roku 1230. Osada snad byla do
doby husitské v držení českých
králů, posléze, v 16. století je zde
doloženo působení některých ne-
katolických kněží, v 17. století je
Krteň známa jako majetek praž-
ské kapituly. V druhé polovině
tohoto století osada pravděpo-
dobně zanikla. Proč se tak stalo,
zda v úzké  souvislosti s možnou
devastací a částečným vylidně-

ním v době 30leté války, či z ji-
ných důvodů, nevíme. Nicméně 
z údajů v berní rule se dozvídáme
o zničených usedlostech či do-
mech ve všech vesnicích a osa-
dách na území dnešní Prahy 13,
určitě nějaké zkáze bylo vysta-
veno i osídlení Krtně. A byla-li
zdejší osada malá či nepříliš za-
lidněná, mohlo být poničení fa-
tální. O přítomnosti našich
předků v této lokalitě tak dnes
svědčí již jen existence kostela se
hřbitovem, pár nejasných zázna-
mů v archivních dokumentech,
ale i nerovný terén v nejbližším
okolí kostela…

Pavla Státníková, Muzeum hl. města Prahy 

Výlet do minulosti 

Stodůlky a okolí od 15. do 18. století

Kaple Nalezení sv. Kříže, foto 1940, Muzeum hl. města Prahy. Byla postavená na
oslavu korunovace Marie Terezie, základní kámen byl položen 25. května 1743 za
účasti panovnice a jejího manžela. Stavitelem kaple byl pravděpodobně Kilián
Ignác Diezenhofer. Vysvěcena byla 1. srpna 1760, odsvěcena za Josefa II. a znovu
opravena a vysvěcena v roce 1892.

Pohled na Krteň z roku 1934. Foto archiv Magdalény Dobromily Staňkové

Pohled na staré Stodůlky před zbořením původního kostela sv. Jakuba v roce
1901. Foto archiv MČ Praha 13
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Inzerce

Vzpomínáme

� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění. Tel.: 608
606 379, www.psservis.com.
� Relaxační masáže, manuální lymfodrenáž - novinka
kosmetického studia Chrisis, 1. masáž 25% sleva.
Sluneční nám. 2588, tel.: 737 111 758.
� Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou profi

stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme
se vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 5 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.
� www.psacistroje.cz, kalkulačky, skartovače- servis, pro-
dej, tel.: 241 412 507.
� Krejčová i dekorační šití. Tel.: 604 430 170.
� Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek či spotřebiče a
nemáte jak? Nabízíme tuto velmi levnou službu s dodávkou nebo
pick-upem a jedním řidičem. Díky vaší pomoci při nakládce a vy-
kládce se ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 717 818.
� Kosmetika, biostimulační laser, masáže, vizážistika
v salonu Markéta, Hábova 1567/14, Stodůlky. Ilona Chaloup-
ková Lenkerová, tel.: 775 632 899, www.triplus.wbs.cz.
� Odvoz nábytku a elektrospotřebičů. Odvezeme vám vše
nepotřebné z vašeho bytu a sklepa. Provádíme celkové vyklízení,
bytů NP a sklepů. Provozujeme i Autodopravu + Stěhování.
Tel.: 774 574 710, e-mail: euroautodoprava@snadno.eu.
� Účetnictví, zpracování účetnictví, daňová evidence, perso-
nalistika, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, pečlivost, přija-
telné ceny. Tel.: 731 515 392.
� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské práce osob-

� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 602 936 726.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč,  pán. 90 Kč. T: 602 151 310.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích
předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce,
elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek, klempířské práce,
střechy rodinných i panelových domů.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ,  lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� ZÁMEČNICTVÍ Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.

� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Stavební práce na klíč fa. Kytír - rekonstrukce bytů,
bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost.
Tel.: 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Instalatérské práce Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární sy-
stémy. Tel.: 602 331 959.
� Rekonstrukce bytového jádra - rekonstrukce bytu - štuko-
vání - sádrokartony - elektrikáři - instalatéři - krátké ter-
míny - volejte ihned 774 560 666, www.staveb.com.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky  na tel.: 739 029 625.

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 kaše

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

Husníkova 2087

� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979  NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� REVIZE a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� INSTALATÉR FRÖHLICH - 603 239 568, 235 513 645, roz-
vody vody, plynu, montáže baterií, 5 let servis.
� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.

ních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy elektronických sy-
stémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049, 724 106 146.
� Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně. 
Tel. 777 227 840.
� Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.
� Účetnictví a daňové poradenství, znalost mezinárod.
zdanění, hovořím také anglicky, certifikovaný daňový poradce, kon-
takt: 602 526 106, hanka.dane@seznam.cz.
� Vážení, zvu vás na ruční lymfatické masáže za příjemnou
cenu. Ozdravujte jejich pomocí své tělo. Pomohu vám zhubnout a
udržet si hezkou postavu. Tel.: 723 522 809.
� Interiérové práce, kompletace nábytku, vrtání, malování 
a další činnosti pro domácnost. Tel.: 603 305 211.
� Cosmetic Studio Angel - areál tenis centrum Lužiny, Praha
5, Zázvorkova 11, www.studio-angel.cz. Kosmetika Germa-
ine de Capuccini: obj. tel.: 603 700 876, masáže rekondiční,
relaxační, detox. med, tel.: 607 659 143.

� Dne 2. 11. 2011 uplyne již 20 let, kdy nás navždy opustil
tatínek pan Václav Helt a 12. 10. to bude již rok, co odešla
maminka paní
Anna Heltová,
roz. Tomanová.
Za vzpomínku
děkuje Vašek a
Pavel s rodinami.

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

www.elektroservisvolf.cz

Autoservis vránA – oprAvy os. vozidel všech znAček

tel.: 603 117 059, 311 670 198
www.AutovrAnA.com

Služby

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné (rozvody, byty, nemovitosti, smlouvy,

úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Stroupežnického 2328/30 

(st. metra „B“ Anděl u OC Nový Smíchov)
tel.: 257 327 074, 608 212 218 

e-mail: vosyka@vosyka.cz
www.akvosyka.cz
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� Hledáme byt pro 2 osoby v Praze a okolí, garsonka až
2+1 do11.000 Kč včetně poplatků. Jsme nekuřáci bez zvířat. Zaří-
zení nerozhoduje. Děkuji za nabídky.  Tel.: 605 845 088, 
220 806 245.
� Kouppím byt 2+1, můžu nechat bydlet. Tel.: 604 577 304.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Koupím byt 1-2+K.K. v dostupnosti metra linky B
Radlická až Zličín. Platba ihned. Tel.: 604 740 155, 603 148 371,
mail: jana.soltesova@volny.cz.
� Nabízíme pronájem dvou bytů na Praze 5, 1+K.K. za 8.500 Kč
a 2+K.K. za 10.500 Kč měsíčně, ceny jsou konečné včetně všech po-
platků. Zařízení dohodou. Tel.: 777 260 333.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

� Pronajmeme volné prostory učeben a tělocvičny k zá-
jmovým aktivitám dětí i dospělých. Informace Radka Do-
hnalová, tel.: 251 091 640, 603 361 692.
� Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u metra Nové
Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel.: 737 219 454.
� Nejlevnější pronájem garážového stání v Praze - Stodůlkách.
Cena 1.000 Kč/měs. Tel.: 725 178 180.
� Nabízíme volné parkovací stání v domě u točny busu 174,
tel.: 602 259 786.
� Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova i podnikateli, od listo-
padu 2011. Tel.: 720 346 324.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Léčení - terapie. Tel.: 608 527 830, 734 743 483.
� Zumba v ZŠ Trávníčkova  každé pondělí od 19.00 a ve
čtvrtek od 20.00. Latino hudba, tanec, zábava!!! FCB: Zumba Sto-
důlky, GSM: 777 314 418 Veronika.
� Chůva a hospodyně s praxí obstará vaše dítě i domácnost
dle vašich potřeb. Auto i doporučení k disp. Tel.: 775 296 647, mail:
kucerova.ma@centrum.cz.
� Přijďte poznat sami sebe a změnit to, co vás trápí.
www.poradna-kineziologie.cz. Ivana, 731 158 608.
Poradna: Kálikova 1556/4, Praha 13.
� Zkušená chůva s pedagogickým vzděláním a doporuče-
ními pohlídá vaše děti v pracovních dnech, večery a víkendy možné.
Tel.: 774 355 554.

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

AAUUTTOO··KKOO AA  BBOOHHOOUU··
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 16 – 19 hod. 
v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, HÛrka.
V˘uka probíhá v úter˘ od 17 – 19 hodin
Cena kurzu sk. B – 88..660000  KKãã.
Provádíme – kondiãní jízdy,
‰kolení fiidiãÛ - profesionálÛ vã.
dopravnû psychologického vy‰etfiení

TTeell..::  777755  777711  229944 wwwwww..aauuttoosskkoollaabboohhoouuss..cczz

L

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

� Kraniosakrální osteopatie, terapie, masáže. Nepevná, Fin-
gerova, Nové Butovice. Tel.: 739 004 847.
� Pozor! Pozor! Nově otevřené květinářství na Velké Ohradě
v ul. Přecechtělova 2396/22, Praha 5 (u stříbrného smrku), vás zve
na kukandu. Čerstvé květiny řezané, hrnkové, drobné dárky i aran-
žérské a zahradnické služby jsou vám k dispozici. Objednávky tel.:
602 144 900. Otevírací doba Po-Pá 12-19, So 9-12. Těšíme se na vás!

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

ELEKTROsLUžby 
P–13 sluneční nám. 14 - červený výškový dům

Tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro „b“ Hůrka

880000  888888  990055

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

� lamelové dveře � garnýže a záclonové pojezdy
� výsuvné markýzy � zastínění balkonů a teras

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

Zdravotnické potřeby LÍPA
Poliklinika Nové Butovice

Tip na říjen 2011
Andresovy léčebné minerály
(záda, šíje, lůžko) – info na

www.alm.andresovi.cz
Bezlepkové potraviny

Tel.:  296 113 250
Vaše ZP LÍPA

ANTIKVARIÁT ČEJKA
od roku 1999 Antikvariát Lužiny

působí nyní ve 2. patře OD LUKA,

Mukařovského ul. 7

www.antikvariat-cejka.com
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+ 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

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.

Vážení zákazníci,

Domácí potřeby a železářství
(dříve 1. patro metro Lužiny)

jsou přestěhovány na LUKA 
(přízemí, vedle řeznictví).

Tel.: 251 611 432
Těšíme se na Vás.

INKA ŠPERKy
PERUÁNsKÉ ŠPERKy A bIžUTERIE

Nušlova 2270/5, Praha 13
www.inkasperky.cz
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Soutěžní odpoledne pro seniory o ceny

Parník Vyšehrad patřil našim seniorům

Útvar prevence Městské policie hl. m.
Prahy, Policie ČR a nadační fond Veselý se-
nior pořádají 5. října od 10 do 16 hodin
preventivní akci se soutěží s názvem Spo-
lečně bezpečně, zaměřenou na ochranu ži-
vota, zdraví a majetku před kriminalitou.
Akce se uskuteční v reprezentativních pro-
storách Muzea Policie ČR, Ke Karlovu 1,
Praha 2. Uvidíte např. ukázky výcviku Spe-
ciální pořádkové jednotky Policie ČR nebo
výcviku služebních psů Městské policie, při-
praveny jsou soutěže o ceny i bohatý dopro-
vodný program

–red-

Každým rokem v září pořádá Praha 13 výlet
pro členy sedmi místních klubů seniorů,
které jsou velice aktivní a radnice s nimi
úzce spolupracuje. Ve čtvrtek 15. září pozval
starosta David Vodrážka 75 seniorů na tří-

hodinovou plavbu parníkem. Na rekonstru-
ovaném parníku Vyšehrad z roku 1938 je
přivítal starostův zástupce Petr Zeman. Loď
plula do historického centra Prahy a poté
okolo Vyšehradu až k Barrandovskému

mostu a zpět. Kromě
krásné vyhlídky byl pro
účastníky připraven
také společný oběd 
a příležitost si popoví-
dat. K přístavišti a zpět
na radnici se svezli
autobusem. Výlet uspo-
řádala radnice již po-
sedmé. V předchozích
letech členové klubů
vyjeli například na
zámky Dobříš a Zbiroh
nebo do pražské zoolo-
gické zahrady. 

Samuel Truschka

Společně bezpečně
Společnost Home Senior ve spolupráci se Stře-
diskem sociálních služeb Prahy 13 připravila
pro všechny seniory naší městské části soutěžní
odpoledne plné zajímavých aktivit. Čekají vás
disciplíny jako hod na koš, golf, hod míčkem
na cíl, hod létajícím talířem, petanque... Ale
nebojte se, spíš než o sportovní výkony půjde 
o možnost setkat se a dobře se pobavit.

Ti nejšťastnější a nejšikovnější si odnesou
diplom a hezkou cenu. V případě nepříznivé-
ho počasí neváhejte a přijďte také. V náhrad-
ním programu s kvizy a dalšími křížovkami 
si zasoutěžíme v místnosti klubu seniorů, sa-
mozřejmě opět o ceny.

Home Senior je společnost, která poskytuje
nadstandardní služby v oblasti domácí péče 
a pomoci pro seniory. Druhým posláním
Home Senior je pořádat kulturní a společen-
ské akce pro seniory. To se zatím daří napří-
klad při úspěšných setkáních s herečkou Kvě-
tou Fialovou, úspěšné cestovatelské besedy 
a další. Home Senior také vydává svůj vlastní
bezplatný časopis Radost ve stáří, ve kterém
senioři naleznou zajímavé informace, rozhovo-
ry a samozřejmě také křížovky a další rébusy.

Pro bližší informace o akci sledujte webové
stránky www.homesenior.cz nebo volejte na
bezplatné číslo 800 888 014. Pavel Vykydal

Program klubů seniorů říjen 2011
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

3. 10. Přátelské posezení ke Dni seniorů
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

10. 10. Toto pondělí se nesejdeme v Lukáši,  ale v atriu
radnice na Slunečním náměstí, kde bude zahá-
jena výstava fotografií z činnosti některých klubů
seniorů v Praze 13. Vernisáž výstavy bude v 15 h.

17. 10. 3. olympiáda klubu seniorů I v Lukáši Richard  Kouba

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

24. 10. Káva o čtrnácté. Video s pěknou hudbou.
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

31. 10. Vzpomínky na 28. říjny - beseda
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

4. 10. Soutěžní odpoledne o ceny
Pavel Vykydal, Home Senior

11. 10. Hádání z ruky Dana Vacková

18. 10. Oslavíme narozeniny členů narozených v říjnu
25. 10. Posezení u kávy, společenské hry, video

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
5. 10. Zahraje nám Branické duo Michal Kotaz

12. 10. Přednáška o chorobách ORL          MUDr. Marie Rypová

19. 10. Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václav Vomáčka

26. 10. Písně od Jadranu zazpívá Anna Kordyčová
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 každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o čin-
nosti našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je

umístěna na pozemku pana Křivohlavého (na místě bý-
valého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

5. 10. Promítání videa
12. 10. Nabídka rehabilitace
19. 10. Následky diabetu
26. 10. Co je diabetes
Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin
služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro pře-
dání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy
od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůj-
čit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude
dán prostor dotazům a odpovědím. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405
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Nový Mlejn má za sebou první rok
Právě před rokem, 10. října 2010,
se činnost Klubu Mlejn vrátila do
nové budovy. První rok uběhl tak
rychle, že jsme si to ani nestačili
uvědomit. Nový Mlejn slouží své-
mu účelu dobře. Uskutečnilo se 
v něm již více než 100 programů,
probíhají také kurzy v rámci roc-
kové školy Come to Jam, cirkuso-
vých a dalších pohybových aktivit,
pokračuje amatérské divadlo D13,
folklórní klub Lučinka, Budilova
divadelní škola a další. 
V říjnu 2011 se nová sezóna opět
rozjíždí naplno - 5. 10. představe-
ním Derewjanka pro 6 klaunů –
akrobatů v podání Sacra Circusu
vedeného Števem Capkem. V ne-

děli 9. 10. zahrají ve Mlejně vý-
znamní hudebníci z amerického
New Orleansu a 13. 10. Cirkus
Mlejn poprvé předvede veřejnosti
žánrově nezařaditelný projekt pro
milovníky vzdušné akrobacie 
a klasické hudby s názvem Easy
Living. Divadelní skupina Cirkus
Mlejn uvede 20. 10. také druhou
premiéru své inscenace Emílie, 
v mužské roli bude nově účinkovat
Ondřej Jiráček, herec brněnského
divadla Husa na provázku. V po-
sledním říjnovém týdnu se v rámci
projektu Klub Mlejn 2011 podpo-
řeného z programu Partnerství hl.
m. Prahy uskuteční Bretaňský ve-
čer, ojedinělá kombinace poezie,

hudby a projekce, a také koncert
muzikálových melodií v podání
čtrnáctičlenného sboru.  

Klub Mlejn nezahálel ani v létě.
V červenci se konal již druhý roč-
ník příměstského tábora pro děti.
Letos Klub Mlejn uspořádal tábo-
ry dva, jeden externí v Čelákovi-
cích a druhý doma ve Stodůlkách.
Také letos se každého z běhů
zúčastnilo více než 20 dětí, které
na závěr tábora předvedly rodičům
skvělé výkony. Zájem o cirkusové
aktivity je velký, již probíhají 
4 kurzy pro děti a 3 pro mládež 
a dospělé. Protože u nás není do-
statek českých lektorů, kteří by
mohli podobné věci učit, vyhledá-
váme možnosti mezinárodní spo-
lupráce. Výsledky společné práce 
s akrobatkami, které absolvovaly

světově proslulé cirkusové školy,
mohli vidět také návštěvníci Kon-
certu pro park. Dalším projektem
společné práce na mezinárodní
úrovni bude premiéra koncertu,
kde budou živě uvedeny známé 
i méně známé klasické skladby 
v netradiční hudební aranži pro
housle, harfu a soprán. Skladby
budou doprovázet choreografie
vzdušných akrobatů. Na projektu
uváděném v rámci mezinárodní
spolupráce podpořené Partner-
stvím Hlavního města Prahy se
podílejí akrobati z Čech, Ruska 
a Švýcarska, hudební složku tvoří
americká zpěvačka a české hu-
debnice. 

Více informací najdete na
www.mlejn.cz. 

Dagmar Roubalová, KD Mlejn - produkce

Program klubu Mlejn říjen 2011

Divadlo

5. 10. st 19.30 DEREWJANKA ŠARI VARI - premiéra nového projektu Cirkusu Sacra
pod uměleckým vedením Števa Capka.

13. 10. čt 19.30 Projekt Klub Mlejn realizován v rámci partnerství s hl. m. Prahou,
v rámci projektu uvádíme: multižánrové novocirkusové představení,
které vzniklo v rámci mezinárodní spolupráce v Klubu Mlejn. EASY
LIVING – s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby spojený
se vzdušným tancem na šálách.Premiéra.

20. 10. čt 19.30 EMÍLIE. Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou
hudbou. Uvádí Cirkus Mlejn.

23. 10. ne 19.30 FE-ÉRIE O KLADNĚ. Divadlo V.A.D. Kladno. Urbanisticko-soci-
álně-politologická a navíc edukativní inscenace.

27. 10. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ! Představení ve stylu nového cirkusu. 
3. 11. čt 19.30 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby

spojený se vzdušným tancem na šálách.Premiéra. 
Děti

2. 10. ne 15.00 SVATOVÁCLAVSKÁ ANEB PLÁŠŤ A HRUBÁ HALENA. Cirkus Že-
břík. Syrová doba, syrový lid, velká láska a po bitvě klid...  

9. 10. ne 15.00 KOUZELNÁ KULIČKA aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel. Insce-
nace navazuje na tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů.

16. 10. ne 15.00 OTÁZKY NETOPÝRA UŠÍKA aneb Jak to chodí u netopýr.
Hraje divadlo Krab.

23. 10. ne 15.00 MODREJ DRAHOKAMEN anóbrž Zelená Gizela a mrkvajzníci
De Facto Mimo Jihlava. Pohádka pro všechny generace.

6. 11. ne 15.00 ELIŠČINY POHÁDKY. Divadlo Já to jsem.
Koncerty:

6. 10. čt 19.00 ROCKOVÁ MLEJNICE - PUBLIC RELATIONS – crossover – křest CD.
LOLA PALMER - rock grunge

9. 10. ne 19.00 JOHN GROS A BRIAN SEEGER + FRIENDS. NEW ORLEANS 
V PRAZE. ROCK - FUNK -JAZZ. Klávesista JOHN GROS a kytarista
Brian Seeger přivážejí z kolebky jazzu, rock’n’rollu a města hříchu
hudební koktejl namíchaný z dávek rocku, funku a jazzu.

9. 10. ne 19.30 Spolkový dům. SKOTSKÝ VEČER. Hrají skotská skupina BODEGA
a sólisté Kim Edgar + Steve Byrne a česká kapela JAUVAJS

12. 10. st 19.30 PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KOTRBA. Večer, který je naplněn dobrou
muzikou a originálním humorem k 1. narozeninám nového Mlejna.

14. 10. pá 19.00 ROCKOVÁ MLEJNICE: NÁHODNEJ VÝBJER - pop-punk, ZOUFALE
SEXY - punk-rock, KOBLÍŽCI - pop-punk

19. 10. st 19.30 OSLAVNÝ VEČER PORTY. ŠANTRÉ + VASILŮM RUBÁŠ. Portovní
večer s držiteli PORTY 2011 z Řevnic. Host: Jarda SAMSON LENK. 

21. 10. pá 19.00 ROCKOVÁ MLEJNICE
21. 10. pá 19.30 Spolkový dům. TOMÁŠ LINKA a PŘÍMÁ LINKA. „Country sto-

důlka“ pro všechny příznivce country a bluegrassu. Koná se ve
Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 5.

26. 10. st 19.30 BRETAŇSKÝ VEČER. Projekt Klub Mlejn je realizován v rámci
partnerství s hl. m. Prahou, v rámci projektu uvádíme: BLACK AND
WHITE - koncert muzikálových melodií a podání bretaňského
souboru ATELIER COMÉDIE MUSICALE CHOEUR ET JARDIN
z města knihy - Bécherelu v severní Bretani.

27. 10. čt 17.30 Spolkový dům. Československé HLASování. Koncert žáků
lektora zpěvu a hlasového poradce Lukáše Jindry.

2. 11. st 19.30 PAVEL ŽALMAN LOHONKA a hosté - křest nového CD „Budějky“
5. 11. so 18.00 MINIFESTIVAL 5SONGS. Akce pro začínající kapely, které mají

mnohdy jen těch 5 vlastních písní a rádi by si je vyzkoušely před diváky.
Soutěžní večer ve spolupráci s ALL ROCK. 

NOVÉ KURZY V KD MLEJN:

TANEČNÍ TRÉNINK JAZZ & MODERN DANCE 
Každý čtvrtek od 18:30 do 20:00 v KD Mlejn
Lekce je zaměřena především na zvýšení fyzické kondice, protažení svalů a držení těla,
prohloubení pohybové paměti a rozšíření pohybového slovníku. Na závěr hodiny se pra-
cuje na choreografii, vycházející z výrazového rejstříku moderního a jazzového tance. 
více info na: www.mlejn.cz. Lektorka Veronika Vaculíková.
PILATES
Každý čtvrtek: 15.00 - 16.00, 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00
Během hodiny cvičení protáhnete a posílíte celé tělo. Lektorka se však ráda zaměří i na
problémové partie dle přání účastníků/účastnic. V případě pravidelné účasti se naučíte
krátkou sestavu, kterou si budete moci cvičit i doma.
Permanentka: 500 / 4 lekce, 1 000 / 10 lekcí. Lektorka Štěpánka Bláhová.
HOUSLE
Výuka houslí, každý čtvrtek od 13.00 až do večera. Lektor Blanka Ericsson.
VZDUŠNÁ AKROBACIE - ZAČÁTEČNÍCI
V úterý od 18.00 do 20.00
Kurz bude zaměřen na základní dovednosti vzdušné akrobacie na statické hrazdě a šále
/ laně, krátké choreografie a přirozený projev. Důraz bude kladen také na zdravé zachá-
zení s tělem - vhodné rozcvičení, posilování, protažení a uvolnění.
Pro dospělé. Lektor: Jana Klimová
Připravujeme kurz STREET DANCE. Lektor Leonard Wolf.

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13
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Sobota 1. - pondělí 31.10.
Světlo čaruje
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ((rreeffeekkttáářř)),,  ŘŘeeppyy
Zveme vás na výstavu fotografií Jaroslava Páska - výběr
z cyklů Povrchy, České baroko a Okna a okénka. Vstup volný.  

Neděle 2. 10. • 10.00
Gymnastický dráček 
TTěěllooccvviiččnnaa  ZZŠŠ  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Oddíl sportovní gymnastiky SK Velká Ohrada zve všechny
příznivce na již třetí ročník závodů v gymnastickém dvojboji
Dráček. Účast  přislíbily nejen závodnice z Čech, poprvé by
se měly zúčastnit  i závodnice z Moravy. Závodit budou děv-
čata od 4 do 12 let. O přestávce vystoupí i družstvo Team-
Gymu Senior, své vystoupení s názvem Veselí klauni
předvedou i naše nejmenší gymnastky. 

Neděle 2. 10. • 17.00
Benefiční koncert pro Domov sv. Karla
Boromejského
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ((kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy)),,
ŘŘeeppyy
Přijměte pozvání na koncert „Doteky času sborového zpěvu"
v podání pěveckého sboru 0rfej - zahajovací koncert 3. roč-
níku Musica concordans. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 3. 10. • 16.00
Drakiáda s vůní pečených brambor
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo  ((nnaa  hhřřiiššttii  zzaa  šškkoolloouu)),,
VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Pokud patříte k milovníkům podzimního pouštění draků,
potom právě pro vás pořádáme tradiční drakiádu. Čeká na
vás utkání draků v šesti kategoriích. Využijte připraveného
ohniště a opečte si voňavý buřtík na svačinu nebo si upečte

brambory v popelu. Vyhla-
šujeme doprovodnou
bramborovou soutěž - při-
neste nějaký výrobek z
brambor, například nazdo-
benou bramboru, posta-

vičku atd. Hodnotí se originalita a nápad. S sebou: draka,
pití, buřtík nebo brambory, kamarády, rodiče, přátele, 5 Kč
startovné a dobrou náladu.

Pondělí 3. - pátek 7. 10.
Bienále pro Diakonii - výstava
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Zveme vás na prodejní výstavu, která se uskuteční v rámci
projektu Bienále pro Diakonii. Vernisáž bude 3. října v 18.30
hodin. Získané finanční prostředky pomohou dalšímu rozší-
ření a modernizaci Střediska Diakonie ČCE ve Stodůlkách.

Pondělky 3. 10. – 21. 11. • 19.00
Manželské večery - vyjděte si osmkrát
na rande
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Již potřetí se uskuteční kurz Manželské večery. Manželské
páry bez ohledu na délku manželství čeká osm 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 řídí se heslem: Dobré manželství lze ještě zlep-
šovat, problémy v manželství se dají řešit. Cena kurzu pro
pár je 1 500 Kč. Závazně se přihlašujte na adrese milos.pa-
devet@seznam.cz nebo na tel. 604 436 377 (manželé Pade-
větovi). Kurz pořádají Římskokatolická farnost Praha -
Stodůlky, Křesťanská společenství Praha, MC Heřmánek
a Občanské sdružení Rodinné centrum Praha. Více na
www.manzelskevecery.cz a www.rodinnecentrum.cz. 

Úterý 4. 10. • 11.00
Slavnostní otevření mléčného baru Bílá
vrána
KKooddyymmoovvaa  22552266//44  ((33  mmiinn..  cchhůůzzee  oodd  mmeettrraa  HHůůrrkkaa))
Zveme vás na slavnostní otevření mléčného baru, který po-
skytne pracovní místa lidem s mentálním postižením. Na
programu bude ochutnávka nealkoholických koktejlů a ob-
čerstvení z nabídky baru. Chybět nebude ani exkurze do
prostor Bílé vrány. Pro rodiče s dětmi bude připraveno
mnoho lákavých atrakcí a her. Více na str. 17.

Úterý 4. 10. • 14.00
Soutěžní odpoledne pro seniory o ceny
DDůůmm  pprroo  sseenniioorryy  LLuukkáášš,,  TTrráávvnnííččkkoovvaa  11774466
Společnost Home Senior ve spolupráci se Střediskem sociál-
ních služeb Prahy 13 připravila pro všechny seniory naší
městské části soutěžní odpoledne plné zajímavých aktivit.
Čekají vás disciplíny jako hod na koš, golf, hod míčkem na
cíl, hod létajícím talířem, petanque... Ale nebojte se, spíš
než o sportovní výkony půjde o možnost setkat se a dobře
se pobavit. Více na str. 31.

Středa 5. 10. • 17.30
Cestopisná přednáška - Indonésie jak ji
pozná málokdo
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155
Zveme všechny zájemce o cestování na poutavou přednášku
Veroniky Škvárové s promítáním o Indonésii, kde strávila
téměř rok (foto: Typická vesnice kmene Torajů, Sulawesi).
V r. 1994 jí cestovní kancelář pro malý počet účastníků zru-
šila zájezd a od té doby cestuje již jen na vlastní pěst. Tento
způsob cestování jí nadchl. Kde se jí nejvíc líbilo a spoustu

Úterky a čtvrtky od 13. 9.
Zimní cyklistické tréninky
RReeeebbookk  FFiittnneessss  RReellaaxx,,  PPrruussííkkoovvaa  22557777
((zz  uulliiccee  BBaašštteecckkééhhoo)),,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Od 13. 9. probíhají v Reebok Fitness Relax na Velké Ohradě
v rámci Cyclingu zimní cyklistické tréninky zaměřené na roz-
voj vytrvalosti, silové vytrvalosti a rychlosti. Každý týden
v úterý a ve čtvrtek od 7.15 (rychlostní a silový )a ve čtvrtek
od 20 hodin (vytrvalostní). Cyklus navazuje na podobný,
který úspěšně probíhal minulou zimu v Nových Butovicích.
Rozvrh viz www.fitnessrelax.cz/timetable/3, ceny viz
www.fitnessrelax.cz/cenik-sluzeb.html.

Středy 21. 9. – 7. 12. • 9.45 - 12.00
Dopolední kurzy Alfa nejen pro maminky
s dětmi a seniory
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Alfu pořádá Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba
St., kontakt: knihovna@centrumbutovice.cz,
tel. 251 613 969. Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová
témata, související s křesťanskou vírou. Cílem je probírat
téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory. Další
informace je možné získat na www.centrumbutovice.cz,
www.kurzyalfa.cz. Večerní kurzy Alfa budou opět probíhat
od ledna roku 2012.

Pátek 30. 9. - pondělí 10. 10.
Bienále pro Diakonii 2011 
FFaarrnníí  ssbboorr  ČČCCEE  vv  PPrraazzee,,  
DDrr..  ZZ..  WWiinnttrraa  1155,,  DDeejjvviiccee  aa  aattrriiuumm
rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133  
Třetí ročník bienále má volné téma Dejte nám místo ve
svém srdci. Výstava proběhne paralelně v prostorách pořá-
dajícího sboru v Dejvicích a na radnici Prahy 13. Všechna
díla, která umělci na bienále poskytnou, budou prezento-
vána v on-line katalogu na www.bienaleprodiakonii.cz.
Program: 30. 9. v 19.00 - úvodní koncert skupiny Jablkoň,
od 21.00 následuje dobročinná aukce; 2. 10. v 18.30 - verni-
sáž (Dr. Z. Wintra 15, Praha 6 – Dejvice); 3. 10. v 18.30 - ver-
nisáž v atriu radnice, Sluneční náměstí 13; 4. 10. v 18.30 -
koncert souboru Trigonum Musicum a povídání Z. Susy
o srdci (FS Dejvice), 6. 10. v 18.30 - čtení a hudba mezi ob-
razy - M. Myšička a T. Najbrt (FS Dejvice). Výtěžek III. ročníku
pomůže zahájit další etapu dostavby Střediska Diakonie ČCE
ve Stodůlkách (www.diakoniep13.cz).

Kalendář akcí říjen
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dalšího se dovíte na besedě. Její knihu o Indonésii si můžete
vypůjčit v knihovně a její novou knihu 77 výletů s dětmi
v pohraničí si můžete koupit při besedě.

Pátek 7. 10. • 20.00
Tradiční Svatováclavské vinobraní 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Pro návštěvníky je připraveno kvalitní moravské víno, bur-
čák, slivovice a další občerstvení. Večerem bude provázet
oblíbená cimbálová skupina. Na programu bude dále
ukázka tradičních krojů, lidových tanců, degustace
a další.

Sobota 8. 10. • 10.00 - 14.00
Andělíčci a ptáčci ze šustí
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou vezměte nůžky, nitě a lepidlo. Šustí a drát dodáme.
Přihlášky u Olgy Dneboské, tel. 271 724 247, 728 477 933.

Neděle 9. 10. • 18.00
Koncert Andělé kolem nás
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ((kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy)),,
ŘŘeeppyy
Zazní barokní a renesanční skladby v podání dětského pě-
veckého sboru Chorus Angelus, sbormistryně Martina Klim-
tová, uměleckým slovem doprovází Valerie Zawadská.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 10. - středa 19.10.
Výstava fotografií
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Nenechte si ujít výstavu fotografií o činnosti klubů seniorů
v Praze 13. Vernisáž výstavy se uskuteční 10. října v 15 hodin.

Úterý 11. 10. • 16.00 
Nejsem žádná lvice
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ((rreeffeekkttáářř)),,  ŘŘeeppyy
Beseda s Kamilou Moučkovou (českou televizní a rozhlaso-
vou hlasatelkou a moderátorkou) o její nové knize a o životě
vůbec. Vstupné dobrovolné.

Úterý 11. 10. 17.00 • 18.30
České loutky v Mexiku
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křesťan-
ský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zastavení na
téma České loutky v Mexiku. Večerem bude provázet Karel Vos-

tárek. Přednáška bude doplněna prezentací a promítáním
fotek a videa. Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 13. 10. • 19.30
S Michalem Hromkem za hudbou ze
Skotska a Irska
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Hostem pátého dílu koncertního cyklu Třináctého na tři-
náctce bude Michal Hromek Consort, který představí tra-
diční a barokní témata ze Skotska a Irska. Jako jejich host
vystoupí zpěvačka Hana Horká, která také působí ve skupi-
nách C&K Vocal či Asonance. Vstupné je dobrovolné, vstup
bezbariérový. Večer finančně podpořila nadace Život
umělce, Ministerstvo kultury, Nadace Českého hudebního
fondu a MČ Praha 13. Doporučujeme si rezervovat místa,
a to do půlnoci 12. 10. na 13na13@centrum.cz. Více na
www.trinactnatrinact.blog.cz.

Čtvrtek 13. 10. • 19.30
Příjemná hudba 60. – 80. let
RReessttaauurraaccee  NNoovváá  vvyyhhllííddkkaa,,  SSuucchhýý  vvrrššeekk  22112222
Spolu s moderátorem budete moci vybírat písničky, které
byste rádi slyšeli. Více na tel. 777 871 672.

Sobota 15. 10. • 12.00
Koloběžky 2011
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk  --  ppoodd  ttuubbuusseemm  mmeettrraa
Máte rádi jízdu na minikoloběžkách či kolečkových bruslích?
Pokud ano, tak je právě vám určena akce „Koloběžky 2011“
aneb „Závody na minikoloběžkách a kolečkových bruslích“,
kterou pořádá RTC Production ve spolupráci s MČ Praha 13.
Trasa závodu, který je rozdělen do čtyř věkových kategorií
(předškoláci, 1. - 3. třída, 4. - 6. třída, 7. - 9. třída) povede
kolem retenční nádrže v Centrálním parku pod tubusem
metra mezi stanicemi Hůrka a Lužiny. Prezence začíná od
12 hodin v místě startu, startovné je 30 Kč. V rámci závodu
proběhne také štafetový závod rodičů s dětmi na minikolo-
běžkách, závod odrážedel a také závody dospěláků. Připra-
ven bude také doprovodný program pro celé rodiny. Pro
všechny účastníky je připraven malý dárek a pro vítěze hod-
notné ceny. Závod se koná za každého počasí. Bližší infor-
mace na www.rtcproduction.cz.

Sobota 15. 10. • 13.30
Jízda k ukončení sezony
DDoobbřřííčč  ((nnaa  nnáámměěssttíí))
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
16. 10. od 10.00. Více informací na css@csstodulky.cz.

Neděle 16. 10. • 15.00
Drakiáda
NNoovváá  hhaassiiččáárrnnaa  vv  TTřřeebboonniiccíícchh
SDH Třebonice zve rodiče s dětmi na tradiční pouštění
draků. Ani letos nebude chybět soutěž o nejhezčího draka.
Příznivé podmínky pro létání a občerstvení jsou zajištěny.

Úterý 18. 10. • 15.30 - 17.30
Jak vychovávat děti pomocí pravidel
aneb existuje alternativa vůči trestu?
CCíírrkkeevvnníí  mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  SSrrddííččkkoo  ((ttřřííddaa  BBeerruušškkyy))
PPooddppěěrroovvaa  11887799//22,,  LLuužžiinnyy
Sdružení rodičů vás v rámci cyklu Káva od
srdce zve na přednášku psychologa Jana
Čapka (http://jancapek.webnode.cz), v níž
bude řeč o metodě přirozených a logic-
kých důsledků, o tom, jak děti naučit zodpovědnosti za svá
rozhodnutí a jak podporovat samostatnost dítěte. Pro děti
bude k dispozici herna, občerstvení zajištěno, vstupné dob-
rovolné. Další informace na www.cms-srdicko.cz.

Středy 19. 10., 16. 11., 21. 12. • 17.00 – 18.00
Ten dělá to a ten zas tohle…
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKllaauussoovvaa,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Přijďte si k nám vyzkoušet, co vše již zvládnou vaše děti.
Každou třetí středu v měsíci se v ZŠ Klausova otevře tvořivá
dílnička pro rodiče s dětmi, zejména předškolního věku.
V příjemné atmosféře s našimi učiteli od Klausíka ožijí ně-
které zapomenuté tradice a vaše děti si budou moci vyzkou-
šet roli školáka (pokračovat budeme i v dalších měsících
školního roku). Kontakt: Helena Hejnová, zástupkyně ředi-
tele, tel. 732 222 953. 

Čtvrtek 20. 10. - pátek 4. 11.
Interiéry škol a školek Prahy 13
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Přijďte se podívat na výstavu fotografií, která zachycuje
podobu interiérů základních a mateřských škol, jejichž zři-
zovatelem je Praha 13.

Sobota 22. 10. • 10.00 - 14.00
Vánoční prostírky a dárky
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Přineste si noviny, igelit, nůžky, tmavomodré plátno nebo
tričko, ostatní dodáme. Přihlášky u Olgy Dneboské,
tel. 271 724 247, 728 477 933.

Úterý 25. 10. • 18.00
Koncert klavíristy Honzy Jareše
OObbřřaaddnníí  ssííňň  rraaddnniiccee
Hostem Honzy Jareše bude Jiří Březík.

Kalendář akcí říjen
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Středa 26. – neděle 30. 10. • 9.00 – 16.00 
Podzimní výtvarné dílny - projekt LE-
TÍTKO
SSoocchhaařřsskkéé  ssttuuddiioo  BBUUBBEECC,,  TTěělloovvýýcchhoovvnnáá  774488,,  ŘŘeeppoorryyjjee
Sochařské studio BUBEC pořádá v době podzimních prázd-
nin pětidenní výtvarné dílny pro děti od 8 do 12 let. Děti za-
žijí dobrodružnou cestu od vlastního 2D návrhu k realizaci
nového dopravního prostředku. Cena je 1 500 Kč.  Přihlášky
posílejte na vdbubec@seznam.cz. Více na www.bubec.cz. 

Čtvrtek 27. 10. • 19.30 
Příjemná hudba 60. – 80. let
RReessttaauurraaccee  NNoovváá  vvyyhhllííddkkaa,,  SSuucchhýý  vvrrššeekk  22112222
Spolu s moderátorem budete moci vybírat písničky, které
byste rádi slyšeli. Více na tel. 777 871 672.

Sobota 5. 11. • 19.00
Touch of Gospel - gospelový koncert
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme vás na koncert vynikajícího plzeňského souboru,
který vystoupí v rámci 4. ročníku týdenního křesťanského
festivalu Dny dobrých zpráv. Ten bude probíhat v Praze od
31. 10. do 5. 11. Více informací na www.dnydobrychzprav.cz
nebo u Jaroslava Slobody na tel. 602 958 502.

Úterý 8. – pátek 11. 11. 
Martinské trhy
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Trhy budou přístupné během provozní doby knihovny. Při-
pravena pro vás bude keramika, dřevěné hračky, batika,
šperky, perníky, paličkovaná krajka, řezba do kamene a
drobné dárky. Více informací získáte na tel. 235 514 523.

Středa 9. 11.
Barevná hudba – program s prvky
muzikoterapie
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Srdečně vás zveme na náš pořad, kde budete hudbě naslou-
chat, přemýšlet o ní, malovat ji a vnímat z různých úhlů
pohledu…Program je určen dětem i dospělým. Více na
www.zs-janskeho.cz.

Čtvrtek 10. 11. • 19.30
Příjemná hudba 60. – 80. let
RReessttaauurraaccee  NNoovváá  vvyyhhllííddkkaa,,  SSuucchhýý  vvrrššeekk  22112222
Spolu s moderátorem budete moci vybírat písničky, které
byste rádi slyšeli. Více na tel. 777 871 672.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Výtvarná soutěž a fotosoutěž na téma
„Stromy-kámen-dřevo“

Pro všechny, kteří rádi malují, tvoří a fotografují, vyhlašuje
Dům dětí a mládeže Stodůlky výtvarnou soutěž a fotosou-
těž na téma Stromy-kámen-dřevo. Tvořit můžete libovol-
nou technikou a v libovolné velikosti, fotografie
doporučujeme  velikosti minimálně 10x15 cm. Uzávěrka
soutěží je 15. ledna 2012. Svá dílka doručte do DDM
Stodůlky, Chlupova 1800, Praha 5.

Podzimní prázdniny
Na podzimní prázdniny (středa 26. a čtvrtek 27. 10. vždy
8.00 – 16.30) pro vás DDM Stodůlky připravil tradiční pod-
zimní příměstský tábor. Více informací najdete na
www.ddmstodulky.cz nebo se můžete informovat na tel.
251 620 266.

Sobota 15 10. • 14.00
Drakiáda
Tradiční dračí létání na vás čeká v Centrálním parku před
bývalým DDM Stodůlky v Bronzové ulici. Pokud si s sebou
přinesete draka, můžete se zúčastnit soutěže o nejlépe lé-
tajícího, nejhezčího a nejzajímavějšího draka. Na každého
účastníka čeká originální pamětní list a drobná odměna.

Pátek 4. 11. • 16.00 – 18.00
Cesta světel
Vlastnoručně vyrobená světýlka vám večer posvítí na cestu
Centrálním parkem společně se spoustou dalších. Sejdeme
se v 16 hodin na Domečku, vyrobíme si světýlka a okolo 
17. hodiny se vydáme na cestu (vstupné 30 Kč). Zde se
k nám mohou připojit i ti, kteří si přinesou světýlko
vlastní....

Více informací o akcích nebo zápisu do kroužků
a klubů DDM Stodůlky získáte na www.ddmsto-
dulky.cz, tel. 251 620 266.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277

Pondělí 3. 10. 
Angličtina od 1,5 roku
Využijte věku, kdy děti "sají" poznatky jako houby a přijďte se
nenásilnou formou učit angličtinu. Interaktivní metody, časté
střídání aktivit, hry, říkanky, hudba, a pro děti se učení stane
příjemnou záležitostí.

Středa 5. 10.
Babydancing pro děti od 2 let
Dětské taneční lekce v angličtině, vhodné i pro ty, kdo s an-
gličtinou začínají. Tancování je zaměřeno na rozvoj taneč-
ních, pohybových a rytmických schopností dětí. Děti se učí
správnému držení těla, vnímání rytmu a hudby. Postupně
se naučí jednoduché prvky a choreografie, u starších dětí
i složitější sestavy s baletními prvky či prvky moderních
tanců. Začínáme v 9.30 hodin.

Čtvrtek 13. 10. 
Malovaná písnička
"Dramaťáček" pro menší děti i předškoláky, kde se na kaž-
dém kurzu naučí jednu písničku, zazpívají si ji, zatančí a za-
cvičí si na ni, vytvoří si k ní nějaké malé výtvarné dílko 
a pokusí se zahrát role v písničce obsažené. Kroužek vede
pedagožka s hereckým vzděláním a zkušeností a s několi-
kaletou pedagogickou praxí. Začínáme v 16.00 pro děti
od 2 let, v 17.00 pro děti od 4 let.

Více informací o činnosti Rodinného centra Andělky
získáte na www.andelky.cz, kde se na vybrané akti-
vity můžete také přihlásit.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Úterý 11. 10. • 9.30 – 12.00

Zdravé vaření s M. Dobromilou –
lněné semínko
Pochoutka i lék nejen pro těhotné a kojící maminky, ale
i pro alergiky na vejce. Vhodné pro maminky s miminky
i většími dětmi, vstupné 170 Kč s jídlem v ceně. Zástěrky
s sebou. Zájemce prosíme o nahlášení den předem -
SMS na tel. 775 690 806.

Pátky 14. a  21. 10. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením 
Nevíte, jak malé neposedy zabavit? Chcete si popovídat
s dalšími maminkami? Tak právě pro vás je připravena naše
páteční herna. Herna bude 28. 10. uzavřena!

Sobota 15. 10. • 15.00
Bylinková cesta v Třebonicích – podzim
s tymiánem
Přijeďte k nám potěšit svou ženskou duši i zdraví a prožít
období podzimu jako čas tymiánu... Vyzkoušíme si i cvičení
jógy, tanec, drátování šperků z drahých kamenů. Zájemce
prosíme o nahlášení týden předem - SMS na tel. 775 690 806.
Více na bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 18. 10. • 9.30 – 11.30
Herna a výtvarka pro nejmenší – deštník
Pojďme si společně s Petrou vytvořit papírový deštník.

Kalendář akcí říjen
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Úterý 25. 10. • 9.30 – 11.30
Herna a výtvarka pro nejmenší – ježeček
Bodlinka 
Pojďme si s Petrou užít malování a lepení.

Úterý 1. 11. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší  - lesní skřítkové
Barevné lístečky a jiné poklady lesa, lepidlo, tuš – a je tu malý
lesní muž. Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou.

Pátek 4. 11. • 9.30 – 11.30
Přednáškový cyklus - Zdravá výživa dětí
podle našich babiček
Od Magdalény Dobromily se dozvíme, co dobrého se můžeme
i dnes naučit od našich babiček ve zdravé výživě dětí i léčení
bylinkami. Hlídání dětí s programem zajištěno, vstupné 80 Kč.
Rezervace předem - více na www.mcprokupek.cz .

Úterý 8. 11. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – kmín -
koření i lék
Vhodné pro maminky s miminky i většími dětmi, vstupné
170 Kč s jídlem v ceně. Zástěrky s sebou. Zájemce prosíme
o nahlášení den předem - SMS na tel. 775 690 806.

Více informací o aktivitách Mateřského centra Pro-
kůpek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY

TTřřiinnááccttkkaa  --  kkřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm  LLuukkaa,,
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
Přijďte si pohrát, zadovádět, něco se naučit či si odpočinout
do naší nové herny. Hlavní téma na říjen jsou barvy. Pro děti
je připraveno divadélko, říkánky, výtvarné tvoření, zpí-
vání..... Cena je 50 Kč za rodinu nebo můžete využít perma-
nentku ze cvičení. 

Úterky • 10.15 - 11.15
Zdravotní cvičení pro seniory
Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro své zdraví. Budou
se uvolňovat ztuhlé klouby, protahovat zkrácené svaly, trochu
posilovat, vylepšovat koordinace i relaxovat. Cvičení povede
Klára Daďová. Platí se na místě 50 Kč/ lekci). S sebou pohodlné
oblečení, případně osušku a malý polštářek pod hlavu.
Začínáme 4. 10.

Středy • 9.00 - 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Herna je otevřená od 9 hod, od 9.30 bude probíhat cvičení pro
děti (1 - 2 roky) a jejich doprovod, od cca 10.30 bude připra-
vený program pro dospělé s hlídáním dětí. 5. 10. - rehabilitační
cvičení s Klárou, 12. 10. - „kavárna" s diskusí nad knihami o vý-
chově dětí s psychoterapeutkou M. Trávníčkovou, 19. 10. -
dílna - decoupage květináčů - nutno se přihlásit předem,
26. 10. - "kavárna" - posezení nejen u kávy.

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617, Stodůlky
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků. Cena je 70 Kč
za lekci, příp. 500 Kč/10 lekcí.

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA
UU  TTrroojjsskkééhhoo  zzáámmkkuu  112200//33,,  PPrraahhaa  77

Důležité mezníky v historii pražské zoo 
Ještě v říjnu se můžete seznámit na www.zoopraha.cz;
www.facebook.com/zoopraha nebo přímo v areálu zoo
s důležitými událostmi, stavbami nebo třeba zvířaty z histo-
rie zoo. V říjnu se zaměříme na léta 90., která vyvrcholila
stavbou Pavilonu goril.

Happy Mondays - Každé pondělí v říjnu mají vstup do zoo

za korunu adoptivní rodiče savců (kromě šelem a lidoopů).

Sobota 1. –  pátek 7. 10.
Loučíme se s Mojou  
První gorila narozená v České republice odchází za svou
novou rodinou do Španělska, přijďte se s ní rozloučit! Aby-
chom vám loučení zpříjemnili, ke každé dospělé vstupence
získáte jednu vstupenku za 1 korunu! V neděli 2. 10. se mů-
žete potkat s těmi, kteří zasáhli do Mojina života. 

Sobota 1. 10.
Den želv 
Zajímají vás želvy a chov plazů vůbec? Přijďte se poradit
s chovem vašich plazích miláčků nebo si poslechnout od-
borné přednášky na želví téma. 

Neděle 2. 10.
Ples zvířat
Oslavte Den zvířat při karnevalovém reji v zoo.

Neděle 23. 10.
Den rohů a parohů
Seznamte se se zvířecími paroháči a rohatými obyvateli hor!

Středa 26. a čtvrtek 27. 10.
Zooškola
Jednodenní kurz pro mladé zoology, na který je třeba se ob-
jednat předem.
Více na www.zoopraha.cz/cs/program-v-zoo/zooskola. 

Neděle 30. 10. 
Dýňové hody 
I naše zvířata oceňují sezónní hračky a krmení. Přijďte se
podívat, jak se jim bude líbit letošní dýňová úroda! 

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

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Ne 9. 10. PALÁCOVÉ ZAHRADY. Objevte obnovenou krásu barokních zahrad pod
Pražským hradem! Na vycházce projdete zahradami paláců Ledeburského, Pálffyovské-
ho, Kolowratského a Fürstenberského. Kromě zahradního umění budete moci také obdi-
vovat výtvory sochařů, malířů a architektů, kteří svými díly zahrady vyzdobili. Začátek
akce ve 13.30 před vstupem do zahrady (z ulice Valdštejnské 12-14, metro A „Malostran-
ská“). Cena 100/70 Kč + vstupné 80/50 Kč. Monika Koblihová

� So 15. 10. STUDNICE MOUDROSTI - MĚSTSKÁ KNIHOVNA. Vycházka pro všechny
milovníky knih. Prohlídka vybraných prostor budovy Ústřední knihovny na Mariánském
náměstí. Naskytne se nám možnost nahlédnout do sálů i veřejnosti běžně nepřístupných
skladů. Začátek akce ve 14.30 před vstupem do budovy na Mariánském náměstí. POZOR!
– omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Trasa prohlídky není bezbariérová.  Jednotná cena 100 Kč. Milada Racková 
� Čt 20. 10. PRAHOU ZA HUDBOU – ANTONÍN DVOŘÁK. Vycházka u příležitosti 
170. výročí narození Antonína Dvořáka. Ve svých šestnácti letech se  Antonín Dvořák pře-
stěhoval do Prahy. Jaké byly jeho další osudy? To si připomeneme na trase kostel sv. Voj-
těcha – Národní divadlo - Žofín – Bartolomějská – Karlovo náměstí - Žitná – Na Rybníč-
ku. Začátek akce v 16.00 u kostela sv. Vojtěcha (Vojtěšská 14, Praha 1). Cena 100/70 Kč.
PhDr. Jaroslava Nováková

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

� Policista vyslýchá zloděje, který ne-
mluví česky.
„Kde jsi schoval peníze?“
Tlumočník: „Kde jsi schoval peníze?“
Zloděj: „Neřeknu.“

Tlumočník: “Neřekne.“
„Když neřekneš, zastřelíme tě.“
Tlumočník: „Když neřekneš, zastřelí tě.“
Zloděj: „Zakopal jsem je v kuchyni.“
Tlumočník: „Že prý stejně neřekne.“

to jSou tEda FóryKuchyňský koutek
Vepřový steak v drceném pepři 
s podušenou dýní Hokaido a čer-
stvými fazolkami
Suroviny: vepřové maso bez kosti
(kýta, vykostěná kotleta, panenská pe-
čeně), olej, drcený pepř, sůl, snítka roz-
marýnu
Dýně Hokaido: dýně, voda, sůl, cukr,
cibulka, máslo, suchá chilli paprička,
bílé víno (nemusí být)
Zelené fazolky: fazolky (pro domác-
nost je lepší použít mražené fazolky,
neboť čerstvé musíme po stranách
uříznout a sloupnout úpon, který vede
po celé délce fazolky, kdybychom toto 
u čerstvých fazolek neudělali, do jídla
by se dostaly sice jedlé, ale tvrdé 
a těžko poživatelné kousky), voda,
máslo, mletý pepř, sůl, slanina , čes-
nek, cibulka

Postup: Nejdříve si připravíme (nalo-
žíme) maso. Uřízneme pěkné porce, vez-
meme drcený pepř (možno koupit), celý
steak v něm obalíme, zalijeme olejem 
a necháme odležet. Mezitím si připra-
víme přílohovou zeleninu.

Dýni oloupeme a dužinu zbavenou
jadýrek nakrájíme na kostičky. Ty
krátce povaříme v sladkoslaném ná-
levu (sůl, cukr, voda). Kostičky nesmí

být měkké, jinak by se při další úpravě
rozvařily. V kastrolku nebo na pánvi
rozpustíme máslo, přidáme nakráje-
nou cibulku a na lehce osmahnutou ci-
bulku vložíme povařenou dýni. Mírně
podlijeme vodou nebo vínem, krátce
podusíme a nakonec dochutíme roz-
drcenou pálivou chilli papričkou a solí.
Vody nebo vína na podušení lijeme
vždy pouze tolik, aby kostičky dýně
neplavaly.

Zelené fazolky lehce povaříme ve
slané vodě a scedíme. Na pánvi rozehře-
jeme máslo, přidáme nakrájenou ci-
bulku (může být i červená), nakrájený
česnek a nakrájenou slaninu. Nakonec
přidáme lehce povařené fazolky. Dochu-
tíme solí a pepřem. 

Jako poslední připravíme maso. 
To vložíme na rozpálený tuk na pánvi 

a pečeme do
stupně pro-
pečenosti,
který nám
chuťově nej-
více vyho-
vuje. Před
dokončením
přidáme roz-
marýnek. Na-
konec maso 
i s pánví stáh-
neme ze spo-
ráku a asi na
1 minutu jej

přiklopíme pokličkou. Maso se tak-
zvaně „zapotí“ a bude určitě křehčí.
Pozor toto platí pouze pro masa, která
nejsou úplně propečená. 

Všechny hotové suroviny upravíme
dle vlastní fantazie na talíř. Můžeme
pokrm jíst pouze s touto přílohou, nebo
si můžeme přidat další dle chuti.

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2011 39

Čtenářská soutěž
Říjnovou Čtenářskou soutěž věnujeme světově proslulému českému vědci a vynálezci.
Tento chemik světového významu, vynálezce silonu a pružných kontaktních čoček Otto
W. se narodil 27. října 1913 v Prostějově v podnikatelské rodině. Jeho dědeček založil
firmu na hospodářské stroje. Po absolvování klasického gymnázia se rozhodl pro stu-
dium chemie, v roce 1936 se stal doktorem technických věd. Od roku 1940 byl zaměst-
nán v Baťově výzkumném ústavu ve Zlíně, kde vedl pracovní skupinu zabývající se
výzkumem polyamidů. Již za rok, tedy v roce 1941, připravoval ve své laboratoři vlákna
polyamidu, která se dala spřádat. Průmyslová výroba těchto polyamidů s označením
Silon byla však díky řadě komplikací zahájena až za deset let.

Proslulý je především dalším ze zhruba 150 vynálezů, a to vynálezem měk-
kých kontaktních čoček. Pokrok v technologii jejich výroby zaznamenal v roce
1961. Tehdy s pomocí primitivních prvků, mj. stavebnice Merkur a dynama 
z jízdního kola realizoval metodu, která umožnila vyrábět čočky kvalitnější.
Počátkem roku 1962 jich vyrobil na pět tisíc. V roce 1990 byl profesor Otto W.

zvolen předsedou Českoslo-
venské akademie věd a tuto
funkci vykonával až do roz-
dělení Československa 
v roce 1993. Do své smrti 
r. 1998 byl jejím čestným
předsedou.  V roce 1993
byla po něm pojmenována
jedna z planetek naší slu-
neční soustavy. 

V září správně odpověděli ti, kteří poznali Emila Zátopka. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Marie Knappová, Stodůlky

Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
Jana Zitová, Lužiny; Patrik Sládek, Stodůlky;
Jitka Nováková, Stodůlky 

Soutěžní otázky na říjen:
1) Kde se nachází nový mléčný bar Bílá vrána? 
2) 5. října se před pražské Hlavní nádraží vrátila socha jednoho z amerických 

prezidentů? Kterého? 
3) Kolik družstev dobrovolných hasičů se zúčastnilo letošní soutěže Stodůlecký 

vodník?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 
1) Komu se nejlépe vedlo v soutěži Ekoslunovrat? Družstvu  Základní školy Mládí.
2) Znáte jména architektů Hanavského pavilonu? Hanavský pavilon je dílem 

architektů Heisera a Hercíka.
3) Kdy a kde se konají Stodůlecké pivnosti? V pátek 9. a v sobotu 10. září v hos-

tinci U Šimáčků na Malé Ohradě.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Jaroslava Valtová, Velká Ohrada

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

připravila Eva Černá

�
Říjnová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Říjnová křížovka
Kvalitní a smysluplná
náplň volného času dětí
hraje nesmírně důležitou
roli v jejich vývoji, proto
by měly být zájmové
kroužky přirozenou sou-
částí mimoškolních aktivit
dítěte. Jednou z možností
je výuka tenisu. V Zá-
kladní škole Klausova na
Velké Ohradě působí už
řadu let Tenisová škola
Tallent. Předškolním dětem od 5 let a holkám i klukům ze základních škol nabízí
možnost volby mezi rekreačním a výkonnostním tréninkem. Obě formy však vnímá
jako rovnocenné. Kurzy probíhají dvakrát týdně – v pondělí a ve středu nebo v úterý
a ve čtvrtek. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí umění fair play, vytrva-
losti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho pohybové, ale i psychické
schopnosti, může se stát celoživotní pohybovou aktivitou, která významně při-
spívá... (viz tajenka). Vedle kurzů se mohou děti zúčastnit soustředění, campů 
a dovolených u nás nebo v zahraničí. Bližší informace získáte na www.tallent.cz,
608 010 020.

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

Zářijová tajenka: ...V GÍZE NA PŘEDMĚSTÍ SOUČASNÉ KÁHIRY.
Výherci: Anna Liptáková, Nové Butovice; Věra Hrubá, Nové Butovice; Irena Kraftová,
Stodůlky. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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