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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Sdělení městské části

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

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
SOUHLASILA
s vyhlášením 2. grantového řízení v ob-
lasti sociálních služeb pro rok 2011 dle
předložených Podmínek pro udělení
grantu MČ Praha 13 v oblasti sociálních
služeb pro rok 2011
a SCHVÁLILA
podmínky pro udělení grantu a žádost
o grant

NESOUHLASILA
na základě stanoviska komise pro rozvoj
a investice s umístěním výjimečně pří-
pustné stavby – bytový dům Alfa na po-
zemcích parc. č. 2166/26 a 2131/282 k.ú.
Stodůlky - při komunikaci Mukařovského,
neboť by se jednalo o nepřiměřené za-
hušťování předmětné lokality

ZRUŠILA
podlimitní veřejnou zakázku vyhlášenou
formou zjednodušeného podlimitního ří-
zení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění,
na Úklid radnice MČ Praha 13, v souladu
s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

SCHVÁLILA
projekt Integrace cizinců v MČ Praha 13

pro rok 2011

SCHVÁLILA
úložku volných finančních prostředků na
nově otevřené účty u České spořitelny
a Komerční banky z účtu určeného pro
shromažďování finančních prostředků
z prodeje bytových jednotek:
a) u České spořitelny, a.s., v částce ve výši
50 mil. Kč
b) u Komerční banky, a.s., v částce ve výši
350 mil. Kč

SOUHLASILA
1) zvolit pro realizaci dalšího nakládání
s finančními prostředky konzervativní pří-
stup, tj. peněžní trh v ČR
2) diverzifikovat riziko:
a) v úložkách na viděnou, tj. okamžitá
disponibilita s finančními prostředky
b) úložky provádět minimálně u dvou
bank
3) ke zhodnocení použít max. částku
600 mil. Kč
4) podepsat smlouvy s charakterem běž-
ného účtu vedeného zdarma s tím, že fi-
nanční prostředky jsou 24 hodin denně
k dispozici
5) schválit jako nejvýhodnější předložené
nabídky:
a) UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

b) PPF banka, a.s.
6) schválit úložku volných finančních pro-
středků na k tomu nově otevřené účty
u UniCredit Bank a PPF banky z účtu urče-
ného pro shromažďování finančních pro-
středků z prodeje bytových jednotek
a z prodeje technologických celků:
a) u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
ve výši 300 mil. Kč
b) u PPF banky, a.s., ve výši 300 mil. Kč

SOUHLASILA
s předloženým záměrem: Viladomy
Praha 13 – Stodůlky na pozemku parc.
č. 1236/22, k.ú. Stodůlky a s výjimečně
přípustným umístěním části připojovacích
komunikací ve funkční ploše ZMK (zeleň
městská a krajinná) za podmínek, že in-
vestor zrealizuje chodník pro pěší podél
ulice K Hájům, který bude dán do užívání
současně s kolaudací navržených objektů

NESOUHLASILA
se záměrem Polyfunkční dům – Centrum
Ovčí hájek, pozemek parc.
č. 2860/34, k.ú. Stodůlky, ulice Ovčí hájek

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
SCHVÁLILO BEZ VÝHRAD
závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2010

VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za
1. čtvrtletí 2011
a
předložený materiál týkající se rozboru

hospodaření školských subjektů MČ
Praha 13 za 1. čtvrtletí roku 2011

SOUHLASILO
s předložením projektové žádosti Digitali-
zace archivu stavebního úřadu s celkovým
rozpočtem do výše 9 000 000 Kč v rámci
vyhlášené výzvy k předkládání projekto-
vých žádostí v Operačním programu
Praha – Konkurenceschopnost
a
SCHVÁLILO
- poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých
výdajů projektu

z rozpočtu městské části Praha 13,
tj. 675 000 Kč
- financování nezpůsobilých výdajů pro-
jektu

SCHVÁLILO
a) zřízení mateřské školy jako součásti Zá-
kladní školy, Praha 13, Klausova 2450,
s účinností od 1. 9. 2012 a změnu názvu
příspěvkové organizace na Základní škola
a mateřská škola, Praha 13, Klausova 2450
b) dodatek č.1 k úplnému znění zřizovací
listiny Základní školy, Praha 13,
Klausova 2450
c) podání žádosti na MHMP odborem
školství ÚMČ Praha 13 na zařazení mateř-
ské školy jako součásti Základní školy,
Praha 13, Klausova 2450, a na provedení
všech s tím souvisejících změn v rejstříku
škol a školských zařízení

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Vymezení zóny s dopravním omezením na Velké Ohradě odloženo
V červnovém STOPu jsem vás informoval o změnách dopravního značení na síd-
lišti Velká Ohrada, které měla v průběhu června realizovat Technická správa ko-
munikací hl. m. Prahy. Jednalo se o další etapu vymezení zón s dopravním
omezením na území Prahy 13, ve kterých je nejvyšší dovolená rychlost omezena
na 30 km/hod. S ohledem na přijatá úsporná opatření byla Technická správa ko-
munikací nucena zahájení prací odložit. O náhradním termínu realizace vás bu-
deme informovat.

Zpracovává se aktuální analýza dopravy v klidu
V důsledku neustálého nárůstu vozidel parkujících na sídlištích v naší městské
části, včetně vozidel mimopražských řidičů, která v pracovních dnech parkují
v okolí stanic metra, zadala Praha 13 zpracování nové analýzy dopravy v klidu
ve vytipovaných oblastech. Jde především o sídliště s vysokou hustotou zástavby
a o oblasti v blízkosti stanic metra. Analýza poskytne návrhy řešení dopravy
v klidu, a to i v souvislosti s předpokládaným omezením volného parkování
v okolních městských částech (Praha 6 a především Praha 5), vymezením zón pla-
ceného stání a s časovým omezením volného parkování na některých parkoviš-
tích u obchodních center. Analýza bude zpracována do konce tohoto roku.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Nové úřední hodiny oddělení státní sociální podpory
Oddělení státní sociální podpory pro Prahu 13 se sídlem v prvním poschodí bu-
dovy radnice na Slunečním náměstí má od 1. srpna 2011 nové úřední hodiny,
které jednotně stanovil Úřad práce ČR pro všechna svá pracoviště:

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde
si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu
placení, reklamace, atd.
Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, a.s.,
bude k dispozici od 9.00 do 13.00 hodin na Slunečním náměstí u oční kliniky v ná-
sledujících termínech: 6. 9. 2011; 4. 10. 2011; 1. 11. 2011; 29. 11. 2011; 27. 12. 2011
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Kancelář pro-
vozuje společnost Měření dodávek plynu, a.s. Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a.s.

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

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Starosta městské části David Vodrážka zve občany na řádné
5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se koná ve středu
14. září 2011 od 10.00 v zasedací síni radnice Prahy 13
na Slunečním náměstí.

Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 13.00
Středa 8.00 - 17.00

Čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00 (podatelna)
Jarmila Hamšíková, oddělení SSP pro obvod Praha 13
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V nedávné době se na naší mateřské
školce objevily kamery. Kdo je tam na-
instaloval a jaký je jejich význam?
Instalace kamerových systémů je
akcí městské části v rámci pro-
jektu Bezpečná třináctka a byla
schválena již před dvěma lety.
Záměr je také v souladu s dosud
platnou Koncepcí rozvoje MČ

Praha 13 pro období 2007 – 2013
a s Programovým prohlášením
Rady MČ Praha 13 pro volební
období 2010 – 2014. Kamerové
systémy jsme nechali nainstalovat
na všech 10 základních a 20 ma-
teřských školách a na Domě dětí
a mládeže. Letos na jaře a ze-
jména v létě se nám podařilo ka-
merové systémy dokončit. Na
všech zmíněných budovách bylo
namontováno více než 350 kamer
- na mateřských školkách je
v průměru osm kamer a na budo-

škol. Kamery mohou také ochrá-
nit děti hrající si na školním hřišti
před obtěžováním nebo šikanou.
Technologie našich kamerových
systémů je plně kompatibilní
s Městským kamerovým systé-
mem, který provozuje Městská
policie hl. města Prahy. Do bu-
doucna by se naše kamery měly
stát součástí tohoto systému
a Městská policie by tak získala
možnost monitoringu dalších
klíčových veřejných lokalit, což
povede ke snížení doby reakce
policie na incident nebo pomůže
při šetření trestné činnosti. Exis-
tence kamerového systému tak
pomáhá předcházet trestné čin-
nosti a porušování veřejného po-
řádku v městské části. Například
strážníkům pomůže při posti-
hování pití alkoholu na veřej-
nosti, které je právě v okolí škol
vyhláškou zakázáno. Rád bych
na tomto místě zdůraznil, že jde
vyloženě o vnější kamerový sy-
stém, který sleduje vnější část
budov, areály škol a jejich okolí,
nikoli interiéry a učebny. Insta-
laci kamer jsme se snažili co nej-

vách základních škol v průměru
16 kamer. Kamerový systém vy-
bavený záznamovým zařízením
plní hned několik funkcí. Nejdů-
ležitější je samozřejmě ochrana
samotného objektu školy, a to jak
před vloupáním, tak před vandaly
a sprejery. Na základě zkušeností
z jiných městských částí máme

informace, že po instalaci kamer
výrazně klesly náklady na opravy
fasády a odstraňování graffiti.
Druhým aspektem je do-
hled nad veřejným po-
řádkem v okolí školních
budov. V blízkosti škol se
večer často schází mlá-
dež, ale i bezdomovci
a další osoby, popíjejí al-
kohol a narušují veřejný
pořádek. Tento jev
chceme eliminovat a ze-
jména vytlačit z okolí

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

více koordinovat s probíhajícím
zateplováním školních budov.
Tam, kde bylo zateplení již do-
končeno, byla kabeláž provedena
jiným způsobem tak, aby nebylo
nutno zasahovat do nové zate-
plené fasády.

Kamerami na školách samo-
zřejmě nekončíme. Jsme si vě-
domi jejich preventivního
i dokumentačního významu
a ve spolupráci se státní i měst-
skou policií a Magistrátem
hl. města Prahy budeme usilovat
o další rozšíření Městského ka-
merového systému i do dalších
exponovaných lokalit.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
po dvou měsících se ve vašich schránkách znovu objevil váš zpravodaj STOP. Pokusili jsme se
vám v něm zprostředkovat všechny důležité události v Praze 13 od června až do konce prázd-
nin. Na tomto místě bych vás rád upozornil na jednu změnu. Kalendář akcí už nehledejte na
straně 4. Na základě rozhodnutí červnové redakční rady STOPu se přesunul na konec, na stra-
nu 34, včetně upoutávky na vysílání TV13, kterou najdete na straně 36. Na jeho místě bude
od nynějška rozšířené Téma STOPu a Kaleidoskop nejvýznamnějších událostí. Sdělení radni-
ce, zprávy ze zasedání samosprávy a Přímou linku starosty najdete na samém začátku zpra-
vodaje, jak jste byli zvyklí. Na předních stránkách jsou zařazeny ještě dva rozhovory, tentokrát
s radním Vítězslavem Panochou a Hasičem roku 2010 Jiřím Klášterkou. V tomto čísle se hod-
ně věnujeme životnímu prostředí – kromě informace o revitalizaci parku Panská zahrada při-
nášíme ještě zajímavosti o Centrálním parku v rubrice Přírodní krásy Prahy 13. Na sérii článků
o pravěkém osídlení navazuje Pavla Státníková z Muzea hl. města Prahy středověkými ději-
nami našeho území. Přejeme vám příjemné čtení a hezké babí léto!

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

STOP – Ročník XXI. – září 2011 • Vychází měsíčně kromě července a srpna
• Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace:
MK ČR E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00
• Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet:
www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka,Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, Ing. Zuzana Drhová, PhD., PhDr. Sa-
muel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá,
Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Vý-
roba: Service Marketing, s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka
tohoto čísla: 15. 8. 2011 • Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Ne-
vyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat
a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo dne 2. 9. 2011 v nákladu
28 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka
textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná in-
zerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá strana – 27 500 Kč.
Počet vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník
a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 12. 9. 2011 Distribuce: 30. 9 – 7. 10. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Městská část má zpět celou částku svěřenou Key Investments

Po intenzivních jednáních s druhou smluvní
stranou jsme ve čtyřech splátkách obdrželi
na účet celkem 206 855 329 Kč, tedy celou
investovanou částku včetně zhodnocení ga-
rantovaného smlouvou.

Případ společnosti Key Investments byl
velkým tématem pro média celé letošní jaro
a část léta. V únoru se na internetu objevila
zpráva, že tato společnost, která se zabývala
operacemi s cennými papíry, jejich sprá-
vou a zhodnocováním finančních pro-
středků, nedostála svým závazkům vůči
společnosti Sokolovská uhelná. V této
souvislosti byla zveřejněna také informa-
ce, že s Key Investments mají uzavřené
smlouvy i některá města, jeden kraj
a městské části Praha 6, Praha 10
a Praha 13. To vzbudilo samozřejmě
velký zájem novinářů, řadu spekulací
a postupně také obavy všech klientů Key
Investments o své investované prostředky.
Uvedené skutečnosti vedly k dalšímu tla-
ku na Key Investments, aby finanční pro-
středky svým klientům vrátila před do-
hodnutým termínem. Tím se celá situace
jenom zhoršila. Víme přece dobře, že
kdyby se všichni klienti sebelepší banky
rozhodli najednou vybrat své úspory,
zkrachovala by.

Od února do června plnily články
o Key Investments hlavní stránky novin.
Vedení Prahy 13 bylo několikrát nařčeno ze
ztráty veřejných prostředků a kvůli spekula-
cím jsem byl nucen svolat 12. dubna mimo-
řádné zasedání zastupitelstva, abych členy
zastupitelstva seznámil s vývojem situace.
Zastupitelé zde byli podrobně informováni
a dostali k nahlédnutí všechny požadované
dokumenty. K novinářům jsme již tak sdílní
nebyli a měli jsme k tomu pádný důvod - ne-
chtěli jsme být spoluautory novinářských spe-
kulací, které by mohly ohrozit vrácení našich
svěřených prostředků.

Nyní, když máme naše peníze zpět, se chci
k celé věci ještě jednou vrátit. V roce 2010
jsme hledali způsob, jak výhodně zhodnotit
volné finanční prostředky z prodeje technolo-
gických celků, které jsme v té době nemohli
jinak využít. Nabídka investiční společnosti
Key Investments, a. s., která avizovala zhod-
nocení vložených prostředků o 3,5 % (pře-
počteno na roční výnos), se jevila jako výhod-
nější než nabídky bankovních ústavů.
Současně šlo o společnost s licencí od České
národní banky a měli jsme také informace

o dobrých zkušenostech několika měst
a městských částí, kterým Key Investments
v minulých letech pomohla zhodnotit pro-
středky.

Rád bych zdůraznil, že vedení městské čás-
ti přistupovalo k celé záležitosti velice zodpo-
vědně a se vší vážností. Před uzavřením
smlouvy jsme si nechali vypracovat dvě právní
analýzy od renomovaných právníků. Také
jsme důkladně prošli předloženou smlouvu
a prosadili doplnění ustanovení, které zajisti-
lo ochranu našich zájmů, např. závazek spo-
lečnosti Key Investments, že zaručí Praze 13
minimálně sjednaný výnos z počáteční hod-
noty obhospodařovaného majetku, a pokud
by hodnota majetku klesla pod počáteční
hodnotu, uhradí tuto případnou ztrátu spolu
se zaručeným výnosem.

Jak jsem již uváděl v Přímé lince v květno-
vém STOPu, v době jednání o smlouvě s Key
Investments a podpisu této smlouvy neměla
Rada MČ Praha 13 žádné povědomí o něja-
kých problémech společnosti Key Invest-
ments. V médiích se negativní informace
o podnikání Key Investments a pokutě uděle-
né Českou národní bankou objevily teprve
počátkem února 2011. Tyto informace nebyly
veřejně známy ani v době schvalování dvou
dodatků ke smlouvě. Těmi byla smlouva pro-
dloužena vzhledem k tomu, že vývoj v hlav-
ním městě po podzimních komunálních vol-
bách naznačil, že schvalování rozpočtu hl.
města na rok 2011 se protáhne a že tedy také
Praha 13 nemůže schválit svůj rozpočet a ne-
bude tedy moci s těmito prostředky ještě ně-
jakou dobu disponovat.

Návrh smlouvy o obhospodařování inves-
tičních nástrojů schválilo zastupitelstvo měst-
ské části 21. 4. 2010 a smlouva byla podepsá-
na 6. 5. 2010. Za účelem zhodnocení bylo do
správy Key Investments svěřeno 200 miliónů
korun. Nejprve na dobu šesti měsíců, která
byla později prodloužena do schválení roz-
počtu Prahy 13 na rok 2011. Schválením roz-

počtu dne 9. 3. 2011 smluvně sjednaná správa
finančních prostředků skončila.

Na blížící se schválení rozpočtu jsme
druhou stranu upozorňovali a okamžitě po
ukončení rozpočtového provizoria jsem vy-
zval společnost Key Investments k vyúčtování
a převedení finančních prostředků na účet
městské části. Vzhledem k problémům, způ-
sobeným mimo jiné mediální kampaní a ne-
čekaným požadavkům klientů na vrácení pro-
středků, nebyla společnost schopna vrátit
vklad okamžitě po skončení smlouvy. Proto-
že Key Investments místo okamžitého převe-
dení prostředků zaslala návrh jiného postupu,
uzavřeli jsme smlouvu s Advokátní kanceláří
Brož & Sokol & Novák, která nás pak zastu-
povala ve všech záležitostech týkajících se
této smlouvy. Od počátku jsme s Key Invest-

ments intenzivně jednali s cílem dosáh-
nout naplnění smyslu smlouvy, tedy
zhodnocení finančních prostředků, a tr-
vali jsme na vrácení všech svěřených pro-
středků v plné výši včetně garantovaného
výnosu.

Po řadě složitých jednání došlo k doho-
dě o postupném splácení. Dohodnuté ter-
míny společnost vždy dodržela. V dubnu
a v květnu vrátila společnost Key Invest-
ments Praze 13 ve dvou splátkách přibliž-
ně 100 miliónů korun. Ke dni 1. července
obdržela městská část na svůj účet posled-
ní část obhospodařovaných prostředků,
včetně zaručeného výnosu. Při jednání
jsme byli úspěšní také díky dobře připra-
vené smlouvě a pojistkám, které byly na
náš návrh do smlouvy zakomponovány.
A také proto, že jsme (na rozdíl od jiných
městských částí) nikdy nevydali žádný po-

kyn k nákupu cenných papírů do našeho ma-
jetku. Praha 13 se tak nikdy nestala vlastníkem
žádných cenných papírů a naopak finanční
prostředky poskytnuté do správy Key Invest-
ments zůstaly po celou dobu ve vlastnictví
městské části. Díky tomu jsme mohli trvat na
vrácení prostředků v peněžní podobě, k čemuž
došlo. Celý případ je jistě poučením o tom, že
situace na českém finančním trhu se rychle
mění, a také svědčí o velkém vlivu médií. Příš-
tě se asi již podobné zkušenosti raději vyvaru-
jeme. Nicméně mohu konstatovat, že vedení
městské části se nedopustilo žádného pochy-
bení, na majetku městské části nedošlo k žád-
né škodě a volné prostředky se podařilo zhod-
notit. To konstatovala i kontrola, která
proběhla na radnici v červenci z iniciativy pri-
mátora hl. m. Prahy. Vrácenou částku, která
v současné době není součástí rozpočtu, by-
chom chtěli využít na pořízení menších starto-
vacích bytů pro mladé rodiny. K tomuto téma-
tu se vrátím někdy později.

Závěrem si dovoluji ještě jednou zopakovat,
že z počátečního vkladu 200 mil. Kč se zpět
městské části vrátila částka 206,86 mil. Kč.

David Vodrážka, starosta Prahy 13

Téma STOPu

Dne 1. července obdržela Městská část
Praha 13 na svůj účet poslední část
prostředků, které v květnu 2010 svěřila
za účelem zhodnocení do správy společnosti
Key Investments, a. s., v rámci smlouvy
o obhospodařovaní investičních nástrojů.
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Panská zahrada prošla další omlazovací kůrou

Dětské hřiště je postaveno v přírodním stylu
a je vybaveno hrádkem se skluzavkou, dvoj-
houpačkou a pískovištěm s keramickou ob-
rubou. Výraznou dominantou hřiště je dvou-
hlavé keramické zvíře ze sochařské dílny
manželů Koláčkových. Pracovníci odboru ži-
votního prostředí nazvali jeho hlavy Andrej
Petrovič a Petr Andrejevič, údajně podle sta-
vebních dělníků, kteří se na stavbě zvířete
podíleli. Zvíře ocenily i přítomné děti z ne-
daleké Základní školy Kuncova. K dětskému
hřišti vede přes Prokopský potok lávka
a houpací most.

Na louce v horní části parku byla vybudo-
vána nová fontána. Skládá se z několika měl-
kých bazénků s tryskami, které jsou stupňovi-
tě zasazeny do svahu, olemovány dlažbou
a doplněny keramickými sedátky. V nejvýše
položené části tryská voda z barevných kera-
mických skulptur. Vodní prvky slouží k osvě-
žení klimatu zahrady, k posezení a samozřej-
mě také ke hrám dětí.

Z historie parku Panská zahrada
Původně to byla farská zahrada, která patřila
k faře kostela sv. Jakuba Většího ve Stodůl-
kách. Později zde bylo zahradnictví a poté
zahrádkářská kolonie. V 80. letech byl zarost-
lý prostor poset černými skládkami. Oba ryb-
níčky byly silně zarostlé a plné usazenin. Ve
druhé polovině 80. let minulého století byl
prostor konečně rekonstruován podle projek-
tu Projektového ústavu Výstavby hl. m. Pra-
hy. Park se tehdy měl původně jmenovat Park
přátelství. Vedoucím projektu byl Ing. arch.
Ivo Oberstein a hlavními projektanty inžený-
ři Valtr a Stein. Návrhy byly konzultovány se
střediskem památkové péče a ochrany příro-
dy. Záměrem bylo vytvořit prostor ke krátko-
dobé rekreaci v centru vznikajícího sídliště
Stodůlky a Lužiny s důrazem na děti. Bylo
počítáno s dětským hřištěm, sáňkováním,
bruslením na rybníčku i různým využitím zí-
dek pro lezení a dobrodružné hry v přírodě.
Před realizací první rekonstrukce parku pro-

běhl podrobný dendrologický průzkum a in-
ventarizace dřevin. Některé stromy v havarij-
ním stavu byly navrženy ke kácení. Také zde
však byly nalezeny velmi cenné druhy zdra-
vých a vzrostlých stromů, které vytvořily
hlavní kostru budoucího parku. Káceny byly
plevelné lísky, bezinky, akáty, topoly a pře-
stárlé a nemocné stromy. Zachována byla
hlavně skupina dubů a cenný jedlý kaštan.
V okolí většího rybníku zůstaly původní zera-
vy, které připomínají zahradu fary. Ty jsou
však dnes velmi staré a nemocné a pravděpo-
dobně budou muset být brzy káceny. Vrba na
ostrově se obnovila sama ze zbytku starého
pařezu. Kostru výsadeb tvoří olše, javory, bří-
zy, habry, jírovce a vrby s keřovým patrem.
Ozdobou parku je dodnes vzrostlý platan.
Tehdejší sadové úpravy realizovala firma IPS
ve spolupráci s místními občany a školní mlá-
deží. Na horním okraji zahrady byl navržen
vyhlídkový altán, jako místo pro setkávání
a odpočinek obyvatel sídliště. Intimitu parku
zajišťuje hradba zeleně, která odcloňuje po-
hledy z louky na panelové domy. Také v rám-
ci tehdejší rekonstrukce Panské zahrady byly
vyčištěny oba rybníčky i tok Prokopského po-
toka. Kromě toho byla vybudována síť cest,
drobná architektura, veřejné osvětlení, oplo-
cení, vyrovnán terén a vysázeny keře a stromy.
O zahradu se původně starala organizace
Sady, lesy, zahradnictví. V 90. letech údržba
přešla na odbor životního prostředí Úřadu
MČ Praha 13, který pečuje o park i dnes.

Stavbě hřiště a fontány v Panské zahradě
předcházely zemní úpravy a likvidace ne-
vzhledných betonových sloupů. Proběhla
také rekonstrukce obou rybníků, při které
byly opraveny kamenné obvodové zdi břehů,
stavidla a přístupové cesty. Letos na jaře
byly provedeny nové výsadby vodomilných
a vodních rostlin pomocí technologie koko-
sových válců se sazenicemi. Pás postupně
kvetoucích keřů byl vysazen v okolí schodů
směrem do Chalabalovy ulice. V rámci pra-
videlné údržby byly letos v parku brzy na
jaře zmlazeny keře a na stromech byly pro-
vedeny zdravotní řezy. Park celkově omládl
a jistě bude oblíbeným místem pro vaše vy-
cházky a odpočinek.

Samuel Truschka, Dana Céová

Na jaře letošního roku byla dokončena rozsáhlá revitalizace parku Panská zahrada, která začala již
koncem roku 2009. Starý park, ležící na horním toku Prokopského potoka ve Stodůlkách, prošel
díky investicím Městské části Praha 13 výraznými změnami a prokoukl. V úterý 21. června, po
dokončení revitalizace parku, pokřtil starosta David Vodrážka se svými zástupci Alešem Marečkem
a Davidem Zeleným dvě nejvýznamnější novinky v parku - dětské hřiště a fontánu.

Téma STOPu
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V sobotu 21. května uspořádala
Praha 13 třetí ročník turistické
soutěžní hry Poznávat a chránit,
jejímž cílem je provést zájemce
po památkách a zajímavostech
Prahy 13 a jejího okolí. Účastníci
si vybrali jednu ze čtyř různě
dlouhých tras a po cestě vyplňo-
vali soutěžní test související
s navštívenými místy. Hodnotné
ceny předával vylosovaným vý-

hercům autor akce Vít Bobysud
v cíli u radnice, kde bylo občer-
stvení a program pro děti.
V údolí Motolského potoka byl
pro děti připraven doprovodný
program podniku Lesy hl. m.
Prahy a skautských oddílů Vatra
a Hiawatha. Akce tak byla vý-
sledkem úspěšné spolupráce tří
sektorů, čímž naplnila principy
Místní Agendy 21. -st-

V úterý 14. června otevřel sta-
rosta David Vodrážka za asis-
tence dětí z mateřské školy
U Rumcajse nové dětské hřiště

ve vnitrobloku Böhmova -
Modrá na sídlišti Lužiny.
V rámci rekonstrukce za 1,4 mi-
liónu korun byla instalována

nová moderní herní se-
stava se skluzavkou a ob-
líbeným otočným
„tornádem“. Dále jsou
na hřišti klasické hou-
pačky a houpací hnízdo,
které je využitelné i pro
nejmenší děti. Součástí
rekonstrukce bylo vytvo-
ření bezpečných dopa-
dových ploch z kačírku
a doplnění plochy o la-
vičky a koše. Samuel Truschka

Začíná to u radnice bohyní, ně-
jaká Athéna. Ta v podzemních
jeskyních, pardon, podlažích vy-
kouzlí bájný oheň a přichází, celá
v bílém, aby jej oduševněle ve
slavnostním nehořlavém lavóru
nechala zkontrolovat zástupcem
radnice Prahy 13 a předala prv-
nímu nosiči – běžci. A teď už to
jde z ručky do ručky, jeden na
kole, dva na koni, ale nakonec do
Třebonic. Tam se plamínek na-
konec po delší resuscitaci
vždycky podaří vzkřísit, vlajka
vzhůru letí a rovnou jdeme do
disciplín. Drifting se spolujezd-
cem na kolečku mezi kužely
a pak jedno Řezané - kládové.
Jsme v polovině a peloton jede-
nácti tříčlenných týmů se už roz-
trhal. A je tu chyba Lávky! Jedni
s olympijskou lehkostí Comane-

ciové, jiní s jistotou pevného, ale
stálého posuvu nakonec překoná-
vají rozbouřené vody třebonic-
kého fjordu. Málo se koupali. To
musel bejt tentokrát samej nepla-
vec, protože těm to jde – víc se
bojej vody. Jdeme dál. Tak to, co
vypadá jako alpský rafting, po-
norková válka, „vylovení, odbah-
nění a vysušení“, to prý je
Záchrana tonoucího. Letos to šlo
skvěle. Zachránili se všichni.
A víte, co nakonec vyneslo sta-
rého kapitána Matýska s Rychlou
rotou jeho úřednických Amazo-
nek ke zlatu? V časovce Pití piva
nasadil takový trhák, že konku-
renti už prostě nestíhali. Ani
stříbrné Pampelišky (SDH Sto-
důlky) ani bronzoví Máme rádi
medvědi z TV 13. Tak zase za
rok. Mějte se! Dan Novotný
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Obnovené hřiště na Lužinách

Třebonice nezklamaly
ani pojedenácté

Turistická akce poučila a pobavila
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Uprostřed Centrálního parku,
v sousedství venkovní posilovny,
vybudovala městská část oploce-
nou piknikovou loučku. „Slouží
k odpočinku a posezení s dětmi
v trávě, ale třeba také ke cvičení,“
řekl při slavnostním otvírání
loučky 9. června zástupce sta-
rosty Aleš Mareček. „Nízký plot
zabraňuje přístupu psům, takže si
zde návštěvníci mohou bez rizika

sednout a pustit své děti do
trávy.“ Na travnaté ploše jsou
umístěny lavičky, opalovací le-
hátka a drak z akátového dřeva.
Plot z pletiva postupem času pře-
roste živý plot z habru.

Loučku ocenil také mistr světa
ve sportovním aerobiku David
Huf. Zkušené trenérky z jeho
týmu zde na objednávku Prahy 13
zdarma cvičí se zájemci o zlep-
šení kondice. Cvičení probíhalo
v červnu a pokračuje od srpna až
do konce září třikrát týdně. Pa-
desátiminutové cvičení probíhá
v pondělí v 10.00 (Nordic Wal-
king), ve středu v 16.00
a ve čtvrtek v 10.00 (kondiční
cvičení). Sraz je vždy před budo-
vou sociálního zařízení ve střední
části parku. Samuel Truschka

Družstvo Základní školy Mládí
zvítězilo 24. června na letošním
Ekoslunovratu, když přitáhlo na
laně své plavidlo s kormidelní-
kem od ostrůvku ke břehu za
31,19 sekundy. Těsně na dru-
hém místě skončila ZŠ Jan-
ského (32,19 s) a bronz získala
ZŠ Bronzová (40,21 s). Pátý
ročník zábavné soutěže zamě-

řené na propagaci třídění od-
padu, kterou každoročně pořádá
Praha 13, zahájil starosta David
Vodrážka se svými zástupci,
moderování se ujala herečka
Mirka Součková a duchovní
otec soutěže Bohdan Pardu-
bický. Soutěže se se svými pla-
vidly z PET lahví zúčastnilo
osm základních škol, z toho

sedm z Prahy 13 a poprvé také
škola mimopražská - ZŠ Chva-
letice z východních Čech obsa-
dila 4. místo. Lodě byly pak
rozebrány a láhve sešlapány do
přistavených kontejnerů Praž-
ských služeb.

Všechny zúčastněné školy
získaly účast na podzimní spor-
tovní akci v Aquaparku Barran-

dov, první tři školy obdržely
volné vstupenky do kina a do
aquaparku.

Hlavními partnery akce byly
Pražské služby, a.s., a autorizo-
vaná obalová společnost EKO-
KOM, a.s., která pro všechny
návštěvníky připravila dopro-
vodný soutěžní program.

Samuel Truschka

Lodě z lahví brázdily rybník

Pikniková loučka slouží i ke cvičení

Také letos 1. června
uspořádala Praha 13
pro děti oslavu.
Protagonisty Bá-
ječné maskotí show
byly plyšové po-
stavy zvířat z dět-
ských pohádek.
První hodina byla
určena dětem
z mateřských škol,
druhá mladším
žákům ze základ-
ních škol. Děti nej-
více bavily soutěže
– ty menší napří-
klad malovaly učitelkám obličej
indiánskými barvami, zkoušely
indiánský pokřik, zavazovaly tka-
ničky a lovily ryby. Ceny výher-
cům předávali zástupci starosty

Aleš Mareček, Petr Zeman
a David Zelený. Kromě toho do-
staly všechny děti drobné dárky
a zařádily si na atrakcích.

Samuel Truschka

Děti oslavily svátek v parku
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Požár si vyžádal evakuaci desítek lidí

Uchazeči o práci
pomáhají s úklidem

Zákaz požívání alkoholu
na veřejnosti se rozšíří

V neděli 14. srpna v podvečer vy-
pukl na střeše panelového domu
v ulici Suchý vršek v Nových Bu-
tovicích požár. K domu se po-
stupně sjelo několik jednotek
profesionálních i dobrovolných
hasičů. Policisté okamžitě uza-
vřeli celou komunikaci a zajistili
tak bezproblémový průjezd všech
hasičských vozidel.

Oheň zachvátil zhruba 450 m²
střešní plochy a vyžádal si evaku-
aci desítek lidí. Samotný požár
velké škody nezpůsobil, protože
střecha domu byla určena k re-
konstrukci. Ale voda, která se při
hašení samozřejmě dostala do
bytů, si svou daň vybrala.

Ačkoli tento objekt není ve
vlastnictví městské části, ale By-

tového družstva Suchý vršek,
radnice na vzniklou situaci bez-
prostředně reagovala.

„Pomoc, kterou jsme okamžitě
nabídli obyvatelům domů, spočí-
vala v dočasném ubytování v kri-
zových bytech naší městské části,
dále jsme rodinám, které se ne-
mohly vrátit do svých bytů, na-
bídli možnost ubytování ve škol-
ském zařízení v Krkonoších,“
řekl starosta David Vodrážka.

Situace se díky dovoleným ale
stále měnila. Operativně ji řešili
starosta naší městské části spolu
s Karlem Brandou, ředitelem ak-
ciové společnosti Trigema Buil-
ding, která prováděla na zmíně-
ném objektu rekonstrukci střechy.

Prioritou zmíněné společnosti

bylo zajistit ubytování rodinám,
jejichž byt byl nejvíce poškozený,
a to na dobu, než se budou moci
do svých domovů vrátit. Od úterý
16. srpna byla přímo před poško-
zeným domem mobilní kancelář,
kde mohli občané získat informa-
ce, jak při řešení vzniklé situace
postupovat. Radnice navíc zajisti-
la zvýšený policejní dohled.

Podle vyjádření správce objek-
tů Štěpána Černého se práce na
rekonstrukci střechy nezastavily,
naopak pokračovaly rychleji, aby
se zabránilo škodám, které by
mohly způsobit deště.

Městská část Praha 13 zajistila
ubytování pro dvacet osob v šesti
bytech, dvě rodiny využily nabídky
pobytu ve školském zařízení v Kr-

konoších. Pobyt byl plánován na
dobu jednoho týdne s tím, že
může být dle potřeby prodloužen.
Děti měly pobyt zcela zdarma,
dospělí si hradili pouze stravu.
Dopravu tam i zpět zajistila vlast-
ními prostředky Praha 13.

Starosta Prahy 13 David Vod-
rážka děkuje všem, kdo se na likvi-
daci požáru a následných škod po-
díleli – Hasičskému záchrannému
sboru hl. m. Prahy, Sborům dob-
rovolných hasičů Stodůlky, Řepo-
ryje a Řepy, Obvodnímu ředitel-
ství Praha 13 Městské policie hl.
m. Prahy, Policii ČR, Českému
červenému kříži, Úřadu MČ Pra-
ha 17 a také Jaroslavu Matýskovi,
vedoucímu referátu krizového ří-
zení ÚMČ Praha 13. Eva Černá

V červenci jsme zahájili realizaci
pilotního projektu pracovních
příležitostí v rámci veřejně pro-
spěšných prací a veřejné služby.
Projekt splní dva účely najednou
– jednak dojde ke zlepšení úklidu
veřejných prostranství v Praze 13
a současně můžeme nabídnout
pracovní příležitost uchazečům
o zaměstnání evidovaným na
Úřadu práce ČR.

Pracovní skupina uklízela pro-
stor v okolí stanice metra Hůrka,
který bývá velmi znečištěný. Po-

stupně uklízí další vytipovaná ve-
řejná prostranství - okolí stanic
metra, obchodů a sportovišť na
sídlištích. Zpočátku se do úklidu
zapojila skupina 9 uchazečů
o práci, kteří současně pobírají
dávky hmotné nouze od zdejšího
odboru sociální péče a zdravot-
nictví. V případě, že odpracují
měsíčně 20 – 40 hodin veřejné
služby, budou jim podle zákona
o hmotné nouzi zvýšeny dávky.
Jeden uchazeč doporučený Úřa-
dem práce ČR se stal „skupiná-

řem“, který vydává
pracovní pomůcky,
přiděluje a kontroluje
práci a eviduje od-
pracované hodiny.
Jeho plat hradí Úřad
práce ČR. Městská
část hradí náklady na
pracovní a ochranné
pomůcky a samo-
zřejmě likvidaci shro-
mážděného odpadu.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Na svém jednání 25. července
odsouhlasila Rada městské části
Praha 13 návrh na změnu přílo-
hy obecně závazné vyhlášky
hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb.,
kterou se zakazuje požívání al-
koholických nápojů na veřej-
ných prostranstvích. Vyhláška
určuje místa, kde je zakázáno
požívání alkoholických nápojů
a současně dává městským čás-
tem možnost doplnit v příloze
další konkrétní místa.

V době vzniku vyhlášky měst-
ská část požadavky na rozšíření
míst neměla, neboť se zdálo, že
rozsah ploch, které jsou uvedeny
v obecné části, je dostatečný
a neměla zájem víc své občany
omezovat. Bohužel se ukázalo, že
na území Prahy 13 přibývá míst,
kde se zdržují bezdomovci, mlá-
dež a další osoby, které popíjejí
alkoholické nápoje, jsou hlučné
a zanechávají po sobě nepořá-
dek. Přestože STOP se pravidel-
ně věnuje pořádku, výzvy k ohle-

duplnému chování se u části oby-
vatel míjejí účinkem. Náklady na
úklid těchto ploch každým ro-
kem rostou a jsou pro městskou
část zbytečnou zátěží.

Proto jsme do připravovaného
návrhu zahrnuli celé vnitrobloky,
ve kterých se nacházejí dětská
i sportovní hřiště a odpočinkové
zóny, náměstí a ulice, okolí ob-
chodních center, parky a ostatní
plochy veřejné zeleně. Zákaz se
samozřejmě nevztahuje na pro-
voz předzahrádek u restaurač-
ních zařízení. Konkretizace ve-
řejných prostranství přispěje ke
zklidnění situace v těchto mís-
tech, umožní Městské policii
postihovat porušení zákazu poží-
vání alkoholu a omezí množství
vzniklého nepořádku. Pokud ná-
vrh na změnu vyhlášky schválí
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, bu-
dou občané včas informováni,
odkdy bude platit a kterých lo-
kalit se bude přesně týkat.

Aleš Mareček, zástupce starosty
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Vím, že jste se narodil ve znamení Blíženců. Budete
konkrétnější?
Šestky mě provázejí celým mým životem.
Muži většinou svůj věk netají, takže narodil
jsem se 6. června 1963 kousek odtud - v Mo-
tole. Tatínek byl voják z povolání, maminka
učila v mateřské škole. Ještě pro úplnost, mám
bratra, který je o 13 měsíců mladší. Krátce
jsme bydleli u babičky ve Střešovicích, ale díky
otcovu povolání jsme se ještě v témže roce stě-
hovali na „západ“, kousek od Stříbra, a hned
následující rok do Tachova. Tam jsem ukončil
i základní školu. Pak nás čekal další přesun –
zpět do Prahy na Jižní Město, takže Střední
průmyslovou elektrotechnickou školu jsem
studoval už zde. Protože otec byl poměrně
přísný, musel jsem se hned po jejím skončení
postavit na vlastní nohy. Bylo mi devatenáct
a týden po maturitě jsem nastoupil ke Středo-
českému ředitelství spojů. Po třech měsících
ale přišla dvouletá pauza – vojna. Po návratu
do zaměstnání mi bylo vedením doporučeno,
abych si zvýšil kvalifikaci a mohl tak v budouc-
nu zastávat funkci vedoucího. V roce 1986
jsem tedy začal dálkově studovat Vysokou ško-
lu dopravy a spojů v Žilině, takže to studium
bylo dálkové se vším všudy. Spoje se v r. 1991
rozdělily na „telekomunikace a poštu“ a já zů-
stal ještě další rok na generálním ředitelství
České pošty v obchodním oddělení, odkud
jsem odešel do leasingové společnosti.

Měl váš odchod něco společného se studiem nebo
přesněji s tématem vaší diplomové práce?
Určitě. Téma diplomky bylo zaměřeno na le-
asing, tehdy novinku na trhu, a protože jsem
chtěl své nabyté znalosti uplatnit, využil jsem
příležitosti pracovat v oddělení dopravní
techniky leasingové společnosti. V roce 1998
jsem si při práci vyzkoušel i podnikat a dva
roky nato jsem se už podnikání týkajícího se
finančního poradenství začal věnovat naplno.

To na tom musí být vaše rodina velmi dobře, když má
finančního poradce přímo doma☺.
Znáte to přísloví o kovářově kobyle?

Myslíte tu, co chodí bosa?
Přesně tak. Ale teď vážně. Je pravda, že se
o rodinné finance starám, ale nejsem žádný
skrblík. Máme nějaké příjmy a výdaje a rozdíl
by měl vytvářet rezervu do budoucna. Cel-
kem jednoduchými počty zjistíte, zda je po-
třeba příjem zvýšit (více pracovat) nebo na-

opak snížit výdaje (neutrácet). Ono to teore-
ticky není zas až tak složité, ale v praxi...

Když už jsme zmínili rodinu, prozradíte víc?
Za to, že jsem poznal manželku, která učí ve
FZŠ Mezi Školami, vděčím muzice. Poznali
jsme se v pěveckém sboru Sponte
Sua, kde zpíváme dodnes. Koncer-
tujeme každoročně i na radnici.
Máme dva syny – Jana, kterému je
dvacet, a sedmnáctiletého Ondřeje.

Kdy jste začal zpívat?
V sedmi letech. Na základce si
mě vybral pan učitel Brabenec,
který ve škole vyučoval hudební
výchovu. Při této škole založil ta-
kové malinké hudební těleso, ze
kterého později vznikl Tachovský
dětský sbor. Stal jsem se tím jeho
zakládajícím členem.

Co vás, samozřejmě kromě muziky, ještě baví?
Tím, že dělám profesi duševní, baví mě
v podstatě všechny manuální práce. Jsem ta-
kový Ferda mravenec - práce všeho druhu.
Nejvíc se odreaguji, když odjedu na chalupu
a začnu si tam budovat a kutit. Zahrada mě
ale moc nebere. Na tu jsou odborníci bratr
a moje paní. Kromě toho si rád něco přečtu,
převážně psychologicky zaměřenou literaturu,
luštím sudoku, rád poznávám nová místa ať
už tady nebo v zahraničí. S manželkou si rádi
zazpíváme, zahrajeme nebo zatančíme, jezdí-
me na kole, chodíme po horách nebo na hou-
by. S mladším synem občas sjedeme nějakou
řeku nebo přineseme kus dřeva ze stromu,
s kterým on potom pracuje... Na nicnedělání
nemám čas ani chuť.

Nicnedělání vám opravdu nehrozí. Zapomněl jste zmí-
nit, že dost času vám zabere funkce radního nebo
práce ve výborech a komisích. Co vás vlastně přived-
lo do politiky?
Správnější než „co“ by asi bylo „kdo“. Do po-
litiky mě v podstatě přivedl můj kamarád. A
protože mně nikdy nebylo jedno, co se kolem
děje, řekl jsem si, proč ne.

Toto je vaše třetí volební období. Poznal jste práci
v zastupitelstvu, na postu radního jste poprvé.
V čem vidíte největší rozdíl?
Práce radního je nejen časově náročnější, ale
přináší i větší zodpovědnost. Zastupitelstvo

Ani v prvním poprázdninovém vydání nebude chybět pokračování našeho seriálu Zeptali
jsme se za vás, ve kterém si vážně i nevážně povídáme s radními naší městské části.
V pořadí už šestá část bude patřit Vítězslavu Panochovi.

Zeptali jsme se za vás

na nicnedělání
se schází zhruba pětkrát za rok, rada dvacet-
krát. Dnes mám ke všemu, co řešíme, daleko
více informací a díky tomu je snazší se v da-
ném problému zorientovat. Následné rozho-
dování je pak objektivnější.

Byl jste opoziční zastupitel, dnes jste koaliční radní.
Nejednou jsem se přesvědčil o tom, že to jde.
Jsou-li lidé přístupní dialogu, tak se domluvit
dokáží. V tomto seriálu Zeptali jsme se za vás
jste se mých kolegů ptala, co si myslí, že se
povedlo a naopak. Myslím si, že bychom se
opakovali a bylo by asi zbytečné, abych o tom
ještě nějak obšírně hovořil.. Nový kabát dosta-
ly školy, školky, mizí šeď paneláků, máme zre-
konstruovaný Mlejn, přibyla parkovací místa,
sportoviště, svou tvář změnily vnitrobloky,
dětská hřiště, Centrální park... Nyní zaměřu-
jeme pozornost například na malometrážní
startovací byty, dům pro seniory, na zvýšení
bezpečnosti a počtu parkovacích míst, na ře-

šení dopravní situace... Při tom všem ale ne-
smíme zapomenout na jednu z priorit – vy-
rovnaný rozpočet. Práce nás čeká dost a dost,
ale jsem přesvědčený, že až budeme bilanco-
vat, bude daleko více „plusů“ než „mínusů“.

Řada snoubenců, ale i malých capartů se s vámi pot-
ká v obřadní síni radnice.
To je pravda. Účastním se jako oddávající při
svatebních obřadech a též při vítání našich
nejmenších občánků. Musím se přiznat, že
jsem měl zpočátku trochu strach, jestli to
zvládnu. Hodně mi pomohly pracovnice ma-
triky, takže jsem se s tím snad úspěšně „po-
pral“. Projevy pro jednotlivé páry si píši sám
a snažím se, aby byly tak říkajíc „na míru“.

Byly svatby, které vám utkvěly v paměti?
Jistě. Hned ta první, kde podle mého nešlo
o žádnou lásku, ale o obchod. I to se bohužel
stává. Opakem byla například nedávná svatba
motorkářů, plná radosti a štěstí, snoubenci
měli stylově laděné oblečení, byli úžasně milí,
obřadní síň praskala ve švech... Zkrátka svat-
ba jaká má být.

A co ti nejmenší?
Tak ty musím občas více či méně úspěšně pře-
křičet, obzvlášť, když se nějaký „drobeček“ ne-
vyspí zrovna do růžova nebo mu při obřadu
vyhládne. Vždy se na ně těším, protože jsou
kouzelní a bezprostřední. Jsem moc rád, že
právě já je mohu přivítat mezi nás, občany
Prahy 13. Eva Černá

nemám čas ani chuť



ZÁŘÍ 2011 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 22710

Léta běží i bobříkům

Farmářské trhy v září opět naplno

Je to až k nevíře, ale Mateřské
škole U Bobříka v Podpěrově
ulici na Lužinách bude už pěta-
dvacet let. Oslavy tohoto jubilea
odstartovala v polovině června
úžasná zahradní slavnost. Mezi

gratulanty byli rodiče, bývalí žáci
a zaměstnanci, zástupci radnice,
senátor Petr Bratský... Středem
pozornosti ale byli ti, kteří tvoří
současnost školky – děti, paní
učitelky, ostatní zaměstnanci
a především její ředitelka Milo-
slava Machovská. „Dnešní den
bude plný překvapení a kouzel,“

řekla paní ředitelka a dodala:
„Děti nám zazpívají, vystoupí
hudební kroužek, bude čas i na
neformální povídání, prohlídku
výstavy fotografií, která mapuje
těch uplynulých 25 let a také na

báječné pohoštění,
které připravily
nejen paní ku-
chařky, ale také ma-
minky. Program
bude opravdu
pestrý.“

A v tom se paní
ředitelka nemýlila.
Ještě štěstí, že ne-
přišli všichni, kdo
touto školkou pro-
šli. Zahrada je

velká, ale 1 300 lidiček? To by
bylo asi trochu moc. Vyvrcholení
oslav bude 3. listopadu, což je
datum skutečného otevření
školky. Ten den bude lampiónový
průvod a ohňostroj. A protože
čtvrt století už za zmínku stojí,
přijdeme i my a paní ředitelku
ještě trochu vyzpovídáme. Eva Černá

Oblíbené farmářské tržiště na
Slunečním náměstí bylo otevřené
každé pondělí po celé léto, kvůli
horku v trochu menším rozsahu.
Od 29. srpna je v provozu opět
naplno a zve vás k návštěvě kaž-
dé pondělí až do 31. října. Pokud
by kvůli špatnému počasí bylo
nutno ukončit trhy před tímto
termínem, budeme o tom infor-
movat v říjnovém STOPu a na
www.praha13.cz. K dispozici je
22 stánků s čerstvým ovocem, ze-
leninou, pečivem, mléčnými
a masnými výrobky a uzeninami,
sladkostmi a nápoji, ale i košíkář-
skými a dřevěnými výrobky. Ma-
minky mohou pro své děti využít
skákací hrad. Jste zváni!

V rámci uplatňování zásad
Místní Agendy 21, prosazující
spolupráci veřejné správy, občan-
ského a podnikatelského sektoru,
ke které se radice Prahy 13 hlásí,
proběhlo již 16. května jednání
k tématu farmářských trhů

v Praze 13. Setkání se zúčastnili:
za veřejnou správu tajemnice
úřadu Kateřina Černá a zastupi-
tel Jiří Neckář, odpovědný za pl-
nění Místní Agendy 21, za
občanský sektor zástupce Mateř-
ského centra Prokůpek a občan-

ského sdružení Občané
pro Prahu 13 a za pod-
nikatele pracovnice or-
ganizátora farmářských
trhů z agentury Shaker
Production. Tazatelé se
od organizátorů dozvě-
děli, že kvůli zájmu
obyvatel byla prodejní
doba prodloužena do
18.00, že většina vý-
robků je od prvovýrobců

a pokud není, musí být stánek
jasně označen, u zeleniny musí
být označeno, zda je čerstvá od
přímých pěstitelů či z uskladně-
ných zásob. Z pohledu prodejců
je Praha 13 nejoblíbenějším trž-
ním místem hned po Praze 6.
Pondělí bylo po jednáních rad-
nice s provozovatelem a farmáři
stanoveno nejvýhodnějším trž-
ním dnem. Bylo dohodnuto, že
na náměstí bude umístěn stan
s možností posezení a odpo-
činku. Ze strany zákazníků byly
pozitivně hodnoceny také atrakce
pro děti a čisté prostředí. Další
rozšiřování služeb i sortimentu
může spokojenost zákazníků
i prodejců jen zlepšit. -st-

Strategii rozvoje projednali zastupitelé
Po veřejné diskuzi nad návrhem
Strategie rozvoje MČ Praha 13
s občany a občanskými sdruže-
ními dne 27. dubna, bylo dalším
logickým krokem podle principů
Místní Agendy 21 projednání ná-
vrhu s představiteli samosprávy.
To proběhlo 18. května v zasedací
síni radnice za účasti členů zastu-
pitelstva, vedoucích pracovníků
úřadu a zástupců společnosti
Westminster, která návrh strate-
gie zpracovala.

Zpracovatel
stručně informoval
o genezi a aktuálním
obsahu návrhu a poté
reagoval na dotazy
a kritické připomínky
některých zastupi-
telů. V diskuzi zazněl
například názor, že
zpracovatel postupo-
val podle původního

zadání a výsledky jsou konfron-
továny se subjektivními pocity
nově zvolených zastupitelů. Také
se objevil požadavek většího pro-
pojení strategie s původní Kon-
cepcí rozvoje MČ Praha 13.
Zpracovatel na závěr přislíbil, že
veškeré smysluplné připomínky
vzešlé z projednání s občany i se
zastupiteli do materiálu zapra-
cuje a aktualizovaný návrh bude
pak znovu zveřejněn. -st-

Úřednice pokořily divokou vodu
Sedmičlenná posádka pracovnic
úřadu Prahy 13 s přehledem zví-
tězila na závodech raftů, které

pořádala Městská policie hl. m.
Prahy 2. června na divokých pe-
řejích trojského kanálu. Zdatné

rafťačky ze třináctky
pádlovaly jako o život
a nechaly za sebou sil-
nou konkurenci sedmi
posádek složených na-
příklad z policistek
nebo hasiček. Doká-
zaly tak, že jsou
schopny obstát i ve
velmi náročných, ba
přímo krizových situa-
cích. -st-FO
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Kdy vás napadlo, že byste mohl být
hasičem?
Samozřejmě jako kluka, nejdřív
jsem chtěl být popelář, pak kos-
monaut a potom hned hasič.
Dnešní kluci již po této profesi
tolik netouží. Vidím to, když
u nás provádím exkurze. Asi si
více uvědomují, že je to práce ve-
lice náročná a že by na to nemu-
seli fyzicky stačit.

A kdy vy jste ten svůj dětský plán zre-
alizoval?
To bylo hned po vojně. Já jsem
vyučený spojový mechanik a dělal
jsem původně u spojů, protože

jsem se domníval, že budu moci
více cestovat. Jenže se to ukázalo
jako omyl. Takže, když mě jeden
známý oslovil, jestli nechci jít
k hasičům, neváhal jsem ani
chvíli. U pohovoru jsem uspěl
a byl jsem přijat.

Po 24 letech můžete srovnávat. Čím se
liší práce hasiče tehdy a dnes?
Ten rozdíl je veliký. Když jsem

nastupoval, tak hasičskými vzory
byli ti, kteří chodili do ohně bez
dýchacího přístroje a všechno
zvládali silou a vůlí. Po revoluci
se to postupně začalo měnit, při-
šli kluci ze škol, kteří mohou být
manuálně méně zruční, ale umí
u práce přemýšlet. Dnes se více
dbá na bezpečnost a velitel si
dává velký pozor, aby neohrozil
život svých podřízených. Také je
samozřejmě v současnosti mno-
hem vyspělejší a náročnější tech-
nika a máme lepší ochranné
prostředky. V závislosti na tom se
hasiči více specializují, zatímco
dříve všichni ovládali veškeré

jednodušší náčiní i techniku,
která byla k dispozici.

Které vlastnosti potřebuje dobrý hasič?
Samozřejmě musí splňovat ná-
ročné odborné, fyzické a psycho-
logické předpoklady. Velitel si
dále vybírá lidi, kteří umějí ovlá-
dat a zejména opravovat techniku
či mají kurzy v lezení, v potápění
nebo další specializace.

Jaké zásahy jsou nejčastější?
V dnešní době již nedochází tak
často k požárům. Častější jsou
technické zásahy – vyprošťování
z výtahů, čerpání vody ze sklepů,
otvírání bytů, spadlé stromy, zá-
chrana zvířat a nejnáročnější
bývají samozřejmě povodně.
Normálně máme za směnu prů-
měrně dva výjezdy. Ale když je
třeba velký vítr, tak jezdíme rov-
nou z případu na případ. Při po-
vodních v roce 2002 jsem byl tři
týdny neustále v práci.

To je dobře, že požárů je méně.
Ano, protože dobře funguje pre-
vence. Asi do roku 1994 byly
hodně požáry sklepů ve starší zá-
stavbě, například v Nuslích, na
Starém Městě, dnes již je to spíše
výjimka. Postupně se také likvi-
dují různé teskobaráky a je zají-
mavé, že většinou mizí ohněm.
Máme přesný přehled, kde se na-

cházejí a víme, že tam jednou
pojedeme.

Za rok 2010 jste dostal ocenění Hasič
roku, protože jste zachránil život dvou-
letému dítěti. Jak k tomu došlo?
Bylo to 11. června 2009. Vyjížděli
jsme k případu, kdy se paní ve
4. patře zabouchly dveře od bytu,
ve kterém bylo malé dítě. Zatímco
kolegové se snažili dveře otevřít,

pokoušel jsem se nalézt jinou cestu
do bytu, a to oknem od sousedů.
V tu chvíli jsem uviděl malé dítě,
které se vyklánělo z okna a začalo
vylézat na parapet. Na nějaké jiš-
tění již nebyl čas, tak jsem rychle
přelezl po parapetu k dítěti
a nohou jej zasunul zpět do bytu.

To jste zvládl jedině díky tomu, že jste
lezec. Jak souvisí vaše práce s vašimi
koníčky?
Hodně. Lezení mě baví, jezdím
do Tater, ale chodím i na skály
a umělé stěny. A ještě víc teď
dělám potápění – v lomech, v je-
zerech i v moři. A kromě toho
mám jako koníčka motorky, kolo,
volejbal, fotbal a další sporty.

Co vás na práci hasiče baví nejvíce?
Je to kombinace několika věcí -
pomoc druhým lidem, adrenalin,
dobrý kolektiv, sport, zajímavá
technika, která se neustále vyvíjí.
Nemusím sedět v kanceláři
a dělám pestrou, různorodou
práci, která je spíše posláním
a má pro mě hlubší smysl.

Samuel Truschka

Myslím, že skoro každý chlap chtěl být v dětství hasičem. Jen
málokterému však tento sen vydrží do dospělosti. Také je pravda,
že povolání hasiče a záchranáře se drží dlouhodobě na špičce mezi
profesemi, které mají nejvyšší společenské uznání. Jeden z těch,
kteří si svůj dětský sen splnili, je sedmačtyřicetiletý prap. Jiří
Klášterka z Nových Butovic. Hasičem se stal před 24 lety, nyní je
velitelem družstva na hasičské stanici Petřiny a svou práci by
nevyměnil za žádnou jinou. Za rok 2010 získal ocenění Hasič roku.

Dělám pestrou práci,
která má

smysl
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Projekt Centrálního parku byl
inspirován parkem Panská za-
hrada ve Stodůlkách. Stejně jako
Panská zahrada je i Centrální
park součástí zelené páteře Pra-
hy 13. Je vymezen panelovou zá-
stavbou sídliště Lužiny z jižní
strany, ulicí K Zahrádkám ze se-
veru a ulicí Kovářovou u KD
Mlejn na západě. Park se roz-
kládá podél Prokopského potoka
a pokračuje k Jeremiášově ulici
k soše svatého Jana Nepomuc-
kého, směrem na Novou Ves a do
Prokopského údolí. Tento důle-
žitý architektonický a krajino-
tvorný prvek významnou měrou
přispívá ke kvalitě životních pod-
mínek obyvatel Prahy 13. Pro
mnohé z nás je oblíbeným mís-
tem odpočinku, procházek
a sportovního vyžití. Je i význam-
ným centrem společenského ži-
vota, ve kterém se koná mnoho
kulturních, sportovních i osvěto-
vých akcí pro veřejnost.

Ti z nás, kdo na sídlištích
Prahy 13 žijí již delší dobu, si pa-
matují proměny, jimiž toto území
procházelo při výstavbě sídliště
Lužiny. Celý prostor byl pokryt
plevelem a skládkami. Podle pů-
vodního návrhu architekta Ivo
Obersteina byla od roku 1976

v Atelieru 7 zpracována projek-
tová dokumentace budoucího
parku. Na přípravě se podíleli ar-
chitekti Tomáš Smetana, Alena
Vinterová a Václav Valtr. Park
začal vznikat v 80. letech 20. sto-
letí, ale velké úpravy byly realizo-
vány zejména v letech 2001 –
2002 z finančních prostředků hl.
m. Prahy po vykoupení pozemků
od soukromých osob. Území bylo
nejprve vyčištěno a po úpravě te-
rénu byly založeny dva chovné
rybníky (retenční nádrže), jedno

„žabí jezírko“ a umělý meandr
navazující na hráz Nepomuckého
rybníka. Byla založena cestní síť,
vybudovány dvě dřevěné lávky
a kamenný můstek přes Prokop-
ský potok. Přibylo celkem čtyři-
cet nových laviček a informační
systém. Byly vybudovány vyhlíd-
kové terasy, které návštěvníkům
parku nabízejí pohled na hladinu
Nepomuckého rybníka. Stavby
doplnily rozsáhlé výsadby nových
stromů, keřových skupin a par-
kové trávníky. Významným prv-
kem parku je také Alej Evropské
unie, dvojité platanové stromo-
řadí vzniklé 9. května 2000, kdy
velvyslanci členských zemí EU,
Polska, Maďarska a Slovenska
společně zasadili každý svůj
strom Evropy.

V další etapě od roku 2003 na-
stala v parku éra budování dět-
ských hřišť a sportovišť pro
všechny věkové kategorie. Prv-
ním počinem bylo dětské hřiště
u Nepomuckého rybníka -
v květnu 2004 nejprve ve tvaru
ledvinky a v březnu roku 2006
rozšířené do tvaru kruhu, čímž
vzniklo největší dětské hřiště
v Praze 13. Moderní a bezpečné
herní prvky doplňují keramické
skulptury „Táta a Máma“ z ateli-

eru manželů Koláčkových.
Veřejné minigolfové hřiště
s 18 drahami bylo zprovozněno
v říjnu 2006 v nejzápadnější části
Centrálního parku. Na sporto-
viště navazuje malé dětské hřiš-
ťátko. V roce 2009 přibyla tři
hřiště na petanque, dvě sporto-
viště pro míčové hry a venkovní
posilovna. V parku je k dispozici
také kuželkárna a dráha na in-
line brusle. V loňském roce byly
realizovány nové výsadby květin
– trvalek a přibyla pikniková

loučka, kde k odpočinku slouží
různá dřevěná sedátka a lehátka
podle návrhů výtvarníka Jiřího
Kašťáka v krásném provedení
z akátového dřeva. Na loučce
probíhá také pravidelné cvičení
s Davidem Hufem pro veřejnost.

Pozorný návštěvník v parku
nalezne mnoho různých zajíma-
vostí. Na procházce po spodní
části padne do oka dřevěná
skulptura z dubového kmene
„Posedátko“. Autor akademický
sochař Čestmír Suška ji umístil

na hrázi Nepomuckého rybníka.
Podél umělého meandru pak
umístil čtyři kamenné skulptury
ve tvaru mušlí a šneků. Objekty
ze sliveneckého mramoru mají
připomínat zkameněliny z neda-
lekého Prokopského údolí a sou-
časně také svatojakubskou mušli,
kterou má Praha 13 ve znaku.
Socha Sv. Jana Nepomuckého
v dolní části parku, na křižovatce
ulice Jeremiášovy a Pod Hranicí,
odhalená v r. 1994 vznikla za při-
spění místních firem a dalších

sponzorů. Je vysoká 3,60 m,
vytvořena z bílého pískovce. Je
dílem sochaře Petra Veselého
z Hořic. Park má také svou tech-
nickou zajímavost - most linky B
pražského metra od architekta
V. Krause. Tento dvojkolejný,
uzavřený kovový tubus mezi sta-
nicemi Hůrka a Lužiny byl uve-
den do provozu 11. listopadu
1994. Jeho délka je 375 metrů,
nejvyšší výška nad terénem je
17 metrů. Při vjíždění do tubusu
se okna postupně zvětšují, takže
nedochází k oslnění cestujících.

Významnou dominantu parku
tvoří halda zeminy a stavebního
odpadu, navršená v 80. letech,
která je dnes stabilizovaná
a upravená jako sportovní areál
pro cyklisty – fourcrossaře.
Z haldy zvané Makču Pikču je
nádherný výhled na celý park.
Poctou pro Centrální park je, že
slouží jako nástupní bod na dál-
kovou cyklotrasu Greenways
Praha - Vídeň. Greenways je síť
cyklistických a pěších tras a ste-
zek mezi Prahou a Vídní o délce
470 km s množstvím kulturního
i přírodního bohatství.

Na budování a vybavení Cen-
trálního parku se dosud podílelo
mnoho významných autorů
i představitelů městské části, ale
také množství zahradníků, sta-
vařů i samotných obyvatel. Na
své úplné dokončení však stále
čeká. V nejbližší budoucnosti
budou v parku probíhat sadové
úpravy zahrnující prosvětlení ně-
kterých přehuštěných porostů
i výsadby nových rostlin.

Dana Céová

Centrální park - zelená oáza mezi sídlišti

Přírodní krásy Prahy 13

Pohled na Centrální park z haldy zvané Makču Pikču

Upravené cesty lákají maminky s kočárky i sportovce Obnovená lávka přes Prokopský potok
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Chcete hrát basketbal?

SK Aktis rozšiřuje
sportovní základnu

BA Sparta Praha je basketbalový oddíl
s dlouholetou tradicí. Mezi jeho členy se
nyní mohou zapojit chlapci a dívky, kteří
se narodili v letech 1998 – 2005. Náborové
dny jsou v úterý 6. a 13. září a ve čtvrtek
8. září vždy od 15 do 18 hodin. BA Sparta
Praha, sídlící ve sportovní hale v Kovářově
ulici ve Stodůlkách, nabízí takový systém
družstev, který dětem zaručuje přípravu od
7 let až do dospělosti. Více na tel. 605 102 163,
info@basparta.cz, www.basparta.cz.

Pavel Šenk

Nábory do oddílu atletiky SK Aktis proběh-
nou ve čtvrtek 8. září v 16.30 hod. na hřišti
FZŠ Mezi Školami. Přijímáme všechny zá-
jemce (ročník 2006 a starší). Sportovní věci
s sebou. V případě neúčasti na náborech nás
můžete kdykoli kontaktovat, více info na
www.skaktis.cz. za SK Aktis Marek Zikl

Fotbalisté TJ Sokol Stodůlky mají po letech
nové tréninkové hřiště s umělým povrchem.
Trávník třetí generace byl na hřišti Sokola za
stodůleckým kostelem instalován v březnu
a dubnu díky příspěvku Nadace ČEZ ve výši
1,8 milionu korun. Dalšími dvěma miliony
korun přispěla sponzorská firma prostřednic-
tvím městské části na moderní zavlažovací
systém velkého fotbalového hřiště a oplocení
celého areálu.

Slavnostního otevření rekonstruovaného
hřiště se 24. června zúčastnili starosta
David Vodrážka, jeho zástupce David Ze-
lený, člen správní rady Nadace ČEZ Zde-
něk Zajíček, předseda TJ Sokol Stodůlky
Václav Sailer a další hosté. Nové fotbalové
hřiště budou ve všedních dnech do 15.00
využívat sousední školy a od 15.00 členové
TJ Sokol.

Samuel Truschka

Stodůlecký Sokol má nové hřiště
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Sídliště je ideální terén pro závody vozíčkářů

Nábor do nově
otevíraných
tenisových kurzů

Druhý mezinárodní turnaj Feel the Power
pořádaný ve dnech 5. a 6. srpna týmem Ca-
valiers v rámci občanského sdružení Flor-in
je za námi. Turnaj florbalistů na elektrických
vozících proběhl v nové sportovní hale Vy-
soké školy ekonomické za podpory Metropo-
litní univerzity Praha, Městské části Prahy 13,
Bohemia Party Servis, Jana Bechera, Abel –
Computer a dalších. Turnaje se zúčastnily tři
týmy z Itálie, dva z Německa a dva
z České republiky - pražské týmy Cavaliers

a Jaguars. První herní den byl zahájen místo-
starostou Prahy 13 Petrem Zemanem, pro-
tože Praha 13 přispěla na realizaci akce
grantem. Po 28 velmi napínavých zápasech
zvítězil tým Blue Devils Genova, Italové ob-
sadili i druhé a třetí místo. Účastníci byli
ubytováni v Jedličkově Ústavu a v Centru Pa-
raple. Závěrečný večer se slavnostním pře-
dáváním cen proběhl v Kulturním Centru
Novodvorská. Více na http://www.flor-in.cz.

Antonín Krejčík, jednatel Flor-in, o.s.

Tenisová škola Praha 13 provádí nábor do
nově otevíraných tenisových kurzů pro děti
i dospělé, začátečníky i mírně pokročilé.
Přijímáme děti od 5let, podmínkou je zájem
o sport a přiměřené fyzické a zdravotní
předpoklady. Nabízíme celoroční výuku te-
nisu, individuální i skupinové kurzy. Teni-
sová škola Praha 13 působí v této lokalitě
již řadu let a během této doby naučila te-
nisu desítky zájemců. Tréninky se konají
v tenisové hale na Lužinách. Přihlášky a in-
formace na tel. 604 122 450.

Oldřich Vlasák, vedoucí Tenisové školy Praha 13

V sobotu 25. 6. uspořádal Sportovní klub
vozíčkářů Praha pod záštitou starosty Davi-
da Vodrážky orientační závody Hůrka 2011.
Sešlo se téměř 40 vozíčkářů z celé republi-
ky, z nichž většina dosud neměla možnost
se s orientačními závody setkat. Závodilo
ještě asi 15 dětí, vesměs také začátečníků.
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Terén na sídlišti
v okolí radnice je
pro závody tohoto
typu mimořádně
vhodný - je členi-
tý, zajímavý a při-
tom maximálně
přístupný pro lidi
na vozíku. Na spe-
ciální orientační
mapě byl zakresle-
ný každý obrub-
ník, nájezd a pře-
chod přes silnici.

Na akci se podí-
lel také Oddíl ori-
entačního běhu

Kotlářka, VŠSK MFF UK a čtyři desítky
dobrovolníků a asistentů doprovázejících
účastníky. Naprosto zásadní význam pro
zdar celé akce však mělo zázemí v radnici
Prahy 13 a jejím okolí. Děkujeme všem za-
městnancům radnice, kteří nám byli nápo-
mocni, a také za
propagaci ve
STOPu a televizi
TV13.

Další informa-
ce, včetně výsled-
ků, fotografií a vi-
dea z prostředí
závodů naleznete
na http://hurka11.
skvpraha.org.

Bohuslav Hůlka,

předseda SKV Praha

Florbalový turnaj Feel the Power ovládli Italové

Odpoledne s tenisem

Pekiti Tirsia Kali

Tenisová škola Tallent při ZŠ Klausova při-
pravila pro všechny holky a kluky bez rozdílu
věku ukázkové tenisové odpoledne.

Přijďte se ve čtvrtek 15. 9. od 17.30 hodin
seznámit se základy tenisu. Jde o individuál-
ní sport, který učí vytrvalosti, soustředění
a umění fair – play. Novinkou v tomto školním
roce jsou trigolfové kurzy pro děti. Více na
www.tallent.cz, tel. 224 815 871, 603 527 172.

Marcela Turoňová

Již několik let působí v Praze 13 škola filipín-
ského bojového umění - Pekiti Tirsia Kali.
Dokonale promyšlená strategie, spojená se
správným pohybem a technikou ho řadí mezi
jedno z nejlepších na světě. Více informací
mohou dospělí najít na www.pekiti-tirsia.cz.
Klub se v rámci prevence kriminality věnuje
i výchově mládeže a dětí v rozpětí 7 - 14 let.
Informace pro děti a mládež najdete na
www.detskekali.kvalitne.cz. Aleš Brunner
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Nový užitkový automobil předal
starosta David Vodrážka 21. čer-
vna řediteli Střediska sociálních
služeb Prahy 13 Petru Weberovi.
Slavnostního předání klíčů od
nového Peugeota se zúčastnili
také zástupci starosty Aleš Mare-
ček a David Zelený.

Vozidlo za přibližně
450 tisíc korun bude vy-
užívat pečovatelská
služba jako druhý vůz na
rozvoz obědů klientům.
Středisko sociálních slu-
žeb Prahy 13 má k dis-
pozici celkem čtyři
vozidla. Dvě posádky,
složené z řidiče a pečova-
telky, rozvezou denně
klientům až 150 obědů.

Další vozidlo s plošinou slouží
k přepravě nepohyblivých klientů
do stacionáře, poslední automo-
bil rozváží klienty k lékaři, na
úřady i na nákupy. Středisko má
v péči přibližně 450 klientů, za
většinou z nich docházejí pečo-
vatelky domů. Samuel Truschka

Pečovatelská služba má nové auto
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Pomáhají druhým

Již od roku 1992 pořádá odbor
sociální péče a zdravotnictví
Úřadu MČ Praha 13 letní rekre-
ačně výchovné pobyty pro děti
z rodin žijících v Praze 13, se kte-
rými dlouhodobě spolupracuje.
Letos strávily čtyři pracovnice od-
boru šest dní od 22. června s 22
dětmi ve věku 7 - 12 let v rekreač-

ním středisku Hlavatice u Zbi-
roha. Program tábora je kromě
rekreace a sportu zaměřen na
upevňování společenských pravi-
del a vztahů formou her, soutěží
a výtvarných činností. Městská
část Praha 13 dětem hradila
pobyt, stravu, dopravu, výtvarné
potřeby a odměny do soutěží.

Děti byly také moc vděčné za
celodenní výlet 11. srpna, kdy
s nimi sociální pracovnice nav-
štívily hrady Krakovec a Krašov
a vydali se do Berouna za med-
vědy. Pro děti bývají tyto akce
jedinou příležitostí k pobytu
v přírodě, pozitivním zážitkem,
motivací a hezkou vzpomínkou
na dlouhou dobu. Samuel Truschka

Sociální pracovnice
vzaly děti na tábor

Bezplatná přeprava byla od
1. července 2011 rozšířena o ka-
tegorie „Dítě od 10 do 15 let“
a „Senior od 65 do 70 let“. Ces-
tující v těchto kategoriích mohou
cestovat na území Prahy ve všech
dopravních prostředcích bez-
platně, pokud mají na své open-
card nahranou aplikaci „Jízdné
zdarma“.

Pokud dítě od 10 do 15 let
nebo senior od 65 do 70 let již
kartu opencard má, stačí si na
kterémkoli prodejním místě
elektronického jízdného PID
nechat nahrát aplikaci „Jízdné
zdarma“. Nahrání této aplikace

stojí 120 Kč a je platné maxi-
málně 6 let.

Pokud dítě nebo senior kartu
nevlastní, může o ni zažádat
na prodejních místech nebo na
www.opencard.cz. Vydání karty
je i nadále bezplatné a trvá při-
bližně 2 týdny. Pak už zbývá jen
nechat nahrát aplikaci „Jízdné
zdarma“.

V zákaznickém centru Palác
Adria a zákaznickém centru
Škodův palác, Jungmannova 35,
Praha 1 máte možnost si za
250 Kč nechat vystavit opencard
expresně (na počkání).

Soňa Dvořáková, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Pražští řidiči ocení vysoce aktu-
ální dopravní servis v pořadu
Bezstarostná jízda, který si mů-
žete naladit každý všední den
v dopravních špičkách, tedy ráno
od 6.00 do 10.00 a odpoledne
od 15.00 do 19.00. Oblíbená je
i Bezstarostná jízda – návrat
domů, vždy v neděli od 15.00 do
19.00. Během pořadu moderá-
toři neustále sledují situaci pro-
střednictvím spolupráce s Policií
České republiky, Dopravním
podnikem Praha a Global assis-
tance. Redaktor Reginy má
možnost sledovat kamerový sy-
stém, v terénu jsou motorizo-

vané hlídky redaktorů, kteří
podle situace vstupují do vysílání
a aktivně se zapojuje již zhruba
1 800 řidičů - posluchačů Re-
giny měsíčně. Za zavolání aktu-
ální informace z terénu na
bezplatnou linku jsou samo-
zřejmě i odměny. Každý den ob-
drží jeden přispěvatel poukázku
na nákup pohonných hmot či
večeři pro dva ve vyhlášené re-
stauraci. Vedle dopravních infor-
mací Český rozhlas Regina
samozřejmě přináší i vyvážený
mix hudby, zpravodajství a zá-
bavy. Více informací naleznete
na regina.rozhlas.cz

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 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 5. 9. – grilovačka
st 7. 9. – diskuze na téma šikana
po 12. 9. – turnaj v minigolfu
st 14. 9. – klub
po 19. 9. – Den otevřených dveří
st 21. 9. – DJ párty
po 26. 9. – karetní hry
st 28. 9. – zavřeno – státní svátek
Facebook: klub jednatrojka

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 září
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Další skupina dětí a seniorů
může cestovat zdarma

Český rozhlas Regina 92,6 FM přináší
prvotřídní dopravní informace
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Z policejního deníku
� Příkladem neopodstatněné důvěřivos-
ti je případ řidiče, který na našem poli-
cejním oddělení nahlásil zapůjčení svého
motorového vozidla známému. Ten mu
auto nejen nevrátil, ale ani za něj po
dobu zapůjčení neplatí povinné ručení.
To samozřejmě urguje pojišťovna po ma-
jiteli. Ten se zatím marně snaží kontakto-
vat současného uživatele vozidla. Nale-
zení vozidla bude proto problematické,
prakticky se musíme spolehnout na to,
že bude nalezeno při silniční kontrole.
� O velké neopatrnosti majitele svědčí
i případ, kdy dosud nezjištěný pachatel
sebral z garáže klíče od zahradní branky
domu. Tou pak pohodlně provezl horské
kolo, které odcizil z nezabezpečené kůl-
ny. Majiteli tak způsobil škodu 11 000 Kč.

� Dosud nezjištěný pachatel rozbil okno
Renaultu a odcizil z něj pět sedaček
a jednu autosedačku. Majiteli vozidla tak
způsobil škodu 130 000 Kč, poškozením
vozidla pak další 3 000 Kč.
� Ani tentokrát nebude chybět krádež
kabelky s osobními doklady i klíči od
bytu v jednom ze stodůleckých obchod-
ních domů. Majitelka si ji odložila do ná-
kupního košíku. Byt pak musel být stře-
žen policisty dokud si ho poškozená
nezajistila.
� V Heranově ulici pronikl pachatel ke
sklepním kójím a u jedné z nich vypáčil
petlici a odcizil vrtačku, jízdní kolo, sjez-
dové lyže a sadu nářadí za více než
20 000 Kč.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Ani o prázdninách stodůlečtí hasiči nezaháleli
Po vytrvalých deštích odčerpávali členové výjezdové jednotky
s dalšími jednotkami dobrovolných hasičů zatopené garáže, z dů-
vodu prasklého vodovodního řadu odčerpávali zatopené sklepy.

Jednotka se také účastnila likvidace požáru panelového domu,
který způsobila neopatrnost dělníků opravujících střechu domu.
Šlo o největší výjezd za poslední půlrok, zásahu se zúčastnilo celkem
15 družstev z celé Prahy.

Také jsme si zasportovali na tradičních Třebonických letních
hrách a s kolegy z SDH Třebonice jsme oslavili 115. výročí založení
jejich sboru. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Závodilo se i v létě
Ještě v červnu nás čekalo pár závodů a pak hurá na prázdniny! Pro
sportovní družstva dospělých je nejdůležitější Městské kolo v požár-
ním sportu, kde naše ženy vybojovaly 3. místo. V Pražském poháru,
kde se hodnotí výsledky od září do června, si družstva mužů i žen
odnášela pohár za 2. místo.

Obrázek je z poslední předprázdninové akce - pouťové zábavy
s koláčky, pivem a tancem. Děti se před prázdninami rozloučily
v Beckilandu - byly nadšené z trampolíny, skluzavek, vláčku
a prolézacího hradu, ale vysvětlujte pak doma partnerům, že ty
modřiny na kolenou jsou vážně z jeskyně, kudy nás děti donutily
také prolézt.

V červenci se v Ostravě konalo Mistrovství ČR hry Plamen
a dorostu. V kategorii dorost nás jako vloni reprezentovala Martina
Hodíková a umístila se o 1 místo lépe než loňský rok, na skvělém
36. místě z celé republiky. O oslavách 115. výročí sboru se více do-
zvíte v příštím STOPu. Monika Malá, SDH Třebonice

HaSiČSKÉ oKÉnKo

Strážníci řešili domácí neshody
Dne 19. 7. podvečer zasahovala hlídka strážníků v Hostinského ulici
při domácích neshodách mezi manželi. Silně podnapilá žena demo-
lovala zařízení bytu a fyzicky napadala svého manžela. Poté obrátila
svůj hněv na strážníky, které urážela a vyhrožovala jim. Nakonec se
pokusila z místa odjet osobním automobilem, k jehož řízení neměla
potřebná oprávnění. Strážníci se zprvu snažili věc urovnat, ale nako-
nec jim nezbylo, než zajistit ženě lékařskou pomoc a poté ji omezit
na osobní svobodě a předat pro podezření ze spáchání trestného
činu nejbližšímu útvaru Policie ČR.

Poškozování dopravního značení
V srpnu se naše obvodní ředitelství potýká s extremním nárůstem
úmyslného poškozování dopravního značení a příslušenství zastávek
MHD. V několika pří-
padech se podařilo stráž-
níkům přistihnout
pachatele přímo při činu
nebo bezprostředně
poté. Více než polovinu
případů se však dosud
nepodařilo objasnit.
Proto žádáme občany,
aby si všímali svého
okolí a projevy vanda-
lizmu neprodleně hlásili na bezplatnou telefonní linku 156. Vy-
tržená dopravní značka je z ulice Mládí. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Další kola pro strážníky
Okrskáři Městské policie z Prahy 13 mají v současnosti k dispozici
už celkem 16 jízdních kol. Další dvě horská kola pro strážníky
převzal 27. června starosta David Vodrážka od Filipa Votruby, ře-

ditele sítě ob-
chodních domů
Regata, která pro-
vozuje mimo jiné
také obchodní
dům Luka
v Praze 13. Za
užitečný dar podě-
koval přítomný ře-
ditel strážníků
z Prahy 13 Hynek
Svoboda.

-st-

MĚStSKÁ PoliciE
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PETRKLÍČ ZAZÁŘIL V ŘÍMĚ. Začátkem července se dívčí pěvecký
sbor Petrklíč ze Soukromé základní umělecké školy v Řeporyjích
zúčastnil mezinárodního festivalu v Římě - Musica Sacra a Roma.
Dívky ve věku 10 – 19 let soutěžily hned ve dvou kategoriích
a v obou získaly zlatá ocenění. V kategorii, která nebyla ohraničena
věkem, dokonce zvítězily a byly zařazeny do Grand Prix. Při vyhlá-
šení výsledků přibyla ke 2 zlatým oceněním, diplomu a poháru za ví-
tězství v kategorii ještě speciální cena předsedy poroty. Kromě toho
získal sbor v obou kategoriích certifikát kvality opravňující zúčastnit
se v následujících pěti letech prestižních světových soutěží. Více na
www.pro-radost.cz. Jaroslav Kejha

JSME MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY.V červnu získaly tanečnice Ir-
ského tance TS Mirabel 1. místo na mistrovství České republiky. Svou
účastí v klání o Taneční skupinu roku 2011 reprezentovaly kategorii
Lidových tanců a získaly tak právo užívat titul Taneční skupina roku
2011 v kategorii Lidových tanců. Úspěchy získaly za choreografii Den
svatého Patricka, jejíž autorkou je lektorka a umělecká vedoucí sou-
boru Kristína Pekárková. Více na www.tsmirabel.cz. Pavel Tichý

ALBERT TRIATLON TOUR Koncem května odstartoval v Nových Bu-
tovicích historicky první ročník Albert Triatlon Tour s Tomášem Sla-
vatou. Soutěžilo se ve třech disciplínách – kačenky, jízda na kole
a klasický běh. Dopoledne patřilo základním školám z Prahy 13
a nejbližšího okolí, odpoledne pak dětem ze sedmi dětských domovů
a široké veřejnosti. Vítězům z jednotlivých kategorií gratulujeme a dr-
žíme palce do zářijového finále, kde budou bojovat o hlavní cenu –
horské kolo. Jana Civínová

POSLEDNÍ AKCE. V květnu
jsme se my, žáci 9. A ze ZŠ
Kuncova, vydali na osmi-
denní sportovní kurz do
Zlaté Koruny poblíž Čes-
kého Krumlova. Vyzkoušeli
jsme si plavbu na raftech
po Vltavě, prozkoumali
překrásný zámek Hluboká,
na kolech jsme objevovali
krásy místní přírody. Nej-
více nám dal zabrat výjezd na rozhlednu Kleť. Jelikož jsme trénovaní
naší paní učitelkou, všichni jsme to ve zdraví přežili. Protože to byla
naše poslední třídní akce, chtěli bychom poděkovat především naší
skvělé paní učitelce Marii Franicové, že nám tohle všechno umožnila.

Štěpánka Cihlářová, 9.A

KOŠÍK PLNÝ ROZUMU. Koncem května se pod záštitou ministra ze-
mědělství Ivana Fuksy uskutečnilo národní kolo deskové hry Košík
plný rozumu. FZŠ Mezi Školami reprezentovali dva žáci - vítěz celo-
pražského kola 5. tříd Jan Kobza a Robert Masopust, vítěz celopraž-
ského kola 4. tříd. Oba v národním kole zvítězili. Mimo jiné vyhráli
pro všechny své spolužáky a kamarády z 1. stupně zajímavý program
věnovaný třídění a recyklaci odpadu Tonda Obal na cestách a vzdělá-
vací program Zdravá 5. Gratulujeme a za všechny žáky 1. stupně dě-
kujeme za zajímavé výhry. Marta Šefčíková

Střípky

MEDVĚDÍ STEZKOU. Koncem května se pět dvoučlenných hlídek
SK Hala Lužiny v rámci Sportu pro všechny vydalo na krajské kolo
soutěže Medvědí stezkou pro Středočeský kraj a kraj Prahu, které se
konalo v nádherném prostředí zámeckého parku Veltrusy. Tam na ně

čekaly nejrůznější úkoly jako
součinnost, vázání uzlů, orien-
tace, zdravověda či odhady.
Naše družstva v konkurenci
obstála na výbornou. Starší žá-
kyně III. obsadily první místo,
smíšená hlídka mladších žáků
I. skončila druhá, na třetím
místě se umístila hlídka mlad-
ších žáků II. Další hlídky
skončily do 6. místa.

Dáša Kolandová a Jitka Lukášová, SK Hala Lužiny



BAVÍ VÁS ŠACHY? V Praze 13 byl založen první šachový kroužek
s názvem KD Mlejn, který je zastřešen KD Mlejn, o.p.s. Svoji činnost
zahájil v sobotu 11. června turnajem, kterého se zúčastnilo 16 hráčů.
Nejlépe si vedl
a zaslouženě zví-
tězil Petr Kůs z TJ
Praga. Do nově
vzniklého kroužku
se mohou hlásit
dosud neregistro-
vaní hráči - pro
nové členy budou
příspěvky 600 Kč,
pro juniory pod
18 let a seniory
nad 65 let 400 Kč
ročně. Za přestup z jiného oddílu se platí 200 Kč. Od září budou
hrací dny každé úterý od 18.00 hod. v salonku restaurace KD Mlejn.
Bližší informace na mailu pppavelka@seznam.cz, tel. 211 140 813
nebo 739 122 324. Pavel Pavelka, prozatímní předseda ŠK KD Mlejn

UKLIDILI JSME OKOLÍ VELKÉ OHRADY. Zelení z Prahy 13 v sobotu
11. června zorganizovali s technickou pomocí odboru ochrany život-
ního prostředí úklid Prokopského údolí v okolí Velké Ohrady. I přes
teplo, které panovalo, se podařilo za dvě hodiny sesbírat úctyhodných
15 plných pytlů odpadků. Množství odpadu, které se našlo na rela-
tivně malé ploše, svědčí o tom, že si stále neumíme vážit prostředí, ve
kterém žijeme. Zelení proto budou v podobných akcích pokračovat
a snažit se zvýšit zájem obyvatel Prahy 13 o své okolí. Zuzana Drhová

POJĎTE S NÁMI DO TÝPÍ. Tak se jmenoval volnočasový projekt pro
děti s diagnózou SFXCH (syndrom fragilního x chromosomu je
dědičná genetická vada způsobující retardaci mentálního i fyzického
vývoje jedince), který pořádalo občanské sdružení Fragilní X spolu
s Ligou lesní moudrosti. Akce proběhla koncem května v loděnici
Klubu vodních sportů Praha – Podolí za grantové podpory MČ
Prahy 13. Cílem projektu bylo umožnit dětem s handicapem prožít
nové podněty a prožitky při kontaktu s přírodou tak, jak to nese idea
života přírodních národů. A zdravým dětem především z Prahy 13
zprostředkovat kontakt s dětmi s handicapem, přiblížit jim jejich
svět. Napomoci toleranci a prožitku spolupráce skrze integraci dítěte
s postižením do kolektivu vrstevníků a tak přispívat k přijetí lidí
s postižením běžnou populací bez předsudků.

Václav Svoboda Čhantékič un, náčelník kmene

LETNÍ PROMÍTÁNÍ. Na přelomu prázdninových měsíců zavítal na
Sluneční náměstí na čtyři večery Kinobus Dopravního podniku
hl. města Prahy. Vždy po setmění mohli diváci postupně vidět české
filmy Je třeba zabít Sekala, Největší z Čechů, Kajínek a Jak se krotí
krokodýli. Zájem byl opravdu velký a kromě laviček se běžně sedělo
i na dekách. Odpoledne 2. srpna využil hlediště organizátor projektu
Kultura do ulic, který na koncertě představil mladé muzikanty -
Katku Thomkovou a kapely Bene Bene a Nová sekce. -st-

K LÉTU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ TÁBORY. Dům dětí a mládeže
jich o letošních prázdninách nabídl dětem i mládeži osm. Nabídka
byla tradičně pestrá. Zájemci si mohli vybrat tábor hudební, vý-
tvarný, taneční, rehabilitační, tábor ve Vanově u Telče nebo Šmou-
líky pro nejmenší táborníky. Na táborech se během léta vystřídalo
více než 200 dětí. Michaela Gaydošová
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NEZAPOMENUTELNÁ VYSTOUPENÍ. V květnu se Základní umě-
lecká škola Stodůlky zúčastnila zájezdu do Bělehradu. Spolu s námi
a lidovým souborem Melodika se účastnil i pěvecký sbor Stodůlky.
Náš první koncert se uskutečnil na velvyslanectví ČR v Bělehradě.
Během pětidenního pobytu jsme navštívili několik uměleckých škol
a měli příležitost porovnat
své umění s našimi srbskými
přáteli. I přes kladné přijetí
našich koncertů předčila naše
očekávání nezapomenutelná
vystoupení pro české starou-
sedlíky v městečku Bela
Crkva. Program byl náročný,
ale bude na co vzpomínat.

Pavel Světlík, žák ZUŠ Stodůlky

Střípky
FO

TO
:B

OH
DA

N
PA

RD
UB

ICK
Ý



Inzerce



Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
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Životní prostředí

Přistavení: 8. 9. 6. 10.
STODŮLKY
Chalabalova parkoviště u č.p. 1611
Lýskova (jen 6. 10.)

rozšířený chodník proti 2068
Kovářova x Mládí
U Kašny (jen 6. 10.) odstavná plocha
Vlachova x Šostakovičovo nám. (jen 8. 9.)

náměstí na chodníku proti č.p. 1511
Nám. na Lužinách na náměstí
Melodická x Operetní (8. 9.)
Vackova (jen 6. 10.)

parkoviště (slepý konec )
Pod Zličínem (jen 8. 9.)

u retenční nádrže
TŘEBONICE
K Řeporyjím x K Brůdku (jen 8. 9.)
K Řeporyjím - u kapličky (jen 6. 10.)

Přistavení: 15. 9. 13. 10.
LUŽINY
Fantova (jen 15. 9.)

parkoviště před provozovnou Barum
Chlupova (jen 13. 1O.)

u mateřské školy
Amforová (jen 15. 9.)

proti domu č.p. 1895
Podpěrova (jen 13. 10.)

před mateřskou školou
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804
Trávníčkova (jen 13. 10.) u tržiště
Sezemínská (jen 13. 10.)

parkoviště u trafostanice
U Jezera (jen 15. 9.)

parkoviště proti 2039
Zázvorkova (jen 13. 10.)

proti domu 2059
Kettnerova (jen 13. 10.)

parkoviště u kotelny
Kettnerova (jen 15. 9.)

proti domu 2059
Píškova (jen 15. 9.)

parkoviště (vjezd z ul. Mohylova)
Bronzová (jen 15. 9.)

chodník u trafostanice

Přistavení: 22. 9. 20. 10.
NOVÉ BUTOVICE
Suchý vršek (jen 22. 9.)

rozšířený chodník u č.p. 2096

Ovčí hájek (jen 20. 10.)
parkoviště proti č.p. 2159

Volutova (jen 20. 10.)
parkoviště u domu č.p. 2518

V Hůrkách
na chodníku proti ul. Seydlerova

Nušlova (jen 22. 9.)
parkoviště u domu č.p. 2518

Nušlova (jen 20. 10.)
rozšířený chodník mezi 2268 a 2269

Petržílkova (jen 22. 9.)
parkoviště u domu č.p. 2267

Běhounkova
parkoviště proti domu č.p. 2462

HÁJE
K Hájům x Okruhová (jen 22. 9.)
5. máje (jen 20. 10.)

proti domu č.p. 325
VIDOULE
K Fialce
plocha před bývalou prodejnou potravin

Přistavení: 29. 9. 3. 11.
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny
M. OHRADA
K Sopce proti restauraci U Šimáčků
V. OHRADA
Bašteckého chodník u parkoviště

Pavrovského x Přecechtělova
u kontejnerů na směsný odpad

Janského x Prusíkova
rozšíř. chodník u domuč.p. 2437

Janského rozšířený chodník proti č.p. 2370
Nová ves x K Návrší (jen 29. 9.)
K Opatřilce x K Jihu (jen 3. 11.)

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný odpad
z domácností pro obyvatele Prahy 13, ni-
koli pro živnostníky a firmy. Přistavovány
jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod.

Po naplnění jsou odváženy již v pátek či
v sobotu. Kvůli zaparkovaným automobi-
lům na určených stanovištích mohou být
kontejnery z dopravního hlediska přista-
veny na vzdálenější místo.

Případné dotazy a připomínky vám zod-
poví pracovníci OŽP na tel. č. 235 012 470.

Michaela Líčková

Mobilní svoz nebezpečných odpadů

V rámci mobilního sběru nebezpečných
odpadů mohou občané prostřednictvím
obsluhy vozidla odevzdat baterie, aku-
mulátory, nádoby od sprejů, mazací ole-
je a tuky (ne jedlé či potravinářské), ře-
didla, barvy, léky, teploměry, kyseliny,
hydroxidy, lepidla, pryskyřice, detergen-
ty (odmašťovací přípravky), fotochemi-
kálie, pesticidy (přípravky na hubení
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

12. 9. po Doba stání
Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 –
Sportcentrum) 15.00 - 15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u
sloupu veřej. osvětlení) 15.30 - 15.50
K Sopce (zpevněná panel. plocha –
proti č.p.1655) 16.00 - 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.p.
1329/2) 16.30 - 16.50
křižovatka ul. Operetní - Melodická

17.00 - 17.20
Chalabalova (parkovací záliv proti
č.p.1612) 17.30 - 17.50
K Hájům (plocha naproti č.p. 821/11 –
u dřevěného oplocení) 18.10 - 18.30
K Zahrádkám (parkovací záliv před
vchodem do restaurace č.p 1047/21a)

18.40 - 19.00
22. 9. čt
ul. 5. máje (proti domu č. 325)

15.00 - 15.20
ul. Živcových (točna autobusu)

15.30 - 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova
(parkoviště u č. 2463) 16.00 - 16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu
č. 2101) 16.30 - 16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu
č. 2267) 17.00 - 17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv
u garáží) 17.40 - 18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti
č. 2211) 18.10 - 18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny)

18.40 - 19.00
11. 10. út
křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům
(u kapličky) 15.00 - 15.20
křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku

15.30 - 15.50
20. 10. čt
nám. Na Lužinách 15.00 - 15.20
ul. Mládí (u Kulturního domu Mlejn)

15.30 - 15.50
ul. Sezemínská (parkoviště)

16.00 - 16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti domu
č. 1804) 16.30 - 16.50
ul. Kolovečská (u bývalé sběrny suro-
vin) 17.00 - 17.20
ul. Böhmova (parkoviště u kotelny)

17.30 - 17.50
ul. Fantova (u sběrny surovin)

18.10 - 18.30
křižovatka ul. Vlachova - Šostakovičovo
nám. (u č. 1511) 18.40 - 19.00

Michaela Líčková

Soukromé pozemky nejsou veřejná zeleň
Zeleň, která obklopuje naše domovy, jsme si zvykli využívat a říkáme, že je přístupná
všem. Nesmíme ale zapomínat, že se zde nachází rovněž velké procento pozemků, které
jsou soukromým vlastnictvím.

Velmi nepříjemné zkušenosti s nerespektováním soukromého vlastnictví má sou-
kromý zemědělec, pan J. z Prahy-Řeporyj. Na jeho pozemcích ležících mezi sídlištěm

Velká Ohrada a Dalej-
ským údolím opako-
vaně vznikají skládky,
prohánějí se tu moto-
cykly a terénní auta.

Žáci základní školy
z Velké Ohrady v čele
s učitelkou se vydali
na pěší výlet do Pro-
kopského údolí nej-
kratší cestou přes
zaseté obilí. Když je
vlastník pozemku za-

stavil a upozornil na skutečnost, že mu zničili část úrody, zareagovala učitelka prohlá-
šením, že pozemek je volně přístupný a tedy veřejný, roste na něm tráva a udržuje ho
obec. Svým chováním dala velice nevhodný příklad žákům. Věřím, že většina učitelů
dokáže žákům vysvětlit nejen rozdíl mezi soukromým vlastnictvím a veřejnými po-
zemky, ale i vštěpovat to, že žádný majetek nesmějí poškozovat.

Jana Dvořáková, odbor životního prostředí

Pranýř

Nespoléhejte
na anonymitu
I takto občas vypadá
okolí kontejnerů na
směsný odpad. Tentokrát
měl ale viník smůlu. Po-
dařilo se ho nejen vypá-
trat, ale také usvědčit.
Nepořádek musel uklidit
a navíc mu byla v pře-
stupkovém řízení udě-
lena pokuta. -če-



Základní škola Janského 2189 si připomíná
20. jubileum svého otevření. Při této příle-
žitosti vyzýváme všechny pamětníky, aby
podle svých možností shromáždili fotogra-
fie, naskenované materiály, obrázky i jiné
materiály, napsané příspěvky o zajímavých
zážitcích souvisejících s jejich působením
na této škole. Výzvu uveřejňujeme s předsti-
hem, abychom měli dostatek času na zpra-
cování dodaných materiálů do termínu, kdy
uspořádáme velikou zahradní slavnost. Ma-
teriály zasílejte na zastupce@zs-janskeho.cz
nebo na adresu školy k rukám Marcely Ko-
lářové. Velmi uvítáme, zprostředkujete-li
tuto informaci dál, např. prostřednictvím
facebooku apod. Přesné datum konání za-
hradní slavnosti bude včas uveřejněno.

Táňa Kubánková

Mateřská škola Ovčí hájek 2177 oslaví v září
své 20. narozeniny. V rámci oslav vyhlašu-
jeme výtvarnou soutěž pro děti a rodiče. Na-
kreslete, namalujte společný obrázek na téma
Naše školka. Soutěž bude probíhat ve dvou
kategoriích:

1. Současní žáčci s rodiči
2. Absolventi z předchozích let

Práce budou vystaveny v hale radnice MČ
Praha 13, kde bude veřejnost mít možnost
vybírat nejlepší práce a hlasovat. Své pode-
psané výtvory, odevzdejte do 16. září do MŠ
Ovčí hájek. Zveme absolventy školy a bývalé
zaměstnance na zahradní slavnost, která se
bude konat 22. září od 15.00 hodin.

Zuzana Stočesová, ředitelka

Oslavíme dvacetiny
Srdečně zveme všechny zájemce o keramiku na
naše kurzy keramické dílny ve FZŠ Brdičkova
1878. Kurzy pracují každý všední den od 14.00
do 20.00, ve středu do 22.00 hodin. Nedělní

odpolední kurzy organizujeme jednou měsíčně
ve 3 hodinových blocích. Bližší informace zís-
káte osobně v keramické dílně nebo na tel.
728 531 040. Zlata Holá, vedoucí keramické dílny

Pozvánka do keramické dílny

Ve FZŠ Brdičkova máme v každém ročníku
třídu (popř. skupinu v rámci třídy) se zaměře-
ním na matematiku a přírodovědné předmě-
ty. Výsledky žáků jsou průběžně vidět nejen
v soutěžích, ale především v závěrečném pí-
semném testu. V minulém školním roce psali
žáci test (jeho lehčí variantu), kterou připra-
vilo MŠMT pro maturanty. Nejlepší žák
Marek Filip test udělal za 45 minut na 100 %.
Průměrná úspěšnost třídy byla 62,15 %. Do

50% úspěšnosti se dostalo 71,4 % žáků. Ni-
kdo neměl menší úspěšnost než 28 %. Žáky
nepřekvapila ani těžší varianta testu.
Z 21 okruhů otázek bylo probráno 14. Do-
mnívám se, že všichni můžeme být spokojeni
s tím, co se tito žáci naučili. Děti, chcete-li
být stejně úspěšné jako žáci z naší matema-
tické třídy, přijďte mezi nás. Společně může-
me v těchto stopách pokračovat.

Pavel Martínek

Matematiky se nebojíme

Narozeniny ve školce

INZERCE
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Ve školním roce 2011/2012 otevře SK Velká
Ohrada basketbalovou přípravku pro holky
i kluky ročníku 2002 a mladší. Tréninky
budou od 22. září každý čtvrtek od 16.30 do
18.00 v ZŠ Janského 2189 na Velké Ohradě.
Cena je 600 Kč za půl roku.

Cvičení povedou Pavel Toušek (paveltou-
sek@seznam.cz, tel. 602 622 540) a Marie
Rutarová. –red-

Basketbalová
přípravka

Od září se v Komunitním centru sv. Prokopa
opět otvírá pro děti od 5 do 7 let třída pří-
pravné a pohybové výchovy se zaměřením na
výuku hry na klavír a keyboard. Výuka bude
probíhat ve skupinkách po 2-3 dětech. Doba
konání se upraví podle možností zájemců.
Nabízíme také individuální výuku hry na kla-
vír nebo keyboard. Kurz nabízí i základní vě-
domosti hudební nauky. Podle přání si
budete moci vybrat stupeň obtížnosti studia.
Na věku nezáleží, přihlásit se může každý od
předškoláka po seniora. Více na tel. 773 531 910.
Po domluvě se můžete přijít nezávazně podí-
vat na výuku. Zdeňka Nováková

Radost z vlastního
muzicírování

Hitem letošního léta v Domě dětí a mládeže
Stodůlky byly letní příměstské tábory, které
nabízely dětem, převážně z 1. – 5. tříd, celo-
denní program. Probíhaly v týdenních cy-
klech během celých prázdnin a byly částečně
finančně podpořeny pražským magistrátem.
Týdenní cyklus tak rodiče přišel na 500 Kč.
Tyto letní programy využilo více než 250
dětí. Novinkou byl příměstský tábor pro 15
nejmenších dětí ve věku od 5 – 7 let. Stejný
organizační tým se podílí na odpolední „po-
hádce“ (každou středu) a na vedení herny,
kde si mohou děti společně s rodiči zahrát,
zacvičit nebo třeba namalovat něco hezkého.
Jste srdečně zváni každé pondělí, úterý a čtvr-
tek od 16 do 18 hodin. Začínáme 26. září
v DDM Stodůlky, Chlupova 1800.

Michaela Gaydošová

Do celostátní soutěže v an-
glickém jazyce pro základní
a střední školy, která se koná
pod patronátem velvyslan-
kyně Velké Británie v ČR,
přišel rekordní počet 136
snímků. Zúčastnilo se cel-
kem 1 073 žáků a studentů
ze 130 škol, ve 4. kategorii
soutěžilo celkem 23 snímků
ze čtyřletých středních škol.
Slavnostní vyhlášení výsledků
s předáváním diplomů a cen
proběhlo za přítomnosti mnoha vzácných
hostů 18. 5. na Ministerstvu školství. Dvě
video pohlednice měla v soutěži i Praha 13.
Snímek naší školy získal 2. místo ve 3. kate-

gorii. Kompletní výsledky a další informace
o soutěži najdete na www.dis.cz/videopo-
hlednice.

Norbert Tlustý, ZŠ Mládí

Jubilejní anglické video pohlednice

Koncem května se v ZŠ Kuncova uskutečnilo
setkání dětí, které se učí francouzštinu, s žáky
z École Rosalinde z Nice. O delegaci 56 lidí
jsme se ovšem uměli postarat. Velký dík patří
rodičům a dětem, kteří napekli a donesli
opravdové speciality české kuchyně. Nechy-
běla prohlídka školy, ani kulturní (pěvecká
a taneční) vystoupení. Francouzi ocenili nejen
českou kuchyni, ale i nadstandardní vybave-

nost naší školy a vysokou úroveň výtvarných
prací, které zdobí třídy i všechny školní pro-
story. Na úplný závěr setkání předaly fran-
couzské děti dárky svým českým protějškům
a na oplátku každé z nich dostalo od Úřadu
městské části Praha 13 tašku s upomínko-
vými předměty.

Kromě toho byla naše škola díky iniciativě
paní učitelky Shametiové zařazena do evrop-

ského projektu Partnerství škol
Comenius a na jeho realizaci ob-
držela 17 000 EUR. V rámci
projektu vycestují naši žáci do
partnerských škol v Belgii
(Lieges), Itálii (Bergamo) a Špa-
nělsku (Malaga), a to během le-
tošního a příštího školního roku.
Jsme přesvědčeni, že naše akti-
vity povedou nejen k výměně
zkušeností, ale především k me-
zinárodnímu přátelství.

Pavel Petrnoušek

Navštívili nás žáci z Nice

Během měsíce září, října
a listopadu bude ve škol-
kách v Praze 13 a Praze 5 pro-
bíhat soutěž o zajímavý obrázek -
kresbu, který si děti nakreslí.
Téma by se mohlo týkat názvu školky.
Z každé mateřinky pak bude vybrán jeden,
ten naši grafici zpracují a následně z něho
zdarma vytvoří razítko pro školku nebo jed-
noho předškoláčka, protože soutěže se
mohou zúčastnit i děti, které školku nenav-
štěvují. Obrázky se jmény dětí a školky zasí-
lejte na duchonova@razitkareporyje.cz nebo
poštou na Razítka Duchoň, Pavlovická 278,
155 00 Praha 5 – Řeporyje. Více na 728 231 126,
608 814 752, www.razitkareporyje.cz.

Marcela Duchoňová

Kurzy, které budou probíhat od září v Komu-
nitním centru sv. Prokopa v Nových Butovi-
cích, jsou určeny pro všechny zájemce od 15
let, mládež i dospělé, jak začátečníky, tak
i pokročilé. Nabízí se také možnost přípravy
ke zkouškám na umělecké školy.

Hodiny probíhají v Komunitním centru
sv. Prokopa ve vybavené učebně, podle
počtu přihlášených individuálně nebo ve
skupinách.

Umělecký výtvarník, člen unie výtvarných
umělců ČR, tel. 776 010 768,
artmirat@volny.cz.

Zdeňka Nováková

Léto s domem dětí

Soutěž pro naše
nejmenší

Výuka kresby, malby
a základů
zobrazovacího umění
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Hanavský pavilon
Byl původně postaven jako
výstavní pavilon železáren kní-
žete Viléma Hanavského
v Komárově u Hořovic pro
Zemskou jubilejní výstavu
v r. 1891. Dílo architektů Hei-
sera a Hercíka patřilo na vý-
stavě k nejkrásnějším. Zdivem
vyplněná nosná konstrukce

ZajíMavoSti Z PraHy
i ornamentální secesní ozdoby
byly zhotoveny z litiny. Byla to
první budova s litinovou kon-
strukcí v Praze. Kníže hanavský
zakoupil tehdy všem svým 700
dělníkům jízdenku z Hořovic do
Prahy, vstupenku na výstavu
a přidal každému 5 zlatých na
útratu. Po skončení výstavy da-
roval pavilon městu Praze.

Ten byl do posledního
šroubku rozmontován
a roku 1898 postaven na
Letné jako vyhlídková re-
staurace. V r. 1967 byl ro-
zebrán, podle historických
fotografií byly zhotoveny
modely chybějících a poš-
kozených částí a znovu se-
staven. Ve 20. letech vyjád-
řil obdiv nad pavilonem
i francouzský architekt Le
Corbusier. V roce 1987
proběhly náročné restaurá-
torské práce na litinových
prvcích budovy. Pavilon je
naší nejen půvabnou umě-
leckou, ale i významnou
technickou památkou. –dn-

Veletrh Senior
Praha
Od čtvrtka
8. do soboty
10. září se ve-
řejnosti před-
staví na Výsta-
višti nový
veletrh Senior
Praha zaměře-
ný na péči
o seniory. Ve-
dle prezentací
odborných té-
mat si návštěv-
níci mohou vy-
slechnout i řadu přednášek
o zdraví a kvalitě sociálně-zdra-
votní péče, o doplňcích stravy
a lécích i o péči o zrak v senior-
ském věku s doporučeními jak
trénovat oči. Čas na veletrhu
bude věnován šansonům, jazzu,
swingu, pěveckým sborům
i módním přehlídkám. Vystoupí
Josef Zíma, Pavlína Filipovská,
Saša Hemala, Přemek Podlaha,
moderovat budou Eduard Hru-
beš a Saskia Burešová. Akci

zpestří ochutnávky moravských
vín a denní losování o hodnotné
ceny. Ale budete mít možnost
zúčastnit se v sobotu 10. září
také tradičního běžeckého zá-
vodu Seniorská míle ve Stro-
movce za účasti Dany Zátopko-
vé, která závod odstartuje.
Vstupné je 50 Kč, zlevněné pro
držitele průkazu ZTP 25 Kč,
děti do 15 let zdarma. Více na-
jdete na www.seniorpraha.cz.

–dn–

Stalo se v září
Národ sobě
7. září roku 1850 se v Muzeu Království českého konala ustavující schůze Sboru
pro zřízení českého Národního divadla v čele s Františkem Palackým. Na to Sbor
vydal patetické provolání k zahájení dobročinných sbírek. A to byl malér. Neví-
dané c.k. rakouské obstrukce málem sbírku udusily. Nesmělo se např. vybírat na
Moravě, do kasiček v hospodách, chodit po domech. A Češi? „Může mi někdo za-
kázat, abych se vzdal výhry?“ A tak mariášníci, kuželkáři, šachisté prohrávali
i vítězili na zdar Národního divadla. „U České koruny“ při masopustní švandě
a „popravě posledního cylindru“ vybrali 10 zl 12 krejcarů. Z radosti nad tím, že
jeho syna nevzali na vojnu, poslal pan Mixa z Mělníka 5 zl. Pan A. L. věnoval 4 zl,
které ušetřil tím, že přestal kouřit doutníky. Prohraných 6 zl odevzdali hráči bulky
z Ratiboře. Při schůzce dvaceti čtyř vnoučat z jedné rodiny bylo vybráno 5 zl 50 kr.
K 31. březnu 1852 bylo sebráno v hotovosti 32 tisíce a v příslibech 88 tisíc zlatých.
S humorem Národ sobě vlastním. –dn-

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Zaměstnanci v zemědělských usedlostech
Svobodní kočové a služebné, neboli děvečky, jak se jim říkalo, byli snad ti nejbídnější
tvorové. Ubytování pro služebnou byla kdejaká vlhká zatuchlá komora s malým
oknem a někdy ani to ne. Svobodný kočí spával v maštali na palandě, na hřebíku
měl pověšen nedělní oblek, prolezlý vlhkostí od koní. Pro ženaté s dětmi byla určena
jedna světnice bez jakéhokoli příslušenství. Rovněž tak, kdybychom prošli všechny

ty zemědělské usedlosti, nikde bychom nenašli
koupelnu či klozet uvnitř. To byla kuchyň v přízemí,
komora neboli spíž se zamřížovaným okénkem,
pokoj, kde se jedlo, v patře pak velký parádní
pokoj, který byl vymalován tak před dvaceti lety.
Tam se chodilo pouze o pouti, posvícení a po-
dobně, tam se vodila návštěva, tam se ukazoval
veškerý rodový přepych. Vybral Dan Novotný

Tyto dvě záležitosti lze spojit,
pokud se vydáte na vycházku
z Hlubočep do Chuchelského
háje. Začíná u stanice tramvají
12, 14, 20 v Hlubočepích. Pře-
jdete ulici Hlubočepská a pů-
jdete vpravo po chodníku a asi
po 20 metrech vlevo podejdete
trať a zahnete vpravo pod Bar-
randovský most. Zde začíná
Naučná stezka Barrandovské
skály - Chuchelský háj. Budete
se držet značky naučné stezky,
což je bílý čtverec se zelenou
úhlopříčkou. Čeká vás 12 in-

toUlKy

formačních tabulí, na kterých se
dozvíte mnoho zajímavých údajů
o zdejších skalách, zkameněli-
nách a osobě Joachima Barranda.
Cestou také uvidíte bývalý pla-
vecký bazén se skokanskou věží,
který náležel k Barrandovským
terasám. Dnes je zde stánek
s občerstvením. Další zajímavostí
na trase je Most inteligence
a jistě vás zaujme i kaplička neda-
leko bývalých lázní v Malé
Chuchli. V tuto chvíli se připojí
žlutá turistická značka a cesta se
začne zvedat do kopce. Odmě-

nou za námahu vám
bude lesní minizoo
v Chuchelském háji,
kde můžete vidět
daňky, krocany,
lišku, kozy, veverky
a další zvířata. O ví-
kendu tu bývá ote-
vřeno občerstvení. Dále
pokračujte po značkách naučné
stezky kolem dětského hřiště
a areálu zdraví. Značka vás do-
vede nad Velkou Chuchli a dále
půjdete po žluté značce až ke
stanici autobusu č. 172, kterým

dojedete na Smíchovské nádraží.
V nohách budete mít 6 kilome-
trů a krásný pocit po vycházce za
poznáním a přírodou. Přeji
krásné počasí a hezký zážitek.

Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha- Karlov, oddíl TurBan

Za Joachimem Barrandem a za zvířátky
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Oblast dnešní Prahy 13 sestává
z několika obcí a osad, usedlostí
a dvorů, které až do 19. století le-
žely již poměrně daleko za hranicí
hlavního města. Ve středověku
k nim patřily Stodůlky, Třebonice,
Chaby, Krteň, Butovice a na sa-
mých hranicích leží katastr Jino-
nic. Zdejší území bylo v ohnisku
pozornosti slovanského obyvatel-
stva zcela určitě již od 2. poloviny
6. století, centrem slovanského
osídlení bylo od 8. století Butovic-
ké hradiště. Pravděpodobně
v 11. a 12. století se vytvořila síť
osad, ležících kolem dodnes do-
chovaných nejstarších románských
kostelíků (Řeporyje, Butovice, Kr-
teň a samozřejmě Stodůlky, kde
byl ovšem kostel později přestavěn
-dnešní novorománská podoba je
ze samého počátku 20. století).
Románské kostelíky jsou také nej-
staršími dochovanými stavebními
památkami v regionu.

Nejstarší zmínky v písemných
pramenech o obcích tohoto regi-
onu se zachovaly z 12. a 13. sto-
letí, reflektují již existenci těchto
sídlišť a zachycují zdejší majet-
kové poměry. Za nejstarší zmín-
ku o zdejším území se považuje
zápis v tzv. zakládací listině vyše-
hradské kapituly, datované do
roku 1088, kde se zmiňují Jino-
nice a Butovice, listina je však ve
skutečnosti falzem z 12. století
a nemusí zachycovat přesný stav
majetku v době, kam se hlásí (viz
článek ve STOPu v únoru 2008).
Podle listiny daroval panovník,
tehdejší král Vratislav I., některá
zdejší území a poddané vyše-
hradské kapitule. Ovšem panov-
níkovi zde určitě majetek zůstal
i nadále, část jej daroval plaským

cisterciákům. Obdobně tomu
bylo i v Řeporyjích. Majetky
v sousedních Butovicích směnil
král Otakar II. s tehdejším bisku-
pem pražským Danielem. V Bu-
tovicích patřila některá území
přinejmenším ve 14. století čes-
kým královnám. Baldoin, hospo-
dářský správce královny Elišky
Přemyslovny, tu založil dvůr, stej-
ně jako v Jinonicích či Košířích.
V roce 1356 je v Butovicích do-
ložen majetek smíchovských kar-
tuziánů, menší majetek zde měl

i probošt metropolitního praž-
ského kostela.

Ve Stodůlkách vlastnil majetky
údajně již v roce 1159 johanitský
kostel Panny Marie na Malé
Straně. Kostela ve Stodůlkách se
pak týká listina z 29. prosince
1292, jíž pražský biskup Tobiáš
potvrzuje, že Marie z Hardeku
spolu se svým synem Oldřichem
darovala patronátní právo kostela
ve Stodůlkách (v listině je uveden
tvar Stodolok) templářům
v Uhřiněvsi, a to spolu s desátky
ze dvora a se třemi poplužími ve
Stodůlkách, templáři pak mohli
kostel spravovat a užívat důcho-
dů z něho, zároveň měli povin-
nost se o kostel starat a vydržovat
z nich vikáře. Tento rod však měl
ve Stodůlkách své majetky i na-
dále, část pozemků se od nich
později dostala do držení svato-
vítské kapituly. Její probošt tu dle
pramenů měl na počátku 15. sto-
letí mj. tvrz, která stála na nej-
vyšším místě Stodůlek, na místě
rozcestí k Chabům, na tuto situ-
aci dodnes upomíná pojmenová-
ní K Brance. Od templářů se po
jejich zrušení v roce 1312 dostaly
majetky řádu johanitů (maltéz-

ských rytířů). Po polovině
14. století tu je doložen majetek
měšťana Starého Města, Francli-
na od Věže.

Nejstarší zmínka o Třeboni-
cích pochází z roku 1279. Listi-
nou, datovanou 1. května do-
svědčil břevnovský opat Kristián,
že koupil od bratrů Wolkmara
a Viléma z Paběnic za 70 hřiven
stříbra ves Třebonice (v listině
najdeme tvar Trebunich), z níž
platí její držitel, pražský měšťan
Herbord, po 4 hřivnách na sv. Jiří
a na sv. Martina. Jeho nástupce
má pak vedle toho odvádět ještě
10 měřic ovsa. Herbord a jeho
nástupci mohou ves prodat
pouze opatovi nebo tomu, komu
tak opat povolí. Poblíže Třebonic
najdeme dodnes osadu Chaby,
zmíněnou v listinách, ale až
k roku 1371, kdy ji královna
Alžběta Pomořanská darovala zá-
duší krteňského kostela. Některé
usedlosti zde patřily kanovníkům
z kapituly od sv. Apolináře na

Novém Městě pražském. Nejta-
jemnějším místem ale zůstává
vesnice Krteň, která se rozkládala
pravděpodobně někde v okolí kr-
teňského kostela sv. Jana a Pavla.
Ten pochází pravděpodobně
z doby kolem roku 1230 a v roce
1352 se uvádí jako farní.

Zmíněné listiny nás uvádějí do
situace samozřejmě jenom čás-
tečně, dávají nám pouze základní
rámec našeho vědomí o obyvate-
lích tohoto prostoru. Osudy kon-
krétních lidí z této doby však,
alespoň prozatím, poznat nedo-
kážeme.

Pavla Státníková, Muzeum hl. města Prahy

Výlet do minulosti

Doklady o nejstarších středověkých osadách v dnešní Praze 13

Zápis pocházející údajně z roku 1088 zmiňující vsi Jinonice a Butovice jako maje-
tek vyšehradské kapituly. Ve skutečnosti se jedná o tzv. falzum z 12. století. (Krá-
lovská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě)

Listina datovaná 30. 5. 1277, jíž Pře-
mysl Otakar II., král český, vrací plas-
kému klášteru ves Řeporyje, kterou
mu odňal. (Národní archiv)

Listina datovaná 1. 5. 1279, jíž Křišťan, břevnovský opat, dosvědčuje, že koupil
od bratrů Wolkmara a Viléma z Paběnic za 70 hřiven stříbrných ves Třebonice.
(Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty)
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Inzerce

Vzpomínáme

� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
�Hodinový manžel - práce v bytě i zahradě. Tel.: 724 995 383.
� 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.
� Stavby, rekonstrukce - zedník, instal., elektro vč. revize. Záruka
3 roky. Profesionální práce. Objednávky: prahazednik@seznam.cz,
mob.: 603 410 400.
� Kosmetické studio Lužiny, Píškova 1957, 2 min. metro.
Kadeř. střih děti od 50 Kč, páni od 80 Kč, dámy od 130 Kč, melír
od 300 Kč, barvy, pramínky. Pedikúra - mokrá od 220 Kč, francie,
lakování, zarůst. nehty. Manikúra - neht. modeláž od 500 Kč,
francie, P-shine. Pracovní doba 9 - 19 hod. i bez objednání.
Tel.: 235 515 011.
� Účetnictví, zpracování účetnictví, daňová evidence, perso-
nalistika, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, pečlivost, přija-
telné ceny. Tel.: 731 515 392.

� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
� 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.

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.251612464,technik603466089
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.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.

� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky na tel.: 739 029 625.
� 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.
� Rekonstrukce bytového jádra - rekonstrukce bytu - štuko-
vání - sádrokartony - elektrikáři - instalatéři - krátké ter-
míny - volejte ihned 774 560 666, www.staveb.com.

� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč, pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� 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.
� 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.

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

� 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.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY, MA-
LOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY +
ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 724 995 383 + DODÁV-
KOVÁ AUTODOPRAVA.

� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské práce osob-
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.

� Dne 24. 8. 2011 by se dožil 80 let
výtvarník pan Bohumil Zach.
Vzpomíná manželka, dcera, vnučka
a šumaváci. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

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 aj. (rozvody, byty, nemovitosti,

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

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

e-mail: vosyka@vosyka.cz
www.akvosyka.cz
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� Vyměním 1+K.K. s přísluš. I. kat. Praha 2 za 1+K.K. I. kat.
v Praze 13 - nejlépe Luka, Lužiny, N. But. Tel.: 774 428 883,
222 520 169 - po 19 hodině.
� 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.
� Koupím byt 1+2, můžu nechat bydlet. Tel.: 604 577 304.
� 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.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Dlouhodobě pronajmu 2+K.K. u metra Luka, část. zař.
Tel.: 721 733 977.
� Prodám DV 3+1/L, 82 m2, u M Luka, ne RK!
Volejte 774 241 774.
� Prodám slunný byt 2+K.K., 45 m2, OV, 10. podlaží, 2 min.
od metra Lužiny. Cena: 1.890.000. Tel.: 774 219 968.

� 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.

� Zavedená RK v Praze hledá makléře. Zdarma zaškolíme!
Tel.: 608 066 796.
� Zpracuji kompletně jednoduché i podvojné účetnictví i pro
plátce i neplátce DPH včetně mzdové agendy, zastupování na úřa-
dech apod. Tel.: 725 903 850.
� Práce vhodná i pro maminky s dětmi - volná pracovní
doba. Jste komunikativní, ráda se setkáváte s lidmi, máte
středoškolské vzdělání a ráda se učíte nové věci? Právě do-
plňujeme náš tým. Pošlete sms na 602 735 604. Rádi si s
vámi domluvíme schůzku.

� Prodám garáž - Velká Ohrada, Pavrovského ul. Cena
295.000 Kč. Tel.: 251 619 143.
� Nabízím prostory k pronájmu na poliklinice Hostinského
1536 ve Stodůlkách pro lékařskou praxi, eventuálně jinou
zdravotnickou činnost. Plocha 78 m2 je členěna ve stylu bytu
3+1, cena dohodou. Tel.: 731 460 648.
� Pronajmu garáž u metra Lužiny, 16 m2, dlouhodobě. Telefon:
604 805 425, cena 2.100 Kč/měsíčně.
� Pronájem garážového stání Velká Ohrada, Klausova ul.,
3.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 477 901.
� Pronajmu dlouhodobě garážová stání přímo u metra
Hůrka, nájem + služby 1.500 Kč měsíčně. Tel.: 607 753 091.
� Nejlevnější pronájem garážového stání v Praze - Stodůlkách.
Cena 1.000 Kč/měs. Tel.: 725 178 180.
� Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u metra N. Bu-
tovice. Cena 1.500 Kč/měs. Tel.: 737 219 454.
� Prodám sadu letních gum na diskách na Škodu Felicia, zahrád.
Tel.: 604 779 324, 2.500 Kč.
� Pronajmu garáž v Nušlově ulici tel.: 605 294 912 Fišer.
� Nabízíme volné parkovací stání v domě u točny busu 174,
tel.: 602 259 786.

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

� Zkušený pedagog doučuje matematiku na ZŠ, SŠ.
Docházím za žáky. Tel.: 251 616 317 nebo 723 746 486.
� Pedagog s praxí doučuje češtinu mládež, dospělé i cizince.
Tel.: 732 634 246 nebo 226 216 991.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Jazyková škola Chance nabízí jazykové kurzy angličtiny
a němčiny na FZŠ Brdičkova, metro Lužiny. Chopte se své šance na
www.jschance.cz, tel.: 721 311 657. 12. 9. 2011 začíná 1. semestr
a MY SE NA VÁS TĚŠÍME!!
� Nabízím výuku a konverzaci němčiny pro jednotlivce, sku-
pinky, firemní výuka. Dlouholetá praxe doma i v zahraničí,
docházím. Cena dohodou. Tel.: 607 753 091.
� Zumba v ZŠ Trávníčkova od 5. září! 1. hodina zdarma!!
Každé pondělí od 19.00 a čtvrtek od 20.00. Slevy na permice a stu-
dentské. Tel.: 777 314 418 FCB zumbastodulky.
� Studentka ped. fakulty (20 let) pohlídá a naučí vaše děti AJ,
praxe v zahraničí. Po a Pá po domluvě, možno i víkendy,
hlidani4u@seznam.cz.
� AJ vyučuje aprobovaná FF a zkušená učitelka, též př. ke st.
maturitám. Mob.: 728 756 400, tel.: 235 524 098.
� Joga pro každý den v příjemném prostředí MŠ Srdíčko.
Každé pondělí od 19.00, začínáme 12. září. Tel.: 720 484 465.

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

Zaměstnání

� 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.
� Konverzace španělština - rodilý mluvčí. Tel.: 608 397 690.
� Učitelka mateřské školy v důchodu pohlídá vaše dítě, spolehlivá.
Tel.: 222 937 812, 739 963 282.

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

15 LET OÁZY ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz

Tel.: 235 325 111, mob.: 608 519 354

AKCE ŘÍJEN
10 hod. cvič. na stolech 600,- Kč 

10x lymfoven 420 min. 1 900,- Kč

880000  888888  990055
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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

TANEČNÍ ŠKOLA  TAP
zve děti, studenty i dospělé na lekce 

• TAP DANCE (STEP)
• FREE STYLE

• STREET DANCE
• HIP HOP •  MODERN DANCE

• TANCEM K ZEŠTÍHLENÍ PRO ŽENY
Výuka bude probíhat v  KLUBU MLEJN.

Přihlaste se co nejdříve.
Volejte na 736 157 183  Š. Wolfová

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.

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

Zdravotnické potřeby LÍPA
(u vchodu do polikliniky Lípa – 

Nové Butovice) Prodejna s mnohale-
tou tradicí rozšířila na přání svých zá-

kazníků a lékařů otevírací hodiny:
Po  8 – 12   12,30 – 18
Út   8 – 18
St    8 – 18
Čt   8 – 12   12,30 – 18
Pá   8 – 12   12,30 – 17

Tel.:  296 113 250
Vybavení kompletním zdravotnickým
materiálem je samozřejmostí. Nově

začínáme přednášky: strava - zdraví -
štíhlost s Lenkou Holas Kořínkovou.

Vaše ZP LÍPA

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

ČIŠTĚNÍ PEŘÍ do nového sypku
OPRAVA, ÚPRAVA, ČISTÍRNA 

A PRODEJ ODĚVŮ, kůže a kožichů, 
šití metráže.

Přecechtělova 2392, tel.: 606 858 018.
Po a Pá 8–12   Út, St a Čt 15–18

Prodám garáž v osobním vlastnictví.
Samostatně uzamykatelná, 

vjezd z ul. Nušlova. 
Uvolnění a cena po dohodě.
Volat tel.: 603 810 272

BOTIČKY U DRÁČKA
dětská certifikovaná obuv

Zrzavého 1083, Praha 6 – Řepy
www.botickyudracka.cz

FIRMA BURGR
Provádíme zednické práce – obklady, dlažby,

štukování, rekonstrukce bytů, koupelny.
Tel.: 602 836 698

Nabízím rekonstrukce bytových 
a nebytových prostor na klíč,
kompletní přestavby bytových jader, 
rekonstrukce koupelen, sádrokartonové podhledy a
příčky, zámečnictví, montáž a demontáž hliníkových
konstrukcí, střešní krytina, opravy a rekonstrukce
všech typů střech, výměna  dveří a oken, dodání veš-
kerého  materiálu. Tel.: 774 466 823,

email: yura.yura@seznam.cz
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V sobotu 2. července oslavili ka-
mennou svatbu, tedy 65 let spo-
lečného života, manželé Zdenka 
a Bohumil Charvátovi ze Stodů-
lek. Svůj slavnostní den si za
účasti členů rodiny připomněli 
v obřadní síni na radnici Prahy 13.

Za městskou část jim poblahopřál
radní Vítězslav Panocha. 
S přáním všeho nejlepšího do dal-
ších let se připojil také občansko-
správní odbor ÚMČ Praha 13.

Jana Dvořáková, 

vedoucí občansko-správního odboru 

Holešovická Tesla Arena se 
15. října od 10 hodin chystá na
největší dechovkový koncert 
a velkou diskotéku pro příznivce
dechovky a lidovky. Akci vyhla-
šuje Český rozhlas, Svaz malých
dechovek ČR a Folklórní sdru-
žení ČR. Realizací je pověřena

umělecká agentura Gejzír. Ve
velkém hudebně-zábavném po-
řadu Zlaté trumpety aneb De-
chovková hitparáda, v němž od
14 do 21 hodin zazní výhradně
české a moravské písničky, nepů-
jde o klasické vystoupení decho-
vek, ale v pravém smyslu slova 
o největší dechovkovou show 
v Evropě! Velký narozeninový
koncert odstartují už v 10 hodin
naše přední mládežnické kapely.

Hlavní program Zlatých
trumpet zahájí ve 14 hodin
Ústřední hudba Armády ČR.
Poté již zazní na 100 nejzná-
mějších a nejžádanějších hitů 

z vysílání rozhlasové Dechov-
kové hitparády v podání kapely
Josefa Vejvody, Mistříňanky
nebo Zorky Kohoutové... Po-
kračovat budou Josef Zíma,
Moravanka, vystoupí i stovky
mažoretek ze všech krajů ČR.
Diváky čeká i vystoupení dět-
ských folklórních souborů. 
V sedmihodinové přehlídce

Zlatých trumpet a taneční zá-
bavy se pokusíme o rekord do
Guinessovy knihy „Nejvíc ta-
nečníků dechovky pod jednou
střechou“. Akce Zlaté trumpety
chce dát na vědomí příznivcům
tohoto žánru, že tradiční česká
a moravská písnička je stále
tady a že žije! Více o akci na
www.zlatetrumpety.cz. Petr Šimáček

Manželství pevné jako kámen

Praha se stane hlavním městem dechovky

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

5. 9. Po prázdninách opět v klubu Svatava Bulířová

12.9. Beseda s pracovnicí pečovatelské  služby –
charity (Praha 13)
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

19. 9. Příprava na podzimní výstavu fotografií  z čin-
nosti jednotlivých klubů seniorů  v Praze 13

Svatava Bulířová

26. 9. Vzpomínání na časté pobyty ve Švýcarsku
Blažena Bednářová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

Informace pro členy všech klubů seniorů 
Pokud máte připravené fotografie na podzimní výstavu, ode-
vzdejte je do čtvrtka 8. září (způsob předání po telefonické
domluvě se Svatavou Bulířovou, tel. 251 623 165). Děkuji.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

6. 9. Poprázdninové povídání u kávy
13. 9.  Navrhneme program klubu do konce letošního 

roku, vybereme příspěvky na pohoštění
20. 9. Video na přání
27. 9. Společenské hry
Pokud bude zájem, naplánujeme celodenní výlet do
okolí Prahy.      

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

7. 9. Dojmy z prázdnin při kávě a čaji Helena Hrdoušková,

Roman Kosan

14. 9. Přednáška – novinky v psychologii
PhDr. Josef Vaško

21. 9. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka

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

7. 9. Setkání účastníků rekondičního pobytu   

12. - 23. 9. Rekondiční pobyt - Soběšice    

28. 9. Dieta - výpočet

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

Víte, kdo je autorem známé písničky Škoda lásky?
Na tři z vás, kteří nám do 30. září napíší správnou odpověď (adresa u soutěží na str. 39),
čeká volná vstupenka pro 2 osoby na tuto největší dechovkovou show v Evropě! 

SoUtĚž   SoUtĚž   SoUtĚž   SoUtĚž
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Kurzy salsy

Třináctka přivítala Přemysla Ruta

V září začínají ve Mlejně kurzy
salsy. Salsa s posilováním (spe-
ciálně pro ženy) - naučíte se sal-
su, merengue, bachatu, regga-
eton. Část hodiny bude
věnována i bodystylingu, tedy
posilování. Výuka bude probíhat
ve večerních hodinách, ale také
ráno pro maminky na mateřské 
s hlídáním dětí.

�Salsa pro děti - naučí se zá-
bavnou formou vnímat rytmus,
seznámí se s veselou kubánskou
hudbou a naučí se tančit. Nebu-
de chybět ani protažení a hry!
Kurz je vhodný pro holčičky 
i kluky.

Více info u lektorky Kamily
Kaucké na tel. 739 637 918 nebo
na www.esperanzadance.com.

Kamila Kautská

Atrium radnice ozdobily fotografie a kaligrafie
Téměř celý srpen byla v atriu
radnice k vidění výstava Foto-
grafie a kaligrafie. Na osmi pa-
nelech mohli návštěvníci
obdivovat 15 fotografií a 6 kali-
grafií, jejichž autorem je Emil
Franče, absolvent večerní školy 
S fotoaparátem za poznáním 

a člen Svazu českých fotografů.
Emil Franče získal za své foto-

grafie již řadu ocenění. Například
v roce 2009 a 2010 se stal absolut-
ním vítězem mezinárodní fotogra-
fické soutěže na téma Japan-chin,
kterou vyhlašuje anglický chovatel-
ský klub Japanese Chin Club.

Jeho práce mohli obdivovat
návštěvníci výstav nejen v České
republice, ale také v Belgii, Lotyš-
sku, Rusku nebo na Slovensku.

Výstavu připravilo Sdružení
pro pomoc lidem s mentálním
postižením. Více na www.spmp-
praha.cz.   Eva Černá

Poslední koncert letošní jarní
sezóny cyklu Třináctého na tři-
náctce proběhl v pondělí 
13. června. Hostitel večera pís-
ničkář Slávek Klecandr uvítal
posluchače písněmi se svatoduš-
ní tématikou a pak předal slovo
profesorovi pražské DAMU,
spisovateli a dramatikovi Pře-
myslu Rutovi. 

Toho mnozí znají také jako
zpěváka a klavíristu, zasvěceně
mapujícího historii písňového
žánru v českých zemích. Tento-

krát si však posluchači Tři-
náctky netradičně užili pouze
Rutova umění slova – a to s vel-
kou radostí a uspokojením. Ve-
čerem se prolínaly písničky
Slávka Klecandra s Rutovým
autorským čtením. Posluchači
brzy zjistili a ocenili, že Přemysl
Rut není jen výborným spisova-
telem, ale také skvělým hercem.
Četl přitom pouze ze dvou 
z mnoha svých knih.

Strašlivé Čechy, děsná Mora-
va je knížka věnovaná pověs-

tem, které autor umně dovyprá-
věl k novému, překvapivému
závěru. V knize nazvané V má-
mově posteli podobně citlivě 
a velmi vtipně přistoupil k po-
hádkám. 

Po letní dvouměsíční pauze se
mohou příznivci Třináctky těšit
na zářijové pokračování, ve kterém
Slávek Klecandr představí dva
skvělé kolegy - písničkáře Karla
Diepolda a Karla Vepřeka. Více
na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Petr Linhart

Program klubu Mlejn září 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 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu. Premiéra nového pro-
jektu. Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem na šá-
lách. Účinkují:  akrobacie: Stéphanie N´Duhirahe, Jana Klimová,
Eliška Brtnická a host zpěv (soprán): Diana Aivia housle: Monika
Růžková harfa: Hana Hrachovinová Hudba: Dvořák, Gershwin,
Bizet,Vivaldi, Rossini, Monti a další Choreografie: Eliška Brtnická,
Jana Klimová a Stéphanie N´Duhirahe.

Děti

25. 9. ne 15.00 BEZ ZEMĚ - divadlo Décalages. Fantazie pro loutku a dva herce-
akrobaty... vše trošku zasypáno kouzelným práškem.
http://www.decalages.eu/predstaveni/bez-zeme-2.html. 

2. 10. ne 15.00 SVATOVÁCLAVSKÁ ANEB PLÁŠŤ A HRUBÁ HALENA. Cirkus Že-
břík. Představení spojuje prvky činoherního herectví, loutkoherectví
a jarmarečního divadla a je vhodné pro mateřské školy i 1.stupeň zá-
kladních škol. Hraje, loutky vodí a zpívá: Kateřina Molčíková. Loutky
a scéna: Kateřina Kabešová. Délka představení: 40 min.
http://www.cirkuszebrik.com/.

Koncerty:

30. 9. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE -
DILEMMA IN CINEMA
– punk rock, COVERS
FOR LOVERS – punk
rock, CIVILNÍ OBRANA
– punk rock. Vstupné
100,- Kč.

6. 10. čt 19.00 ROCKOVÁ MLEJNICE - LOLA PALMER – rock grunge, PUBLIC RELA-
TIONS – crossover – křest CD. Vstupné 100 Kč.

Různé:

Pokračují kurzy rockové školy Come to jam - bicí nástroje, elektrická kytara. zpěv,
dále kurzy klasického klavíru a kytary, keramiky. V novém školním roce nebude
chybět ani pohybově-divadelní kurz s názvem Cirkus určený pro děti a mládež, pro
mládež a dospělé večerní kurzy vzdušné akrobacie.
Ceny kurzů pro  školní rok 2011/12 hledejte na www.mlejn.cz.
Zájemci se mohou informovat a hlásit na emailu  kurzy@mlejn.cz. 
Pro výstavy upravujeme vstupní prostor nové budovy Klubu Mlejn, zahájení je pláno-
váno na září 2011.

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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Školami. Informace podají Irena Tabachová, 603 553 279
(tanec), Inessa Lunová, 777 625 557 (klavír).

Pondělí 5., středa 7. a čtvrtek 8. 9.
• 16.00 - 18.00
Nábor Tanečního studia Mirabel 
PPřřeedd  vvcchhooddeemm  ddoo  FFZZŠŠ  TTrráávvnnííččkkoovvaa  
TS Mirabel pořádá nábor dětí do kurzů Irského tance, které
jsou určeny všem dětem ve věku 6 - 10 let a 10 - 15 let.
Předchozí taneční zkušenosti nepožadujeme, nevybíráme
ani podle talentu. Stačí vyplnit přihlášku a odeslat.
Více na www.tsmirabel.cz,  pekarkova.k@tsmirabel.cz.
tel.: 737 685 067.

Úterý 6. a čtvrtek 8. 9• 19.15 – 20.00
Aqua aerobik – zápis do kurzů
BBaazzéénn  GGyymmnnáázziiaa  JJ..  HHeeyyrroovvsskkééhhoo,,  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22447755
Dámský klub Linie nabízí pololetní večerní (20 – 21 hod.)
programy aqua aerobiku. Zahájení kurzu je již 8. 9. Více na
www.klublinie.atlasweb.cz, tel. 602 805 633.

Čtvrtek 8.  9.
Z Jinonic na Malou Ohradu 
SSttaarrtt  ––  ssttaanniiccee  mmeettrraa  JJiinnoonniiccee  ((ppřřeedd  vveessttiibbuulleemm))
Klub českých turistů oddíl TurBan pro vás připravil podve-
černí turistický pochod. Start je v 16.30 – 18.00, do cíle
u Restaurace U Šimáčků na Malé Ohradě byste měli dorazit
mezi 18. až 20. hodinou. Trasy měří 7,5 nebo 6 km.
Více na tel. 607 283 173, www.www.kct-praha-karlov-tur-
ban.webnode.cz.

Čtvrtky od 8.  9. • 16.00 - 17.00
Cvičení Zumby 
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo  22118899,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Veškeré informace podá Jana Civínová na tel. 724 249 283.

Čtvrtek - neděle 8. - 11. 9. • 9.00 - 15.00
Dny otevřených dveří 
DDěěttsskkéé  mmiinniicceennttrruumm  SSttooddůůllkkaa,,  ŽŽiivvccoovvýýcchh  1144
Nové dětské minicentrum Stodůlka nabízí kurzy pro před-
školní děti. Dopolední blok je určen především pro děti,
které nemají možnost navštěvovat MŠ, odpolední kurzy
jsou pro všechny zvídavé děti. Kurzy kombinují výtvarnou,
pohybovou i dramatickou výchovu. Více na
www.mcstodulka.cz, tel. 604 289 820.

Pátek 9. a sobota 10. 9. 
Stodůlecké pivnosti
HHoossttiinneecc  UU  ŠŠiimmááččkkůů  nnaa  MMaalléé  OOhhrraadděě
Zveme vás na již 14. ročník svátku dobrého jídla, skvělé zá-
bavy a jak název akce napovídá, také dobrého piva. Vybrat
si budete moci z 20 druhů zlatavého moku. Startujeme
v 17 hodin. Ani letos nebude chybět řada soutěží - hod
sudem do dálky, pití tupláku na čas, pivní štafeta, držení tu-
pláku v natažené ruce, konzumace bramborových knedlíků
na čas, pojídání pudingu a cukrové vaty, pití limonády, hod
míčkem na terč a další. K poslechu i tanci zahrají například

Míchačky betonu, Country skupina Balzám, Ruleta a mladé
kapely jako The Sisters, Bonebroke nebo BroumBand.
V pátek od 23.00 vás až do rána čeká disco, v sobotu od
11.00 je pro děti připravena pohádka.

Sobota 10. 9. • 9.00
Memoriál J. Holečka
SSppoorrttoovvnníí  aarreeááll  TTřřeebboonniiccee
Memoriál J. Holečka ve štafetě a požárním útoku. Zájemci
o požární sport jsou zváni. Propozice najdete na www.sdh-
trebonice.cz.

Sobota 10. 9. • 12.00
Pohádkový les v Prokopském údolí
SSttaarrtt  jjee  uu  nnáákkuuppnnííhhoo  cceennttrraa  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Na účastníky čeká cesta pohádkovým lesem, na které po-
tkají nejrůznější pohádkové postavičky a strašidla. Letos jich
bude k vidění přes 70. Ve stejnou dobu, tedy ve 12 hodin,
vypukne bohatý doprovodný program a rozjedou se atrakce
a další připravené aktivity. Novinkou budou bezplatné
atrakce pro všechny návštěvníky – skákací hrady, trampo-
lína, malování na obličej, bossaball a další. Vstupné do Po-
hádkového lesa je 50 Kč. Záštitu nad akcí převzal starosta
Prahy 13 David Vodrážka. Pro všechny děti je připravena
spousta dárků. Více na Facebooku Pohádkový les 2011,
www.rtcproduction.cz.

Neděle 11. 9.  
Vycházka do Prokopského údolí
SSrraazz  nnaa  kkoonneeččnnéé  aauuttoobbuussuu  nnaa  VVeellkkéé  OOhhrraadděě
Všesportovní oddíl SK Hala Lužiny po prázdninách zahájí
svou činnost zcela netradičně - vycházkou do Prokopského
údolí (nejen členů VŠO). Sraz je mezi 14.30 – 15.00 hod.
Na všechny čeká nejen vycházka, ale i řada sportovních dis-
ciplín (lanová aktivita, střílení z luku, házení na cíl, součin-
nost – spolupráce rodičů a dětí), podle počasí i opékání
buřtů. Vlastní činnost v jednotlivých oddílech bude
zahájena od 12. 9., zápisy do oddílů probíhají od
29. 8. Více na  www.skhalaluziny.wz.cz, na kolandovadag-
mar@seznam.cz, tel. 723 060 323.

Úterý 13. 9. • 19.30 
Třináctého na třináctce se třemi
písničkáři
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Sobota 3. 9.  • 9.00
IX. Stodůlecký vodník 
RReetteennččnníí  nnááddrržž  vv  CCeennttrráállnníímm  ppaarrkkuu
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již devátý ročník nezvyklého
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou
částí - plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Záva-
znou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 8. na adresu: Michl
Roman, Neustupného 1837, 155 00 Praha 13 – Stodůlky,
telefonicky na 222 955 868, 732 604 146 nebo na michlro-
man@volny.cz. Přihlásit se můžete také u pana Koutka na
tel. 604 791 592. Prezence je v 8.15 hod. Občerstvení je za-
jištěno. Více informací najdete na www.sdhstodulky.ic.cz.

Neděle 4. 9. • 10.00
Cyklistický závod Stodůlky – Karlštejn -
Stodůlky
SSttaarrtt  uu  AAvvttooeexxppoorrttuu  vvee  SSttooddůůllkkáácchh
Již XXIX. ročník amatérského cyklistického závodu pořádají
Cyklistický spolek Stodůlky ve spolupráci s Městskou částí
Praha 13 a společností Piccollo, spol. s r.o. Prezence závod-
níků bude od 8.00 do 9.30 hod. ve Spolkovém domě v ul. 
K Vidouli ve Stodůlkách. Trať závodu: Stodůlky - Řeporyje -
Ořech - Chýnice - Kuchař - Karlík - Dobřichovice - Lety - Mo-
řina - Hlásná Třebaň - Karlštejn a dále po tradiční trase přes
Kuchař do Řeporyj. Cíl je v Řeporyjích, ulice Krteňská, na
vrcholu stoupání. Podrobnosti k závodu získáte na
www.csstodulky.cz nebo na tel. 235 512 438.

Pondělí 5. - 16. 9. 
Prezentační výstava sociálních služeb
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Vernisáž výstavy, na které se budou prezentovat organizace
poskytující sociální služby, bude v pondělí 5. září v 17 hodin.

Pondělky 5. a 12. 9. a středy 7. a 14. 9. 
•17.00 - 18.00
Zápis do Tanečního a Hudebního studia
Dukát 
VVeessttiibbuull  FFZZŠŠ  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22332222,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Taneční studio Dukát - taneční aktivity ve stylu disco, jazz
dance, contemporary dance, scénického tance pro věkové
kategorie 6 - 9 let (zkoušky 2x týdně ve FZŠ Mezi Školami
v po a st 15 - 16 hod.), 10 - 15 let (po a st 16 - 17 hod.). Hu-
dební studio Dukát - výuka aktivní hry na klavír pro věko-
vou kategorii 5 - 15 let. Hodina 1 x týdně ve FZŠ Mezi

Kalendář akcí září
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Letošní koncertní cyklus Třináctého na třináctce pokra-
čuje čtvrtým dílem. Tentokrát si frontman skupiny Obo-
roh Slávek Klecandr pozval písničkáře Karla Diepolda 
a Karla Vepřeka. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbari-
érový. 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. 9. na 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Středa 14. a čtvrtek 15. 9. • 14.00 - 19.00
Zápis do keramického kroužku 
AAtteelliiéérr  KKeerraammBBaa,,  KKeettttnneerroovvaa  22005533
Všechny děti se zájmem o keramiku zveme k zápisu pro rok
2011/12. Kurzovné je 1 550 Kč/pol. (12 x 1,5 hod.) Termíny
naleznete na www.keramba.com.

Sobota 17. 9. • 9.30
Pražské cyklozvonění 
CCeennttrráállnníí  ppaarrkk,,  uu  dděěttsskkééhhoo  hhřřiiššttěě  ppoodd  ttuubbuusseemm  mmeettrraa  
Zveme vás na rodinnou akci na kole (s průvodcem) po
bezpečných cyklotrasách v Praze se zábavným progra-
mem. Společná akce několika městských částí se váže 
k Týdnu mobility 2011. Cyklisté na startu dostanou oran-
žová trička s logem Pražského cyklozvonění a zvonky.
Cyklistická přilba je povinnou vlastní výbavou. Doporu-
čujeme tuto akci dětem asi od 7 let. Odpolední program
je v režii MČ Praha 4 a bude se konat v prostoru A Parku
– U Ledáren, Praha 4. Účastníky čekají soutěže, hry 
a ukázky z oblasti cyklistiky a dopravy. Těšíme se s vámi
na společnou cyklojízdu Prahou. 

Neděle 18. 9. • 14.00
Celostátní finále Albert Triatlon Tour  
UU  GGaalleerriiee  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Amatérská série triatlonových závodů pro děti z dětských
domovů i z řad veřejnosti Albert Triatlon Tour míří do cíle.
Své síly změří nejen finalisté všech věkových kategorií z jed-
notlivých krajů, ale mohou se zúčastnit i všechny holky
a kluci od 7 do 18 let závodící úplně poprvé. Na vítěze všech
pěti věkových kategorií finálového závodu čeká opět jízdní
kolo profesionálů. Na programu je i profesionální podívaná
– freestylová  exhibice BMX Jana Valenty. Registrace pro-
bíhá na formuláři na www.alberttriatlontour.cz a pak na
místě závodů od 13.00. Více na www.alberttriatlontour.cz,
www.tomasslavata.cz. 

Neděle 18. 9. • 9.00
Poutní bohoslužba
SSoouukkrroommáá  bbaarrookknníí  kkaappllee  NNaalleezzeenníí  ssvv..  KKřříížžee,,
SSttooddůůllkkyy
V této kapli se konají pravidelné nedělní bohoslužby vždy
od 9.00 hodin. Kaple se nachází při železniční trati Smí-
chov - Zličín. Je dostupná ze stanice autobusů č. 164 
a 225 Bílý Beránek (cca 5 minut chůze) nebo ze stanice
tramvají č. 9 a 10 Hlušičkova (cca 15 minut chůze). Náv-
štěva kaple není vhodná pro osoby se sníženou pohybli-
vostí a s kočárky, a to s ohledem na terénní podmínky
přístupu a na to, že v kapli nejsou lavice. Bližší informace
na kaple.sv.krize@seznam.cz.

Pondělí 19. 9. • 10.00
Vernisáž výstavy „Odpovědné školy
Prahy 13“
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Tisková konference spojená s vernisáží výstavy, která pre-
zentuje projekty Prahy 13 směřující k významným úsporám
energie v budovách mateřských a základních škol. Výstava
potrvá do konce září.

Úterý 20. 9.
Zápis do kurzů Hudební školy Renesance 
KKaakkoossoovvaa  997788//44,,  ŘŘeeppoorryyjjee
Ukázkové hodiny a zápis do kurzů – 9.00 – 11.30 Hraje celá
rodina – Broučci (rodiče a děti do 4 let), 17.15 – 18.15 Hraje
celá rodina – Brouci (rodiče a děti 4 – 8 let). Do obou kurzů
lze ale zařadit starší i mladší sourozence. Více na www.rene-
sance.info. Místa na ukázkové lekci je třeba si předem  rezer-
vovat u lektorky Z. Světlíkové na tel. 608 323 620.

Úterý 20. 9. • 18.30
Přednáška z cyklu Prokopská zastavení 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení na téma Krédo. Přednášet bude Ondřej Bastl. Během
přednášky bude promítána prezentace. Vstup bezbariérový,
vstupné dobrovolné.

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.

Sobota 24. 9. • 14.00 – 21.00
Druhý česko-německý Oktoberfest
NNěěmmeecckkáá  šškkoollaa  vv  PPrraazzee,,  SScchhwwaarrzzeennbbeerrsskkáá  11,,  JJiinnoonniiccee
Srdečně vás zveme na festival v česko–německém duchu.
Čeká na vás odpoledne plné her, hudby a dobrého jídla. Vy-
stoupí školní kapely i pravá bavorská kapela Die drei Muha-
gln. Pro děti budou připraveny atrakce nebo soutěže. Více
na www.dsp-praha.cz.

Pondělí 26. 9. a úterý 27. 9.
Putovní výstava Každý svého zdraví
strůjcem 
SSlluunneeččnníí  nnáámměěssttíí,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
S touto výstavou se už čtvrtým rokem vydává Liga proti ra-

kovině na pouť po českých a moravských městech. Hlavním
cílem akce je oddémonizovat závažné, deprimující téma ra-
koviny. Liga proti rakovině Praha představuje téma rakoviny

a její prevence z přívětivější
tváře, proto uvidíte i vtipy
Vladimíra Jiránka, Jiřího
Slívy, Miroslava Bartáka
nebo vynikající fotografie
Františka Dostála. Součástí
expozice jsou i panely ur-
čené dětem Výstavu si mů-
žete prohlédnout v pondělí
od 10.30 do 18.00 a v úterý

od 9.00 do 17.00 hodin. Vstup na výstavu i všechna vyše-
tření a zdravotnické publikace jsou zdarma. Nad akcí přijal
záštitu starosta David Vodrážka. Bližší informace na
www.denprotirakovine.cz.

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).

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. 

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.

Pátek 7. 10. • 20.00
Tradiční Svatováclavské vinobraní 
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee

Kalendář akcí září
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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.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Zápisy na volná místa do kroužků a klubů pořádaných DDM
Stodůlky stále pokračují. Nabízíme zájmové aktivity pro ro-
diče  s dětmi na mateřské dovolené (AJ s hlídáním, tvoření
pro rodiče s dětmi, odpolední programy…), pro předškolní
děti (AJ, Hurá do školy), pro školáky (bubnování, cvičení na
míčích, irský tanec, fotografický kroužek, multimediální
prezentace a komunikace, klub instruktorů), pro mládež
i dospělé zájemce (nová hodina aerobiku se zumbou
s novou lektorkou Šárkou, lidová dílna, taebo, večerní kurzy
tvoření). Najdete u nás činnosti v oblasti hudební, pohy-
bové, jazykové, tvořivé, technické a další speciální nabídky. 

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

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277

Pondělí 5. 9.
Zápis do kurzů na nové pololetí 
Přijďte si spolu s dětmi zacvičit, zatančit, zaskákat na trampo-
línkách (již od 2 let), tvořit, učit se anglicky, prostě se bavit!

Úterý 13. 9.
Nové pololetí začíná 
Otevíráme nové kurzy.

Rodinné centrum Andělky, které dříve sídlilo v ulici
K Zahrádkám, změnilo působiště. Nyní jeho kurzy
naleznete ve Spolkovém domě, v ulici K Vidouli 727. 
Více informací o činnosti naleznete na
www.andelky.cz.

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

Sobota 17. 9. • 10.00 - 15.00            
Jak stromy prospívají lidem - vycházka
do Šárky
ŠŠáárreecckkéé  úúddoollíí
Vít Syrový a M. Dobromila budou cestou povídat o léčivé
síle stromů, keřů a podzimních bylinek. Vhodné pro
všechny věkové kategorie i pro maminky s kočárky. S sebou
jídlo na piknik, pláštěnky, hudební nástroje, prázdné igeli-
tové tašky na úklid odpadků. Sraz před 10. hod. na louce
u konečné tramvají Šárka. Poplatek 70 Kč/os., děti zdarma.
Více na www.vitsyrovy.cz.

Pondělí 19. a čtvrtek 22. 9. • 9.00, 10.00 a
11.00             
Ukázkové hodiny HŠ Yamaha – zápis
do kurzů
Děti budou podle stáří rozděleny do dvou výukových stupňů
– Robátka (4 - 18 měs.) a První krůčky k hudbě (do 4 let).
Náplní hodiny je zpěv, rytmika, používání jednoduchých hu-
debních nástrojů nebo pohybové vyjádření. Letos máme
možnost otevřít ještě odpolední pokračovací kurz Rytmické

krůčky pro děti od 4 do 6 let. Kontakty a více informací na
www.mcprokupek.cz.

Úterý 20. 9. • 9.30 – 11.30           
Zdravé vaření s M. Dobromilou –
slunečnice
Upečeme si tvarohové slunečnicové rohlíčky s pomazánkou
ze semínek. Vhodné pro maminky s miminky i většími
dětmi, vstupné 170 s jídlem v ceně. Zájemce prosíme o na-
hlášení den předem - SMS na tel. 775 690 806.  

Pátky 23. 9. a 7. 10. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením 
Děti mají k dispozici hračky, trochu se protáhnou při cvičení
s říkadly, něco si možná i vytvoří, ale hlavně se pobaví. Tato
herna je k dispozici každý pátek, není-li uvedeno jinak.

Úterý 27. 9. • 9.30 – 11.30
Herna a výtvarka pro nejmenší – ovoce 
Práce pro maličké ručičky, kterým pomohou maminky.
Vezměte s sebou zdravé ovocné svačiny, pracovní zástěrky
a přezutí. Těší se Lenka S. 

Pátek 30. 9. • 9.30 – 11.30
První pomoc u dětí 
V rámci přednáškového cyklu s názvem Děti v péči mami-
nek, babiček a prababiček aneb To za našich časů nebývalo
se tentokrát zaměříme na první pomoc u dětí. Na besedu
a výuku v praxi jsme si pozvali odborníky ze společnosti
Ready2help. Přihlášky prosíme předem na tel. 602 146 987
formou SMS nebo mailem na veronika@veget.cz. Hlídání
dětí zajištěno, cena 80 Kč.

Sobota 1. 10. • 15.00
Indiánská bojovka v Třebonicích
KKeemmpp  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Podzimní exkurze do zahrádky a do týpí - idiánské byliny
v zahradě. Čeká vás bojovka, příprava indiánských placek na
ohni, léčivého čaje... Vstupné pro rodinu 180 Kč. Večer mož-
nost spaní v týpí s ohněm uvnitř, s vlastním spacákem za 100
Kč, děti zdarma. Zájemce prosíme o nahlášení předem - SMS
na tel. 775 690 806. Více na: www.drusus.com.

Úterý 4. 10. • 9.30 – 11.30
Herna a výtvarka pro nejmenší –
domeček 
Ze špejlí stěny a střechu, prstové barvy vybarví domeček.
Pracovní oblečení a přezutí s sebou. Těší se na vás Lenka S. 

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

Kalendář akcí září
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MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
Čtvrtky 15. -  29. 9. • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,  SSttoo--
ddůůllkkyy
Zveme vás na pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky)
a dospěláků ve velké tělocvičně. Na cvičebních hodinách 

v září proběhne zápis zájemců o cvičení. 

Úterky a středy • 9.00 – 12.00
Aktivity pro děti a rodiče v herně
OObbcchhooddnníí  ppaavviilloonn  LLuukkaa  IIII,,  MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866
V polovině září otevíráme novou hernu na Lukách (vedle Al-
berta), kde vás čeká program pro batolata (výtvarné, pohybové
i hudební aktivity), rehabilitační cvičení, kavárna, tvořivé dílny
pro dospělé a další. Začínáme 13. 9. Přijďte se podívat. 

Více informací o aktivitách Mateřského centra 
Rybičky získáte na www.mc-rybicky.webnode.cz.

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

Happy Mondays
Každé pondělí v září mají vstup do zoo za korunu fotogra-
fové (podmínkou je účast v zářijové fotosoutěži).

Důležité mezníky v historii pražské zoo 
Každý měsíc se můžete na www.zoopraha.cz; www.face-
book.com/zoopraha nebo přímo v areálu zoo seznámit s dů-
ležitými událostmi, stavbami nebo třeba zvířaty. V září se
zaměříme na léta 80., která jsou ve znamení Pavilonu koč-
kovitých šelem.

Sobota 3. 9. - Za zvířaty z plakátu 
Znáte zvířecí osobnosti kampaně Seznamte se? Přijďte se
seznámit!

Neděle 4. 9. - Odpolední vzpomínání u čaje 
Zavzpomínejte s našimi pamětníky, jak se v průběhu let
měnila práce chovatelů. Akce začíná v 16 hodin v kavárně
Černohouska.

Čtvrtek 15. 9. - Homo sapiens nightworki opět pomá-
hají
Díla, která vytvořili členové skupiny Nightwork při svém po-
bytu v Zoo Praha, se draží od 5. do 11. září v internetové
aukci na www.aukro.cz. Výtěžek aukce podpoří projekty Po-
máháme jim přežít.

Neděle 18. 9. - Do zoo nejen za zvířaty 
Tematické prohlídky, tentokrát na téma Sochařské 
objekty v zoo. Areálem provede zájemce historička 
umění Markéta Vinglerová. Sraz v 16 hodin u hlavního
vchodu do zoo.

Sobota 24. 9. - Parníkem do zoo
Zábavný program, v rámci kterého se představují pražské
domy dětí a mládeže.

Středa 28. 9. - Jubilejní slavnost
Zoo Praha slaví 80. narozeniny, slavte s námi a našimi zví-
řaty!

Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.
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VAŠÍM OBJEKTIVEM. Takovouhle kompozici vyrobí jedině šťastná náhoda. Dvojča-
ta v pozadí, stará Jeremiáška vpravo a v popředí kňour „na dopolední vycházce“.
Fotografii pořídil 8. června Dan Novotný.

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Při pohledu na fotografii Martina Kotmela člověku malinko
běhá mráz po zádech. Pořídil ji 13. července ze svého bytu v ulici U Jezera. Blesk
právě uhodil do jednoho z domů v ulici K Zahrádkám. 

Autor: Pavel Talaš

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� So 10. 9. KAŠNY, FONTÁNY, NÁDRŽE A PÍTKA NA PETŘÍNSKÉM VRCHU. Připo-
meneme si ty známé i pozapomenuté, jako umělecké objekty, ale také jako bývalá cen-
tra společenského života a zdroje pitné vody obyvatel města. Vydáme se Petřínskými
sady do Kinského zahrady a na náměstí Kinských. Povíme si o vodotrysku u Nebozízku 
a dozvíte se, kde se říká „U žabiček“. Začátek akce ve 14.00 u horní stanice lanové dráhy
na Petřín. Cena 100/70 Kč. Zdeňka Kobylková
� So 17. 9. KDE SKONČIL BABINSKÝ, ZNÁMÝ LOTR MEXICKÝ? Za místem posledního
odpočinku loupežníka Václava Babinského nemusíte až na „kopeček v Africe“, stačí se
s námi vydat do Řep. Vycházka vás poté seznámí s barokním zámečkem velkovévodkyně
Toskánské v Hostivicích nebo s gotickou tvrzí pánů z Dražic. Začátek akce cca ve 13.30  na
zastávce autobusu č. 225 Řepský hřbitov (jede od metra B Nové Butovice ve 13.02). Pěší
trasa cca 6 km. Pavla Lešovská

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

� Pošťačka zvoní u dveří. Otevře jí malý,
asi sedmiletý chlapec. V ruce pivo, v puse
zapálený doutník. Šokovaná pošťačka se
ptá: „Ehmm... Ahoj, jsou rodiče doma?“
Chlapeček potáhne z doutníku, kouř vy-
foukne směrem k pošťačce, odklepe popel
na koberec, zamrká a prohodí: „No, co
myslíš? Jsou?“ 

� Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás,
nedávejte už dětem úlohy z matematiky,
ve kterých láhev piva stojí korunu sedmde-
sát. Manžel pak nemohl celou noc usnout!“

� Vykoukne žralok z vody na rybáře: „Tak
co, berou?“ „Kdepak, ani ťuk“ „Víš co? Vy-
kašli se na ně a pojď si zaplavat“.

to jSoU tEda FóryKuchyňský koutek
Lilek, baklažán nebo tykev grilované
s medem a zázvorem
Suroviny: plátky čerstvé očištěné zele-
niny, sůl, med, strouhaný čerstvý zázvor,
krájený česnek, některé ostré koření
(pepř, kurkuma, pálivá paprika), olej
Postup: Tykev, lilek, baklažán očistíme,
tykev na rozdíl od lilku a baklažánu
oloupeme a nakrájíme na plátky cca 
1 cm silné. Velikost plátků volíme podle
toho, jak velké kusy budeme podávat,
neboť zelenina při grilování již tvar příliš
nezmění. Zeleninu nejdříve osolíme 
a necháme asi 30 minut odpo-
činout, říká se tomu vyplakat,
protože sůl odebere ze zele-
niny přebytečnou vodu. Mezi
tím smícháme med, mletý zá-
zvor, krájený česnek, podle
chuti můžeme přidat některé
ostré koření, ale to opatrně.
Záleží na tom, pro koho grilu-
jeme. Pak nakrájenou zeleninu
potřeme olejem a připravenou
směsí a grilujeme na středně

vyhřátém grilu cca 5 minut. Můžeme
také zvolit variantu, kdy plátky zprudka
opečeme a poté pomaleji dopékáme. 

Grilovanou zeleninu můžeme podá-
vat jako samostatný bezmasý pokrm, 
a to jak samostatně, tak i ve směsi s ji-
nými druhy grilované zeleniny. Hodí se
také jako příloha ke grilovanému masu
– především ke krůtě, kuřeti, vepřo-
vému. Svoje kouzlo má i vychlazená gri-
lovaná zelenina jako příloha.

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR
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Čtenářská soutěž
První poprázdninovou Čtenářskou soutěž věnujeme bezesporu nejslavnějšímu čes-
kému sportovci a legendě světové atletiky (19. září 1922, Kopřivnice – 21. listopadu
2000, Praha). Trénoval za každého počasí, na sobě měl často těžké válečné kanady na-
místo speciálních běžeckých bot. Tvrdil, že při závodě tak získá pocit lehkých nohou.
Měl i speciální „tréninkovou pomůcku“. Často běhal se svojí manželkou na zádech. 

Při hledání jeho jména vám, dětem do 15 let, pro které je tato část soutěže určena,
pomohou obrázek Jana Babky, naše textová nápověda a v případě potřeby i rodiče.

K atletice se dostal zcela náhodou, když ho coby studenta Baťovy průmyslové
školy ve Zlíně donutil vychovatel zúčastnit se tradičního běhu městem. Ten-
krát, to se psal rok 1941, doběhl druhý. V říjnu 1943 absolvoval svůj první
závod na 5 000 m a následující rok
vytvořil svůj první český rekord –
na 2 000 m dosáhl času 5:33,4. 
O rok později jako první český
atlet zaběhl 5 000 m pod 15
minut. Následovala dlouhá řada
úspěšných vystoupení a medailo-
vých umístění na nejrůznějších
sportovních šampionátech. Snad
nejúspěšnější byla XV. olympiáda v Helsinkách, která se konala v roce 1952
(to už byl čtyři roky ženatý s oštěpařkou Danou Ingrovou). Zde zvítězil v běhu
na 5 a 10 tisíc metrů a aby toho nebylo málo, přidal i zlato v maratónu, který
běžel vůbec poprvé. S aktivní atletickou kariérou se rozloučil v roce 1958. 
V roce 1975 mu byla jako prvnímu českému sportovci udělena Mezinárodním
výborem pro fair play při UNESCO Cena Pierre de Coubertina.

V červnu správně odpověděli ti, kteří poznali Jana Husa. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Dominik Hrabě, Stodůlky

Volné vstupenky do pražské zoologické zahrady dostanou:
Vlasta Alexanderová, Lužiny; David Míšek, Velká Ohrada;
Eliška Svobodová, Velká Ohrada 

Soutěžní otázky na září:
1) Komu se nejlépe vedlo v soutěži Ekoslunovrat?
2) Znáte jména architektů Hanavského pavilonu?
3) Kdy a kde se konají Stodůlecké pivnosti?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1) Které pěvecké sbory se zapojily do projektu Květinový den?
Noctuella, Kulíšci a Sovičky 
2) Kolikáté narozeniny oslavila slavná herečka Zita Kabátová?
98. narozeniny
3) Kdy a kde se budou konat Třebonické letní hry?
13. srpna u rybníka v Třebonicích

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Libuše Pechatá, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září 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

�
Záříjová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Záříjová křížovka
Nejunikátnější z pyra-
mid je bezesporu Chu-
fuova (též Cheopsova)
pyramida, která se na-
chází na pyramidovém
poli ... (viz tajenka). Tak
daleko cestovat nebu-
deme, nicméně do py-
ramidy vás pozveme. Je
výrazně blíže. V rámci
venkovních prostor je unikátní a léčivá relaxační pyramida návštěvníkům k dispozici
v Aquaparku Barrandov.

Pokusy po celém světě dokazují léčivé účinky pyramid. V pyramidě se léčí neu-
rózy, revmatické bolesti a migrény, vedou se poúrazové rehabilitace, reguluje se lát-
ková výměna, v pyramidě se rychleji hojí rány, pohmožděniny a krevní výrony.
Pozitivní účinek pyramidy se prý projevuje i při závažnějších zdravotních problé-
mech, při kterých pyramida urychluje a zmírňuje průběh onemocnění, příznivě pů-
sobí na zdravý spánek, dodává sílu a energii... A protože nejlepší léčbou je „léčba“
preventivní, doporučuje se i zdravým lidem navštívit pyramidu alespoň 2x ročně.
Může se tím údajně předejít zbytečným onemocněním, bolestem, případně i psy-
chickým problémům. Více na www.aquadream.cz.

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

Červnová tajenka: ...JSOU ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY LÍPA.
Výherci: Marta Pospíšilová, Stodůlky; Milan Zubek, Stodůlky; Martin Meliš,
Zličín. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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