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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
ZRUŠILA 
významnou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášenou v otevřeném řízení pod názvem 

Pořízení DPS - opakování dle § 84 odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť po posouzení kvalifikace a nabídek byli z účasti v zadávacím řízení vyloučeni 

všichni uchazeči 

SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem BONARON, s.r.o., se sídlem Drahotínská 8/188, Praha 5 k veřejné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce pavilonu B4 ZŠ Kuncova 1580, vyhlášenou 

obesláním 3 firem pod evid. číslem P13 - 27831/2014 a smlouvu o dílo 

SCHVÁLILA
a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši celkem 280 000 Kč na podporu sportovní 

činnosti (každé organizaci 40 000 Kč): SDH Stodůlky, Senior Help, HB Basket Praha, R TEAM, 

SDH Třebonice, Pétanque pro vás, Cyklistický spolek Stodůlky 

b) poskytnutí finančních prostředků na nákup samojízdné travní sekačky k údržbě 

sportovních areálů v Třebonicích ve výši 49 999 Kč

SOUHLASILA
s vyhlášením 2. grantového řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2014 a schválila podmínky pro po-

skytnutí grantu městské části Praha 13 ve 2. grantovém řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 2014

UDĚLILA
bronzovou pamětní medaili městské části Praha 13 panu Josefu Sousedíkovi, in memoriam, za životní 

zásluhy celospolečenského významu, kterou převzal syn Tomáš Sousedík

  SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, podané uchazečem spol. SSK - stavební společnost Kolář, s r.o., se sídlem 

Tehovská 7, Praha 10, neboť nabídka této společnosti byla dle předem zveřejněných hodnotících kritérií 

vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem Rekonstrukce šaten v základních školách na území MČ Praha 13 pod evid. číslem veřejné 

zakázky P13-22934/2014 

SCHVÁLILA
poskytnutí finančního příspěvku na podporu činností nestátní neziskové organizace zajišťující dlouho-

době organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže: 

1. TJ Sokol Stodůlky ve výši 1 000 000 Kč

2. HC KERT PARK Praha ve výši 1 000 000 Kč

3. SK Motorlet Praha ve výši 1 000 000 Kč

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchazečem Bosta holding a.s., Vrbova 40/4, Praha 4 

k veřejné zakázce malého rozsahu Opravy schodišť a pěších komunikací v MČ Praha 13, rok 2014, neboť 

nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a předložený 

návrh smlouvy o dílo

SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem PROFIMEDIA, s.r.o., se sídlem Třída Spojenců 18, Opava k veřejné 

zakázce malého rozsahu na výukové pomůcky do základních škol - FZŠ Brdičkova 1878, FZŠ Trávníč-

kova 1744 a FZŠ Mezi Školami 2322, Praha 13 - vyhlášené dne 16. 6. 2014 obesláním 4 firem pod 

ev. č. P13 - 33358/2014 a smlouvu o dodávce výukových pomůcek do škol MČ Praha 13 

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem spol. PROMINECON CZ, a.s., se sídlem Revoluční 25/767, 

Praha 1, neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele 

k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez uveřejnění s názvem Rekonstrukce sociálního 

zařízení v objektech mateřských škol na území Prahy 13 - dodatečné práce, pod evid. číslem veřejné 

zakázky P13-38806/2014 a návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VYTVOŘILO
pro komunální volby konané v roce 2014 na území městské části Praha 13 v souladu s ustanovením 

§ 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, jeden volební obvod 

a STANOVILO
a) dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, pro volební období let 2014 – 2018 35 členů zastupitelstva 

b) dle ustanovení § 95 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

pro volební období let 2014 – 2018 9 členů rady
SCHVÁLILO
záměr realizace akce Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13 

a SOUHLASILO
s uvolněním finančních prostředků v max. výši 4 mil. Kč včetně DPH na uvedenou akci, pouze v případě 

získání dotace v předpokládané výši cca 8 mil. Kč. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Sdělení úřadu a městské části

Papírové vývěsky nahradí monitory
V současné době na radnici vrcholí realizace projektu Interaktivní úřední desky 

(CZ.2.16/1.2.00/21550), financovaného v rámci Operačního programu Praha – Konku-

renceschopnost. Cílem projektu je plná elektronizace úřední desky, to znamená, že vý-

věsky s papírovými dokumenty budou plně nahrazeny elektronickým zobrazovacím 

zařízením. Přinese to řadu výhod, například automatické zobrazovaní dokumentů v po-

žadovaných vývěsných termínech, plnou dostupnost aktuálních dokumentů na desce 

24 hodin denně, jednoduché a srozumitelné vyhledávání dle základních stanovených 

kritérií. Uživatelsky přívětivá obsluha desky a čitelnost dokumentů odpovídá ustanovení 

zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a vyhlášky 64/2008 Sb. 

 Martin Šmíd, vedoucí oddělení e-governmentu a fondů EU

Informace k poplatku za psy
Nastalo období, kdy mají být uhrazeny veškeré platby u poplatků za psy (1. splátka byla 

splatná do 31. 3., druhá do 31. 8.). Dovoluji si proto připomenout, že nezaplacení těchto 

poplatků může vyústit až v jejich exekuční vymáhání od držitele psa.

Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost trvá. Nezapla-

cení poplatku není signálem pro příslušný úřad, že držitel psa již nemá povinnost popla-

tek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, došlo k odstěhování poplatníka apod.). 

Psa je nutné v takových případech odhlásit a ukončit jeho evidenci z hlediska místního 

poplatku (osobně nebo písemně, včetně vrácení evidenční známky).

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 a lze jej provést na bankovní účet 

dlužníka či jeho manželky/manžela, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé soci-

ální dávky, apod. (v krajním případě i předáním soudnímu exekutorovi).

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

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní 

a poplatků, Sluneční náměstí 13, tel. 235 011 411; fax 235 011 414; 

e-mail CizaM@p13.mepnet.cz. 
Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

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

8.   9. od 14.30 do 17.00
 
9. 10. od   8.00 do 11.00
 

12. 11. od 10.30 do 13.30
 
15. 12. od 14.30 do 17.00
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Starosta městské části David Vodrážka vás zve

na 21. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 17. září 2014 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde 

si můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu 

placení, reklamace, atd. Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu 

s logem Pražské plynárenské, a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí 

u oční kliniky v následujících termínech:

 

Mobilní kancelář poskytuje zejména následující služby:

- zahájení, převod a ukončení odběru zemního plynu

- změny způsobu placení, zasílací adresy, jména atd.

- převzetí reklamace

- výměna, kontrola a zaplombování plynoměru

- informace k otázkám, souvisejícím s dodávkami zemního plynu

- tiskopisy a informační brožury

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. 

Bližší informace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 366 a 267 175 202, 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a. s.

Pražská plynárenská přijede za vámi
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Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580, 158 00, Praha 5

Ústředna: 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

Kluby 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

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 ........ Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz

  Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu, www.snop13.cz

Strana zelených a občané Prahy 13 ................ tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz

  www.praha13.zeleni.cz

TOP 09 ..............................................................................................vseferna@upcmail.cz

 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Vážení čtenáři,

po letní přestávce a návratu z vašich prázdnin a dovolených, vám opět nabízíme zprávy 

z městské části, kde jste doma. Zářijové číslo bývá tradičně nabité, protože se do něj 

musí vejít nejen události, které se uskutečnily v srpnu, ale i v červnu a červenci. V tomto 

čísle ale najdete mnohem víc. Nepřehlédněte například pozvání na akce Festivalu vol-

ného času, který vám bude nabízet širokou škálu zájmových činností od 5. září až do za-

čátku října. Podrobný program festivalu najdete uvnitř čísla na stranách 12 - 13. Kromě 

toho ale nechybí ani tradiční kalendář akcí, který je v září opravdu velmi pestrý a roz-

sáhlý. Nechte se pozvat!

Starosta David Vodrážka se v Přímé lince zabývá problematikou výstavby domova pro 

seniory a na dalších stránkách hodnotí výsledky uplynulého volebního období, stejně 

jako jeho zástupce Aleš Mareček. Informace pro voliče najdete na straně 21. Téma STOPu 

vás seznámí s letními rekonstrukčními pracemi ve školách. Doporučuji vám také rozho-

vor o velmi zajímavé a poměrně málo známé osobnosti – geniálním technikovi a vlas-

tenci Josefu Sousedíkovi. 

Přeji vám příjemné čtení a připomínám, že až do 28. září se můžete na radnici přijít podívat 

na krásnou výstavu stavebnice Merkur a případně se i vrátit do dětství a něco si smontovat.

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 15. 9. 2014 Distribuce: 3.  – 10. 10.

Bude se tady někdy stavět dům pro senio-
ry, o kterém se před časem tolik mluvilo?
Péče o dříve narozené spoluobčany 
patří trvale k našim prioritám. 
Proto jsme už v roce 2006 rozhodli 
o přestavbě bývalé školy „malá 
Trávníčkova“, která byla málo vyu-
žívaná, na nové sídlo pro Středisko 
sociálních služeb Prahy 13. Dnes je 
budova známá jako Dům sociál-
ních služeb Lukáš. Pod jednu stře-
chu se tak dostala řada činností 
ve prospěch seniorů – je tam sídlo 
pečovatelské služby, denní stacionář, 
dobře vybavené středisko hygieny, 

jídelna, počítačová učebna a klu-
bovna pro setkávání klubů seniorů, 
jejichž aktivity dlouhodobě podpo-
rujeme. V části objektu jsou také 
byty, ty však zdaleka nepokrývají 
potřebu. Proto jsme od počátku 
velmi intenzivně podporovali záměr 
hlavního města Prahy postavit 
domov pro seniory na našem 
území. Byl vybrán pozemek v místě 
dnešní konečné autobusů ve Sto-
důlkách a byl zpracován projekt, 

o kterém se před několika lety psalo 
i ve STOPu. Městská část poskytla 
magistrátu veškerou potřebnou 
součinnost a také stavební úřad 
provedl bez průtahů všechny admi-
nistrativní kroky, takže již v roce 
2010 bylo vydáno územní rozhod-
nutí a v roce 2011 stavební povo-
lení. Vypadalo to, že nic nebrání 
zahájení výstavby, stačilo jen uvolnit 
potřebné finanční prostředky. Poté 
ale došlo na hl. městě k zásadním 
personálním změnám a pro nové 
vedení již nebyla stavba domu pro 
seniory prioritou. Mohu vás ujistit, 

že jsme opakovaně žádali, aby se 
vedení Prahy touto otázkou zabý-
valo a uvolnilo alespoň prostředky 
na zahájení stavby, ale neměli jsme 
žádnou valnou odezvu. Po delším 
mlžení nám bylo nakonec sděleno, 
že hl. město nemá na realizaci pro-
jektu peníze a že ho odkládá. Také 
v našem zastupitelstvu se o výstavbě 
mnohokrát diskutovalo. Zazněly 
hlasy, že Praha 13 má projekt oka-
mžitě převzít a postavit domov 

za vlastní prostředky. To samo-
zřejmě vypadá velice snadno, ale tak 
jednoduché to není. Dům seniorů 
podle projektu hlavního města byl 
zamýšlený jako celopražský a po-
skytl by místo i klientům z jiných 
městských částí. Stavba byla navr-
žena dost velkoryse a její výstavba 
by byla pro městskou část příliš fi-
nančně náročná, stejně jako provoz. 
Praha 13 sama tak velký domov ne-
potřebuje. Nabízeli jsme magistrátu, 
že se budeme na výstavbě finančně 
podílet, ale ani na tuto nabídku ve-
dení hl. města nepřistoupilo. Pro-
tože hrozilo, že dokonce propadne 
platné stavební povolení, iniciovali 
jsme jeho prodloužení. V lednu 
2013 jsme požádali o převedení 
práv stavebníka a výpůjčku dotče-
ných pozemků, aby projekt nebyl 
úplně smeten ze stolu. Ani k převe-
dení však nedošlo. 

Věřím, že v budoucnu hl. město 
přehodnotí svůj přístup a že k reali-
zaci projetku dojde. My jsme ale 
nechtěli čekat a rozhodli jsme se, že 
souběžně podnikneme i jiné kroky 
k získání potřebných bytů pro senio-
ry – zakoupením nejlépe již hoto-
vého objektu. V srpnu 2013 jsme 
vyhlásili veřejnou zakázku na poří-
zení domu pro seniory s kapacitou 
100 – 200 lůžek. Protože se v zá-
konné lhůtě nepřihlásil žádný 
uchazeč, musela být veřejná zakázka 
koncem loňského roku zrušena. 
Letos na jaře jsme veřejnou za-
kázku vyhlásili znovu. Přihlásili se 
tři uchazeči, protože však ani jeden 
z nich nedoložil všechny potřebné 
dokumenty, musela být tato veřejná 
zakázka v souladu se zákonem zru-

šena. Neprodleně jsme ji ale 
v červnu opět vyhlásili. Tentokrát se 
přihlásil pouze jeden uchazeč, což 
je bohužel podle současného znění 
zákona o veřejných zakázkách také 
důvodem ke zrušení zadávacího ří-
zení. Budeme ale v tomto úsilí po-
kračovat, vyhlásíme zakázku 
opětovně a jsem přesvědčen, že se 
nám nakonec vhodný objekt pro 
domov pro seniory podaří vysoutě-
žit. Peníze na pořízení jsou schvá-
leny. Od úmyslu získat objekt, který 
by alespoň části z našich senio-
rů pomohl vyřešit bytovou situaci, 
rozhodně nehodlám ustoupit.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

Starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz
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Centrum právní 
pomoci po půl roce
Od poloviny ledna nabízí radnice Prahy 13 

občanům městské části v problematické situaci 

bezplatně základní právní poradenství. 

V Centru právní pomoci je dvakrát týdně 

(v úterý a ve čtvrtek) k dispozici advokátka 

Iva Jermanová, která objednaným občanům 

poskytne cenné rady. Po půl roce jejího působení 

v Praze 13 mě zajímaly její postřehy.

Jaké jsou vaše dojmy z těch prvních šesti měsíců?
Jsem moc ráda, že vás myšlenka Centra právní pomoci zaujala a chci 
poděkovat, že jste jí spolu s dalšími představiteli vedení radnice byla 
nakloněna a poskytujete centru technické a administrativní zázemí. 
O služby centra je mimořádně vysoký zájem. Věřím, že s poskytnutou 
službou centra jsou ve většině případů klienti spokojeni. Občas mě 
v obchodě nebo na ulici oslovují lidé a děkují, že problém, se kterým 
se ke mně přišli poradit, je již vyřešen nebo že se jejich situace zlepšila. 
Pak mám pocit, že čas a práce, kterou věnuji centru, má smysl. Asi tři 
lidé spokojeni nebyli, ale proto, že se jim nelíbilo doporučení, které jsem 
jim musela sdělit.

Jaké problémy jsou nejčastěji konzultovány?
Mezi nejčastější témata patří z oblasti rodinného práva vymáhání nebo 
zvyšování výživného, rozvod manželství, z dědického práva otázky 
závětí a vydědění, převody nemovitostí a družstevních podílů, exekuce, 
insolvenční řízení, náhrady škody na zdraví, převody energií, výpovědi 
z pracovního poměru a odstupné.

Co vidíte jako problém v činnosti centra?
Klienti si mnohokrát posteskli, že termín pro objednání je dlouhý. 
Nejsem zaměstnancem úřadu a poradenství v centru vykonávám 
pro-bono (zdarma) a nemohu poskytnout více než 20 hodin měsíčně. 
Bohužel si někteří lidé služby neváží, zarezervují si termín a pak se bez 
omluvy nedostaví, dokonce opakovaně. Takový člověk zbytečně zabere 
termín někomu, kdo službu opravdu potřebuje a využil by ji. Tady bude 
třeba zpřísnit pravidla pro objednávání.

Jak poskytované poradenství probíhá?
Předně je třeba ujistit všechny, že i na tuto poradu se vztahuje povinnost 
mlčenlivosti, kterou mi jako advokátce ukládá zákon o advokacii 
a stavovské předpisy. 
Žadatel prokáže, že je občanem Prahy 13, a vysvětlí svou záležitost. 
Pomůže, doloží-li dokumenty, smlouvy, rozhodnutí soudu... Klientovi 

vysvětlím možné řešení a doporučím postup, příp. zprostředkuji kontakt 
na odborníka. V několika případech jsme se domluvili na další spolu-
práci, tentokrát už hrazené. 
Je-li klient v opravdu těžké ekonomické situaci, může mu být 
zprostředkována pomoc při podání žádosti o ustanovení právního 
zástupce z řad advokátů soudem, kdy je právní služba bezplatná nebo 
za zvýhodněných podmínek.

Jakou jste měla motivaci k realizaci tohoto projektu?
Za více než 10 let advokátní praxe jsem poznala, že mnoho problémů 
by nemělo tak závažný dopad, kdyby se začaly řešit včas. Jenže klient 
nevěděl jak. Problém zde nejen zůstal, ale nabyl ještě větší intenzity. 
Centrum právní pomoci by mělo především pomoci lidem najít cestu 
k řešení jejich problému. 
Advokacie se pro mě stala nejen profesí, ale i životním posláním. 
Znamená pro mě především pomoc druhým lidem. Když „v tom člověk 
není sám“, snadněji záležitost zvládne.
Ochotu pomáhat druhým lidem jsem zdědila po mamince, která to 
nezištně dělala celý svůj život. Pokud moje práce pomůže lidem v řešení 
jejich problémů, tak naplňuji to, co mě celý život učila.
Termín konzultace v Centru právní pomoci je třeba si objednat v informacích 

radnice na tel. 235 011 144, 235 011 228 nebo na bezplatné lince 

číslo 800 130 000. Kateřina Černá, tajemnice úřadu

Obytná zóna vyžaduje 
ohleduplnost
Začátkem letošního roku byla na Malé Ohradě dokončena 
a zkolaudována poslední etapa rekonstrukcí místních komunikací. 
Po jejím dokončení je celá oblast vyznačena jako obytná zóna. Pro 
všechny účastníky provozu to znamená, že se pohybují ve společném 
dopravním prostoru. Řidiči smí jet nejvyšší rychlostí 20 km/h a musí dbát 
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům. Chodci naopak musí umožnit jízdu 
vozidlům. Styl jízdy a chování některých řidičů napovídá, že tato základní 
pravidla pohybu v obytných zónách neznají. Nebo předpisy porušují 
vědomě a ostatní účastníky provozu považují za druhořadé. Na základě 
opakovaných stížností obyvatel, kteří se cítí ohrožováni rychle jedoucími 
vozidly, jsem požádal ředitele Obvodního ředitelství Městské policie 
Praha 13, aby se strážníci v rámci své služby zaměřili i na tyto nešvary, 
které ohrožují ty nejzranitelnější - chodce, cyklisty nebo děti. Protože 
zklidněné zóny jsou téměř ve všech oblastech Prahy 13, apeluji 
na všechny řidiče motorových vozidel, aby dodržovali pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, byli ohleduplní a při jízdě zbytečně 
neriskovali. Aleš Mareček, zástupce starosty

Spokojenost obyvatel v číslech
Seminář úředníků a komunálních politiků k indikátorům udržitelného 
rozvoje, který na radnici proběhl 24. 7., byl součástí aktivit v rámci 
plnění kritérií Místní Agendy 21. Lektoři Josef Novák a Viktor Třebický 
účastníkům vysvětlovali, jak lze úroveň spokojenosti obyvatel a kvalitu 
života v určitém regionu vyjadřovat pomocí číselných ukazatelů. Pomocí 
této metody, běžně používané zejména ve vyspělých evropských zemích, 
lze sledovat vývoj konkrétních aspektů kvality života s využitím 
opakovaných průzkumů mezi obyvateli.

Jiří Neckář, zastupitel a koordinátor Místní Agendy 21
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Zveme Vás na

3. veřejné fórum MČ PRAHA 13
Kdy?  Ve středu 10. září 2014 od 18.00 do 20.00 hodin

Kde?  Obřadní síň Úřadu městské části Praha 13, Sluneční náměstí 13/2580, 158 00 Praha 5

Bude se diskutovat o následujících tématech s důrazem na 10 priorit, 
které stanovili občané na minulém veřejném fóru:
    •  Městská zeleň a čistota
    •  Školství
    •  Doprava, bezpečnost, parkování
    •  Volný čas a mládež
    •  Sociální problematiky a multikulturní soužití

Přijďte pohovořit o tématech, která zajímají nás všechny.
Vaše účast bude impulsem pro zlepšení kvality života v MČ Praha 13.

Rozpracování 10 priorit z 2. veřejného fóra je na webových stránkách MČ Praha 13, 

odkaz Místní Agenda 21, aktualizováno k 7. 8. 2014.
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Staré šatny ze škol zmizely
Letošní jaro a zejména léto bylo v mnoha zdejších školách a školkách 
ve znamení stavebních úprav a rekonstrukcí. Největší investiční akcí 
tohoto roku byla rekonstrukce sociálních zařízení ve 14 mateřských 
školách, o které jsme vás informovali v květnovém čísle. V osmi mate-
řinkách proběhly práce ještě v průběhu školního roku, ve zbylých šesti 
se budovalo o prázdninách a v tuto chvíli je už také hotovo. Význam-
nou akcí letošního léta je také rekonstrukce a modernizace uvolně-
ného pavilonu v ZŠ Kuncova ve Stodůlkách, o které se více dozvíte 
v článku na straně 26.

Velmi důležitým prostorem každé školy, kterého si všimnete hned při 
vstupu do budovy, je šatna. Cílem radnice bylo postupně zlikvidovat 
nevzhledné zastaralé kovové klece, které připomínaly spíše nápravné 
zařízení, a nahradit je moderními uzamykatelnými skříňkami. V pěti 
školách se to podařilo již v dřívějších letech. Letos bylo cíle dosaženo 
i ve zbývajících pěti základních školách. O letních prázdninách pro-
běhla totiž velká rekonstrukce šaten ve FZŠ Brdičkova, FZŠ Trávníč-
kova, ZŠ Janského, ZŠ Kuncova a ZŠ Mohylová. Dělníci vybourali 
staré šatny, provedli stavební úpravy, položili nové dlažby, nainstalovali 
osvětlení a na závěr usadili nové barevné skříňky. Situace se trochu 
zkomplikovala v ZŠ Janského na Velké Ohradě, kde kvůli nestabil-
nímu podloží musela být použita těžká technika a před betonováním 
podlahy provedena pilotáž. V této škole se tedy možná práce trochu 
zpozdí, v ostatních jsou již šatny dokončeny. Celkem stály stavební 

práce v pěti školách městskou část přibližně 10 milionů korun, nákup 
skříněk pak 2,4 milionu.

Ve FZŠ prof. Otokara Chlupa se zase přes léto modernizovala jí-
delna. Stavebními úpravami byla vytvořena další část jídelny, kde byly 
nainstalovány modernější stolky a židle. Najdou-li se v budoucnu po-
třebné prostředky, má být v podobném duchu upravena celá jídelna. 

Samuel Truschka

Školáci mají dopravní hřiště
V areálu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Bronzová se 
v červnu začalo stavět první kompletně vybavené dopravní hřiště 
na území Prahy 13. V současné době už je dokončené a připravené 
k provozu. Děti si na něm budou moci procvičit všechny situace, se 
kterými se setkají v běžném provozu - budou projíždět křižovatkou 
rozlišenou dopravními značkami nebo semaforem, budou dávat před-
nost chodcům na přechodu, zvládat průjezd kruhovým objezdem 
nebo přejíždět přes naznačený železniční přejezd. 

„Je velmi důležité, aby si děti mohly vyzkoušet uplatnění dopravních 
předpisů v praxi,“ říká starosta David Vodrážka. „Chodci a cyklisté 
jsou velmi zranitelní a nehody s jejich účastí končí často tragicky. 
Proto chceme mít v Praze 13 alespoň jedno opravdu kvalitní dopravní 
hřiště, které školákům pomůže pravidla silničního provozu zvlád-
nout.“  

Hřiště bude od začátku školního roku sloužit dopravní výchově 
žáků místních základních škol, příp. škol mateřských. 

Samuel Truschka

Náročná pilotáž v ZŠ Janského

Dokončovací práce ve FZŠ Brdičkova

Nová část jídelny ve veselých barvách

Téma STOPu
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Symbol nového začátku
V ulici Červeňanského na Velké Ohradě byl ve čtvrtek 10. července 
položen základní kámen nového Centrálního depozitáře 
Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Mezi přítomnými byli ministr 
kultury Daniel Herman, ředitelka UPM Helena Koenigsmarková, 
zástupce starosty Prahy 13 Petr Zeman, generální ředitel PSJ František 
Vaculík, zástupce AS Project Vladimír Žák a další hosté. 

 „Je třeba ukazovat to, co naši předkové dokázali,“ řekl ministr kultury. 
„Celá stavba bude zainvestována částkou zhruba 306 milionů korun 
z programu Péče o národní kulturní poklad Ministerstva kultury ČR. 

Nelze než Uměleckoprůmyslovému muzeu přát, aby budova, ke které nyní 
pokládáme základní kámen, dobře sloužila jak muzeu, tak široké 
veřejnosti.“

Základní kámen pochází z původní budovy Uměleckoprůmyslového 
musea v Praze, postavené v letech 1897–1900, takže sám o sobě 
reprezentuje trvalé hodnoty.

„Pokládání základních kamenů symbolizuje nové začátky,“ dodal 
zástupce starosty Petr Zeman. „Jsem rád, že zde bude sídlit takto významná 
instituce. Zvláště proto, že jde o instituci spojenou s kulturou a uměním.“ 

Ukončením výstavby centrálního depozitáře, které je naplánováno 
na červenec příštího roku, získá UPM nové a zásadní prostory pro umístění 
svých cenných sbírek a moderních vědeckých pracovišť. Díky novým 
výstavním prostorám a kavárně bude mít možnost otevřít se široké 
veřejnosti. Eva Černá

Kouzlo děrovaných plíšků 
Začátkem srpna byla v atriu radnice slavnostně zahájena zcela 
unikátní výstava legendární stavebnice Merkur, která v příštím roce 
oslaví 90 let trvání výroby. Vernisáže se zúčastnili majitel největší 
sbírky stavebnice Merkur Jiří Mládek, díky jehož spolupráci výstava 
vznikla, zástupce starosty Prahy 13 Petr Zeman, zastupitel a iniciátor 
výstavy Vít Bobysud, majitel firmy Merkur Jaromír Kříž a další hosté.

Nejen v atriu, ale také ve 2. poschodí radnice si až do neděle 28. září 
mohou návštěvníci prohlédnout například několikametrový model 
dnes již téměř neexistujícího Ivančického viaduktu, model části 
Ocelového města, obří ruské kolo, vlak o 27 vagónech nebo model 
železničního jeřábu, ale také panely mapující historii této stavebnice, 
kterou pod názvem Inventor začal v roce 1920 vyrábět Jaroslav Vancl 
v Polici nad Metují.

„Já sám považuji Merkur za nejgeniálnější počin v dětském 
hračkářství,“ říká sběratel Jiří Mládek. „V příštím roce bude stavebnice 
Merkur slavit devadesáté výročí a dostalo se jí ze strany České pošty 

takové pocty, že se poprvé v dějinách objeví na české poštovní známce 
hračka. A bude jí Merkur, konkrétně obrázek železničního jeřábu.“

Součástí výstavy je herna, kde mohou malí i ti odrostlejší popustit 
uzdu své fantazii a postavit zcela originální stroje nebo konstrukce. 
Jejich výtvory jsou průběžně vyhodnocovány.

Otevírací dobu výstavy, kterou si můžete prohlédnout sedm dnů 
v týdnu, a další informace najdete na www.praha13.cz.

Eva Černá
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Den pro děti
Tradiční oslavu Dne dětí uspořádala radnice 2. června v Centrálním 
parku. Děti bavilo oblíbené trio Maxim Turbulenc a později zazpíval 
Davide Mattioli. Starosta David Vodrážka rozdával dětem dárky 
a natočil jim v horkém počasí stovky zmrzlin. Kromě toho mnohé 
děti vyhrály ceny v nejrůznějších soutěžích, zaskákaly si na gumovém 
hradě nebo se svezly na ponících.   Samuel Truschka

V parku zuřila bitva
V sobotu 7. června se okolí Nepomuckého rybníka v Centrálním parku 
proměnilo v bojiště. Nadšení modeláři z Midway Mini Navy Club Brno 
o. s. a dalších modelářských klubů předvedli stovkám diváků působivou 
podívanou - rekonstrukci bitvy u ostrovů Midway z června 1942, jedné 
z rozhodujících bitev 2. světové války. Úchvatnou bitvu obřích modelů 

lodí a letadel, plnou výbuchů a realistických scén, která se odehrála 
na hladině rybníka, doplnila rekonstrukce tankové bitvy v Ardenách. 
Děti i dospělí si mohli zblízka prohlédnout modely lodí, letadel, 
ponorek, tanků a další dobové vojenské techniky. Záštitu nad akcí 
převzali starosta David Vodrážka a veterán RAF plk. v. v. Emil Boček. 

 Samuel Truschka

Vynálezce Josef Sousedík oceněn 
in memoriam
Na svém červnovém jednání schválila rada městské části návrh 
starosty na udělení bronzové pamětní medaile Prahy 13 
in memoriam významnému vynálezci, konstruktérovi a také 
bojovníkovi za svobodu Josefu Sousedíkovi, za životní zásluhy 
celospolečenského významu. Starosta David Vodrážka předal 
28. července ocenění do rukou jeho syna Tomáše Sousedíka, 
který je občanem Prahy 13.

„Josef Sousedík byl zcela mimořádnou osobností a nesmí být 
zapomenut,“ řekl starosta David Vodrážka. „Byl nejen talentovaný 
a schopný, ale také velmi prospěšný pro společnost. To jsme chtěli 
připomenout udělením pamětní medaile.“ Více se o Josefu 
Sousedíkovi dozvíte na str. 14 – 15. 
 Samuel Truschka
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Vážení spoluobčané, 
končí další volební období, 
a proto bych rád zhodnotil 
činnost vedení městské části 
v uplynulých čtyřech letech. 

Ekonomika a finance 
Přes klesající dotace od státu 
a hlavního města se nám v uplynu-
lém období každoročně podařilo se-
stavit přebytkový rozpočet. Volné 
peněžní prostředky, které máme 
k dispozici, nenecháváme ležet 
ladem, ale snažíme se je co nejvý-
hodněji zhodnotit. Od roku 2011 

jsme tak rozpočtu přinesli 46 milionů korun. Uplatňujeme také odpo-
čet vrácení DPH formou koeficientu při realizaci naší ekonomické 
činnosti, čímž jsme od roku 2011 získali přibližně 30 milionů korun. 
Chci také zdůraznit, že jsme díky dobře uzavřené smlouvě jako jediná 
městská část dostali zpět všechny prostředky svěřené ke zhodnocení 
společnosti Key Investments, včetně výnosu ve výši téměř 7 milionů 
korun. Praha 13 nepřišla ani o korunu.

V maximální míře se snažíme využívat všech možností při získávání 
dotací z evropských fondů na naše projekty a jsme v tom velmi 
úspěšní. Od roku 2007 se nám podařilo na podporu našich projektů 
získat ze strukturálních fondů EU dotace ve výši přes 320 milionů 
korun. 

Veřejné budovy zkvalitňujeme, byty prodáváme nájemcům 
Všechny veřejné budovy, které má městská část v majetku (školy, 
školky, polikliniky), pečlivě spravujeme a investujeme do jejich zkva-
litňování. Na druhé straně bytové domy jsme se rozhodli prodat ná-
jemcům, resp. společenstvím oprávněných nájemců, kteří v těchto 
domech bydlí. Umožnilo to obyvatelům domů, aby si sami rozhodo-
vali o správě svého domu a o tom, do čeho budou investovat a jak svůj 
dům zvelebí. Městská část prodejem získala prostředky na investice 
v dalších oblastech. V předchozím období bylo prodáno 32 technolo-
gických celků s více než 3 000 bytů. V letech 2010 – 2013 úspěšně 
proběhl prodej zbývajících 1 600 bytů. Ve vlastnictví městské části zů-
stalo přibližně 80 bytů, jde mimo jiné o byty pro zdravotně postižené 
a byty využívané jako nouzová ubytovna pro krizové případy.

V letošním roce jsme vytipovali nebytové prostory v bytových do-
mech, které radnice nevyužije, a nabídli je k prodeji. Přednostně ná-
jemcům, kteří je využívají ke své živnosti, např. jako prodejny nebo 
provozovny služeb. Zatím bylo prodáno 38 nebytových prostor. Další 
prodeje budou následovat.

Investujeme do budov a šetříme energii
Většina investičních výdajů městské části směřovala do zkvalitnění ve-
řejných budov a veřejných prostranství. Již v letech 2009 – 2010 pro-
běhla významná revitalizace šesti sídlištních vnitrobloků, které byly 
zásadním způsobem proměněny. Dostaly nová hřiště a sportoviště, 
nové cesty, lavičky a koše, zmizely ošklivé betony, přibylo 160 vzrost-
lých stromů a tisíce nových keřů. Celá akce stála přibližně 60 milionů 
korun, z toho více než 38 milionů korun získala Praha 13 z Operač-
ního programu Praha – Konkurenceschopnost. Na tuto akci navázaly 
menší revitalizace v jednotlivých vnitroblocích, např. obnova vnitro-
bloku Hábova na sídlišti Stodůlky.

Jednou z největších investičních akcí v dějinách Prahy 13 byla 
komplexní rekonstrukce zastaralé budovy Kulturního domu Mlejn 
ve Stodůlkách, kterou ocení milovníci hudby, divadla a četby z celé 
Prahy. Z nevzhledného objektu z 80. let se stalo krásné moderní kul-
turní zařízení s velkým víceúčelovým sálem pro 200 diváků, několika 
menšími sály, učebnami a knihovnou.  

Výrazně lepší sídlo získal v roce 2009 také Dům dětí a mládeže 
Stodůlky. Díky sloučení dvou základních škol – FZŠ Fingerova 
a FZŠ Chlupova – se uvolnila budova školy v Chlupově ulici. 

Po rekonstrukci se bývalá škola mohla stát prostornějším a důstojněj-
ším sídlem Domu dětí a mládeže Stodůlky, který po 18 letech opustil 
již nedostačující dřevěný „domeček“.

Vzhledem k rostoucímu počtu předškolních dětí bylo třeba inves-
tovat do rozšíření kapacit mateřských škol. Právě zásadní rekon-
strukce zmíněného „domečku“ přetvořila provizorní dřevěný objekt 
v Bronzové ulici na moderně vybavenou mateřskou školu (pobočka 
MŠ Zázvorkova) pro 50 dětí s dětským hřištěm, sportovištěm a al-
tánky pro děti.

Druhou moderně zařízenou školku v Husníkově ulici pro 75 dětí 
se špičkově vybavenou kuchyní a sociálním zařízením jsme v roce 
2013 získali komplexní rekonstrukcí areálu někdejších jeslí, který rad-
nice získala od státu zdarma. Naprosté proměny se dočkala zahrada 
školky. I díky této nové mateřské škole se nám v roce 2013 – 2014 po-
dařilo umístit do školek všechny děti z Prahy 13, kterým byly tři roky. 
Tím se může pochlubit málo městských částí.

V průběhu roku 2011 radnice Prahy 13 završila realizaci unikátního 
projektu úspor energie pod názvem Odpovědné školy Prahy 13. Jde 
o systém stavebních úprav a technologických změn, které zásadním 
způsobem snižují náklady na vytápění, elektřinu a vodu ve školách, 
aniž by byla omezena tepelná pohoda a ostatní komfort. Původní ná-
klady na energie se sníží až o polovinu, takže v průběhu 10 let radnice 
ušetří 240 milionů korun. V letech 2010 – 2011 bylo zatepleno 17 
škol a školek. Na tuto investici se podařilo získat 184 milionů z fondů 
EU, konkrétně z Operačního programu Životní prostředí. Ve druhé 
fázi byly ve všech 31 školních budovách vybudovány lokální plynové 
kotelny s vysoce účinnými kotli a zaveden moderní systém regulace 
teplot v místnostech. Přeměna topných systémů ušetřila „třináctce“ 
obrovské peníze a také o více než 40 % snížila produkce škodlivých 
látek vznikajících při výrobě tepla.

Na tento úspěšný projekt navázalo v roce 2012 zateplení všech tří 
poliklinik. Polikliniky Lípa Centrum Nové Butovice, Hostinského 
a Janského byly zatepleny a dostaly nová okna a dveře. Získali jsme 
na to 15 milionů z Operačního programu Životní prostředí. Zateplení 
přineslo snížení nákladů na vytápění o 30 – 40 %, což je výrazná 
úspora energie. Kromě snížení výdajů za teplo se zlepšil i vzhled 
poliklinik.

Nezapomínáme samozřejmě ani na seniory. Provozujeme Dům 
sociálních služeb Lukáš a připravujeme výstavbu domu pro seniory, 
který by měl mít kapacitu nejméně 100 osob. Pro seniory organizu-
jeme celou řadu akcí – pétanque, sportovní vycházky pod vedením 
lektorů, přednášky a výlety po zajímavých místech naší krásné země. 

Doprava a parkování
Velmi žádané jsou také investice do parkovacích míst. V posledních 
letech směřovaly naše aktivity v této oblasti především na Velkou 
Ohradu, kde je situace s parkováním historicky nejproblematičtější. 
V říjnu 2010 tam byla uvedena do provozu dvě parkoviště, kde 
vzniklo celkem 148 nových parkovacích míst. Parkoviště s 88 místy 
mezi ulicemi Janského a Tlumačovská navazuje na stávající parkovací 

Uplynulé období očima starosty
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plochy a městská část za něj zaplatila přibližně 9 milionů korun. 
Dalších 60 nových parkovacích míst vzniklo podél ulice Janského, 
která byla rozšířena pomocí opěrných stěn. Vozidla nově parkují 
kolmo mimo komunikaci, takže se zlepšila i průjezdnost ulice. 

Další pozitivní posun pro parkování na Velké Ohradě přineslo 
vybudování parkovacích teras na opačném konci sídliště v letech 
2012 – 2013. Výstavbou dvou teras ve svahu mezi ulicemi Janského 
a Klausova vzniklo na problematické jižní straně sídliště parkoviště 
pro 100 automobilů. Přesto na sídlišti stále chybějí parkovací místa. 
Připravujeme úpravy komunikací uvnitř sídliště, které povedou k vy-
tvoření nových parkovacích stání místo různých nefunkčních ost-
růvků. Nyní se chceme více zaměřit na rozšíření parkovacích 
možností na Lužinách a ve Stodůlkách. Letos jsme uskutečnili malý 
projekt v Zázvorkově ulici, v přípravné fázi je projekt rozšíření parko-
vání v Bellušově ulici. 

Dlouhodobě usilujeme o zkvalitnění infrastruktury městské části. 
To není vůbec snadné, protože investorem je často hlavní město 
Praha. Díky našemu tlaku byla dobudována Jinočanská spojka, která 
usnadnila propojení Prahy 13 s Pražským okruhem, odlehčila Rad-
lické ulici, pomohla napojení Třebonic a ušetřila řidičům průjezd Ře-
poryjemi. Třebonice jsou naší významnou součástí a měly by tedy mít 
i vodu, plyn a kanalizaci. 

Před třemi lety se nám podařilo zřídit zcela novou autobusovou 
linku 168, která poprvé v historii Stodůlek zajistila dopravní obsluž-
nost také obyvatelům Vidoule, Hájů a propojení polikliniky Lípa 
s nemocnicemi. Linka je velmi oblíbená a využívaná, častými cestují-
cími jsou také naši senioři. 

Dlouhá léta jsme bojovali o zřízení pošty na Velké Ohradě. To se ko-
nečně podařilo v roce 2009, kdy vedení České pošty ustoupilo a zřídilo 
pobočku v přízemí polikliniky Janského, kterou jsme tehdy zrekonstru-
ovali. Stejně tak jsme celou dobu tlačili na návrat pošty do rekonstruo-
vaného objektu Obchodního centra Lužiny, protože Česká pošta 
zvažovala její zrušení. Po velmi těžkých jednáních jsme uspěli a pošta 
na Lužinách bude. Otevření je plánováno v průběhu měsíce října a měla 
by mít rozšířené úřední hodiny. Stejně tak se do obchodního centra 
v průběhu září vrátí i pobočka Městské knihovny.

Podporujeme jen rozumnou výstavbu
V souvislosti s Obchodním centrem Lužiny bych rád zdůraznil, že 
jsme velmi podporovali jeho rekonstrukci, která byla nezbytná a při-
spěla ke zkvalitnění veřejného prostoru na Lužinách. Rozhodně však 
nesouhlasím s dalším uvažovaným rozšířením objektu o obytné věže 
a vydali jsme k tomu negativní stanovisko pro magistrát v rámci tzv. 
zjištovacího řízení. Magistrát poté rozhodl, že by záměr musel nejprve 
projít řízením, které by prověřilo jeho vliv na životní prostředí (tzv. 
EIA). Vlastník objektu zatím žádné další kroky nepodnikl. Stejně tak 
rozhodně nesouhlasím s plánovanou výstavbou několika věžáků 

ve svahu nad zimním stadionem u stanice 
metra Luka, protože tam musí zůstat zeleň. 
Zde bylo probíhající řízení přerušeno. 
Nedovolím mrakodrapy místo parku! 

Na druhé straně nemáme nic proti ro-
zumné výstavbě, která vhodně vyplní dosud 
zanedbané pozemky. Před lety se nám poda-
řilo prosadit zbourání tzv. „stříšek“, nevzhled-
ného rozestavěného objektu vedle polikliniky 
Lípa. Dnes se tam začíná stavět bytový dům 
a v sousedství, u stanice metra Nové Butovice, 
roste administrativní komplex. Jeho investor 
dokončuje i rekonstrukci pěší zóny u stanice 
metra, což výrazně zlepší vzhled celé lokality. 
Oba tyto projekty jsou vhodným završením 
bulváru mezi Novými Butovicemi a Hůrkou. 
Stejně tak vítám zprovoznění západního vý-
chodu ze stanice metra Stodůlky a další roz-
voj Západního Města. Zde je však nutno 
i v budoucnu jednat s investory, aby zajistili 
výstavbu potřebné infrastruktury a veřejně 
prospěšných staveb, např. školy.

Bezpečnost je prioritou
V oblasti bezpečnosti musím vyzdvihnout velmi dobrou spolupráci 
s Policií ČR i s Městskou policií. Policie zohledňuje naše požadavky, 
pořádáme společné preventivní a bezpečnostní akce, např. kontroly 
v barech a hernách. Zvláště dobrá je spolupráce s Obvodním ředitel-
stvím městské policie Praha 13, kterému jsme před lety poskytli prostor 
v budově v Lýskově ulici i služebnu na radnici. Díky dobré spolupráci 
s obvodním ředitelem a vedením MP se nám od roku 2007 podařilo 
postupně navýšit počet tabulkových míst pro strážníky vykonávající 
službu u nás ze 67 na současnou stovku. Pro zlepšení práce jsme stráž-
níkům pořídili mobilní telefony, jízdní kola, ale také speciální kameru, 
vybavenou zařízením na ověřování registračních značek v evidenci vozi-
del, takže strážníci dnes úspěšně vyhledávají odcizená vozidla.    

Za velký úspěch považuji umístění výjezdového stanoviště 
Záchranné služby hl. m. Prahy, které jsme v roce 2013 vybudovali 
u křižovatky ulic Oistrachova a Vackova ve Stodůlkách. Stanoviště 
se stálou službou výrazně zkrátilo dojezdové časy záchranné služby 
v naší oblasti a díky tomu již bylo zachráněno několik životů. 

Velmi si ceníme také spolupráce obou sborů dobrovolných hasičů – 
SDH Stodůlky a SDH Třebonice. Jsem rád, že jsme pro oba sbory 
mohli postavit nové hasičské zbrojnice a zajistit pro ně moderní tech-
niku, zejména vozidla. V Třebonicích jsme postavili moderní hasičské 
sportoviště. 

Za důležitou součást bezpečnostních opatření považuji kamerový sys-
tém, a proto od samého počátku usiluji o jeho rozšíření. V rámci za-
teplování školních budov jsme na všechny školy a školky nainstalovali 
kamery, které je chrání před vloupáním a vandalizmem. Již několik let 
vedeme diskuze mezi odpůrci i příznivci rozšíření kamerového sys-
tému a namontování kamer na další veřejné budovy i bytové domy. 
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Po konzultacích s policií i občany jsme nechali zpracovat projekt po-
čítající s 59 novými kamerami na exponovaných místech Prahy 13
a s dohledovým centrem, které se stane součástí Městského kamero-
vého systému hl. města Prahy. 

Pokračujeme také v trendu postupného omezování hazardu. Pravi-
delně navrhujeme hl. městu – tvůrci příslušné vyhlášky – rušení dal-
ších herních míst. V posledních letech jsme prosadili zrušení celkem 
dvanácti herních míst a budeme v tomto duchu pokračovat.

Zlepšili jsme prostředí ve školách
Již jsem se zmínil o investicích do školních budov v souvislosti se za-
teplováním škol a změnou topných systémů. V rámci svých možností 
se maximálně snažíme zlepšovat prostředí ve školách a vytvářet učite-
lům i žákům co nejlepší podmínky pro výuku. V letech 2010 – 2012 
byly rekonstruovány toalety ve třech základních školách, letos ve 14 
mateřských školách. Ve dvou základních školách bylo rekonstruováno 
nádvoří, ve všech mateřských školách byly v roce 2012 obnoveny za-
hrady a vylepšena hřiště. Tři základní školy mají nové atletické ovály 
s umělým povrchem, dvě školy moderní hřiště na minikopanou. 
Ve čtyřech školách byly vybudovány krásné moderní šatny, v dalších 
pěti školách se šatny dokončují právě teď. Ve dvou školách byly zre-
konstruovány školní kuchyně a jídelny. FZŠ Mezi Školami má navíc 
díky sponzorům a Praze 13 plošinu pro vozíčkáře. V ZŠ Bronzová 
jsme letos nechali postavit dopravní hřiště pro školáky. 

Velmi důležitou investicí je právě dokončovaná rekonstrukce pro-
storu v ZŠ Kuncova. Po výpovědi dřívějšího nájemce má škola k dispo-
zici celý pavilon s 12 učebnami, čímž se výrazně zvýší kapacita školy, 
která nové místnosti využije pro výuku a družinu. Na rekonstrukci 
a vybavení učeben přispěly hl. město, městská část i samotná škola. 

Pomáháme i s učebními pomůckami. Speciální učebny v osmi zá-
kladních školách jsme např. vybavili tablety, řídícím počítačem pro 
učitele, interaktivní tabulí a dataprojektorem. Zařízení zkvalitní 
a oživí výuku všech hlavních předmětů, včetně jazyků a matematiky. 

Kultura, sport a volný čas
Centrem kultury v Praze 13 je Kulturní dům Mlejn, který podporu-
jeme pravidelným grantem. Moderní rekonstruovaná budova umož-
ňuje uskutečňování široké škály aktivit. Ročně se ve Mlejně uskuteční 
průměrně 230 kulturních akcí (divadlo, koncerty, festivaly), které na-
vštíví až 20 000 lidí. Působí zde folklorní soubor Lučinka, umělecký 
soubor Cirkus Mlejn a 28 individuálních nebo skupinových kurzů 
a kroužků. V létě zde pravidelně probíhá příměstský tábor.

Nové prostornější sídlo Domu dětí a mládeže Stodůlky v Chlupově 
ulici umožnilo další rozvoj tohoto významného volnočasového centra. 
V současné době dům dětí organizuje téměř 150 kroužků nejrůzněj-
šího zaměření pro různé věkové kategorie, do kterých dochází 
na 1 600 účastníků. Kromě toho dům dětí pořádá sportovní soutěže 
pro místní školy a velký počet letních a příměstských táborů. 

Formou grantů každoročně podporujeme celou řadu dalších orga-
nizací, které pořádají kulturní, sportovní nebo jiné volnočasové akti-

vity pro obyvatele městské části, zejména pro děti a mládež. Velký 
důraz klademe na podporu organizací, které dlouhodobě zajišťují or-
ganizovanou sportovní výchovu mládeže. Letos jsme rozdělili 5 mili-
onů korun mezi čtyři zdejší nejvýznamnější sportovní organizace 
(TJ Sokol Stodůlky, HC Kert Park Praha, SK Hala Lužiny, SK Mo-
torlet Praha). Na činnost jsme přispěli dalším 17 sportovním organi-
zacím a podpořili jsme i jednotlivé sportovce, kteří reprezentují Pra-
hu 13 a ČR v zahraničí.

Radnice sama pořádá každoročně celou řadu akcí pro veřejnost – 
od Bezpečné třináctky, tradičních čarodějnic, Dne dětí, Ekoslunovratu 
až po Třebonické hry, Koncert pro park, vítání prvňáků a vánoční na-
dílku. Zajistili jsme také pravidelné pondělní farmářské trhy na Slu-
nečním náměstí. Významnou podporou a propagací volnočasových 
organizací se loni v září stal první Festival volného času Prahy 13. 
Na ten letošní, který pořádáme od 5. září, vás také srdečně zvu.    

Zlepšujeme služby úřadu 
Na závěr jsem si nechal činnost radnice v oblasti výkonu státní správy, 
protože je to činnost, se kterou se jako občané nejčastěji setkáváte. 
Osobně vždy opakuji, že úřad by měl být pro občana co nejmenší 
překážkou. Proto se dlouhodobě snažíme zlepšovat služby pro občany 
a zajišťovat k tomu pro úředníky co nejlepší technické podmínky. 
Přecházíme od papírových dokumentů k elektronickým, zavedli jsme 
elektronickou spisovou službu, pracujeme s datovými schránkami. 
Náš úřad se stal pilotním pracovištěm při zavádění základních regis-
trů. Více vás ale asi zajímá rozšíření vyvolávacího systému o možnost 
objednávání termínu návštěvy přes internet, což zkrátí případné če-
kání. Rozšířili jsme také možnost využití platebních karet při placení 
poplatků za vydání cestovních dokladů a občanských průkazů. Díky 
každodenním úředním hodinám jsou u nás fronty výjimkou, i když 
počet provedených úkonů je úctyhodný – Czechpoint vloni navštívilo 
6 745 osob, kterým bylo vydáno 10 393 listů výpisů, živnostenský 
odbor má ročně přes 10 000 návštěv, oddělení občansko-správního 
odboru muselo za čtyři roky řešit 4 468 přestupků. V prvním letošním 
pololetí bylo na radnici vydáno 3 432 cestovních pasů, což je více než 
za celý rok 2010. 

Za úsilí o dobrý servis pro občany obdržel náš úřad již devětkrát 
cenu za kvalitní veřejnou službu a dvě ceny za inovace ve veřejné 
správě. V listopadu 2013 byla Městská část Praha 13 Radou kvality 
ČR vyhodnocena jako vítěz v kategorii veřejného sektoru a získala 
právo užívat titul Společensky odpovědná organizace. V květnu 2014 
jsme se jako teprve sedmá obec v zemi připojili k Chartě kvality 
České republiky. 

Ruku na srdce, všichni občas hubujeme, ale vzpomeňme si, jak 
Praha 13 vypadala před 13 lety a jak vypadá dnes. Všem, kteří se 
o „šťastnou třináctku“ zasloužili, chci tímto moc a moc poděkovat.

Věřím, že jste s životem v Praze 13 i s činností radnice spokojeni
a přeji vám vše dobré.

Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13
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Na konci volebního období bych se rád ohlédl za uplynulými čtyřmi 
lety. Budu hodnotit oblasti životního prostředí, dopravy a sociálních 
věcí, které mám ve své kompetenci.   

V oblasti životního prostředí jsme pokračovali v trendu moderni-
zací dětských hřišť a revitalizací zeleně na sídlištích i na dalších veřej-
ných plochách. Proběhla rekonstrukce pěti dosluhujících hřišť 
na Lužinách a na Velké Ohradě. Hřiště ve vnitrobloku A bylo rozší-
řeno o trávník, byly instalovány kvalitní a bezpečné herní prvky a per-
gola. Sousední sportoviště dostalo pryžový povrch a dva koše 
na basketbal. Výraznou rekonstrukcí prošlo také kaskádové dětské 
hřiště Mezi školami v Nových Butovicích – byla tam instalována 
trampolína a díky dřevěnému obložení ošklivého betonového mono-
litu vznikla loď. 

V rámci další etapy výstavby Centrálního parku byla dokončena 
Severní alej. Na hlavní pěší cestě byly vybudovány zálivy s lavičkami, 
v okolí jsou nové záhony s trvalkami. V západní části parku vznikla 
nová odpočinková louka v přírodním stylu. Bylo vysazeno 62 nových 
stromů a přibližně 600 keřů. 

K nejzásadnější revitalizaci veřejného prostoru došlo ve vnitrobloku 
Hábova na sídlišti Stodůlky. Novému a naprosto netradičnímu dětskému 
hřišti vévodí dráha z různých kovových prvků, kterou lze překonat bez 
dotyku země. Nově vysazené keře se budou lépe udržovat a nebudou ský-
tat úkryt hlodavcům. Obnovili jsme také park ve vnitrobloku Mohylová 
a v okolí domu sociálních služeb. Podařilo se nám získat dotace z fondů 
EU na další dva projekty, takže bude moci proběhnout revitalizace dal-
ších sídlištních ploch v Nových Butovicích a na Lužinách. 

Obnovili jsme izolační zeleň mezi ulicemi Jeremiášova, Píškova 
a Mohylová. Keře tam byly přestárlé a zanedbané. Byly ponechány jen 
cennější vzrostlé stromy a keře, byly doplněny nové keře a alej podél 
chodníku u Jeremiášovy ulice. V roce 2013 jsme obnovili zpustlé pra-
meniště Prokopského potoka v Panské zahradě, které se tak stalo 
cílem příjemných vycházek.

Velmi významnou roli hraje v našem životě doprava a ve městě sa-
mozřejmě také parkování. V uplynulém období proběhla vášnivá dis-
kuze o možnosti zavedení parkovacích zón, které by mohly omezit 
parkování mimopražských vozidel u stanic metra. Protože však v an-
ketách, které jsme provedli, většina obyvatel se zavedením zón nesou-
hlasila, rozhodli jsme se, že zóny placeného stání zavádět nebudeme 
a budeme spíše hledat možnosti pro zřízení nových parkovacích míst. 

Pokračoval dlouhodobý boj s hlavním městem o udržení stávajícího 
rozsahu MHD v našem prostoru. V letech  2011 a 2012 proběhly 
v Pražské integrované dopravě velké změny, ale nám se podařilo za-
chovat páteřní autobusové linky, prosadit zavedení linky 168 přes 
Stodůlky-Háje a nakonec i celotýdenní provoz linky 137, která měla 
nahradit zrušený autobus 130. 

Velmi intenzivně usilujeme o zachování spojů také po prodloužení 
trasy metra A do Motola. Návrh dopravních opatření s námi bude 
podle slov ředitele ROPIDu projednán. Jedním z nejdůležitějších 

spojů je pro nás autobusová linka 
174, která mimo jiné zajišťuje přímé 
spojení s nemocnicí v Motole a vý-
hodné spojení s Prahou 6. Po zpro-
voznění tunelu Blanka by linka 174 
mohla být prodloužena a zajistit tak 
spojení s Prahou 8 nebo 9. Podobně 
funguje velmi využívaný bus 125 
mezi Smíchovem s Jižním Městem, 
který ušetří lidem cestování metrem 
a přestup na Florenci. Stejně tak by 
prodloužená linka 174 umožnila 
cestování bez přestupu v centru 
a uspořila čas. Budu o této možnosti 
jednat s ostatními městskými částmi. 

Pro dopravu na našem území je přínosem dlouho očekávané zpro-
voznění Jinočanské spojky. Nyní se snažíme, aby hl. město co nejdříve 
zprovoznilo semafory na jejím napojení na Jeremiášovu ulici, které 
jsou nutné pro bezpečnost této křižovatky. 

Byla dokončena rekonstrukce komunikací na Malé Ohradě 
a v Nové Vsi. Po několikaleté korespondenci s magistrátem, TSK 
a Dopravním podnikem bylo opraveno také zanedbávané prostranství 
u metra Hůrka, které nemáme ve správě. 

Velkou pozornost věnuje radnice oblasti sociální péče a zdravotnic-
tví. Podporujeme rozvoj pěstounské péče, aby děti nemusely být umís-
těny v ústavní výchově. Máme uzavřeno 30 dohod o výkonu 
pěstounské péče a vytipováno 7 rodin pěstounů na přechodnou dobu, 
které prošly přípravou. Pěstounů si velmi vážíme. Sociální pracovnice 
navštěvují také děti v dětských domovech a výchovných ústavech 
a snaží se spoluvytvářet podmínky pro jejich návrat do rodin. 

Důležitá je pro nás prevence rizikového chování dětí a mládeže – 
každoročně podporujeme terénní program a nízkoprahový klub Jed-
naTrojka (o.s. Proxima Sociale), terénní program zaměřený 
na uživatele návykových látek (o.s. Sananim) a projekty základních 
škol v oblasti prevence rizikového chování. Od roku 2010 realizujeme 
projekt integrace cizinců, poskytli jsme také prostory pobočce Inte-
gračního centra Praha.  

V roce 2012 byla od nás na Úřad práce ČR převedena agenda so-
ciálních dávek. Naše oddělení sociální péče ale nadále poskytuje ob-
čanům bezplatné sociální poradenství, vyhledává ohrožené osoby 
a pomáhá stovkám klientů, např. lidem propuštěným z výkonu trestu, 
bez domova, nesvéprávným...   

V roce 2012 byla zahájena spolupráce s organizací Naděje, která 
na našem území zajišťuje terénní sociální práci a mobilní sociální 
službu pro osoby bez domova.

Pravidelně finančně podporujeme organizace, které poskytují poby-
tové sociální služby pro seniory a zdravotně postižené – Farní charitu 
Stodůlky, Domov sv. Karla Boromejského a Středisko Diakonii ČCE 
středisko ve Stodůlkách.

V posledních čtyřech letech jsme formou grantů podpořili 196 pro-
jektů v široké škále sociálních služeb. Pravidelně pořádáme veletrh 
a výstavu sociálních služeb Prahy 13, vydáváme katalog a každoročně 
se s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb setkáváme.

Jedním z nejpodstatnějších úkolů v sociální oblasti je pomoc senio-
rům a zdravotně postiženým. Dlouhodobě finančně podporujeme 
investice v Domě sociálních služeb Lukáš. Podařilo se rozšířit denní 
stacionář, pořídit nové vozidlo pro pečovatelskou službu, zkvalitnit 
vybavení střediska osobní hygieny a dovybavit počítačovou učebnu. 
Na zahradě střediska vznikl sportovně relaxační prostor s cvičebními 
stroji a hřištěm na pétanque. Rádi podporujeme programy Lukáše 
zaměřené na aktivizaci seniorů – trénink paměti, Nordic walking, 
Aqua-fitness a pétanque pro seniory. Spolupracujeme i s devíti našimi 
kluby seniorů. Pro dva nově vzniklé kluby radnice zrekonstruovala ne-
bytový prostor ve Stodůlkách. Pro seniory zajišťujeme kulturní před-
stavení se zvýhodněným vstupným a pro kluby každoročně několik 
celodenních zájezdů.
Jsem přesvědčen, že se s úsilím radnice setkáváte i ve svém okolí 
a doufám, že je pro vás Praha 13 dobrou adresou.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Ohlédnutí za čtyřmi lety
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Také letos jsme pro vás připravili Festival volného času Prahy 13, 
který vám nabídne průřez nejrůznějších volnočasových aktivit pro 
děti, mládež i dospělé – od sportu, turistiky a chovatelství, přes tvůrčí 
činnosti až po hudbu. Představí je organizace, které dané aktivity po-
řádají. Věříme, že každý si najde něco, co ho zaujme. Těšíme se 
na vaši účast a přejeme všem příjemnou zábavu. Jste zváni!
Vít Bobysud, člen zastupitelstva Petr Zeman, zástupce starosty

Program festivalu
pátek 5. září  
 14.00 Zahájení Festivalu volného času 2014 ve Sportovní hale
Lužiny. 
 14.00 – 18.00 Dům dětí a mládeže Stodůlky představí ve Sportovní 
hale Lužiny svou pestrou činnost.
 18.00 Akademie aerobiku Radky Hanákové předvede ve Sportovní
hale Lužiny ukázky své úspěšné sportovní činnosti.

sobota 6. září 
 9.00 Hokejbalový turnaj „O pohár starosty Prahy 13“. Pořádá na
svém hřišti HC Kert Park Praha. Od 12.00 bude probíhat i mini-
turnaj přípravek. Vyvrcholením hokejbalového programu bude 
zápas extraligy místního „A“ týmu s extraligovým celkem z Třince. 
 10.00 Start tradiční vyjížďky Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky
u hokejbalového hřiště HC Kert Park Praha v Kolovečské ulici, 
kde bude i cíl. Pořádá Cyklistický spolek Stodůlky. 
 14.00 – 16.00  Otevřený turnaj v kopané a dovednostní soutěže
pro děti na hřišti v Kuncově ulici. Pořadatel TJ Sokol Stodůlky
oddíl kopané.

neděle 7. září 
 9.00 – 14.00 Otevřený turnaj čtyřher badmintonu rodičů a dětí 
v tenisové hale v Zázvorkově ulici. Pořádá Tenis centrum Lužiny.
 9.30 – 15.00 Hokejbalový turnaj „O pohár starosty Prahy 13“ 
včetně dovednostních soutěží a dalšího programu pro zájemce 
z řad veřejnosti. Pořádá na svém hřišti HC Kert Park Praha. 

úterý 9. září 
 17.00 Atletické odpoledne pro všechny příchozí děti a mládež.
Pořádá na hřišti FZŠ prof. Otokara Chlupa ve Fingerově ulici 
TJ Stodůlky.

čtvrtek 11. září 
 14.00 – 17.30 Badmintonové odpoledne spojené s náborem dětí 
do badmintonové školy pořádá v hale v Zázvorkově ulici Tenis
centrum Lužiny.

 15.30 – 17.30 Od kostela v Řeporyjích startuje pochod pořádaný
v rámci podvečerních pochodů Prahou „Kostel tour“. Cíl bude 
od 17.00 do 19.00 u radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. 
Pořádá Klub českých turistů, oddíl TurBan.
 19.30 Na Slunečním náměstí vystoupí smíšený sbor Carmina Vocum.

pátek 12. září 
 9.00 Dozvuky Ekoslunovratu 2014 v aquaparku na Barrandově. 
Závody v netradičních vodních disciplínách jsou určeny pro školy,
které se účastnily soutěže ve stavbě plavidel z PET lahví.
 15.00 – 20.00 Odpoledne s fl orbalem pro všechny zájemce a příz-
nivce ve Sportovní hale Lužiny. Připravil fl orbalový oddíl Panthers.

sobota 13. září 
 11.00 – 17.00 Pražské cyklozvonění 2014. Akce, při které se do
Centrálního parku Prahy 13 sjedou cyklisté z dalších městských
částí. Pro všechny účastníky bude připraven kulturní a sportovní
program, na kterém se budou podílet amatérské hudební soubory,
orchestry Základní umělecké školy Stodůlky, pěvecký sbor Carmina 
Vocum, Dům dětí a mládeže Stodůlky, Sportovní klub Velká Ohra-
da a mnoho dalších místních subjektů, působících v různých oblas-
tech volného času. Připravena je i ukázka mistrovského fl yboardingu.

neděle 14. září 
 15.00 – 17.30 Dům dětí a mládeže Stodůlky představí v Kulturním
domě Mlejn program letošního hudebně dramatického tábora. 
Vystoupí Taneční skupina D.A.R., Taneční skupina Belly Habibi 
i fl étnový soubor Trylek. 

úterý 16. září 
 11.00 – 15.00 O pohár starosty Prahy 13. Druhý ročník turnaje
v pétanque pro seniory se uskuteční na hřišti Domu sociálních 
služeb Lukáš v Trávníčkově ulici. 
 14.00 – 18.00 TIB, o.s., a Fakultní základní škola Trávníčkova vás
zvou na tvořivé počítačové odpoledne „Megabajty, už víme jak na ně.“ 
Do workshopů, které se uskuteční ve škole, se mohou zapojit všich-
ni zájemci o výpočetní techniku. 

středa 17. září 
 15.00 Klubobraní v klubu Jednatrojka v Centrálním parku 
Prahy 13 (u minigolfu) – bohatý zábavný program pro neorganizo-
vanou mládež připravila Proxima Sociale, o.p.s. V případě nepřízně
počasí bude tato akce probíhat ve Spolkovém domě.

čtvrtek 18. září 
 15.00 Odpoledne se sborovým zpěvem v Kulturním domě Mlejn.
Představí se děti z Kühnova dětského sboru, sbory Kulíšci, 
Noctuella, Klíček a Notečka. Večer v 18.00 vystoupí ještě sbor 
dospělých Sponte Sua.

Vyberte si z nabídky Festivalu volného času Prahy 13

Na Pražském cyklozvonění 13. září uvidíte i ukázku flyboardingu
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pátek 19. září
 10.00 – 16.00 Den zdraví před radnicí na Slunečním náměstí.
Součástí bude Den medu, který pořádá Řeporyjská základní orga-
nizace Českého svazu včelařů, nejstarší včelařská organizace v Pra-
ze, která letos slaví 115 let své činnosti. Programu pro děti se ujmou 
Dům dětí a mládeže Stodůlky a vzdělávací centrum FasTrackKids. 

sobota 20. září 
 10.00 Liga lesní moudrosti – místní kmen Strážců údolí zahajuje
na haldě v Centrálním parku dvoudenní táboření v týpí. Všichni, 
kdo se budou chtít s činností této organizace seznámit, jsou až 
do nedělního odpoledne vítáni v jejich improvizovaném táboře. 
 10.00 Čtvrtý závod ze seriálu běžeckých závodů Běh Metropole.
Start i cíl sedmikilometrové trati bude v Centrálním parku Pra-
hy 13 u kuželkárny. V průběžném hodnocení městských částí 
je Praha 13 na druhém místě. Přijďte jí svým startem dopomoci 
k vítězství. Závody probíhají pod záštitou starosty Městské části 
Praha 13 Davida Vodrážky.
 10.00 a 14.00 Centrum asijských bojových umění a kultury Avaloka
v Bellušově ul. bude mít od 10.00 své dveře otevřené pro děti, 
od 14.00 pak pro dospělé. Centrum nabízí výuku nejen bojových 
umění, ale také seznámení s fyzickými a spirituálními disciplínami 
osobního, zdravotního i mentálního rozvoje.

 14.00 Voříškiáda 2014 – druhý ročník soutěžního programu pro
majitele všech voříšků, tedy pejsků bez PP. Odborným garantem 
soutěže, která bude probíhat na Slunečním náměstí, je Základní 
kynologická organizace Jinonice. Podmínky a přihlášky pro vaše 
voříšky najdete na www.praha13.cz.

 13.30 a 15.00 Ukázky fl orbalu na elektrických i mechanických 
invalidních vozících, kterému se u nás věnuje o.s. Flor-in, můžete 
vidět před budovou radnice na Slunečním náměstí. 

neděle 21. září 
 9.00 – 12.00 V hale v Bellušově ulici představí svou činnost Spor-
tovní klub hala Lužiny. Na programu jsou ukázkově hodiny: v 9.00 
cvičení rodičů a dětí, rytmické a moderní gymnastiky, v 10.00 cvi-
čení předškolních dětí a v 11.00 všestranně zaměřeného cvičení pro 
školáky a orientačního běhu. Přijďte si samozřejmě zdarma vyzkou-
šet cvičení se svými dětmi. Vedoucí jednotlivých oddílů vám rádi 
pomohou s výběrem sportovní aktivity pro vaše dítě. Na odpoledne 
14.00 – 18.00 Medvědí stezkou – oblíbený orientační běh pro děti 
od 2 do 15 let připravil v Centrálním parku Prahy 13 Sportovní 
klub hala Lužiny ve spolupráci s PSSPV. Závodit se bude podle 
věkových kategorií se startem a cílem u kuželkárny.
 14.00 V Centrálním parku Prahy 13 u kuželkárny se spolu s dětmi
můžete zúčastnit programů, připravených Sbory dobrovolných 
hasičů Stodůlky a Třebonice a také oddíly Junáka, střediska Vatra. 
 14.00 Program v Kulturním domě Mlejn odstartuje ve 14.00 
vystoupením folklorního souboru Lučinka, v 15.00 pokračuje 
Taneční studio Mirabel, v 16.00 se představí taneční skupina 
Sandra 96, v 17.00 hudební a taneční studio Dukát a v 18.00 
Vulkán – divadelní soubor při ZŠ Klausova.

úterý 23. září 
 9.30 – 14.00 Nordic Walking pochod od Sokolovny v Hlubočepích
Prokopským údolím až k radnici Prahy 13 na Slunečním náměstí. 
Účastníci – senioři – pojedou do Hlubočep společně MHD, délka 
pochodu asi 4,5 km.

sobota 27. září 
 9.00 Otevřený nohejbalový turnaj amatérských družstev na hřišti 
v Kuncově ul. Účastnit se mohou všichni zájemci, kteří si vytvoří 
tříčlenný tým. Pořádá Sokol Stodůlky.
 14.00 V Centrálním parku Prahy 13 na hřišti u kuželkárny se bude
od 14.00 hrát otevřený volejbalový turnaj amatérů. V 15.00 od-
startuje závod na in-line bruslích a v 16.00 bude zahájen tradiční 
kuželkový turnaj v kategoriích dospělých i dětí. Všechny tyto akce 
jsou určeny pro příchozí zájemce.

neděle 28. září 
 10.00 – 17.00 Parkurový pohár Prahy 13 – skokové hobby pře-
kážkové závody. Na statek v Chabech jsou zváni všichni příznivci 
a milovníci koní.  

 12.00 – 18.00 Jarmareční kreace pro rodinu aneb Svatováclavský
jarmark podruhé – pestrý program na Slunečním náměstí, který 
v režii o.s. Prosaz, Farní Charity Stodůlky a Komunitního centra 
sv. Prokopa připravují neziskové organizace ze sociální oblasti. 
Letos bude jarmark pojat formou aktivního zapojení rodin. Vedle 
nabídky výrobků a ukázek činností zúčastněných organizací je 
pro děti i rodiče připraven kulturní program, workshopy s výukou 
irských tanců, drátování, keramiky apod., soutěže (nejen) pro děti 
všech věkových kategorií odměňované maličkostmi. Další program 
pro děti zajišťuje vzdělávací centrum FasTracKids. Svá stanoviště 
zde budou mít i Muzeum hl. m. Prahy (archeologie a historie) 
a Lesy hl. m. Prahy (příroda a fauna).  

 15.00 Koncert populární hudby před radnicí, kde se představí žáci
Základní umělecké školy Stodůlky.

středa 1. října 
 9.00 Lukiáda – den sportovních soutěží pro seniory bude probíhat
na hřišti u Domu sociálních služeb Lukáš. Vyhlášení výsledků bude 
ve 14.00 ve Spolkovém domě, od 14.30 je připraven zábavný pro-
gram. Lukiádou oslaví účastníci Mezinárodní den seniorů.

sobota 4. října
 8.00 Rybářské závody pro děti i dospělé u Nepomuckého rybníka.
Prezence účastníků je od 7.00 hodin. Závody připravila Základní 
organizace Českého rybářského svazu Jinonice. 

neděle 5. října 
 18.00 Festival volného času Prahy 13 bude v Kulturním domě 
Mlejn zakončen programem Základní umělecké školy Stodůlky, 
na kterém vystoupí její hudební, taneční, literárně dramatické 
i výtvarné oddělení.   Připravil Bohdan Pardubický
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Jen málo takových lidí chodilo po této zemi, jako byl Josef 

Sousedík - moravský vynálezce, konstruktér, průmyslník 

a bojovník za svobodu. Mimořádné technické nadání 

a intuice se u něj snoubily s cílevědomostí, pracovitostí, 

ryzím charakterem, společenskou odpovědností 

a vlastenectvím. Tvůrčí a úspěšnou kariéru předčasně 

ukončila násilná smrt spojená s jeho účastí 

v protifašistickém odboji. A přesto ho komunistická 

propaganda po roce 1948 chtěla vymazat z dějin 

a z povědomí lidí a málem se jí to podařilo. Teprve 

po roce 1989 se o něm opět začalo mluvit a rodina se 

dočkala jeho morální rehabilitace.

Josef Sousedík (1894 – 1944) byl jednou 
z nejpozoruhodnějších osobností meziválečného 
Československa. Pocházel z velmi chudých poměrů, 
ale svým technickým talentem a pílí se vypracoval 
a dosáhl významných úspěchů, zejména v oblasti elektrotechniky. 
Již ve 26 letech přihlásil svůj první patent. Za celý život patentoval na 
50 významných vynálezů, především elektrické motory, stroje a pohony 
kolejových a silničních vozidel. Nejznámějším dílem Josefa Sousedíka, 
„Edisona z Moravy“, je benzinoelektrický motor pro rychlík Slovenská 
strela z roku 1936, který dosahoval rychlosti až 150 km/h. Vyvinul také 
elektromobil s hybridním pohonem, kterým zcela předběhl dobu. 
Ve Vsetíně, kde prožil většinu života, založil elektrotechnický závod, 
v němž zaměstnával 300 lidí.

Byl ale také velký vlastenec a veřejně činný člověk. V letech 1927 – 
1938 působil jako starosta Vsetína a výrazně zvelebil město i celý region 
Valašska. Hned po okupaci se zapojil do protifašistického odboje a založil 
odbojovou organizaci, ve které působilo až 2 000 lidí. V roce 1944 byl při 
výslechu na gestapu zastřelen.

Přes jeho nesporný přínos pro region Valašska a prokazatelnou 
protifašistickou činnost označil komunistický režim po převratu v roce 
1948 Sousedíka za třídního nepřítele, snažil se vymazat všechny 
připomínky jeho existence a perzekvoval jeho příbuzné. Pamětní deska 
na budově, kde byl Josef Sousedík jen pár dní před svými 50. naro-
zeninami zastřelen, byla opakovaně odstraněna (v roce 1968 byla 
vytvořena nová a v roce 1970 opět zmizela). Mohla být obnovena teprve 
po listopadu 1989, kdy se členové jeho rodiny dočkali určité morální 
satisfakce.

Znovu oživit památku svého otce a připomenout jeho zásluhy se 
rozhodl syn Josefa Sousedíka. Tomáš Sousedík pochází stejně jako jeho 
otec ze Vsetína, ale životní peripetie ho postupně zavály do Prahy a už 24 
let bydlí v Bronzové ulici na Lužinách. Na rozdíl od své starší sestry, která 
vystudovala elektrotechniku, nešel Tomáš Sousedík ve šlépějích svého 
otce. Zajímala ho biologie a genetika. Kvůli „buržoaznímu původu“ mu 
ale režim neumožnil studovat vysněnou veterinu, přestože už v 16 letech 
publikoval v odborném tisku. Nakonec se jako úspěšný fotbalista dostal 
do pražské Sparty a současně na VŠE, kde vystudoval ekonomii. Působil 
pak na různých místech od ČKD až po Karlínské divadlo. Po revoluci 
vyhrál konkurz na generálního ředitele Pragokoncertu a přivezl do Prahy 
řadu vynikajících muzikantů a kapel. Později provozoval vlastní kulturní 
agenturu a zastupoval desítky umělců. Svůj vztah k přírodě a biologii 
uplatňuje Tomáš Sousedík ve své celoživotní vášni – od svých pěti let 
nepřetržitě chová holuby, působí v několika chovatelských organizacích 
a posuzuje kvalitu holubů na soutěžích. O jejich chovu napsal knihu 
a vydává odborný časopis Svět holubů. 

Po listopadu 1989 si Tomáš Sousedík vzal za úkol vzkřísit odkaz svého 
otce a vrátit ho na čestné místo mezi průkopníky české vědy a průmyslu, 
které Josefu Sousedíkovi právem náleží. Uspořádal několik výstav o díle 
svého otce ve Vsetíně, v Brně i v Národním technickém muzeu v Praze. 
Inicioval vydání knihy Josef Sousedík: (ne)zapomenutý vynálezce, továrník, 

politik a vlastenec, autorské dvojice Jiří Kohutka a Josef Košťál, která vyšla 
v roce 2013 a pro velký zájem se brzy dočká druhého vydání.

Rada MČ Praha 13 se v červnu rozhodla udělit Josefu Sousedíkovi 
in memoriam bronzovou pamětní medaili za celoživotní zásluhy pro 
společnost. Při příležitosti převzetí ocenění nám pan Tomáš Sousedík 

ochotně odpověděl na všechny otázky o svém otci. 
Vypátral a ví toho o něm opravdu hodně, přestože 
řízením osudu měl možnost ho zažít jen ve velmi 
útlém věku.

Pane Sousedíku, přibližte nám prosím, jak váš otec začínal.
Otcova rodina pocházela z Valašských Klobúk, 

později se přestěhovala do Vsetína. Jeho rodiče byli 
velmi chudí, takže nemohl studovat, jenom se vyučil 
elektromontérem u firmy Donát v Brně. Pak 
narukoval do světové války, byl zraněn a po návratu 
šel ještě pomoci proti komunistické Republice rad 
na Podkarpatskou Rus a na východní Slovensko. 
Byl naprostý Masarykovec – čechoslovakista. 
S Masarykem se spřátelili, protože Masaryk i jako 
prezident byl současně poslancem za Valašsko, tehdy 
to šlo. Otec pak dokonce prosadil, že zbrojovka, která 

měla jít do Kysuckého Nového Mesta, byla nakonec postavena 
ve Vsetíně, čímž velmi významně přispěl k řešení nezaměstnanosti 
na Valašsku, měla 10 000 zaměstnanců. 

Vraťme se k jeho přínosu v oblasti elektrotechniky. Vypracoval se velmi brzy 
a první patent přihlásil již ve 26 letech.

Patentů měl celou řadu, zejména v oblasti točivých strojů. 
Za nejvýznamnější by se dalo považovat vyřešení regulace otáček 
na synchronním motoru, protože do té doby nebyl použitelný v dopravě. 
Proto měl Křižík ještě v tramvajích tu šílenou kliku, kterou přidával 
proud. Otec vyřešil regulaci, takže se motor rozbíhal pomalu. Od počátku 
také přemýšlel o hybridním elektromobilu a realizoval ho už v roce 1927. 

Jak se mu podařilo bez prostředků rozjet továrnu?
Jeho žena Zdeňka, moje maminka, pocházela z dobře situované rodiny 

stavitele Rudolfa Londina, který stavěl kus Vsetína, Valašského Meziříčí, 
Frýdku-Místku, celý region až k Ostravě. Otce zřejmě dobře odhadl 
a jako svatební dar novomanželům věnoval bývalou pilu na okraji Vsetína, 
která se stala základem otcovy továrny na výrobu elektromotorů. 
Elektrovýroba je tam dodnes. Otec musel začít půjčkou 300 korun, aby 
vůbec dostal licenci na výrobu. 

Pak začala spolupráce s Tomášem Baťou…
Je zajímavé, že Baťovi, který měl v podstatě stát ve státě – vlastní 

banku, stravování a bydlení pro zaměstnance, se nikdy nepodařilo získat 
licenci na výrobu elektromotorů. Takže otec se stal jeho výhradním 
dodavatelem. Neměl to snadné, Baťa měl šibeniční termíny a někdy se 
stávalo, že učedníci museli motory natírat barvou na nákladních autech 
po cestě do Zlína.  

Baťa měl ale s otcem ještě jiné úmysly – chtěl, aby pro něj vymýšlel 
obuvnické mašiny. Otec strojařinu neměl rád – byl to ryzí elektrotechnik. 
Jeden exemplář obuvnického stroje ale pro Baťu vyrobil. V devadesátých 
letech mi volali z jižních Čech, že nějaký bývalý švec tam ten automat má 
a jestli ho nechci pro muzeum. Jenže Národní technické muzeum nemělo 

Geniální vynálezce, průkopník a hrdina

Josef Sousedík ve své továrně ve Vsetíně
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místo – brali jen exponáty do 80 centimetrů. Taky mi třeba volali ze 
vsetínského pivovaru, že dělají rekonstrukci a že tam mají hnací agregát 
z roku 1929, který do dneška bezvadně fungoval, jen v něm měnili uhlíky. 
Kvůli rozměrům bohužel skončil asi ve šrotu, což mě moc mrzí.

S Baťou se ale nakonec nerozešli v dobrém...
Baťa s ním chtěl postavit železnici ze Zlína do Vsetína, což je 28 km, 

dodnes jsou tam místy vidět připravené náspy. Otec mu to v roce 1932 
trochu nešťastně odmítl. Baťa se urazil a odřekl všechny zakázky. Otec 
pak začal spolupracovat s Ringhofferem, což mu pomohlo v době 
okupace. Baron Ringhoffer byl Rakušan, nebyl nacista, držel nad otcem 
ochrannou ruku a dvakrát ho v podstatě zachránil před koncentrákem. 

Jedním ze známějších projektů vašeho otce je pohon pro rychlík Slovenská strela. 
Jak k němu došlo?

V roce 1936 byla poptávka po moderním rychlém vlaku, který měla 
vyrábět Tatra. Byla vyhlášena státní zakázka na prototyp a tu se podařilo 
získat právě Ringhofferovi. Musel rychle sestavit tým konstruktérů. Vzal 
tam inženýra Ledvinku, tvůrce legendárního Tatraplánu a pozdějšího šéfa 
karosářů u Porsche, na interiéry Riedla a na pohon si vzal tátu. A měl 
šťastnou ruku, protože otec moderní hybridní pohon nejen rychle navrhl, 
ale i vyrobil a dovezl do Kopřivnice. Výsledek byl úžasný, skoro zázrak. 
Na zkušebním okruhu vlak jezdil až 150 km/h. Vyrobily se jen dva kusy, 
které jezdily z Prahy do Bratislavy. Pak přišla válka a linka skončila. 
Po válce byla Slovenská strela využita ještě k převozu dokumentů pro 
soudní tribunál v Norimberku… První z vlaků shořel v 70. letech 
na nádraží v Nymburce. Poslední stojí v muzeu v Kopřivnici, ale je v dost 
dezolátním stavu. 

Otcova továrna fungovala i za války?
Ano, ale Němci tam dosadili své vedení. Když zjistili, že otec působil 

v Obraně národa, kterou rozprášili, tak mu zakázali vstup do továrny. 
Otec pak pracoval na fiktivní smlouvu pro Ringhoffera, měl pro něj 
vyvíjet nové technologie pro válečnou výrobu. Ale za celou dobu mu 
předal jen dynamo pro osvětlení vagónů, které pro válku nemělo význam. 
Nechtěl, aby se jeho projekty dostaly do rukou Němců. Dokonce i ten 
elektromobil předělal zpět na benzín a díly schoval u strejdy na statku 
pod seno. Další vynálezy tajně uložil pod podlahu v Juřičkově mlýně 
u Vsetína, který současně fungoval jako partyzánská nemocnice. V dubnu 
1945 esesáci na základě udání mlýn vypálili. Podle maminky tam shořelo 
alespoň 35 připravených patentů.

Víte, jaké to byly patenty?
Bohužel ne. Jedním z nich byl ale patrně návrh třetí generace 

hybridního elektromobilu. Ten si můj strýc, který dělal tátovi asistenta, 
tajně zkopíroval, po válce si ho nechal patentovat a chtěl ho vyrábět. Jenže 
neuspěl, protože s tím musel na RVHP a v zájmu Sovětského svazu bylo 
tehdy vyvážet naftu a ne vyrábět elektromobily, tak ho s tím vyhodili. 
V roce 1975 pak postavili ve výzkumném ústavu v Brně jeden funkční 
prototyp, ale vyrábět se nikdy nezačal. 

Jedním z jeho projektů je dokonce letadlo s kolmým startem…
Ten patent skutečně existuje, máme ho, jenže v roce 1936 se nenašel 

nikdo, kdo by financoval jeho výrobu, protože by byla moc nákladná. 
Po roce 1948, když komunisti vyházeli z ministerstev odborníky a poslali 
je do výroby, zapomněli bohužel některé patenty zaplatit a prodloužit. 
Angličané toho využili a v podstatě na stejném principu vznikl později 
pověstný britský letoun s kolmým startem Harrier.

Je obdivuhodné, jak mohl otec skloubit podnikání s vědou a ještě s politikou...     
Jak to všechno stíhal, je pro mě naprostou záhadou. A teď ještě uvažte, 

že měl k ruce jenom telefon, tužku a logaritmické pravítko. Nic víc. Ani 
obyčejné kalkulačky tehdy nebyly. Elektrotechnici z Brna mi říkali, že dali 
jeho výpočty po těch letech do počítače a vůbec nepochopili, jak to mohl 
jen s logaritmickým pravítkem spočítat. Tak ho podezírali, že on to 
intuitivně cítil, vyrobil a teprve pak dodatečně zdůvodňoval, proč to 
funguje. Jeden inženýr v Brně mi o něm kdysi řekl: „Zatímco my tak 
nějak zhruba tušíme, jak to elektrické pole funguje, tak on to viděl.“ 
Měl neskutečnou intuici a byl velmi pilný.

Jak mohl při takovém pracovním tempu dělat ještě starostu Vsetína? To přece 
nebylo žádné malé město…

To jsme nikdy nepochopili. Všechno dělal naplno. Byl navíc v mnoha 
správních radách a opravdu na ně chodil. Za jeho starostování se Vsetín 
ze zaostalého okresního města stal průmyslovým centrem s velmi dobrou 
infrastrukturou. Zajistil pro Vsetín umístění zbrojovky, vznikla tam 
slévárna. Otec byl pro Vsetín tím, čím byl Baťa pro Zlín, ale nechtěl, aby 
se po něm jmenovaly ulice nebo budovy. Za jeho působení byly postaveny 
dva mosty přes Bečvu, budova radnice, budova soudu, pošta, spořitelna 
na náměstí… Rekonstrukci městské elektrárny provedl skoro zadarmo, 
dělala se sokolovna… On byl taky Sokol a chodil cvičit. 

Jaké bylo otcovo působení v protiněmeckém odboji?
Zejména finančně podporoval, ale také koordinoval činnost organizace 

o 2 000 lidech, která pracovala v přísném utajení a měla za cíl provést 
na Vsetínsku v pravou chvíli povstání a převzít moc. Němci otce 
podezírali, ale nic na něj neměli. Odhalen byl teprve poté, kdy se 
do organizace dostali dva konfidenti, bývalí účastníci odboje. V roce 1944 
už měli Němci proti otci dost důkazů. Vylákali ho na okresní úřad pod 
záminkou výměny lístků na benzín a tam ho zatkli a odvezli na gestapo, 
kde ho dva gestapáci vyslýchali. Nevíme, co se tam přesně seběhlo, ale 
jeden z nich zřejmě na chvilku odešel a otec toho využil, kopl toho 
druhého a pokusil se utéci oknem, přičemž byl zastřelen. Rakev 
s otcovými ostatky byla tajně převezena do Ostravy pod cizím jménem 
a spálena. Matce to dlouho tajili, takže ještě po skončení války doufala, 
že se otec někde objeví. O smrti manžela se definitivně dozvěděla až díky 
procesu s jedním z gestapáků, kteří ho vyslýchali. Druhému, Franzi 
Körnerovi, který nejspíš otce zastřelil, se zřejmě podařilo uniknout. Pátral 
jsem po něm dlouho, spolupracoval jsem i s publicistou Stanislavem 
Motlem, ale bohužel bezvýsledně, nejspíš skončil po válce s novou 
identitou v nějaké zpravodajské službě. 

Protože se nenašla urna s otcovým popelem, neměl dosud žádný hrob. 
Konečně letos na podzim by mělo v Rožnově pod Radhoštěm dojít 
ke slavnostnímu odhalení jeho náhrobku na čestném místě tzv. 
Moravského Slavína, kam bezpochyby patří.  

Jméno Josefa Sousedíka se díky úsilí jeho syna a dalších příznivců opakovaně 

objevilo mezi návrhy na udělení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Letos, 

v roce 70. výročí Sousedíkovy hrdinné smrti, doporučil udělení tohoto státního 

vyznamenání i Senát Parlamentu ČR. Snad se k tomuto kroku prezident 

republiky rozhodne.  

 Samuel Truschka 

Foto: archiv Tomáše Sousedíka a Jiřího Kohutky 

Po zkušební jízdě Slovenské strely



Letní nohejbalový memoriál
Každoročně v srpnu pořádá místostarosta Petr Zeman s pomocí 
dalších fanoušků nohejbalu vzpomínkový turnaj na památku 
tragicky zesnulého kamaráda Jardy Hříbka. Letos se memoriál 
konal 16. srpna na hřišti v Centrálním parku a přihlásilo se celkem 
12 týmů. Po velmi zajímavých soubojích na síti i v poli nakonec 
zvítězil tým Santa Fé, kterému loni unikla medaile jen o vlásek. 
Na druhém místě skončilo příznačně družstvo Ti Druzí a bronz 
získal loňský vítěz – tým Stodůlky. Ceny předával osobně pořadatel 
Petr Zeman. Tak zase za rok. -st-

Pohyb je život
V Základní škole Janského se koncem června předávaly ceny vítězům 
dlouhodobého turnaje ve stolním tenise a dvoudenního turnaje v brän-
ballu, které pořádal školní sportovní klub ve spolupráci s SK Velká 
Ohrada. Medaile předával také starosta David Vodrážka. Městská část 
poskytla organizátorům turnaje grant na nákup cen. Současně se pře-
dávala i ocenění za úspěchy v akci Odznak všestrannosti olympijských 
vítězů, které se ZŠ Janského již déle aktivně účastní. 
 Jana Civínová

Atletika ve Stodůlkách
Po 27 letech existence atletického oddílu TJ Stodůlky Praha 

dospívá další generace závodníků, z nichž mnozí již v šesti letech 
začínali v naší přípravce u paní Jirmanové. Dochází tak k další 
generační obměně a předávání zkušeností mladším kolegům není již 
zdaleka jen výsadou nás, starších. Nejen mé poděkování směřuje 
všem našim trenérům, svěřencům a jejich mnohdy velmi ochotným 
rodičům za úsilí, které vkládají do tréninků a do chodu oddílu. 
Všichni se tak můžeme radovat z úspěchů, jakými jsou medaile 
z velkých soutěží, reprezentace v zahraničí, ale hlavně fakt, že pouto 
k oddílu rozhodně netvoří jen členský příspěvek.

Rádi vás přivítáme na zápisu, který se uskuteční v úterý 2. září 
od 16.30 na atletickém oválu FZŠ prof. Otokara Chlupa v Nových 
Butovicích.
Přípravka – ročníky 2008 a starší (minimálně 1. třída ZŠ) – trenérka 
Gabriela Keřková.
Ml. žactvo – ročníky 2002 a 2003 – trenér Jan Pokorný
St. žactvo – ročníky 2000 a 2001 – trenér Adam Jindra
Dorost a starší – ročníky 1999 a starší – trenér Michal Němec

Rovněž se na vás budeme těšit 9. září na oválu s překvapením 
v rámci Festivalu volného času. Sportovní obuv doporučena. 
  Honza Pokorný

Skvělá sezona Martina Slámy
Kapitán Martin Sláma z Velké Ohrady, policejní instruktor sebeobrany 
a reprezentant České republiky v karate, o kterém jsme ve STOPu již 
psali, dosahuje i letos vynikajících výsledků. Z Mistrovsví Evropy 
v karate organizace WUKF, které se konalo 12. – 15. 6. v italské Veroně, 
si přivezl titul vicemistra Evropy v kata tým masters +36 let a celkově 
5. místo v kata masters mužů ve věku 36 – 40 let.

V červenci Martin Sláma startoval na Evropských policejních 
a hasičských hrách v Bruselu. Měsíc po úspěchu na mistrovství 
Evropy vybojoval 16. 7. pro Českou republiku 3 cenné kovy – bronz 
v kata muži open, stříbro v kumite mužů +35 let nad 85 kg a zlato 
v kata team muži open. Celkově získala výprava českých policistů 
na hrách 8 medailí, z toho tři zlaté. Blahopřejeme!

-red-
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Poháry opět vystřídaly plakety
Také v minulém školním roce uspořádal Dům dětí a mládeže 
Stodůlky pro žáky základních škol a víceletých gymnázií Prahy 13 
sérii sportovních soutěží. Celkem 1 840 žáků z dvanácti škol vytvořilo 
234 družstev, která změřila své síly v malé kopané, volejbalu, florbalu, 
stolním tenisu a v dalších převážně míčových hrách. 

„Tuto soutěž pořádá náš Dům dětí a mládeže Stodůlky už řadu let,“ 
řekla zástupkyně ředitelky Zdeňka Hiřmanová. „Jednotlivé školy 
bojovaly o malý (pro žáky 1. stupně) a velký pohár (pro žáky 2. stupně), 
který mohly získat součtem získaných bodů v jednotlivých soutěžních 
disciplínách. Již třetím rokem předáváme místo dvou pohárů plakety 
a diplomy. Plaketou oceňujeme školy za jejich celoroční výborné 
výsledky nejen v soutěžích v Praze 13, ale také jejich úspěšné starty 
v soutěžích krajských a celorepublikových.“

V červnu převzali zástupci devíti škol Prahy 13 plakety z rukou 
zástupce starosty Petra Zemana. Eva Černá

Zveme vás na špičkový hokejbal
První víkend v září se na hokejbalovém hřišti na Lužinách (v areálu 
FZŠ Brdičkova) opět naplno rozjede hokejbalová sezona. Otevře ji 
turnaj starších žáků – O pohár starosty Prahy 13, kterého se kromě 
domácího Kert Parku zúčastní týmy Kladna, Mostu, Stříbra, Opavy 
a Kovo Praha. V rámci turnaje proběhne v neděli 7. září doprovodný 
program pro širokou veřejnost, kde si zájemci o hokejbal budou moci 
na vlastní kůži vyzkoušet tento sport v několika různých disciplínách.
Extraligový celek mužů hraje v září na domácím hřišti hned ve třech 
víkendech. V sobotu 6. září od 17.00 přivítá na Lužinách Třinec. Další 
domácí utkání se uskuteční v sobotu 20. září v 17.00, kdy na Lužiny 
přijede rival z Vlašimi. Sérii zářijových domácích zápasů A-týmu ukončí 
v sobotu 27. září duel s Ústím nad Labem rovněž od 17.00. B-tým 
i žákovské kategorie odstartují svou sezonu v sobotu 13. a neděli 14. 9.
Veškeré informace o hokejbalu naleznete na www.kert-park.cz.
 Michal Pěch

Tenis pro všechny holky a kluky
Opět nastává období, kdy rodiče zvažují a plánují, jaké mimoškolní 
aktivity zvolit pro své ratolesti. Tenisová škola Tallent již 21 let přivádí 
k bílému sportu tisíce dětí. Tenis je učí vytrvalosti, soustředěnosti 
a umění fair play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho 
pohybové i psychické vlastnosti. Pro rodiče a začínající děti jsme 
v průběhu září připravili ukázková odpoledne s tenisem zdarma. 
Podrobné informace o termínech a místech ukázek, ale i kurzech 
získáte na tel. 777 260 262, www.tallent.cz, info@tallent.cz.
Podzimní trimestr zahajujeme od 29. září – za včasné přihlášení 
sleva 20 % nebo raketa Head zdarma.

Marcela Turoňová

Chcete hrát tenis?
Tenisová škola Praha 13 působí v této lokalitě již 12 let a za tu dobu 
naučila tenisu mnoho dětí i dospělých. Tréninky se konají v areálu 
tenisové haly na Lužinách. Od podzimu otevírá nové kurzy pro 
začátečníky i mírně pokročilé. Individuální i skupinové kurzy, tenisová 
školička. Bližší informace na www.tenisovaskolapraha13.cz.

Oldřich Vlasák, trenér

Přijď do bezva party
Basketbalový klub HB Basket Praha je zaměřený na děti a mládež. 
Pracujeme s děvčaty od přípravek, které máme ve FZŠ prof. 
Otokara Chlupa a ve FZŠ Trávníčkova, až po dorost.  
V sezoně 2013/14 jsme obhájili postavení nejúspěšnějšího pražského 
klubu v kategorii minižákyň a zároveň se zařadili mezi nejlepší kluby 
v České republice. Opakované účasti na mistrovství republiky nám 
letos přinesly 2 medailová umístění. Nabízíme pravidelné tréninky, 
soustředění, turnaje, utkání pořádané ČBF a další společensko-
sportovní akce. Život v bezva partě lidí, kde slova morálka, fair play, 
nasazení, překonání překážek nejsou jen frázemi. 
Více na basket.hanka@seznam.cz, www.hbbasket.cz.  

 Hana Brejlová
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Přijímáme nové členy
SK Aktis provádí nábor nových členů do atletického oddílu, 
přijímáme členy od 5 let. Nábory budou probíhat ve dvou 
termínech: v úterý 9. 9. pro ty zájemce, kteří chtějí trénovat v úterý 
a ve čtvrtek, ve středu 10. 9. pro zájemce o trénink v pondělí 
a ve středu. Nábory v obou termínech proběhnou od 16.30 
na hřišti FZŠ Mezi Školami. Všichni zájemci přijdou 
ve sportovním oblečení a obuvi, budou plnit krátké testy. 
Na všechny se budeme těšit! Více na www.skaktis.cz. 
 Za SK Aktis Praha Radek Bártl
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Poslechové centrum Tomatis
Máte neklidné dítě, které chvíli neposedí? Přemýšlíte, proč nereaguje 
na vaše zavolání či pokyny? Podle lékařů slyší dobře, nicméně neposlou-
chá… Působí, jako by žilo ve svém vlastním světě a s tím naším – okol-
ním se dostává do kontaktu jen zřídka a svým vlastním neobvyklým 
způsobem? Nemluví? Nebo má poruchu autistického spektra? 

Lidem s obdobnými obtížemi pomáháme v Poslechovém centru To-
matis, které poskytuje terapeutické a rozvojové programy pro děti a do-
spělé. Přicházejí k nám klienti s hyperaktivitou, poruchami pozornosti, 
autismem, vadami řeči, poruchami učení aj. Podle typu poruchy a jejího 
rozsahu nabízíme konkrétní cestu ke zlepšení těm rodičům, kteří chtějí 
aktivně řešit obtíže svého dítěte a zdokonalit jeho fungování v každo-
denních činnostech.
Kontakt: Lumiérů 363/1, Praha 5 - Hlubočepy. 

Více informací a rezervaci termínu setkání na www.tomatis-praha.cz, 
tel. 775 700 945. Monika Ottová

Pomoc pro malou Petrušku
Petruška Němcová z Velké Ohrady se narodila jako zdánlivě zcela 
zdravé miminko, ale ve 4 měsících náhle zkolabovala a lékaři u ní 
zjistili DEND syndrom, který má jako jediná na světě. Jde o mu-
taci draslíkového kanálu ve slinivce, což zpomaluje vývoj všech or-
gánů, svalů, mozku. Proto je ve 3,5 letech na úrovni ani ne ročního 
dítěte, nechodí, nemluví, pouze se posunuje po kolínkách. Navíc 
má novorozenecký diabetes, epilepsii, rozštěp patra a oční vady. 
Přesto se jejím rodičům, byť jen pomalu a s velkým úsilím, daří po-
souvat její vývoj dopředu. Nejvíce jim pomáhá intenzivní rehabili-
tační pobyt ve speciálním zařízení v Piešťanech. Tento pobyt je však 
velmi drahý a zdravotní pojišťovna ho nehradí. V prosinci 2013 
přispěla městská část Petrušce na dvoutýdenní pobyt částkou 
10 000 korun. Petruška udělala velké pokroky, lépe vnímá okolí, 
snaží se komunikovat, zvedá se do kleku... Lékaři doporučují pobyt 
ještě zopakovat. Vzhledem k tomu, že jde o zcela výjimečnou  vý-
vojovou poruchu, rozhodla Rada MČ Praha 13 v červenci na žá-
dost Petruščiny matky, že děvčátku přispěje na rehabilitaci částkou 
30 000 korun. Budeme jí spolu s rodiči držet palce, aby jí rehabili-
tace byla co nejvíce ku prospěchu. -red-

Vzpomínka 
na Edu Švehlu
Rád bych se s vámi podělil o vzpo-
mínku na Eduarda Švehlu, svého 
kamaráda, spolupracovníka a býva-
lého člena Zastupitelstva 
MČ Praha 13.

S Edou jsem se seznámil v deva-
desátých letech při práci v Pražské 
privatizační komisi a pracovali 
jsme spolu i později. Sešli jsme se 
na několik let také v Zastupitelstvu 
MČ Praha 13, kde se Eda zajímal hlavně o sociální oblast. Byl 
spolupracovníkem PROSAZU, pomáhal organizovat kurzy potá-
pění pro vozíčkáře. Nějakou dobu dělal ředitele domova důchodců 
na Kladně a opustil své řemeslo stavbaře. Někdy člověk potřebuje 
najít smysl života jinde, třeba v pomoci druhým. Na radnici prosa-
zoval stavbu domova důchodců nebo pečovatelského domu a mys-
lím, že i jeho zásluhou radnice zrekonstruovala bývalou školu 
Trávníčkova na Dům sociálních služeb Lukáš.

Naše rodiny se scházely, a tak jsme viděli vyrůstat své děti, poz-
ději i vnoučata. S manželkou si pravidelně brali z dětského domova 
malou holčičku, se kterou nepřerušili vztah dodnes, i když je už 
dospělá slečna. Každý rok na Tři krále přišel Eda s manželkou za-
zpívat My tři králové jdeme k vám... a napsat na vchodové dveře 
K+M+B a nové datum. To poslední tam zůstane asi napořád, jako 
vzpomínka.

Poslední dobou mu nemoc nedovolovala žádnou aktivitu. Ze-
mřel 16. července při převozu do nemocnice. Rozloučili jsme se 
s ním 22. 7. ve smuteční síni v Motole. Edo, děkuji Ti za léta strá-
vená po Tvém boku a za to, že jsi mě učil dívat se na svět s pocho-
pením pro sociální problémy lidí kolem nás. Petr Weber

se sluzbami pro seniory

www.srklamovka.cz
724 323 418, 257 314 216

INZERCE

Pomáhají druhým
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Hledáme dobrovolníky na pozici asistenta 
ve stacionáři a sociálně terapeutické dílně, 
kteří by se pravidelně podíleli na vytváření 
plnohodnotného a zajímavého programu pro 
klienty služby – mladé lidi s kombinovaným 
postižením. Můžete s námi spolupracovat dle 
svých možností pravidelně (např. 2 – 3 hod. 
1x týdně/měsíčně) nebo jako doprovod 
na příležitostných akcích. Máte-li chuť nás 
poznat, ale nevíte, zda byste chtěli nebo 
mohli být dobrovolníkem, přijďte se k nám 
podívat. Kontakt: Markéta Štromerová, 
723 187 727, stromerova@diakoniep13.cz.

Klub se nachází v Centrálním parku naproti 
minigolfovému hřišti v ulici K Zahrádkám 
(blízko bus zastávky Mládí a metra Luka). 
Je otevřený každé úterý, středu a čtvrtek 
od 14 do 20 hodin. Dětem a mládeži ve věku 
12 – 19 let z Prahy 13 nabízí možnost aktiv-
ního trávení volného času. K dispozici je 
sportovní a výtvarné vybavení, internet i pří-
jemné posezení. Klub poskytuje bezplatné in-
formace, podporu a pomoc v životních 
tématech dospívajících (škola, rodina, vztahy, 
sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc s hledáním 
brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: Sebepoškozování 
Program:
út 2. 9. Poprázdninové zážitky,  
  promítání fotek
st 3. 9. Prostě klub
čt 4. 9. Miniturnaj v basketbalu
út 9. 9. Filmový klub
st 10. 9. Muzika
čt 11. 9. Co někam ven?
út 16. 9. Příprava na Klubobraní  
st 17. 9. Klubobraní
čt 18. 9. Stolní hry – odpočíváme
út 23. 9. Filmový klub
st 24. 9. Turnaj ve stolním 
  fotbálku v klubu
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 773 957, facebook: klub jednatrojka.

    Těší se na vás Marek a Ivča

Cvičitelka Hana Borčevská 
(tel. 720 689 939) zahajuje zdravotně 
rehabilitační cvičení pro každý věk
● Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, 
středa 9.00 – 10.00
● KD Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky, pondělí 
od 15. 9., 9.30 – 10.30 a 10.45 – 11.45
● Sokol Modřany, K Vltavě 410, Praha 4, 
v úterý od 16. 9. 10.00 – 11.00
Cvičení v bazénu má blahodárný účinek 
na celý organismus:
● bazén Hotelu Olšanka, středa 10.15 – 11.30 
a nově od 6. 10. v pondělí 13.45 – 15.00 
(cvičitelka H. Borčevská)
● bazén Podolí, středa 11.50 – 13.20 
(cvičitelka Z. Rybáčková, tel. 603 526 695
● bazén Radlice, pátek 11.45 – 13.00 
(cvičitelka Z. Rybáčková).
Cvičitel Václav Mornštejn 
(tel. 604 725 657) začíná 2. týden 
v září kurz sebeobrany jiu-jitsu, 

TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, 
Praha 3, pondělí a čtvrtek 19.00 – 20.30
Vzdělávací kurzy v Centru Seniorfitnes, 
suterén polikliniky Petřiny, Stamicova 1968, 
Praha 6:
● angličtina pro začátečníky 11. 9. v 8.30, 
pro mírně pokročilé v 10.30 a 15. 9. v 8.30.
● výuka němčiny 17. 9. v 8.30 
(skupiny se utvoří podle počtu zájemců)
● kurz PC pro začátečníky, pondělí 8. 9. 
od 9.00 
Zájemci o hodiny společenské hry bridž 
se mohou hlásit průběžně na tel. 732 608 268. 
V přípravě je kurz jízdy na elektrokolech 
a pěvecký kroužek. 
Cena cvičení v tělocvičně a bazénu 
je shodně 40 Kč, dvouhodinová výuka 
v kurzech stojí 50 Kč. 
Více na www.seniorfitnes.cz, tel. 731 496 672 
nebo seniorfitnes@seznam.cz.

Hana Borčevská

Potkáváme se na ulicích, v obchodech, 
ve školách, v parku...  Přestože bydlíme 
v jednom domě, dělí nás odlišný mateřský 
jazyk a prostředí, ve kterém jsme se narodili. 
Pojďme se ale dívat na naše sousedy z řad 
migrantů jinou optikou a vnímat věci, které 
nás spojují, které máme společné. Cizinci se 
stávají našimi spoluobčany. Cítí se tu dobře, 
učí se česky, pracují, jejich děti mají podobné 
vzdělání jako naši potomci. Přijmout tyto 

lidi je důležité. Porodnost v Evropě stále 
klesá a nevyváží úmrtnost obyvatel. 

Je tedy důležité učit se toleranci, vzájem-
nému porozumění a důvěře. Je nutné pod-
porovat aktivní zapojení celých rodin do ko-
munitního a společenského dění a vzděláva-
cího systému. Znalost českého jazyka má 
zásadní význam pro začlenění cizinců 
do společnosti a představuje hlavní předpo-
klad úspěšné integrace. Pokusme se svým pří-
stupem vytvořit dohromady dobře fungující 
mozaiku, která bude fungovat jako celek, 

a nedopustit jazykově i kulturně roztříštěnou 
společnost.

Radnice Prahy 13 se problematikou inte-
grace cizinců dlouhodobě zabývá, již pátým 
rokem realizuje projekt, který podporuje vzá-
jemnou informovanost, regionální spolupráci, 
vzdělávání dětí v mateřských a základních 
školách a orientaci v novém prostředí, v ne-
poslední řadě zapojení obyvatel Prahy 13 bez 
rozdílu národnosti do volnočasových aktivit. 

Stejně jako v ostatních částech Prahy, pokra-
čuje i u nás trend zvyšujícího se počtu migrantů. 
V minulém školním roce bylo v námi zřizova-
ných mateřských školách evidováno 195 žáků 
a v základních školách 484 žáků ze zemí pů-
vodu mimo EU.

Dovolte mi tedy, abych vás v předstihu sr-
dečně pozval na multižánrovou kulturní akci 
Nejsme si cizí..., která se uskuteční 6. listo-
padu v Kulturním domě Mlejn.

    Aleš Mareček, zástupce starosty

Společná adresa – Praha 13

Seniorfitnes zve na cvičení i výuku

Diakonie hledá 
dobrovolné asistenty

Klub 
JednaTrojka v září

Pomáhají druhým



Inzerce

www.smart-byty.cz / 68 % prodáno

inteligentní bydlení energetická úspornost

= jen několik metrů od stanice metra

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

=  jen 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energeticky úsporné byty (energ. náročnost budovy sk. B) 

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= společensky zodpovědná, plně česká společnost

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / Praha, Nové butovice / 68 % prodáno

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), tel. +420 800 340 350, email: smart@trigema.cz / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz

Cesta k nám je snadná :
Metro B - Nové Butovice
jedna stanice busem 137, 179, 164
- zastávka Nušlova

Objednávky:
 e-shop: www.bio-medica.eu
 telefonicky: +420 257 084 204-5
 e-mail: info@bio-medica.eu

NOVINKY:

AKCE PODZIM 2014
viz www.bio-medica. cz
1.9. - 17.12.2014

BIOMENT
 Bylinné extrakty a silice

 v oblasti
   

MODERN SCENIC DANCE

TANEÈNÍ RYTMIKA  

   ÚT a ÈT  19:00 - 20:00 ZŠ Mohylová

tel : 737 380 579  

.
KONDIÈNÍ CVIÈENÍ

 
e-mail: ptcmartina@seznam.cz

ZŠ Mohylová

 PRO ŠKOLÁKY, STØEDOŠKOLÁKY, DOSPÌLÉ   

ZŠ Mohylová - ZŠ Trávníèkova

NABÍZÍ 

WWW.ptcmartina.cz

DANCE EXPRESSIVE TRAINING

PRO PØEDŠKOLÁKY - od 3 let

DANCE THEATRE
PRO ŠKOLÁKY, STØEDOŠKOLÁKY, DOSPÌLÉ 

ZŠ Mohylová

PRO DOSPÌLÉ

ZŠ Mohylová
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Volby do zastupitelstev obcí
Kdo má právo volit

Voličem je občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České 
republiky nebo Evropské unie, u kterého nenastala překážka výkonu 
volebního práva, dosáhl alespoň druhý den voleb věku nejméně 18 let a je 
v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. Cizinec (občan EU) 
navíc jen pokud požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů (lhůta 
pro podání žádosti o zápis končí 8. 10. 2014 v 16.00 hodin).

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou doručovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb. tj. do 7. 10. 2014. V této souvislosti prosím umožněte pracovní-
kům úřadu, zajišťujícím roznos hlasovacích lístků, přístup ke schrán-
kám a schránky si řádně označte. V případě, že dojde k poškození nebo 
ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrsko-
vou volební komisi o jiný hlasovací lístek. V rámci naší městské části  
obdrží voliči hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy. 

Způsob hlasování
Volič hlasuje osobně – zastoupení není přípustné. Po příchodu do volební 
místnosti prokáže volič okrskové volební komisi svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem České republiky. Cizinec (občan EU) prokáže státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průka-
zem o povolení k pobytu. Po prokázání totožnosti a státního občanství 
obdrží prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Každý volič si může v úředních hodinách radnice ověřit, zda je zapsán  
ve stálém seznamu voličů, a to v oddělení osobních dokladů a evidence 
obyvatel v přízemí radnice, po předložení průkazu totožnosti u paní  
Přikrylové nebo Suchomelové.

Voliče – státního občana ČR, který není zapsán ve výpisu ze seznamu  
voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková 
volební komise dodatečně po ověření dopíše do seznamu a umožní mu 
hlasování.

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě 
hlasovacích lístků a po úpravě lístku vloží úřední obálku před okrskovou 
volební komisí do volební schránky. 
Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů toho kterého  
zastupitelstva má být voleno (je uvedeno na hlasovacím lístku).

Možnosti úpravy hlasovacího lístku
1) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební 
strany pouze jednu volební stranu.  
Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být  
v obci volen. 
2) Označit křížkem v rámečcích před jmény kandidátů jednotlivé kandi-
dáty, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik 
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
3) Zvolit kombinaci obou způsobů a to tak, že označí křížkem jednu  
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, 
pro které hlasuje, v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou 
uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené 
kandidáty a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlaso-
vacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených 
členů zastupitelstva obce.

Pozor na neplatné hlasy
Hlas voliče je neplatný, jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední 
obálky, jestliže je přetržen, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků 
do téhož zastupitelstva, jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani 
volební stranu ani žádného kandidáta, jestliže označil na hlasovacím lístku 
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu vo-
lební stranu, jestliže označil křížkem více kandidátů, než má být voleno 
členů příslušného zastupitelstva.
 

Pozor! Voliči, kteří v minulosti hlasovali v zahraničí, jsou zapsáni ve zvlášt-
ním seznamu voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR. 
Pokud chtějí v těchto volbách hlasovat, musí požádat příslušný zastupitelský 
úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a předložit potvrzení o tomto 
vyškrtnutí obecnímu úřadu, popřípadě v den voleb okrskové volební komisi.  
Bližší informace získáte na tel. 235 011 505 nebo 235 011 421.
Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.
Volby do Senátu PČR
Hlasování probíhá pouze na území ČR a to ve volebních obvodech, kde 
jsou volby vyhlášeny. Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může hlasovat volič, 
který alespoň druhý den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let.  
Hlasovat mohou pouze občané ČR. 
V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu všech  
odevzdaných hlasů, bude se konat druhé kolo voleb. 

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Sada 
hlasovacích lístků nemusí tvořit úplnou číselnou řadu. Doručeny budou 
voličům do schránek nejpozději do 7. 10. 2014. V případě konání 2. kola 
obdrží voliči hlasovací lístky ve volebních místnostech.

Prokazování totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo ces-
tovním průkazem. V opačném případě mu nebude hlasování umožněno. 

Voličský průkaz (dále jen VP)
Voličský průkaz opravňuje voliče hlasovat v kterémkoli okrsku volebního  
obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič při-
hlášen k trvalému pobytu. 
(Občan ČR, který nebydlí na území ČR a VP mu vydal zastupitelský nebo 
konzulární úřad ČR, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadají-
cím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.) 
Žádost o vydání VP lze podat písemně nebo elektronicky do 3. 10. 2014, 
příp. osobně s platným OP do 8. 10. 2014 do 16.00.  
Podrobné podmínky a vzory žádostí najdete na www.praha13.cz,  
informace též na tel. 235 011 317. VP se budou vydávat od 25. 9.  
do 8. 10. 2014 do 16.00. Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit. 

Způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hla-
sovacích lístků, kde vloží do úřední obálky žluté barvy jeden hlasovací lístek 
se jménem vybraného kandidáta. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.  
Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku 
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. 

Neplatné hlasy
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou 
přetržené nebo nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, 
je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků. Hlasovací lístek pro volby 
do Senátu musí být odevzdán v úřední obálce žluté barvy, jinak je neplatný. 

Hlasování do přenosné volební schránky
Při obou zmiňovaných volbách může volič požádat ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební ko-
misi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to pouze v územ-
ním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 
komise zřízena. O návštěvu okrskové volební komise můžete proto  
požádat již nyní na tel. 235 011 314, paní Pavla Herychová,  
HerychovaP@p13.mepnet.cz. 
Podrobné informace najdete na www.praha13.cz – odkazy jsou  
na titulní straně webu. Na vaše případné dotazy já i mé kolegyně  
z občansko-správního odboru rády odpovíme.

Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního, Úřad městské části Praha 13

Informace pro voliče  
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR, které se konají v pátek 10. 10. 2014 
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné 2. kolo voleb do Senátu se bude konat  
v pátek 17. 10. 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. 10. 2014 od 8.00 do 14.00. Na území naší městské části budou 
probíhat volby do Zastupitelstva Městské části Praha 13, do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do Senátu PČR. Území 
MČ Praha 13 tvoří pouze jeden volební obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž seznam je uveden 
na www.praha13.cz. Adresu volební místnosti budete mít uvedenou na doručovací obálce s hlasovacími lístky. 
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JEDENÁCTÝ EKOSLUNOVRAT. Smyslem pravidelné soutěže pořá-
dané Prahou 13 pro místní základní školy je propagace třídění od-
padu, úkolem školních týmů je stavba plavbyschopných lodí z PET 
lahví. Kvalitu prověřila v pátek 20. června dopoledne na horní retenční 
nádrži v Centrálním parku všudypřítomná fyzika a lodivodi, kteří měli 
letos na lodích úspěšně obeplout ostrov. Soutěž zahájil zástupce sta-
rosty Petr Zeman a slovem doprovodil duchovní i rodný otec projektu 
Bohdan Pardubický. Za sílícího bočního větru se nakonec k vítězství 
dopracoval člun základní školy Bronzová následován plavidlem zá-
kladní školy Janského a štíhlým parníkem z doků FZŠ Mezi školami. 
Vítězný šíf vyvázl holou existencí a bude představen 13. září při Praž-
ském cyklozvonění, ostatní v pořadí čekala rychlá demontáž na prvo-
činitele do přistavených kontejnerů Pražských služeb. Zúčastněné 
týmy obdržely za odměnu pozvánku na zábavné dopoledne v Aqua-
parku Barrandov, které se uskuteční 12. září.                           -dn-

K LÉTU PATŘÍ TÁBORY. Na šesti táborech s různým zaměřením, 
které pro děti a mládež od 5 do 19 let připravil DDM Stodůlky, se 
během léta vystřídalo téměř 200 táborníků. Ani v Praze však nemusí 
být o prázdninách nuda. Stále větší oblibu si o prázdninách získávají 
letní příměstské tábory. Dětem, převážně z 1. – 5. tříd, nabízejí celo-
denní program v Praze. Čtyři tábory byly připraveny i pro děti těsně 
předškolní. Výlety po Praze a okolí střídaly výtvarné dílny, poznávání 
přírody, sportování... Některé tábory byly specializované na konkrétní 
zájmové oblasti. Za červenec a srpen se 22 táborů zúčastnilo více než 
500 dětí.             Michaela Gaydošová

KDE SE PIVO VAŘÍ, TAM SE DOBŘE DAŘÍ. Zajímavá podívaná 
se naskytla návštěvníkům Obchodního centra Lužiny dopoledne 
24. července. Pracovníci firmy Strojtep totiž přivezli zařízení pro Pivo-
var Lužiny, který bude vařit pivo v přízemí objektu. Před dodavatelem 
i pracovníky pivovaru vyvstal nelehký úkol – provézt obrovský bojler, 
nádrže na vodu, spilky a kvasné kádě hlavním vchodem do obchodního 
centra a umístit je na své místo v prostorách pivovaru. Zhostili se to-
hoto úkolu zcela profesionálně během několika hodin a brzy mohla  
začít komplikovaná montáž celé pivovarské technologie. Pivovar Lu-
žiny, který už od května provozuje v OC Lužiny restauraci a pivní bar, 
začne vařit vlastní pivo v polovině září. Budeme se těšit!              -st-

S FLÉTNAMI NA HUMPRECHTU. Naše třída 5.A z FZŠ Mezi 
Školami se jela rozloučit se školním rokem do Českého ráje. 
Na zámku Humprecht jsme si zahráli i zazpívali a byli jsme uneseni, 
jak krásně to znělo. Důkladně jsme si prohlédli i hrad Kost a pak už 
jen k táboráku, písničkám a noční bojovce. Užili jsme si to vrchovatě, 
i když počasí příznivé nebylo.                Alena Panochová

STARTUJE NOVÁ SEZONA. Začátek nové taneční sezony je nej-
vhodnější dobou začít s tancem, proto pojďte tančit s DEMEM. Ta-
neční skupina DEMO působící v ZŠ Klausova a v TJ Sokol Stodůlky. 
Název skupiny vznikl z písmen tanečních stylů, kterým se skupina vě-
nuje disco dance, street dance a modern dance. Vloni si naše tanečnice 
vytančily řadu mistrovských titulů, letos získaly už 2 tituly mistrů ČR 
a 6 titulů vicemistrů ČR, ale především nominaci na podzimní mist-
rovství světa. Ve skupině tančí děti od 4 let až po jejich rodiče. 
Pro školní rok 2014/2015 otvíráme nový kurz street dance čistě pro 
kluky! Trénovat začínáme 15. 9. Více na www.tanecniskupinademo.cz, 
www.facebook.com/TanecniSkupinaDemo, 
jitka.zaloudkova@centrum.cz.                 Jitka Žaloudková

ZÁŘÍ 2014  • www.praha13.cz • tel. 235 011 22722



Střípky

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2014 23

UŽ 20 LET MÁME HAVAJ. V úterý 17. června se v Mateřské škole 
Havaj v Nových Butovicích konala zahradní slavnost, na kterou byli 
pozváni rodiče, pracovnice školky, samozřejmě děti a další hosté. 
Havaj totiž slavila 20. výročí svého otevření. Ředitelka školky Pavla 
Havlová zhodnotila 20 let existence této oblíbené školky a poděkovala 
všem spolupracovníkům i rodičům za spolupráci. Poté se svými vy-
stoupeními představily jednotlivé třídy a na závěr došlo na dojemné 
loučení s předškoláky, kteří 1. září nastupují do 1. třídy. Všichni dostali 
slavnostní šerpu a byli obří tužkou pasováni na školáky. Mnozí dostali 
na rozloučenou taky pusu. Tak ať je ve školce pořád havaj!                -st-

JAK DĚTI VIDÍ HASIČE. Městské sdružení hasičů hl. města Prahy 
uspořádalo v červnu výtvarnou soutěž nazvanou „Požární ochrana 
očima dětí“. Do soutěže přihlásilo své kresby 1803 dětí ze 60 pražských 
škol. Slavnostní vyhlášení nejlepších obrázků proběhlo 12. června pod 
záštitou starosty Davida Vodrážky na radnici Prahy 13, kde také byly 
nejlepší práce vystaveny. Několik desítek ocenění vítězům všech věko-
vých kategorií předával starosta městského sdružení Antonín Maděra 
s dalšími hasiči a místním zastupitelem Vítem Bobysudem. Ti nejlepší 
autoři postoupili do celostátního kola.                                                 -st-

RODIČOVSKÉ VYUČOVÁNÍ. Před prázdninami navštívila třídu 3.B 
ze ZŠ Mohylová jedna z maminek, která si pro děti připravila velmi 
zajímavé povídání o lidském srdci. Pomocí modelu, který dětem při-
nesla ukázat, jim názorně vysvětlila, jak srdíčko pracuje. Děti se do-
zvěděly spoustu dalších zajímavých informací, týkajících se např. 
operací srdce, a dokonce měly možnost prohlédnout si nitě a jehly, 
kterými se různé zákroky provádějí.  Jana Davidová

SKVĚLE ZORGANIZOVANÝ REKORD. Přes čtyři sta dětí vytvořilo 
19. června na Slunečním náměstí obří logo Mírového běhu - Peace Run. 
Jde o mezinárodní běh s hořící pochodní, kterou nesou statisíce dobrovol-
ných běžců přes více než 100 zemí světa. Celkem 414 místních školáků 
vytvořilo obraz o velikosti 8,5 x 14 metrů a o 111 dětí tak překonalo loň-
ský rekord. Akce byla také pozvánkou na samotný běh, jehož evropská 
část začala v únoru v Portugalsku a Prahou proběhla 29. června. 
Za starostu Davida 
Vodrážku, který 
převzal nad akcí 
záštitu, přijal mí-
rovou pochodeň 
zastupitel Vít 
Bobysud. Radnice 
věnovala běhu 
lípu v blízkosti 
radnice jako 
Mírový strom. 
Nejsilnějším 
okamžikem bylo 
vypuštění křeh-
kých holubic míru 
z rukou dětí 
a učitelů.                     

-dn-

VYCHÁZKA ZA POZNÁNÍM. V sobotu 14. června se uskutečnil již 
6. ročník oblíbeného turistického pochodu Poznávat a chránit. Díky 
hezkému počasí a spo-
lupráci s Klubem čes-
kých turistů byla letos 
účast rekordní. S pro-
gramem pomohly také 
Lesy hl. m. Prahy a tak 
došlo na spolupráci tří 
sektorů v rámci Místní 
agendy 21. Účastníky 
pochodu pozdravil za-
stupitel Vít Bobysud, 
který výhercům soutěž-
ního testu předal knižní 
ceny. 

Bohdan Pardubický
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Inzerce

Z UMAKARTOVÉ LUXUSNÍ
Co s koupelnou v paneláku?

REKONSTRUKCE
BEZ BOURÁNÍ JÁDRA!!

Obkladové desky 122 x 244 cm
v provedení jako obkladačky,

vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 29 tis. Kč.

spol. s r.o.

V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

pondělí 10 - 18 hod.

úterý -čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

www.koupelnyza3dny.cz

tel.: 274 810 848

LINEA



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2014 25

 Dne 7. srpna se na naše oddělení dostavila žena 

a sdělila, že 29. července odeslala na účet poskytovatele 

půjčky, kterého  si našla na internetu, požadovaných 

6 000 Kč jako první splátku půjčky 50 000 Kč, kterou 

měla následně obdržet. Samozřejmě dodnes tuto 

částku nemá a údajný poskytovatel půjčky s ní od té 

doby nekomunikuje. Nejedná se o první takto prove-

dený podvod. 

 Dne 7. srpna v 5.14 hod. byla hlídka policie přivo-

lána do bytu na Velké Ohradě, kde se malé dítě vyklá-

nělo z okna a volalo svou matku. Na místě bylo zjištěno, 

že matka dítě zanechala spící v bytě kolem 22. hodiny 

a sama potom odešla do baru. Pětileté dítě si otevřelo 

okno a zhruba čtyři hodiny svoji matku volalo. Případ 

převzal orgán sociálně právní ochrany dětí. 

 Dne 6. srpna v podvečer odcizil nezjištěný pacha-

tel ve Stodůlkách volně odložené a nezajištěné jízdní 

kolo značky Superior v hodnotě cca 40 000 Kč. Pachatel 

využil dobu asi pěti minut, kdy majitel kola nakupoval. 

Ten sice zahlédl, jak pachatel s kolem manipuluje a že 

s ním odjíždí, ale krádeži už zabránit nemohl. 

 V noci ze 4. na 5. srpna odcizil dosud neznámý pa-

chatel motorové vozidlo Citroën Jumper. Nezjištěným 

předmětem překonal zámek, vozidlo bez klíčků nastar-

toval a odjel. Dne 6. srpna odpoledne bylo vozidlo nale-

zeno poblíž místa odcizení a bylo vráceno majiteli. 

Majiteli vznikla škoda ve výši 25 000 Kč. 

 Dne 2. srpna nalezla žena u bankomatu České 

spořitelny ve stanici metra Lužiny finanční hotovost 

ve  výši 2 800 Kč. Peníze odevzdala přivolané hlídce poli-

cie. Policisté nalezenou částku předali pracovníkům 

České spořitelny, aby ji zapomnětlivému majiteli vrátili.

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Úspěšná premiéra stodůlecké přípravky
S hasičskou mládeží pracujeme ve stodůleckém sboru dobrovolných 
hasičů už 13 let. V loňském školním roce jsme poprvé začali praco-
vat s přípravkou, tedy s dětmi od 3 do 6 let. Prvním naším závodem 
byla Soutěž o pohár starosty Prahy 13, která se konala v Třeboni-
cích 8. června. Naše dětičky obsadily krásné 3. místo a domů si 
vezly plno cen a hlavně velké bronzové medaile.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Starou Avii jsme věnovali kolegům
Na začátku července se konalo Mistrovství České republiky dorostu 
v požárním sportu v Brně. V kategorii mladších dorostenek starto-
vala naše Míša Jarolímová. Zvládla premiéru perfektně a vybojovala 
si 11. místo.

Zásahová jednotka také nezahálela a na začátku července se 
na týden vypravila na Lipno na výcvik na vodě. Nikdo se naštěstí ne-
utopil a raft také vydržel. Zbytek léta trávili kluci z jednotky zvelebo-
váním okolí hasičské zbrojnice. Současně připravovali na dlouhou 
cestu naši starou skříňovou Avii A31 special, kterou náš sbor věnuje 

SDH Branice v jižních 
Čechách. 

Zásahová jednotka 
Avii dostala v 80. le-
tech a využívala ji pře-
devším pro přepravu 
mužstva a materiálu, 
tedy k technickým zá-
sahům. Poslední roky 
již nesloužila jako vý-
jezdový vůz, ale k pře-

pravě materiálu nebo dětí na závody. Brány hasičské zbrojnice 
v Třebonicích naposledy opustila 25. 7. Cesta nebyla jednoduchá. 
Nejspíš ani Avii se nechtělo opouštět Prahu a hned u Cukráku se 
rozhodla stávkovat. Část cesty tedy bylo nutné Avii odtáhnout 
za cisternou SDH Stodůlky. Poslední kilometry do nového stanovi-
ště už ale dojela sama a se slávou. Loučení s vozem, který sloužil 
sboru tolik let, bylo trochu dojemné, ale věříme, že Avie bude SDH 
Branice ještě několik let dobře sloužit. Monika Malá, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Výtržníci jsou stále agresivnější
Jako každoročně v době letních prázdnin 
přijímá naše obvodní ředitelství zvláštní 
opatření, zaměřená proti narušování veřej-
ného pořádku v pozdních nočních hodinách. 
V letošním roce jsme se zaměřili především 
na lokality s kumulací osob bez domova 
a na osoby požívající alkoholické nápoje 
na veřejných prostranstvích. Výsledkem to-
hoto mimořádného letního opatření byly 
opakované kontroly nejvíce problémových 
provozoven, rondelů mezi panelovými domy, 
dětských hřišť a dalších notoricky známých 

exponovaných míst. Zvláštní důraz pak byl 
kladen na kontrolu lokalit s trvalým výsky-
tem „bezdomovců“. Tady se strážníci zamě-
řili na okolí stanic metra, konečné autobusů 
MHD, zákoutí u obchodních center a ně-
která vybraná místa v Centrálním parku. Při 
těchto kontrolách spolupracovali i s kuráto-
rem z radnice Prahy 13 a pracovníky Naděje. 
V průběhu kontrol byly prověřeny desítky 
podezřelých osob. Smyslem opatření však 
bylo prvořadě omezit výskyt početných sku-
pin „opilců“, kteří pravidelně v teplých let-
ních měsících ruší svým chováním noční 

klid a znečišťují 
a devastují ve-
řejný majetek. 
Podstatným ne-
gativním jevem 
byla zvyšující se 
agresivita podna-
pilých osob. 
Jenom za měsíc červenec došlo k dvěma 
fyzickým útokům na zasahující strážníky. 
Jeden z útoků dokonce skončil pracovní ne-
schopností člena autohlídky městské policie.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku



ZÁŘÍ 2014  • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726

Základní škola Kuncova 
navyšuje kapacitu
Velkou pozornost věnovalo v posledních měsících vedení radnice, 
odbor školství a vedení školy rozvoji ZŠ Kuncova. Během prázdnin 
probíhala rozsáhlá rekonstrukce 14 učeben a dalších prostor pavilonu 
B4, která si za výrazné finanční spoluúčasti školy vyžádala náklady 
přesahující pět miliónů korun. Současně se uskutečnila náročná re-
konstrukce prostor šaten I. stupně. Vybourání většiny šatních klecí, 

stržení lina, vyrovnání podlahové plochy, pokládka dlažby, výměna 
světel, vymalování, nákup 230 šatních skříněk, laviček, instalace krytů 
na topení a modernizace zachovaných šatních kójí - to vše vyšlo 
na přibližně dva miliony korun. Všechny práce se podařilo zkoordino-
vat tak, aby škola mohla 1. září bez problémů přivítat své žáky 
v novém, čistém a nadstandardně vybaveném prostředí. Protože ZŠ 
Kuncova se stala spádovou školou i pro Západní Město a počet jejích 
žáků stále roste, požádali jsme ministerstvo školství o souhlas s navý-
šením její kapacity. Škola je tak dobře připravena plnit ve spolupráci 
s radnicí své úkoly i v budoucích letech.  Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Knihovnu na Lužinách 
otevřeme na podzim
Plánované otevření knihovny bylo stanoveno na 1. 9. 2014. Bohužel 
z důvodu komplikací v dodávce vybavení interiéru jsme nyní nuceni 
tento termín o několik týdnů odložit. Vítěz výběrového řízení na do-
dávku nábytku odmítl uzavřít smlouvu za podmínek, které ve výběro-
vém řízení původně sám nabídl.

Pobočka Lužiny Městské knihovny v Praze byla uzavřena o prázd-
ninách v roce 2012 kvůli rekonstrukci budovy obchodního centra. Sa-
motné OC Lužiny bylo slavnostně otevřeno v květnu 2014 s tím, že 
stavební práce v některých prostorech, včetně toho pro knihovnu dále 
pokračovaly. 

Posunutí termínu nás velmi mrzí a všem čtenářům i návštěvníkům 
naší knihovny se omlouváme za případné komplikace. Věříme však, že 
i přes zdržení bude otevření nové knihovny událostí, která výrazně při-
spěje ke zvýšení kvality života obyvatel Prahy 13.  

 Lenka Hanzlíková, Městská knihovna v Praze

Příspěvky v této rubrice nemusí vyjadřovat názory redakce

Jak se udržuje hřiště v parku?
V sobotu 10. května jsem si vzala míč na basketbal a vypravila se na jedno 

ze dvou veřejných sportovních hřišť, která jsou v Centrálním parku. A byla 

jsem velmi nepříjemně překvapena v jakém stavu hřiště je. Na kurtu je po-

ložen jakýsi zelený koberec, který je ale zcela zanesen jemným pískem a ka-

mínky. Každý úder míčem o zem znamená gejzír jemného písku v očích. 

Pokud na tomto povrchu někdo uklouzne, pak si sedře kůži stejně ošklivě 

jako před čtyřiceti lety na škvárovém hřišti. No ale tenkrát v podstatě nic 

jiného než škvára nebylo. A dnes už je přece možné vybrat povrch kurtu, 

který odpovídá účelu a místu, kde je hřiště umístěno. Takže po této zkuše-

nosti mám několik otázek na vedení městské části: Kdo má na starosti 

údržbu veřejných sportovních hřišt v Centrálním parku? Jak často se tato 

údržba provádí? Kdo dostal zakázku na výstavbu těchto hřišť a kdo je vy-

projektoval? Pro srovnání jsem se byla podívat i na druhém hřišti, tam je 

stav snad ještě horší. Olga Sedláčková, Praha 13

Veřejná hřiště v Centrálním parku Prahy 13 ve Stodůlkách byla posta-
vena koncem roku 2008 a začátkem roku 2009. Stavbu prováděla firma 
ATTO, spol. s.r.o., projekt zhotovil Ing. arch. Hynek Novák. Jako povr-
chová úprava byl vybrán systém povrchu sportoviště DOMO 
Multisport Allround z důvodu odolnosti na zátěž během celoročního 
provozu veřejného sportoviště. Tento povrch se používá i pro špičková 
sportovní zařízení. Pracovníci správcovské firmy IKON provádějí běž-
nou kontrolu hřiště minimálně 2x týdně. Jednou v týdnu se provádí 
čištění hrubých nečistot a podle počasí jednou za tři měsíce čištění po-
vrchu strojem s rotačním kartáčem, který napřimuje vlákna a zároveň 
křemičitý písek rovnoměrně rovná. Dle doporučeni dodavatele se jed-
nouza 4 – 5 let provádí hloubkové čištění povrchu včetně dosypání kře-
mičitého písku pro trvalou údržbu kvalitního povrchu. Tato práce bude 
provedena v letošním roce. odbor majetkový bytový a investiční

Z VAŠICH DOPISŮ
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TOULKY

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Antonín Dvořák, vlaky a lodě
„Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdy-
bych vynalezl lokomotivu" - výrok dokládající 
Dvořákovu vášeň pro lokomotivy je nejlepší 
pozvánkou na výstavu do Muzea Antonína 
Dvořáka (Ke Karlovu 20, Praha 2). Výstava 
představuje nejen mistrovu vášeň pro vlaky ale 
i zaoceánské lodě. Expozice přibližuje také 
vývoj železnice v Čechách. Traduje se, že Hu-
moreska č. 7 je inspirována rytmem jedoucího 
vlaku. Přesvědčivým dokladem je vlastní Dvo-
řákova poznámka v partituře 7. symfonie 
d moll, že jej toto hlavní téma napadlo při 
vjezdu slavnostního vlaku z Pešti v roce 1884. 
V Praze mířily jeho pravidelné ranní pro-
cházky na nádraží císaře Františka Josefa. Znal 
se osobně se všemi strojvůdci a rád s nimi de-
batoval o novinkách i konstrukci lokomotiv. 
Pokud byl na cestách, snažil se s nimi být 
v častém písemném styku. O rychlících Praha 

– Vídeň si vedl přesnou evidenci, a pokud ne-
mohl sám, poslal své děti, jednou i svého bu-
doucího zetě Josefa Suka, zapsat číslo 
lokomotivy při výjezdu z tunelu nad nádražím. 
Před odjezdem do Anglie r. 1884 si nechal za-
slat Littletonův jízdní řád a kombinoval vla-
ková spojení, aby dojel do Londýna co 
nejrychleji. Když Antonín Dvořák spolu se 
svou ženou a dětmi Otilií a Antonínem vstou-
pil 28. září 1892 na americkou pevninu, už to 
s vlaky neměl tak snadné. Nebyly nejblíž 

a přímo na manhattanské nádraží Central Sta-
tion mohli jen cestující. Zato tady byly zaoce-
ánské parníky v blízkém newyorském přístavu 
Hoboken a vstup na lodě byl v den odjezdu 
neomezen. Nebylo lodi, kapitána či poddůstoj-
níka, které by Dvořák neznal. O technické 
stránce lodí, trasách i časech připlutí a vyplutí 
měl perfektní přehled. V New York Herald 
jako první vždy nalistoval lodní zprávy. 
V osobní korespondenci do Evropy často zmi-
ňoval, která loď psaní poveze nebo s kterou 
očekává odpověď. A ještě vzpomínka na vlak 
projíždějící nuselským údolím: „Nejvíc se mi 
líbí ten ohromný a jasný důmysl, s jakým je lo-
komotiva sestrojena! Takovou lokomotivu dají 
na koleje, dají do ní vodu a uhlí, jeden člověk 
pohne malou pákou, velké se začnou hýbat, 
a třebaže vagony mají váhu pár tisíc metric-
kých centů, lokomotiva s nimi utíká jako zajíc.“ 
 Dan Novotný

Stalo se v září
Jan Matzal Troska
J. M. Troska se narodil 3. srpna 1881 ve Valašských Kloboukách. Pseudonym Troska je hoř-

kým žertem odkazujícím na Ménierovu chorobu, kterou trpěl. Pracoval v plzeňské i mlado-

boleslavské Škodovce, v r. 1917 byl za krytí sabotáží dělníků poslán na italskou frontu. 

Po válce, v letech 1921–1926, žil v Jugoslávii. Po návratu opět pracoval ve strojírenství 

a hutnictví, ale ve 49 letech odešel do invalidního důchodu. A začal psát. Zpočátku povídky 

a fejetony. Po románu Boží soud (pod pseudonymem Jan Merfort) se od r. 1936 definitivně 

vrhl do verneovsky zabarveného světa sci-fi. Vládce mořských hlubin, Paprsky života a smrti 

a dvě trilogie, Kapitán Nemo a Zápas s nebem jsou díla, která od 30. let až do nedávné doby 

naplňovala fantazii snad každého kluka. V r. 1949 přestává psát úplně. Jeho tvorba (1932–

1949) se vyznačuje neuvěřitelnou nápaditostí, strhujícím dějem a poněkud svévolným za-

cházením s fyzikálními zákony. Přes prostotu děje i dialogů září jeho knížky podmanivou 

silou. Využívá čapkovský motiv robotů, posílá své hrdiny na vesmírnou pouť, představuje 

mimozemské civilizace s technikou klonování i telepatií, meziplanetární svaz tu najdeme 

o 2 roky dříve, než Asimov vydal Nadaci. Díky takřka pohádkovému kouzelnému dědečkovi 

Nemovi stojí tak na hranici mezi sci-fi a fantasy. A čtou se jedním dechem. J. M. Troska 

zemřel v požehnaném věku 80 let 3. září 1961. Dan Novotný

Krajem pískovcových skal
Tentokrát vás zvu na výlet do jednoho z nej-
krásnějších koutů naší republiky – do Lužic-
kých hor. Konkrétně na výšlap z městečka 
Cvikov, kam se dostanete autobusem z ná-
draží Holešovice. Z náměstí se od rozcestníku 
vydáte po modré značce kolem infocentra 
a dětské léčebny ke kalvárii. Koncem 19. sto-
letí bylo vystavěno 14 nových kamenných 
kapliček se zasklenými plastickými výjevy, 
které zakončuje kaple Božího hrobu. Od ní 
půjdete lesem po málo frekventované silnici 
ke křižovatce za obcí Trávníky, kde se poko-
cháte pohledem na malebné dřevěnice s pl-
nými okny muškátů, tak typické pro tento 
kraj. U Dědkova odpočívadla můžete posvačit 
a pokračovat nádherným Antonínovým údo-
lím. Minete skalní kapličku vytesanou v pís-
kovcové skále, kolem níž protéká Hamerský 
potok. Od rozcestníku se vydáte po červené 
značce k rybníčku s lekníny a podél náhonu. 
Ten v minulosti zásoboval technická zařízení 
na Hamru, v jehož okolí se těžila železná 

ruda. Na úzkých lesních pě-
šinkách budete místy podlé-
zat stromy a půjdete 
romantickým úsekem plným 
pískovcových skal. Bude-li 
vám horko, můžete se 
v potoce osvěžit. Dojdete 
k vodní nádrži Naděje vybu-
dované v letech 1937-38 
jako nádrž sloužící potře-
bám mlýna a pily. V sou-
časné době není využívaná 
a vy se v ní můžete vykoupat, ale voda je stu-
dená. Dále po červené dojdete k odbočce 
k Ledové jeskyni. Ta je od roku 1966 chrá-
něna jako přírodní památka. V puklinové jes-
kyni, jediné svého druhu u nás, se udržuje led 
a na jaře jsou zde i krápníky. Aby nedošlo 
k zavalení, je vchod uzavřen mříží a vstup za-
kázán. Pokračujte dále lesem a krásnou skalní 
bránou ke zřícenině hradu Milštejn. Do roku 
1910 se zde těžil kvalitní křemenný pískovec 

na výrobu mlýnských kamenů a brusných ko-
toučů. Několik mlýnských kamenů zde mů-
žeme najít i dnes. Od 13. století zde 
na ochranu důležité obchodní cesty stál hrad, 
který v 17. století zničilo švédské vojsko. 
Po zpevněné cestě dojdeme do Rusínova, 
další malebné obce s roubenkami. Odsud se 
vydáme po žluté zpět na náměstí ve Cvikově. 
Přeji krásné zážitky a doufám, že budete tak 
nadšeni jako my.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Válka prusko-rakouská 
roku 1866
Vracím se ještě do doby 

dávno zašlé, kdy český člo-

věk, ač nerad, šel prolévat 

krev a často obětovat i svůj 

život za cizí zájmy. Přímí 

účastníci již vymřeli, jedná 

se o prusko-rakouskou válku 

roku 1866. Matěje Tůmu 

nepamatuji, zemřel v roce 

1898, ale jako školák jsem 

znal Prokopa z č.p. 46 a Josefa Kejhu, ten býval jako trubač (hornista) u jízdy (ka-

valerie). V bitvě u Hradce Králové byl zraněn do kolena u pravé nohy, z čehož měl 

trvalé následky. Jako válečný invalida měl trafiku a pobíral podporu, tzv. graciál. 

O církevních svátcích chodívali s procesím v černém obleku a na prsou měli 

medaile. Prokop dvě, Kejha jednu. Vybral Dan Novotný 



Pokračujeme v revitalizaci 
veřejných prostranství
V polovině května 2013 uspořádala radnice setkání s obyvateli městské 
části, na němž se občané v souladu s principy Místní Agendy 21 mohli 
veřejně vyjádřit k připraveným projektům revitalizace veřejných pro-
stranství na sídlišti Lužiny a Nové Butovice. V té době byly již podány 
dvě projektové žádosti o dotaci z evropských fondů. Podporu se nako-
nec podařilo získat a oba záměry mohou být realizovány v rámci 10. 
výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Byla 
ukončena veřejná zakázka na dodavatele stavby a v blízké době budou 
zahájeny stavební práce. Projekty navazují na úspěšný projekt revitali-
zace sídlištních vnitrobloků z let 2008 – 2010. Navržená zeleň este-
ticky doplní veřejná prostranství a vytvoří příjemnější mikroklima, 
zejména v létě. Hřiště budou odhlučněna a vybavena novými herními 
i sportovními prvky.

Revitalizace zeleně ve vnitrobloku Trávníčkova spočívá v komplexní 
úpravě téměř veškerých ploch zeleně. Počítá se s obnovou keřových 
skupin, dosadbou stromů i kvetoucích trvalek. Do tvaru lodi bude sty-
lizováno dosluhující hřiště pro nejmenší děti. Sportoviště bude od-
hlučněno novým pryžovým povrchem. Nejrozsáhlejší část revitalizace 
tvoří parková úprava navazující na dům sociálních služeb a vycház-
ková trasa s odpočívadly. 

Druhý projekt zahrnuje revitalizaci tří funkčních celků zeleně 
na sídlišti Lužiny a Nové Butovice: 

Revitalizace parkové plochy a dvou dětských hřišť při ulici Neustup-

ného na Lužinách opticky i funkčně propojí dnes nesourodé veřejné 
prostranství. Proběhnou sadové úpravy a budou rozmístěny nové koše 
a lavičky. Místo dvou dosluhujících dětských hřišť se objeví šplhací 
kovové konstrukce se sítěmi, lezací stěna, houpačky, aeroskate, hou-
padla, trampolína, pískoviště a lavičky ve tvaru telefonu. Plochu sjed-
notí nově založené trávníky, budou vysazeny stromy, kvetoucí keře 
a trvalky. 

Revitalizace prostranství před FZŠ Trávníčkova řeší rekonstrukci 
zchátralých dlážděných povrchů, dosluhujících opěrných zídek a mo-
biliáře. Stavební úpravu doplní nové výsadby stromů.  

Poslední součástí projektu je proměna zcela dosloužilého dětského 

hřiště ve vnitrobloku Fingerova v Nových Butovicích. Herní prvky 
byly demontovány, odstraněny budou také nevzhledné betonové 
bloky a v prostoru vznikne zcela nová venkovní posilovna se třemi 
posilovacími stroji, pergolou a lavičkami. Všechny projekty, které 
připravil odbor životního prostředí, budou hotové nejpozději 
do srpna 2015. 

 Dana Céová, odbor životního prostředí

Sportoviště pro několik generací
Nově zrekonstruované sportovní hřiště v jihozápadním vnitrobloku 
sídliště Velká Ohrada otvíral 9. června zástupce starosty Aleš Mareček 
s pracovnicemi odboru životního prostředí. Hřiště původně z devade-
sátých let již neodpovídalo dnešním standardům. Nově je na něm mo-
derní pryžový povrch, který sníží hlučnost a zvýší bezpečnost. Hřiště 
bude sloužit různým věkovým skupinám. Na ploše jsou obrázky vyu-
žitelné pro hry menších dětí – skok do dálky, bludiště, krokodýl, twis-
ter. Pro ty větší a dospělé bylo zcela obnoveno basketbalové hřiště. 
Oplocení je opravené a natřené, byly vyměněny lavičky, doplněny ven-
kovní žebřiny a obnovena přístupová cesta. Městská část zaplatila 
za rekonstrukci sportoviště celkem 1,5 milionu korun.  Samuel Truschka

Děti malovaly recyklaci
Zástupce sta-
rosty Aleš Ma-
reček předal 24. 
června diplomy 
a mobilní tele-
fony 15 autorům 
nejlepších prací 
výtvarné soutěže 
na téma Recyk-
lace odpadu, 
kterou vyhlásil 
začátkem 
června. Mnohdy 
velmi nápadité 
práce hodnotila 
odborná porota, ve které  byly také pracovnice odboru životního pro-
středí a zástupkyně společnosti ASEKOL. Mobilní telefony získala 
Praha 13 za druhé místo v soutěži městských částí ve sběru vyslouži-
lých počítačů, kterou uspořádala právě společnost ASEKOL.  -st-
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Mobilní sběrný dvůr 

Mobilní sběrný dvůr (MSD) je určen pro krátkodobý sběr odpadů od osob s trvalým 
pobytem na území hl. m. Prahy. Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bude svozová 
společnost povinna vést evidenci občanů, kteří zde odpad odloží. Bude požadovat 
jméno a příjmení, adresu, druh a množství odpadu. 
MSD bude umístěn na uvedeném stanovišti pouze po dobu 6 hodin a občané zde 
mohou zdarma odložit: objemný odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně a kovy.

ulice stanoviště datum
přistavení

hodina
přistavení

Mládí parkoviště proti prodejně
Auto Kelly

11. 10. 10 – 16

  5. 11. 13 – 19

K Sopce částečně zpevněná plocha proti
bývalé restauraci U Šimáčků

18. 10.   8 – 14

19. 11. 13 – 19
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Harmonogram mobilního sběru nebezpečných odpadů

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

V rámci mobilního sběru mohou občané obsluze vozidla odevzdávat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemie, mazací oleje 
a tuky, ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení 
hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16.00 do 20.00 hod. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

Michaela Líčková

Mobilní sběr nebezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je služba určená pro občany Prahy (osoby s trvalým pobytem na území města). Z tohoto důvodu vy-
žaduje obsluha svozového vozidla předložení občanského průkazu při odevzdání odpadů. Obsluha si z občanského průkazu zapíše jméno a bydliště osoby, která odpad 
odevzdala, aby bylo zajištěno, že tato služba nebude zneužita jinou osobou. Žádné další údaje nejsou z průkazu totožnosti opisovány. Služba mobilního sběru nebezpeč-
ných odpadů je určena občanům všech městských částí, bez ohledu na to, v jaké MČ právě sběr probíhá. Obsluha svozového vozidla je tedy povinna od občana odpad pře-
vzít i v případě, že má trvalý pobyt na území jiné MČ, než na které se momentálně svozové vozidlo nachází. Michaela Líčková, tel. 235 011 470

Datum Stanoviště Čas přistavení

čtvrtek
25.  9. 

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20

Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova - Dominova 16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20

Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

Datum Stanoviště Čas přistavení

pondělí
15.  9. 

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2174 – Sportcentrum) 15.00 – 15.20

Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřejného osvětlení) 15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č.1655) 16.00 – 16.20

Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2) 16.30 – 16.50

křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.00 – 17.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č.1612) 17.30 – 17.50

K Hájům (plocha proti č. 821/11) 18.10 – 18.30

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem do restaurace 
č. 1047/21a)

18.40 – 19.00

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

K Řeporyjím křižovatka s ul. K Chabům 8. 9.

Kettnerova proti č. 2053 8. 9.

Janského parkovací záliv proti č. 2211 9. 9.

Bellušova parkoviště proti domu č. 1804 9. 9.

Böhmova parkoviště u kotelny 10. 9.

Nušlova rozšířený chodník mezi č. 2268 a 2269 10. 9.

Fantova parkoviště před provozovnou Barum 11. 9.

Trávníčkova rozšířený chodník proti č. 1764 11. 9.

Petržílkova parkoviště u č. 2267 12. 9.

Amforová proti č. 1895 12. 9.

Vlachova x 
Šostakovičovo nám.

na chodníku proti č. 1511 15. 9.

U Jezera parkoviště  proti  č. 2039 15. 9.

Jaroslava Foglara parkovací záliv u č. 1333/8 16. 9.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 16. 9.                      

Bašteckého chodník u parkoviště 17. 9.

Chalabalova parkoviště u č. 1611 17. 9.

nám. Na Lužinách 18. 9.

Husníkova parkoviště u trafostanice 18. 9.

Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová) 19. 9.

Pavrovského x
Přecechtělova

u kontejnerů na směsný odpad 19. 9.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Podpěrova před MŠ 22. 9.

Volutova parkoviště proti č. 2518 23. 9.

Prusíkova x Janského rozšířený chodník u č. 2437 23. 9.

V Hůrkách na chodníku vedle parkovacího 
zálivu
proti ul. Seydlerova

24. 9.

Zázvorkova parkoviště proti č. 2003 24. 9.

Janského parkovací záliv u lékárny 25. 9.

Nad Dalejským údolím záliv v komunikaci 25. 9.

5. máje proti č. 325 26. 9.

Janského rozšířený chodník u č. 2437 26. 9.

Melodická křižovatka s ul. Operetní 29. 9.

Pod Zličínem u retenční nádrže 29. 9.

Hábova 30. 9.

Ovčí hájek parkoviště proti č. 2159 30. 9.

Drimlova parkovací záliv vedle kontejnerů
na tříděný odpad

1. 10.

Nušlova parkoviště proti č. 2289 1. 10.

Červeňanského nástupní ostrůvek BUS  2. 10.

Kettnerova proti č. 2059  3. 10.

Chlupova u  DDM – proti č. 1800  3. 10.

K Řeporyjím křižovatka s ul. V Brůdku  6. 10.
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Porsche Praha–Smíchov
Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 
Tel.: 257 107 257
skoda.smichov@porsche.cz 
www.porsche-smichov.cz 

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba CNG a emise CO2 vozu 
Octavia G-TEC: 3,5 kg (5,4 m3)/100 km, 97 g/km

Nová ŠKODA Octavia G-TEC bude EKO hned dvakrát, ať už její karoserie 
bude červená, bílá, modrá nebo žlutá. Je totiž ekologická a ekonomická 
zároveň. Objevte přednosti nejekologičtějšího sériově vyráběného vozu 
ŠKODA Octavia, jehož srdcem je Bi-Fuel motor 1,4 TSI G-TEC, který je 
vybaven celou řadou úprav zaručujících jeho odolnost a trvanlivost. 

Ověřte si, že vůz nabízí dostatek místa pro posádku i zavazadla a náklady 
na palivo CNG jsou o 60 % nižší oproti benzinu a o 40 % vůči naftě. Navíc 
motory na CNG produkují až o 25 % méně emisí CO2 a až o 80 % méně 
NOx než benzinové. Navštivte náš autosalon ŠKODA a zjistěte, jak jiná 
a přitom stejná může být třetí generace ŠKODA Octavia.

Nová ŠKODA Octavia G-TEC 
již od 433 900 Kč

NEMUSÍ BÝT 
NUTNĚ ZELENÁ, 
ABY BYLA EKO

NEMUSÍ BÝT 
NUTNĚ ZELENÁ, 
ABY BYLA EKO

SIMPLY CLEVER
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 ZDARMA

  Připravit děti na školu a pro život

  Povzbuzovat celoživotní lásku k učení 

  Učit aplikovat a převádět znalosti do praxe 

  Budovat komunikační a řečnické schopnosti 

  Rozvíjet kreativní myšlení a řešení problémů

  Podporovat vůdčí schopnosti a osobní rozvoj 

je technologicky nejvyspělejší mezinárodní koncept předškolního 
vzdělávání založený na nejnovějších výsledcích výzkumů 
zabalený do zábavného interaktivního dobrodružství.

www.

FASTRACKTM



Nevíte, co s volným časem?
Ještě jste pro vaše dítě nebo pro sebe nenašli to pravé, jak trávit volný 
čas? Možná si vyberete z následujících možností:

  Dukát přijímá nové zájemce. Zápis do tanečního a hudebního 
studia Dukát se uskuteční ve středy 3. a 10. 9. a v pondělky 8. a 15. 9., 
vždy od 17.00 do 18.00 v hale FZŠ Mezi Školami. Taneční studio - 
výuka pop baletu ve stylu disco, hip-hop, street-dance, video-dance, 
scénického tance pro věkové kategorie 6 - 9 let, 10 - 15 let. Hudební 
studio - výuka hry na klavír pro věkovou kategorii 6 - 15 let různých 
stupňů pokročilosti. 
Info podá Irena Tabachová na tel. 603 553 279.                   

  Kroužek jezdectví. Jezdecké středisko Domu dětí a mládeže 
hl. m. Prahy, které sídlí v osadě Zmrzlík nedaleko Řeporyj, nabízí 
kroužky jezdectví každý den od pondělí do pátku od 15.30 
do 18.30. Lze vybírat ze tří kroužků, které se liší svou náročností – 
přípravný kurz (pro děti od 6 let), začátečníci (od 10 let) a pokročilí 
(také od 10 let). 
Prohlédnout si celý areál a získat další informace můžete 31. 8. a 7. 9. 
na Dnech otevřených dveří. Zápis do kroužků bude 1. až 14. 9. 
Více na www.ddmpraha.cz. 

  Přihlásíte se? FZŠ Brdičkova 1878 nabízí na I. pololetí 
2014/2015 několik volných míst v kurzech keramiky. Kurzy pracují 
každý pracovní den od 14.00 do 20.00. Střídají se zde žáci od první 
třídy po devátou, studenti i dospělí. Kurzy začínají v pondělí 8. září. 
Více v keramické dílně nebo na tel. 728 531 040.

  Prodej permanentek pro veřejnost a úhrada rezervací do plavec-
kého bazénu Gymnázia J. Heyrovského na období 8. 9. – 19. 12. 
2014 proběhne 3. 9. od 15.00 do 17.00 v budově gymnázia. 

  Zápis do kurzů irského tance. Taneční studio Mirabel pořádá 
zápis do kurzů irského tance pro děti od 5 do 16 let. Kurzy probíhají 
ve FZŠ Trávníčkova 1744 vždy v úterý a čtvrtek a jsou rozděleny dle 

věku a pokročilosti. Zápisy se konají ve vestibulu školy 2., 4. a 9. 9. 
od 12.00 do 16.00. Vystoupení můžete živě zhlédnout v neděli 21. 9. 
odpoledne ve Mlejně a 28. 9. na Svatováclavském jarmarku 
na Slunečním náměstí. 
Více na www.tsmirabel.cz, tel. 737 685 067.

  Belly Habibi se mají čím chlubit. Letos oddělení břišních tanců 
DDM Stodůlky Belly Habibi získalo mnoho medailí, pohárů a diplomů 
z národních i mezinárodních soutěží. Velký dík patří tanečnicím, choreo-
grafkám a za neutuchající podporu DDM Stodůlky. Chcete rozšířit jejich 
řady? Pak neváhejte. Více na www.ddmstodulky. cz.

  Na závěr prvního roku činnosti čtenářského klubu v ZŠ Mohy-
lová se jeho členové rozhodli zorganizovat a otevřít první literární 
kavárnu. Zváni byli žáci, jejich rodiče, přátelé a známí, kavárnu 
navštívil i oblíbený knihovník Jakub Rychtář. Velkým lákadlem 
bylo zejména autorské čtení z připravované sbírky poezie pro děti 
básníka Víta Janoty. 

  V květnu zavítali do Gymnázia J. Heyrovského studenti 
z dánské Oese Efterskole. Na hudebním podvečeru zazněly 
skladby v podání pěveckého sboru a orchestru gymnázia a ro-
kenrolové trháky dánských hostů. Třešničkou na dortu bylo 
společné jamování. 

  Ve dnech 30. 6. – 11. 7. proběhl ve FZŠ Brdičkova příměstský 
tábor pro děti z druhých až sedmých tříd. Letos plnilo skautské 
dovednosti, poznávalo přírodu i netradiční druhy sportu 46 dětí. 
Touto akcí se škola každoročně pokouší pomoci rodičům, kteří jsou 
v zaměstnání. Dík zaslouží všechny instruktorky i vedení školy.

  ZŠ Bronzová je škola s rozšířenou výukou jazyků. Do vzdělá-
vacího programu má zařazeno několik jazykových aktivit, z nichž

  KRÁTCE
některé mají už letitou tradici. Vloni navázala spolupráci s CIEE, or-
ganizací, která pod záštitou Univerzity Karlovy zajišťuje studium za-
hraničních studentů v ČR. Vznikl tak nový projekt Výuka s rodilým 
mluvčím. Do projektu se zapojily třídy 1. i 2. stupně. Hodiny anglič-
tiny tak byly zajímavější a po všech stránkách přínosné. Projekt bude 
pokračovat také v tomto školním roce.

  Po vítězství v krajském kole soutěže školních pěveckých sborů 
byl Dětský pěvecký sbor Klíček při FZŠ Mezi Školami 
vyslán reprezentovat Prahu na celostátní přehlídku do Uničova. Tam 
se potkal s 16 nejlepšími dětskými pěveckými sbory republiky. 
Snaha o co nejlepší reprezentaci školy, naší metropole, ale také o co 
nejkvalitnější završení 15 let činnosti sboru si vyžádala velmi dů-
kladnou přípravu. Malí zpěváci si užili legraci při hromadném 
zpěvu na náměstí, trému při soutěžním vystoupení 
i pocit radosti na závěrečném koncertu. Dík patří dětem za skvělou 
reprezentaci i městské části za finanční podporu.

tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2014 31



ZÁŘÍ 2014 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

Inzerce

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 

602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.

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

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 
výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

dopravy a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-

ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723. 
 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky, 

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 
 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle,

levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 
i velké,rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 
domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí-
nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech, 
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 
v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 
omítek do původního stavu, kontrola stávající 
instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 
štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe, 
tel. 602 937 117.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.

Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 

mirsmit@volny.cz.

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

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fl ádrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na 

vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 

na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 
/okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, WC/, vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 
Tel. 606 662 223. 

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 
– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-
vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 
a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 
obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Stříhání psů, Neústupného 1838, u metra Luka. 
Objednávky na tel. 739 029 625.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 
Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 280 Kč, pánské 110 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-
kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele, židle ap. 
mokrou metodou profi  stroji Kärcher a Vax. Odstraňu-

jeme prach, alergeny, roztoče a skvrny různých původů, 

používáme vonný přípravek s impregnací. Ručně čistíme 

kožený nábytek. Myjeme okna. Kvalitně, rychle 

a levně.  Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 
světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 

jirasek.servis@seznam.cz. 

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

připojování el. spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 

Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o !VYKLÍZENÍ - STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 
k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce. 

Tel. 773 484 056.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 – metro Lužiny,

 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 
VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový manžel údržba domácnosti. 
www.hodinovy-manzel-michal.cz. Tel. 608 926 974. 

Služby

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 
ZDARMA

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5
 

  

Z  

2

                        

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁
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 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz, 

Tel. 732 129 822. 

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 
Tel. 775 925 581.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 

daní. Kontaktní místo v Praze 4 a 5, tel. 775 307 058,

e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

 o Masáže u Vás doma, kdykoliv, i o víkendech. 
1. masáž ZDARMA! Více na www.masaze-honza.cz, 
nebo tel. 721 961 134.

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 

tel. 603 890 000.

 o STOMATOLOGIE Ridet, s. r. o., PŘIJÍMÁ NOVÉ PACIENTY. 

U METRA CHODOV na adrese Holušická 2253/1, 

Praha 4 - Chodov. Objednání na čísle 211 222 211 nebo 

www.ridet.cz. 

 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.
Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli – 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o Pozor! Přecechtělova 2392 - oprava, úprava, 
čistírna oděvů, kůže a kožichů. Šití metráží, oprava obuvi, 

brašen a tašek na počkání. po - pá 12 - 18. Tel. 608 726 920.

 o ZAMĚŘOVÁNÍ A PASPORTIZACE bytů, domů. 
Tel. 724 304 603.

 o AIKIDÓ PRO DĚTI (JIŽ OD 4 LET) - Škola tradičních 
umění AVALOKA - NEJVHODNĚJŠÍ ZE VŠECH BOJOVÝCH 

UMĚNÍ PRO DĚTI! NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/15 I PRÁZDNINY  

- PŘIHLAŠTE SVÉ DĚTI VČAS! Vychovává, posiluje zdravé 

tělo i sebevědomí, naučí bránit se, ukáznit se i prosadit. 

Vede k touze po vzdělání a kultivaci. Napravuje i mnohé 

fyzické či psychické dysfunkce. Zkušení učitelé, krásné 

prostředí. Rodiče mohou cvičit s dětmi či dohlížet na cvi-

čení dětí přímo. Při pondělním Aikido dětí, mají rodiče 

možnost cvičit Jógu v meditačním sále v 1. patře. 

NINJA KLUB – LUČNÍ KVĚTY v AVALOCE ... Je cosi, jako 

„japonský skaut“ – mnoho dovedností i pro pobyt v pří-

rodě s prázdninovým programem i městským táborem.

V Avaloce je k dispozici vlastní parkoviště.  

KONTAKT: AVALOKA, Škola tradičních umění, Bellušova 

ul. 2759/72, Praha 13 – Lužiny. Telefon: 777 311 083, 

e-mail: avaloka@seznam.cz, web: www.avaloka.cz, 

facebook: Avaloka. 

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %! 
Tel. 224 214 617, 604 207 771.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 
Tel. 733 363 404.

 o Sídlo pro s. r. o., místo podnikání OSVČ od 190 Kč/měs. 

Tel. 728 991 247, www.sidloprofi rmupraha.cz.

 o Zkušený pedagog doučuje Ma a Fy na ZŠ, SŠ. 
Docházím za žáky. Tel. 251 616 317 nebo 723 746 486.

 o PROFESORKA S VELKOU PRAXÍ NABÍZÍ VÝUKU HRY 

NA KLAVÍR pro děti a dospělé. Tel. 608 684 522.

 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 

na maturitu. Tel. 777 278 891.

 o English for kids (1. - 5.třída) s rodilým mluvčím 

na Hůrce, tel. 603 925 391 nebo legalenglish@seznam.cz.

 o Vyučuji hře na klavír v ZŠ Mezi Školami v Nových 
Butovicích. Tel. 774 614 728.

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 

zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení 

svých snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím 

uměleckého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přiro-

zenosti, svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.
 o Soukromé hodiny anglického jazyka pro děti i dospě-

lé. Jednotlivci i malé skupinky. Tel. 724 854 966.

 o SOUKROMÁ VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA - pro děti 
a dospělé. Vyučované obory: KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVE-

SY, ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá 

zábavnou a individuální formou. INFORMACE: Martina 

Dvořáková, dipl. spec., e-mail: radostnahudba@seznam.cz, 

tel. 602 646 628.

Různé

       www.TVSERVIS.cz
OPRAVY PC DVD

 

733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz

 

  

 

RELAX MANIKÚRA
RELAXACE PRO VAŠE RUCE I DUŠI

VIBROSTATION
RYCHLÉ HUBNUTÍ BEZ NÁMAHY

RELAX MANIKÚRA

VIBROSTATION

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  

Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz

AUTOSERVIS VRÁNA - OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK
TEL. 603 117 059, 311 670 198

WWW.AUTOVRANA.COM

s 12ti letou tradicís 122titi letetouo ttradidiccí

DDušan Procházka    Tel. 774 024 6466DDuDuššašan Procháházkzka   TTel. 774 020244 646464666
EE-m ilail d: dp.uklikliddyspra @va@seznam.czE-mE-mailail: d: dp.up.ukliklidysdysy praprava@va@@sezseznamnam.cz.cz
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 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. 

Tel. 728 995 661.

 o Restaurace McDonald ś Galerie Butovice přijme 

zaměstnance na HPP a brigádu. Vhodné i pro studenty 

a maminky. Kariérní růst, variabilní pracovní doba. 

Dále hledáme zaměstnance na údržbu a noční úklid. 

Pro více informací volejte na telefonní číslo 731 473 184 

nebo pište na rest76@cz.mcd.com, případně nás rovnou 

navštivte.

 o Ordinace na Lukách přijme na částečný úvazek prak-

tickou lékařku pro dospělé (2 - 3 dny v týdnu). Nástup 

v lednu 2015. Dlouhodobá spolupráce vítána, možno

i na dobu určitou. Platové podmínky a ordinační doba 

podle dohody. Více na telefonu 602 334 522, 

e-mail: semetilo@seznam.cz.

 o Restaurace McDonald ś Řepy hledá zaměstnance 

pro HPP. Možnost práce i na zkrácený úvazek. Práce je 

vhodná i pro maminky na mateřské a studenty. Nabízíme 

práci v dynamickém kolektivu, možnost kariérního růstu 

a variabilní pracovní dobu. Pokud Vás naše nabídka 

zaujala, neváhejte nás kontaktovat na 604 250 329 nebo 

na emailu: rest27@cz.mcd.com.

 o DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody 
bytů do vlastnictví, SVJ, družstevní právo. 
Tel. 724 304 603.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-

ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 

i za odstupné – nájemní, družstevní, LBD i nečlena druž-

stva, služební, podnikový a pod. Nechám čas na vystěho-

vání, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, 

privatizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 

případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 

výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávně-

ně obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 

náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 

Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 

nebo 603 420 013.

 o Koupím byt 3+1 a větší v Praze 13 v OV i DV. 
Stav nerozhoduje. Nejsem realitní kancelář, ale 
přímý kupec. Prosím volejte na tel. 731 405 933.

 o Prodám garážové stání na metru Hůrka. 
Tel. 732 809 108.

 o Pronajmu garáž na V. Ohradě. Tel. 602 876 539.

 o Nabízíme pronájem obchodu/nebyt. prostoru 
na dohled od stanice metra Lužiny. 
Kontakt: domov.bronzova@volny.cz.

 o Garáž koupím na Velké Ohradě. Tel. 602 668 742. 

 o Nabízím k pronájmu garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. 

Ihned volná. Cena 1 600 Kč. Tel. 737 141 722.

 o Prodám garáž na V. Ohradě. Tel. 721 234 654.

 o Pronajmu garážové stání na M-Hůrka. Za 950 Kč/měs. 

Tel. 732 809 108.

Prodej – koupě – pronájem

Byty

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. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Již 18 let s vámi na Praze 13 
Čištění koberců – oken – čalounění 
Úklid bytových domů a dalších prostor 
Půjčovna strojů na praní koberců 

Vyklízíme sklepy a jiné objekty 
 
 

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Zaměstnání

Přijmu nové distributory na roznos 
STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

ZÁŘÍ 2014 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22934



Program klubů seniorů září 2014

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 1. 9. Opět v klubu

 8. 9. Upřesnění programu klubu na 2. pololetí Svatava Bulířová
 Cvičení Viera Mareková
15. 9. Sportovní soutěže seniorů Richard Kouba
22. 9. V 11 hodin bude v Lukáši slavnostně 

 otevřena zrekonstruovaná počítačová učebna.

 Vzpomínka na září 1938 - Mnichov Libuše Fořtová
 Podzim 1938 očima reportérů Slávka Augustinová
29. 9. Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
 Den české státnosti Anna Háková
 Cvičení Viera Mareková

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 9. 9. Posezení při kávě po prázdninách 

16. 9. Popřejeme k narozeninám a Liduškám k svátku

23. 9. Společenské hry

30. 9. Video na přání

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených
civilizačními chorobami
 3. 9.  Zahájení klubu po prázdninách. Při kávě a čaji si budeme vy-

právět zážitky z prázdnin,  připraveny budou informace o tom, 

co nás čeká od září až do konce roku.

10. 9. Vyhlídková plavba lodí po Vltavě       
17. 9. Novinky z oboru psychologie, otázky 

 a odpovědi seniorů PhDr. Josef Vaško
24. 9. Zahraje a zazpívá 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
Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům, 
že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. v restauraci 
U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Svaz diabetiků ČR – územní organizace 
pro Prahu 5, 13, 16 a 17
 1. 9. Odjezd na rekondiční pobyt

12. 9. Návrat z rekondičního pobytu

17. 9. Hodnocení rekondice

24. 9. Počítání diety

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. 

Každou středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace 

služba, a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 25. 9. všechny seniory na další představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 37.
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Pro každého něco
Také na září pro vás středisko sociálních služeb připravilo několik akcí. 
V úterý 16. 9. (11.00 - 15.00) se uskuteční 2. ročník turnaje v pétanque 
o pohár starosty. Pro všechny věkové skupiny je určeno rodinné sportovní 
odpoledne, které se v Lukáši uskuteční 19. 9. od 13 do 17 hodin, o tři dny 
později, tedy 22. 9. v 11.00 bude v Lukáši slavnostně otevřena 
zmodernizovaná PC učebna pro seniory. Na úterý 23. 9. (9.30 – 14.00) 
se mohou těšit všichni příznivci Nordic Walking. Čeká je 4,5 km dlouhý 
pochod od sokolovny v Hlubočepích k radnici Prahy 13 na Slunečním 
náměstí. Říjen můžete odstartovat hned 1. 10. Lukiádou. Prezence 
účastníků tohoto sportovního klání bude od 8 do 9 hodin na hřišti 
u Lukáše, po 14. hodině proběhne ve Spolkovém domě vyhlášení vítězů 
se zábavným programem. Více na www.sssp13.cz.

Jiří Mašek, ředitel střediska

Volnočasové aktivity mění Lukáše
Řekne-li se Lukáš, zpravidla se obyvatelům středního a vyššího věku 
vybaví jen kuchyň s jídelnou a dvě sociální služby - denní stacionář 
a terénní pečovatelská služba v bytech seniorů. Větší zájem a jiný po-
hled vzbudí středisko sociálních služeb v okamžiku, když potřebujeme 
sociální služby pro některého z členů své rodiny, zpravidla pro své ro-
diče. Tehdy si uvědomíme, jak prostřednictvím svých pečovatelek po-
máhá seniorům, kterým to už nejde jako dřív. 

Poslední dobou ale vnímám z Lukáše ještě jeden příjemný signál. 
Je to stále intenzivnější setkávání seniorů, jejich vzájemná komunikace 
a jejich společné zájmy. Může za to rozvoj sportovních a dovednostních 
seniorských aktivit, které jsou realizovány v místě. Středisko si vytvořilo 
určitou představu zaměření volnočasových aktivit pro seniory. Městská 
část tyto záměry akceptovala a především podpořila nemalými finančními 
prostředky.

A tak se zrodilo pravidelné chození seniorů se severskými holemi, 
zaměřené na poznávání historie městské části a její přírodu. Chodí se 
plavat do bazénu, v Lukáši vyrostlo pět speciálních cvičebních prvků pro 
seniory a hřiště na pétanque. Vedle pohybových fyzických aktivit se 
nezapomnělo ani na aktivity duševní. Počítačová učebna bude 
po modernizaci zprovozněna v polovině září a výuka seniorů tam bude 
probíhat opět zcela zdarma. Senioři úspěšně studují univerzitu třetího 
věku a účastní se oblíbených jarních a podzimních kurzů cvičení paměti.

Aktivní prožití volného času je pro seniory velmi důležité. Pozitivně 
ovlivňuje a zvyšuje nejen jejich fyzickou kondici, ale vnáší do jejich života 
i psychickou pohodu a je klíčem k delšímu uchování soběstačnosti ve stáří. 

Finanční prostředky, které vynakládáme na podporu rozvoje 
volnočasových aktivit seniorů, jsou dobrou investicí, která jak vyplývá 
z ohlasů, je veřejností kladně přijímána. Středisku sociálních služeb patří 
za jejich pořádání velký dík. Aleš Mareček, zástupce starosty
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PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5
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Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů  
září 2014 - leden 2015

2.9., 9.9. a 11.9. 2014 
v 19.30 - 20.30 hod.

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475, Praha 13 

Kurzy vždy v úterý nebo čtvrtek 20 - 21 hod.

Zahájení kurzu 9. a 11. 9. 2014 ve 20 hod.
(v případě volné kapacity možnost přihlášení i dodatečně) 

Cena pololetního kurzu je  
3 600 Kč nebo 3 800 Kč.

 tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

klublinie@seznam.cz
www.klublinie.cz

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

V H rkách 1296/10, 158 00, Praha 13
tel./fax: 296 186 126, 721 222 343

KUPON NA SLEVU

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

www.elektroservisvolf.cz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

ZÁŘÍ 2014 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22936
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Program klubu Mlejn září 2014
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 
do 18.00 a vždy hodinu před představením  E-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Ve Mlejně začíná nový semestr
Již pátým rokem nebylo léto ve Mlejně časem odpočinku. Děti si 

i letos během prázdnin mohly vyzkoušet žonglování, chůzi na balanční 
kouli nebo hopsání na skákacích botách. Během dvou turnusů příměst-
ského tábora se zaměřením na cirkusové dovednosti praskaly Mlejn 
a Spolkový dům ve švech a malí cirkusáci i lektoři byli jako každý rok 
během závěrečného vystoupení oceněni bouřlivým potleskem. 

Že jste tábor nestihli? Nezoufejte, po skončení letních měsíců jsme 
pro vás opět připravili bohatou nabídku pohybových, výtvarných a hu-
debních kurzů. Malí zájemci mohou trénovat kotouly a další šaškárny 
v pravidelných cirkusových kroužcích, rozvíjet pohybové dovednosti 
v hodinách moderního tance či s folklorním souborem Lučinka nebo 

se vyřádit na hodinách keramiky. Dospělým v novém semestru nabíd-
neme kromě kurzů keramiky třeba hru na klavír, bicí, kytaru nebo po-
kračování cvičení Pilates a cvičení pro seniory s klubem SeniorFitnes. 
No a pro ty, kterým je protahování na zemi málo, máme připravené 
kurzy vzdušné akrobacie na šálách a hrazdách pro začátečníky i po-

kročilé. Tak neváhejte a přijďte k nám potrénovat tělo, fantazii nebo se 
jen tak pověsit za nohu! 

Kompletní nabídku kurzů KD Mlejn najdete na www.mlejn.cz 
a také na webu mlejn.webooker.eu, kde se můžete přímo přihlašovat. 

 Eva Sílová, pr@mlejn.cz

Znovu na Letní Letné
V letošním roce byl náš stodůlecký soubor Cirkus Mlejn opět k vi-

dění na největším novocirkusovém festivalu v ČR - Letní Letné. 
Letos uvedl hned dvě novinky, předpremiéru představení Fer Play 
a work in progress s názvem Fejka. Také v rámci dvou večerů Cirk-
session ukázali divadelníci na Letné své kratší výstupy. Ten, kdo ne-
mohl přijít na Letnou, bude mít další příležitost na domácí scéně 
Klubu Mlejn. Premiéru představení Fer Play uvidí diváci 5. listopadu 
od 19 hodin. Ale i ten, kdo na Letné byl, určitě najde v představení 
další nové výkony herců-akrobatů.  Dagmar Roubalová, KD Mlejn

DIVADLO
 25. 9. čt 18.00   VČERA, DNES A ZÍTRA aneb Nové scénky

Felixe Holzmanna
Celovečerní revival legendárního českého komika. Interaktivní divadelní představení, 

které vzniklo ve spolupráci s divadlem Semafor a s rodinou Felixe Holzmanna. 

O výběru a pořadí scének rozhodují diváci!

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

DĚTI
28. 9. ne 15.00   KLAUN PINGU – Jiří Bilbo Reidinger 

Premiéra veselé pohádky, která se nechává volně inspirovat slavným večerníčkem 

o tučňákovi Pingu. 

 SÁVITRÍ – Divadlo Líšeň
Loutková stínohra o lásce a síle překonávající zlý osud. Inscenace se od svého vzniku 

s úspěchem účastní festivalů v ČR i v zahraničí, kde získala i řadu ocenění.

Pro děti i dospělé.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 
   HODINA „HUDEBKY“ JINAK – speciální
 program v rámci hudební výchovy

18. 9. 9.00, 10.30   HODINA „HUDEBKY“ JINAK

24. 9. 9.00, 10.30  KLAUN PINGU – předpremiéra

 KLAUN PINGU – předpremiéra

 SÁVITRÍ – Divadlo Líšeň
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. 

Více na www.mlejn.cz v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete 

kompletní nabídku programů pro školy.

KONCERTY
 2. – 4. 9. út – čt 12.00    SKUTEČNÁ LIGA – 10. ročník

hudební soutěže v živém hraní
Možnost přihlášení mají hudební kapely, minimálně o dvou členech, všech žánrů, hra-

jící na jakékoli nástroje a jakéhokoliv věku. Výherci se na konci celého ročníku můžou 

těšit na zajímavé a praktické ceny. Kapely získávají i možnost zahrát si na vybraných 

festivalech, kde bude mít opět letos Skutečná liga svou stage. Další příležitostí pro ka-

pely může být propojení soutěže s novým hudebním portálem www.musicmap.cz. 

Více na www.skutecnaliga.cz.

 9. – 11. 9. út – čt 12.00    SKUTEČNÁ LIGA 

 1. 10. st 18.30    MRAKOPLAŠ KONTRA ALZHEIMER aneb
Nezapomeňme na sebe

Koncert na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. Účinkují: Mrakoplaš a hosté: 

Petr Skoumal, Ondřej Konrád, Milan Potoček...

 8. 10. st 19.30    KLÍČ kvartet

 9. 10. čt 12.00    SKUTEČNÁ LIGA – rocková soutěž

10. 10. pá 19.30    FLERET Vizovice

15. 10. st 19.30    PAVEL DOBEŠ a TOMÁŠ KOTRBA

 RŮZNÉ
 19. 9. pá 19.00    POVÍDÁNÍ O VĚCECH NEMOŽNÝCH

Dan Přibáň, cestovatel, který projel trabantem napříč Afrikou i Amerikou spolu 

s Václavem Láskou, advokátem a bojovníkem proti korupci, vás zvou na společné 

setkání. Vstup zdarma. 

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete na www.mlejn.cz 

nebo na facebooku.
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Úterý 5. 8. – neděle 28. 9.
Výstava MERKUR
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, 
Nové Butovice
V době od 5. srpna do 28. září bude na radnici veřejnosti 

přístupná výstava věnovaná historii i současnosti oblíbené  

stavebnice MERKUR, jejíž exponáty zapůjčil největší světový  

sběratel Merkuru Jiří Mládek. V rámci této výstavy mají děti 

i dospělí možnost něco si z Merkuru postavit. Nejhezčí vý-

tvory budou vyhodnocovány a odměňovány. Část výstavy 

umístěná v přízemí budovy bude přístupná také o víken-

dech od 9 do 17 hodin.

Neděle 31. 8. • 14.00
Koncert pro park
Centrální park Prahy 13 
(před MŠ v Bronzové ulici)
Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 

prázdnin. Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší 

všechny generace. Na letošním Koncertu pro park vystoupí 

například Chinaski, Burma Jones, Petra Janů, Dilated a další. 

Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 1. 9. • 10.00
Třináctka prvňáčkům
Centrální park (před MŠ v Bronzové ul.)
Můžete se těšit na zábavné dopoledne 

na přivítanou pro všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, 

klauny, soutěžemi a dárky. 

Sobota  6. 9. • 9.00
XII. Stodůlecký vodník 
Retenční nádrž v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již dvanáctý ročník nezvyk-

lého zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze 

dvou částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. 

Prezence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno. 

Více informací získáte u pana Koutka na tel. 604 791 592 

nebo na www.fdpstodulky.eu.

Sobota 6. 9. • 10.00 
Vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky 
Start a cíl – Kolovečská ulice (stadion) 
Délka vyjížďky, která je součástí akce Sport ve Stodůlkách, je 

cca 60 km. Trať vyjížďky: Stodůlky – Řeporyje – Zadní Kopa-

nina – Ořech – Chýnice – Kuchař – Karlík – Dobřichovice – 

Lety – Mořinka – Mořina – Hlásná Třebaň – Karlštejn – Hlásná 

Třebaň – Mořina – a dále po tradiční trase přes Kuchař 

do Stodůlek. Podrobnosti k vyjížďce, jejímž pořadatelem je 

Cyklistický spolek Stodůlky, získáte na www.csstodulky.cz/sks/.

Sobota 6. a neděle 7. 9. • 10.30
Velký bazar
Restaurace K Zahrádkám, K Zahrádkám 1047/21a 
Co někomu překáží, může se jinému hodit. Vezměte deku 

a „krámy“ a sejdeme se před hospůdkou. 

Více na tel. 603 105 731.

Neděle 7. 9. • 9.00 – 17.00
Tachlovický trojúhelník
Tachlovice 
Doslova za humny Prahy 13 v obci Tachlovice se už po 38. usku-

teční velká veteránská akce Tachlovický trojúhelník. Od 9 do 12 

hodin si v Tachlovicích můžete prohlédnout výstavu automobilů 

i motocyklů veteránů, od 13 hodin je na programu závod 

na uzavřené trati mezi obcemi Nučice – Dobříč – Tachlovice 

(jízda pravidelnosti). Tachlovický trojúhelník je jedinečná akce, 

kdy je možné vidět nejen výstavu nablýskaných veteránů, ale 

i veterány v plném tempu. Pořádá VCC Tachlovice.

Pondělí 8. – čtvrtek 11. 9. • 20.30
Kinobus 
Sluneční náměstí
Máte rádi filmy? Užijte si je v netradičním letním kině, které 

přijede přímo za vámi. Filmová představení budou začínat 

zhruba ve 20.30 hod. (po setmění). Program projekcí: 8. září 

– Revival, 9. září – Bathory, 10. září – Vejška, 11. září – Ba-

bovřesky. Vstup zdarma. 

Čtvrtek 11. 9. • 15.30 – 17.30
Kostel Tour
Start: Řeporyjské nám. (bus 230, 249) nebo stanice 
metra Luka
KČT Praha – Karlov oddíl Turban a MČ Praha 13 pro vás při-

pravily podvečerní turistický pochod Kostel Tour. Trasa měří 

11,5 km. Cíl je mezi 17.00 – 19.00 u restaurace Třináctka 

na Slunečním náměstí. Na tomto pochodu proběhnou dvě 

sbírky - víček pro Kristýnku a brýlí pro Afriku. 

Více na www.kct-praha-karlov-turban.webnode.cz.

Pátek 12. 9. • 14.45 - 18.00
Turnaj ve stolním tenise smíšených dvojic
Sportcentrum Nové Butovice, 
Ovčí hájek 2174
Městská část Praha 13 vás zve na Turnaj ve stolním tenise 

smíšených dvojic, který je otevřen pro veřejnost Prahy 13. 

Registrace na zelenkovah@p13.mepnet.cz je nutná nejpoz-

ději do 10. září. Přijďte si zasoutěžit o hodnotné ceny. Turnaj 

se koná pod záštitou zástupce starosty Aleše Marečka. 

Pátek 12. 9. • 19.00
Koncert Martiny Bauerové a Michala Klama 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615
Zveme vás na koncert sólistů opery Národního divadla 

a Státní opery Martiny Bauerové a Michala Klama, kteří 

za doprovodu dirigenta a hudebního skladatele Františka 

Štěrbáka zazpívají slavné operní a operetní árie. 

Sobota 13. 9. • 11.00
Pražské cyklozvonění 2014
Centrální park Prahy 13 (na hrázi horního 
rybníka, pod ulicí K Zahrádkám)
Tradiční akce Pražské cyklozvonění se bude konat už po-

osmé. Z několika  míst v Praze i blízkém okolí vyrazí cyklis-

tické pelotony, které budou směřovat do Centrálního parku 

Prahy 13. Na cykloprojížďku naváže odpolední program pro 

děti a dospělé. Pro účastníky bude připravena velká akce za-

hrnující workshopy v bike trialu i opravách kol a řada dalších 

her a soutěží pro celou rodinu. Vodní nádrž v Centrálním 

parku obsadí lodě či vodní míče atrakce zvané aquazorbing, 

díky kterým může každý doslova chodit po vodě. Hlavním 

pořadatelem Pražského cyklozvonění 2014 je Praha 13, 

akce je již tradičně součástí Evropského týdne mobility. 

Více na www.cyklozvoneni.cz.

Sobota 13. 9. • 12.00 – 18.00
Pohádkový les v Prokopském údolí 
Start u nákupního centra Galerie Butovice
Jedenáctý ročník Pohádkového lesa je tady! Na trase Pro-

kopským údolím potkáte 101 pohádkových postaviček 

z nejrůznějších pohádek, u Galerie Butovice vás čeká velký 

doprovodný program. Vstupné do Pohádkového lesa je 

50 Kč, dále jsou všechny atrakce zdarma. V 17 hodin je při-

praveno vystoupení Jaroslava Uhlíře. Každé dítě dostane 

také spoustu dárečků. Aktuální informace na 

www.facebook.com/pohadkovyles2014.

Neděle 14. 9. • 9.00
Memoriál J. Holečka
Sportovní areál Třebonice 
Přijďte povzbudit mladé hasiče, ženy a muže, kteří změří 

své síly ve štafetě a v požárním útoku.

Pondělí 15. 9. • 18.00
Tančíte rádi? Tančete s námi...
FZŠ Trávníčkova Praha 13 (u stanice metra Luka) 
Taneční skupina Sandra96 pořádá zápis a zároveň první ta-

neční hodinu pro nové členy, dívky ve věku od 4 – 15 let. 

Zde si budete moci zdarma vyzkoušet různé druhy tanců 
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i v kostýmech. Během jednoho roku se u nás naučíte břišní 

tance, hip-hop, kankán, sambu, vše, co umí roztleskávačky 

a mažoretky, získáte základy pro modeling... Těšíme se 

právě na tebe, až si spolu zatančíme. 

Více na www.sandra96.cz, tel. 777 099 304. 

Srdečně vás zveme na taneční vystoupení dne 13. a 28. 9. 

v rámci Festivalu volného času Prahy 13.

Úterý 16. 9. • 14.00 – 18.00
Megabajty, už víme, jak na ně! 
FZŠ Trávníčkova 
Pojďte s námi slavit. Programujeme už deset let. Občanské 

sdružení TIB aneb Tvořivá informatika s Baltíkem vás zve 

na  počítačové workshopy se zajímavým programem. 

Více www.tib.cz.

Pátek 19. 9. • 19.00
Povídání o věcech 
nemožných
Kulturní dům Mlejn, 
Kovářova 1615
Cestovatel a režisér Dan 

Přibáň projel s mini-

málním technickým 

vybavením trabantem 

Hedvábnou stezku, 

Afriku a Jižní Ameriku. 

O tom, jak se opravuje 

zadřený motor upro-

střed pouště či jak se trabantem zdolávají pětitisícové vrcholky 

horských průsmyků And, natočil dokumentární filmy, které patří 

mezi těmi českými k divácky nejúspěšnějším. Stejnou dávku od-

hodlání prokazuje bojovník proti korupci a spisovatel Václav 

Láska, který se vypracoval z policejního pochůzkáře na vyšetřo-

vatele nejzávažnějších korupčních kauz. Hosté debaty si s vámi 

budou povídat o svých zážitcích při pokořování výzev. Vstupné 

zdarma, na účastníky bude ve foyer čekat malé občerstvení.

Pátek 19. a sobota 20. 9.
Oslavy 20. výročí střediska Diakonie ČCE ve Stodůlkách  
Vlachova 1502, Stodůlky
Zveme širokou veřejnost, aby spolu s námi oslavila dvacet let 

poskytování sociálních služeb občanům Prahy a dalších regionů. 

V pátek 19. 9. od 8 do 16 hodin proběhne den otevřených dveří, 

v sobotu 20. 9. od 13.30 do 18 hodin bude slavnostní program 

– koncert, tombola, prohlídka prostor, prezentace poskytova-

ných služeb, apod. Středisko v pražských Stodůlkách podporuje 

rodiny dětí a dospělých s mentálním, pohybovým a kombinova-

ným postižením tak, aby mohly žít v co největší míře běžným 

způsobem života. Více na www.diakoniep13.cz.

Sobota 20. 9. • 10.00
Běh Metropole
Nepomucký rybník v Centrálním parku Prahy 13 
4. závod ze seriálu běžeckých závodů Běh Metropole, tento-

kráte na 7 km, bude odstartován pod záštitou starosty 

Prahy 13 Davida Vodrážky a světové rekordmanky v běhu 

na 800 m Jarmily Kratochvílové. Prezence: 9.00 – 9.45. hod. 

Více informací a elektronické přihlášky najdete na 

www.czechbigman.cz/beh-metropole, 

tel. 603 937 898, rteam@czechbigman.cz.

Sobota 20. 9.
Šlapeme násilí na paty
Start a cíl – kemp Džbán, Praha 6
Zveme vás do Divoké Šárky na 1. ročník charitativního po-

chodu Šlapeme násilí na paty. Start je mezi 11.00 až 13.00. 

Cílem akce je upozornit širokou veřejnost na fenomén do-

mácího násilí ve společnosti a zároveň prostřednictvím star-

tovného získat finanční prostředky na provoz naší 

ambulantní poradny pro osoby ohrožené domácím násilím. 

Akci podpoří svou účastí naše patronka Michaela Jílková, 

dále Květa Fialová a David Matásek. V rámci doprovodného 

programu vystoupí dětské divadlo Rolnička, Cirkus TeTy 

s představením vzdušné akrobacie a workshopem, dále 

proběhne živé hudební vystoupení za účasti hvězd divadla 

Kalich a hudební workshop. Podrobné informace na 

www.acorus.cz.

Sobota 20. a neděle 21. 9.
Zamávejte létu z koňského hřbetu!
Stáj Artuš v Bučovicích u Votic
Program: sobota 10.00 až 15.00, neděle do 14.00. Čekají 

vás jízdy na koních, arteterapie, hry. S sebou vlastní jídlo, 

helmu (stačí cyklistická), oblečení dle počasí. Další 

informace a přihlášky u Jany Dědovské, tel. 728 732 688, 

dedovska.jana@gmail.com nebo u Zdenky Kadlecové, 

tel. 602 261 639, zdenca.kadlecova@gmail.com.

Pondělí 22. 9. • 16.00
Hezky česky od podlahy
Sluneční nám., Nové Butovice
Nejen seniorům je určen koncert několika 

kapel dechové hudby.

Úterý 23. a čtvrtek 25. 9. • 17.00 – 20.00
Konzultace a workshop s JAMini lektory
ZŠ Kuncova (vchod A 1)
Studio JAMini nabízí: 
Výuku zpěvu – vyšší populár, muzikál, opereta, opera.

Určeno zájemcům všech věkových kategorií, začátečníkům 

i pokročilým, profesionálům i těm, kteří chtějí zpívat jen 

pro radost.

Hlasový coaching – vedení, poradenství, hlasová hygiena 

a rehabilitace pro ty, jejichž profese klade na hlasový projev 

zvýšené nároky.

Hry s hudbou – lidová říkadla, písně, rytmizace a tanečky 

pro rodiče s dětmi předškolního věku, instrumentální 

a vokální skupinové improvizace pro dospělé. 

Body tuning, mantring: ladění těla – nejdokonalejšího 

hudebního nástroje: „Ve zdravém těle zdravý vzduch!“. 

Pro zájemce pravidelné mantrování.

Více informací podá Michal Klamo, tel. 734 279 550, 

klamo.michal@centrum.cz, Jitka Blahůšková Fajfrová, 

tel. 608 639 464.

Čtvrtek 25. 9. • 15.00
Václavská pouť 
Centrální park (u MŠ v Bronzové ul.) 
Nenechte si ujít zábavné odpoledne pro 

děti i dospělé. Vystoupí Yo Yo Band, Schovanky, Staropraž-

ská muzika Šmrnc, Waldemar Matuška Revival, Karel Gott 

Revival, chybět nebude ani dětská show.

Sobota 27. 9. • 18.00
Modlitební most za český národ 
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 

Modlitební most za český národ, doprovázený vyzváněním 

kostelních zvonů, bude vytvořen v době převozu relikvií 

sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavi ve všech farnostech 

naší země. Naše farnost se k takto vytvořenému modli-

tebnímu společenství připojí mší sv. a pobožností k čes-

kým světcům.

Sobota 27. – neděle 28. 9. 
Art Safari 28
Sochařské studio Bubec, Tělovýchovná 748, Řeporyje
Zveme vás na podzimní výstavu do sochařského studia 

Bubec, jako vždy s bohatým doprovodným programem, 

hudbou, divadlem, dílnou pro děti, autorským čtením 

a samozřejmě dobrý jídlem a pitím.

Neděle 28. 9. • 8.00
Bohoslužba za oběti 1. světové války
Kostel sv. Jakuba St. ve Stodůlkách 
Bohoslužba bude o slavnosti sv. Václava. Po bohoslužbě – 

cca v 9.00 – se shromáždíme před kostelem u památníku 

obětí světových válek, kde přečteme jména zapsaná na po-

mníku a zároveň vzpomeneme na všechny ostatní, kteří se 

z války nevrátili. Jednotliví shromáždění budou mít mož-

nost přidat jména svých blízkých zesnulých ve válce. 

Slova u památníku se poté ujme místostarosta MČ Praha 13 

Petr Zeman.

Neděle 28. 9. • 9.00
Memoriál Jany Dobiášové
Sportovní areál Třebonice 
Běh na 60 m s překážkami pro mladé hasiče, kterého 

se zúčastní přípravka a žáci.

Neděle 28. 9. • 12.00
Svatováclavský jarmark
Sluneční náměstí, 
Nové Butovice
Jménem organizací PROSAZ, z.s., Farní 

charita Stodůlky a Římskokatolická 

farnost u kostela sv. Jakuba St. by-

chom vás rádi pozvali na Svatováclav-

ský jarmark aneb jarmareční kreace 

pro rodinu, který se koná ve spolupráci 

s MČ Praha 13. Vedle nabídky výrobků 

a ukázek činností zúčastněných organizací chystáme pro 

děti i rodiče kulturní program, soutěže (nejen) pro děti 

všech věkových kategorií odměňované maličkostmi, 

workshopy s výukou irských tanců, drátování, keramiky 

apod. Více na peskova@prosaz.cz, 

helena.ryklova@stodulky.charita.cz.

Neděle 28. 9. • 15.00
Varhanní koncert
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 
Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba Staršího 

Stodůlky srdečně zvou na varhanní koncert. Účinkují Lucie 

Vagenknechtová - zpěv a Václav Vála - varhany.

Pátek 3. 10. • 10.00
Odhalení pomníku odbojové skupině z jinonického 
akcízu 
Pěší zóna u západního výstupu z metra Nové Butovice
Slavnostní odhalení pomníku věnovaného památce odbo-

jové skupiny působící v jinonickém akcízu se uskuteční 

v den výročí zátahu gestapa v budově akcízu.  

Sobota 4. 10. 
Den otevřených dveří Studia JAMini
ZŠ Kuncova (vchod A 1)
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K návštěvě můžete využít dopolední (9.00 – 12.00) nebo 

odpolední (14.00 – 18.00) blok. Podrobnější informace 

o zaměření Studia JAMini najdete výše - u data 23. 9. (Kon-

zultace a workshop s JAMini lektory). Více informací podá 

Michal Klamo, tel. 734 279 550, klamo.michal@centrum.cz, 

Jitka Blahůšková Fajfrová, tel. 608 639 464. 

Sobota 4. 10. • 11.00 – 19.00
Ohrada Food Fest
Ohradské náměstí, Velká Ohrada
Ohrada Food Fest, festival dobrého jídla, představí špičko-

vou pražskou gastronomii. Pod patronátem Romana Vaňka 

a záštitou starosty Prahy 13 Davida Vodrážky se zde před-

staví přední pražské restaurace Kastrol, Na Kopci, Na Konci, 

Dish, Wine Food Market a The Real Meat Society. Dalšími 

účastníky bude pivovar Chotěboř, Vinařství Nechory a ka-

várna Bílá Vrána. Restaurace zde budou servírovat typická 

jídla reprezentující jejich menu, v nabídce bude klasická 

česká kuchyně v moderním pojetí, italská kuchyně, ham-

burgery či moderní sendviče. Možná, že právě zde bude 

Roman Vaněk podepisovat svoji novou knihu Snadno 

& Rychle (aneb 111 receptů pro všední den). 

Průběžné informace o festivalu, vstupenkách i jednotlivých 

restauracích najdete na webu www.ohrada-food-fest.cz.

Neděle 5. 10. • 17.00
Tváří v tvář místním politikům 
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986, (stanice metra Luka)
Předvolební debata na Třináctce s kandidáty do komunál-

ních voleb 2014. Církvi bratrské v Praze 13 není lhostejné, 

kam se bude ubírat budoucnost městské části. Proto chce 

dát prostor občanům, aby se mohli setkat s politiky tváří 

v tvář a položit jim otázky, které se nejvíce dotýkají reality 

obyvatel Prahy 13. Více na www.13ka.cz.

Pondělí 6. 10. • 15.00
Den rekordů se starostou
Sluneční nám., Nové Butovice
Soutěžíte rádi? Pak neváhejte a přijďte.

V rámci této akce proběhnou silové soutěže, soutěže v jídle, 

v dovednosti s míčem, a to za účasti velmistra Jana Webera. 

Hudba i občerstvení zajištěno. Nad akcí převzal záštitu sta-

rosta David Vodrážka.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy
Pondělí 1. – úterý 30. 9
Z duše na papír – refektář
Výstava obrázků moravské malérečky Renaty Jurákové.

Neděle 7. 9. • 17.00 
Trio Sírius – kostel sv. Rodiny
Trio Sírius (Jiří Skuhra – flétna, Viktorie Večerová – viola, 

Vladimír Sůva – violoncello), na programu budou skladby 

J. Myslivečka, T. Giordaniho, J. S. Bacha, J. Pelikána, 

V. Hálka, S. Bodorové a dalších.

Neděle 14. 9. • 14.00
První vinobraní v klášteře – zahrada Domova
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.

Neděle 21. 9. • 17.00
Slavné maličkosti - kostel sv. Rodiny 
Slavné maličkosti v podání Archioni Plus pod vedením Mi-

chala Macourka – zahajovací koncert orchestrální řady. Pro-

gram: F. Schubert, B. Smetana, M. P.  Musorgskij, A. Dvořák, 

E. Grieg, N. A. Rimskij-Korsakov, C. Debussy, V. Novák, 

M. Ravel, S. Prokofjev, A. Chačaturjan.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, 
která byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu 
domova pro nemocné seniory.
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. 
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800
Zápisy na volná místa do kroužků a klubů DDM 
Stodůlky stále pokračují
Nabízíme zájmové aktivity pro rodiče s dětmi na mateřské do-

volené, předškolní děti, školáky, mládež i dospělé zájemce. 

Ve 170 kroužcích u nás najdete činnosti hudební, 

pohybové, jazykové, tvořivé, technické a další speciální nabídky. 

Volná místa v době uzávěrky STOPu jsou v těchto zájmových 

útvarech: flétna, kytara, bubnování nejen na bubny, dramaťá-

ček, keramika, cvičení a tance pro dospělé, některé sportovní 

kroužky, břišní tance, modelářský kroužek, rybářský kroužek, fo-

tografický kroužek, mladí redaktoři, vaření a stolování, anglič-

tina, španělština a šachový klub. Aktuální volná místa 

a celkovou nabídku činností najdete na našem webu 

a na tel. 605 920 279, 251 620 266.

Festival zájmových činností DDM
V pátek 5. září jsme pro vás ve sportovní hale v Bellušově ulici 

připravili v rámci akce Festival volného času Prahy 13 pestrou 

ukázku činností všech zájmových oddělení Domu dětí a mlá-

deže Stodůlky. Program od 14.00 do 18.00 je zdarma a máte 

možnost nejen vyzkoušet si mnohé tradiční i netradiční akti-

vity, ale i přihlásit se na volná místa v kroužcích a klubech.

V neděli 14. září od 15.00 do cca 17.30 vás srdečně zveme 

na galavystoupení našich soutěžních tanečních skupin Belly 

Habibi a D.A.R., na úspěšný flétnový soubor Trylek a na vy-

stoupení, které pro vás vymysleli a nacvičili účastníci let-

ního hudebně–dramatického tábora. 

V rámci festivalu volného času nás můžete potkat i na dal-

ších akcích. V sobotu 13. 9. na Cyklozvonění a v pátek 19. 9. 

tradičně na Dni zdraví, kde máme připraven sportovní kou-

tek nejen pro děti.

Více informací o všech nabízených aktivitách, 

volných místech v kroužcích a klubech získáte na 

www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, 

nově také na facebooku: DDM Stodulky. 

FASTRACKIDS – CENTRUM 
ROZVOJE VAŠICH DĚTÍ
V Hůrkách 2145/1, 
Nové Butovice
Otevíráme nové centrum rozvoje pro děti od 6 měsíců do 

8 let. Ve FasTracKids děti rozvinou kreativní myšlení, naučí 

se vést tým, řešit problémy, uplatňovat znalosti a doved-

nosti v každodenním životě, získají komunikační a řečnické 

schopnosti a osvojí si i další nezbytné dovednosti součas-

ného světa.

Sobota 27. 9. • 10.00 – 17.00 
Den otevřených dveří
Děti si užijí spoustu zábavy, soutěží a také ukázky z našich 

FasTracKids programů. Přijďte a vyhrajte měsíc výuky 

zdarma!

Těšíme se na všechny zvídavé děti a jejich rodiče. 

Herna pro děti, pracovna s kávou pro rodiče, wi-fi.

Více informací o našich programech a rezervace 
termínů ukázkových hodin na www.FasTracKids.cz, 
tel. 604 815 472.

KLUB NA HRANÍ MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice
Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy od 

8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 

ve věku 2 - 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, komu-

nikaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304, 
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice
Prokopské volnočasové 
centrum pro děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky 

na MD s dětmi.)
Pondělky • 14.30 - 16.00
Lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč 

za průkazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč 

za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou průka-

zek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč.

Zápis: 28. září při Svatováclavském jarmarku, v rámci kte-

rého je možné se zúčastnit ukázkové lekce. Další informace 

a možnost přihlášení na p-v-c@seznam.cz.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746
Pátky od 26. 9. • 9.30 – 11.30 
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče. 
V rámci herny bude pokračovat cyklus Bylinky pro děti 

a maminky s Magdalénou Dobromilou od 10. 10. každý 

2. pátek v měsíci.
Neděle 5. 10. • 15.00 – 18.00
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi
Kemp Drusus Třebonice
Čeká vás výlet do pravěku a plnění indiánských úkolů. 

Prosíme nahlásit předem MDS.

Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem na akce 

Magdalény Dobromily Staňkové (MDS): 

SMS na tel. 775 690 806, majdas@volny.cz.
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RODINNÉ CENTRUM A MONTESSORI 
ŠKOLIČKA HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky
V prostorách našeho centra naleznete širokou nabídku 

kroužků a kurzů pro děti i dospělé, hernu s možností hlídání 

dětí všech věkových kategorií a především školku s Montes-

sori přístupem pro děti od 2,5 let. Pořádáme mnoho sezon-

ních aktivit pro celé rodiny, jako jsou divadélka, výtvarné 

dílny, dětské oslavy, karnevaly, přednášky pro dospělé apod. 

Přijďte se k nám podívat a pobýt.

1. 9. Slavnostní zahájení školního roku

1. – 5. 9. Ukázkové lekce Mortimer angličtiny

Další informace získáte na www.skolicka-hvezdicka.cz, 
tel. 604 287 375, info@skolicka-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986
Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod. První týden (8. – 11. 9.) 

je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. Běžné vstupné 

je 70 Kč pro rodinu na dopoledne (příp. 630 Kč/10 vstupů). 

Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky – na téma měsíce Rybičky a seznámení 

cestování – písničky, básničky, výtvarné tvoření s dětmi...

V pondělí pro děti do 2 let, v úterý je program určen spíše 

pro děti starší 2 let.

Středy – 9.30 – 10.15 pohybové nebo hudební okénko pro 

děti (s doprovodem dospělého), střídá se co týden 

Čtvrtky – 10.30 – 11.30 výtvarné tvoření pro děti herna 

s angličtinou (cca 2 – 4 roky s doprovodem), výtvarné 

tvoření pro děti

Sobota 27. 9. • 16.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz na parkovišti u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 

225 – Bavorská), s sebou cokoli na opékání. V případě špat-

ného počasí se akce ruší.

Více o nás a o programu se dozvíte na rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE - RODINNÉ 
CENTRUM PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada, 
vchod zezadu od hřiště

Pondělky –  volná herna, cvičení pro těhulky 

Úterky –   volná herna s hudební chvilkou, cvičení 

s miminky (od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, 

cvičení školkových dětí, bodystyling

Středy –  pohybově-taneční kurz pro děti 3 – 5 let, 

pohybově-taneční kurz pro 

školní děti (od 6 let), volná 

herna

Čtvrtky a pátky – volná herna

Více informací, podrobný program s daty, 
časy i přihlášky na www.skritcipraha.cz, 
skritciveskole@email.cz, 723 607 070 (K. Šrámková).

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)
Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, 

výpravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. 

Vedoucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, 

ava.prchal@volny.cz.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 

roků. Více na frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 - 11.20
Cvičení pro seniory
Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Otevření nového 

školního roku na výpravě „Otvírák 2014" – podívejte se 

na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel Jokl, 

tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – každé zářijové pondělí mají vstup 

za korunu všichni fotografové (podmínkou je účast ve foto-

soutěži). 

Komentované krmení a setkání – o víkendech na něko-

lika místech v zoo.

Pondělí 1. 9. 
Prvňáčci jdou do zoo
První školní den tradičně zveme do zoo prvňáčky, pro které 

chystáme zábavné odpoledne. Všichni žáci prvních tříd zá-

kladních škol mají vstup za 1 Kč!

Sobota 6. 9. 
Den džunglí
Pralesy jsou domovem mnoha úžasných a tajemných zvířat. 

Vydejte se s námi po jejich stopách.

Neděle 7., 14., 21. 9.
Hudební procházky 
Navštivte cyklus nedělních hodinových koncertů pod širým 

nebem, jež se v Zoo Praha staly tradicí. Koncert začíná vždy 

ve 13.00 v Gočárových domech.

Sobota 13. 9. 
Zooškola pro dospělé – Jak se dělá zoo?
Nahlédněte do zákulisí zoo a vyzkoušejte si nejrůznější pro-

fese nutné k jejímu fungování. Nutno předem objednat 

na zooskola@zoopraha.cz.

Sobota 20. 9. 
Den chovatelů želv
Den plný povídání o želvách doplní oblíbená chovatelská 

poradna. Chcete se něco dozvědět o želvách, máte doma 

želvu a nevíte si s jejím chovem rady? Nechte si poradit 

od odborníků ze zoo.

Neděle 28. 9. 
Jubilejní slavnost
Zoo Praha slaví 83 let. Oslavte toto výročí spolu s námi.

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

Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

TO JSOU TEDA FÓRY

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 So 6. 9. NORDIC WALKING - PODZIMNÍ PROCHÁZKA V PRŮHONICKÉM PARKU. 

Průhonický park zahrnuje významnou sbírku rostlin a patří svojí rozlohou přes 200 hek-

tarů k největším přírodně krajinářským parkům v Evropě. Od r. 2010 je zapsán na se-

znamu chráněných památek UNESCO. Toto mimořádné dílo zahradní architektury 

19. stol. si prohlédneme spolu s průvodcem a profesionálním instruktorem „Nordic Walk-

ing“. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 

Začátek akce v 10.00 u pokladny vstupu do Průhonického parku (autobus č. 363 a 385 

jede od stanice metra C Opatov do stanice Průhonice). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová

 St 17. 9. OŘECHOVKA. V okolí barokní usedlosti vznikla ve 20. století vilová čtvrť 

podle návrhů významných architektů. Ve stylově jednotném zahradním městě – v cen-

tru dnešní Ořechovky, byly postaveny od Pavla Janáka vily pro sochaře Bohumila Kafku 

a malíře Emila Fillu, od Otakara Novotného pro malíře Václava Špálu, vlastní vila 

arch. Bohumila Hypšmana, Jaroslava Vondráka a další. Zastavíme se i u pozoruhodného 

komplexu Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna. 

Začátek akce v 17.00 na zastávce tramvaje č. 1, 2, 18 Ořechovka (ve směru z centra). 

Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová

 So 27. 9. OD UČEDNÍKA PO CECHMISTRA – AKCE PRO DĚTI. Jakými řemesly se 

lidé ve středověku zabývali? Co to byl cech, kdo byl tovaryš a proč se vydával na vandr? 

Podle jakého výrobku se jmenuje Celetná ulice? Chcete se dozvědět více o fungování 

středověkých řemesel, cechů a obchodu? Pak se s námi vydejte na vycházku, kde se hra-

vou formou seznámíte se spoustou zajímavých informací. Vhodné pro děti od šesti let 

(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! Omezený počet účastníků na 2 ×30 osob. Doporu-

čujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14.00 před domem U Kamenného 

zvonu (Staroměstské náměstí 13). Cena 100/70 Kč. Průvodci PIS.

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

 Mladá žena volá svojí mamince:

„Mami, zase se se mnou hádal, už to nevydržím, přijdu bydlet k tobě!“

„V žádném případě, holčičko! To on musí zaplatit za svoje chyby. Já přijdu bydlet k vám!“

 „Co máte v tom kufru, pane Nováku,“ ptá se úředním hlasem celník.  „Krmení pro 

králíky," informuje muž.  „Ukažte!“ Muž s nevolí otevírá kufr. V něm kafe, koňak, čo-

koláda, drahé doutníky, šunka...  „Tak tohle budou žrát králíci?,“ zvedá obočí celník.

„Když ne, tak ať třeba pojdou hlady, potvory zmlsaný!“

 V jednom americkém městě mají policisté smysl pro humor. Jeden člen zvláštního 

pyrotechnického komanda má na triku nápis: „Jsem pyrotechnik. Když mě uvidíte 

utíkat, snažte se udržet tempo.“

 „Pepíčku, kdy si konečně opravíš tu známku ze zeměpisu?“ „Nevím, paní učitelka 

nedá notes z ruky!“

 Kdosi v telefonu: „Vy jste si objednal buzení telefonem na 6.30?“ 

Rozespalý hlas: „Eeeeech...ano...“ 

 „Tak šup, honem ven z postele, je půl deváté!“

 Vedoucí prodavačka školí své podřízené: „Pamatujte si, v obchodě je hlavní obrat!“ 

„No jo, ale když on se každý nedá!“ 

 Rozčiluje se Pepík v hospodě: „Nemám rád narážky, že jsem notorik! Mnohem lepší 

mi připadá, když se o mně říká, že jsem mistr ve svém oboru.“

UMÍME SI PORADIT

Rubrika nápadů a rad pokračuje i po prázdninách. Budeme rádi, když je příležitostně vy-

zkoušíte a napíšete nám, jak se osvědčily. Zároveň se můžete s ostatními čtenáři podělit 

o vlastní nápady nebo zkušenosti. 

� Stalo se vám, že jste něco natírali a přebytečnou barvu otírali o kraj plechovky? 

Tu jste pak uzavřeli a když jste ji chtěli opět použít, bylo její otevírání hororovou záleži-

tostí. Pan Petr Kaudl z Prahy 6 se s námi podělil o dobrý nápad. Rozhodně se barva 

nemá otírat o stěny plechovky nebo o její okraj. Jednak si celou plechovku pěkně zapa-

tláte, navíc se víčko přilepí. Natáhněte přes plechovku silnější gumičku o kterou štětec 

otírejte. Barva steče zpět do plechovky a vy máte vyhráno.

� Další rada je pro majitele domů, chat nebo chalup. Jde vám na nervy tráva, která 

roste na chodníčku mezi dlaždicemi, kolem obrubníků...? Dříve, než sáhnete po ne 

zrovna levném prostředku na hubení plevele, zkuste docela „obyčejnou“ sůl. Plevel 

posolte a opatrně zalijte. Ostatně, o tom, že sůl je nad zlato, věděla už Maruška. 

� Chystáte se do lesa na houby a máte strach z klíšťat? Pak kromě vhodného ob-

lečení nezapomeňte použít účinný repelent. Žádný nemáte? Nevadí, my vám pora-

díme, jak si ho připravit. Svařte litr vody, odstavte ji a vsypte do ní pár snítek 

nasekaného čerstvého rozmarýnu. Nemáte-li čerstvý, použijte sáček sušeného. 

Sceďte až po vychladnutí. Přidejte jednu lžíci octa a nalijte do lahvičky se sprejem. 

Tento účinný přírodní repelent uchovávejte v lednici.

� Následující rada je určena méně šikovným ženám, které chtějí zatlouci hřebík, ale 

bojí se o své prstíky. Žádný strach dámy, stačí obyčejný hřeben, do kterého hřebík zasu-

neme a naše prsty budou v bezpečí. Eva Černá 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Vodní hladina nebo zrcadlo? Fotografii v Centrálním parku 
pořídila brzy ráno paní Zuzana Podrazilová.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme.
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Čtenářská soutěž

Stodůlecký posel Periodický tisk Městské části Praha 13

Zářijová křížovka

V zářijovém vydání jsme pro vás připravili k hledání jméno anglické autorky, kterou 

zná celý svět hlavně podle pseudonymu. Vydavatelství Bloomsbury totiž při vydání 

prvního dílu její knihy chtělo, aby se křestní jméno autorky na obálkách objevilo jen 

jako dvě iniciály. Obávalo se totiž menšího prodeje úvodního dílu, pokud by bylo 

zřejmé, že jeho autorem je žena. Autorka se narodila v Yate, Gloucestershire ve Spoje-

ném království v roce 1965. Později se přestěhovala do Portugalska, aby vyučovala 

angličtinu. Zde se vdala, ale manželství nevydrželo a ještě před rozvodem v roce 1994 

se vrátila spolu se svojí dcerou do Edinburghu. Nápad na příběh o čarodějném učni 

dostala během cesty vlakem z Manchesteru do Londýna. Na cílové zastávce měla již 

vymyšlenou většinu postav. Víte již, koho hledáme?

V červnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Rudyarda Kiplinga  
a Knihu Džunglí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 
v Galerii Butovice získává:
Vlaď ka Mikolasková, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Michaela Pokorná, Praha 4
Jana Mokrášková, Ratíškovice
Jaroslav Průcha, Stodůlky

Soutěžní otázky na září:
1) Do kdy bude přístupná výstava stavebnice Merkur?

2) Kde se letos konaly Třebonické hry?

3) Uveďte alespoň jeden film, který letos nabídne Kinobus.

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1) Kdo se účastní soutěže Stodůlecký vodník?

Soutěže se zúčastnili Stodůlečtí hasiči.
2) Jak se jmenuje kapitán florbalistů gymnázia J. Heyrovského?

Kapitán florbalistů gymnázia je Dan Riley.
3) Na jaké akci vystoupila skupina Zhasni?

Skupina zahrála na koncertě z cyklu Třináctého na třináctce.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Lucie Hamplová, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: 

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 

nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová
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Křížovku připravil: Petr Šimek
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Stejně jako v loňském roce je naším prvním poprázdninovým sponzorem křížovky pa-

pírnictví Šali, které najdete na tržišti Rondo – Lužiny. Jsou zde vždy velmi ochotni po-

radit a pomoci s výběrem všeho potřebného, a to nejen školních pomůcek. Najdete 

zde velký výběr batohů, tašek, penálů. Školní, kancelářské, výtvarné ale i kreativní 

potřeby. Mají úzkou spolupráci s místními školami, proto přesně vědí čím ... TAJENKA. 

Nakoupíte ve velmi příjemném prostředí, kde se vám dostane osobního a profesionál-

ního přístupu. Pomohou také s obalením učebnic a sešitů. Neváhejte a přijďte sem 

i vy nakoupit pro své dítě na nový školní rok!

Papírnictví ŠALI, Bronzová 2/24, Praha 13 – tržiště Rondo – Lužiny, směr na Centrální park

Otevřeno: po – pá 9 – 18 hod., so 9 – 12 hod.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. září.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Červnová tajenka: UZENINY JSOU BEZLEPKOVÉ

Výherci:  Karolína Pešková, Stodůlky; Daniela Kavanová, Nové Butovice;

Daniel Síbrt, Stodůlky připravila Petra Fořtová



www.auto-styl.cz
Tel.: 235 518 829

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Stodůlky
Praha 5

Přehlédli jste při posledním 
parkování zábradlí? Nebo jste 
si příliš pozdě všimli sousedova 
velkého květináče? Se ŠKODA 
Clever Repair se nemusíte 
obávat velkých oprav malých 
nehod. Nabízíme Vám cenově 
výhodnou opravu menších 
trhlin, prasklin a děr u vnějších 
plastových dílů Vašeho 
vozu, např. nárazníků. Další 
informace získáte u Vašeho 
autorizovaného servisního 
partnera ŠKODA.

Oprava vnějších 
plastových dílůPotřebujete malou opravu?

ŠKODA Clever Repair!

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Barevné září v OC Lužiny

Partneři akce

OSLAVTE S NÁMI 
začátek školního roku

OC LUŽINY, Archeologická 2256, Praha 5, info@ocluziny.cz, www.ocluziny.czAKCE

9:30 – 11:00 Dopolední program:  
Pasování prvňáčků ■ Písničky a soutěže ■ Rozdávání cukrové vaty                                                           
14:00 – 17:30 Hlavní program:  
Podzimní proměna na pódiu – vizážisté a kadeřníci v akci ■ Magic Alex – Semifinalista 
soutěže Československo má talent - kouzelnické vystoupení ■ Dětské módní přehlídky 
■ Taneční vystoupení – Fantasy DC a HB Dance ■ Písničky a soutěže
Po celý den:  
Stylový fotoateliér – fotografování dětí ■ Workshopy se školní tématikou ■ Tvarování  
balónků s workshopem ■ Facepainting ■ Stříhání dětí v kadeřnictví ECO SALON za 70 Kč

Připravili jsme bohatý program pro děti s pasováním prvňáčků, soutěžemi 
a dárky a nezapomněli jsme ani na dospělé. Čtyři vylosované návštěvnice cen-
tra čeká proměna ve spolupráci s kadeřnictvím ECO SALON a YVES ROCHER.

Allea

Pondělí 1.9.2014
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