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Sdělení úřadu a městské části

Fotografie dítěte musí odpovídat 
 skutečnosti 
Od konce června musí mít i děti k vycestování 
do zahraničí svůj vlastní cestovní doklad. Nápor 
žadatelů o pasy pro děti jsme před prázdninami 
zvládli. Pomohl i dětský koutek, kde si děti 
mohou kreslit a nenudí se. 
Rádi bychom nyní upozornili, že fotografie drži-
tele dokladu (OP nebo CP) musí odpovídat jeho 
aktuální podobě, a to bez ohledu na dobu plat-
nosti dokladu. Je proto povinností rodičů po-
rovnat aktuální vzhled dítěte s fotografií v dokladu a v případě potřeby požádat o nový 
doklad. Předejdou tak případným potížím při prokazování totožnosti svých dětí. 

Darina Altmanová, vedoucí odboru osobních dokladů a evidence obyvatel 

Mění se systém svozu objemného odpadu
Magistrát hl. města Prahy přistoupil k zásadní změně systému sběru a odvozu objem-
ných odpadů. Kromě přistavování velkoobjemových kontejnerů (VOK), budou provo-
zovány také tzv. mobilní sběrné dvory (MSD). Přečtěte si prosím pozorně informace 
na str. 23.             Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Neplatičům poplatků za psy hrozí exekuce
Připomínám, že 31. 8. uplynul poslední termín, kdy měly být uhrazeny veškeré platby 
u poplatků za psy. Nezaplacení těchto poplatků může vyústit až v jejich exekuční vy-
máhání od chovatele psa. Více informací na str. 10. 

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Kontakty na jednotlivé kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Klub pro výstavbu domova pro seniory: Erika Prausová, tel. 777 143 295, erika@prausova.eu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libor Jirků, tel. 603 481 280, jirku.l@volny.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.c z/article.asp?thema=3704&category=
Občanská koalice Prahy 13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana  . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vseferna@upcmail.cz, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2012 
(rozbor hlavní činnosti, zdaňované čin-
nosti včetně správcovských firem, rozbor 
příspěvkových organizací a Střediska so-
ciálních služeb Prahy 13)

VZALA NA VĚDOMÍ
zprávu o energetických úsporách za rok 
2011 na základních a mateřských školách

VZALA NA VĚDOMÍ
významnou nadlimitní veřejnou zakázku 
na Pořízení startovacích bytů na území 
MČ Praha 13 formou otevřeného řízení 
a 
SCHVÁLILA
oznámení o zakázce v předloženém 
znění

NESOUHLASILA
s umístěním výjimečně přípustné stavby 
Zahradní restaurace Prokopské údolí 
na pozemku parc.č. 1704 k.ú. Jinonice, 
Praha 5, při komunikaci Liščí 

SOUHLASILA
se záměrem Areál INVELT SERVIS na po-
zemcích parc.č. 1236/81, 1236/82 
a 1236/144, k.ú. Stodůlky, Praha 5, při 
komunikaci Za Mototechnou

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení 
RMČ za uplynulé období k termínu 15. 5. 
2012 včetně zápisu z jednání Kontrolního 
výboru ZMČ ze dne 30.5.2012 
a splnění uložených úkolů 

SOUHLASILA
s vyhlášením 2. grantového řízení dle 
Podmínek pro udělení grantu 
MČ Praha 13 v oblasti sociálních služeb 
pro rok 2012 

VYHLÁSILA
nadlimitní veřejnou zakázku na služby 
formou otevřeného řízení na Pojištění 
majetku a odpovědnosti za škodu 
MČ Praha 13

SCHVÁLILA
a)  oznámení předběžných informací 

k nadlimitní veřejné zakázce na Pojiš-
tění majetku a odpovědnosti za škodu 
MČ Praha 13 včetně odůvodnění účel-
nosti VZ dle § 86 odst. 2 zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

b)  oznámení o zakázce na Pojištění ma-
jetku a odpovědnosti za škodu MČ 
Praha 13

c)  odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 
§ 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách

d)  zadávací dokumentaci k nadlimitní 
veřejné zakázce na Pojištění majetku 
a odpovědnosti za škodu MČ Praha 13 

SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána ucha-
zečem Stavitelství Kyzner s.r.o. – sta-
vební firma, se sídlem Peroutkova 
255/65, 150 00 Praha 5 – Radlice, k ve-
řejné zakázce malého rozsahu na sta-
vební práce Rekonstrukce víceúčelového 
hřiště ZŠ Mohylová 1963
a návrh smlouvy o dílo předložený touto 
společností

SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána ucha-
zečem TUBEKO SPORT, s.r.o., Rynho-
lec 364, 271 01 Nové Strašecí, k veřejné 
zakázce malého rozsahu na stavební 
práce Rekonstrukce atletického oválu 
ZŠ Brdičkova 1878, Praha 13
a návrh smlouvy o dílo předložený touto 
společností

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla 
podaná uchazečem  Regionální pora-
denská agentura s.r.o., se sídlem Staro-
brněnská 20, 602 00 Brno, podané 
k veřejné zakázce malého rozsahu 
na zpracování žádosti o získání podpory 
z Operačního programu Životní prostředí 
na výsadbu vegetace a izolační zeleně 
ke snížení imisní zátěže - omezení praš-
nosti.

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Uchazeče o zaměstnání registruje oddělení zaměstnanosti 
úřadu práce na Smíchově
Úřad práce ČR se sídlem na radnici MČ Praha 13 upozorňuje, že evidenci 
uchazečů o zaměstnání, zprostředkování zaměstnání a s tím související agendy včetně 
podpory v nezaměstnanosti provádí kontaktní pracoviště Úřadu práce v Praze 5, oddělení 
zaměstnanosti, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 – Smíchov, tel. 950 178 464, 465. 

Zdejší oddělení nepojistných sociálních dávek v 1. patře radnice vyřizuje agendu 
 sociálních dávek (státní sociální podporu, hmotnou nouzi, dávky pro zdravotně postižené, 
průkazky ZTP).               Jarmila Hamšíková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek

ÚŘAD PRÁCE ČR

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, kde si 
můžete bez cestování vyřídit vše okolo odběru zemního plynu, způsobu pla-
cení, 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:

Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Kancelář 
provozuje společnost Měření dodávek plynu, a.s. Bližší informace na www.ppas.cz nebo 
na tel. 267 175 174 a 267 175 202 , 

Stanislav Paclík, Pražská plynárenská, a. s.

Starosta městské části David Vodrážka 
zve občany na 10. řádné  zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 13, 
které se koná ve středu 5. září 2012 od 10.00 hod.

v zasedací síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

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

  12. 11. od 10.30  do 13.30
  18. 12. od 12.00  do 14.30
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Před nějakou dobou se mluvilo 
o možné dostavbě zimního stadionu. 
Počítá se s ní ještě? 

Školní zimní stadion Bronzová 
je jedním z nejvýznamnějších 
sportovních zařízení městské 
části. Od roku 2003 slouží v zimě 
veřejnosti – dopoledne pro brus-
lení škol, odpoledne a o víken-
dech pro veřejné bruslení. 
Vzhledem k nákladnosti bylo 
od počátku zřejmé, že stavba 

bude probíhat na etapy. Nejdříve 
byla vybudována otevřená ledová 
plocha, ve druhé fázi bylo prove-
deno její zastřešení a opláštění. 
Zastřešení chrání ledovou plochu 
před sněžením, deštěm a před 
přímým sluncem. Chybí však 
zvuková izolace, takže kvůli 
hluku není možné hrát na stadi-
onu hokej, a tepelná izolace, což 

Studie analyzovala několik vari-
ant řešení. V konečné fázi se ale 
rada rozhodovala mezi dvěma 
možnostmi – kompletní dostav-
bou zimního stadionu a zachová-
ním současného stavu s ne  zbyt-
nými rekonstrukčními pracemi.  

1. rekonstrukce a dostavba 
stadionu 

Při stanovování ceny této vari-
anty byly vzaty v úvahu názory 
čtyř nezávislých odborných týmů 
– ke kontrolnímu rozpočtu zpra-
covanému projektovou kanceláří 
Sportovní projekty, s.r.o., byly vy-
žádány nezávislé odborné po-
sudky znalců. Po dílčích 
doplněních byl finální rozpočet 
dostavby včetně potřebných 
 rezerv stanoven na částku 
199,8 milionu Kč.    

2. zachování současného stavu 
provozování zimního stadionu

Po důkladné technické pro-
hlídce a po řadě odborných po-
sudků bylo konstatováno, že pro 
zachování funkceschopnosti 
a bezpečnosti provozu haly bude 
nutné provést komplexní rekon-
strukci ledové plochy, sanaci 
nosné železobetonové konstrukce 
a opláštění návětrné západní 
stěny. Celkové náklady byly vy-
čísleny na 37 miliónů Kč. 

Na základě výše uvedených 
nepříjemných zjištění Rada 
MČ Praha 13 nepřistoupila 
na realizaci příliš nákladné do-
stavby za 200 miliónů korun 
a schválila ekonomicky efektiv-
nější variantu zachování součas-

omezuje provoz kluziště 
na chladné období od listopadu 
do března a zvyšuje provozní ná-
klady. Problémem byly a jsou fi-
nanční prostředky, protože 
zmíněné stavební práce jsou ve-
lice nákladné.  

Naším záměrem vždy bylo 
zimní stadion dokončit. Proto 
jsme se rozhodli prověřit několik 
variant dalšího postupu, připravit 
kalkulaci několika různě nároč-

ných variant dostavby a informo-
vat o možnostech zastupitelstvo. 
Tento záměr rady zastupitelstvo 
v září  2011 schválilo a uvolnilo 
potřebné prostředky. Bylo zadáno 
vypracování studie finanční a ob-
chodní proveditelnosti, zpraco-
vání architektonické studie 
a statické posouzení stavu nosné 
konstrukce zimního stadionu. 

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

ného stavu provozování zimního 
stadionu s tím, že budou prove-
deny nezbytné dílčí stavební 
úpravy k zachování funkčnosti 
objektu. Červnové zastupitelstvo 
vzalo toto rozhodnutí rady na vě-
domí. V první fázi bude na zá-
kladě již zpracovaných podkladů 
zpracována dílčí projektová do-
kumentace, která stanoví přesný 
a podrobný rozsah dílčích staveb-
ních úprav. Stavební práce by 
měly proběhnout v příštím roce 
po skončení nadcházející bruslař-
ské sezony. Letošní bruslení to 
ale neohrozí – mělo by začít 
v listopadu stejně jako vloni. 

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
po prázdninové přestávce vám přinášíme letošní sedmé číslo STOPu, které je zejména 
ohlédnutím za událostmi června, protože v letních měsících bývá v Praze 13 tradičně 
skutečná „okurková sezona“. Příspěvků však přišlo tolik, že některé ani nemohly být zařa-
zeny. Přestože červnové číslo našeho zpravodaje vyšlo v nákladu 29 000 kusů, tedy zvý-
šeném o 1 000 kusů, nedostalo se na všechny nové obyvatele městské části. Budeme 
usilovat o to, abychom mohli od ledna 2013 náklad opět zvýšit. Protože máme nyní nové 
grafické studio a tiskárnu, rád bych na tomto místě poděkoval paní Haně Novotné a paní 
Haně Buškové za dlouholetou skvělou spolupráci. 

A stejně tak srdečně děkuji kolegyni Haně Valíkové, která se ve STOPu celých 17 let 
vzorně starala o inzerci a ke konci května odešla do důchodu. Její práci převzala Petra 
Fořtová, na kterou se můžete se svými inzeráty směle obrátit. V rámci přesunů v budově 
radnice ale od nynějška najdete celou redakci v 5. patře v č. 618 (pod hodinami). Pře-
jeme hezký podzim!

Samuel Truschka, šéfredaktor

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

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

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

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel
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V sobotu 19. května se v rámci 
festivalu Street for Art v dočas-
ném Divadle Šnek na stanici 
metra Opatov na Jižním Městě 
konala konference 4 stoly pro kul-
turu. Šlo o otevřenou diskuzi 
nad lokální kulturou a kulturní 
politikou hlavního města Prahy 
a zejména jeho městských částí. 
V úvodu konference prezentoval 
Petr Kotouš svou studii Podpora 
a f inancování kultury z veřejných 
prostředků v lokalitách v Praze. 
V této souvislosti byla Praha 13 
hodnocena velmi pozitivně jako 
jediný pražský obvod, který má 
kompletně zpracovaný doku-

ment strategického rozvoje 
městské části, zahrnující i oblast 
kultury a sportu. Ostatní pražské 
části nemají kulturní politiku 
zformulovanou vůbec nebo mají 
strohé prohlášení rady či zastu-
pitelstva. Bylo také konstato-
váno, že hlavní město sice 
deklaruje ve své kulturní politice 
rovnoměrný rozvoj všech lokalit, 
ale není prakticky možné zjistit, 
jestli se tato zásada aplikuje 
v praxi. Diskuze se zaměřila 
na téma, zda je kultura potřebná 
ke zvýšení kvality života na peri-
ferii. Všichni diskutující se 
shodli na tom, že rozhodně ano 
a že nestačí, aby obyvatelé měli 
možnost cestovat za kulturou 
do centra. Větší pozornost roz-
voji v tomto směru by měl věno-
vat i Magistrát hlavního města 
Prahy. Praha 13 si uvědomuje 
důležitost zvyšování kvality ži-
vota a je v tuto chvíli v celkové 
péči o kulturu v celopražském 
srovnání na vysoké úrovni.

Petr Zeman, zástupce starosty

Na 26. září připravuje Městská 
část Praha 13 pro občany veřejné 
fórum jako součást Místní 
Agendy 21, k jejímuž plnění se 
Praha 13 začátkem tohoto voleb-
ního období přihlásila. Na po-
drobnosti jsme se zeptali člena 
zastupitelstva Jiřího Neckáře, 
který aktivity v rámci Místní 
agendy 21 koordinuje.
V čem spočívá Místní agenda 21?

Místní Agenda 21 vychází 
z mezinárodního dokumentu 
OSN, který byl přijat na sum-
mitu OSN v Rio de Janeiru 
v roce 1992. Jedná se o globální 
strategický a akční plán, který 
stanovuje konkrétní kroky smě-
rem k udržitelnému rozvoji. Tyto 
kroky mají své kořeny na místní 
úrovni. Je to zastřešující metoda 
řízení kvality ve veřejné správě 
s aktivní účastí veřejnosti vedoucí 
k udržitelnému rozvoji dané lo-
kality. Základní definice OSN 
říká, že je to takový rozvoj, který 
zabezpečuje potřeby současné 

společnosti, aniž by omezoval 
možnost budoucích generací 
naplňovat jejich vlastní potřeby. 
Jinými slovy, Země je jen jedna 
a její zdroje nejsou 
nevyčerpatelné. Více najdete 
například na www.praha13.cz 
pod logem Místní agenda 21.
Jak bude probíhat zmíněné veřejné 
fórum?

Základem bude diskuze nad 
tématy uvedenými na pozvánce, 
která bude probíhat u pěti vel-
kých stolů, kde budou přítomni 
kompetentní zástupci samo-
správy i úřadu. Občané mohou 
předkládat problémy k danému 
tématu, ty smysluplné a pod-
statné se sepíší do seznamu. 
Na závěr diskuse osazenstvo kaž-
dého stolu vybere dva problémy, 
na kterých se shodne jako na nej-
podstatnějších, takže celkem 
bude vybráno 10 bodů, které 
účastníci fóra považují za nejdů-
ležitější a je potřeba je co nej-
dříve řešit.                 -red-

Po několika letech existence 
 farmářských trhů v České repub-
lice překonali zákazníci úvodní 
bezbřehé nadšení z alternativ-
ních jarmarků a začali vyža-
dovat kvalitu. V České republice 
dnes  najdeme kolem dvou set 
farmářských tržišť, která na-
bízejí čerstvé potraviny i lo-
kál ní produkty zdejších malo -
vý robců.

V rámci plnění jednoho z uka-
zatelů Místní Agendy 21 jsme 
11. června uskutečnili další set-
kání zástupců veřejné správy 

a občanů s organizátory farmář-
ských trhů v Praze 13. Zeptali 
jsme se, jaký je trend v porovnání 
s minulým rokem.

Zde je shrnutí: Počet prodejců 
se snížil o jednu třetinu, ubylo 
např. dřevěné a proutěné zboží. 
Skladování potravin odpovídá 
hygienickým požadavkům, kont-
rolovaným pracovníky ČOI. Or-
ganizátor tržiště prodejce osobně 
zná, včetně zdrojů jejich pro-
duktů, nabízené zboží je pod 
kontrolou, běžné je jeho ochut-
návání. Mezi nejčastější motivace 
zákazníků k nákupu na trhu se 
uvádí, že jídlo má lepší chuť, je 
kvalitnější a všeobecně je vní-
máno jako zdravější. Farmářské 

trhy se na Slunečním náměstí 
konaly každé pondělí i o prázd-
ninách a budou probíhat až 
do konce října.            Jiří Neckář

Uvědomujeme si význam kultury

Fórum navrhne 
deset bodů k řešení

Farmářské trhy mají budoucnost
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Téma STOPu

Velmi nepříjemnou záležitostí, 
kterou musí denně absolvovat 
stovky řidičů, je průjezd Řepory-
jemi. Jízda křivolakými ulicemi 
s množstvím křižovatek, úzkým 
tunýlkem pod tratí a železničním 

přejezdem se závorami je pro 
mnohé dojíždějící každodenní 
nezbytností. Projíždějící auta sa-
mozřejmě vadí i obyvatelům 
 Řeporyj. Není proto divu, že se 
řidiči i řeporyjští obyvatelé ne-
mohou Jinočanské spojky dočkat. 
Také pro radnici Prahy 13 je do-
budování Jinočanské spojky jed-
nou z priorit v oblasti dopravní 
obslužnosti a vedení městské 
části mnohokrát jednalo s Ma-
gistrátem hl. města Prahy o mož-
nostech urychlení její výstavby. 
Hlavní město si také uvědomuje 
význam této silnice a snaží se 
stavbu maximálně urychlit – pře-
kážkou bývají chybějící peníze 
v rozpočtu hl. města Prahy, ale 

také majetkoprávní vztahy k po-
zemkům, které jsou v této oblasti 
velmi komplikované.

Ve STOPu se o Jinočanské 
spojce psalo již v květnu 2002 
a u textu byla tehdy zveřejněna 

fotografie již 
poměrně 
dost rozesta-
věného prv-
ního úseku. 
Přesto byl 
tento první 
úsek spojky 
dokončen 
a slavnostně 
otevřen až 
1. listopadu 
2007. Čtyř-
proudová 

komunikace, která je mimoúrov-
ňovou křižovatkou napojena 
na Pražský okruh, končí náhle 
na druhém konci poněkud krko-

lomným provizorním napojením 
na ulici K Třebonicům, tedy sil-
nici z Řeporyj do Třebonic, která 
je z hlediska kapacity i bezpeč-
nosti dopravy nevyhovující. Nej-
víc nový úsek 
potěšil cyklisty, 
bruslaře a ro-
diny s kočárky, 
protože součástí 
komunikace je 
plnohodnotná 
cyklostezka, od-
dělená od vo-
zovky zeleným 
pásem. V okolí 
byly s ohledem 
na budoucí od-
hlučnění a odfiltrování prachu 
vysazeny desítky tisíc keřů a tisíc 
stromů. Společná třímetrová ko-
munikace pro pěší a cyklisty 
z betonové dlažby bude součástí 
celé Jinočanské spojky.

Kromě cyklistů pomohl první 
úsek spojky 
obyvatelům 
části Řeporyj 
a hlavně Třebo-
nic, kterým se 
zkrátil nájezd 
na Pražský 
okruh. Zpro-
voznění první 
etapy samo-
zřejmě také 
zvýšilo tlak 
a tedy i šanci 
na dokončení celé Jinočanské 
spojky. Druhý úsek mezi ulicemi 
Jeremiášova a K Třebonicům se 
skutečně začal poměrně brzy sta-
vět. Je to úsek náročnější, protože 
vede složitějším terénem a zahr-
nuje přemostění Dalejského po-
toka. Dokud byla průjezdná 
provizorní silnice kolem skan-
zenu Řepora, bylo možno sledo-
vat těžkou techniku, která 
prováděla terénní úpravy a přesu-
novala množství zeminy. Práce 
nepostupovaly příliš rychle, pro-

tože ve stejné době se finišovalo 
s dokončením Pražského okruhu 
v úseku Slivenec – Lahovice – 
Vestec, který byl mimořádně fi-
nančně náročný a z dopravního 

hlediska měl pochopitelně prio-
ritu. Také v loňském roce byly 
práce na nějakou dobu přerušeny 
vzhledem k nedostatku pro-
středků, pak se ale práce znovu 
rozběhly. Letos stavbu brzdil jiný 
problém, majetkový - duplicitní 

vlastnictví pozemku pod jedním 
pilířem mostu. Nakonec se pro-
blém podařilo narychlo vyřešit 
jedině posunutím pilíře mimo 
tento pozemek. Zodpovědní pra-
covníci magistrátu se neodvažují 
odhadnout, zda tato změna neo-
hrozí termín dokončení Jinočan-
ské spojky. Pokud vše dobře 
dopadne, mělo by být hotovo 
v červenci 2013. Klíčovým mo-
mentem ale bude rozpočet 
na příští rok, po jeho schválení 
bude odhad serióznější. Oříškem 
bude také příprava protihluko-
vých opatření, která mají ochrá-
nit zejména stávající bytovou 
zástavbu v okolí křižovatky Jere-
miášova, ale i vybudování sa-
motné světelné křižovatky. 

Dokončením tohoto úseku 
bude Jeremiášova – sběrná ko-
munikace Jihozápadního Města 
– definitivně propojena s praž-
ským expresním okruhem a bude 
tak naplněn účel a funkce Jino-
čanské spojky. Současný stav 
prací dává naději, že se toho do-
čkáme.     Samuel Truschka

Kdy se dočkáme Jinočanské spojky?

Jednou z nejočekávanějších, ale současně nejdéle budovaných 
komunikací v naší oblasti je tzv. Jinočanská spojka. Jde o významnou 
součást postupně rozšiřované páteřní dopravní sítě - sběrnou 
čtyřproudovou komunikaci propojující Jeremiášovu ulici s Pražským 
okruhem. Po dokončení výrazně zjednoduší cestu z Prahy 13 na Pražský 
okruh a stáhne z okolí převážnou část těžké i osobní dopravy, která nyní 
využívá mnohem méně vhodné vozovky a má výrazně nepříznivější 
dopad na životní prostředí. 

Schéma budovaného úseku 
(OMI, MAGISTRÁT HL. M. PRAHY)

První úsek v listopadu 2007
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Optimističtšjší výhled 
– srpen 2012

Budoucí příjezd do Stodůlek a Západního Města

Terénní úpravy v červenci 2010



V průběhu letošního Dne dětí 
byly také oceněny nejlepší kresby 
dětské výtvarné soutěže, kterou 
v minulém roce vyhlásila 
Pra ha 13 se společnostmi 
ENESA a Dalkia ČR v rámci 
projektu energetických úspor 
Odpovědné školy Prahy 13. Děti 
měly za úkol ztvárnit téma Jak 
ušetřit energii. Obrázky pak byly 
vystaveny na radnici a návštěv-
níci v anketě hlasovali pro ty, 

které se jim nejvíce líbily. Ceny 
vítězům předávali místostaros-
tové městské části Petr Zeman 
a David Zelený a obchodní ředi-
tel společnosti ENESA Miroslav 
Marada. Autor nejlépe hodnoce-
ného obrázku, šestiletý Ondřej 
Koromház z MŠ Paletka, dostal 
od Prahy 13 kolo a od společ-
nosti ENESA celoroční rodin-
nou vstupenku do pražské zoo. 
Na druhém místě skončil 

 Richard Ohera z MŠ Píšťalka 
a na třetím kolektivní dílo dětí 
z MŠ Ovčí hájek, které si spolu 
s ředitelkou Zuzanou Stočeso-
vou převzaly pro školku velkou 
bednu hraček.

Projekt energetických úspor 
Odpovědné školy Prahy 13 zvítězil 
v kategorii Mládež v soutěži 
E.ON Energy Globe Award ČR 
2012, která chce zviditel ňovat 

ekologické a úsporné projekty. 
Už jen do 16. září je možné hla-
sovat pro celkového vítěze sou-
těže. Podpořte svým hlasem 
projekt Odpovědné školy Prahy 13 
a můžete vyhrát třeba elektro-
skútr E.ON e-max 80’L. 
 Podrobnosti k soutěži a návod 
k hlasování najdete na 
www.energyglobe.cz.

Samuel Truschka

ZÁŘÍ 2012 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

Kaleidoskop

Také letos uspořádala Praha 13 
pro děti 1. června oslavu jejich 
svátku. Program v Centrálním 
parku byl určen zejména místním 
mateřským školám. Pro děti byly 

připraveny houpačky, poníci, ská-
kací hrady, stanoviště se soutě-
žemi o ceny, malování na obličej 
a občerstvení. V zábavném pro-
gramu vystoupily pohádkové po-

stavy, taneční skupina 
AT Domino a stří-
brná účastnice Talent-
mánie Alena 
Smolíková, která 
si krásným vystoupe-
ním s tancujícími 
border koliemi Keysi 
a Britney získala 
obdiv malých i vel-
kých diváků. 
 Samuel Truschka

Dětský den ve znamení tance 
a zvířátek
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Nová parkovací místa v ulici 
Janského na sídlišti Velká 
Ohrada 18. června oficiálně 
zprovoznil starosta David 
Vodrážka se svými zástupci Ale-
šem Marečkem a Davidem Ze-
leným. Celkem 26 kolmých stání 
vzniklo díky vybudování vysoké 
opěrné zdi z košů s kamenivem 
v prudkém svahu. Přípravné 
zemní práce se uskutečnily 
v prosinci loňského roku, vlastní 
stavba probíhala od března 
do června. Městská část za sta-

vební práce zaplatila více než 
5 milionů korun. 

Vozidla nyní parkují kolmo 
mimo komunikaci, takže opat-
ření opět zlepšilo průjezdnost 
okružní ulice Janského. Jde o po-
kračování akce, při níž byla ulice 
Janského na čtyřech místech roz-
šířena pomocí opěrných stěn, 
čímž vzniklo přibližně 120 kol-
mých stání mimo komunikaci 
místo původních podélných, 
která zabírala jízdní pruh. 

Samuel Truschka

Další parkovací místa na Velké 
Ohradě

Nejlepší obrázky známe, hlasujte pro nejlepší projekt!
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Kaleidoskop

Klub českých turistů ve spolu-
práci s Městskou částí Praha 13 
vytvořil první bezbariérovou tu-
ristickou stezku pro vozíčkáře 
na území hl. města Prahy. 
Okruh dlouhý téměř šest kilo-
metrů vede po zpevněných 
a bezpečných komunikacích, je 
vyznačen speciálními směrov-

kami s logem vozíčkáře a je 
na něm umístěno šest informač-
ních panelů. 
Ze Slunečního náměstí vede 
směrem k Prokopskému údolí, 
poté odbočuje do Centrálního 
parku a od Mlejna se vrací 
 parkem zpět na Sluneční ná-
městí.

Slavnostní otevření stezky se 
uskutečnilo v pátek 22. června 
za účasti předsedy Klubu čes-
kých turistů Jana Stráského, ná-
městka ministra zdravotnictví 
Ferdinanda Poláka a místosta-
rostů Prahy 13 Aleše Marečka 
a Davida Zeleného. Projet 
stezku si přijeli také zástupci 

Pražské organizace vozíčkářů 
a občanského sdružení Prosaz. 

Klub českých turistů značí 
a udržuje turistické trasy více 
než 120 let. Od roku 2009 vy-
značil již čtyři trasy pro vozíč-
káře - v Brně, v Jižních 
Čechách, v Plzni a v Hradci 
Králové.      Samuel Truschka

První pražská turistická stezka pro vozíčkáře

Šestý ročník zábavné ekologické 
soutěže Ekoslunovrat, který kaž-
doročně pořádá Praha 13, se 
konal v pátek 22. června v Cent-
rálním parku. Akci zahájil 

místo starosta Petr Zeman s tvůr-
cem soutěže Bohdanem Pardu-
bickým. Se svými plavidly se 
zúčastnilo pět škol z Prahy 13 – 
ZŠ Bronzová, FZŠ prof. O. 
Chlupa, ZŠ Janského, FZŠ Mezi 
Školami a FZŠ Trávníčkova.  
Za úkol měly postavit z PET 
lahví lodě schopné plavby, které 
soupeřily v rychlosti, velikosti 
a kráse.  

Prokázání plavbyschopnosti 
na retenční nádrži v parku ne-
bylo ve větrném počasí snadné 
a neobešlo se bez koupání. Za-
tímco nejrychlejší na vodě byla 
loď ZŠ Bronzová, jako nejkrás-
nější byl vyhlášen křižník  Bismarck z dílny FZŠ Mezi 

Škola mi. 
Největší úspěch ale zazname-

nal obří tanker postavený druž-
stvem Fakultní základní školy 
prof. Otokara Chlupa. Přítomný 
komisař z pelhřimovské agentury 
Dobrý den spočítal, že plavidlo 
bylo sestaveno z celkem 2 262 
plastových lahví, čímž jeho stavi-
telé překonali rekord a vysloužili 
si zápis do České knihy rekordů.  
Rekord dosud držela FZŠ Mezi 
Školami, která v roce 2008 po-
stavila plavidlo z celkem 1 217 
lahví.

 Všechny zúčastněné školy 
přijaly pozvání na podzimní ce-

lodenní sportovní akci v Aqua-
parku Barrandov, první tři 
obdržely volné vstupenky 
do kina a do aquaparku. Lodě 
byly rozebrány a láhve sešlapány 
do přistavených kontejnerů 
Pražských služeb. Výjimkou se 
stal již zmíněný krasavec – křiž-
ník Bismarck, který využije spo-
lečnost Pražské služby, a.s., 
dlouholetý hlavní partner sou-
těže, jako výmluvnou dekoraci 
svého sídla. Druhým partnerem 
akce je pravidelně autorizovaná 
obalová společnost EKO-KOM, 
a.s., která připravila doprovodný 
soutěžní program na téma tří-
dění odpadu.               Samuel Truschka

Rekordní loď z lahví opět překonána
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Inzerce

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2

modelu Rapid: 3,9–6,1 l/100 km a 104–137 g/km

První model značky v novém 
designu je prostorný, elegantní 
a zároveň dostupný pro celou 
rodinu. Přesvědčí chytrými řešeními, 
nejmodernější technikou a vysokou 
hospodárností.

Zahájili jsme příjem 
objednávek.

Veškeré informace Vám rádi 
poskytneme v našem autosalonu.

Nová ŠKODA Rapid
Získejte rapidní náskok!

SIMPLY CLEVER

Rapid_H2_CZ_CLR_DYN_187x129_TISK.indd   1 6.8.2012   14:58:25

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov

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

chladiče - elektromotory a atd.

OTEVŘENO 
KAŽDÝ DEN

PO - Ne
7 - 17 hod.

www.vykupkovu.eu

Střelte svůj odpad

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
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ÚŘEDNÍK MUSÍ MÍT FYZIČKU. Ve sportovním víceboji, který 
v rámci zlepšení kondice a boji proti stresu uspořádala radnice 
Prahy 13, se 28. června utkaly úřednické týmy několika městských 
částí a magistrátu. Kromě klasických sportů – badmintonu, stolního 
tenisu a plážového volejbalu – se soutěžilo v běhu po schodech 
do 5. patra radnice, házení šanonu do regálu, razítkování na čas a sklá-
dání puzzle. 
Po napínavých 
bojích zvítězil 
domácí tým 
Úřadu MČ 
Praha 13, 
na stříbrné 
příčce skončil 
Magistrát hl. m. 
Prahy a bronz 
získali úředníci 
z Prahy 15. 
Skvěle připra-
vená sportoviště 
a některé ceny 
poskytlo Sport-
Centrum Nové 
Butovice.        -st-

OCENĚNÍ CELOROČNÍHO SPORTOVÁNÍ. Dům dětí a mládeže 
Stodůlky vyhlašoval 25. června na radnici výsledky soutěží v kolektiv-
ních hrách, které celý rok probíhaly v místních školách. Michaela 
Gaydošová a Zdeňka Hiřmanová z DDM předaly společně se zá-
stupci starosty Petrem Zemanem a Davidem Zeleným týmům z jed-

notlivých škol plakety a diplomy s jejich umístěním v jednotlivých 
sportech. V krajských kolech zvítězily FZŠ Mezi Školami a FZŠ 
prof. Otokara Chlupa v nohejbale, v malé kopané byly v kraji ZŠ 
Klausova druhá a ZŠ Bronzová třetí a v košíkové zvítězila ZŠ Kun-
cova, která se v kategorii 6. a 7. tříd stala dokonce vítězem celorepub-
likového finále. Blahopřejeme!              -st-

MOTORLET MÁ STO LET. Klub vznikl v roce 1912 jako kroužek 
kopané pro nadšence. Fotbalisté Motorletu hráli dlouhá léta divizi 
a dvakrát dokonce postoupili do 1. ligy. Mnozí vynikající hráči poz-
ději působili i v dalších prvoligových oddílech nebo v reprezentaci. 
Dnes má fotbalový klub přes 500 členů ve 24 oddílech, z toho 22 je 
mládežnických, hrají tam i mnozí kluci z Prahy 13. Na sobotu 
16. června pozval klub všechny milovníky sportu na fotbalový stadion 
do Butovic 
na velkolepé 
oslavy s hudbou, 
atrakcemi pro 
děti, tombolou 
a dopro vod nými 
pro  gramy. 
 Exhibiční utkání 
týmu herců proti 
domácím zahájil 
slavnostním vý-
kopem místo -
sta rosta Prahy 13 
Petr Zeman.   

-st-

ÚSPĚCH NA DIVOKÉ VODĚ. Po loňském vítězství na tréninkovém 
kanále v Tróji se posádka raftu, složená z pracovnic radnice Prahy 13, 
zúčastnila i letošního klání hasičů, strážníků a úředníků na divoké 
vodě. Závody se 
konaly 14. června 
a naše raftařky 
obsadily v těžké 
konkurenci bron-
zovou příčku. 
Muži skončili 
ve své kategorii 
z více než 20 po-
sádek na pěkném 
6. místě.  

-st- 

LUKÁŠ BYL DOKOŘÁN. Den otevřených dveří mělo 18. června 
Středisko sociálních služeb Prahy 13, které sídlí v budově zvané Dům 
pro seniory Lukáš. Po celé odpoledne měli zájemci možnost si pro-
hlédnout celý objekt s odborným výkladem. Dopoledne se uskutečnila 

beseda, na které 
starosta David 
Vodrážka odpoví-
dal seniorům 
na nejrůznější 
otázky, např. 
o údržbě  zeleně, 
komunikací nebo 
o uvažované vý-
stavbě domu seni-
orů, kterou plánuje 
hl. město Praha. 

Více informací o aktivitách Střediska sociálních služeb Prahy 13, 
najdete v článcích na stranách 16, 17, 31 a na www.lukaspraha13.cz.

-st-

NEJLEPŠÍ JDOU DO FINÁLE. Květnové zápolení žáků ZŠ Jan-
ského v plnění disciplín Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
bylo slavnostně završeno 26. června. Odznaky a trička OVOV dostali 
účastnící z rukou ředitele školy Miroslava Foltýna a člena Zastupitel-
stva MČ Praha 13 Víta Bobysuda. 

Na republikové 
finále, které se 
za účasti Romana 
Šebrleho usku-
teční 21. a 22. září 
na Strahově, byli 
díky skvělým vý-
sledkům přizváni 
žáci Filip Šanc, 
Matěj Náhlík 
a Viktorka Ma-
cháčková. Chválím 
i 40 žáků druhého 
stupně, kteří byli 

pozváni v roli pomocných rozhodčích. Všem přejeme hodně úspěchů 
a krásných zážitků při této nádherné sportovní akci. Přijďte na Stra-
hov fandit!                                                Jana Civínová, učitelka TV
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Jak se změní jizdní řády autobusů ?
Rada hl. města Prahy schválila vý-
znamné změny v jízdních řádech 
pražských tramvají a autobusů, 
které vstupují v platnost k 1. září. 
Vzhledem k častým dotazům jsme 
z materiálů Ropidu vybrali přehled 
změn v provozu  autobusových 
linek, které obsluhují území 
Prahy 13: 
130 – zrušena (Na Knížecí – Síd-
liště Stodůlky), nahrazena linkami 
137 a 176. 
137 – vybrané spoje ve špičkách 
pracovních dnů prodlouženy 
o úsek U Waltrovky – Sídliště Stodůlky 
po trase linky 130. 
149 – zrušena (Dejvická – Nové Butovice), 
nahrazena linkou 176. 
164 – prodloužení intervalu v pracovní dny 
ráno. 
176 – vybrané spoje celotýdenně prodlou-
ženy o úsek Stadion Strahov – Spiritka – 
Klamovka – Jinonice – Nové Butovice, 
zkrácení intervalu v pracovní dny ráno, pro-
dloužení intervalu v pracovní dny 
dopoledne. 
179 – prodloužení intervalu v pracovní dny 

dopoledne v úseku Sídliště Na Dědině – Le-
tiště Ruzyně. 
230 – prodloužena o úsek Chaplinovo ná-
městí – Filmové ateliéry, nově zajíždí 
do Holyně a do Klukovic, vložené spoje Síd-
liště Stodůlky – Řeporyjské náměstí převe-
deny na linku 256 (v úseku Klukovice – 
Holyně v provozu pouze část spojů, v úseku 
Holyně – Sídliště Stodůlky pouze vybrané 
spoje ve špičkách pracovních dnů).
256 – celotýdenně zavedeny vložené 
spoje v trase Sídliště Stodůlky – Řeporyjské 
náměstí (náhrada za linku 230). 

Linky 168, 174, 214, 225 a 235 zůstávají 
beze změny. 
Více informací na www.dpp.cz, www.ropid.cz.
Vyhledání spojení: 
http://pid.idos.cz, zastávkové jízdní řády – 
http://portalpid.idos.cz.  - red -

Rekonstrukce OC Lužiny začne stěhováním
Prosím o sdělení, jaký bude další osud a další 
postup v případě nefunkční budovy nákupního 
střediska Lužiny.
Původně se měla provádět přestavba v měsíci 
srpnu tohoto roku. Nyní se objevily informace, 
že nic takového nebude, akce se odsouvá a nikdo 
neví, jak to bude dál.            

 Hana Čížková

V průběhu září bude zahájena 1. fáze, kdy 
dojde k přemístění supermarketu Billa smě-
rem k metru, aby mohl být supermarket 
v provozu i během kompletní rekonstrukce. 
Tato první fáze by se neměla nijak zásadně 
dotknout provozu ostatních obchodů, většina 
z nich by měla být v provozu do konce listo-
padu. Koncem roku pak začne 2. fáze rekon-
strukce, kdy dojde ke kompletnímu uzavření 
centra a v provozu zůstane pouze supermar-
ket.  Radek Menšík, jednatel OC Lužiny, s.r.o.

NA CO SE PTÁTE

Sáčky se mu hodily
Velmi mě potěšilo, že se na Velkou Ohradu 

vrátily sáčky pro pejskaře. Pracuji doma 
a z okna pracovny mám výhled právě na jeden 
takový stojan. Nedávno překvapeně koukám, 
u stojanu zastavilo auto, vyběhnul slušně vypa-
dající pán středních let, všechny sáčky vytrhnul 
a odjel. Upřímně, dost mě to překvapilo. Vyfotit 
jsem ho nestačila, ale vystoupil z modré oktávky, 
značku jsem si poznamenala. Zřejmě potřebuje 
pytlíky domů?

Jana Řezníčková

Poděkování hasičům
Bohužel jsem nenašla nikde kontakt na hasiče 
zasahující na území Prahy 13, tak prosím 
o předání díků za perfektně odvedenou práci. 
Chtěla bych poděkovat za zásah 4. 7. v bytě 
ve Vackově ulici, kde chytil zapomenutý hrnec 
na plotně. 

Nikdy se nám nic podobného nestalo a dou-
fáme, že už ani nestane, protože tahle zkušenost 
nás naučí si sporák před odjezdem opravdu 
zkontrolovat. Na místo jsme dorazili až po od-
jezdu hasičů i policie, tak jsem ani neměla komu 
poděkovat za rychlý zásah, velmi šetrný vstup 
do bytu, zajištění otevřených oken a hlavně 
za záchranu našeho psa, kterého včas vynesli 
ven na čerstvý vzduch. Za to i za vše ostatní 
velké díky a slibujeme, že budeme dělat vše 
pro to, abychom pomoc hasičů už nemuseli hle-
dat.

Veronika Vaňková

Proč se mám stydět za zbytek zraku?
Mám zbytky zraku a pomáhá mi vodící pes. 
Nedávno jsem šla se psem a s kočárkem a nějaká 
paní na mě ječela, ať mažu uklidit po psovi. 
Došla jsem k ní (přitom jsem ještě kočárkem na-
jela do sloupu) a slušně vysvětlovala, že na to 

bohužel nevidím, ale pytlík mám a poprosila 
jsem o pomoc. Místo pomoci mi vzala tvrdě 
ruku, že mi ukáže, kde to je! Část jsem nabrala 
na lopatku, část jsem tam marně honila 
po trávě. Paní nade mnou stála a přes opakova-
nou prosbu mi odmítla pomoci. Skoro jsem se 
rozplakala, že mě takhle někdo může ponížit. 
Chápu, že když řeknu, že nevidím, a přitom 
koukám, tak to vypadá „divně“. Vidím prostě 
na metr před sebe, nerozpoznám barvy, dost 
věcí mi splývá, ale to snad každému nejsem po-
vinna vysvětlovat. Mám se snad stydět, že tro-
chu vidím? Není přece jen tma a světlo, je 
spousta složitých očních vad a nemusí to být 
vidět, že nevidím! Takovéto ponížení mě po-
malu nutí dělat ze sebe úplně slepou, což mi 
prostě hlava nebere! Proč bych nemohla použí-
vat alespoň zbytek zraku, který ještě mám? Ne-
chci se stydět, že ještě vůbec něco vidím!

Irena Stefanová 

Z VAŠICH DOPISŮ

Dne 31. 8. uplynul poslední termín, kdy 
měly být uhrazeny veškeré platby u poplatků 
za psy. Nezaplacení těchto poplatků může 
vyústit až v jejich exekuční vymáhání 
od chovatele psa.

Tvrzení o neobdržení složenky není 
důvod k nezaplacení poplatků za psa, 
 rozesílání složenek je nadstandardní službou 
našeho úřadu. Pokud pes uhynul, byl předán 
jiné osobě, poplatník se odstěhoval apod., je 
psa nutno nejprve odhlásit, nikoli přestat 
platit. Není-li pes řádně a doložitelně od-
hlášen, poplatková povinnost trvá.

Správce místního poplatku (Úřad MČ 
Praha 13) může dle zákona navýšit dluh až 
na trojnásobek. Během října bude dlužníkům 
zaslána nejprve urgence s vyplněnou složen-
kou a výzvou, aby dluh uhradili do 5 pracov-
ních dnů. Pokud dlužník dluh neuhradí, 
bude mu zaslán platební výměr, v němž bude 
dluh navýšen na dvojnásobek.

Exekuční vymáhání dlužných částek pro-
vádí přímo úřad a lze ho provést na bankovní 
účet dlužníka, na spoření, na mzdu, na dů-
chod, na některé sociální dávky, apod. 
(v krajním případě i dražbou movitých věcí). 

Do poručujeme proto všem chovatelům psů, 
aby své platební povinnosti za psa plnili 
včas.

Podrobnější informace o poplatku za psa 
naleznete na www.praha13.cz v oblasti Jak si 
zařídit – Místní daně a poplatky. Případné 
dotazy tel. 235 011 411; 
e-mail ZavitkovskaZ@p13.mepnet.cz

Upozorňujeme občany, že od 1. září 
se agenda poplatků za psy přestěhovala 
do 4. patra, dveře č. 529.

Rudolf Foukal, 

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Neplatičům poplatků za psy hrozí exekuce
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Devatenáctiletý Jan Macek, který 
žije v Praze 13, je nejmladším 
dvojnásobným mistrem republiky 
v bowlingu – titul získal v roce 
2011 a v letošním roce ho obhá-
jil. Loni byl vyhlášen hráčem 
roku a byl 33. na Mistrovství Ev-
ropy do 18 let. Tvrdí, že v bow-
lingu nemusí být člověk 
mimořádně tělesně zdatný, ale 
musí zvládnout techniku a pak 
prostě jen házet pořád stejně. 
Během fotografování hodil šest 
striků za sebou, takže na tom 
něco bude.
Honzo, jaký je vlastně rozdíl mezi kužel-
kami a bowlingem?

V kuželkách je jen devět kuže-
lek a jsou rozmístěné do koso-
čtverce a tady jich je 10 do 
trojúhelníku. Kuželkářská dráha 
je jiná, nemaže se, koule je menší 
a musí se pokládat. Hráč u toho 
jakoby téměř zakopne. To v bow-
lingu je hod elegantnější, protože 
máme speciální boty s klouzavou 
částí a k čáře doklouzáváme. 
Hlavní rozdíl je ale v tom, že ku-
želky se hrají jenom v Čechách, 
zatímco bowling je jedním z de-
seti nejrozšířenějších rekreačních 
sportů na světě. 

Na olympiádě ale bowling asi nebude, že?
Japonci, kteří kandidují na po-

řádání olympiády v roce 2020, 
prý mají v programu, že zařazení 
bowlingu prosadí. Ale nevěřím, 
že se to podaří. Japonci jsou 
dobří, stejně jako hráči z jihový-
chodní Asie.

Jak ty ses dostal k bowlingu?
Začal jsem ve 14 letech díky 

spolužákovi hrát amatérskou 
ligu. Pak se to nabalovalo, sehnal 
jsem si trenéra, pak zkušenějšího, 
teď mě trénuje Jakub Váradi, to je 
hodně dobrý trenér.

Asi od 15 jsem hrál extraligu 
mužů. Mým prvním velkým tur-
najem bylo Mistrovství světa 
do 21 let v roce 2010, to mě 
hodně nakoplo, potom jsem začal 
mnohem víc trénovat. V roce 
2011 jsem se stal nejmladším 
mistrem České republiky a letos 
jsem titul obhájil. Ale to, že člo-
věk vyhraje mistrovství republiky, 
samozřejmě neznamená, že je 
nejlepší hráč.
Bylo to hodně vydřené vítězství?

Loni to bylo o trochu snad-
nější, to jsem neměl žádné kri-
zové momenty. Letos jsem hrál 
semifinále s Honzou Spáčilem, 
desetinásobným mistrem repub-
liky, je to rekordman v titulech. 
To bylo hodně těžké, několikrát 
jsem nedohodil poslední kuželku 
a vyhrál jsem nakonec snad o dvě 
kuželky. Pak jsem byl na Mis-
trovství světa v Thajsku, tam se 
mi ale velmi nedařilo. Ještě mě 
čeká Mistrovství Evropy 
ve Vídni a na konci září Mis-
trovství světa mužů na Kypru.
Může se amatér vlastní pílí vypracovat 
na špičku, nebo musí mít trenéra a hrát 
v klubu?

Asi hlavní rozdíl mezi bowlin-
gem, jak ho lidé znají, že jdou 
vlastně na pivo a u toho si s ka-
marády zahrají, a sportovním 
bowlingem je, že člověk musí 
odehrát týdně desítky hodin, aby 
mohl dosáhnout někam výš. Já si 
třeba vůbec neumím představit, 
že bych si na turnaji dal pivo. 
U nás se bowling hraje na něko-
lika úrovních. Je tu tzv. amatérská 
liga, ve které hraje přes tisíc týmů 
ve 130 centrech po celé repub-
lice. A pak je tu liga České bow-
lingové asociace, kterou hraji já, 
kde je asi jen 150 týmů. Je samo-
zřejmě dobré mít trenéra a dob-
rou techniku. Jakmile ji člověk 
získá, tak to chce jen trénovat 
a trénovat. 
Jak hodně trénuješ?

Trénuju měsíčně až 50 hodin, 

vcelku tak 2,5 až 3, ale někdy 
i 4 hodiny. Kombinuju to s pla-
váním, jezdím na kole, každou 
zimu jezdím na hory. Posilování 
nutné není. V bowlingu jde o to, 
poslat kouli po optimální dráze 
co nejrychleji a tyhle hody opa-
kovat jako robot. Rychlosti do-
sáhnu rozběhem, nohama, 
vytáčením trupu, ale nemůžu to 
rvát silou bicepsu, protože by 
hody nebyly stejné.
Co je při hře ještě důležité?

Dráha musí být co nejrovnější, 
je na to norma. Od přešlapové 
čáry do kuželky je 60 stop 
dlouhá a z toho 35–45 stop se 
maže. Hodně záleží na množství 
oleje, rozložení oleje, teplotě, 
vlhkosti vzduchu… Před každým 
turnajem je zveřejněn mazací 
graf a naprosto přesně se ví, kolik 
je kde oleje. Podle toho si hráč 
vybírá koule. Koule mají různý 
povrch a různě vsakují olej, což 
mění jejich vlastnosti při pohybu. 
Zpravidla si vozím šest různých 
koulí, na začátku je musím zare-
gistrovat, nechat zvážit a zkon-
trolovat.
To jsou ty koule různě těžké?

Ne, jsou stejně těžké. Na špič-
kové úrovni se hraje se 16 nebo 
15 libro-
vými kou-
lemi 
(1 libra = 
0,454 kg). 
Já mám 
patnáctky, 
navrtané 
na míru 
speciálně 
pro mě, aby 
se mi dobře 
držely. 
V kouli je 
excentrické 
jádro, takže 
já ji rozto-
čím podle jedné osy a ta se pak 
v průběhu dráhy změní. 
Do kolika let se dá bowling hrát?

V profesionální americké tour 
PBA vyhrál Walter Ray Willi-
ams tuším v 51 letech, to je spíš 
rarita, ale do nějakých 45 let se to 
dá hrát velmi vrcholově. U nás 
má sportovní bowling velmi 
krátkou tradici, takže rozdíl 
v kvalitě mezi juniory a muži 
není moc velký. Nerozhodují 
moc ani tělesné proporce – ně-
kteří profíci mají dva metry, jiní 
160 cm. Je dobré, když je hráč 

hubenější, moc profíků není při 
těle, ale někteří jsou. Může to 
hrát opravdu každý.
Dalo by se bowlingem uživit?

U nás rozhodně ne. Možná 
v Americe, ale ani tam to není 
na nějaké zbohatnutí. Loni byl 
nejlépe vydělávajícím hráčem 
bowlingu ve Spojených státech 
Fin Mika Koivuniemi a vydělal 
si za rok 400 tisíc dolarů. To se 
samozřejmě nedá s fotbalisty 
nebo tenisty srovnávat.
Mohl bys poradit nám, začínajícím hrá-
čům, na co si dát pozor, čeho se vyvaro-
vat?

Je důležité, aby ruka šla rovně 
dozadu a rovně dopředu, nedá-
vejte si ruku za záda a netlačte 
do toho moc silou. Ruka musí být 
natažená, nesmí se ohýbat v lokti. 
Rozběh bývá 4–6 kroků, amaté-
rům bych doporučil čtyři kroky 
s tím, že se doklouzává opačnou 
nohou, takže pravák vychází pra-
vou nohou a doklouzává levou.

Neberte si zbytečně těžké 
koule. Ženám, které začínají, 
bych doporučil 9, 10, 11 liber, 
chlapům 11, 12, 13. Těžší bych 
nebral, protože pak to člověk 
musí držet silou. Pokud házíte 
rovně, nehrajte moc rychle 

a snažte se trefit prostřední ku-
želku. 

Více informací o amatérské 
bowlingové lize najdete na 
www.ablweb.cz, aktuality České 
bowlingové asociace na
 www.czechbowling.cz.

Honza Macek letos také úspěšně 
odmaturoval na Gymnáziu 
 Jaroslava Heyrovského a na pod-
zim začíná studovat na Národo-
hospodářské fakultě Vysoké školy 
ekonomické. Takže ať se daří 
na turnajích i ve škole!   
          Samuel Truschka

B WLING NEJSOU KUŽELKY
Honzu Macka jsem v Bowling&Billiard Dejvice zastihl ve chvíli, kdy 
speciálním přístrojem pečlivě olejoval dráhu. Netušil jsem, jak je mazání 
v bowlingu důležité. A v průběhu rozhovoru jsem se také dozvěděl,  jaká 
věda tenhle sport je, když se provozuje na špičkové úrovni – výběr koule, 
správný rozběh, úhel hodu, rotace… 
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V červnovém STOPu jsme vás 
informovali, že místní hokejba-
lový tým HC KERT Park Praha 
postoupil do finále extraligy ho-
kejbalu. V prvních dvou zápasech 
Pražané s celkem Vlašimi jednou 
prohráli a podruhé zvítězili, na-
konec však Vlašimi podlehli 
a získali pouze stříbrné medaile. 
Sezona ale pokračovala a nyní již 
můžeme s potěšením oznámit, že 

v boji o Český pohár se kluci 
z Lužin nakonec radovali z vítěz-
ství a zajistili si tak účast na Ev-
ropském poháru v rakouském 
Villachu. 

Přestože se KERT v celém 
turnaji potýkal s velmi slabou 
koncovkou a nevyrovnanými vý-
kony, dokázal se probojovat až 
do finále Evropského poháru. 

Tam se mu postavil švýcarský 
celek Oberwil Rebells, který pře-
hrál KERT 2:0 a obhájil své ví-
tězství v poháru. 

„Cesta Českým i Evropským 
pohárem se nerodila snadno, ale 
myslím, že jsme udělali týmu 
z Lužin v Evropě dobré jméno,“ 
říká Martin Kruček, který byl 
oceněn jako nejlepší hráč Evrop-
ského poháru.

Tímto bychom vás všechny 
chtěli pozvat na utkání Ford 
Credit extraligy hokejbalu, která 
se budou hrát na hokejbalovém 
hřišti na Lužinách – 15. 9. 
od 17.00 hrají domácí proti 
HBC Hradec Králové 1988 
a 13. 10. od 17.00 proti Elba 
DDM Ústí n. L. Více informací 
na www.kert-park.cz.    -red-
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Český pohár mají v rukou – 
evropský byl na dosah

Pro velký zájem znovu otevíráme 
kurzy salsy. Budou se konat 
od 3. září, vždy v pondělí od 19 
do 20 hodin ve Spolkovém domě, 
K Vidouli 727. Naučíte se nejen 
energické a vášnivé tance jako 
salsa, merengue, bachata 

a  reggaeton, ale v závěru hodiny 
si zaposilujeme všechny problé-
mové partie našeho těla a krásně 
se protáhneme. Více na 
www.esperanzadance.com. 
Info na tel. 739 637 918.

                                        Kamila Kaucká

Salsa pro ženy

Fakultní základní škola Trávníč-
kova byla vyhodnocena jako nej-
lepší organizátor obvodního kola 
soutěže Odznak všestrannosti 
olympijských vítězů v celé repub-
lice. Na republikovém campu 
OVOV v polovině srpna v Nym-
burce převzala škola toto ocenění 
od olympijských vítězů Romana 
Šebrleho a Roberta Změlíka. 

Obvodní kolo pro Prahu 13 
a Prahu 5 pořádala FZŠ Trávníč-
kova v květnu, soutěže se zúčast-
nilo 10 školních družstev 
s celkově 80 dětmi. Odznak vše-
strannosti je protiváhou před-
časné sportovní specializace dětí, 
protože podporuje jejich vše-
stranný sportovní rozvoj. 

Helena Vodsloňová

Trávníčkova je nejlepší 
organizátor soutěže v zemi

Chceš poznat přírodu i jinak než 
jenom pohledem z okna? Posta-
vit stan, rozdělat oheň, orientovat 
se na mapě i v terénu? Přijď mezi 
nás. Jsme turistický oddíl mlá-
deže Filištíni a zveme nové zá-
jemce do svých řad. Filištíni jsou 
na Hůrce již 19. rokem, scházíme 
se minimálně jednou týdně, a to 
ve středu v 16.30. Během každé 
schůzky hrajeme různé hry, ale 
získáváme i teoretickou průpravu 
pro všechny aktivity vykonávané 
v terénu a učíme se různým uži-
tečným dovednostem. Jsme malý 
oddíl, takže během schůzek pa-
nuje velice přátelská, takřka ro-
dinná atmosféra. Alespoň jednou 
měsíčně vyrážíme do přírody. 

V létě pěšky, v zimě i na běžkách, 
občas si vyzkoušíme lezení 
po skalách či chůzi na sněžni-
cích. Venku pozorujeme přírodu, 
poznáváme různé stromy, zví-
řátka a rostliny. Díky tomu se 
 Filištíni účastní i vědeckého pro-
gramu „Nářečí českých strnadů“, 
kdy posloucháme ptáky a zazna-
menáváme, jak zpívají (www.str-
nadi.cz). První schůzka se koná 
5. 9. v 16.30 vedle stanice metra 
Hůrka a dále každou středu. Více 
informací na www.filistini.web-
garden.cz, www.facebook.com/
kcttomfilistini, kde můžeš vidět 
i mnoho fotek z našich výprav. 
Tak neváhej a přijď!

  Jakub Stodola

Neseď doma a pojď s námi 
do přírody

Všesportovní oddíl – cvičení dětí 
provádí zápisy na školní rok 
2012/2013 do oddílů cvičení 
 rodičů a dětí (od 15 měsíců 
do 3 let a 3 – 6 let), všestran-
ného cvičení předškolních dětí 
(3 – 5 a 5 – 7 let), rytmické 
gymnastiky (3 – 5 a 5 – 9 let), 
všestranného cvičení žáků 
(7 – 14 let) a orientačního 

běhu a pobytů v přírodě 
(6 – 14 let). Zápisy budou pro-
bíhat 3. – 6. 9. od 16 do 18 ho-
din. Veškeré  informace o náplni 
jednotlivých cvičení, časový 
 rozvrh i cenu najdete na 
www.skhalaluziny.wz.cz nebo je 
získáte u Dáši Kolandové
na telefonu 723 060 323.

                                 Dáša Kolandová

Zápisy do SK Hala Lužiny

FO
TO

: M
IC

H
AL

 P
ĚC

H



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ZÁŘÍ 2012 13

Nábor do SK Aktis Praha 
Oddíl atletiky provádí nábor no-
vých členů (roč. 2007 a starší) 
na školní rok 2012/2013. Tré-
ninky našich mladých atletů jsou 
především herní formou zamě-
řeny na všeobecný rozvoj pohy-
bových schopností s postupným 
a velmi pozvolným přechodem 
k rozvoji speciálních atletických 
dovedností. Tréninky probíhají 
pod vedením kvalifikovaných 

trenérů na hřišti Fakultní zá-
kladní školy Mezi Školami, a to 
2x týdně 1,5 hodiny (po a st 
od 16.30, případně út a čt).

Nábor proběhne v pondělí 10. 
září od 16.30 na hřišti FZŠ Mezi 
Školami 2322 (sportovní oble-
čení a obuv s sebou). Bližší infor-
mace na www.skaktis.cz, 
telefonním čísle 603 981 455.

  za SK Aktis Praha Radek Bártl

Chcete hrát tenis?
Tenisová škola 
 Tallent připravuje 
pro všechny 
předškoláky, ško-
láky i dorost pod-

zimní trimestr tenisových 
kurzů, který začíná 24. září 
v Základní škole Klausova. 
Ve čtvrtek 13. září v 17.30 hod. 
vám v rámci akce Odpoledne 
s tenisem zdarma ukážeme, jak 
 probíhá tréninková hodina 

a rádi  zodpovíme všechny do-
tazy.

S výukou dětí máme bohaté 
zkušenosti, jde nám především 
o zapojení všech svěřenců do cvi-
čení a her po celou dobu tré-
ninku. Přesvědčte se, že tenis je 
pro děti vhodná mimoškolní 
sportovní aktivita. Jde o indivi-
duální sport, který učí děti vytr-
valosti, soustředěnosti a umění 
fair play. 

Zároveň podporuje zdravý 
rozvoj dítěte, jeho pohybové 
i psychické vlastnosti. Tím nej-
lepším, co můžeme našim dětem 
dát, je pohyb. A pokud vaše dítě 
není na kolektivní sporty, je tenis 
ideální alternativou. Neváhejte 
tedy a přijďte společně strávit 
příjemné sportovní odpoledne.

Více na www.tallent.cz, 
tel. 224 815 871, 603 527 172.

                                      Marcela Turoňová

Lužiny ožily nohejbalovým 
turnajem
V sobotu 
11. srpna se na  
hřišti v Böh-
mově ulici 
na Lužinách 
konal další roč-
ník nohejbalo-
vého turnaje 
sousedů věno-
vaný památce 
tragicky zesnu-
lého stodůlec-
kého sportovce 
Jardy Hříbka. 
Ve dvou skupinách poměřily své 
síly týmy nohejbalových nad-
šenců především z Prahy 13 
a okolí. Do bojů o medailová 
umístění postoupila čtyři druž-

stva. První místo obsadil 
po velmi napínavých soubojích 
tým Santa Fé ve složení Pavel 
Nekola, Petr Cihelka a Karel 
Hřebík, druzí byli Volše a bronz 

si odnesli hráči 
z týmu Stodůlky, 
bramborová me-
daile připadla 
celku Cvičák. 
 Medaile, poháry 
a ceny vítězům 
předával zástupce 
starosty Petr 
Zeman, který 
vznik memoriálu 
před lety inicioval 
a převzal nad ním 
záštitu. 

Jana  Janotová
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Úspěch zalitý slzami
HB Basket se po roce působení 
stal, společně se Slovankou, nej-
úspěšnějším klubem v dětských 
kategoriích v Praze. Naše mladší 
žákyně obsadily v Praze 2. místo 
a tím se kvalifikovaly na národní 
finále v Jičíně. Zde vybojovaly 
skvělé 4. místo. Přesto byl ale 

tento úspěch oplakán. Bronzové 
medaile jsme si prohrály v po-
slední minutě o koš a moc to bo-
lelo. Děvčata nejprve na turnaji 
porazila Valosun Brno, pak Lito-
měřice a postoupila ze základní 
skupiny jako vítěz. Ve čtvrtfinále 
porazila SBŠ Ostravu a klopýtla 
až v semifinále, kde prohrála 
s Plzní. V boji o bronz jsme vět-
šinu utkání proti urostlým děv-
čatům Prostějova vedly, ale 
v závěru vyhrála právě vyspělost 
soupeřek a kapka štěstí. I přes 
tuto porážku si naše hráčky za-
slouží velkou pochvalu za bojov-
nost.

Pozadu nezůstaly ani naše 
další kategorie. Mladší žákyně 
(hrající pod hlavičkou Kladno 
z důvodu loňského odchodu ze 
Sparty) začaly sezonu v žákov-
ské lize skvěle a vyhrály základní 
skupinu. V extraligové části nás 
zastihla neuvěřitelná marodka, 
ale i tak jsme se dostaly do play 
off, kde jsme byly vyřazeny. Nic-
méně jsme se zařadily mezi nej-
lepších 12 celků v republice.

Naše starší minižákyně obsa-
dily v Praze i ve Středočeském 
kraji 2. místo a byly kvalifikovány 
na předkolo MČR. Zde bohužel 
sítem neprošly a tak i ony zůstaly 
před branami závěrečného turnaje 
o titul mistra republiky. Zúčast-
nily se ale Festivalu minižákyň 

(jakési „B“ 
MČR) a zde 
obsadily opět 
smutné 
4. místo. Tím 
se zařadily 
na 10. místo 
v ČR. 

Naše nej-
mladší hráčky 
– nejmladší 
minižákyně 
ve své premi-
érové hrací 

sezoně skončily v Praze na 
2. místě a postoupily na národní 
finále své kategorie. Zde nás 
trošku potkala smůla v losování 
do skupiny, trošku sehrála roli 
malá herní zkušenost a v zá-
kladní skupině jsme obsadili 
až poslední místo. V konečném 
součtu jsme na 9. místě v ČR.

Podtrženo a sečteno – v sou-
těži jsme měli letos 4 kategorie 
a všechny patří mezi 12 nejlep-
ších celků v České republice. 
Příští rok naše řady doplní 
 děvčata ze školních přípravek, 
znovu uděláme nábor a otevřeme 
přípravky na našich partner-
ských školách a doufáme, že bu-
deme opět bojovat o mety 
nejvyšší. Snad už tu vytouženou 
medaili získáme! Všem hráčkám 
HB Basketu blahopřejeme 
a všem našim partnerům, spon-
zorům, rodičům a fanouškům 
 děkujeme za podporu a slibu-
jeme: „My vám ty medaile přive-
zeme.“ 
Více na www.hbbasket.cz.

                                            Hana Brejlová
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Pane Příhodo, tři významná jubilea, to 
už stojí za krátké ohlédnutí.  

Pokud si dobře vzpomínám, 
my už jsme si před pár lety spolu  
o automuzeu povídali, tak se ty 
úplné začátky pokusím trochu 
zestručnit. Víte, sběratelství je 
tak trochu nemoc, tak trochu po-
sedlost. Něco vás osloví, líbí se 
vám to, pak si řeknete, že kdy-
byste to měl vícekrát, bylo by to 
fajn… Tak nějak to začíná a jak 
to může dopadnout, vidíte kolem 
sebe. Vášeň pro automobily má 
ale jedno specifikum – prostor, 
takže ta moje „plechová láska“ 
nás osmkrát přestěhovala. Dnes 
najdou zájemci Automuseum 
Praga ve Zbuzanech v tzv. Zbu-
zanském dvoře, kde bylo v rámci 
akce Evropské město kultury 
Praha 2000 znovu otevřeno 
v červnu 2000. Naštěstí to po-
slední stěhování umožňuje nejen 
přístup široké veřejnosti, ale dává 
podmínky pro výstavy, přednášky 
a další akce. Na provozu muzea 
se podílí syn Robert se svojí 
ženou a dětmi, je to rodinná zá-

ležitost a mnoho nadšení.  
Začátky našeho sběratelství 

tkvěly v tom, že jsem hledal auto 
pro každodenní použití. Postupně 
jsem vystřídal několik vozů růz-

ných značek, až přišla Praga Alfa. 
To autíčko mě naprosto okouzlilo 
svou jednoduchostí a technickou 
kvalitou. Tehdy jsem si řekl, že 
když auto, tak jedině Pragovku. 

Díky mému sousedovi, který mi 
přinesl balík prospektů předvá-
lečných aut, jsem začal pronikat 
do tajů výroby automobilů Praga. 
A jak se naše sbírka rozšiřovala? 

Skoro vždycky to bylo postavené 
na náhodě. Díky náhodě jsem 
koupil další pragovácký automo-
bil, díky náhodě jsem místo fi-
nanční náhrady za školení řidičů 

získal starý autobus… 
Když člověk začíná, sa-
mozřejmě nemá kon-
takty. Proto náhoda 
hrála v začátcích důleži-
tou roli.
Jak to bylo s takzvanou 
Hašlerkou, to byla také ná-
hoda? Ptám se proto, že ná-
vštěvníci radnice ji mohli 
v roce 2007 vidět v atriu 
v rámci výstavy k padesáti-
nám Automusea Praga.

To byla také náhoda, 
náhoda jako hrom. Jed-
nou jsem zašel se svými 
spolužáky z průmys-
lovky do vinárny. Poví-
dali jsme si o autech 

a do našeho hovoru se zamíchal 
pán, sedící vedle. Řekl, že má 
v garáži něco úžasného, tak jsme 
se šli podívat. Stála tam zubožená 
a rozebraná Hašlerka. Slovo dalo 
slovo a já se za 200 korun stal 
majitelem tohoto reklamního au-
tomobilu.
Slyšela jsem, že jednu velice unikátní 
věc jste objevil, opět náhodou, a to 
když jste si potřeboval odskočit na to-
aletu. Nedopatřením jste otevřel 
dveře do místnosti, kde byly uložené 
úklidové pomůcky, jako smetáky, 
kýble… 

Zaháníte mě na záchod, ale 
budiž . Tuším, o čem hovoříte, 
ale to už je opravdu dost dávno. 
Byla to Velká cena prezidenta re-
publiky, kterou jsme pro muzeum 
získali před více než třiceti lety. 
Je to bronzová plastika na pod-
stavci ze sliveneckého mramoru, 
což je velice významný nerost 
i v rámci Evropy. Jejím autorem 
je sochař Ladislav Šaloun (autor 
sousoší mistra Jana Husa na Sta-
roměstském náměstí, soch rab-
biho Löwa na Magistrátu hl. m. 
Prahy, Miroslava Tyrše na ná-
dvoří Tyršova domu, pamětní 
desky na Obecním domě…). 
Tento dar prezidenta republiky 
pro trojnásobného vítěze (třikrát 
musíte vyhrát, aby vám zůstala 
putovní cena), to je oficiální 
sportovní hodnocení. Pragovka 
třikrát vyhrála závod s názvem 
Jízda kolem republiky. Trať mě-
řila víc než tisíc mil (2 000 kilo-
metrů) a vedla téměř 
po samotných hranicích. Kance-
lář prezidenta T. G. Masaryka 
velice podporovala sport všeho 
druhu. Pak se to trochu zabrz-
dilo. Máme tady auto, ve kterém 
se vážně zranil a následně zemřel 
jezdec. Masaryk poté od podpo-

Přírůstek do sbírky se dá najít i pod vodou

V roce 1957, tedy před pětapadesáti lety, bylo založeno Automuseum 
Praga. Přidáme-li k tomu, že značka Praga spatřila světlo světa před 
105 lety a že zakladatel muzea pan Emil Příhoda oslavil kulaté životní 
jubileum, je to už důvod k pořádným oslavám a malému zavzpomínání.
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rování autosportu upustil. Řekl, 
že sport můžeme dělat, ale nebu-
deme ho platit lidmi. To v krát-
kosti, proč tento závod zanikl. 
Zmíněná figurka má dva názvy – 
Duch motorizmu nebo Génius 
vítězství – obojí je použitelné. 
Pragovka ji používala jako chla-
dičový maskot. 
Znamená to, že Pragovka použila to-
tožnou figurku na všechny vozy?

Pragovka měla tři figurky, které 
používala, ta maskotová prove-
dení byla čtyři, což ale byla vývo-
jová záležitost. Dělali to tak 
všichni. 
Jestli tomu dobře rozumím, tak chladi-
čové figurky Pragovky jsou tvarově 
různé, nicméně jejich společným du-
chem je právě zmíněná plastika.

Ano, je to tak. Ty figurky měly 
v podstatě ten výrobek, tedy au-
tomobil, nějak oduševnit, oživit. 
Chladičové figurky by snesly sa-

mostatný článek. Jsou totiž vý-
znamnou záležitostí, která je 
nesmírně zajímavá, ale ne příliš 
známá. Řada světových automo-
bilek nezná podnět pro použití 
maskotů na chladiči. Třeba ti 
kluci, jak se jmenují Mercedes-
ové, tak ti mají nějakou třícípou 
hvězdu a nevědí proč. Oni jenom 
vědí, že byl nějaký Emil Jellinek, 
konzul a automobilový závodník 
v jedné osobě, který jméno své 
dcery Mercedes využíval jako 
pseudonym během závodů. To 
firma Praga, měla důkaz. Málo se 
ví, že naše výroba těchto figurek 
daleko překročila hranice státu. 
Vyráběly se dokonce i ze skla, 
což je veliká kuriozita. Je řada 
věcí, které jsou dnes opomenuty 
nebo zapomenuty, takže se 
mnohdy divíme, co všechno byla 
a je česká práce. Když vám 
potom dokumenty umožní jít 
do větší hloubky, tak objevíte, co 
všechno se tady vyrábělo. Byly to 
např. plakety, které se rovněž vy-
vážely do celého světa. To jenom 
na dokreslenou.

Kolik vozidel a kolik dokumentace 
vaše sbírka k dnešnímu dni čítá? 
Nevím, zdali bychom ve spojitosti s do-
kumentací neměli spíš než o kusech 
hovořit o tunách  ?

Já bych to nechal na kusech, 
protože ty tuny by dělaly moc ve-
liké číslo. Je jich přes 500 tisíc. 
Jen za poslední roky přibylo 
okolo 40 tisíc kusů dokumentů. 
Sem počítám nejen dokumenty 
tištěné nebo papírové fotografie, 
ale také filmové záběry (většinou 
amatérského charakteru, i když 
ne stoprocentně), gramofonové 
desky, modely z gumy, ze dřeva, 
z kovu... V tom všem se vyjadřo-
vala příprava výroby a samotná 
existence Pragovky. Je to dost 
 veliké číslo, ale musí se to brát 
tak, že se počítá i fotografie 
o rozměru 6x6 centimetrů. Je to 
zkrátka kus. Zmíníme-li větší 
 exponáty, přibyly nám například 

čtyři vleky, které historii továrny 
výrazně připomínají. Sbírka se 
rozšířila na 90 dopravních pro-
středků s datem výroby od roku 
1907. Zahrnuje osobní i ná-
kladní vozidla, traktory, autobusy, 
vojenská vozidla, sanitní, po-
hřební a dodávkové vozy… 
Dnes jsou zde i exponáty ze sou-
časné produkce značky Praga 
s „datem narození“ po roce 1990, 
které sbírku doplňují. Máme 
tady motocykl nebo závodní 
okruhový automobil. Kvalita-
tivně sbírka za poslední roky 
udělala významný pokrok. My 
jsme se dnes dostali do polohy, 
která je velice zajímavá, což je 
práce mého syna Roberta. Ná-
vštěvníci zde mohou vidět 
i jeden z prvních motorů Praga, 
který nám půjčilo Národní tech-
nické muzeum. My jsme naopak 
už před čtyřmi lety Národní ga-
lerii zapůjčili auto Piccolo 
coupe,  které se stalo součástí vý-
stavy Československo třicátých 
let. Vznikla tedy určitá spolu-
práce.

Je dnes vůbec možné obje-
vit další přírůstek do vaší 
sbírky?

Na to se dá těžko 
odpovědět. Já jsem člo-
věk, který věří, že ano. 
Nikdy nelze říci ne, 
vždycky je nějaká 
šance. Například před 
zhruba pěti lety jsme 
v zatopeném lomu našli 
speciální vojenský au-
tomobil, který je sku-
tečným unikátem. Je 
tedy vidět, že i v dnešní 
době se dá objevit něco 
„nového“, a to nejrůz-
nějším způsobem. I pod vodou. 
V posledních letech se rozšířila 
známost naší sbírky. Ta podmí-
nila nové šance získat byť drob-
nější, ale přesto významné 
předměty do kolekce informač-
ního materiálu. Některé věci 
na první pohled vypadají jako 
maximálně soukromé a důvěrné. 
Přesto jsou významné, protože 
jsou od lidí, kteří je získali 
od svých rodičů nebo prarodičů. 
I tyto předměty potvrzují, že mu-
zeum není jen slovo, že má svoji 
hlubokou hodnotu.
Můžete nám v krátkosti přiblížit, co se 
děje se získanými automobily, které 
jsou v převážné většině ve velmi zubo-
ženém stavu?

Je třeba si uvědomit, že to 
„něco“ se třeba už 80 let nehý-
balo, takže jsou věci zarezavělé, 
prorezavělé, poškozené červoto-
čem, moly ... Zkrátka zapracoval 
zub času. Pomocí dokumentace se 
vše dává do ča-
sové původnosti. 
Snažíme se, aby 
bylo maximum 
zachováno 
a jenom to, co 
bylo totálně zni-
čeno, se upraví, 
doplní nebo vy-
mění. Poslední 
je, že se na tom 
dělá nějaká ta 
krása - opraví se 
lak. Práce 
na jednom vozi-
dle může trvat třeba pět let. 
A počet hodin? Ten v žádném 
případě neklesne pod dva a půl 
tisíce. Většina exponátů je po re-
novačních pracích provozu-
schopná, ale součástí expozice 
jsou i vozidla v tzv. nálezovém 
stavu. I ty se budeme snažit do-
restaurovat, ale dnes je návštěv-
níci mohou vidět tak, jak jsme je 
získali. Za pár let ale budou mít 
svou původní krásu.

Získali jste nějaké exponáty i ze zahra-
ničí?

Spolupracujeme s držiteli sbí-
rek, ať soukromých nebo státních, 
téměř po celém světě. Za 55 let 
trvání muzea jich známe opravdu 
hezkou řádku. Pragovka vyvážela 
své zboží do 90 zemí světa, takže 
drobné exponáty se k nám do-
staly i ze zahraničí. 

Cílem našeho muzea je zachy-
tit vývoj automobilky Praga 
od založení až v podstatě 
do dnešních dnů. Je tady mož-
nost vidět i vývoj čerpacích stanic 
a prodeje pohonných hmot - ne-
dílné součásti automobilizmu 
jako takového, historické do-
pravní značky, dopravní firemní 
značky a štíty ... Expozice se prů-
běžně obměňuje, aby byla pro 
návštěvníky stále zajímavá.

Muzeum je otevřené celoročně 
kromě pondělí a středy, vždy 
od 11 do 17 hodin.

Mám ještě jednu otázku. Ať se dívám, 
jak se dívám, nevidím žádnou zmíně-
nou dokumentaci. Proč?

Všechna muzea má své depo-
zitáře, jejichž dveře jsou zavřené 
úplně pro všechny. Stejně je tomu 
u nás. A důvod? Ten je prostý. 
Rádi bychom, aby se sbírka do-
chovala i pro generace příští. Aby 
i ony mohly vidět, jak úžasně ši-
kovní byli jejich předkové.   Eva Černá

                       Foto: autor a Dan Novotný
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Cvičební prvky pro seniory
Náš odbor uskutečňuje projekt 
Integrace cizinců v MČ Praha 13 
již od roku 2010. Projekt je tra-
dičně, i v letošním roce, financo-
ván v rámci tzv. emergentních 
projektů Ministerstvem vnitra 
ČR a spolufinancován z rozpočtu 
městské části.

Letos byl zahájen v květnu 
bezplatným doučováním na čty-
řech základních školách a opě-
tovným spuštěním otevřeného 
klubu Rozmanitý svět ve FZŠ 
Trávníčkova. Obě aktivity po-
kračují až do prosince. Koncem 
srpna byly na třech základních 
školách  zahájeny Prázdninové 
kurzy češtiny pro děti.

Od září do prosince se nově 
v prostorách Mléčného baru Bílá 
vrána v Kodymově ulici koná 
každé pondělí a středu od 18.30 
do 20.00 nízkoprahový kurz češ-
tiny pro cizince, lektorovaný pra-
covníky Centra pro integraci 
cizinců. Součástí projektu je také 
výchovně vzdělávací program  
pro děti ze základních škol, který 
organizuje sdružení Divadelta. 
Ve spolupráci s Centrem pro in-
tegraci cizinců je zajištěno i pod-
půrné vzdělávání pedagogů. Více 
informací na www.praha13.cz 
v oblasti Městská část – Sociální 
oblast – Integrace cizinců.  

Hana Tyranová, odbor sociální péče a zdravotnictví

Zástupce starosty Aleš Mareček 
postupně navštěvuje poskytova-
tele sociálních a doprovodných 
služeb z Prahy 13. Na své druhé 
návštěvě 26. června navštívil 
 společně s pracovníky odboru 
 sociální péče a zdravotnictví sto-
důlecké středisko Diakonie 
ČCE, MŠ a ZŠ speciální Diako-
nie ČCE a Asociaci organizací 
neslyšících, nedoslýchavých a je-
jich přátel (ASNEP).

Diakonie ČCE – středisko 
ve Stodůlkách – patří mezi vý-
znamné poskytova-
tele sociálních 
služeb v Praze 13. 
Diakonie zajišťuje 
nejenom pro oby-
vatele městské části 
celkem 5 registro-
vaných sociálních 
služeb: denní a tý-
denní stacionář, 
ranou péči, odleh-
čovací službu a so-
ciálně terapeutickou dílnu. Služby 
jsou určeny pro klienty se sníže-
nou soběstačností z důvodu men-
tálního nebo kombinovaného 
postižení. Ředitel Jakub Suchel 
nás provedl po celém zařízení, 

vyprávěl o poskytova-
ných  službách a před-
stavil své 
spolupracovníky a ně-
které klienty. 

V tomtéž objektu 
ve Vlachově ulici sídlí 
také MŠ a ZŠ speci-
ální Diakonie ČCE – 
zařízení určené 
ke speciálnímu vzdě-

lávání dětí s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. Tím 
nás provedl ředitel Milan Černý, 
který nám navíc ukázal speciální 
relaxační místnost pro žáky školy.

Třetí navštívenou organizací 
byla asociace ASNEP, která letos 
slaví 20. výročí od svého založení. 
Za doprovodu ředitelky Martiny 
Kronusové jsme navštívili dispe-
čink, zajišťující celorepublikově 
tlumočnické služby pro neslyšící, 
a redakci časopisu Gong!, který 
letos vychází již 40. rokem. 

Oslavy obou výročí se uskuteční 
22. září v rámci Mezinárodního 
dne neslyšících zčásti i v naší 
radnici (více v kalendáři akcí).     

Petr Syrový, vedoucí oddělení prevence 

a rozvoje sociálních služeb 

Poskytovatele sociálních a do-
provodných služeb, kteří zde pů-
sobí nebo spolupracují, představil 
čtvrtý ročník Veletrhu sociálních 
služeb Prahy 13. Proběhl 
11. června na Slunečním náměstí 
a zahájil ho zástupce starosty 
Aleš Mareček. 
Návštěvníci si 
mohli koupit 
výrobky chrá-
něných dílen 
nebo si vy-
zkoušet cvi-
čení paměti 
či Nordic 
Walking. 
Vedle pravi-
delných 
účastníků 
letos nově vy-
stavovaly 
např. organi-
zace Alma 

Femina, DROP IN, Dílny tvoři-
vosti, Hewer a domov pro zdra-
votně postižené Palata. 
Po skončení veletrhu se infor-
mační panely přesunuly ještě 
na několik týdnů do atria rad-
nice.                            Samuel Truschka

Další návštěva 
u poskytovatelů sociálních služeb

Projekt integrace cizinců pokračuje
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Na zahradě Střediska sociálních 
služeb Prahy 13 byly v pondělí 
18. června slavnostně uvedeny 
do provozu nové cvičební prvky 
pro seniory. Představil je ředitel 
střediska Jiří Mašek za přítom-
nosti starosty Prahy 13 Davida 
Vodrážky, místostarostů Aleše 
Marečka a Davida Zeleného, 

a také Kláry Choulíkové z Na-
dace správného životního stylu 
a Vladimíra Havlíka ze společ-
nosti COLMEX. Tyto dvě orga-
nizace společně s městskou částí 
a Střediskem sociálních služeb 
Prahy 13 cvičiště pro seniory fi-
nancovaly. Tři cvičební prvky – 
kruhy na procvičování ramen, 

jezdecké zařízení 
a tzv. surfovací za-
řízení – umožňují 
úspěšně protá-
hnout celé tělo. 
Vybrali si je sami 
senioři a pod do-
hledem cvičitelky 
je hned vyzkoušeli. 
Hřiště je seniorům 
k dispozici celo-
ročně od 7.00 
do 20.00 hodin. 

Samuel Truschka

Sociální služby na veletrhu
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Denní stacionář Střediska soci-
álních služeb Prahy 13 mohou 
využívat senioři a osoby se zdra-

votním handicapem, kteří jsou 
postiženi či ohroženi ztrátou so-
běstačnosti a není pro ně dobré, 
aby byli přes den sami doma. 
Kapacita stacionáře, který dlou-

hodobě vede paní Libuše 
 Karabová, je 10 klientů. Kaž-
dému z nich se věnuje individu-
álně, čímž pro ně vytváří 
příjemné rodinné prostředí. 
Vedle činností a her k procvičo-
vání paměti vyrábí s klienty 
různé výrobky, při kterých si 
procvičují jemnou motoriku 
a současně nachází uspokojení 
z vlastní práce. Tím u nich pod-
poruje soběstačnost a samostat-
nost, což působí velmi pozitivně 
na jejich duševní rovnováhu. 

Ve stacionáři, který 
funguje v pracovních 
dnech od 8.00 do 16.30 
hodin, je pro klienty za-
jišťována celodenní 
strava s důsledným do-
držováním pitného re-
žimu. Stacionář je 
bezbariérový. Klienti 
mají k dispozici hlavní 
společenskou místnost 

s jídelnou a 2 pokoje, ve kterých 
si mohou kdykoli během dne 
odpočinout. Dále zařízení nabízí 

koupání 
v bezba-
riérové 
vaně, ma-
sáže, pe-
dikúru, 
rašeli-
nové zá-
baly nebo 
světelnou 
terapii 
Bioptro-
novou 
lampou. 
Klientům 

je k dispozici zahrada s altánem 
a třemi cvičebními fitness stroji 
určenými speciálně pro seniory.

Doprava klientů do stacionáře 
a zpět domů je zajišťována auty 

střediska, 
vybave-
nými 
zvedací 
plošinou 
pro pře-
pravu vo-
zíčkářů. 
O využí-
vání slu-
žeb 
denního 
stacio-
náře je 
během 
roku 
velký 

zájem, a proto Středisko sociál-
ních služeb společně s vedením 
radnice uvažují do budoucna 
o navýšení jeho kapacity o 3 až 
5 osob.

Více informací o službách 
a o provozu denního stacionáře 
získáte na www.lukaspraha13.cz, 
tel. 251 616 388 a 724 952 592 
nebo pište na adresu 
pecovatelskasluzba@seznam.cz.

Zuzana Vinšová, 
zástupkyně ředitele střediska sociálních služeb

Denní stacionář 
poskytne rodinné prostředí

Klub se nachází v Centrálním 
parku proti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra 
Luka). Přes léto je otevřený 
každé pondělí a středu od 12 
do 18 hodin. Dětem a mládeži 
ve věku od 13 do 19 let 
z Pra hy 13 nabízí možnost aktiv-
ního trávení volného času. K dis-
pozici je sportovní a výtvarné 
vybavení, internet a příjemné po-
sezení.

Klub poskytuje bezplatné in-
formace, podporu a pomoc v ži-
votních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, 
alkohol, zájmy, pomoc s hledáním 
brigády a nabídka doučování). 

Program:
po   3. 9. – nový školní rok, nový 
klubový pracovník   
st     5. 9. – relax po začátku školy
10. a 12. 9. – ZAVŘENO z pro-
vozních důvodů
po 17. 9. – streetfočus
st  19. 9. – turnaj v šipkách
po 24. 9. – klub s Luckou a Ivou
st  26. 9. – klubobraní – hudební 
akce spojená se Dnem otevře-
ných dveří klubu
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, Facebook: klub 
jednatrojka.
Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován 
MČ Praha 13 a MHMP.

                                  Těší se na vás Lucka a Iva

Klub JednaTrojka v září

Společnost Home Senior a pře-
devším její nabízené služby jsou 
v českém prostředí svým způso-
bem unikátem. Home Senior 
pracuje na těchto základech - 
zcela individuální práce s klienty 
a s tím související snaha splnit ja-
kékoli přání a potřebu klienta 
(přestěhování postele, prořezání 
stromů na zahradě, odvoz a do-
provod v divadle, mytí oken 
a drobné opravy, venčení psů, ka-
deřník a manikúra až do domu, 
odvoz do lázní či na chatu, odklí-
zení sněhu…). Jde tedy o zcela 
komplexní systém služeb, které 
naslouchají specifickým přáním 
jednotlivých klientů. Ti pak vědí, 
že se mohou obrátit skutečně 

s čímkoli a nezůstanou nikdy ne-
vyslyšeni. V tom pomáhá i non-
stop bezplatná linka. Služby jsou 
poskytovány terénně v prostředí 
jim blízkém a známém. Společně 
s praktickými službami se navíc 
snažíme pro seniory pořádat do-
provodné společenské, kulturní 
a sportovní akce. 

Kontakt:
Home Senior, s.r.o., 
Revoluční 30, 110 00 Praha 1
Úřední hodiny: úterý 13 – 17 ho-
din, v ostatní dny dle domluvy
Bezplatná nonstop linka: 
800 888 014
www.homesenior.cz
sluzby@homesenior.cz

Home Senior – tak trochu jiné 
služby pro seniory

Rádi bychom prostřednictvím 
STOPu poděkovali radním 
Městské části Praha 13, kteří se 
rozhodli nás podpořit, přestože 
naše  organizace na třináctce 
nesídlí. Klientky za námi nejen 
z Prahy 13, ale i z dalších 
 pražských částí i celého stře-
dočeského kraje dojíždějí. Je 
vidět, že rozvoj a podpora slu-
žeb pro občany je pro představi-
tele Prahy 13 na prvních 
místech a nekončí na hranici 
obvodu.

Centrum Alma Femina nabízí 
komplexní služby ženám s pro-
blematickým užíváním alkoholu. 

Základní nabídkou je ambu-
lantní doléčovací program pro 
ženy, které absolvovaly ústavní 
léčbu ve zdravotnickém zařízení 
či jinou formu léčby nebo absti-
nují v domácích podmínkách. 
Součástí programu je i možnost 
poradenství ohledně problema-
tického užívání alkoholu u blíz-
kých osob. 

Kontakt:
Centrum Alma Femina, o.s.
V Háji 35, Praha 7-Holešovice
Tel. 266 317 404, 774 490 789,
www.almafemina.cz 

                             Kateřina Halfarová, ředitelka

Centrum Alma Femina 
děkuje za podporu 
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Avaloka v Bellušově ulici zaha-
juje od září 2012 plný provoz. Je 
to místo, které vzniklo, aby na-
bídlo širokou škálu cvičebních, 
vzdělávacích, zdravotně prospěš-
ných aktivit pro ženy, muže, mlá-
dež i děti od čtyř let věku. Slovo 
Avaloka znamená v sanskritu po-
zorovat, naslouchat, monitorovat 
zvuky a vědění světa. Jeho hlavní 
doménou je vědění, soucit, 
pomoc slabým a potřebným, 
velká síla a ochrana, jemná mysl.

Avaloka je postavena 
s důrazem na ekologii a tradiční 
postupy. Uvnitř jednopatrové 
čtvercové dřevostavby se nachá-

zejí tři dójó 
(výraz 
tělocvična není 
přesný, neboť 
v dójó se cvičí 
i mysl a duch). 
V přízemí 
domu se nalézá 
největší dójó 
(108 m2) vy-
bavené 
speciální 

pružnou, bezpečnou podlahou 
a antibakteriálními tatami. K dis-
pozici jsou šatny, sprchy a další 
sociální zázemí. V prvním patře 
je dójó pro meditaci Zen a Jógu 
s pravým japonským tatami 
a dójó pro kaligrafii (krasopis 
japonských a čínských znaků), 
výuku jazyků a tradičních umění 
(japonské šachy, Go nebo Ori-
gami).

V Avaloce bude vyučováno 
např. Aikido, Iaido Eishin ryu 
(umění samurajského meče „ka-
tana“) a další bojová umění, ale 
také Jóga (cesta pro udržení 
zdraví a krásy do pozdního 

Avaloka – škola tradičních umění 
a radosti ze života 

INZERCE

V Praze 13 působí již několik let 
škola filipínského bojového 
umění - Pekiti Tirsia Kali. Zahr-
nuje v sobě běžnou sebeobranu, 
boj se zbraněmi a obranu proti 
nim, ale řeší i předkonfliktní 
a pokonfliktní fáze, které bývají 
zanedbávány. Promyšlená strate-
gie spojená se správným pohy-
bem a technikou řadí toto bojové 
umění mezi jedno z nejlepších 
na světě. Pro svoji efektivnost 

a funkčnost je vyhledáváno i spe-
ciálními jednotkami. Více infor-
mací na www.pekiti-tirsia.cz 
nebo přímo na trénincích, které 
se konají každé pondělí a čtvrtek 
od 18.30 ve FZŠ Trávníčkova, 
stanice metra Luka. Zájemci 
z řad mužů i žen v aktivně pro-
duktivním věku jsou vítáni. 
Přijďte si vyzkoušet staré umění 
pro moderní dobu.

Martin Brož

Staré umění pro moderní dobu

věku), meditace 
Zen, kaligrafie 
s případnou výu-
kou elementární 
japonštiny nebo 
buddhistické tra-
dice. Přijďte cvičit, 
bavit se anebo 
vzdělávat 
do Avaloky 
a změňte svůj 
život. Nábor a přijímání nových 
zájemců začíná od září a probíhá 
celoročně.

Kde nás najdete: 
Avaloka, škola tradičních umění, 
Bellušova  2759/72, Lužiny, sta-

nice metra B Luka a autobus 174 
(stanice Amforová).

Kontakt: Jikan Kodo, tel. číslo 
777 311 083, e-mail: avaloka@
seznam.cz, www.avaloka.cz. 

Kodo Mádl
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Mladí hasiči se předvedli

Konec školního roku byl pro mladé hasiče ze Stodůlek velmi ná-
ročný. Děti se zapojily do doprovodného programu k Bambiriádě, 
který se uskutečnil v Centrálním parku Prahy 13, a poté několika 
soutěží. V té nejdůležitější, v celoroční soutěži hry Plamen, druž-
stvo A v kategorii mladších dětí zvítězilo a družstvo B obsadilo 
7. místo z celkového počtu startujících 19 družstev. Starší děti obsa-
dily ve své kategorii 4. místo z 8 družstev. Školní rok jsme s dětmi 
ukončili indiánským víkendem v kempu Častoboř na Slapech. 

Eva Michlová, vedoucí mládeže SDH Stodůlky

Třebonice trénují na podzimní soutěže
Přes léto ve sboru odpočívaly jen děti. Družstva mužů a žen na 
hřišti pravidelně trénovala na podzimní soutěže. Výbor SDH při-
pravoval Třebonické letní hry a podzimní memoriály J. Holečka 
a J. Dobiášové, které najdete v kalendáři akcí. Uvidíme, jak se všem 
našim družstvům bude v soutěžích dařit.

Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Opilý řidič se lehce stává pachatelem
Dne 29. 7. v podvečerních hodinách si autohlídka MP při běžné 
hlídkové činnosti všimla v Archeologické ulici projíždějícího vozidla 
Škoda Forman s pražskou registrační značkou, jehož řidič se během 
jízdy dopustil několika dopravních přestupků. Po krátkém pronásle-
dování strážníci vozidlo zastavili a přistoupili ke kontrole jeho 
osádky. Protože řidič vozidla jevil známky ovlivnění alkoholem, byl 
vyzván, aby se podrobil dechové zkoušce. Provedenou orientační de-
chovou zkouškou pak bylo padesátiletému řidiči naměřeno bezmála 
2,8 promile alkoholu v dechu. Bezprostředně po tomto zjištění byl 
muž omezen na osobní svobodě a předán policistům z místního od-
dělení Stodůlky pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení 
pod vlivem návykové látky.           Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku

O tom, že doba uzavírání obchodů  ■
podáním ruky je dávno pryč, se přesvěd-
čil občan, který na našem policejním od-
dělení oznámil podezření z trestného 
činu zpronevěry nebo krádeže. Domluvil 
si totiž opravu své nemovitosti pouze 
přes mobilní telefon. V domluvenou 
dobu skutečně řemeslníci na opravu na-
stoupili, tak jim zaplatil zálohu na práci 
a navezl příslušný materiál. Došlo k pro-
vedení určitých zednických prací, ale 
po nějaké době se všichni zedníci ze 
stavby vypařili a s nimi i peníze na zá-

lohu a veškerý nespotřebovaný stavební 
materiál. Policii čeká nesnadný úkol 
všechny řemeslníky najít, vyslechnout 
a zmíněné trestné činy jim prokázat.

I přes úspěchy policie při objasňování  ■
případů vloupání do osobních motorových 
vozidel a krádeží integrovaných navigač-
ních systémů, ubylo této trestné činnosti 
jen nepatrně. Přitom škoda vzniklá poško-
zením vozidel i samotnou krádeží dosahuje 
až stotisícových hodnot. Obranou je najít 
místo na hlídaném parkovišti a parkovat 
s vozidlem tam.

Další rozšířenou trestnou činností jsou  ■
kapesní krádeže. Ve Stodůlkách jde ze-
jména o krádeže v metru nebo v obchod-
ních domech. 
Poškození tak přicházejí o mobilní telefony 
uložené v pouzdrech na opasku, v metru 
pak o peněženky a telefony z kapes, které 
pachatelé rozříznou. Většinou pachatelé 
využijí toho, že 
cestující usnou, takže nelze zjistit místo, 
popis pachatele ani svědky události.

Dne 10. srpna přijala dozorčí služba  ■
 našeho oddělení telefonické oznámení 

o pohřešování osoby. Už z telefonátu 
byla patrná obava o život pohřešova-
ného. 
Policista proto po zjištění ne zbytných in-
formací zahájil v součinnosti s pražským 
operačním střediskem 
pátrací akci, při které byl pohřešovaný už 
po dvaceti minutách nalezen. Jeho 
 chování opravdu nasvědčovalo tomu, 
že by si mohl sáhnout na život. Tomu 
rychlá reakce policistů zabránila.
             Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky

npor. Jaroslav Vondra
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AVIONCUP JUNIOR. V Avion Shopping Parku Praha ve Zličíně 
proběhl předposlední červnovou sobotu již 5. ročník cyklistického zá-
vodu AvionCup Junior 2012. Na startovní čáru se postavilo celkem 56 
malých cyklistů, kteří změřili své síly ve čtyřech věkových kategoriích. 
Na malé návštěvníky čekala ještě řada soutěží, trampolína nebo ská-
kací hrad a nechyběly ani dárky.                                              -če-

DĚTI PODPOŘILY CHARITATIVNÍ AKCI. Dětský pěvecký sbor 
Stodůlky pod vedením sbormistryně Dragany Novaković–Vitas 

 pod pořil svým 
 vystoupením 
 Charitativní 
 bazárek, který se 
konal 23. června. 
Žáci zazpívali 
 lidové písně 
a skladby českých 
i světových  autorů. 
Vystoupení sboru 
přispělo k příjemné 
atmosféře. Na akci 
se podařilo získat 

34 219 Kč na zvedací a transportní systém pro žáky Mateřské školy 
a základní školy speciální Diakonie ČCE.

           Milan Černý, ředitel MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE 

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ. V srpnu vyrazily děti z folklorního souboru 
Lučinka se svými sourozenci a kamarády na pravidelné letní soustře-
dění do Vřesníku u Hum-
polce. Hlavním tématem 
pobytu byla stará řemesla, 
o kterých se děti prostřed-
nictvím her a povídání do-
zvídaly nové informace. 
Na vlastní kůži si mohly vy-
zkoušet řemeslnickou práci. 
Vyrobily si jednoduchý tkal-
covský stav a naučily se tkát. 
Dopoledne pilně trénovaly 
tance na nadcházející rok 
a především na podzimní 
oslavy 25. výročí založení 
souboru. Letní soustředění 
se bude konat i příští rok, 
případní zájemci z řad široké 
veřejnosti naleznou více 
na www.fslucinka.wz.cz.             
             Tereza Hrazdírová

Střípky

HRA O TRŮNY. Na přelomu července a srpna se konal tábor občan-
ského sdružení TIB (zaměřený na práci s PC). Celotáborová hra byla 
na motivy knihy Hra o trůny. Našim cílem bylo získat Železný trůn 
a tím se stát vládcem Sedmi království. Hned první den jsme byli roz-
děleni do čtyř soupeřících rodů. Konaly se rytířské turnaje, střelba 
z luku, museli jsme se vydat do Říčních krajů a opravit město z ručně 
natěžených surovin... Na trůn nakonec dosedl tým Stárků. Pokud se 
bude tábor konat i příští rok, všem doporučuji, aby se zúčastnili. Je 
totiž zárukou zábavy. 

Více na http://tabor-baltik.webnode.cz/hra-o-truny. 
      Filip Toman, člen královské stráže rodu Tyrellů

DĚTSKÝ DEN V AUTOSALONU. Přímo ve svém areálu v Řepích 
uspořádala společnost Autosalon Klokočka Centrum, a.s., dětský den. 
Pro všechny velké i malé byla připravena hra s mottem Pojďte s námi 
procestovat všechny světadíly! Děti si cestování s Klokočkou po celém 
světě pořádně užily. 
                 Vlasta Šanderová

KINOBUS POPÁTÉ. Ve dnech 13. – 17. července měli obyvatelé 
Nových Butovic a okolí znovu možnost zhlédnout filmové předsta-
vení pod širým nebem. Kinobus Dopravního podniku hl. města Prahy 

promítal na Slunečním náměstí již popáté a opět přitáhl spoustu di-
váků. Na programu byly české filmy  Kvaska, Nic proti ničemu, Ro-
dina je základ státu a Babí léto. V pátek před promítáním vystoupila 
písničkářka Markéta Zdeňková se svým triem a houslistkou Kateři-
nou Janálovou. Promítání bylo zdarma, diváci ale mohli podpořit cha-
ritativní akci Pomozte dětem!                -st- 
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PAMÁTNÍK HRDINŮ. V květnu jsme si připomněli 70 let od aten-
tátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. V rámci výuky 
vlastivědy jsme navštívili Národní památník hrdinů heydrichiády. 

 Viděli jsme kryptu pod kostelem, kde se parašutisté skrývali, stálou 
expozici v hale, která přesně popisuje časové události a přednáškovou 
síň, kde jsme zhlédli film o ukrývání parašutistů. U vchodu do kostela 
jsme si prohlédli pamětní desky věnované obětem po atentátu. Celá 
expozice byla velmi sugestivní a všichni si budeme pamatovat heslo: 
„Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi.“         žáci 5.A ze ZŠ Mohylová

SOCIÁLNÍ PRACOVNICE USPOŘÁDALY TÁBOR. Odbor sociální 
péče a zdravotnictví pořádal letos v červnu již jednadvacátým rokem 
letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 24 dětí z Prahy 13. 
Bylo vybráno 
krásné pro-
středí rekreač-
ního střediska 
Hlavatice 
u Zbiroha. Ve-
dení a program 
plně zajistily 
pracovnice od-
boru. Děti se 
zapojily 
do mnoha aktivit zaměřených na sport, poznávání přírody a získávání 
nových vědomostí a dovedností. Byly velmi spokojené a překvapily 
nás pěveckými a dramatickými výkony. Pro všechny byl pobyt pěkným 
zážitkem a pro pracovnice odboru je cenná spolupráce s rodiči dětí. 
Poděkování patří také provozovatelům rekreačního zařízení a městské 
části za finanční podporu.      Vlastimila Hűbnerová, OSPZ

POJĎTE DO LUČINKY! Soubor Lučinka již od začátku září začíná 
opět zkoušet v KD Mlejn a stále přijímá nové členy do všech svých 
kategorií: přípravka - děti od 4 let, malá Lučinka – děti od 6 let, Lu-
činka - mládež a dospělé tanečníky i muzikanty. Během zkoušek děti 
rozvíjejí své taneční a pohybové dovednosti, seznamují se s lidovou 
slovesností prostřednictvím tanečních her a užívají si se svými kama-
rády na vystoupeních a akcích v Praze i v celé republice. Taneční tré-
ninky probíhají zejména ve středu. Více na www.fslucinka.wz.cz.

Tereza Hrazdírová

SOUTĚŽENÍ V POHÁDCE. V červnu jsme si v Domě dětí a mlá-
deže Stodůlky užili celodenní soutěžní program s názvem Pojďte 
s námi do pohádky. Sportovní úkoly střídaly úlohy vědomostní a vý-
tvarné. Celým dnem nás prováděly pohádkové postavičky - Popelka 
přebírala hrách a čočku, Křemílek a Vochomůrka si zasadili semínko, 
Jiřík navlékl Zlato-
vlásce korále, Hurví-
nek si zajezdil 
na koloběžce, Jení-
ček a Mařenka na-
malovali perníček, 
Pat a Mat postavili 
stavbu z písku ... 
Mrzí vás, že jste ne-
byli u toho? Přijďte 
za rok na dětský den 
na zahradu DDM.

Michaela Gaydošová

LÉTO S DOMEM DĚTÍ. K létu patří neodmyslitelně tábory. Dům 
dětí a mládeže jich o letošních prázdninách nabídl devět a vystřídalo 
se na nich 230 dětí. Stále větší oblibu si o prázdninách získávají naše 
letní příměstské tábory, které nabízejí dětem, převážně z 1. – 5. tříd, 

celodenní pro-
gram v Praze. 
Tři tábory byly 
připraveny pro 
děti těsně před-
školní. Výlety 
po Praze a okolí 
střídaly výtvarné 
dílny, poznávání 
přírody, sporto-
vání a spousta 
her v přírodě 
i uvnitř, ale 
i hudba a tanec. 

Za červenec a srpen se patnácti táborů zúčastnilo téměř 300 dětí. 
Velký dík za finanční podporu příměstských táborů patří starostovi 
Prahy 13 Davidu Vodrážkovi. 

                                Michaela Gaydošová
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Střípky

O RAFTY JE ZÁJEM. K tradicím ZŠ Kuncova patří již několik let 
raftařské kurzy i školní výlety spojené se sjížděním řek Vltavy a Be-
rounky. Na konci 
minulého školního 
roku zažili na obou 
řekách žáci IX. A, 
VIII. B i V. A  ne-
všední situace 
a všichni si akce 
moc pochvalovali. 
Zájem o rafty je 
tak veliký, že 
s nimi počítáme 
i v dalších letech.

Marie Franicová
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Při červnové 
návštěvě 
parku Panská 
zahrada po-
plašila obyva-
tele Stodůlek 
červená barva 
vody v hor-
ním rybníčku. 
Byl proveden 
chemický 
i mikrobiolo-
gický rozbor, 
není-li voda 
jedovatá pro živočichy, kteří zde 
žijí. Uvažovalo se o případném 
vypuštění a výměně vody. Taková 
akce by byla velmi drahá a těžko 
proveditelná. Výsledek rozboru 
prokázal, že nejde o žádné umělé 

barvivo ani jinak nebezpečnou 
jedovatou látku. Jednalo se 
o vodní řasu, která kvete červeně. 
Barvivo se naštěstí po několika 
dnech rozpadlo. 

    Dana Céová, OŽP

Rybníček zabarvila řasa

Jezírko v Dalejském údolí
V Dalejském údolí východně 
od Řeporyj se objevilo jezírko. 
Poprvé jsem si ho všiml letos 
v březnu. Vzniklo nejspíš v dů-
sledku jednoho z odstřelů vá-
pence v aktivním lomu. Odstřel 
uvolnil cesty podzemním vodám 
na povrch a ty zalily nejnižší část 
lomu. Vidět je z některých okol-
ních vyvýšenin, mimo jiné ze zá-
padního okraje Černého lomu. 

Zvláště, když není na stromech 
listí. Velikostí ani hloubkou se 
nedá srovnávat se známými je-
zírky v bývalých lomech, jako 
jsou Velká a Malá Amerika 

u Mořiny v Českém krasu. Je 
malé plochou, což při velikosti 
aktivního lomu v Dalejském 
údolí sotva překvapí.

Protože jezírko vzniklo lidskou 
(antropogenní) činností, ne po-
užívá zvláštní ochrany jako vý-
znamný krajinný prvek. I když 
v lomu těžba v omezeném roz-
sahu pokračuje, nezdá se být bez-
prostředně ohrožené. Nesmí se 

ale prosadit 
pseudorekul-
tivace – zave-
zení lomu 
výkopovou 
zeminou, což 
odmítají eko-
logové 
i Praha 13. 
Pokud se pro-
sadí metoda 
přirozené re-
kultivace, tj. 
ponechání 
lomu k po-

stupnému zarůstání pionýrskou 
vegetací, mělo by jezírko západní 
část přírodního parku Prokopské 
a Dalejské údolí zdobit ještě 
hodně dlouho.           Jan Zeman

Životní prostředí                                      

Pojďte děti mezi nás, do party 
kamarádů, poznat spoustu dob-
rodružství v přírodě i ve městě. 
Náš oddíl přijímá kluky i holky 
od 7 let. Naším cílem je přátel-
ské prostředí, které je vhodné 
i pro cizince. Vedoucí jsou kvali-
fikovaní a plní nadšení pro práci 
s dětmi. Scházíme se každé úterý 
od 17 do 18 hodin v Amforové 
1897 (uvnitř sídliště). Těšíme se 
na setkání. Chceme tebe mezi 
sebe! Více na www.dvojka.cz, tel. 
731 539 626, nikol.sramkova@
gmail.com.

                                             Nikol Šrámková

Skautský oddíl Wakan

Rádi bychom se s vámi podělili 
o novinky a aktuality v rámci 
charitativně-ekologického pro-
jektu Potex. Na nových webo-
vých stránkách www.potex.cz 
najdete seznam sběrných míst 
podle jednotlivých částí Prahy. 
Ve vaší oblasti jsou kontejnery 
na použité oblečení v ulici Mu-
kařovského (Luka) a před Galerií 

Butovice. Na webu je také vy-
světleno, co vše je možné ode-
vzdat, jak a komu tím společně 
pomáháme. Veškeré informace 
i aktuální dění můžete také sle-
dovat na Facebooku zadáním 
spojení „potex.cz“. Děkujeme, že 
nám pomáháte pomáhat.

Za team POTEX Anna Bezdomniková, 
obchodní ředitelka Aquastor, s.r.o.

Vaše věci nemusí končit 
v odpadcích

Od listopadu 2011 do května 
2012 probíhala čtvrtá etapa vý-
stavby Centrálního parku. Nově 
dokončené cesty, záhony a par-
kový mobiliář v úterý 26. června 
oficiálně předali veřejnosti zá-
stupci starosty Aleš Mareček 

a David Zelený a zástupce doda-
vatelské firmy Prominecon. In-
vestorem akce byl Magistrát hl. 
města Prahy, odbor životního 

prostředí Úřadu MČ Praha 13 
působil jako odborný dohled. 

Hlavní novinkou v parku je 
dokončená Alej Evropské unie, 
vybavená lavičkami, vznikly nové 
asfaltové cesty, trávníky ozdobily 
záhony s trvalkami a úprav a vý-

sadeb se dočkal i západní okraj 
parku. Ještě jste ve vylepšeném 
Centrálním parku nebyli? Přijďte 
se podívat!      Samuel Truschka

Přijďte se projít do parku
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Životní prostředí                         

Na jaře byla vysazena na Velké 
Ohradě skupinka sloupovitých 
habrů. Z neznámých důvodů 
jim jakýsi vandal uřezal 
vzrůstné vrcholy. Toto poško-
zení sice nepovede k zastavení 
růstu, ale stromy budou defor-
mované. V této lokalitě někdo 
v loňském roce vypálil celou 
skupinu jalovců, které tento 
zásah samozřejmě nepřežily 
a bylo nutné je odstranit. Jiný 
případ jsme zaznamenali 
na Šostakovičově náměstí, kde 
byla doslova servána kůra 
na vzrostlé lípě. Takové poško-
zení ani vzrostlý strom často ne-
přežije a pokusy o ošetření 
i záchranu selhávají. V Nových 
Butovicích byly v srpnu opět ne-
známými vandaly vykáceny 
černé borovice. Útoky vandalů 
na stromy a keře se množí. Ně-
kteří obyvatelé si na nich zkou-
šejí svou sílu a vůbec je neberou 
jako živé. Je to s podivem, pro-
tože sídlištní zem je nekvalitní 
a příliš nepřeje růstu stromů. 

Několik let rostliny často trpí 
povýsadbovou depresí. Někteří 
jedinci ji vůbec nepřežijí a jiní 
rostou velmi pomalu oproti 
stejně starým stromům ve volné 
krajině. Pokoušíme se i touto 
cestou apelovat na obyvatele, aby 
si dřevin na sídlišti vážili, uvědo-
mili si, že jsou to živé organizmy, 
a neničili je. Poškozování dřevin 
je trestné a je posuzováno podle 
zákona 114/92 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. Při dopadení 
jsou vandalové vystaveni vyso-
kým pokutám. Kácení stromů 
a odborné řezy v sídlištních vni-
troblocích i v Centrálním parku 
má v kompetenci odbor život-
ního prostředí.     Dana Céová, OŽP

Nepochopitelné útoky na dřeviny

Provoz na letišti v Praze – Ru-
zyni se v uplynulých třech měsí-
cích musel vyrovnat s náročnou 
generální opravou hlavní vzletové 
a přistávací dráhy. Během této 
první etapy bylo za použití speci-
ální techniky vybouráno 70 tun 
betonu a 900 metrů stávající vo-
zovky bylo nahrazeno novým be-
tonem, nanášeným tzv. finišerem, 
který během jedné jízdy položí 
vrstvu širokou 15 metrů. Sou-
časně byla provedena výměna ná-
věstidel světelné soustavy 
a výměna radionavigačního zaří-
zení, které umožňuje přesné při-
blížení letadel i za velmi 
nepříznivých meteorologických 
podmínek. Od 8. srpna je hlavní 

dráha plně navrácena do běžného 
provozu. Bezpečné užívání dráhy 
potvrdil i Úřad pro civilní letec-
tví, který je ze zákona leteckým 
stavebním úřadem.

Občanům Prahy 13 děkujeme 
za trpělivost při zvýšeném počtu 
přeletů v době opravy. V bu-
doucnu bude ještě rekonstruován 
zbývající úsek hlavní dráhy 
v délce 2500 metrů. O zahájení 
oprav bude letiště s předstihem 
informovat. Přínosem rekon-
strukce bude také fakt, že 
po jejím ukončení budou pravi-
delné jarní a podzimní údržby 
dráhy trvat pouze 3–5 dní místo 
dosavadních 2–3 týdnů. 

Marika Janoušková, PR koordinátor, Letiště Praha

První etapa rekonstrukce 
hlavní dráhy skončila
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Magistrát hl. m. Prahy změnil pro osoby 
s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy 
systém sběru a odvozu objemných od-
padů, a to tak, že budou přistavovány 
nejen velkoobjemové kontejnery (VOK), 
ale budou provozovány také tzv. mobilní 
sběrné dvory (MSD).
Velkoobjemové kontejnery  bu dou 
přistaveny na uvedených stanoviš-
tích pouze po dobu 4 ho  din!!!

Součástí přistavení bude obsluha, 
která bude koordinovat ukládání od-
padů tak, aby se   maximálně využil 
celý objem kontejneru. Obsluha dále 

zajistí, aby případně odevzdané využi-
telné odpady bylo možné předat k další 
mu využití. Po odvozu kontejnerů bude 
svozová společnost povinna zajistit 
úklid místa přistavení.

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze 
v provozní době odložit:

• starý nábytek
• koberce, linolea
• lyže, snowboardy
• kola
• zrcadla
• umyvadla
• WC mísy

S objemným odpadem jinak!

Mobilní sběrné dvory budou fungovat  
jako dočasná stanoviště sběrných 
nádob, určená pro krátkodobý sběr od-
padů od osob s trvalým pobytem 
na území hl. m. Prahy. 
Tak jako ve stacionárním sběrném dvoře bu -
de svozová společnost povinna vést evidenci 
občanů, kteří zde odpad odloží. Bude poža do-

vat jméno a příjmení, adresu, druh a množ-
ství odpadu. MSD budou umístěny na uvede-
ných stanovištích pouze po dobu 6 hodin. 
Občané zde budou moci zdarma odložit:

• objemný odpad
• dřevěný odpad
• odpad ze zeleně
• kovy

Velkoobjemové kontejnery
Datum 

přistavení

Hodina 

přistavení

5. máje proti domu č. p. 325 13. 9. 16 – 20 
Amforová proti domu č. p. 1895 14. 9. 16 – 20 
Běhounkova parkoviště proti domu č. p. 2462 21. 9. 16 – 20 
Bellušova parkoviště proti domu č. p. 1804 21. 9. 16 – 20 
Böhmova parkoviště u kotelny 19. 9. 16 – 20 
Fantova před provozovnou Barum 19. 9. 16 – 20 
Chlupova u mateřské školky 11. 9. 16 – 20 
Janského rozšíř. chodník proti domu č. p. 2370 25. 9. 16 – 20 
Janského x Prusíkova rozšířený chodník u domu č. p. 2437 12. 9. 16 – 20 
Jaroslava Foglara parkoviště u domu č.p. 1333/8 27. 9. 16 – 20 
K Fialce před bývalou prodejnou potravin 22. 9.   9 – 13 
K Hájům x Okruhová 18. 9. 16 – 20 
K Opatřilce x K Jihu 7. 10.   9 – 13 
K Řeporyjím u kapličky 7. 9. 16 – 20 
K Řeporyjím x V Brůdku 2. 10. 16 – 20 
K Sopce proti restauraci u Šimáčků 22. 9.      9 – 13 
Kettnerova u kotelny 20. 9. 16 – 20 
Kovářova x Mládí 11.  9.,  4. 10. 16 – 20 
Lýskova x Chalabalova 26.  9. 16 – 20 
Náměstí na Lužinách 12.  9. 16 – 20 
Náměstí na Lužinách 6. 10.   9 – 13 
Nušlova parkoviště proti domu č. p. 2289 26.  9. 16 – 20 
Pavrovského x Přecechtě-
lova

u kontejnerů na směsný odpad 14. 9. 16 – 20 

Petržílkova parkoviště proti č. p. 2267 2. 10. 16 – 20 
Pod Zličínem u retenční nádrže 13. 9. 16 – 20 
Podpěrova u mateřské školky 27.  9. 16 – 20 
Suchý vršek rozšíř. chodník proti domu č. p. 2370 7.  9. 16 – 20 
U Jezera parkoviště proti č. p. 2039 25. 9. 16 – 20 
V Hůrkách na chodníku proti ul. Seydlerova 27. 9. 16 – 20 
Vackova parkoviště 18. 9. 16 – 20 
Vlachova x Šostakovičovo 
nám.

3. 10. 16 – 20 

Zázvorkova proti domu č. p. 2003 3. 10. 16 – 20 

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

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

                                       Michaela Líčková

Mobilní sběrné dvory
Datum 

přistavení

Hodina 

přistavení

Vackova x Oistrachova parkoviště 22. 9. 9 – 15

K Sopce část. zpevněná plocha 
proti restauraci U Šimáčků

23. 9.
21. 10.

9 – 15

Běhounkova parkoviště 6. 10.
27. 10.

9 –15

Trávníčkova parkoviště 7. 10. 9 – 15

PRANÝŘ
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Inzerce

Dámský klub Linie

AQUA AEROBIK
Zápisy do kurzů září 2012 

- leden 2013

4.9. 2012 20 - 21 hod

6.9. 2012 17 - 18 hod

11. a 13.9. 19.30 - 20 hod

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 

Mezi školami 2475

Zahájení kurzu 11. a 13.9. ve 20h

tel. 602 805 633

PhDr. Hana Jenčová
klublinie@seznam.cz

www.klublinie.atlasweb.cz

Jeremiášova 3, Praha 5-Stodůlky, 155 00, tel.: 777 922 056,  777 922 060, www.auto-styl.cz

Superbáječná nabídka ročních vozů 

Škoda Superb a Škoda Superb Combi
2,0 TDI-PD-DPF 103 kW, výbava Comfort + digitální dvouzonová klimatizace, vyhřívaná přední sedadla, elektricky ovládaná okna, 

rádio s CD, ABS, RDS, výběr z více metalických barev, první majitel,  autorizovaný servis, najeto 30 – 47 000 km. 

Cena 
od 429 000 Kč 

vč. DPH

Cena 
od 449 000 Kč 

vč. DPH

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

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

TTeell..::  777755  777711  229944 www.autoskolabohous.cz

L

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky

Otevírací doba
Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12

„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 
„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

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

10% sleva
s tímto inzerátem
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Cesta staletími s Mirabel

Druhý srpnový týden se děti 
z Prahy 13 přenesly do centra 
olympijského dění na táboře 
v Kořeni. Olympiádu však přeru-
šil potrhlý vědec, který z okras-
ného stojanu na olympijský 
oheň vyrobil stroj času a spustil 
tak dobrodružnou cestu staletími. 

Děti cestovaly na Divoký západ, 
zachránily mimozemskou civili-
zaci z budoucnosti, ve středo-
věku vyráběly ruční papír, 
vy hrály námořní bitvu u Ther-
mopyl… Všichni jsme si to moc 
užili.

Kristína Pekárková 

Chceš být redaktorem nebo 
fotografem?
Dům dětí a mládeže Stodůlky 
a ZŠ s RVJ Bronzová se ve dru-
hém pololetí školního roku 
2011/2012 zapojily do projektu 
Tvorba a pilotáž vzdělávacích pro-
gramů v oblasti průřezových témat 
a společně provedly pilotáž k té-
matu multimediální výchova. 
Projektu Mediální komunikace 

a prezentace – zájmový kroužek 
Reportér dětské internetové televize 
se zúčastnilo 15 dětí, které pod 
odborným vedením natočily 
a zpracovaly několik reportáží. 
Na závěr projektu proběhl work-

shop s profesionálními pracov-
níky junior TV, kteří společně 
s účastníky zhodnotili úroveň 
jednotlivých reportáží. Tento 
projekt byl financován evrop-
ským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR. 
Na zkušenosti projektu navazují 
kroužky DDM Stodůlky s ná-

zvem Mladí redaktoři a Fotogra-
fický kroužek. 
Do obou se můžete přihlásit 
na info@ddmstodulky.cz, více 
na www.ddmstodulky.cz. 

                                        Michaela Gaydošová

Mezinárodní dětská výtvarná 
výstava
Na konci května převzali na vy-
hlášení výsledků Mezinárodní 
dětské výtvarné výstavy Lidice 
2012, jejímž 
pořadatelem 
je Památník 
 Lidice, oce-
nění také 
žáci 5. roč-
níku ZŠ 
praktické 
a ZŠ speci-
ální Lužiny. 
Získali je 
za kolek-
tivní projekt 
plošných 
loutek. Již 
40. ročník výstavy byl věnován 
100. výročí narození malíře, lout-
káře, ilustrátora a zakladatele čes-
kého loutkového a animovaného 
filmu Jiřímu Trnkovi, takže té-
matem byly právě loutky, pohád-
kové postavy a divadlo. Jmenovitě 
byl oceněn Daniel Fiala za obrá-

zek Království, čestné uznání ob-
držel cyklus divadelních masek 
vytvořených z keramiky Černoši. 

Součástí slavnostního předávání 
cen byl i workshop v prostorách 
zahrady Lidické galerie, část 
žáků měla možnost navštívit Pa-
mátník Lidice. Další ročník sou-
těže bude věnovaný tradicím 
a dědictví lidu naší země.

Michaela Huslarová

Mini školička Beluška
Jsme maminky na mateřské do-
volené s VŠ vzděláním - zamě-
ření předškolní pedagogika/
speciální pedagogika. 

Nabízíme vám možnost pravi-
delného i jednorázového hlídání 
dětí ve věku od 2 do 7 let v do-

mácím prostředí. Předpokládaný 
termín zahájení Mini školičky 
Belušky s kapacitou 5 dětí je 
15. října v Bellušově ulici. Pro 
více informací nás kontaktujte na 
info-ms@seznam.cz.

Irena Stefanová 

Na Velké Ohradě se slavilo
V polovině června oslavila naše 
Základní škola Janského dvace-
tiny. Za ta léta nám vyrostla 
do krásy. S gratulací přišli sou-
časní i bývalí žáci a učitelé, ro-
diče, zástupce starosty David 
Zelený a široká veřejnost.

Po oficiálním zahájení oslav 
ředitelem školy Miroslavem Fol-
týnem následoval slavnostní pří-
pitek a nakrojení narozeninového 
dortu. Při té příležitosti pronesl 
krátkou gratulaci také zástupce 
starosty David Zelený, pak se 
ke gratulantům přidali s nápadi-
tým a pestrým vystoupením 
i naši žáci. Všichni hosté byli jistě 

potěšeni také doprovodným pro-
gramem a bohatým občerstve-
ním. Osmáci si pro zájemce 
připravili i komentovanou pro-
hlídku školy. U příležitosti oslav 
bylo možné zakoupit almanach 
a zapsat se do pamětní knihy.

Byli jsme 
svědky milých 
setkání po letech 
s bývalými žáky 
i kolegy a strávili 
jsme opravdu 
příjemné odpo-
ledne.

Poděkování 
za přípravu 
a průběh oslav 
patří učitelům, 
žákům, sponzo-
rům i rodičům. 

Děkujeme firmám United Bake-
ries, hypermarket Globus, Vino-
téka U Bukáčků – Lužiny, 
Cukrárna Hájek – Hájková 
Praha – Smíchov, pan Šimáček – 
Čertův mlýn.

Milá školo, přejeme ti do příš-
tích let spoustu šikovných žáčků, 
nadšených učitelů a spokojených 
rodičů.    Taťána Kubánková

Počítačové kroužky
pro děti a mládež
Ve školním roce 2012/13 nabízí 
občanské sdružení TIB  tyto 
kroužky - Čarování s Baltíkem 
(od 6 let), Programování 
Baltík 3 (od 3. třídy), Programo-
vání Baltie4 C# (od 5. třídy), 
Programování Visual Basic 
(od 7. třídy), Webové stránky 
(od 5. třídy), Blender  (od 4. tří -

dy) a Psaní všemi deseti 
(od 3. třídy). Kroužky se konají 
v učebně TIB ve FZŠ Trávníč-
kova 1744. Pro základní školy 
a školky nabízíme speciální do-
polední programy. Více informací 
a přihlášky na www.tib.cz, 
tib@tib.cz nebo tel. 739 659 720.          
      Zuzana Kocíková
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Pražská panelová sídliště 
Zdarma si můžete až do 16. září
ve 4. patře Staroměstské 
 radnice prohlédnout výstavu 
 mapující vývoj výstavby pane-
lových sídlišť v Praze od druhé 
světové války do roku 1989.

Sídliště se nejintenzivněji 
stavěly v 60. až 80. letech 
20. století a pro mnoho lidí 
symbolizují éru socialistické 

normalizace. Jejich uniformní 
a anonymní prostředí se často 
stalo předmětem odporu. Přesto 
na pražských sídlištích žije 
470 000 lidí, tedy 40 % obyvatel 
hlavního města, pro které sídliště 
znamená domov. Na vybraných 
pražských sídlištích (Solidarita, 
Červený Vrch, Petřiny, Invali-
dovna, Malešice, Prosek, Jižní 
a Jihozápadní Město) chce vý-
stava bez odsuzování nebo osla-
vování ukázat, proč a jak pražská 
sídliště vznikala. Doprovodným 
programem je ve středu 5. září 
od 17 hodin také procházka 
po Jihozápadním Městě (sraz 
před radnicí Prahy 13). Více na-
jdete na www.salarchitektu.cz.

Jakub Schikaneder
Národní galerie připravila 
ve Valdštejnské jízdárně až 
do 21. října výstavu stovky ob-
razů Jakuba Schikanedera, před 
několika lety neprávem opomíje-

ného českého malíře přelomu 
19. a 20. stol. Byl také význam-
ným pedagogem. Od r. 1885 pů-
sobil na uměleckoprůmyslové 
škole jako asistent Františka Že-
níška, později vedl školu pro 

malbu květin a od r. 1896 školu 
pro dekorativní kresbu a malbu. 
Bylo by málo vnímat jej pouze 
jako malíře pražských nostalgic-
kých nokturn. Ve Valdštejnské 
jízdárně se můžeme přesvědčit, 
že od 80. let 19. stol. se hlavním 
námětem obrazů i kreseb staly 
postavy žen. Jeho dílo už tehdy 
rezonovalo za hranicemi rakous-
ko-uherské monarchie. V českém 
umění poslední třetiny 19. století 
představuje výjimečný pokus 
o vyjádření tendencí realizmu 
a naturalizmu. 

Poprvé na půdě Národní gale-
rie v Praze byla k výstavě vy-
tvořena počítačová aplikace pro 
děti. Více najdete na 
www.schikaneder.cz.       Dan Novotný

Stalo se v září

Český Disney
Tak mu říkají ve světě. Malíř, ilustrátor, sportovní novinář 
a karikaturista Ondřej Sekora se narodil 25. září 1899 
v Králově Poli u Brna. Byl kreslířem a redaktorem Lido-
vých novin (1921-39). Za okupace vězněn, po válce re-
daktorem Dikobrazu a deníku Práce. Založil a redigoval časopis Sport. S J. Ladou byl 
průkopníkem české formy comicsu. Ilustroval např. Vančurova Kubulu a Kubu Kubi-
kulu, věnoval se grafice a karikatuře,  kreslil pro časopisy Mateřídouška, Ohníček, Pi-
onýr.  
Proslavil se půvabnými příběhy všeuměla Ferdy Mravence a poplety a rozumbrady 
Brouka Pytlíka. Jako ferdovský všeuměl se věnoval také hudbě a sportu. Je zaklada-
telem českého a československého ragby. Trénoval dva moravské týmy, byl také roz-
hodčím. Ragbyové názvosloví, které zavedl ve svých překladech, platí dodnes. 
A jak se narodil Ferda Mravenec? „Potřeboval jsem hlavního hrdinu pro mnoho ob-
rázků a různých příhod. To už jsem věděl, že to bude mravenec. Myšák Mickey nosí 
pro zpestření kalhoty, Ferda bude mít puntíčkovanou kravatu…“                    Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Změna života v naší obci
Ještě tak před čtyřiceti lety nenašel by se zde jeden dům, aby v něm majitel necho-
val 10 až 15 hus a dva vepře. Jednoho v zimě zabil pro potřeby rodiny, druhého od-
prodal a tím uhrazoval vydání v zimním období. Husy se buď prodávaly, nebo se 
jimi o některých nedělích doplňoval sváteční oběd. Hus bývala plná náves a rybník, 
jakmile nastaly žně, přeháněli jsme je z jednoho pole na druhé a pak jsme je na 
osení pásli dlouho do podzimu. Chov prasat byl od r. 1912 omezován tím, že každá 
domácí porážka byla zda-
něna. Z ní musel za II. sv. 
války každý chovatel odvést 
5 až 10 kg škvařeného sádla. 
Maminka držívala každý rok 
1 až 2 vepře, 3 kozy, 10 až 
15 hus, 20 slepic a až 50 krá-
líků. 

Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Vzpomínky

Neviděla jsem 
ji přes dvacet 
let. Ale před-
tím jsem s ní 
přes dvacet let 
bydlela v jed-
nom smíchov-
ském domě. 

Jejího syna, který se, myslím, 
narodil den a možná i rok 
po mně, jsem jako dítě neměla 
ráda. Jeho otec, který později 
emigroval, ho vedl k úctě 
k ženám. Projevovala se tím, že 
držel dveře i osmileté holce 
a dával jí v nich přednost. Přišlo 
mi to hrozné. Tehdy. Pak jsme se 
skamarádili. Taky nesměl studo-
vat... Nedivím se, že nakonec 
zdrhnul.

Jeho máma, hvězda prvore-
publikových filmů, pracovala 

v Biu Illusion. Bylo to kino, kde 
se občas dávaly i filmy s ní, 
dámou velkého světa, které byly 
v době budování socialismu svou 
noblesou a ležérností pokládány 
za škodlivé. Dělala tam uva-
děčku. Mohla být ráda, že ji ne-
zavřeli jako jiné její hvězdné 
kolegyně - třeba Natašu Gollo-
vou. Že ji nevyštvali za hranice - 
jako Adinu Mandlovou. Že 
nepodlehla zoufalství a nespá-
chala sebevraždu - jako sestra 
Lídy Baarové. Že pro ni herecké 
kolegyně nechtěly trest smrti – 
jako pro Jiřinu Štěpničkovou... 

Moje máma, asistentka režie 
v televizi, se často snažila protla-
čit ji na natáčení alespoň v roli, 
které se říkalo štěk.

Nosívala jsem jí k přečtení scé-
náře, kde měla zatrženou jednu 

větu. Těšila se 
na ni, dokud ji 
hlídači jmen 
a životopisů, ti 
strážci poli-
tické vhod-
nosti, 
ne vyškrtli. Ne-
pamatuju se, že 
by kdy pro-
padla bezna-
ději. Holubičko 
moje, říkala, 
život se musí 
brát takový, 
jaký je. 

Šťastná po-
vaha. Krásná, 
vitální, oduševnělá žena. Dávná 
filmová hvězda, málem stoletá 
Zita Kabátová. 

Tereza Boučková

Paní Zita Kabátová zemřela 27. května 
ve věku 99 let. Fejeton napsaný 
v červnu pro deník Metro přetisku-
jeme s laskavým svolením autorky.

Pozdrav do nebe
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Toulky

Údolím plným mlýnů
V září si můžete udělat krásnou 
procházku do nedalekého údolí 
mlýnů - údolí Radotínského po-
toka. Putování můžete začít 
v Chýnici, kam jezdí od metra 
Luka autobus 301 (například 
v 8.43 nebo 13.03). Z konečné 
autobusu se vydejte po zelené 
turistické značce do Chotče. 
Po cestě vás budou doprovázet 
také tabule Staré mlýnské cesty. 
Asi 450 metrů za obcí Chýnice 
narazíte na zpevněnou cestu ve-

doucí vlevo. Pokud se po ní vy-
dáte, uvidíte první z bývalých 
mlýnů - Dubečský. 
V případě, že si  nechcete zachá-
zet, pokračujte dále po zelené 
značce, až na náves v Chotči. 
U rozcest  níku uvidíte bývalý 
Prantlův mlýn. 

Pokračujte po červené značce 
ke krásnému mlýnu U Veselých. 
Ten je jediným dosud provozu-
schopným a hlavně přístupným 
mlýnem na této trase. Poprvé je 

v prame-
nech zmi-
ňován již 
v roce 
1666, mly-
nářská ro-
dina 
Veselých 
ho provo-
zuje 
od roku 
1776. Člen 
sedmé ge-
nerace 
rodu, pan 

Zdeněk II. Ve-
selý, který mlýn 
začátkem 90. let 
důkladně zre-
konstruoval 
a pečuje o něj, 
vás osobně pro-
vede a předvede 
veškeré techno-
logie mlýna, 
jsou původní 
a plně funkční. 
Prohlídka stojí 
60 Kč pro dospělé a 30 Kč pro 
děti. V mlýnském obchůdku mů-
žete koupit ekologické potraviny, 
biokosmetiku, ale i smaltované 
nádobí. Podrobný popis mlýna 
s historií, otvírací dobou a kon-
takty najdete na webu www.mly-
n-uveselych.cz.

Od Veselých pokračujte 
po červené značce podél Rado-
tínského potoka okolo Cvrčkova 
mlýna ke Kalinovu mlýnu. Tam 
se můžete rozhodnout, kudy dál. 
Snadnější cesta je po modré 
značce po silnici 2 km do Oře-

cha, kde můžete s dětmi navštívit 
Lanové centrum (celkem ujdete 
8 km). Pokud se vydáte dál 
po červené značce podél potoka, 
čeká vás romantická, ale místy 
rozbahněná cesta kolem Rutic-
kého mlýna na Cikánku, kde od-
bočíte vpravo po silnici a uvidíte 
ještě Maškův a Špačkův mlýn. 
Jezdí odtud autobus č. 256, v so-
botu v 10.20 a pak s dvouhodi-
novým intervalem. Přejeme 
krásnou procházku!

Tomáš Lubovský 
a Samuel TruschkaFO
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Zdeněk Veselý je z rodu mlynářů

Zážitky z olympijského Londýna
Olympijské hry jsou vždy největ-
ším svátkem sportu. Ty letošní 
byly již 30. v pořadí a v Londýně 
se konaly potřetí v historii (1908, 

1948, 2012). Po velkolepých 
a velmi nákladných hrách 2008 
v Pekingu stála Británie před 
těžkým úkolem, kterého se zhos-
tila s tradičním klidem Angli-
čana a britským humorem. Ten 
prokázal již zahajovací ceremo-
niál videoklipem, kde vystoupila 
i sama královna v doprovodu Ja-
mese Bonda (Daneila Craiga) 
v akční scéně. Princ Harry to prý 
komentoval slovy: „...nevěděl 
jsem, že má babička takového 
koníčka.“ 

Britové vzali hry opravdu 

za své. Tisíce dobrovolníků 
od rána až do pozdních hodin 
zpříjemňovaly návštěvníkům pří-
chod na sportoviště a podávaly 

informace. Sportoviště byla pro-
jektována velmi pečlivě a s výhle-
dem do budoucna. Většina je 
prozatimních a po skončení her 
budou rozmontována. Tribuny 
na atletickém a plaveckém stadi-
onu budou zmenšeny a provoz 
sportovišť nebude tak drahý. Celý 
Olympijský park i vesnice pro 
sportovce byly chytře postaveny 
v oblasti určené ke stavebnímu 
rozvoji. Bezprostředně vedle 
olympijského parku postavili 
velké nákupní centrum s restau-
racemi a se dvěma hotely, kudy 

museli všichni návštěvníci pro-
cházet a málokdo odolal, aby si 
něco nekoupil. 

Jako rozhodčí soutěží ve sko-
cích do vody jsem mohla volně 
navštěvovat pouze vodní sporty. 
Naprosto úžasné výkony byly 
v plavání. Diváci vytvořili tak 
nádhernou atmosféru, že se plav-
cům muselo plavat skvěle. Samo-
zřejmě jsem sledovala 
fenomenálního plavce Michaela 
Phelpse, který ukončil svoji pla-
veckou kariéru s ne-
vídaným počtem 
22 olympijských 
medailí. Nejúžas-
nější pro mě byl 
závod na 200m mo-
týlek, kde Chad le 
Clos z Jihoafrické 
republiky porazil 
Phelpse o dohmat, 
tedy o 0,05 vteřiny. 
Bylo to možná tro-
chu osudové, protože Phelps po-
razil v Pekingu Čaviče ze Srbska 
na 100m motýlka o 0,01 vteřiny. 
Pak jsem samozřejmě sledovala 
a rozhodovala soutěže skoků 
do vody. Byly to nádherné závody. 
Výkonnost závodníků i obtížnost 
prováděných skoků se nesmírně 
zvýšily. Jako trenérku dětí mě tro-
chu mrzí, že v našich podmín-

kách nejsme schopni světu ani 
v nejmenším konkurovat.

Na ostatní sporty jsme vstup 
neměli, ale třeba vítězný závod 
veslařky Mirky Knapkové jsem 
viděla v televizi. Z tribuny stadi-
onu při závěrečném ceremoniálu 
jsem viděla živě Báru Špotáko-
vou, která nesla českou vlajku tak 
vysoko, že ji nikdo nemohl pře-
hlédnou. Byl to krásný pohled, 
jak vlaje uprostřed stadionu nad 
všemi ostatními. Závěrečný cere-

moniál, to byl jeden velký krásný 
koncert s většinou britských 
hvězd. Britové ukázali světu, že 
jsou nejen sportovní světová vel-
moc, ale také, že si pořádání her 
plně zasloužili. Více obrázků 
z Londýna najdete ve fotogalerii 
na www.praha13.cz.

Hana Novotná, 

sportovní rozhodčí a trenérka skoků do vody
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Inzerce

Služby

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

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

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

Provádím zednické a obkladačské práce, obklad o

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

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

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

Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké, o

rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kan-
celářích, osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, 
krabice v byt. jádrech, vedení ke kuchyním, myčkám, 
sporákům, pračkám, v lištách či zasekání elektřiny 
do betonu, začištění omítek do původního stavu, kontrola 
stávající instalace, dotažení spojů. Tel. 604 516 344.

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

OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER. o

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

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

Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc, o

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

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

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

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

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

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné o

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

Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, o

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

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

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

P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. Tel. 602 151 310.
Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce  o

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

Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, o

mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243.
Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši  o

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

Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. o

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

LOGOPEDIE  o u Vás doma 250 Kč/45 min. Tel. 773 260 568.

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

Elektrikáři Kilián – Švarc. o

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

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

Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jističů, o

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

ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer  o

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

Bachova květová terapie, pomoc při zvládání o

obtížných životních situací, harmonizace mysli. 
Mgr. Jitka Sedláčková, tel. 602 284 962. 

Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! o  Nabízíme volná
parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova 
od 480,- Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory, 
slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. 
PO PŘEDPLACENÍ DVOU MĚSÍCŮ ZÍSKÁTE DALŠÍ DVA 
MĚSÍCE PARKOVÁNÍ ZDARMA.

Hodinový manžel David Praha  – Vám pomůže  o

vyřešit problém s veškerými opravami Vašeho 
bytu či domu. Provádíme tyto práce: malířské, 
instalatérské, zednické, zámečnické a také montáž 
nábytku a pokládání podlah. Jsme pro Vás k dispo-
zici na tel. 774 111 999. 

Výroba skříněk na míru – vyrobíme na přání cokoliv!  o

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

Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, o

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

Stavební práce na klíč – Fa. Kytír – rekonstrukce o

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

Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, o

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.
Vyfotografuji Vaši svatbu profesionálně  o dle Vašich 

představ. Tel. 737 169 031, mail: jitkadosoudil@seznam.cz.
Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení,  o

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

Hodinový manžel, malování, štukování, kompletace  o

nábytku. Tel. 603 305 211 Seher.
Zahradník – prořezávání peckovin a stříhání  o

živých plotů. Možná domluva na kácení stromů 
na zimu. Po-So 9–19 hod. 
Tel. 777 056 401.

Salon pro jorkšíry, Píškova 32. Tel. 603 890 000. o

Vedení účetnictví i pro SVJ, zpracování mezd,  o

daň z příjmu, DPH. Kontakt: dmu@atlas.cz., 605 966 539. 

OPRAVY���������	�
������������������	������

ANTÉNY, SATELITY�������
�������������	���������������

���	�
���@�����������������������������������	���
733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis

Lékárna 
Luka
Mukařovského 1985
Praha-Stodůlky
od metra Luka přes silnici
www.lukapharm.cz

✓ velmi široký sortiment,
 6 400 položek běžně skladem
 včetně zdravotnické obuvi
✓ příznivé ceny a doplatky
✓ erudovaný a vstřícný personál

věrnostní program
výrazné zvýhodnění

při opakovaných nákupech

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří

Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199
Husníkova 2087         www.calounictvi-cepela.cz

STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 
obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetnš revize,
výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

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

AUTOSERVIS VRÁNA – OPRAVY OS. VOZIDEL VŠECH ZNAČEK

TEL.: 603 117 059, 311 670 198   

WWW.AUTOVRANA.COM

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

www.elektroservisvolf.cz
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Inzerce

Nabízíme úklidy kanceláří. Jednorázové, občas- o

né malé zakázky, mytí oken. Spolehlivé služby. 
Tel. 724 270 411.

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  o

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

Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů,  o byt. 
jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
mirsmit@volny.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence  o včetně 
zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 
daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,
e-mail: vedeniucet@seznam.cz.

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

Zavedená RK přijme makléře. Tel. 608 066 796 o .
Hledám kadeřnici a manikérku ŽL Řepy. Tel. 728 995 661. o

Asistentku přijme ATDK (Praha). Tel. 608 066 796. o

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

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

Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském  o

kraji, nejlépe Praha 5. Tel. 722 509 948.
2+KK, 51 m o 2, Jinočany, novostavba 2007, 3.p., 

výtah, sklep, cena včetně vybavení 2.350,000 Kč + gar.
stání 199.999 Kč, možná i výměna za větší v Praze 13, OV. 
Tel. 724 076 015.

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

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

Prodám družstevní byt 3+1 naproti Central parku, o

projekt prodloužení lodžie. Tel. 603 254 632.
RK nevolejte! Prodám pěkný, světlý byt 3+1/L (78 m o 2, 

4. p) na V. Ohradě. Nový velký výtah, stoupačky a okna.
Cena k jednání 2 320 000,- Kč. Hypotéku zajistím. Další 
informace s fotem zašlu vážnému zájemci emailem.
Tel. 722 786 011.

Hotel ELMA Srbsko-Karlštejn. Kurzy, svatby,  o

promoce. Salonky-terasa-restaurace. Ubytování 
od 350,- Kč. Tel. 775 100 569.

Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M,  o

elektro předměty. AJ-i pro firmy, též tlumoč. 
a překladatel., ŽL mám. Přípr. též k reparátům a ke zkouš. 
Tel. 251 615 473, 728 435 079.

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

604 207 771.
Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná,  o

zkušená, důraz na komunikaci. Tel. 606 493 155.
Nabízím výuku něm. jazyka – Lužiny. o  774 536 627  Leona.
Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. o  733 363 404.
Hledám paní, která ráda háčkuje na dokončování mých  o

text. výrobků, Lužiny. 774 536 627 Leona.

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

Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  o

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
AIKIDO PRO DĚTI od 4 do 15 let  o

Správné bojové umění pro Vaše dítě. Zaručí jak schopnost 
obrany, tak i řád, pohybové dovednosti, schopnost 
soustředit se i správné dýchání a zdravý rozvoj těla, 
svalstva a kostry. Rozvoj životadárné energie „KI“.
Možnost přítomnosti i společného cvičení rodičů, čekárna 
s čajovnou a prodejnou, exkluzivní ekologické prostředí, 
vlastní parkoviště, zkušení učitelé a více než 25 let tradice 
školy nejen na Praze 13. Škola nese uznání a plaketu 
starosty MČ P13 za dlouholetou činnost v oblasti výchovy 
dětí a mládeže. 
AVALOKA, škola tradičních umění, Bellušova ulice 2759/72, 
Praha 13. Metro „B“ stanice Luka,
Bus 174, 225, 230, 249 stanice Amforová.
Tel. 777 311 083, E-mail: avaloka@seznam.cz,
Web: www.avaloka.cz 

JÓGA – STAROBYLÁ CESTA ZDRAVÍ A KRÁSY o

Jóga pro ženy i muže v krásném prostředí tradičního 
domu Avaloka. Jóga je prastarý způsob, jak prodloužit 
život, obnovit či udržet zdraví a rozvinout harmonii a krá-
su těla i ducha. Učitelé Jógy v Avaloce Vás zodpovědně 
a trpělivě povedou Vaší individuální cestou rozvoje. 
AVALOKA, škola tradičních umění, Bellušova ulice 2759/72, 
Praha 13. Metro: „B“ stanice „Luka“,
Autobus: 174, 225, 230, 249 stanice Amforová.
Tel. 777 311 083, E-mail: avaloka@seznam.cz,
Web: www.avaloka.cz 

Pedagog Mgr. doučuje češtinu mládež,  o dospělé 
i cizince. Tel. 732 634 246 nebo 226 216 991.

Hathajoga-joga pro každý den. Cvičení ásan, o

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

Učitelka SŠ doučí AJ každého. Tel. 604 963 075. o

AUTO·KO A BOHOU·

8.600 Kã

Tel.: 775 771 294 www.autoskolabohous.cz

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

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

www.starmont.cz

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

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

Koupím byt na Praze 5 (13). 
Osobní či družstevní vlastnictví. 

Případný dluh, exekuci či jiný závazek 
vyřeším. Platím ihned. Solidní jednání. 

774 311 968

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

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

Zaměstnání

Byty

Různé

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
 

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

 
Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA
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Inzerce

Nabízíme k dlouhodobému pronájmu garážová stání za o

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

Pronajmu uzamykatelnou garáž, P-5, Archeologická ul.  o

Mob. 724 179 145.
Pronajmu garáž Nušlova ul., 1500,- Kč/měs.  o

Tel. 605 272 707.
Nabízíme pronájem nebytových prostor v ulici o

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

Pronajmu garážové stání Smetáčkova 6 - Praha 13,  o

proti Lidlu. 750,- Kč měsíčně. Tel. 604 805 781.
Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u metra o

N. Butovice. Cena 1500,- Kč/měs. Tel. 737 219 454.
Nabízíme k dlouhodobému pronájmu nebytové prosto- o

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

Politická strana působící v Praze 13 o  hledá pro 
každodenní činnost sekretariátu nebytový prostor o ploše 
cca 30 m2 s přístupem k vlastnímu sociálnímu zařízení 
(WC a umyvadlo s teplou a studenou vodou). Jedná se 
o dlouhodobý (víceletý) pronájem. Preferujeme umístění 
v blízkosti metra B v Praze 13. Nájemné dle dohody. 
Nabídky zasílejte p. Řeháková. 
E-mail ovv.praha13@cssd.cz  nebo tel. 602 459 198.

Pronajmu samost. uzamč. garáž, Nušlova. Tel. 737 321 455. o

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

STK tel.: 257 210 963

Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny:
Po, St 7 - 17 hod.

Út, Čt 7 - 15,30 hod.

www.stkmotol.cz

STK Motol, Praha 5, Plzeňská 215b

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

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

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

OČNÍ OPTIKA   JL
v přízemí oční
kliniky

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

NOVĚ PNEUSERVIS 
SERVIS KLIMATIZACÍ 1000 KČ

 • DIAGNOSTIKA VOZIDEL
 • KATALYZÁTORY, KLIMATIZACE
 • TLUMIČE, ČEPY

BOTIČKY U DRÁČKA
totální výprodej - slevy až 250 Kč
Zrzavého 1083, Praha 6 - Řepy

www.botickyudracka.cz

Prodej–koupě–pronájem

 FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � sítě proti hmyzu
� lamelové dveře � garnýže a záclonové pojezdy
� výsuvné markýzy � zastínění teras, slunečníky

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety
� montáž doplňků VELUX

� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel.: 226 216 914, 739 426 643

www.antikvariat-nika.cz
Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,

ve středu 10.00–19.00 hod.
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Program klubů seniorů září 2012 

Klub seniorů I 
(pondělí 13 – 16 hod.)

   3. 9.  Po prázdninách opět v klubu             Svatava Bulířová

10. 9. Zajímavé zážitky z prázdnin
                Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)

                                           František Kundrát

17. 9. Podzimní olympiáda našeho klubu (v Lukáši)
                                          Richard Kouba

24. 9. Příprava na nový zahrádkářský rok         Ján Bandola

             Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
                                            František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

    4. 9.  Setkání po prázdninách při kávě, výběr a schválení
              programu na příští měsíce
11. 9.  Popřejeme k narozeninám a k svátku, přehra-

jeme si DVD Ze Švanďáčku do Tyláčku
13. 9.  Výlet s panem starostou do hořovického zámku 

(13 členů klubu)

18. 9. Duo Pajda – kavárnička pro starší

25. 9. Pásmo o Antonínu Dvořákovi             Eva Abrahamová

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 

a Svaz postižených civilizačními 

chorobami

   5. 9. Dojmy z dovolené                           všichni

             Informace o programech v září a v říjnu                        

Helena Hrdoušková

12. 9.  Informace o lécích a jejich užívání, novinky 

v léčbě cukrovky (pokračování)           Pavla Petříková

19. 9.  Herečka Daniela Vacková nám bude přednášet 

Erbenovu Kytici                  Daniela Vacková

26. 9. Význam fyzioterapie pro naše zdraví

Lenka Kubíková

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

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

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

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

3.–14. 9. Rekondiční pobyt v Soběšicích
       19. 9. Dieta diabetika
       26. 9. Výpočet diety

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

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Délka lidského života se prodlu-
žuje a oslava devadesátých naro-
zenin není nic až tak 
výjimečného. Když ale na jed-
nom místě slaví devadesátiny 
hned čtyři lidé, už to tak běžné 
není. A právě taková oslava se 
konala druhé červnové pondělí 
v Klubu seniorů I. Paní Olgu Zi-
movou, Marii Říhovou, Jarmilu 
Kejhovou a pana Bohumila Fořta 
spojuje to, že mají v rodném listě 
uvedený rok narození 1922.

Gratulantů se tentokrát sešlo 

opravdu hodně - starosta David 
Vodrážka, jeho zástupce Aleš 
Mareček, ředitel Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13 Jiří Mašek, 
zástupci úřadu i střediska a sa-
mozřejmě členové klubu. Ti 
všichni jim přišli do dalších let 
popřát pevné zdraví, štěstí a ra-
dost z každého dne. 

„Přál bych vám, abyste se tady 
mohli i nadále scházet a dohro-
mady sdílet svoje radosti i sta-
rosti. Radnice se bude snažit vám 
k tomu udělat to nejlepší zá-

zemí,“ řekl mimo jiné sta-
rosta David Vodrážka, 
který oslavencům pobla-
hopřál jménem svým 
i za městskou část. 

A co by si do dalších let 
přáli naši oslavenci? Aby 
se tady dobře žilo mladým 
i těm dříve narozeným 
a samozřejmě zdraví.

                                               Eva Černá 

Dohromady jim je třistašedesát let
O tom, že sportovat se dá v kaž-
dém věku, se koncem června pře-
svědčila dvacítka členů Klubu 
seniorů II. Sportovní pětiboj, 
který navázal na podzimní spor-
tovní desetiboj, opět 
na prosbu vedoucí klubu 
Milady Tomašovičové, 
připravil Pavel Vykydal 
z Home Senior 
(www.homesenior.cz). 
 „Je skvělé, že jsme se 
opět sešli a mohli si vy-
zkoušet zajímavé spor-
tovní disciplíny jako je 
golf či originální pétan-
que,“ řekl realizátor. 
„Senioři se skutečně ba-
vili, ale také zápasili o každý bod. 
Na konci je čekaly hezké ceny. 
Hlavní ale samozřejmě bylo se 
protáhnout, nadýchat se čers-
tvého vzduchu a vyzkoušet mo-
toriku a šikovnost svých prstů, 
ale také procvičit mozkové závity 
při vymýšlení nejlepší taktiky.“

Soutěžící si na hřišti u Domu 
pro seniory Lukáš vyzkoušeli 
i nové disciplíny jako např. 
střelbu na běžící cíl, badminton, 
světovou premiéru měl pet pé-

tanque, kde těžké železné koule 
nahradily koule ze slisovaných 
PET lahví. Nešlo o fyzicky na-
máhavé soutěže, takže je všichni 
bez problému zvládli. Sobě 
i ostatním dokázali, že soutěžní 
duch jim rozhodně nechybí.

                                            Eva Černá

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

PRODEJ 2+kk, 43 m², 
P 5 - ul. Jaroslava Foglara
Cihlová novostavba z roku 2008. Koupelna 
s vanou, WC samostatné. Orientace na V. Ga-
rážové stání. Nízké měsíční poplatky. Klid-
ná lokalita v blízkosti Prokopského údolí.
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytů, od 38 m² do 80 m², 
P 5 - ul. Jindřicha Plachty
Kompletně zrekonstruovaný dům s veškerým 
komfortem. Projekt se nachází 5min chůzí 
od nákupního centra Anděl. K dispozici jsou 
byty 1+kk - 3+kk a 5 malých ateliérů. 
Tel. 224 326 768 Natalia Terenina

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

PRODEJ bytu 2+1, 57 m², 
P 13 - ul. Husníkova
Orientace na východ, velká lodžie, vý-
hled do zeleně. Podlahy – dlažba, lami-
nát. Dům je po kompletní rekonstrukci. 
Byt je možno fi nancovat hypotékou. 
Tel. 224 326 768 Ing. Kateřina Chlupáčová

PRODEJ RD, 164 m², 
P 13 - Třebonice
Současná dispozice je 3kk se zahradou 502m². 
Nachází se na okraji Prahy s dobrou dostup-
ností na metro Luka. Vhodný k celoročnímu 
pobývání nebo k rekreačním účelům. 
Tel. 235 310 654 Dana Máchová

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

PRODEJ bytu 2+kk, 57 m², 
P 13 - ul. Jeremiašova
5. patro s nádherným výhledem do Pro-
kopského údolí. Orientace na JV. Podla-
hy z týkového dřeva, stmívače světel, 
velkoformátová dlažba v koupelně. 
Tel. 224 326 768 Anastasia Khaymina

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

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

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

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

PRODEJ bytu 4+1, 120 m², 
P 5 - Barrandov
Mezonetový byt s dvěma zahrádkami 
v komplexu Kaskády III. K bytu patří samo-
statná zděná garáž.  Je ideálním řešením pro 
rodinu s dětmi. Ihned volný k nastěhování.
Tel. 251 815 902 Artem Egorov

PRODEJ KO, 104 m², 
P 5 - Hlubočepy
Cihlová novostavba z roku 2006. Možnost 
přikoupení vedlejšího KO o velikosti 14 m².
Parkování je zajištěno vedle objektu. Ideální 
k zařízení ordinace, obchodu či kavárny. 
Tel. 251 815 902 Oksana Vorochta

PRODEJ RD, 750 m², 
P 5 - ul. 5. máje
Atypický dvoupatrový dům. Možnost přikoupit 
sousední dům. Měsíční náklady pouze 7.500,- Kč! 
Lze využít jako penzion, internát, sídlo fi rmy, 
sportovní zařízení, lékařské zařízení a podobně.  
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

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

PRODEJ bytu 3+1, 95 m², 
P 13 - ul. Zvoncovitá
10. patro panelového domu s výtahem. Dům 
po částečné rekonstrukci. Krásný výhled na J a S. 
Koupelna zděná s vanou. WC zvlášť. Podlahy - 
lino a koberec. Je možná výměna za jiný byt.
Tel. 224 326 768 Alexandr Hychka

PRODEJ bytu 2+1, 69 m², 
P 13 - ul. Petržílkova
Zajímavě řešený, tichý a světlý po celý den. Mož-
nost rekonstrukce na 3+1. Orientace na V a J. 
Koupelna a WC zvlášť. Do domu jsou 3 vchody, 
1 bezbariérový. Garážové stání v ceně bytu! 
Tel. 224 326 768 Maxim Burkovský

PRODEJ bytu 3+kk, 95 m², 
P 5 - ul. Sazovická
Nadstandardní byt, čtyři terasy, orientace 
na S, J a Z. Okna z izolačního skla. Instalo-
ván bezpečnostní systém, předokenní žaluzie. 
Společné uzamčené zádveří se dvěma byty.
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 3+1, 105 m², 
P 13 - ul. Seydlerova
Mezonetový byt. Orientace S a J. 2 x 
komora, 2x samostatné WC. Zasklená 
lodžie, mrazuvzdorná dlažba. K na-
stěhování ihned.
Tel. 224 326 768 Kolja Kyryk

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

PRODEJ bytu 4+1, 109 m², 
P 13 - ul. Suchý Vršek
Mezonetový byt s lodžií. 7. patro panelo-
vého domu. Částečná rekonstrukce, plas-
tová okna na V a Z. Volný výhled na V a Z. 
Je možná výměna za menší byt na P 13.
Tel. 224 326 768 Alexandr Hychka

PRODEJ bytu 3+1, 82,5 m², 
P 13 - ul. Modrá
Byt má zděné jádro, koupelnu s vanou, WC 
zvlášť. Podlahy plovoucí, dlažba. Zasklená 
lodžie na východ do vnitrobloku. Orientace 
na V a Z s výhledem na Centrální park. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

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

STAŇTE SE 
NAŠIMI KOLEGY

 Pobočka Butovice Pobočka Luka
 Tel. 604 133 108 Tel. 603 529 862
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Prázdniny bývají většinou dobou 
odpočinku, ale letos tomu tak 
ve Mlejně nebylo. V červenci 
a srpnu bylo jen pár volných dnů. 

Nejdříve po náročné sezoně začal 
hned 1. července první meziná-
rodní mládežnický projekt Grind 
Storming podpořený grantem 
Evropské komise. Setkaly se sku-
piny mladých lidí z Francie, 
Egypta a České republiky a spo-
lečně se během 10 dnů seznamo-

valy s tím, jak se připravuje 
divadelní projekt. Samy si vymys-
lely svoje představení, uspořádaly 
propagační průvod  Prahou 13 

a poslední 
den uvedly 
perfor-
mance 
ve Mlejně 
pro veřej-
nost. Cíl 
projektu, 
tedy aby se 
mladí se-
známili 
zblízka 
s mentali-

tou odlišných kultur, byl určitě 
beze zbytku splněn. 

Od začátku provozu Mlejna 
stále roste počet těch, kteří na-
vštěvují kurzy akrobacie. Proto 
jsme kromě tradičních kurzů za-
řadili do programu také choreo-
grafickou dílnu a workshopy 

zaměřené na bezpečnost a fyzio-
terapii pro akrobaty. Cirkus 
Mlejn připravuje nové předsta-
vení, takže se také pilně zkoušelo. 
Bude se jmenovat Dynamo, hlav-
ním tvůrcem je finská choreo-
grafka Ilona Jäntti, podílí se 
na něm neobvykle velké množství 
účinkujících. Na premiéru a první 
reprízy pozveme diváky v listo-
padu. 
Závěrem 
prázdnin 
vystoupil 
Cirkus 
Mlejn 
i jeho za-
hraniční 
partneři 
na festivalu 
Letní 
Letná. 

V srpnu 
proběhl již 
počtvrté 

dětský cirkusový příměstský 
tábor. Letos se zapojil rekordní 
počet 33 dětí a 7 lektorů. Děti 
byly letos mimořádně ukázněné 
a soustředěné, nejvíce je bavila 
trampolína, vzdušná akrobacie 
na hrazdě a šálách a skákací boty. 
Páteční závěrečné vystoupení 
skutečně stálo za to.      

Dagmar Roubalová, KD Mlejn

Léto ve Mlejně bylo rušné

Program klubu Mlejn září 2012

Divadlo

   2. 9. ne 19.00 EMÍLIE
Letní Letná   Akrobacie na šálách. Živá originální hudba v podání Alžběty 

Kostrhunové byla v roce 2011 oceněna na italském Festival Tea-
trale Internazionale "CASTELLO DI GORIZIA".

    Představení se koná na Letné v rámci festivalu LETNÍ LETNÁ. 
Více na www.letniletna.cz. 

Děti    začátky 15.00, není-li uvedeno jinak  

Pravidelné dětské pohádky uvádíme od 7. října. Vždy v neděli od 15.00.
Nově ve Mlejně!   pořady pro školy a školky (divadelní a akrobatická představení, 

taneční vystoupení, akademie, karnevaly, apod., možnost pre-
zentace vlastních školních aktivit). Od září 2012.

Sledujte na www.mlejn.cz v sekci programy pro školy a školky!

  7.  10. ne 15.00 ZLATÁ RYBKA
   hraje: Naoko Taniguchi, režie: Zoja Mikotová
   scénografie: Yumi Hayashi
    Pohádka je nejen příběhem o dobrém rybáři a jeho chamtivé 

ženě, ale také o člověku a jeho vztahu k bohatství moře.
     Představení je určeno pro rodiny s dětmi od pěti let, hraje se 

hlavně česky a trochu i japonsky.
    Vznik představení podpořila japonská nadace Japan Foundation.

Koncerty:

 6.   9. čt 16.30 HLASování
   Koncert žáků Školy moderního zpěvu Lukáše Jindry.
30. 9. ne  19.30 ASONANCE – zahajovací koncert podzimní kulturní sezony
10. 10.  st  19.30 NEZMAŘI České Budějovice
   Koncert k  2. narozeninám nového Mlejna.
17. 10.  st  19.30 OZVĚNY PORTY 2012  Hrají: VASILŮV RUBÁŠ + host…
24. 10.  st  19.30   Simona KLÍMOVÁ a Michael JANÍK v pořadu 

„Starej a mladá“
31. 10.  st  19.30 ROHÁČI – po delším čase opět ve Mlejně
  7.  11.  st  19.30 Miky RYVOLA + přátelé
14. 11.  st  19.30 BLUE EFFECT

Různé:

WORKSHOPY
3. 9. –  4. 9.   WORKSHOP CLOUD SWING (Prověšené lano) 
Po – út     Pokračování oblíbeného workshopu s Lucie N´Duhirahe (CH)
17.00  –  20.00   a Francescou Hyde (GB), tentokrát se budou zkoušet také prvky se 

záchranným pásem (lonž)! 
   Cena: 1 300 Kč
    přihlášky a info: Jana Klimová, kurzy@mlejn.cz, 

tel. 608 111 516
   Více na www.mlejn.cz.
11.  9.  a  13. 9.  WORKSHOP AERIAL HOOP neboli VISUTÝ KRUH
Út a čt   Dvoudenní workshop pro všechny úrovně pokročilosti povede
17.00 – 20.00   Ilona Jäntti (FI), akrobatka a choreografka, absolventka cir-

kusové školy Piloterna ve Švédsku a taneční školy Trinity Laban 
ve Velké Británii. Kapacita: 9 účastníků

    přihlášky a info: Jana Klimová, kurzy@mlejn.cz, 
tel. 608 111 516

   cena: 1 200 Kč
   Více na www.mlejn.cz.
17. 9. – 18. 9.  WORKSHOP ŠÁLY A VERTIKÁLNÍ LANO se Stéphanie
Po – út    N´Duhirahe Workshop pro mírně pokročilé, středně pokročilé
17.00 – 21.00   a pokročilé akrobaty bude zaměřen na techniku šál a lan, pre-

cizní provedení základních figur a učení se nových. Na pro-
gramu budou také pády a posilovací cvičení na šálách a lanech. 
Cena: 1 100 / 900  Kč při zaplacení do 3. 9.
kapacita: 11 účastníků, přihlášky a info: Jana Klimová, 
kurzy@mlejn.cz, tel. 608 111 516

KURZY
I v této sezoně budou probíhat pohybové a hudební kurzy pro děti, mládež i do-
spělé. Opět bude otevřen divadelně cirkusový kurz pro děti a mládež (nově i Teen cirkus – 
od 14 let), kurz vzdušné akrobacie na hrazdě i šálách pro mládež a dospělé (začátečníci 
a pokročilí). V nabídce je rovněž kurz pilates, street dance nebo břišních tanců. Rovněž pokra-
čuje výuka v Rockové škole Come To Jam (bicí nástroje, elektrická kytara, baskytara), klavírní 
škola, kurzy klasické kytary a houslí. Zpěv vyučuje Škola moderního zpěvu Lukáše Jindry.
Podrobné informace o kurzech a přihlášku ke stažení najdete na www.mlejn.cz.

POŘADY PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
11. 10. čt  9.00 NEZMAŘI pro školy (1. stupeň ZŠ)

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13
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Kalendář akcí září

Sobota  1. 9. • 9.00
X. Stodůlecký vodník 
Retenční nádrž v Centrálním parku

SDH Stodůlky pořádá v pořadí již desátý ročník nezvyklého 
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou 
částí – plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Při-
hlásit se můžete u pana Koutka na tel. 604 791 592. Pre-
zence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno. Více informací 
najdete na www.sdhstodulky.ic.cz.

Sobota 1. 9. • 10.00
Cyklistický závod 
Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky 
Start u Avtoexportu ve Stodůlkách

Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na již tradiční závod 
na trati Stodůlky – Řeporyje – Ořech – Chýnice – Kuchař – 
Karlík – Dobřichovice – Lety – Mořina – Hlásná Třebaň – 
Karlštejn a dále po tradiční trase přes Kuchař do Řeporyj. Cíl 
je v Řeporyjích, ulice Krteňská, na vrcholu stoupání. Podrob-
nosti k závodu získáte na www.csstodulky.cz.

Soboty 1. a 8. 9.
Dny otevřených dveří v Jezdeckém středisku 
Zmrzlík s možností zápisu
Na Zmrzlíku 3, Praha 5 – Řeporyje

Jezdecké středisko Zmrzlík DDM hl. m. Prahy pořádá dny 
otevřených dveří s možností zápisu. Návštěvníci se mohou 

těšit na tradiční 
svezení, a to 
po celý den 
zdarma. Odpo-
lední dopro-
vodný program 
bude zahájen 
ve 14 hodin, kdy 
bude možné 
prohlédnout si 
stáje, proběh-
nou i komento-
vané ukázky 
disciplín jezdec-
kého sportu, 
kterému se děti 
mohou 

v kroužku učit. Spojení: autobus č. 256 od stanice metra 
Luka. Více informací na www.ddmpraha.cz, 
tel. 257 960 245 nebo zmrzlik@ddmpraha.cz.

Sobota 1. – neděle 16. 9.
Zápis do jezdeckých kroužků
Na Zmrzlíku 3, Praha 5 – Řeporyje

Přihlásit se mohou děti již od 6 let, malé, velké, zkušené i ty, 
co s koníky zatím žádné zkušenosti nemají. Otevřené jsou 
3 kroužky: přípravka, začátečníci a pokročilí. Se zařazením 
do kroužků vám rádi pomohou naše cvičitelky. Bližší infor-
mace najdete na www.ddmpraha.cz nebo nás můžete kon-
taktovat na tel. 257 960 245 nebo zmrzlik@ddmpraha.cz.

Neděle 2. 9.  • 15.00
Koncert pro park
Centrální park (před bývalým DDM)

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 
prázdnin. Čeká na vás kulturní zážitek, který potěší všechny 
generace. Můžete se těšit na  Mazec, Karla Kahovce, 
 Rybičky 48, Martina Maxu, Helenu Zeťovou a Davida Kollera. 
Občerstvení je zajištěno.

Pondělí 3. 9. • 10.00
Hurá do školy
Centrální park (před bývalým DDM)

Zábavné dopoledne na přivítanou pro všechny prvňáčky 
Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi a dárky.

Pondělí 3. – sobota 29. 9.
Výstava ke 40. výročí časopisu pro neslyšící 
Gong!
Kavárna Vesmírna, Ve Smečkách 5, Praha 1

U příležitosti 40. výročí založení časopisu sluchově postiže-
ných Gong! proběhne výstava neslyšících fotografů – Luďka 
Lauermanna, Marie Basovníkové a Daniely Hyklové, 
na které budou prezentovány básně neslyšící autorky Elišky 
Vyorálkové. V úterý 18. září od 17. 30 hodin se v rámci 

oslav Mezinárodního dne neslyšících v kavárně uskuteční li-
terární večer spojený s četbou básní a povídek neslyšících 
autorů tlumočených do znakového jazyka. 
Více na www.gong.cz.

Úterý 4., čtvrtek 6., úterý 11. a čtvrtek 13. 9. 
Aqua aerobik – Dámský klub Linie
Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, 
Nové Butovice

Zveme vás na zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 
klubu Linie na září 2012 až leden 2013, které se uskuteční 
ve dnech 4. 9. (20 – 21 hod.), 6. 9. (17 – 18 hod.), 
11.  a 13. 9. (19.30 – 20 hod.). Kurzy jsou každé úterý nebo 
každý čtvrtek od 20 do 21 hod, začínáme 11. a 13. 9. ve 
20 hodin. Cena pololetního kurzu je 3 800 Kč. 
Podrobnější informace – Hana Jenčová, tel. 602 805 633, 
www.klublinie.atlasweb.cz.

Úterý 4., čtvrtek 6. a pondělí 17. 9.    
 • 12.00 – 17.00
Zápis do Tanečního studia Mirabel
Vestibul FZŠ Trávníčkova

Taneční studio Mirabel pořádá pro děti ve věku 6 – 10 
a 10 – 15 let zápis do skupin irského tance. Tréninky probí-
hají v úterý a ve čtvrtek v Základní škole Trávníčkova 1744. 

Zápisy budou probíhat ve vestibulu školy. V případě nenapl-
nění kapacity kurzu je možné se přihlásit kdykoli v průběhu 
školního roku. Přidejte se k nám a zažívejte s námi úspěchy 
na soutěžích a vystoupeních. Více informací o kurzech a na-
šich úspěších naleznete na www.tsmirabel.cz. 

Středa 5. 9. •  9.00 - 17.00
Den otevřených dveří

Dětské zábavní centrum Sloníkov, Galerie Butovice 

Přijďte si vyzkoušet balet, cvičení rodičů s dětmi, minihokej, 
balanční cvičení, znakování s miminky, taneční přípravku 
Domino, první krůček k písničce a další. Všechny kroužky za-
čínají od 10. 9. 
Nesehnali jste školku či jesličky? Nabízíme pravidelné 
hlídání dětí už od 2 měsíců. Cena 50-60/hod. Více na www.
slonikov.cz.

Středy 5. a 12. 9., pondělky 10. a 17. 9.   
 • 17.00 – 18.00
Zápis do Tanečního a Hudebního studia 
Dukát 
V hale FZŠ Mezi Školami 

(metro Hůrka nebo Nové Butovice)
Taneční studio Dukát – výuka pop baletu ve stylu disco, 
hip-hop, street-dance, video-dance, scénického tance pro 
věkové kategorie 6 – 9 let, 10 – 15 let. Výuka 2x týdně 
60 minut ve FZŠ Mezi Školami, vždy v pondělí a středu 
(15 – 16 mladší skupina, 16 – 17 starší skupina). Odborné 
vedení a choreografie Zlata Tabachová, Valentina Nikolenko.
Hudební studio Dukát – výuka aktivní hry na klavír pro 
věkovou kategorii 6 – 15 let různých stupňů pokročilosti. 
Hodina 1x týdně ve FZŠ Mezi Školami v odpoledních hodi-
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nách podle domluvy. Odborné vedení prof. Inessa Lunová. 
Další informace podá Irena Tabachová na tel. 603 553 279.

Sobota 8. 9. • 9.30
Memoriál J. Holečka
Sportovní areál Třebonice

Zveme vás na Memoriál J. Holečka ve štafetě a požárním 
útoku. Své síly změří muži, ženy a děti. 

Neděle 9. 9. • 12.00
Albert Triatlon Tour 
U Galerie Butovice 

Amatérská série triatlonových závodů pro děti z dětských 
domovů i řad veřejnosti Albert Triatlon Tour míří do finále. 
Finále celorepublikových závodů, kterých se zúčastnilo v le-
tošním roce na 1 000 dětí, proběhne v neděli 9. září 
od 12.00 hodin u Galerie Butovice v Praze. Akce je určena 
nejen pro finalisty ve všech pěti věkových kategoriích, ale 
také pro všechny děti, které si sem přijedou zazávodit po-
prvé. Na výherce čeká lákavá výhra v podobě profesionál-
ních kol Author. Všechny zúčastněné čeká také zábavný 
doprovodný program. Zaregistrovat se na finále můžete po-
mocí registračního formuláře nebo od 11.00 na místě zá-
vodů. Více na www.nadacnifondalbert.cz. 

Čtvrtek 13. 9. • 17.30
Odpoledne s tenisem
Základní škola Klausova, Velká Ohrada

Tenisová škola Tallent připravuje pro všechny předškoláky, 
školáky i dorost podzimní trimestr tenisových kurzů. 
Ve čtvrtek 13. září v 17.30 hod. vám v rámci akce Odpoledne 
s tenisem zdarma ukážeme, jak probíhá tréninková hodina 
a rádi zodpovíme všechny dotazy. Více na www.tallent.cz, 
tel. 224 815 871, 603 527 172 a na str. 15.

Čtvrtek 13. 9. • 19.30
Třináctého na třináctce – folk a blues
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Srdečně zveme na čtvrtý letošní koncert z cyklu Třináctého 
na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát opět pozval hu-
debního hosta, kterým bude písničkář Jakub Noha, jehož 
tvorba se pohybuje na pomezí folku, blues a rocku. Doporu-
čené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Koncert finančně 
podpořila MČ Praha 13, Nadace život umělce a Nadace 

Český hudební fond. Místa si můžete rezervovat na mailu 
13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 15. 9. • 9.00
Pražské cyklozvonění 2012
Centrální park u dětského hřiště pod tubusem
metra u Nepomuckého rybníka

Srdečně vás zveme na Pražské cyklozvonění – rodinnou akci 
na kole po cyklotrasách v Praze se zábavným programem, 
která se koná v rámci Evropského týdne mobility. Společně 
ji pořádají Městské části Praha 11, 12, 13, 4, 5, Libuš, Slive-
nec, Řeporyje, Velká Chuchle a Újezd ve spolupráci s Nadací 
Partnerství a hlavním městem Praha. Cyklisté dostanou 
na startu trička s logem Pražského cyklozvonění a zvonky. 
Cyklistická přilba je povinnou vlastní výbavou a doporuču-
jeme vzít i zámek na kolo. Akce je vhodná pro děti cca 
od 7 let. Zábavný odpolední program pořádá tentokrát 
MČ Praha 12 v areálu Oddechové louky U Soutoku, která je 
v blízkosti jedné z hlavních pražských cyklotras A2 Modřan-
ská. Pro účastníky jsou připraveny soutěže, hry, mobilní cyk-
lodílna a také při hezkém počasí možnost koupání a další. 
Více na www.cyklozvoneni.cz.

Sobota 15. 9. • 10.00
Super den v Helppes
Areál Helppes – Motol, roh Plzeňské 
a Zahradníčkovy ulice

Nejprestižnější a největší akcí Centra výcviku psů pro posti-
žené Helppes je každoroční veřejná slavnostní promoce 
psích studentů s názvem Super den. Tento den se stává 
opravdovým super dnem pro mnoho klientů, protože zde 
přebírají svého nového psího pomocníka z rukou patronů – 
významných a populárních osobností ze světa showbyznysu 
a veřejného života a jejich nový psí pomocník zde získává 
certifikát a stává se tak „právoplatným“ čtyřnohým pomoc-
níkem. Letos přislíbili účast např. Karel a Ivana Gottovi, Jan 
Čenský, Lenka Filipová, Jan Potměšil nebo Marta Kubišová. 
Vstupné je dobrovolné. Tram 9 a 10 do zastávky Hotel Golf, 
vchod cca 20 metrů. Více na www.helppes.cz, 
info@helppes.cz.

Neděle 16. 9. • 10.00
Sranda výstava Haf Bez Obav
Výcvikový prostor v ulici K Hájům, Stodůlky 

Zveme vás na v pořadí již pátou výstavu pro všechny pejsky 
a jejich páníčky. Zájemci budou mít navíc možnost nakoupit 

si pro své pejsky 
pamlsky, hračky 
nebo třeba kynolo-
gickou literaturu. 
Součástí výstavy 
budou ukázky 
dogfrisbee a dog-
dancingu, ukázky 
práce odchytové 
služby Vet-service 
a možná někdo z vás odejde s novým psím kamarádem ze 
Soukromého depozita pro opuštěné a týrané psy DogPoint. 
Více informací získáte na www.hafbezobav.cz, 
alca@hafbezobav.cz, tel. 775 317 042.

Neděle 16. 9. • 14.00
O nejsympatičtějšího pejska 2012
Restaurace Mlýnský domov, náměstí 5. května 29,
Jinočany

Soutěž pro psy všech ras a velikostí o hodnotné ceny a zá-
bava pro jejich pány. Soutěží se v kategoriích nejroztomilejší 
psovod (Mladý vystavovatel), nejposlušnější pes, nejzábav-
nější pes. Účast je zdarma, stejně jako velká trampolína pro 
děti. Proběhne ukázka výcviku psů, agility. Občerstvení je 
zajištěno. Pravidla soutěže a registrace 
na www.mlynskydomov.cz.

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

Zveme vás na výstavu obrazů malíře, který zaujímá pevné 
a respektované místo v současné české výtvarné kultuře. 
Výstavu umělec pořádá ke svému životnímu jubileu.

Sobota 22. 9. • 9.00 – 13.00
Poznávat a chránit
Start a cíl je u radnice Prahy 13, 
Sluneční náměstí

Městská část Praha 13 pořádá již čtvrtý ročník turistické 
soutěžní hry Poznávat a chránit. Start bude možný v době 
mezi 9. a 13. hodinou od radnice. Připraveny jsou různě ná-
ročné trasy. U radnice bude pro účastníky připraven další 
program. Spolupořadatelem akce jsou Lesy hl. m. Prahy 
a skautská střediska Vatra a Hiawatha. 

Sobota 22. 9. • 10.00 – 14.00
Vosková batika
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada 

S sebou vezměte bavlněné pláténko, kovové špendlíky, no-
viny, tužku a papír na poznámky. Ostatní dodáme. Kurzovné 
120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 
Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 22. 9. • 13.00 – 16.00
Oslava Mezinárodního dne neslyšících
Pěší zóna u výstupu z metra Anděl, Praha 5

ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 
a jejich přátel vás zve na oslavy Mezinárodního dne neslyší-
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cích. Na programu jsou koncerty skupin Cava, Spálený su-
šenky, Traband, Dallo, zpěv ve znakovém jazyce, prezentace 
organizací a praktické dílny o tom, jak komunikovat s nesly-
šícími, jaké je to slyšet s kochleárním implantátem a jak je 
obtížné odezírat. Budeme se pokoušet o rekord -  nejvíce lidí 
v bílých rukavičkách tleskajících ve znakovém jazyce. Akce je 
určena pro slyšící i neslyšící veřejnost. Přijďte spojit naše 
světy! 

Sobota 22. 9. • 13.00 – 21.00
3. Česko-německý Oktoberfest
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1, 
Jinonice

Německá škola v Praze 
zve děti i dospělé 
na odpoledne plné her, 
hudby a dobrého jídla. 
Oktoberfest bude se-
tkáním mnoha národ-
ností a kultur, vystoupí 
školní kapely i pravá 
bavorská kapela. Pro 
děti budou připraveny 
atrakce, soutěže, malo-
vání na obličej, dílničky 
a mnohem více. Ani 

rodiče nebudou ochuzeni o možnost výhry. I na ně čeká ně-
kolik dospěláckých úkolů. Vstup zdarma. 

Sobota 22. 9. • 17.00 – 22.00
Oslava výročí ASNEP a časopisu Gong!
Radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 13

Večerní oslava 20 let od založení ASNEP – Asociace organi-
zací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel a 40 let od za-
ložení časopisu Gong! pro sluchově postižené, která se koná 
pod záštitou místostarosty Aleše Marečka. Na programu je 
historie ASNEP a Gong!, taneční a divadelní vystoupení, 
volba Miss ruce a další soutěže. Tlumočení zajištěno. Výtěžek 
z akcí bude věnován na podporu organizace ASNEP a tlumoč-
nických služeb pro neslyšící. Akce jsou zapojeny do projektu 
Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Vstupné 
250 Kč, při rezervaci do 15. 9. jen 200 Kč. Rezervace 
na tel. 235 521 412, e-mail: asnep@volny.cz. 

Neděle 23. 9. • 10.00 
Memoriál J. Dobiášové 
Sportovní areál Třebonice 

Proběhne také disciplína hry Plamen – 60 metrů s překáž-
kami – pro mladé hasiče.

Neděle 23. 9. • 16.00 – 18.00 
Manželské večery
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986 

Manželské večery tvoří osm setkání, vždy jedno za 14 dní. 
Záměrem kurzu je pomoci všem manželským párům posí-
lit a prohloubit jejich partnerský vztah. Kurz dává manže-
lům výbornou příležitost strávit čas spolu jako pár 

a přitom se zabývat důležitými otázkami svého manžel-
ství. Manželské večery jsou velice praktické, pomohou 
vám získat a osvojit si důležité dovednosti, abyste mohli 
vytvořit hezké manželství na celý život. Každý večer do-
stanete příležitost dát si něco dobrého na zub a přitom 
naslouchat a povídat si. Budete mít jako pár dostatek času 
k rozhovoru o tématu večera. Skupinová diskuse není sou-
částí kurzu, soukromí párů je plně respektováno. Hlídání 
dětí během setkání zajištěno. 
Více na lenka.fialova@gmail.com, www.13ka.cz.

Úterý 25. 9. • 18.30
Učitelem v nitru Himaláje
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice 

Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás 
zve na přednášku z cyklu Prokopská zastavení, tentokrát 
na téma: Učitelem v nitru Himaláje. Čeká vás promítání 
a povídání o cestě, životě, učení i poučení učitele Sluneční 
školy uprostřed zimní Himaláje (www.surya.cz). Večerem 
bude provázet Libor Širůček. Vstup bezbariérový, vstupné 
dobrovolné.

Pondělky 1. 10. – 19. 11 • 19.00
Manželské večery na Hůrce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice 

Srdečně zveme na osvědčený program obnovy manželství 
pro manželské páry. Čeká nás osm pondělních večerů v pří-
jemném prostředí. Začínáme večeří, poté následují pro-
mluvy vedoucího páru a pak to nejdůležitější – rozhovory 
v soukromí mezi vámi dvěma. Kurz je založen na biblických 
principech a jeho heslo je: Dobré manželství lze ještě zlep-
šovat, problémy v manželství se dají řešit. Cena kurzu pro 
pár je 1 500 Kč. Závazné přihlášky na milos.padevet@se-
znam.cz nebo 604 436 377 (manželé Padevětovi). Platby 
budou probíhat na prvním večeru. Kurz pořádají ve spolu-
práci Římskokatolická farnost Praha – Stodůlky, Křesťanské 
společenství Praha a Centrum pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském. Více na www.manzelskevecery.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky a pátky   
 • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Miniškolička
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateř-
skou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální 
péči.

Odpolední kurzy:
Úterý  • 16.00 – 17.00
divadelní hernička
Čtvrtek  • 16.00 – 17.00
výtvarné hrátky
Pátek 7. 9. • 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00
Den otevřených dveří 
Přijďte se podívat a pohrát si do Stodůlky. Těšíme se na vás.
Více informací získáte na telefonu 604 289 820 

nebo na www.mcstodulka.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Zápisy do kroužků a klubů  
Zápisy do kroužků a klubů pořádaných DDM Stodůlky 
na volná místa stále pokračují. Nabízíme zájmové aktivity 

pro rodiče s dětmi na mateřské dovolené, předškolní děti, 
školáky, mládež i dospělé zájemce. Ve 160 kroužcích u nás 
najdete činnosti hudební, pohybové, jazykové, tvořivé, 
technické a další speciální nabídky. Volná místa v době uzá-
věrky STOPu jsou v těchto zájmových útvarech Hurá 
do školy, Flétna, Kytara, Dramaťák, Keramika, Lidová dílna, 
Irský tanec, Základy baletu, Dopolední i odpolední cvičení 
pro dospělé, Kutil, Papíroví i plastikoví modeláři, Rybářský 
kroužek, Fotografický kroužek, Mladí redaktoři a Klub in-
struktorů. Aktuální volná místa a celkovou nabídku činností 
najdete na www.ddmstodulky.cz nebo se můžete informo-
vat na tel. 605 920 279,  251 620 266.

Hledáme instruktory
Dům dětí a mládeže hledá odvážné a šikovné lidičky od 12 
do 15 let na rozšíření řad klubu instruktorů. Láká vás připra-
vovat program pro ostatní? Chcete si vyzkoušet úkoly 
na soutěže a akce spíš připravovat a vést nežli plnit? Chcete 
si u toho užít legraci a vyzkoušet si práci v týmu i samo-
statné úkoly? V loňském školním roce byl klub instruktorů 
u přípravy a realizace akcí  – Cesta světel, Zimní a jarní 
dílna, Den bezpečnosti a Den dětí. Nové nápady při vymýš-
lení akcí, nadšení, dobrou práci i trpělivost na stanovištích 
ocenili všichni vedoucí jednotlivých akcí. Ve školním roce 
2012/2013 rozdělíme klub na ty, kteří chtějí připravovat 
i pomáhat na akcích a na ty, kdo mají čas jen na konkrétní 
pomoc na jednotlivých akcích. Věřím, že se sejde tým fajn li-
diček, kteří nejen pomohou, ale i si spolupráci s námi užijí.
Máte-li o klub zájem, napište na e-mail
m.gaydosova@ddmstodulky.cz. 

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Ukázkové hodiny HŠ Yamaha – zápis 
do kurzů
Děti jsou podle stáří rozděleny do dvou výukových stupňů – 
Robátka (4 – 18 měs.) a První krůčky k hudbě (do 4 let). Ná-
plní hodiny je zpěv, rytmika, používání jednoduchých 
hudebních nástrojů nebo pohybové vyjádření. Hodina je ur-
čena max. pro 12 dětí v doprovodu rodiče, místa pro ukáz-
kové lekce si proto rezervujte. Více na www.mcprokupek.cz.

Sobota 1. 9. • 10.00 – 19.00
Den pro rodinu
Botanická zahrada Trója 

A centrum pořádá v zahradě tvořivé, hudební a pohybové 
dílny – hrátky pro rodiny s dětmi, tanec a masáže pro celou 
rodinu, bubenická dílna a koncert. Indiánské byliny a léčení 
– tvořivá dílna v týpí od 11.00, 14.00 a 16.00 hod. Více na
www.acentrum.eu.

Sobota 8. 9. • 15.00 – 19.00
Bylinková cesta pro ženy – 
babí léto s jeřabinami
Kemp Drusus Třebonice

Cvičení jógy, tanec, bylinky a výroba keramic-
kých kachlů. Zájemce prosíme o nahlášení 
 nejméně týden předem. Vstupné 400 Kč                                                                    

Úterý 18. 9. • 9.00 – 12.00
Diskusní skupina ke kurzu Respektovat a být 
respektován
Bližší informace na www.mcprokupek.cz.
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Kalendář akcí září

Pátek 21. 9. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Nevíte jak malé neposedy zabavit? Chcete své ratolesti se-
známit s podobně starými kamarády? Navštivte každý 
pátek naši hernu se cvičením, zpíváním a malováním.

Úterý 25. 9. • 9.30 – 11.30
Přednáška – Cukr ano či ne? Čím sladit zdra-
věji dětem?
Poradí vám bylinářka Magdaléna Dobromila. Děti všeho 
věku lze vzít s sebou, herna je k dispozici. Vstupné 80 Kč.

Úterý 2. 10. • 9.30 – 11.30
Angličtina pro maminky 
Nově začíná angličtina s Jarmilou pro maminky s dětmi 
na MD. Více na www.mcprokupek.cz.

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

V týpí příprava 
indiánských pla-
cek na ohni, léči-
vého čaje 
a tvořivá dílna. 
Vstupné pro ro-
dinu 200 Kč. 
Večer možnost 
spaní v týpí 
s ohněm uvnitř. 
Zájemce prosíme 
o nahlášení pře-
dem. 
Více na 

www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Více informací o aktivitách Mateřského centra Proků-
pek a náplni jednotlivých setkání získáte na www.
mcprokupek.cz, nahlášení na akce předem – SMS 
na tel. 775 690 806.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY

FZŠ Trávníčkova a Spolkový dům, K Vidouli 727

5. 9. – Zápis do kurzů pro děti od cca 6 měsíců. Přijďte si 
k nám se svými předškolními dětmi zacvičit, zazpívat, učit 
se anglicky, tančit, seznámit se s Montessori. Více informací 
a zápis do kroužků na www.andelky.cz.

17. 9. – Zahájení kurzů Andělky! Těšíme se na vás v kur-
zech rytmika a tanečky, angličtina od 1,5 roku i od 3 let, 

pracovna Montessori od 1,5 roku, cvičení rodičů s dětmi 
a dalších! 
Více informací o Rodinném centru Andělky a jeho činnosti 
získáte na www.andelky.cz, andelky@andelky.cz,  
petra.miterova@andelky.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřená po - čt  9 – 12 hod. První týden 
(od 10. 9.) je ukázkový, informativní a vstup je zdarma.

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 
Otevřeno od 10. září. Pro děti je připraveno divadélko, 
 říkanky, výtvarka, zpívání, tanečky – to vše na téma sezná-
mení a rybičky. V pondělí spíše pro děti do 2 let, v úterý 
bude program zaměřen na děti starší 2 let (více básniček, 
od října angličtina…). 
Při povídání vám představíme lektorky, centrum i Třináctku. 
Přihlášení není nutné.

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina
Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 
a jejich doprovod. Od 10.30 hod. úvod ke konverzační ang-
ličtině se Stacy (s případným hlídáním dětí v herně). Anglič-
tina bude probíhat 10 týdnů, maximální počet účastníků je 
10, začne 3. 10. Zápis a informace o obojím bude probíhat 
12. 9. v rámci ukázkového dne. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna
Můžete si přijít pohrát a také se přidat ke zpívání a povídání 
s dětmi, které budeme hlídat během cvičení s Klárou, 
od 10.30 bude společné výtvarné tvoření.

Čtvrtky • 9.30 – 10.30
Rehabilitační cvičení s prvky pilates
13. 9. během ukázkové hodiny se lze přihlásit na cvičení 
s Klárou (děti lze nechat po domluvě hlídat v herně, kde pro 
ně bude připravený program). Cena za cvičení na pololetí 
600 Kč/14 lekcí nebo jednorázově 70 Kč (pokud je místo) 
a 30 Kč za hlídání.

Pátek 21. 9. • 17.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz v 16.45 hod. na parkovišti u Baumaxu (poblíž je za-
stávka autobusu 225 – Bavorská), s sebou cokoli na opékání 
a dobrou náladu na drobné hry v přírodě. V případě špat-
ného počasí se akce ruší.
Více o činnosti Rodinného centra Rybičky se dozvíte 
na www.rybicky.13ka.cz.

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986

Pondělky • 16.00 – 17.30
Dětský klub Savana
Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Každá 2. středa v měsíci  • 18.30 – 21.00 
Setkání klubu „young adults“. 
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Začínáme 13. 9. Více na 775 257 397, 
klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 16.45
Tancování na Třináctce
Pro kluky a holky od 9 do 13 let. Tancovat budeme irské a ži-
dovské tance, ochutnáme i scénický tanec a country. 
Vhodné pro úplné začátečníky. 
Více na www.klubrobinson.cz, u Evy Ždímalové 
na tel. 774 629 599, evka.zdimalova@email.cz.

Pátky • 16.45 – 18.30
Klub Robinson
Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, hry 
venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pinče-
sová obíhačka s kámošema, pokec. Vše důležité včetně fotek 
z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz, 
vedoucí: Daniel Jokl, 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� St 12. 9. ZDYMADLO ŠTVANICE. Navštívíme zdymadlo, jehož součástí jsou Helmov-
ský jez a soustava plavebních komor, které byly do nynější podoby vybudovány v letech 
1907 – 1912. Vstupte s námi do prostor „říčního království“ a poznejte zázemí pohybu 
plavidel na Vltavě. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce v 15.30 na zastávce tram. č. 3 Těšnov. Jednotná cena 
100 Kč. Alexandra Škrlandová
� Ne 16. 9. HOLEŠOVICKÉ FABRIKY ANEB CO VŠE SE V PRAZE VYRÁBĚLO. Vycházka 
Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. 
V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích více než 30 továren, pokusíme se alespoň ně-
které z nich připomenout. Začátek akce ve 13.30 na zastávce tram. č. 1, 3, 5, 25 Pražská 
tržnice (směr Holešovice). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská 
� So 22. 9. PALÁCOVÉ ZAHRADY POD PRAŽSKÝM HRADEM. Barevný podzim přímo 
láká uniknout shonu města, zabrousit do tichých zákoutí a okem spočinout na ladných 
tvarech sochařského a stavitelského umění. Projděte se s námi zahradami paláců pod 
Pražským hradem. Začátek akce v 10.00 před vstupem do zahrad (ul. Valdštejnská 14, 
Praha 1, Malá Strana). Cena100/70 Kč + vstupné do zahrad 80/50 Kč. 
Monika Koblihová
� Út 25. 9. KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ. Stavba proslulého slovinského ar-
chitekta Josipa Plečnika v sobě spojila moderní styl a tradici starou dva tisíce let způso-
bem zcela jedinečným. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme 
využít předprodeje vycházek.  Začátek akce v 16.00 před vstupem do kostela na náměstí 
Jiřího z Poděbrad (zastávka tram. č. 11 Jiřího z Poděbrad). Cena 100/70 Kč. 
Jaroslava Nováková
� Ne 30. 9. KRÁLOVSKÁ ZAHRADA ANEB ROZLOUČENÍ S ADÓNISEM. Vycházka vás 
seznámí nejen s památkami umístěnými v areálu Královské zahrady, ale pokusí se vám 
přiblížit „duši“ zahrady. Proč se lidé utíkali k řecké mytologii? Odkdy umisťujeme květiny 
do květináčů? Začátek akce ve 14.00 před vstupem do zahrady (zastávka tram. č. 22 Krá-
lovský letohrádek). Cena 100/70 Kč. Markéta Gausová Zörnerová
Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, 

tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

� „Lásko, uděláme si pěkný víkend?"
„Ano, zlatíčko…“ 
„OK, uvidíme se v pondělí!“

� Babička s dědečkem hlídají vnuka. Ba-
bička se ptá: 
 „Proč ten chlapec nechce spát? Mám mu 
zazpívat ukolébavku?“  
 Děda: „Víš co? Zkus to s ním nejdřív 
po dobrém.“ 

TO JSOU TEDA FÓRY

VAŠÍM OBJEKTIVEM. První červnový pátek se nad Centrálním parkem objevila 
nádherná duha. Jan Horák a Marcela Víšková byli pohotoví a sáhli po fotoapará-
tu. Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

� Ze žákovské knížky:
Vědomosti vaší dcery se rovnají nule, pro 
postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila.

� Chytí revizor mladíka v tramvaji a ten 
nemá jízdenku.
Revizor ho vytáhne a požádá o občanský 
průkaz. Mladík se začíná prohledávat a re-
vizor si zatím vyndává cigaretu, načež mu 

Kuchyňský koutek

Steak z jehněčí kýty 
na rozmarýnu a česneku
Suroviny: steak z jehněčí kýty, sůl, pepř, 
rozmarýn, olivový olej, hl. mouka, ci-
bule, česnek, suché bílé víno, drůbeží 
vývar, petržel, máslo.
Postup: Plátek jehněčí kýty s kostí na-
klepeme a ochutíme – solí, pepřem 
a čerstvým rozmarýnem.
Na dobře rozpálenou pánev s olivovým 
olejem vložíme připravený steak poprá-
šený hladkou moukou. Nejprve ho ope-
čeme dozlatova z jedné strany, poté steak 
obrátíme a přidáme k němu najemno 
krájenou cibulku, sekaný česnek, čerstvý 
rozmarýn a restujeme. Když začne ci-
bulka zlátnout zalijeme ji bílým suchým 
vínem, které necháme vydusit. Maso 

znovu otočíme a podlijeme drůbežím vý-
varem, ve kterém maso dodusíme 
do měkka. Před podáváním přidáme 
do omáčky strouhaný parmazán, seka-
nou listovou petrželku a lžíci másla pro 
zjemnění chuti. Vše promícháme. Takto 
připravený steak můžeme podávat s jas-
mínovou rýží či mačkanými bramborami.

Tento recept nám poskytla restaurace 

Petržílkova 13, Nové Butovice
Otevírací doba Po – Ne: 11.30 – 23.30
Rezervace na tel. 251 550 534, 602 141 629

Více na www.restaurace-carpediem.cz, 
kontakt@restaurace-carpediem.cz

mladík ihned radí: „Ani si nezapalujte, bu-
deme utíkat.“
 
� Ze soudní síně:
 Takže, milá paní, vy jste na obalu namísto 
„Podávat s ledem" četla  „Podávat 
s jedem“ ?…

� Přijede tramvaj na konečnou, lidi vy-
stoupí a řidič si otevře noviny. Po pěti mi-

nutách zvedne hlavu a v zrcátku vidí, že 
uvnitř někdo zůstal, tak hlasitě zařve:
 „Konečná!  Vystupovat!!!“
Paní zavře knihu a ještě hlasitěji zařve:
„Pro vás snad paní Konečná, hulváte!“

� Zloděj přepadne banku. V ruce drží odjiš-
těný granát. 
Na to se objeví policajt, vytáhne pistoli 
a zakřičí:  „Odhoď te zbraň!“
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Čtenářská soutěž

První poprázdninová Čtenářská soutěž vás zavede do západní Evropy, konkrétně 
do Belgického království. To hraničí s Nizozemskem, Německem, Lucemburskem 
a Francií. V Belgii jsou tři oficiální jazyky - francouzština, nizozemština a také němčina. 
Zmíníme-li hustotu zalidnění, v Belgii (rozloha je 30 518 km²) je jedna z nejvyšších 
na světě. Belgie je rozvinutý průmyslový stát s produktivním zemědělstvím. 
Mezi známá a navštěvovaná belgická města patří například Antverpy s druhým největ-
ším evropským přístavem. Dominantou města, centra diamantového průmyslu, módy 
a designu, je gotická katedrála na nábřeží Šeldy zasvěcená Panně Marii, jejíž stavba tr-
vala 269 let. Na severozápadě země leží Bruggy, správní a historické centrum provincie 
Západní Flandry. Ty jsou protkány sítí kanálů, takže se jim často říká Benátky severu. 
Jen málokdo si nechá ujít návštěvu obce Waterloo v provincii Valonský Brabant, přístav-
ního a lázeňského  města Ostende nebo města Spa, kde se pořádají závody Velké ceny 
Belgie vozů formule 1 a vytrvalostního závodu 24 hodin Spa. 
My se tentokrát ptáme na jméno města na řece Senne v Brabantsku, které se počtem 
159 ambasád a kolem 2 500 diplomatů řadí na druhé místo v pořadí světové diplomacie.
Jednou z jeho dominant je stavba tvořená devíti velkými koulemi o průměru 18 m 
uspořádanými do tvaru krychle, které tak tvoří model základní buňky krystalové mřížky 
železa. Ocelová stavba, kterou navrhl inženýr André Waterkeyn u příležitosti meziná-
rodní výstavy Expo 58, je vysoká 102 m a váží 2 400 tun. Už víte, jak se belgické město 
a tato jeho pamětihodnost jmenují? 

Zářijová křížovka

Začátkem každého školního roku řeší ro-
diče problém, jaký svým ratolestem vy-
brat kroužek, jaká volnočasová aktivita by 
byla nejlepší. Kvalitní a smysluplná náplň 
volného času dětí hraje nesmírně důleži-
tou roli v jejich vývoji, proto by měly být 
zájmové kroužky přirozenou součástí mi-
moškolních aktivit dítěte. Jednou z mož-
ností je výuka tenisu. V Základní škole Klausova na Velké Ohradě působí už téměř 
dvacet let Tenisová škola Tallent (věnuje se dětem ve 25 střediscích po celé Praze), 
která právě v těchto dnech provádí nábor. Děti trénují dvakrát týdně pod vedením tre-
nérů s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy a sportu. Nejdůleži-
tějším rysem našich tréninků je ... (viz tajenka) – zapojení všech svěřenců do her 
a cvičení po celou dobu tréninku. Ti nejlepší mohou hrát závodně. Tenisová škola Tal-
lent nabízí již od roku 1993 možnost volby mezi rekreačním a výkonnostním trénin-
kem a obě formy vnímá jako rovnocenné. Vedle kurzů se mohou děti zúčastnit 
soustředění, campů a dovolených u nás nebo v zahraničí. Více na www.tallent.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. září. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Červnová tajenka: KÁMEN NA TĚLESNÉ TEKUTINY
Výherci: Roman Vejvoda, Pelhřimov; Jana Děcká, Nové Butovice; Milada Dezortová, 
 Stodůlky          připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V červnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Paříž a Eiffelovu věž.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Robert Dominik, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Hana Krátká, Stodůlky
Jana Úzká, Nové Butovice
Petr Tomiška, Stodůlky
             

Soutěžní otázky na září:
1.  Kdy a kde se konal nohejbalový turnaj sousedů věnovaný památce sportovce 

Jardy Hříbka?
2.   Co v červnu zbarvilo vodu v horním rybníčku parku Panská zahrada? 
3. Kdy se letos uskuteční Super den v Helppes?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1.  Také letos se bude v Praze 13 konat Veletrh sociálních služeb. Kdy? 

V pondělí 11. června před budovou radnice na Slunečním náměstí
2.  S kým bojoval ve finále extraligy hokejbalu tým HC KERT Park o mistrovský titul? 

S hokejbalovým týmem z Vlašimi
3.  Kdy se uskuteční XII. Třebonické letní hry? V sobotu 25. srpna

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Antonín Kašík, Stodůlky

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

připravila Eva Černá
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DOVEDNOST

ČÁSTI 
OBLIČEJE

CHVOST
PRIMÁT

LÉTAJÍCÍ 
TALÍŘ

ROVNĚŽ

AFRICKÝ 
VELETOK

PŘEDÁVAT 
VĚDOMOSTI

STÁT USA

ZKR. BÝV.  
OBCHODU

 S VITAMÍNY

VLASY 
NA ČELE

TURECKÁ 
PROVINCIE

HODNĚ

LETECKÁ 
ZKRATKA

SOUČÁST 
SVÍČKY

EVROPANÉ 
(SLOV.)

KLASICKÝ 
DOSTIH

NÁZEV 
PÍSMENE

NOTES

OKRASNÉ
JMÉNO 

ZPĚVÁKA 
JOHNA

VÝTVARNÁ 
ŠKOLA 
(ZKR.)

ANGLICKY 
LÁSKA

LESNÍ POROST

STARŠÍ SPZ 
OKR. 

KLADNO

LÉTAJÍCÍ
HMYZ

VČELÍ 
PRODUKT

ZÁHYB 
NA ODĚVU

DŘÍV.SOLM. 
SLABIKA
ŽENSKÉ 
JMÉNO

PŘÍZNAK ŽITÍ

CVIČNÁ LOĎ

SLOVENSKÉ 
SROVNÁNÍ

KOVOVÝ PLÁT

SLOVENSKÉ 
NÁRODNÍ 
DIVADLO

SKUPENSTVÍ
INICIÁLY 

AKTIVISTY 
PÁNKA

:
DRŽÁTKA 
KALHOT

POVZDECH

MIMO-
ZEMŠŤAN

CHEM. ZN. 
VÁPNÍKU

VUŘT 
V NÁLEVU

HOŘLAVÁ 
KAPALINA

REKREAČNÍ 
STAVENÍ

NÁPOVĚDA: AP, OAKS, ORDU



Akční nabídka
vozů ŠKODA

Akční nabídka referentských vozů ŠKODA

ŠKODA Roomster Style 1.2 TSI 63 kW, 
černá Magic metalíza, provoz od: 03/2011, 
najeto 9 200 km! Záruka do 03/2015.
Akční cena: 249 000 Kč vč. DPH 

ŠKODA Roomster Style 1.2 TSI 63 kW, 
červená Rosso Brunello metalíza, provoz 
od: 09/2011, najeto 3 700 km! Záruka do
09/2015. Akční cena: 249 000 Kč vč. DPH

ŠKODA Roomster Style 1.2 TSI 63 kW, 
modrá Aqua metalíza, provoz od: 01/2012, 
najeto 8 500 km! Záruka do 01/2016.
Akční cena: 249 000 Kč vč. DPH

S financováním od ŠkoFINu další sleva 20 000 Kč.  Sledujte naši aktuální nabídku na www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5

Tel.: 235 518 827
Mob: 777 922 056
www.auto-styl.cz
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