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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s udělením peněžního daru v souhrnné výši 82 000 Kč čle-

nům jednotek Sborů dobrovolných hasičů Stodůlky a Tře-

bonice

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchaze-

čem spol. OK GARDEN, s.r.o., se sídlem Sládkovičova 

1233/21, Praha 4-Krč k podlimitní veřejné zakázce 

na služby Výsadba a regenerace izolační zeleně v lokalitě 

Mohylová, Praha 13, neboť nabídka této společnosti byla 

dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodno-

cena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele a návrh

smlouvy o dílo předložený spol. OK GARDEN, s.r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ
harmonogram prací zabezpečovaných Úřadem 

MČ Praha 13 při přípravě a zajištění voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky konaných 

ve dnech 25. a 26. 10. 2013 

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2013 

– rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti 

včetně správcovských firem, rozbor hospodaření pří-

spěvkových organizací (ZŠ, MŠ, DDM, Rekreační objekt 

Kozel) a rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb 

Prahy13 

SCHVÁLILO
poskytnutí grantů ve 2. grantovém řízení v oblasti sociál-

ních služeb pro rok 2013 na projekty v celkové hodnotě 

401 000 Kč 

a vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace 

VZALO NA VĚDOMÍ
záměr realizace významné podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané v otevřeném řízení pod ná-

zvem Rekonstrukce sociálního zařízení v objektech mateř-

ských škol na území Prahy 13  a odůvodnění veřejné 

zakázky ve smyslu § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-

ných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

VZALO NA VĚDOMÍ
záměr realizace významné podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce zadávané formou otevřeného řízení 

dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

v platném znění, pod názvem Realizace kamerového sys-

tému na území Prahy 13 v rámci projektu Bezpečné město 

Praha 13 a odůvodnění významné podlimitní veřejné 

 zakázky dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

 zakázkách, v platném znění 

SCHVÁLILO
záměr prodeje nebytových jednotek v bytových domech 

vč. podílu na společných částech domu a zastavěných po-

zemcích, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 13, dle 

přiloženého seznamu a za těchto podmínek: 

a)  prodej bude realizován po jednotlivých nebytových 

jednotkách včetně podílu na společných částech domu 

a na zastavěných pozemcích dle zákona č. 72/1994 Sb., 

v platném znění, a zákona č. 40/1964 Sb., v platném 

znění 

b)  nebytové jednotky jsou vymezeny v souladu se záko-

nem č. 72/1994 Sb., v platném znění, prohlášením 

vlastníka, zápisem v katastru nemovitostí a kolaudač-

ním rozhodnutím, vydaným příslušným stavebním 

úřadem 

c)  prodej bude realizován oprávněným nájemcům 

 –  kteří mají uzavřenou nájemní smlouvu na užívání 

nebytového prostoru (nebytové jednotky) 

 –  kteří nemají ke dni podpisu přijetí závazné nabídky 

vůči MČ Praha 13 dluh po lhůtě splatnosti na nájem-

ném a s tím spojenými službami (přičemž dluh má 

i nájemce, který má s MČ Praha 13 platně uzavřenou 

dohodu o splátkovém kalendáři a nejpozději do dne 

podpisu prohlášení o přijetí závazné nabídky k pro-

deji nebytové jednotky neuhradí na účet MČ Praha 13 

dlužnou částku na nájemném bezezbytku) 

 –  kterým nebyla dána výpověď z nájmu 

 –  proti kterým není vedeno řízení o vyklizení nebyto-

vého prostoru (nebytové jednotky) 

 –  proti kterým nebyl podán návrh na výkon rozhod-

nutí vyklizením nebytového prostoru (nebytové 

 jednotky) 

 –  se kterými není vedeno řízení o určení neplatnosti 

výpovědi z nájmu 

d)  kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem 

a bude splatná nejpozději do 60 dní po podpisu 

smlouvy o převodu vlastnictví k jednotce 

e)  návrh na vklad vlastnického práva k jednotce bude 

podán na Katastrální úřad pouze v případě, že nabyva-

tel bude mít ke dni podání návrhu na vklad vlastnic-

kého práva k jednotce zaplacenou kupní cenu 

a uhrazeny všechny závazky k MČ Praha 13 ve smyslu 

bodu c) a nejpozději do 30 dní po verifikaci smlouvy 

o převodu vlastnictví k jednotce Magistrátem hlavního 

města Prahy 

f) v případě volných nebytových jednotek budou tyto ne-

bytové jednotky nabídnuty k prodeji třetím osobám 

zveřejněním na úřední desce, kdy minimální nabíd-

ková cena bude ve výši ceny stanovené znaleckým 

 posudkem 

g)  náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnic-

kého práva k jednotce (kolek) hradí nabyvatel.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR         
Volby proběhnou 

ve dnech 25. a 26. 10. 

2013.   Volební míst-

nosti budou k dispozici 

voličům v pátek 

25. 10. od 14.00 

do 22.00 a v sobotu 

26. 10. od 8.00 

do 14.00. Informace pro voliče najdete na str. 11. 

Popisy volebních okrsků a podrobnější informace pro 

 voliče jsou zveřejněny na www.praha13.cz pod odkazem 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Zimní stadion bude mimo provoz
Na Školním zimním stadionu Bronzová byla zahájena 

nezbytná rekonstrukce, která bude probíhat i v zimních 

měsících, takže v letošní sezoně bude stadion bohužel 

mimo provoz. Rekonstrukce má zajistit, aby zimní sta-

dion mohl být v dalších letech využíván veřejností 

a školami v plném rozsahu jako dosud, a to z hlediska 

stavebně-technického a hlavně z hlediska bezpečnost-

ního. Dále jsou zpracovávány alternativy využití sta-

dionu také pro jiné sporty nebo jiné akce i v průběhu 

letní sezony a rozšíření možností sportovního vyžití 

v objektu tak, aby nerušily a neobtěžovaly přilehlé 

okolí. Dojde ke kompletní rekonstrukci ledové plochy, 

zpevnění stěn, dílčím protihlukovým 

opatřením a dalším  stavebním úpra-

vám. Bude dokončeno parkoviště 

a vybudována nová příjezdová ko-

munikace. K omezenému rozsahu 

dostavby zimního stadionu přistou-

pila městská část na základě roz-

hodnutí zastupitelstva poté, co 

z odborných studií vyplynulo, že 

kompletní dostavba stadionu, 

včetně tribun, zvukové a tepelné 

izolace a vzduchotechniky by stála 

téměř 200 milionů korun.  

Odbor majetkový, bytový a investiční
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Kdy už budeme moci parkovat 
na novém parkovišti na Velké Ohradě? 
Již několik týdnů to vypadá, že je do-
končené...
Parkovací terasy ve svahu mezi 
ulicemi Janského a Klausova 
budou uvedeny do provozu v nej-
bližších dnech. Veškeré stavební 
práce byly dokončeny již začát-
kem září, ale s oficiálním zpro-

vozněním parkovacích ploch 
jsme museli počkat na výsledek 
kolaudačního řízení, které začalo 
teprve 19. září a probíhalo ještě 
v posledním zářijovém týdnu. 
Stavební práce byly letos zahá-
jeny ve druhé polovině února. 
Vzhledem ke svažitému terénu 
bylo poměrně náročné založení 
stavby, muselo být také přeloženo 

vodovodní potrubí, elektrické 
 kabely a vybudována dešťová 
 kanalizace. Postupně proběhla 
výstavba spodní opěrné zdi, 
spodní parkovací terasy, horní 
opěrné zdi a horní terasy. Kromě 
toho musela být postavena šikmá 
nájezdová rampa pro vozidla, 
stejně jako rampy a schodiště pro 
pěší. Dokončovány jsou terénní 

úpravy a výsadby okolo pěších 
ramp. Všechna dopravní 
omezení, která po dobu stavby 
komplikovala průjezd Janského 
ulicí, byla již ukončena.  

Zprovozněním parkoviště 
vzniká 99 parkovacích míst 
na dvou terasách. Horní terasa 
navazuje přímo na ulici Janského, 
na spodní terasu se řidiči dosta-

nou po šikmé rampě. Vzhledem 
k charakteru parkoviště nebude 
snadná jeho údržba, zejména 
úklid sněhu a ledu v zimních 
měsících bude poměrně 
nákladný. Při rozhodování 
o režimu parkoviště jsme 
zvažovali i variantu, zda provozní 
náklady na úklid, osvětlení 
a údržbu parkoviště částečně ne-

kompenzovat nabídkou 
odprodeje některých parkovacích 
míst rezidentům. Nakonec jsme 
se ale v souladu s původním 
záměrem rozhodli nechat celé 
parkoviště jako veřejné. Jsem 
přesvědčen, že nové parkovací 
možnosti přispějí ke zlepšení 
problémů s parkováním na jižní 
straně Velké Ohrady a k lepší 

průjezdnosti ulice Janského. 
Dovolte mi ale ještě jedno upo-
zornění. Přestože na parkovišti 
budou časem instalovány kamery, 
nepůjde v žádném případě 
o hlídané parkoviště. Chci tedy 
připomenout všem řidičům, aby 
dodržovali zásady bezpečnosti 
a svá vozidla maximálně zabez-
pečili proti odcizení a zejména 
proti vykradení. Rozhodně ne-
nechávejte v autech žádné cenné 
věci, elektroniku, kabelky nebo 
doklady. Pamatujte na slogan 
z tabulek, které na parkovištích 
instaluje Policie ČR: Vaše auto 
není trezor!     

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA   KONTAKTY

Uzávěrka příštího čísla: 14. 10. 2013           Distribuce: 1. – 8. 11. 

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

Ústředna: 235 011 111, Bezplatná informační linka: 800 130 000

Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická ....................... inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz

Komunistická strana Čech a Moravy .................................... janzemanekolog@seznam.cz,

............................................. http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13 ........................................ tel. 606 266 516, panocha@volny.cz 

Občanská demokratická strana ................... tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,           

  ...................................................................................................... www.odspraha13.cz

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

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

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

..................................................................................................... www.praha13.zeleni.cz

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

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

Milí čtenáři,

tak už máme zase říjen. Snad se nám podaří zaplašit vaše chmury z podzimního počasí 

tím, že vás zaujmou některé naše články. Například optimistický rozhovor s muzikan-

tem Ivanem Hlasem nebo příjemné odpovědi pěvecké legendy Nadi Urbánkové. Oba 

zmínění umělci vystoupili spolu s dalšími na letošním Koncertu pro park, ze kterého 

přinášíme reportáž. Stejně jako z Festivalu volného času Prahy 13, který končí 5. října 

na Slunečním náměstí akcí ke Dni zdraví. Samozřejmě se ale zabýváme i vážnějšími 

tématy, např. přípravou Metropolitního plánu, opravou schodišť, nesouhlasem rady 

s novou výstavbou na Lužinách. Jedním z Témat STOPu je integrace cizinců. Otázku, jak 

vnímají soužití s cizinci, jsme v rubrice Fórum položili i členům zastupitelstva. Vzhle-

dem k říjnovému termínu voleb do poslanecké sněmovny zařazujeme také nejdůleži-

tější informace pro voliče. A nechybí samozřejmě ani novinky z místního sportu, 

policejní zprávy a rady, pozvánky na vycházky, křížovka, čtenářská soutěž a podrobný 

kalendář říjnových akcí. 

Na závěr prosba na přispěvatele – neposílejte nám prosím rozmazané fotografie, sami 

si jich nafotíme rozmazaných víc než dost. To raději  pošlete stručný text bez fotky. 

Za redakci přeji všem příjemný podzim. 

Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Nová mateřská škola zahajuje 

V pondělí 7. října začíná provoz nové mateřské školy v Husníkově 
ulici v Nových Butovicích. Objekt někdejších jeslí, který pak léta vy-
užívala Univerzita Karlova, se městské části podařilo bezúplatně získat 
od státu v dubnu 2011. Nájem fakulty skončil dohodou k 30. 9. 2012. 
K proměně dosti zchátralého objektu na školku byla nezbytná kom-
pletní rekonstrukce budovy, která proběhla letos. Byla zřízena nová 
plynová kotelna, v celém objektu byly vybudovány nové podlahy, došlo 
k zateplení fasády a střechy, výměně všech dveří a oken. V budově 
vznikla kuchyně s jídelnami v jednotlivých odděleních a bylo vybudo-
váno moderní sociální zařízení splňující současné normy. Rekon-

strukcí prošla také zpustlá zahrada. Bylo opraveno oplocení, staví se 
altán a zahradní domek, pískoviště s posezením a hřiště. Ve vhodném 
období budou ještě vysazeny vzrostlé stromy. Celá rekonstrukce stála 
městskou část přibližně 50 milionů korun, z toho částkou 6 milionů 
korun přispělo hlavní město Praha.

V pořadí 21. naší mateřince se budou učitelky starat o 75 dětí. Díky 
nové školce je Praha 13 možná jedinou pražskou městskou částí, která 
našla místo pro všechny děti s trvalým pobytem v Praze 13, které do-
sáhly nebo letos dosáhnou tří let.                 Samuel Truschka
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Schody a chodníky potřebovaly opravu 

Celých osm stránek pokrývá seznam drobných i větších závad 
na chodnících, schodištích a opěrných zídkách, které se městská část 
rozhodla opravit. Některým bytovým celkům na sídlištích je až 30 let, 
zdejší chodníky jsou mnohdy v původním stavu a zub času se do nich 
silně zakousl. Odbor životního prostředí proto přikročil k opravám as-
faltů i betonů na zpevněných plochách ve své správě v Nových Buto-

vicích, na sídlišti Lužiny, 
na Velké Ohradě a ve Sto-
důlkách. Stavební firma 
provádí např. vyříznutí zvl-
něného nebo  propadlého 
chodníku, výměny pod-
kladu, betonáže, pokládá 
povrch, zámkové a žulové 
dlažby, opravuje praskliny, 
bourá a přezdívá poškozené 
zídky, dobetonovává ná-
jezdy, opravuje vpusti 
a  revizní šachty. Práce pro-
bíhají od září do poloviny 

října. Protože finanční prostředky jsou omezené, byly jednotlivé loka-
lity velmi pečlivě vybírány. I když se jedná o zakázku v hodnotě 
1,2 milionu korun, mnohé defekty se do letošních oprav bohužel ne-
vešly. Pokud to umožní náš rozpočet na rok 2014, chceme v podob-
ném duchu v opravách pokračovat i napřesrok.
            Dana Céová, odbor životního prostředí

Městská policie má posily 
Ředitel Městské policie hl. m. Prahy Eduard Šuster zavítal 2. září 
na Obvodní ředitelství Městské policie Praha 13, aby se setkal se zdej-
ším ředitelem MP Hynkem Svobodou a s místními strážníky. Přivítal 
také osm nových strážníků, kteří byli do Prahy 13 převedeni v rámci 
reorganizace z jiných útvarů. 

„Všichni noví strážníci budou v přímém výkonu služby, to zna-
smená, že budou vykonávat službu na ulici,“ sdělil obvodní ředitel 
Hynek Svoboda. „Pět z nich je zařazeno do hlídkové služby, která 
 zajišťuje nepřetržitý čtyřsměnný provoz, tři strážníci posílí okrsky 
v Řepích a ve Stodůlkách.“ 

„V Praze 13 nyní působí rovných 100 strážníků,“ ocenil posilu sta-
rosta David Vodrážka. „Ještě v roce 2007 jich bylo pouhých 67. Věřím, 
že se i tato změna projeví v dalším zkvalitnění výkonu služby městské 
policie na našem území.“                  Samuel Truschka

Pracovnice školky se už těší na nové žáčky
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Téma STOPu

Rada MČ Praha 13 nesouhlasí s novou výstavbou u OC Lužiny

V pondělí 9. září obdržel starosta Prahy 13 David Vodrážka žádost 
Magistrátu hl. města Prahy o vyjádření ke stavebnímu záměru soukro-
mého investora, který plánuje výstavbu několika výškových budov při-
léhajících ke stávajícímu obchodnímu centru u stanice metra Lužiny. 

V současné době probíhá komplexní rekonstrukce Obchodního 
centra Lužiny, se kterou městská část souhlasila a od počátku ji pod-
porovala. Nyní předložený záměr je zcela nový a v době schvalování 
rekonstrukce OC Lužiny o něm městská část nebyla investorem in-
formována. 

Městská část se má k novému záměru vyjádřit v rámci tzv. zjišťova-
cího řízení podle zákona o posuzování vlivu stavby na životní pro-
středí.

„Jako starosta městské části s tímto stavebním záměrem rozhodně 
nesouhlasím a podniknu v rámci svých kompetencí všechny kroky 
k tomu, aby k jeho realizaci nedošlo,“ uvedl starosta Prahy 13 David 
Vodrážka, když se se záměrem seznámil. „Podle mého názoru jde o bu-
dovy příliš objemné a vysoké, které navíc způsobí zvýšení provozu 
na místních komunikacích a zhoršení problémů s parkováním. Vnímám 
také výrazný nesouhlas obyvatel sídliště Lužiny s touto výstavbou.“ 

Na čtvrtek 19. září svolal starosta mimořádné zasedání rady měst-
ské části, která přijala následující usnesení: Rada městské části zásadně 
nesouhlasí s velikostí záměru a požaduje posoudit záměr dle zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

„Budeme v každém případě trvat na tom, aby vliv plánované stavby 
na životní prostředí byl podrobně prozkoumán,“ řekl po jednání sta-
rosta David Vodrážka. 

„S plánovaným megalomanským objektem rozhodně nesouhlasím, 
protože by přivedl do oblasti Lužin další dopravu,“ uvádí zástupce 
starosty Aleš Mareček, který má oblast dopravy v kompetenci. „V celé 
oblasti Lužin je již v současné době nedostatek parkovacích míst 
a větší provoz na sídlišti nechceme.“

Negativní stanovisko městské části bylo odesláno odboru životního 
prostředí Magistrátu hl. města Prahy, který řízení vede.       Samuel Truschka

Další setkání k Metropolitnímu plánu 
Jak jsme informovali v zářijovém STOPu, zahájila Praha 13 přípravu 
svých námětů pro tvorbu nového územního plánu Prahy – tzv. Metro-
politního plánu, jehož zpracovatelem bude hl. město Praha. Městská 
část pověřila přípravou námětů renomovanou architektonickou kancelář 

Atelier K2. Ta několik měsíců sbírala a zpracovávala podklady. V zájmu 
zapojení široké veřejnosti byla naplánována dvě veřejná projednávání 
námětů. První z nich, o kterém jsme již psali, proběhlo 24. června. 
O měsíc později, 25. července, se na radnici uskutečnil celodenní 
workshop o území Prahy 13 se zkušenými architekty-urbanisty. 

V průběhu prázdnin zpracovala architektonická kancelář podrob-
nou analýzu území a připravila podklad pro druhé kolo veřejného 
projednávání. To se uskutečnilo v pondělí 16. září za velkého zájmu 
občanů, kteří zaplnili zasedací sál radnice. Architekti z Atelieru K2 
představili některé vize možného územního rozvoje městské části 
a nastínili problematická místa. Další proceduru tvorby Metropolit-
ního plánu vysvětlil urbanista Jaromír Hainc z Útvaru rozvoje hl. 
města Prahy. Poté proběhla diskuze k pěti předloženým tématům.

K tématu „krajina“ se účastníci vyjadřovali zejména v souvislosti 
s ochranou území na okrajích Prokopského údolí. Témata „výstavba 
Západního Města“, „Radlická radiála“ a „lokality“ zůstala téměř bez 
odezvy. Nejvíce diskuzních příspěvků zaznělo k tématu „dostavba Ji-
hozápadního Města“. Většinou však nešlo o náměty pro nový územní 

plán, ale spíše o nesouhlas s některými developerskými projekty navr-
hovanými nyní, např. s plánovanou stavbou bytových domů u OC Lu-
žiny. Všechny podněty byly zaznamenány a budou zohledněny stejně 
jako návrhy, které občané zasílali e-mailem.       

Podrobnější informace o přípravě námětů k Metropolitnímu územ-
nímu plánu najdete na webu www.praha13.cz pod odkazem Příprava 

Metropolitního územního plánu.                Samuel Truschka

Živě se diskutovalo i po skončení setkání

 Architekt Ivo Oberstein na letním workshopu architektů
Zájemci o územní plán téměř naplnili sál

stop 08_str1-17.indd   5stop 08_str1-17.indd   5 23.09.13   18:2023.09.13   18:20



 ŘÍJEN 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

Kaleidoskop

Festival volného času vrcholí
Všechny zářijové víkendy a další dny byly naplněny akcemi unikátní 
události - Festivalu volného času Prahy 13, který městská část orga-
nizovala poprvé. Vedení radnice se rozhodlo umožnit všem subjek-

tům, které pořádají akce pro naplnění volného času druhých, aby se 
představily široké veřejnosti, aby si je zájemci mohli vyzkoušet, 
případně se rovnou zapojit.  

Festival zahájili místostarosta Petr Zeman a zastupitel Vít Bobysud 
v sobotu 7. září ve Sportovní hale Lužiny. Po celý den tam probíhala 
prezentace aktivit Domu dětí a mládeže Stodůlky. Pokračovala v neděli 
dopoledne ve Mlejně, kde ji odpoledne vystřídal maraton vystoupení 
pěveckých, tanečních a divadelních souborů. 

Následující sobotu 14. 9. se představilo centrum asijských umění 
Avaloka a odpoledne proběhla na Slunečním náměstí Voříškiáda – 

soutěž o nejhezčího pejska bez průkazu původu. Soutěžilo celkem 
25 pejsků ve třech kategoriích. Porota, ve které nechyběli odborníci ze 
Základní kynologické organizace Jinonice, vyhlásila nejlepšího mini, 
medium a maxivoříška. Absolutním vítězem se nakonec stal tříletý 

kříženec Jack paní Hany Markové. V neděli ve Mlejně předvedli své 
umění žáci všech oborů Základní umělecké školy Stodůlky. 

Předposlední víkend v září patřil turnajům a akcím všech místních 
sportovních oddílů a také skautům. 

Dostanete-li toto číslo včas, nechte se pozvat na závěrečné akce fes-
tivalu – Svatováclavský jarmark (28. 9.), odpoledne pro malé hasiče 
(29. 9.), oslavu Dne seniorů (1. 10.) nebo Den zdraví (5. 10.). Podrob-
nosti jsou v kalendáři akcí na str. 34.                  Samuel Truschka

Poprvé do školy a bez obav 
Naši čerství prvňáčci měli úvodní den školy 2. září opravdu pestrý. 
Hned po uvítání ve škole byli i s rodiči pozváni do Centrálního parku 
na zábavný program Hurá do školy, který městská část pořádá každo-
ročně. Jejich obavy ze školy rozptýlily scénky, písničky, kolotoče 

a houpačky. Vítězům soutěží v zavazování tkaniček nebo ve hře 
na makety hudebních nástrojů předal starosta David Vodrážka auta 
na vysílačku, medvědy a hračky. Všechny děti dostaly občerstvení 
a tašky se základními školními potřebami. Ve škole obdrželo všech 
asi 700 nových prvňáčků slabikáře a pracovní sešity s věnováním 
od starosty.                   Samuel Truschka
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Taneční skupina Belly Habibi

Pejsci předváděli své dovednosti

Dětský sbor 
 základní umělecké 
školy

Vystoupení souboru Lučinka
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Pétanque v Lukáši si získal oblibu 
Dům sociálních služeb Lukáš má od 10. září regulérní hřiště na pé-
tanque. Kromě toho se sportovní areál Lukáše, kde byly loni instalo-
vány tři cvičební prvky, rozrostl o další dva stroje. Ty nabízejí 
seniorům nové možnosti cvičení – procvičování chůze a uvolnění 
svalů pasu a zad. 

Provoz hřiště a cvičebních prvků zahájil starosta Davida Vodrážka 
spolu se svými zástupci Alešem Marečkem a Davidem Zeleným. Ře-
ditel střediska sociálních služeb Jiří Mašek přivítal také Helenu Dvo-
řákovou ze společnosti Colmex, která instalovala stroje, a Radomíra 
Ptáčka z firmy Zkrat, která budovala hřiště. Na cvičební stroje při-
spěla částkou 31 tisíc korun Nadace správného životního stylu, zbýva-
jících 50 tisíc korun uhradila Praha 13, která financovala i vybudování 
hřiště na pétanque za 75 tisíc korun.  

Hned po slavnosti začal otevřený turnaj v pétanque O pohár sta-
rosty Prahy 13, kterého se zúčastnilo 12 tříčlenných seniorských 
týmů. S uspořádáním turnaje pomohlo občanské sdružení Pétanque 

pro vás. Jeho trenéři později pro zájemce uspořádali dva tréninky 
této populární hry, kterou si už i zdejší senioři stačili oblíbit.      

       Samuel Truschka

Vnitroblok prošel proměnou
Od loňského října do letošního června proběhla revitalizace vnitro-
bloku Hábova na sídlišti Stodůlky, která výrazně přispěla ke zlepšení 
vzhledu tohoto veřejného prostoru. 

Zahrnovala komplexní rekonstrukci dětského hřiště v jeho středu 
a sadové úpravy ve vnitrobloku, u parkoviště i na části vnitřních před-
zahrádek. Při rekonstrukci starého dětského hřiště, ze kterého byla 
v minulých letech odstraněna velká část původních nevyhovujících 
prvků, byla vytvořena „opičí dráha“ složená z několika kovových ob-
louků a překážek, které je možné překonat bez dotyku země. Atypická 

betonová věž je opatřena malou lezeckou stěnou a skluzavkou. Okolo 
hřiště, které je určeno pro děti od 6 let, byly založeny nové trávníky. 
Po odstranění jalovců u parkoviště, oblíbeného úkrytu hlodavců, byly 
vysazeny lépe udržovatelné dřeviny. Vhodnější keře dostaly i předza-
hrádky. Na závěr byly rozmístěny nové lavičky a odpadkové koše. Celá 
revitalizace stála městskou část 3,5 milionu korun. Vylepšený vnitro-
blok slavnostně otevírali starosta David Vodrážka a místostarosta Aleš 
Mareček v úterý 17. září. Nové herní prvky s nadšením otestovaly děti 
ze Základní školy Kuncova.                             Samuel Truschka
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O kvalitu soužití různých kultur se musí pečovat  
Česká republika je dlouhodobě cílem migrace 
cizinců. V posledních několika letech se jejich 
počet ustálil na zhruba 430 000 migrantů. 
Podstatná část jich však směřuje do Prahy, 
kde počet migrantů dlouhodobě roste (v roce 
2011 cca 160 000), a tedy i do našeho regi-

onu. Aktuální počet migrantů v Praze 13 
nelze úplně přesně zjistit, neboť od roku 2007 
Český statistický úřad neeviduje počty ci-
zinců dle městských částí. Nicméně podle 
posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 
2011 jich žije ve správním obvodu Prahy 13 

přibližně 9 600, takže tvoří asi 15 % obyvatel 
městské části.   

Migraci cizinců v České republice ošetřuje 
mezirezortní Koncepce integrace cizinců 
„Společné soužití“. Na úrovni Prahy podobný 
koncepční materiál teprve vzniká. Naše měst-
ská část na migrační vlnu zareagovala v roce 
2010, kdy ve spolupráci s Ministerstvem vnitra 
ČR vznikl projekt Integrace cizinců v městské 
části Praha 13. Za čtyři roky práce prošlo ně-
kterou z integračních aktivit projektu roz-
hodně několik stovek migrantů. Nutno však 
podotknout, že už několik let před tímto pro-
jektem pracovaly s migranty mateřské školy, 
základní školy a neziskové organizace. Některé 
z nich cíleně a systematicky, jiné proto, že jim 
nic jiného nezbývalo. Zmíněným projektem 
radnice městské části vstoupila mezi aktivní 
hráče integrace. Vzájemné soužití lidí z růz-
ných kultur se bez tohoto přístupu neobejde. 
Není to pouze investice do momentální kvality 
vztahů, ale i do budoucích daňových poplat-
níků, kterých budou Česká republika a obce 
potřebovat více a více.      Aleš Mareček, zástupce starosty

Téma STOPu

Pomáháme migrantům řešit problémy
Obecně prospěšná společnost Integrační 
centrum Praha (dále ICP) byla založena 
Magistrátem hlavního města Praha v březnu 
roku 2012 jako spojovací článek mezi mig-
ranty, neziskovými organizacemi, veřejnou 
správou a dalšími subjekty působícími 
na poli integrace. V ICP jsme si za svůj slo-
gan vybrali „Praha – metropole všech“, který 
odkazuje na jeden z našich stěžejních cílů - 
vytvářet na území hlavního města Prahy ta-
kové podmínky, aby se migranti, kteří zde 
žijí, cítili jako plnohodnotní občané naší 
metropole a měli možnost spolupodílet se 
na jejím veřejném životě. Tyto cíle se sna-
žíme naplňovat i v naší pobočce v Praze 13 
na adrese Zázvorkova 2007/6 u stanice 
metra Lužiny. Nedocenitelným partnerem 
je pro nás Městská část Praha 13. 

Na pobočce poskytujeme bezplatné právní 

a sociální poradenství pro migranty z třetích 
zemí, organizujeme kurzy českého jazyka 
a pravidelně pořádáme komunitní a kulturní 
aktivity. Za dobu svého působení (k 30. 8. 
2013) jsme v rámci naší pobočky ICP po-
skytli pomoc celkovému počtu 740 klientů 
z řad migrantů. V poradenských službách 
jsme pomohli 513 klientům, kterým bylo 
 poskytnuto celkem 1 058 konzultací. Naše 
pobočka pořádá také řadu kulturních a spole-
čenských akcí, které pomáhají při navazování 
přátelských vztahů mezi migranty a majoritní 
společností. V průběhu roku 2013 jsme zor-
ganizovali sousedskou akci Podvečerní pose-

zení v Bílé vráně, fotografickou soutěž pod 
názvem 13 pro všechny a 1. ročník Beachvolej-

balového turnaje smíšených družstev a národ-

ností, kterého se zúčastnilo přes 100 spor -
tovců. V průběhu listopadu plánujeme Arab-

ský večer, který vám představí kulturu, jídlo, 
hudbu a tanec arabských zemí. Sledujte naše 
webové stránky a Facebook, kde se dozvíte 
veškeré novinky.

Za necelý rok existence pobočky 
v Praze 13 jsme pomohli mnoha migrantům 
vyřešit jejich problémy, které často pramení 
z nedostatečné informovanosti nebo kultur-
ních rozdílů. I nadále budeme velmi rádi, 
když naše pobočka bude vyhledávaným mís-
tem pomoci, ale i přátelského soužití. Ať už 
jste migrant, který potřebuje pomoci, nebo se 
jen zajímáte o integraci migrantů, rádi vás 
zde uvítáme a zodpovíme vaše dotazy. 

Těšíme se na vaši návštěvu na pobočce 
nebo na některé z našich akcí. 
Kontakt: tel. + 420 775 564 456, 
e-mail: praha13@icpraha.com.

Za tým pobočky ICP v Praze 13 Vanda Černohorská, vedoucí pobočky

Projekt integrace cizinců pokračuje i letos
Městská část Praha 13 uskutečňuje projekt 
zaměřený na integraci cizinců již od roku 
2010. Projekt je tradičně financován Minis-
terstvem vnitra ČR a spolufinancován z roz-
počtu městské části. Pro letošní rok jsme 
navíc zařadili několik novinek zaměřených 
na předškolní výchovu, volný čas a komuni-
kaci všech aktérů projektu. 

Letos byl projekt zahájen v květnu bezplat-
ným doučováním na třech základních školách 
a opětovným spuštěním Otevřeného klubu 
Rozmanitý svět ve FZŠ Trávníčkova. Obě 
 aktivity pokračují i po prázdninách až do pro-
since, přičemž od října bude ve FZŠ Brdičkova 
spuštěno poznávání reálií s doučováním.

Nový partner, Dům dětí a mládeže Sto-

důlky, začátkem června zorganizoval Den 
dětí v duchu poznávání různých kultur. Zde 
také budou během podzimu spuštěny 3 lekce 
artefiletiky a dramatiky a ke konci roku 
Zimní dílna zaměřená na tvorbu kalendáře.

Koncem srpna byly na třech základních 
školách zahájeny Prázdninové kurzy češtiny 
pro děti a sdružení META uspořádalo vzdě-
lávací kurz pro 20 vychovatelek z mateřských 
škol. Specializačním dvousemestrálním vzdě-
láním na Univerzitě Karlově projdou i dvě 
učitelky ze základních škol.

Zkušebně ve dvou školkách bude od září 
zahájeno doučování češtiny. Ve školkách bude 
zároveň uspořádáno několik volnočasových 
akcí zaměřených na české tradice.

Od září do prosince se nově v prostorách 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského koná každé 
pondělí a středu od 18.30 do 20.00 nízkopra-
hový kurz češtiny pro cizince. Kurz je lektoro-
ván pracovníky Centra pro integraci cizinců. 

Součástí projektu je také výchovně vzdělá-
vací program pro děti ze základních škol, 
který organizuje sdružení Divadelta. 

V KD Mlejn proběhne 21. listopadu vol-
nočasová akce Nejsme si cizí... určená pro 
děti, jejich rodiče a ostatní příchozí.

V průběhu projektu se dvakrát sejde Pra-
covní skupina Integrace cizinců. Poslední akti-
vitou projektu je aktualizace záložky webových 
stránek městské části věnované integraci 
 cizinců.           Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví
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Fórum

Jaké je naše soužití s cizinci? 
Praha 13 patří k městským částem s nejvyšším podílem cizinců v rámci obyvatelstva a tento podíl 

bude pravděpodobně i v budoucnu dále stoupat. Proto jsme jednotlivým klubům v zastupitelstvu 

městské části položili následující otázky: Považujete soužití Čechů a cizinců za dobré? 
Myslíte si, že je třeba pomáhat cizincům při integraci do společnosti nebo podnikat 
nějaká další opatření pro sblížení zmíněných skupin obyvatelstva?   

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

V každém soužití většího množství různo-
rodých lidí přirozeně dochází k nesoula-
dům a nejinak je tomu i zde. Praha 13 
byla dříve charakteristická vyšším počtem 
obyvatel romského původu. Nyní jsou to 
cizinci ze všech koutů světa. Otázka inte-
grace cizinců pro nás není novinkou. Pro-
tože zde žije zhruba 15 % obyvatel ze 
zahraničí a číslo se dlouhodobě zvyšuje, 
vytvořili jsme na radnici podmínky pro 
 realizaci projektu Integrace cizinců v MČ 
Praha 13, který funguje již 4. rokem. Řa-
díme se tak mezi několik málo městských 
částí, které téma řeší. Radnice též umož-
nila působení pobočky Integračního 
 centra Praha o.p.s. Integraci cizinců na-
pomáhá i to, že městská část je dobře 
 dopravně dostupná, v Praze je nízká 
 ne zaměstnanost, kvalita života je vysoká 
a školy mají dlouhodobé zkušenosti se za-
čleňováním dětí z jiných zemí. Jak napo-
máhat společnému soužití se stále učíme, 
ale můžeme již i předávat zkušenosti. 

Za klub ČSSD Aleš Mareček 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Přestože na Praze 13 žije relativně hodně 
cizinců, považuji soužití s nimi za bezpro-
blémové. Samozřejmě, nesmí být občan 
nacionalista. Jak kdysi říkal mistr Jan Hus: 
„Je mně milejší Němec dobrý, nežli bratr 
zlý!“ Základní problém života mnoha ci-
zinců u nás je jejich nízká či žádná znalost 
českého jazyka. Vážně jim ztěžuje kontakt 
nejen s úřady. Zde by stát, hlavní město 
i městská část Praha 13 měly pomáhat jak 
uvědomovací kampaní (cizinci ze slovan-
ských zemí mohou mít tendenci znalost 
češtiny podceňovat, neboť se se svým rod-
ným jazykem více méně domluví, cizin-
cům z jazykově zcela odlišných národů 
zejména vyššího věku se může čeština zdát 
nezvládnutelná), tak organizováním ce-
nově dostupných kurzů českého jazyka. 
Výchova k multikulturalizmu je na místě. 
Vstřícnost ale musí být oboustranná, vy-
tváření uzavřených enkláv národnostních 
menšin není žádoucí. 

Ing. Jan Zeman, CSc., předseda klubu zastupitelů KSČM

 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Dle údajů Českého statistického úřadu 
byl v roce 2011 podíl cizinců ve správním 

obvodu Prahy 13 ve výši 15 %, tj. 9 614 
osob. Městská část ve spolupráci se ško-
lami a neziskovými organizacemi usku-
tečňuje již od roku 2010 projekt 
integrace cizinců financovaný z 90 % Mi-
nisterstvem vnitra a z 10 % městskou 
částí. Působí tu pobočka Integračního 
centra Praha, která zdarma nabízí svým 
klientům sociální a právní poradenství, 
organizuje kulturní akce, kurzy češtiny, 
bezplatné doučování dětí cizinců. Pro 
bezproblémové soužití je třeba pod-
porovat znalost češtiny, ekonomickou 
 soběstačnost cizinců, jejich orientaci 
ve společnosti a vzájemné vztahy s majo-
ritní společností. Cílem opatření je před-
cházet vzniku uzavřených komunit 
migrantů, společenské izolaci a sociál-
nímu vyloučení cizinců. Naším cílem je 
zachování sociální soudružnosti a nekon-
fliktní soužití všech obyvatel Prahy 13.

Za klub ODS předsedkyně klubu Ludmila Tichá

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

V obecné rovině může být soužití s cizinci 
velice jednoduché, ale i značně složité. 
Dokladem jsou příběhy z celého světa. 
V Evropě tuto záležitost řeší řada zemí. 
K základní morální výbavě každého člo-
věka by měla patřit slušnost, tolerance 
a ochota pomáhat těm, kteří pomoc potře-
bují. Byť se zdají být tyto vlastnosti ba-
nální, nejsou samozřejmé. Pomoc se 
začleněním cizinců do většinové společ-
nosti by měli poskytnout nejen sami 
 obyvatelé v dané lokalitě, ale i příslušné 
instituce (ať už se týká jazykové vybave-
nosti, sociálního začlenění, vzdělávání 
dětí i dospělých atd.) a pro nás, občany 
Prahy 13, by měla být samozřejmostí. 
Rovněž od občanů cizích národností se 
očekává ochota přijmout jinou kulturu, 
akceptovat dané zvyky a přizpůsobit se 
společenské normě v zemi, kde se rozhodli 
žít. Ne vždy jsou kulturní zvyky národů 
v souladu, ale oboustranná tolerance a při-
jetí je nejlepší cestou a pomocí. 

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

Jakou úroveň má soužití Čechů s cizinci je 
závislé na mnoha otázkách. Nejdůležitější 
je pravděpodobně znalost českého jazyka, 
která umožňuje komunikaci mezi lidmi, 
pomáhá orientovat se v sociálním pro-

středí a v neposlední řadě poskytuje vý-
hodu na trhu práce. Další důležitou 
otázkou je, zda cizinec přichází do České 
republiky s vizí výdělku, krátkodobého 
nebo dlouhodobého pobytu, nebo zda 
se chce usadit natrvalo, založit rodinu 
a v podstatě přijmout Českou republiku 
za svůj druhý domov. V tom posledním 
případě přichází na pomoc integrace ci-
zinců do naší společnosti. Slovo integrace 
chápeme jako proces spojování v jeden 
fungující celek, kde si lidé vzájemně po-
máhají naplňovat svá očekávání, jsou 
k sobě tolerantní, respektují jeden dru-
hého. K vytvoření dobrého vztahu ale 
musí přispět oba subjekty.

RNDr. Erika Prausová, klub SNOP 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Pobyt cizinců v MČ nevidíme jako pro-
blém a je potěšující, že to je většinový 
názor občanů Prahy 13. Anketní šetření 
v rámci přípravy Strategie rozvoje MČ 
ukázalo, že občany více tíží zastavování 
sídliště, či bezpečnost obecně, než soužití 
s cizinci. Aby tomu tak bylo i nadále, je 
třeba vytvářet podmínky pro to, aby ci-
zinci v Praze 13 nevytvářeli uzavřené 
 enklávy, ale co nejvíce se zapojili do míst-
ního dění a necítili se z něj vyloučeni. 
K tomu samozřejmě musí přispět obě 
strany. Jako konkrétní opatření podporu-
jeme nutnou jazykovou přípravu žáků, je-
jichž mateřským jazykem není čeština. 
Začít by se mělo už ve školkách a v pří-
pravných třídách. Určitě je možné obecně 
zlepšovat práci s rodiči a kromě výuky 
češtiny otvírat školy a školky i pro další 
zájmové aktivity, do kterých se budou 
moci všichni rodiče bez ohledu na národ-
nost zapojit.           Zuzana Drhová, Marcela Plesníková, 

                              Klub Strany zelených a občanů Prahy 13    

TOP 09

Domníváme se, že integrace cizinců 
do jisté míry souvisí s národností, sdíle-
ným hodnotovým systémem a kulturně-
-civilizačním okruhem země původu. 
Z hlediska místní samosprávy je tedy 
velmi důležité co nejlépe znát národ-
nostní rozvrstvení a sociálně-kulturní 
strukturu cizinců, kteří zde žijí. A na zá-
kladě toho pak zvážit, jaký přístup bude 
efektivní pro předcházení negativním 
 sociálně kulturním jevům. Zatímco pro 
 Evropana je integrace snadnější, pro 
 Asiata to může být obtížnější. Stěžejní 
téma integrace cizinců ze strany státní 
samosprávy je zejména zajistit možnost 
plnohodnotné školní docházky cizinců 
do českých škol a snažit se je celkově 
 „informačně propojit“, ale na druhé 
straně se jim nesnažit za každou cenu 
vnucovat naše kulturní zvyklosti – ať 
sami přejmou to, co budou považovat 
za inspirativní. Ale vzdělání a informace 
nutně potřebují.                  Petr Praus, klub TOP09 
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DRUŽINA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU PRO DĚTI ZE ZÁKLADNÍCH ŠKOL     
KDY? Každý všední den ve školním roce 2013/2014  - NOVĚ až do 20.00 hodin                                                   

KDE? Vaše děti vyzvedneme po vyučování na jakékoli základní škole v Praze 13. Družina bude probíhat ve FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744/4, 155 00, Praha 13,  

 kde budete moci své děti vyzvednout během celého odpoledne až do 20.00 hodin.                  

S KÝM? Se zkušenými instruktory a pedagogy s praxí                    

ZA KOLIK? Družina zdravého životního stylu je pro 60 přihlášených dětí na každý den zcela zdarma.

NEMÁTE PROGRAM PRO VAŠE DĚTI, KDYŽ JSTE V PRÁCI? CHCETE MÍT NA JEDNOM MÍSTĚ DRUŽINU I KROUŽKY VŠEHO DRUHU?  
Pak je tou správnou volbou „Družina zdravého životního stylu“, kde děti zažijí zábavné odpoledne plné netradičních sportovních aktivit, her a soutěží. Dále s dětmi uděláme 

domácí úkoly a hravou formou je připravíme na nadcházející den školy.  

Více informací na www.skolnidruziny.cz. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na tel. 732 558 970 nebo e-mailu: druziny@sang.cz.
 

Nevyžádané zásilky neplaťte
Dobrý den, nedávno mi byl poštou doručen balík obsahující repliky mincí. 

Balík jsem bohužel otevřel a mince jsem nechal vnoučatům na hraní.

Asi o měsíc později jsem dostal nové psaní, tentokrát se však jednalo o slo-

ženku za zaslané zboží s poučením, že pokud částku nezaplatím, bude 

pohledávka postoupena vymáhací f irmě a ta určitě pošle ke mně domů 

e xekutora. Nevím, co mám dělat. Nabízel jsem, že odesílateli mince 

vrátím, protože jsem si je neobjednal a nemám o ně zájem. Firma mi 

však pouze sdělila, že musím zaplatit celou cenu zásilky. Od té doby mi 

byla zaslána další sada, takže se dlužná částka ještě navýšila a od f irmy 

mi už přišla i předžalobní upomínka.

Vážený pane,
Vámi popsaný případ je bohužel čím dál častější nekalou praktikou 

obchodníků, kteří využívají poctivosti běžných lidí. Ti se bojí neza-
placené složenky a radši ji honem zaplatí, než aby měli problémy. Při 
pohledu na dopis nadepsaný jako předžalobní upomínka či exekuční 
výzva se opravdu udělá adresátovi úzko. Nejste první ani poslední, 
kdo se stal obětí podobných podnikatelských aktivit. S Vámi 
popsaným obchodníkem jsem měl v minulosti již tu čest, a pokud se 
nemýlím, jedná se o společnost sídlící ve Švýcarsku s doručovací 
adresou v Plzni. Společnost až v podezřele mnoha případech tvrdí, že 
disponuje Vaší objednávkou, ve které jste se zavázal mince pravidelně 
odebírat. Jiná podobně vykutálená společnost zaplavuje schránky 
bezcennými modely aut za přemrštěné ceny a využívá jejich nepozor-

nosti, neboť při „bezplatné“ objednávce prvního kusu se zároveň za-
vázali odebírat každý měsíc další kus. Podobně je mi znám i případ 
společnosti, která zasílá vzorky kosmetických výrobků s tím, že přijetí 
zásilky si vykládá jako jakýsi souhlas se zasíláním zboží v budoucnu 
a samozřejmě s tím spojených složenek. 

Ve Vašem případě je však řešení velmi jednoduché. Pokud jste 
od společnosti opravdu nic neobjednával, jedná se o případ tzv. 
nevyžádaného plnění. Podle ustanovení § 53 odst. 9 občanského 
zákoníku, pokud poskytuje dodavatel plnění spotřebiteli bez objed-
návky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění ani vracet, ani 
jej o odmítnutí plnění vyrozumět. Samozřejmě si musíte být jist, že 
se nejedná o pouhý omyl a záměnu zásilky, kterou byste musel 
samozřejmě vrátit. V tomto případě je však zřejmé, že odesílatel si 
byl dobře vědom toho, že Vám zboží zasílá bez Vaší předchozí objed-
návky a Vy tedy nemáte povinnost nic hradit. Dalších právních 
kroků povedeného podnikatele se nemusíte obávat. Pokud by se 
opravdu rozhodl domáhat se zaplacení „dlužné“ částky soudní cestou, 
Vaše obrana způsobí, že s žalobou neuspěje. Jestliže se někdy 
v budoucnu rozhodnete využít některou z „vý hodných“ akcí podob-
ných obchodníků, doporučuji dávat si velký pozor na to, co vlastně 
objednáváte. Budete-li nespokojen se zaslaným zbožím, máte jako 
spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez 
jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zásilky.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s.r.o., Musílkova 1311/5e, 

www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118.

ODPOVÍDÁ PRÁVNÍK

Poetické nedělní dopoledne 
Rád bych vás upozornil na „altánek - klidovou zónu pro občana“, který je 

již několik let černou můrou stovek obyvatel Hůrky. Na fotografii je malá 

ukázka toho, co se tu pomalu každodenně vlastně odehrává, píše pan 
Václav Novotný. Bezdomovci, opilci, velmi častý obrázek.  
                        
O problému víme, ale v tomto konkrétním případě Městská policie 
žádné oznámení nedostala Nicméně děkuji za podnět, příslušní stráž-
níci okrskáři budou uvedenou lokalitu důsledněji kontrolovat. Rovněž 
prosím občany, aby v případě zjištění obdobné situace neprodleně vy-
rozuměli Městskou policii – např. prostřednictvím bezplatné linky 156. 
Obecně je nám známo, že jsou místa (včetně Hůrky), kde se „nepři-

způsobivé osoby“ vyskytují. O těchto lokalitách víme a snažíme se je 
intenzivněji kontrolovat. 
Kontroly probíhají rovněž ve spolupráci s Úřadem městské části 
Praha 13. Bohužel neznám instituci, která by kdekoli problém bezdo-
movectví a s ním spojené negativní jevy aktuálně bezezbytku vyřešila.

 Hynek Svoboda, ředitel OŘ MP Praha 13

Městská část prostřednictvím odboru sociální péče a zdravotnictví na-
vázala již v loňském roce spolupráci s občanským sdružením Naděje, 
jehož pracovníci na našem území zajišťují pro osoby bez domova 
 terénní sociální práci a mobilní sociální službu. Cílovou skupinou jsou 
společensky vyloučené osoby žijící na okraji společnosti, které nenavá-
zaly spolupráci s žádným zařízením poskytujícím sociální služby. 
 Smyslem služeb je zejména minimalizovat sociální a zdravotní rizika 
spojená se životem na ulici a postupně lidi bez domova navázat do dal-
ších sociálních služeb, případně je vést k zajištění práce a bydlení. Vaše 
informace bude předána pracovníkům sdružení s tím, aby na tato 
místa  zaměřili zvýšenou pozornost. V případě zjištění obdobné situace 
je nezbytné vyrozumět městskou policii. Pro úplnost je třeba dodat, že 
na „bezdomovectví“  funkční a zcela účinné řešení nikde ve světě ne-
existuje, všechna velká města včetně Prahy se s touto problematikou 
potýkají. Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s odborníky na tuto pro-
blematiku má již zpracovanou koncepci řešení. Prostřednictvím pří-
spěvkové organizace MHMP Centra sociálních služeb Praha je řešena 
pomoc lidem na ulici od terénní práce, přes azylové ubytování, trénin-
kové bydlení až po sociální byty. Pomoci lidem žijícím na ulici trvá 
i několik let a tato práce zahrnuje velké spektrum potřebných úkonů 
a širokou mezioborovou spolupráci odborníků a specialistů.   

Helena Hájková, vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Z VAŠICH DOPISŮ
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Informace pro voliče
Vážení spoluobčané,
v těchto dnech vrcholí organizační příprava 
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR, které proběhnou ve dnech 25. a 26. 10. 
2013 a řídí se zákonem číslo 247/1995 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Volební míst-
nosti budou k dispozici voličům v pátek 
25. 10. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. 10. 
od 8.00 do 14.00.

Kdo a kde může volit
Voličem je každý státní občan ČR, který 
 alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let 
a nenastala u něj některá z překážek voleb-
ního práva uvedených v § 2 zmíněného zá-
kona - tj. zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo 
zbavení způsobilosti k právním úkonům.

Voliči jsou zapsáni v tzv. stálém seznamu vo-
ličů tam, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu. 
O správnosti zápisů ke své osobě se mohou vo-
liči osobně přesvědčit po předložení průkazu 
totožnosti a požádat o doplnění údajů nebo 
opravu zápisu v přízemí budovy Úřadu městské 
části Praha 13, Sluneční nám. 2580/13, odbor 
osobních dokladů a evidence obyvatel u paní 
Přikrylové (č. dv. 134). Území městské části 
Praha 13 je rozděleno do 50 volebních okrsků. 

Adresu okrsku, kde bude volit, najde každý 
volič na své obálce s hlasovacími lístky, kte-
rou obdrží do schránky. Kromě toho jsou 
sídla všech volebních okrsků uvedena 
na internetových stránkách www.praha13.
cz pod odkazem Volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky ko-
nané ve dnech 25. a 26. 10. 2013. Takže již 
nyní si můžete ověřit, do kterého volebního 
okrsku jste zařazeni a kde budete volit. 
Pokud si nejste jisti, můžete zavolat na 
tel. 235 011 317.

Voličské průkazy
Voliči, kteří budou v době voleb mimo své 
 trvalé bydliště a nebudou moci volit ve svém 
volebním okrsku, mohou volit v jiném voleb-
ním okrsku na tzv. voličský průkaz. 

Vydání voličského průkazu se poznamenává 
do stálého seznamu voličů. Každý volič může 
být zapsán pouze v jednom výpisu ze seznamu 
voličů. Voličský průkaz opravňuje voliče k hla-
sování ve dnech voleb v kterémkoli volebním 
okrsku na území ČR, popř. ve zvláštním voleb-
ním okrsku při zastupitelských a konzulárních 
úřadech v zahraničí, s výjimkou konzulárních 
úřadů vedených honorárním konzulárním 
úředníkem. O vydání voličského průkazu lze 
požádat od vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to 
buď osobně po prokázání totožnosti v budově 
Úřadu městské části Praha 13, ve 3. patře, 
dv. 433 u paní Andrey Veverkové, a v její nepří-
tomnosti u paní Pavly Herychové,  ve 3. patře 
dv. 445, nebo formou písemné žádosti s úředně 
ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým 
podpisem voliče, případně v elektronické po-
době zaslané prostřednictvím datové schránky.  
Odbor občansko-správní pak vydá voličský 

průkaz buď přímo žadateli, nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání průkazu, popř. jej 
 voliči zašle na udanou adresu.

Konec lhůty pro doručení písemné žádosti 
nebo žádosti v elektronické podobě o vydání 
voličského průkazu na úřad je stanoven 
na 18. 10. 2013, pro osobní předání žádosti 
o vydání voličského průkazu pak na 23. 10. 
2013 do 16.00 hod. Lhůty jsou stanoveny 
 zákonem a nelze je měnit. Pro zjednodušení 
žádosti o vydání voličského průkazu jsme při-
pravili vzorové formuláře, které jsou k dispo-
zici na informacích v přízemí radnice a také 
ke stažení na www.praha13.cz. 

Voličské průkazy budeme vydávat 
od 10. 10. 2013 v budově radnice Prahy 13, 
ve 3. patře, č. dv. 433 po předložení občan-
ského průkazu v následujících termínech: 
čt  10. 10.  8.00 – 16.00,  pá 11. 10.  8.00 – 14.30,
po  14. 10.  8.00 – 18.00,  út  15. 10.  8.00 – 16.00,
st  16. 10.  8.00 – 18.00,  čt   17. 10.  8.00 – 16.00,
pá  18. 10.  8.00 – 14.30,  po 21. 10.  8.00 – 18.00,
út  22. 10.  8.00 – 16.00,  st    23. 10.  8.00 – 16.00.
Případné další dotazy zodpoví Andrea  
 Veverková, tel. 235 011 317 nebo Pavla  
 Herychová, tel. 235 011 314.

Připomínám, že při ztrátě nebo odcizení 
voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

Voličský průkaz může vydat také zastupi-
telský úřad ČR, za stejných podmínek jako 
obecní úřad, a to na žádost voliče, který je 
u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů. 

Zkontrolujte si platnost svého dokladu totožnosti
Na základě zkušeností z minulých voleb při-
pomínám, že volič musí prokázat při volbách 
svou totožnost a státní občanství ČR. Je 
proto nutné, abyste si včas zkontrolovali plat-
nost svých dokladů, zejména občanských prů-
kazů, a nevystavovali se tak zbytečným 
problémům, kdy až ve volební místnosti zjis-
títe, že máte neplatný doklad.

Zásady hlasování
Volič hlasuje osobně, zastoupení není pří-
pustné. Po příchodu do volební místnosti volič 
prokáže svou totožnost a státní občanství ČR 
platným občanským průkazem, cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem ČR nebo 
cestovním průkazem. Po záznamu ve výpisu 
ze seznamu voličů obdrží od volební komise 
prázdnou úřední obálku, popř. i hlasovací 
lístky. Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství ČR, nebude mu hlasování 
umožněno. Voliče, který není zapsán ve výpisu 
ze stálého seznamu voličů a který prokáže své 
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková 
volební komise dopíše do výpisu ze stálého se-
znamu voličů dodatečně a umožní mu hlaso-
vání. Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, je povinen 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Po obdržení úřední obálky vstoupí volič 
do prostoru určeného k úpravě hlasovacích 
lístků. Voliči, který tak neučiní, komise hlaso-
vání neumožní. V prostorách pro úpravu hla-
sovacích lístků nesmí být nikdo přítomen 
zároveň s voličem. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může být v pro-

storu určeném pro úpravu hlasovacích lístků 
přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrs-
kové volební komise) a hlasovací lístek 
za něho upravit a vložit do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží 
úřední obálku s vloženým hlasovacím lístkem 
před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 

Hlasování mimo volební místnost
Voliči mohou ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů, požádat, aby mohli hlasovat 
mimo svou volební místnost – např. ve svém 
bydlišti. V tomto případě okrsková volební ko-
mise vyšle k voliči (v rámci územního obvodu 
volebního okrsku) dva své členy s přenosnou 
volební schránkou, úřední obálkou a hlasova-
cími lístky. I při tomto způsobu hlasování musí 
být zachována tajnost hlasování. Pokud již 
nyní víte, že se např. z důvodu svého zdravot-
ního stavu nebudete moci dostavit do volební 
místnosti, obraťte se na paní Herychovou, 
tel. 235 011 314 a ve dnech voleb i na okrs-
kové volební komise ve svém volebním okrsku. 

Jak získat hlasovací lístky
Hlasovací lístky vám budou v souladu se zá-
konem dodány nejpozději jeden den přede 
dnem voleb, tj. do 24. 10. do poštovních 
schránek. Na obálce, která slouží pouze pro 
doručování, budete mít vyznačeno číslo vo-
lebního okrsku a adresu volební místnosti.

V této souvislosti prosíme o umožnění pří-
stupu k poštovním schránkám, aby hlasovací 
lístky mohly být doručeny. Pokud by se zcela 
výjimečně stalo, že doručeny nebudou, nebo 
byste z jakéhokoliv důvodu potřebovali nové 
hlasovací lístky, budou vám vydány na infor-
macích v přízemí radnice a ve dnech voleb 
ve volební místnosti vašeho volebního okrsku.

Na co si dát pozor, aby byl váš hlas platný a jak je to 
s preferenčními hlasy
Hlas voliče je neplatný, je–li v úřední obálce 
několik hlasovacích lístků. Neplatné jsou hla-
sovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, které jsou přetržené nebo nebyly 
vloženy do úřední obálky.

Podle § 39 citovaného zákona může volič 
vložit do úřední obálky pouze jeden hlasovací 
lístek. Ten je platný, je-li totožný se vzorem 
vyvěšeným ve volební místnosti a není-li pře-
tržený. Na hlasovacím lístku zvolené strany, 
který vkládáte do úřední obálky, můžete za-
kroužkováním pořadového čísla označit nej-
výše čtyři kandidáty, kterým dáváte přednost.

K přednostním hlasům pro kandidáty, kteří 
se po registraci kandidátní listiny vzdali kan-
didatury, nebo byli stranou odvoláni, se nepři-
hlíží a přednostní hlasy pro ně se nepočítají. 
Proto se po příchodu do volební místnosti 
ujistěte, že vámi vybraný kandidát se nevzdal 
kandidatury, nebo nebyl stranou odvolán. 
V každé volební místnosti bude seznam tako-
vých kandidátů vyvěšen, stejně jako vzory 
platných hlasovacích lístků.

Věřím, že výše uvedené informace jsou pro 
vás dostačující. V případě nejasností se obra-
cejte na pracovníky občansko-správního od-
boru na tel. 235 011 317 nebo 235 011 314. 

Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
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Naďa Urbánková se rozhodně nenudí
Na Koncertu pro park vystoupila také legenda populární hudby Naďa Urbánková. 

Setkání s ní bylo velmi příjemné, byla milá, přátelská a i když měla za pět minut vystupovat, 

našla si chvíli na rozhovor, přestože jsem ho nezačal nejšťastněji…

Paní Urbánková, vy jste nějakou dobu moc nevystu-
povala…
Jaký nevystupovala, já vystupuju furt, člověče. 
Měla jsem pauzu šest let, když jsem byla 
ve Švýcarsku, ale jinak vystupuju nepřetržitě, 
ať už je to zpívání s kapelou, na halfplaybacky, 
divadlo, rádio… Rozhodně se nenudím.

Tak to se omlouvám. Kde na to berete energii?
To se musíte zeptat šéfa nahoře. To není moje 
zásluha, ale jsem mu za to velmi vděčná 
a s pokorou přijímám ty dary.

Zpíváte svoje starší věci nebo máte i něco nového?
Pět let zpívám s folkrockovou kapelou Boko-
mara, takže některé písničky jsem přejala. Ale 
lidi čekají to, co znají, takže zpívám všechny 
ty „fláky“, na které si lidi pamatují. A těší mě, 

že skladba lidí, kteří chodí poslouchat, je 
pořád stejná jako kdysi – od 5 let do 70. Jak 
to babičky předávají svým dětem a ty zase 
svým, tak se ty písničky neztrácejí.

Čím si vysvětlujete, že jsou ty písničky nesmrtelné?
Protože jsou pěkné – mají hezkou melodii, 
bezvadný text, je tam vše, co tam má být…

Co říkáte na mladé zpěváky, kteří třeba vzešli z růz-
ných soutěží…
Můžu vám říct, že bych v téhle době vůbec ne-
chtěla začínat. Mají to hrozně těžké, protože 
posluchači mají obrovské možnosti, z čeho si 
vybrat. Tenkrát jsme nesměli poslouchat zá-
padní muziku, natož vyjet do zahraničí 
na koncert. Lidé byli lační, aby něco slyšeli. 
Teď mají neskutečnou nabídku možností, po-

slouchají muziku na 120 programech nebo 
na internetu. Dnes začínat, to znamená mít 
nejen velký talent, obrovskou píli a jasný cíl, ale 
také mít štěstí na někoho, kdo má nápad, kdo 
si vás všimne a kdo má peníze vás postrčit. Bez 
toho je to hodně obtížné. V těch soutěžích se 
aspoň pár lidí může ukázat. Bohužel jim ale 
neřeknou, bacha na to, jakmile to skončí, tak 
pokud se nebudeš snažit, tak po tobě ani pes 
neštěkne. Díky těm soutěžím je vidět, kolik je 
tu talentů a jak úžasně zpívají.

Myslíte, že tenkrát bylo paradoxně jednodušší 
začínat?
Stoprocentně. Tenkrát nikdo neměl peníze 
a šlo spíš o to, jak to vybojovat s těma bolše-
vikama, protože když jste se jim vzepřel, tak 
jste dostal po čuni. Ale my jsme byli mladí 
a drzí a i když nám zakázali zpívat anglicky, 
tak jsme anglicky zpívali a čekali jsme, jestli 
to někdo práskne… Teď to zlehčuji, samo-
zřejmě to vůbec nebyla jednoduchá doba, ale 
je to za námi. Já to ošklivý z harddisku vyma-
závám, nějaké revanše neexistují a závist 
vůbec neznám. Mladým zpěvákům, kteří se 
na tuhle nelehkou dráhu dají, držím pěsti a ať 
si pozvou na pomoc pár andělů a Pána Boha, 
protože bez toho to, myslím, nejde. 

Jak se těšíte na vystoupení?
Vždycky se těším. Po cestě autem jsem zažila 
příjemné setkání – v Jinonicích mě totálně 
zradila navigace a musela jsem se na cestu ze-
ptat jediného pána, který tam šel s malou 
holčičkou. A on mi povídá, my vám to uká-
žeme, my tam bydlíme. Takže jeli se mnou. 
Holčička, jmenovala se Pepinka, šla druhý 
den poprvé do školy. Tak je oba ještě jednou 
zdravím.  

Co byste vzkázala čtenářům STOPu?
Všem přeji, aby se jim podařilo to, co si vysní 
a že když něčemu věří a budou se chovat 
slušně, tak to sice třeba bude trvat o chvíli 
déle, ale že to vyjde.         Samuel Truschka

Hudební zážitek pro všechny generace

Poslední prázdninová neděle patřila tradičně 
Koncertu pro park. I tentokrát byli účinkující 
vybíráni tak, aby si vybral opravdu každý. 

Ve stylu country zahájila kapela Maracas. 
Svižnými rokenroly i baladami o lásce na-
vázalo trio ve složení Ivan Hlas, Olin Ne-
jezchleba a Norbi Kovács. Naďa Urbánková 
s folkrockovou skupinou Bokomara začala 
moravskými lidovými písněmi, ale došlo 
i na nesmrtelné hity, které si zazpívalo i pub-
likum. Hlavně pro mladé pak zahrála rocková 
kapela Clou.

S večerem se začalo ochlazovat, ale YoYo 
Band svými songy v rytmu reggae diváky ob-
stojně rozehřál. Zlatým hřebem programu 
byla talentovaná zpěvačka Ewa Farna s mla-
dou doprovodnou skupinou. Svojí energií 
a velkým nasazením si od začátku získala pu-
blikum, s nímž byla nepřetržitě v kontaktu. 
Svým výkonem potěšila určitě i ty, kteří 
dosud znali jen několik jejích rozhlasových 
hitů. 

Dvanáctý Koncert pro park je minulostí 
a organizátoři už začínají přemýšlet, koho 
 pozvat napřesrok.         Samuel Truschka   
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Jak se začne hrát, jdou bolesti stranou 
Původně knihkupec, ale hlavně skladatel, textař, zpěvák, kytarista a spisovatel. Autor mnoha 

skvělých songů, držitel Českého lva za hudbu k filmu Šakalí léta. Ivana Hlase určitě není třeba 

dlouze představovat, ale mluvit se s ním dá o spoustě věcí…

Když se řekne Ivan Hlas, každému se okamžitě vy-
baví tři pojmy – blues, Hanspaulka a Šakalí léta. 
Souhlasíte?
Je to trochu zjednodušené. Nějak mi tam 
chybí posledních dvacet let, takže asi sedm 
autorských alb s různými úžasnými muzi-
kanty, spolupráce s rockerem světového for-
mátu Ivanem Králem, divadlo s Ladislavem 

Smoljakem, nyní úspěšný Smetana v divadle 
ABC a plno různých radostí, včetně knížky 
Za barevným sklem. Ale v těch pojmech jsou 
kořeny, takže souhlasím. 

Hanspaulka byla vůbec určitou líhní muzikantů… 
Čím to je? Kde se vzala ta typická atmosféra 
Hanspaul City?
Ta atmosféra tam byla od počátku, do této 
mladé okrajové čtvrti se stěhovali, kromě ji-
ných, hodně umělci různých profesí, takže to 
žilo dávno předtím, než jsme se tam vylíhli my. 
Asi jako všude vznikla dost velká parta širo-
kého záběru a muzika nebyla jediným venti-
lem v té blbé době. Takže divadlo, literatura, 
vlastní časopis Lógr a hlavně klubohospoda 
U Tyšerů, zkráceně Houtyš. A také vlastní fot-
balová liga, ta pokračuje dodnes po celé repub-
lice. Snažili jsme se být nezávislými na oficiální 
kultuře, snad se to zčásti povedlo. Každopádně 
to na Hanspaulku přitáhlo plno našinců přes-
polních, a tak se děly věci. A hlavně jsme se 
docela dobře bavili.

Většina vašich písniček je o lásce a o vztazích, k nej-
oblíbenějším ale patří „Na kolena“ z filmu Šakalí 
léta. Chtěl jste dělat „protestsongy“?
Protestsongy jsem vlastně začal, první samo-
statné písničky jsem napsal asi v roce šedesát 
devět. Musel jsem se nějak vyjádřit. Ale bylo 
tu plno jiných, kteří to uměli lépe. Takže jsem 

tuhle parketu mírně opustil. Na kolena je 
píseň o protestu puberťáka, kluka, který po-
prvé přišel o holku a je naštvanej na celej svět. 
Nebylo těžký to napsat, vzpomněl jsem si 
na sebe a šlo to samo. Myslím, že písnička je 
oblíbená, protože tuhle situaci poznal asi 
každý. A mají ji rády i děti, protože jsou tam 
sprostý slova. A dá se dokonce i zpolitizovat. 

Ale to už je úděl písně. Mám vždycky radost, 
když si v ní každý najde to svoje.

V létě jsme si připomínali neslavné 45. výročí oku-
pace Československa v roce 1968. Jak jste jako kluk 
tuhle událost prožíval, jak na tu dobu vzpomínáte?
Mám tuhle strašlivou událost popsanou v části 
své knížky Za barevným sklem. Každou chvi-
ličku jsem si uchoval v paměti, je to viděno 
očima čtrnáctiletého kluka. Víte, v tom věku je 
člověk nejcitlivější vůči nepravostem a jiným 
špatným věcem. A tohle teda byla! Změnilo 
mi to život, jako všem, to je přece jasný. A ještě 
víc, když začala společnost hnít, z okupace byla 
kvůli osobnímu prospěchu internacionální 
pomoc a začalo se lhát přímo do očí. No fuj, 
v mnoha hlavách je to dodneška. 

Kvůli minulému režimu, který bigbítu nepřál, jste si 
vyzkoušel celou řadu povolání. Byla to pro vás důle-
žitá zkušenost?
Já jsem původním povoláním knihkupec a tím 
zůstávám. To mi dalo nejvíc, i co se týče psaní 
a všech těch věcí kolem. Ty další zaměstnání 
byly tak trochu z nouze, ale zajímavých věcí 
jsem tam zažil hromadu. A těch různých lidí 
a typů a situací. Nadneseně bych řekl – dobrá 
škola života. I když pár těch štací bych klidně 
vypustil. Nebyla to vždycky pohoda. 

Už pěknou řádku let děláte muziku „na plný úva-
zek“. Jaký je to rozdíl oproti období, kdy jste hrál 

„ve svém volnu“? Myslím hlavně na motivaci, inspi-
raci, energii…
Je to jasné – byl jsem mladší a tak bylo 
všechno rychlejší a divočejší. Ale jinak 
všechno zůstává stejné. Nakonec i ta energie. 
Jak se začne hrát, jde všechno stranou. 
Osobní věci, různý bolesti, starosti, zůstává 
čistá radost. Kvůli tomu muziku miluju. 

Spolupracoval jste s celou plejádou hudebníků. 
S kým jste hrál nejraději, kdo vás nejvíce ovlivnil? 
Měl jsem na muzikanty obrovské štěstí, 
vlastně od začátku. Od mého prvního 
a vlastně jediného učitele na klasickou kytaru 
Mirka Mizery, který mi asi dal ten základní 
příjemný pocit z harmonie, chodil jsem 
k němu od jedenácti do téměř osmnácti. Jan 
Veleba, zvaný Hogan, mě v šestnácti přivedl 
k blues, a plno jiných. Vždycky jsem se snažil 
od těch lepších učit. Takže se učím pořád. 
Jednu věc mám ale specifickou, nejsem zdat-
ným instrumentalistou, takže mě do už hoto-
vých souborů nezvou. Vždycky jsem si musel 
něco vymyslet sám a potom pro ten nápad ně-
koho najít a zblbnout. Zaplaťpánbůh podob-
ných našinců se našlo dost, takže kromě mu -
ziky zůstávalo i kamarádství. A toho si cením 
opravdu hodně. S Norbim Kovácsem jsem se 
náhodou seznámil před deseti lety na charita-
tivní akci, od té doby jsme spolu. Olin Ne-
jezchleba tehdy končil u ETC, hned jsme 
založili kapelu, ze které se vylíhlo to naše Trio. 
A zase se mám co přiučovat, kluci jsou vážně 
virtuózové na své nástroje a vůbec. Přijďte se 
podívat, fakt nelžu. Koncerty najdeta na 
www.ivanhlas.cz. Kromě muziky i plno 
 legrace. 

Jak si nejlíp odpočinete?
Miluji ticho. V tom je tolik tónů, že vám je 
nikdo ani nemusí zprostředkovávat.

Při vystoupeních si můžete vybrat ze spousty svých 
osvědčených hitů. Hrajete i nové věci nebo si je scho-
váte na příští album? 
Pár hitů naštěstí je a hraju je rád, když to lidi 
chtějí. Ale hrajeme i úplně nové věci a když 
obstojí před publikem a hlavně před námi, 
natočíme je. Nikam nespěcháme, nikdo na 
nás netlačí, doba už není taková, že bychom 
museli každý rok nebo dva natočit nové 
album.

Co plánujete na nejbližší období?
No právě, natočit to nové album, co nejvíce 
hrát. Budeme i nadále jezdit s Vláďou Miší-
kem a ETC, to je moc hezký koncert Tria 
s vel kou kapelou. Budu hrát v ABC ve hře 
Bedřich Smetana The Greatest Hits, tam 
hraji svého bratra a poté i samotného mistra. 
A hlav ně si užívat každého setkání s dobrými 
lidmi.

Jak se vám zpívalo na Koncertě pro park (podruhé)?
Úžasně, mám dojem, že tam byli samí dobří 
lidé. 

Nějaké přání fanouškům z Prahy 13?
Vážení fanoušci, mějte se moc hezky, jak jen 
to jde, užívejte harmonii a vždycky se na vás 
s Olinem a Norbim těšíme.        Samuel Truschka
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Sport

Grandiózní start
Mládežnický basketbalový klub BA Sparta Praha působící v hale 
 Kovářova zahájil letošní sezonu opravdu grandiózně. Tradičně se 
na přípravné turnaje rozjela družstva většiny složek našeho velkého 
klu bu, kde hlavně juniorky a junioři nebrali na turnajích nic jiného 
než první místa. To naši nejmladší minižáci a minižákyně, hráči 
a hráčky ročníku 2003 a mladší, vyrazili na svůj první životní basket-
balový turnaj do Pardubic. A nevedli si vůbec špatně, holky vyhrály tři 
ze svých zápasů a kluci dokonce pět. Program turnajů ale tímto ne-
končí. V září se v naší hale odehrál každý víkend jeden turnaj – hlavně 
28. září první turnaj přípravek, tzv. turnaj o Krále bubliny, kde dostá-
vají příležitost všichni, na které zatím na turnajích nezbylo místo. Náš 
klub bude i v říjnu doplňovat stavy svých družstev a kdo z dívek nebo 
chlapců má zájem, tak ať neváhá a vyrazí mezi nás. Tréninky jsou 
od pondělí do čtvrtka vždy od 16 do 17 hodin v nafukovací hale 
 Kovářova (hned vedle ZŠ Kuncova), případně kontaktujte trenéra 
 přípravek na tel. 605 102 163, info@basparta.cz.              Pavel Šenk, trenér

Letní tenisová škola 
V posledním prázdninovém týdnu proběhl v areálu FZŠ Trávníčkova 
již devátý ročník sportovně - kulturního soustředění Letní tenisová 
škola, které bylo organizováno školním tenisovým klubem se zaměře-
ním primárně na výuku tenisu. Na děti ale čekaly i další sportovní 
a kulturní aktivity. Nedílnou součástí se každoročně stává i seznamo-
vání s různými výtvarnými technikami. Letos to byla výroba šperků či 
tisk na trička pod vedením odborné lektorky. K těmto účelům nám 
skvěle posloužil školní areál včetně prostor tzv. Modrého klubu. Vyvr-
cholením celého týdne byl tradiční tenisový turnaj všech zúčastněných. 
Byli jsme svědky nejen skvělých sportovních výkonů u pokročilejších 
dětí, ale i velkých pokroků u tenisových začátečníků. Bližší informace 
o dění v klubu můžete získat na adrese školy nebo přímo na tenisových 
dvorcích v areálu FZŠ Trávníčkova.              Vojtěch Dohnal, trenér TK 

Nábor hokejbalové mládeže
HC Kert Park Praha opět pořádá nábor do mládežnických kategorií! 
Hledáte kolektivní sport pro kluky i holky? Neváhejte a přijďte mezi 
nás! Hokejbal je sport nejvíce podobný lednímu hokeji, ale finančně 
mnohem dostupnější. Provádíme nábor ročníků 2007–1999. 
Více informací na www.kert-park.cz. Kontakt: Milan Kubíček, 
tel. 722 580 669, e-mail: milankaba@centrum.cz

Policejní karatisté v Belfastu zvítězili

Začátkem září přivítal starosta David Vodrážka na radnici kapitána 
Martina Slámu z Velké Ohrady, který v srpnu dosáhl skvělého úspě-
chu na Světových hrách policie a hasičů (World Police and Fire 

Games) v severoirském Belfastu. Co do počtu zúčastněných sportovců 
lze tyto hry bez váhání srovnat s klasickými olympijskými hrami. 
V letošním roce se jich zúčastnilo celkem 7 000 závodníků ze 60 zemí 
světa, kteří soutěžili v 56 sportech. Martin Sláma, který působí u Poli-
cie ČR jako instruktor Útvaru pro ochranu ústavních činitelů 
ochranné služby, na hrách soutěžil ve dvou disciplínách karate. V kata 
mužů nad 30 let získal v silné konkurenci bronzovou medaili a v kata 
družstev vybojovali s kolegy z Krajského ředitelství policie Jihočes-
kého kraje zlatou medaili a titul světových šampionů WPFG. 

 Starosta David Vodrážka poblahopřál kapitánu Slámovi k úspěchu 
a předal mu pamětní list. Městská část podpoří úspěšného reprezen-
tanta také finančně i s ohledem na to, že se her zúčastnil na vlastní 
náklady. K vítězství blahopřejeme!             -red-
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Halové hry dětí
SK Harmony pořádá v sobotu 19. října od 8 do 14 hodin již 15. roč-
ník Halových her dětí v plaveckém bazénu a hale SK Motorlet, Rad-
lická 289. Děti ve věku 6 – 15 let budou soutěžit v plavání, lehké 
atletice a míčových hrách. Na závěr probíhají kolektivní sporty (fotbal, 
vybíjená, vyrážená). Plavecká část probíhá od 8.30 do 10.00, atletická 

část začíná v 10.15. Je možné zúčastnit se pouze jedné 
části her. S sebou si přineste plavky, sportovní oble-
čení a obuv. Občerstvení a vstup na akci jsou zdarma. 
Více informací a přihláška na www.dskmotylek.info, 
info@dskmotylek.info.                 Münzberger Robert

Muži přivezli stříbro, mladší žáci zlato

Víkend před prvním kolem nového extraligového ročníku sehrál ho-
kejbalový tým HC Kert Park Praha finálový turnaj Českého poháru 
v Mostě. Pražané na něj odcestovali jako obhájci vítězství z minulého 
ročníku. Vzhledem k rozšířené marodce se však na turnaj vydalo 
pouze 12 hráčů a 2 brankáři. V prvním hracím dnu Kert Park nejprve 
klopýtl s druholigovými Teplicemi, ale v druhém utkání již nezaváhal 
a porazil B-tým kladenského Alpiqu 4:1. V neděli pak Pražané sehráli 
nejprve semifinálové utkání s extraligovým Hradcem Králové, jenž 
přijel v plné sestavě, a to včetně reprezentanta Nováka. Kert Park se 
však početné družiny hradeckých Pirátů nezalekl a porazil je v semifi-
nálovém klání 4 :1. Ve finále narazili lužinští na Pardubice. Ty již byly 

nad jejich síly a Kert Park porazily 1: 0. Hokejbalový celek z Prahy 13 
tak přivezl stříbrné medaile.

O víkendu 7. a 8. září se zúčastnili mladší žáci Kert Parku turnaje 
Fair Cup hraného v Hostivaři, jenž nabídl tu nejlepší možnou pro-
věrku před startem nové sezony a mladí Parkáni v této prověrce byli 
stoprocentní! V turnaji se systémem každý s každým byli nejlepší, 
když z 5 utkání 4 vyhráli a pouze jednou prohráli po samostatných 
stříleních. Mladší žáci tak zaslouženě získali pohár pro vítěze. 

Pozvánka na hokejbal na Lužiny
V říjnu hrají na domácím hřišti v Kolovečské ulici všechny kategorie: 
Muži A – Ford Credit Extraliga
 5. 10. od 16.00 s HbT Vlašim
19. 10. od 17.00 s HBC Pento Most
26. 10. od 17.00 s SK Hokejbal Letohrad
Muži B – 2. NHbL
 5. 10. od 13.30 s TJ HBC Mělník
12. 10. od 15.00 s HBC Hostivař
19. 10. od 13.30 s SK Jungle Fever Kladno
Mladší dorost
 6. 10. od 13.00 s SK Pedagog České Budějovice
19. 10. od 13.00 s HbC Zliv
Starší žáci
 6. 10. od 11.00 s HBC Tygři Mladá Boleslav
20. 10. od 10.00 s HBC Rebel Praha 8
Mladší žáci
 5. 10. od 11.00 s HBC Nové Strašecí
Kompletní rozpisy na www.kert-park.cz. Přijďte fandit!     Michal Pěch
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Jarda Hříbek by měl radost

Deset týmů se utkalo 24. srpna v tradičním turnaji, který každoročně 
pořádají nohejbaloví nadšenci pod záštitou zástupce starosty Petra 
Zemana na památku svého tragicky zesnulého kamaráda Jardy 
Hříbka. Turnaj se tentokrát poprvé konal na jiném místě – na moder-
ním hřišti u kuželkárny v Centrálním parku. Hráči bojovali s velkým 
nadšením a diváci mohli vidět spoustu obětavých zásahů, krkolom-
ných smečů a tvrdých soubojů na síti. Ze dvou skupin vzešli nakonec 
semifinalisté a finalisté. Konečné pořadí týmů bylo následující – zvítě-
zilo družstvo Stodůlky, stříbro bral Real Karlov, bronz Volše a bram-
borovou příčku obsadil tým Santa Fé. Nohejbalu zdar!              -st-
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto pozornost stavu i stáří 
pneumatik! Navštivte některého z našich autorizovaných servisních 
partnerů, kde právě nyní za výhodné ceny naleznete kompletní zimní 
kola včetně pneugarance na 3 roky. S námi také jednoduše vyřešíte 
přezutí na zimní kola.

Tím seznam našich výhod nekončí: Například při zakoupení sady 
předních stíracích lišt od nás dostanete 1 l nemrznoucí kapaliny do 
ostřikovačů jako bonus. Nenechte si ujít ani možnost dále zvýšit 
atraktivitu a funkčnost Vašeho vozu díky výhodné nabídce ŠKODA 
Originálních dílů a příslušenství. 

Více informací získáte na ŠKODA Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

Profesionální zimní péče v servisu AUTO STYL

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3
155 00 Praha 5
Tel.: 235 518 829
www.auto-styl.cz
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Pomáhají druhým

Klub Jedna Trojka 
v říjnu

Přijmu nové distributory 
na roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

Klub Málinka nabízí rodinné zázemí s možností 
jednorázového i trvalejšího hlídání dětí (i cizinců)

ve věku 2 - 6 let dle Vašich potřeb. 
Hovoříme německy a anglicky.

Vidoulská 760/6, 158 00 Praha 5 - Jinonice
Tel. 607 067 303, 607 067 304

E-mail: info@hlidani-malinka.cz
www.hlidani-malinka.cz

Klub na hraníPrivátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

INZERCE

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

Téma měsíce: Drby

Program:
út   1. 10.  – Úterý v klubu  
st   2. 10.  – Pokec na téma Drby
po   7. 10.  – Muzika... 
út   8. 10.  – Filmový klub   
st   9. 10.  – Podzimní výtvarná dílna  
po  14. 10.  – Pondělí s Luckou a Ivčou 
út  15. 10.  – Filmový klub
st  16. 10.  – Turnaj ve fotbálku 
po 21., út 22. a st 23. 10. – Dny naruby
po  28. 10.  – Státní svátek – zavřeno
út  29. 10.  – Příprava na Halloween
st  30. 10.  – Halloweenská noc v klubu
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

                        Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

Práce postižených
NFOZP, neboli Nadační fond pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním, vznikl v roce 2007 v reakci na tíživou 
situaci postižených při vstupu na trh práce. 
Je jediným nadačním fondem v ČR, který se 
zabývá výhradně problematikou zaměstná-
vání postižených osob. Hlavní poslání 
NFOZP je cíleně pomáhat, informovat 
a podporovat zaměstnávání osob s handica-
pem a propojovat život zdravých a zdravotně 
postižených osob. Mimo různých aktivit 
a vlastních projektů (Postižený zaměstnanec 
roku, Proč ne?!, Žiju stejně jako ty apod., 
více na www.nfozp.cz/projekty) se fond vě-
nuje podpoře vlastního projektu Ochranná 

známka Práce postižených. Ta má za cíl zvi-
ditelnit kvalitní a konkurenceschopnou práci 
osob s nejrůznějším zdravotním postižením. 
Výrobky, které jsou označeny touto znám-
kou, vyrobily, balily nebo kompletovaly 
osoby se zdravotním postižením. Zakoupe-
ním výrobku je podpořena nejen práce po-
stižených, ale i jejich zaměstnavatel (více 
na www.pracepostizenych.cz).
Kontakt: Kancelář nadačního fondu - Soko-
lovská 75/103, Praha 8
Sídlo nadačního fondu - Bohuslava ze Švam-
berka 4, Praha 4

Více na www.nfozp.cz, dotazy@nfozp.cz.
                                         Lucie Vurbsová

VŠEM podporuje zdravotně handicapované a pojišťovnictví. Motivací pro nejlepšího stu-
denta je navíc možnost získání stipendia 
na VŠEM na studium jakéhokoli bakalář-
ského studijního programu. Více informací 
na www.vsem.cz.       Miroslava Vicanová

Škola se snaží již několik let bořit bariéry 
v přístupu ke kvalitnímu vzdělání. Podíl 
na tomto projektu je pokračováním v této 
snaze. Tentokrát se škola rozhodla podpořit 
zdravotně handicapované, kterým je kurz po-
skytován zcela zdarma. 

Účelem kurzu, vedeného odborníky 
VŠEM, mezi které patří např. bývalý ministr 
financí Ivan Pilip, je příprava účastníků pro 
vstup do zaměstnání v oblasti bankovnictví 

Vysoká škola ekonomie a managementu 
(VŠEM) se spojila s Kontem Bariéry a Čes-
kou spořitelnou a od září zahájila speciální 
kurz Bankovnictví, který je určený pro zdra-
votně handicapované.
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NOVÁ TOP DROGERIE HŮRKANOVÁ TOP DROGERIE HŮRKA
Přímo u radnice, Sluneční nám. 11

Drogerie, papírnictví, Drogerie, papírnictví, 
domácí potřeby, domácí potřeby, 

chovatelské potřebychovatelské potřeby
DOBRÉ CENY!

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   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

Jak se bránit proti podvodným podomním prodejcům
Každý z nás to pravděpodobně někdy zažil. 
Otevřete svou poštovní schránku a vyvalí se 
na vás samé letáky. Klidný večer přeruší zvo-
nek u dveří a po otevření jsou tam. Slušně 
oblečení, velmi hovorní a hlavně s úžasnými 
nabídkami. Reklamní letáky a podomní pro-
dej se staly fenoménem posledních let. 
Na tuto skutečnost rychle zareagovali také 
zloději a podvodníci, kteří se snaží roznášení 
letáků a podomní nabídku zboží a služeb 
zneužít ke krádežím a podvodům.

Schránka přeplněná letáky může zlodě-
jům poskytnout aktuální informaci o užívání 
konkrétního bytu a může zásadně přispět 
k vloupání do tohoto bytu. 

Zloději, kteří se vydávají za prodejce, vyu-
žívají nejčastěji okamžiku, kdy je pozvete 
do bytu. Pokud pozvání nepřichází, snaží se 
do bytu vnutit pod záminkou návštěvy toa-
lety, prohlídky bytu atd.  

Časté jsou také triky podvodníků, kteří 
tvrdí, že vrací přeplatky za užívání služeb. 
Následné předání peněz prokládané rozmě-
ňováním bankovek vyšší hodnoty však vždy 
skončí pouze obohacením podvodníka. 

Pražská policie letos představila preven-
tivní projekt Respektujte soukromí. Oficiální 
podomní nabídku zboží a služeb, stejně jako 
roznášení letáků zneužívají stále častěji zlo-
ději a podvodníci. Každý má volbu, zda se 

nechá oslovit reklamou či nabídkami 
(zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, 

ve znění pozdějších předpisů) a tím omezí ne-
žádoucí kontakt. Své rozhodnutí dáte na-
jevo vylepením samolepky na svou 
poštovní schránku a bytové dveře. Plakáty, 

letáky a samolepky k tomuto projektu jsou 
k dispozici na místních odděleních a na pre-
zentacích Policie ČR.

por. Ladislav Beránek, 
preventivně informační oddělení 

Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

INZERCE

LEVNĚJŠÍ
ENERGIE

LEVNĚJŠÍ
VOLÁNÍ

VÝHODNÉ
POJIŠTĚNÍ

RYCHLÝ
INTERNET

ZLODĚJ
A 

PODVODNÍK

NEVYŽÁDANÁ REKLAMA JE V ROZPORU SE ZÁKONEM!

RESPEKTUJTE SOUKROMÍ!

Každý má volbu, zda se nechat oslovit reklamou a nabídkami. Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.
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Z policejního deníku

 ■  Výzva pro čtenáře: Dne 8. září nalezla hlídka Míst-

ního oddělení Stodůlky u čp. 8 ve Wiesenthalově ulici 

na vozovce svazek s klíčem od vozidla, kapesním rozklá-

dacím nožem, kovovou destičkou s nápisem a černým 

koženým páskem o délce 7 cm. Hlídka věci předala 

na oddělení, jejich nález je zaznamenán pod č. j. KRPA-

336780/ČJ-2013-001216 a majitel se může o své věci 

přihlásit do jednoho měsíce od nálezu. Potom je pře-

dáme do Ztrát a nálezů v ul. Karolíny Světlé v Praze 1.

 ■  V noci ze 7. na 8. září rozbil neznámý pachatel v ulici 

Kettnerova okno ve dveřích vozidla Citroen Berlingo a od-

cizil z volantu airbag. Majiteli vozidla vznikla škoda 

kolem 10 000 Kč.

 ■  Upozorňuji na zvyšující se počet případů krádeží jízd-

ních kol z koláren, kočárkáren a garáží. U mnoha případů 

nezjistíme ani násilné překonání vstupních dveří 

do těchto prostor, pachatelé tedy používají své klíče nebo 

využívají důvěřivosti obyvatel, kteří je do kolárny nebo 

garáže pod různou záminkou pustí. Škody na odcizených 

kolech a věcech uložených ve vozidlech jsou potom v řá-

dech desetitisíců korun. Každou ztrátu nebo odcizení dál-

kového ovladače zavírání garážových dveří hlaste majiteli 

nebo správci domu, věnujte pozornost osobám, které se 

mohou zároveň s vaším vjezdem prosmýknout do garáže 

a tam už si nepozorovaně vybrat, co se jim z vašeho ma-

jetku nejvíce hodí. Pokud takové chování zjistíte, zavo-

lejte policii na linku 158.

 ■  Dne 8. září jsme přijali oznámení poškozeného ob-

čana, kterého v Praze 1 okradla sehraná dvojice kapes-

ních zlodějů. Jeden z nich oslovil manželku poškozeného, 

kterému se to nelíbilo a začal se s pachatelem postrkovat. 

Toho využila spolupachatelka, která poškozenému během 

strkanice odcizila peněženku a způsobila mu tak škodu 

téměř 200 000 Kč.

 ■  Neznámý pachatel využil 5. září na parkovišti u ob-

chodního domu otevřených dveří při nakládání nákupu 

do vozidla a ze zadních sedaček odcizil brašnu s dvěma 

notebooky, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 81 000 Kč.

 ■  V noci z 1. na 2. září odcizil dosud nezjištěný pachatel 

v ulici Amforová z uzamčeného osobního auta Škoda přední 

světlomety. Majiteli tak způsobil škodu ve výši 20 000 Kč.

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Domácí si zopakovali loňské vítězství 
V sobotu 31. srpna se uskutečnil další ročník netradiční soutěže 
v požárním sportu, která je svým rozsahem jediná v Praze. Celkem 
10 sedmičlenných družstev dobrovolných hasičů zdolávalo v dvou-
kolovém závodě Stodůlecký vodník vyznačenou trať na raftovém člunu 
a poté realizovalo požární útok. 

Družstvo domácích letos zopakovalo loňské vítězství, druhé místo 
si odvezli hasiči ze Zličína a bronz patřil družstvu hasičů z Řeporyj. 
Souboj ženských družstev vyhrály letošní mistryně republiky 
z  Dolních Měcholup. V kategorii mužů nad 35 let zvítězili staří páni 
ze Zličína.

Starší družstvo SDH Stodůlky zvítězilo v Třebonicích na Memo-
riálu Jiřího Holečka v kategorii mladých hasičů.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Zásahová jednotka cvičí na vodě 
Za krásného slunečného počasí se v sobotu 7. září uskutečnil 
37. ročník Memoriálu Josefa Holečka. Zúčastnilo se ho 18 družstev 
– děti, ženy, muži. Naše družstvo žen získalo 3. místo a mladší děti 
se umístily na 5. místě. 

Zásahová jednotka se na konci září přesouvá do jižních Čech 
a absolvuje na Lipně výcvik na vodě. Ten jejím členům pomůže 
s přípravou na situace, které by mohly nastat při setkání s vodním 
živlem, zejména při povodních.

Jitka Pošmourná, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Stačí chvilka nepozornosti
Dne 30. 8. odpoledne přijalo Centrální operační středisko MP 
oznámení o odcizení elektroniky, platebních karet, klíčů a mobil-
ního telefonu z jednoho z bytů v ulici Jaroslava Foglara. Oznamo-
vatel uvedl, že ve vykradeném bytě se v současné době nikdo 
nenachází a byt není uzamčen. Na místo byla neprodleně vyslána 
hlídka. Zasahující strážnice byt zajistily a počkaly na majitele bytu 
a zámečníka. Šetřením na místě bylo zjištěno, že spolubydlící maji-
tele potkal předchozího dne ve vchodě člověka, který údajně hledal 
svého známého. Potom ho požádal o poskytnutí nápoje s tím, že je 
diabetik. Spolubydlící mu šel do kuchyně připravit sklenici vody, 
přičemž nechal pootevřené dveře bytu. Pachatel využil jeho nepo-
zornosti a odcizil mu z chodby výše uvedené věci. Okradený muž si 
ztráty všiml až druhý den. Proto upozorňujeme všechny občany, aby 
neponechávali cizí osoby bez dozoru u svých otevřených bytů, aby 

je v žádném případě nezvali dovnitř a rozhodně neopouštěli svůj 
byt po zjištění, že jim byly odcizeny klíče. Připomínáme, že naše 
obvodní ředitelství je připraveno okamžitě po přijetí oznámení rea-
govat na výskyt podezřelých nebo kriminálně závadových osob 
kdekoli na území Prahy 13. 

Zákaz řízení mu nevadil
Kolem druhé hodiny v noci 10. 8. zastavila autohlídka městské po-
licie v Petržílkově ulici vozidlo Mazda CR-V s pražskou registrační 
značkou. Při rutinní kontrole vyšlo najevo, že vozidlo řídí dvaceti-
letý cizinec, kterému byl v minulosti vysloven zákaz řízení moto-
rových vozidel. Hlídka předala řidiče i s vozidlem kolegům 
z místního oddělení Policie ČR pro podezření ze spáchání trest-
ného činu. 

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE
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BURZA MIMOŠKOLNÍ ČINNOSTI. Dne 12. září se ve FZŠ Mezi 
Školami uskutečnila již 7. burza kroužků a mimoškolní činnosti. Pre-
zentovalo se osmnáct subjektů s třiceti kroužky. Kromě již zavedených 
kroužků, ať už sportovních, uměleckých nebo jazykových se letos v na-
bídce poprvé objevil kroužek vědeckých pokusů, logických her, spor-
tovní kroužek badmintonu, country tance, kroužek výuky na  in-line 
bruslích a taekwondo. Velký zájem byl již tradičně o kroužky vaření. 
Rodiče i žáci měli z čeho vybírat. Přehled všech kroužků najdete 
na www.fzsmeziskolami.cz/krouzky.     Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy

CYKLISTÉ ZVONILI PRAHOU. Sedmý ročník Pražského cyklo-
zvonění odstartoval v sobotu 14. září na hrázi Nepomuckého rybníka 
starosta David Vodrážka se svým zástupcem Alešem Marečkem a za-
stupitelem Vítem Bobysudem. Na startu se sešlo téměř 50 účastníků, 
hlavně rodin s dětmi. Peloton cyklistů jel tentokrát asi 18 km na Opa-
tov v Praze 11, kde byl připraven zábavný program a občerstvení pro 
účastníky. Starosta Prahy 11 Dalibor Mlejnský předal v cíli symbo-
lický putovní zvonek Janě Gilíkové, vedoucí odboru životního pro-
středí z Prahy 13. Naše městská část bude totiž pořadatelem příštího 
ročníku cyklozvonění, nad kterým převzal záštitu zástupce starosty 
Aleš Mareček.                      Eva Beránková

DĚTI DOSTALY NOVÉ HŘIŠTĚ. V Mateřské škole Rosnička v ulici 
Ke Koh-i-nooru bylo ve čtvrtek 12. září slavnostně otevřeno nové dět-
ské hřiště. Za asistence dětí slavnostně přestřihli pásku starosta David 
Vodrážka a zástupce rodičů Jakub Kodejš. Dvaadvacet dětí tak bude 
moci při hraní nově používat kreslící tabuli, věž Martin, pískoviště 
a tři stolky. Hřiště je opatřeno také bezpečnými a bezprašnými povr-
chy. Současně bylo provedeno bezpečnostní oplocení areálu. Celkové 
finanční náklady byly 220 000 Kč. Částku 200 000 poskytla městská 
část, 20 tisíc korun byl sponzorský dar rodičů, kteří si za všestrannou 
pomoc zaslouží poděkování.                -če-

OLYMPIÁDA SE ZVYKY A TRADICEMI.  
V červnu se ve Strážnici, městě plném kul-
tury a cenných sbírek, konalo ústřední kolo 
42. ročníku Dějepisné olympiády, kam se ví-
tězstvím v celopražském kole probojoval žák 
8. ročníku FZŠ Brdičkova Vojtěch Frajer. 
Podmínkou účasti v ústředním kole byla ob-
hajoba písemné práce na téma Lidové zvyky 
a tradice mého regionu zachycené v muzej-
ních sbírkách. Tady měl Vojta ztížené pod-
mínky, protože Praha tradicemi neoplývá 
tolik, jako moravské kraje. Velkou odměnou 
pro něj a ostatní vítěze krajů byla účast na mnoha akcích, které pro ně 
organizátoři připravili. Navštívili Velehrad, archeologický výzkum 
ve Starém Městě u Uherského Hradiště, moravský sklípek, plavili se 
po Baťově kanálu... Vojta se sice v ústředním kole na stupně vítězů 
nedostal, ale i tak je jeho účast v celostátním kole historickým úspě-
chem pro naši školu.          Za kolektiv učitelů dějepisu Dana Škrancová

IRSKÝ TANEC S MIRABEL. Taneční studio Mirabel pořádá pro děti 
od 5 do 16 let zápis do kurzů irského tance. Ty probíhají ve FZŠ Tráv-
níčkova 1744 (metro Luka) a jsou rozděleny dle věku a pokročilosti. Je 
možné se zapsat do kurzu pro děti začátečníky ve věku 5 – 10 let, který 
probíhá v úterý a čtvrtek od 13 do 14 hodin a do kurzu pro juniorky 
ve věku 10 – 16 let, který je v úterý a ve čtvrtek od 16 do 18.30 hodin. 
Zájemci se mohou po předchozí telefonické domluvě bezplatně zúčast-
nit první lekce nebo se v časech 14.00, 15.00 nebo 16.00 hodin podívat 
na některou z lekcí již déle tančících dětí a poté se závazně přihlásit. 
Více informací včetně fotografií naleznete na www.tsmirabel.cz, pří-
padně u umělecké vedoucí souboru na tel. 737 685 067.       Kristína Pekárková
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SKVĚLÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ. Největším zážitkem před koncem 
školního roku pro mě byla škola v přírodě. Celkem čtyři třídy (2. A, 
3. A, 5. A, 5. B) vyrazily do Zadova na Šumavu. Všechno jsme si vy-
mýšleli a vytvářeli sami, hráli jsme báječné hry, každý den jsme cesto-
vali do jiné země a plnili různé úkoly. Také jsme navštívili stanici 
horské služby, nechyběl ani táborák s buřtíkama a noční bojovka, 
na které jsme potkali bonbónovou vílu a dostali od ní sladkou od-
měnu.                Kristýnka Picková, 3. A ZŠ Mohylová

PRÁZDNINOVÝ KURZ ČESKÉHO JAZYKA. V týdnu od 19. do  
23. srpna proběhl v naší škole pod vedením lektorek Heleny Bumbál-
kové a Hany Žďárské již potřetí Kurz českého jazyka. Byl zaměřen 

na pomoc dětem z cizojazyčného prostředí při opakování a procvičo-
vání češtiny, na rozvoj slovní zásoby i na poznávání a orientaci v naší 
městské části. Výuka se vedla převážně hravou formou, využívala jak 
cvičení na počítačích, tak i didaktických her v učebně i v přírodě. Kurzu 
se zúčastnili žáci FZŠ Trávníčkova i ZŠ s RVJ Bronzová.        Hana Žďárská

VE ŠKOLE BYLO RUŠNO I O PRÁZDNINÁCH. I když se brány 
Základní školy Mohylová na konci června pro žáky uzavřely, ve škole 
bylo rušno i přes prázdniny. Nejvýznamnější změnou prošla počíta-
čová učebna s interaktivní tabulí. Ta byla přemístěna tak, aby na ni 
bylo ze všech částí učebny lépe vidět. Učebnu mohou využívat všichni 
vyučující a žáci jak při dopoledním vyučování, tak i lektoři kroužků při 
odpoledních volnočasových aktivitách. Žáky 2.A navíc čekalo ve třídě 
milé překvapení – poštovní schránka. Protože psaní děti baví, začala se 
schránka plnit už během prvního školního týdne. Vždy v pátek si paní 
učitelka zahraje na pošťačku, schránku vybere a dopisy doručí jejich 
adresátům.                   Anna Vandasová 

POCHOD PRO KRISTÝNKU. První zářijový čtvrtek se konal pod-
večerní turistický pochod Od radnice k radnici se startem a cílem 
u radnice na Slunečním náměstí. Pochodu, který pořádá Klub českých 
turistů, oddíl Turban a Městská část Praha 13, se letos zúčastnilo cel-
kem 165 turistů. Dlouhou trasu 11,5 km si vybrala celá stovka z nich, 
krátkou šlo 65 turistů. Obě trasy ale měly jedno společné, vedly těmi 
nejhezčími místy naší městské části. Letošní pochod navíc odstartoval 
projekt Sbírejte víčka pro Kristýnku, v rámci kterého sbíráme víčka 
od PET lahví. Ta oddíl TurBan předá zpracovatelské firmě, která 
Kristýnce postižené dětskou mozkovou obrnou uhradí léčebný pobyt 
a pomůcky pro usnadnění pohybu. Do konce října můžete v atriu rad-
nice víčka od PET lahví odevzdat také vy.               -če-

PROJDI PROTIPROUDEM PROTI PROUDU.  
Odměnou pro účastníky populárního Ekoslunovratu je 
po prázdninách plavecké dopoledne v Aquaparku Ba-
rrandov. Školní partičky hravých a soutěživých ekoslu-
novratistů se do sebe pustily s vervou vodě vlastní 
v pátek 6. září. V živelné vodní bitvě je čekala výkon-
nostní štafeta na 8 x 50 metrů volný způsob, sešup to-
bogánem a obávaná disciplína „projdi protiproudem 
proti proudu“. Ze zaslouženého vítězství se v dozvucích 
Ekoslunovratu nakonec těšili borci ze ZŠ Janského, 
stříbrná medaile patřila smíšenému družstvu 
FZŠ O. Chlupa a bronzová, věrna své  adrese, doplavala 
a proti proudu došla do ZŠ Bronzová.              Dan Novotný
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Dojeli až do Afriky
Občanské sdružení Rarach pořádalo také 
letos letní integrační tábor, jehož prioritou je 
ve volnočasových aktivitách integrovat děti 
zdravé s handicapovanými. Letos se tábor 
konal 9 dní, a to od 2. do 10. srpna opět 
v Loutí u Nové Rabyně. Zúčastnilo se ho 
64 dětí, z toho 42 s handicapem. Letošní 
cestovatelé k nám dorazili například až 
z Českého Krumlova, Aše, Pardubic 
a  Lanškrouna. Děti byly rozděleny do 6 od-
dílů, ve kterých se o ně staralo 22 dospělých. 
Přijely na planetu Zemi jako návštěvníci 
z cizích planet a vybíraly si nové místo 
k usídlení. Za 9 dní projely celý svět, od Ev-
ropy až po Severní Ameriku. Měly možnost 
navštívit Holandsko – zemi tulipánů; Indii, 
kde se seznámily s posvátným zvířetem; za-
stávkou v Japonsku poznaly zdejší kulturu, 

kde si vyzkoušely tetování a ochutnaly sushi. 
Mezipřistání bylo na Borneu, kde se pokou-
šely poznat svět orangutanů. Dále přes 
 Austrálii dojely až do Afriky. V Ghaně vyrá-
běly čokoládu; zkusily si stavbu pyramid 
v Egyptě; v chudé Zimbabwe pomáhaly po-
stavit akvuadukt a lovily divou zvěř v Keni. 
V Americe pak volily Miss a „Missáka“ 
Chile; prošly slavnostním průvodem v Rio 
de Janeiru; utkaly se v soutěži na Hawaii 
a přes Mexiko se dostaly až do Řecka, kde 
zakončily své putování Olympijskými hrami. 
Během tábora nás navštívili dobrovolní 
 hasiči, kteří dětem ukázali hašení požáru. 
Nakonec měly děti možnost vyzkoušet si 
stříkání z hadice. Také jsme na parníku pro-
jeli slapskou přehradu, vykoupali se v Aqua-
parku Měřín a v neposlední řadě jsme se 

všichni krásně vyřádili na skákacích hradech. 
Tímto také děkujeme za pomoc a vstřícnost 
všem sponzorům a pomocníkům.

            Martin Marek, ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny

Tábor s Asterixem a Obelixem 
Jednoho dne se druid Panoramix zbláznil. Roztrhal svou kouzelnou 
knihu, její zbytky rozprášil po lese a les zajistil kouzlem. Potom ulehl 
k dlouhému spánku. Když se opět probudil, zjistil, že si vůbec nic ne-
pamatuje. Ani kouzla, ani návod na výrobu lektvaru, ani kterak odča-
rovat les. Jakmile se tato zpráva donesla k veliteli římského tábora 
Malobonum, rozhodl se rychle jednat. Vyslal do Říma žádost o posily 
(jistota je jistota), aby mohl definitivně dobýt poslední svobodnou gal-
skou vesnici. Děti spolu s Asterixem a Obelixem se ale nevzdaly bez 
boje, prožily mnohá dobrodružství a zažily řadu sportovních, divadel-
ních i pěveckých soubojů. Společnými silami se jim na poslední chvíli 
podařilo galskou vesnici ubránit. Podrobnosti a fotografie naleznete 
na www.tsmirabel.cz v sekci tábory.    Kristína Pekárková, TS Mirabel

Najděte ve svých dětech talent
Máte veselé a tancechtivé děti? Tak s nimi přijďte k nám. 

Taneční, pohybová a rytmická průprava podpoří jejich zdravý 
 motorický i osobnostní vývoj, rozvoj koordinace, osvojení správného 
držení těla, dítě se naučí sladit pohyb s hudbou, mít radost z po-
hybu… Kurzy se konají v Základní škole Klausova 2450 na Velké 
Ohradě. 

Cvičí se dvakrát týdně (úterý a čtvrtek) po 1 hodině, rozděleně 
podle věku a dispozic. Děti z 1. a 2. třídy cvičí od 15 do 16 hodin, 
3. třída a výše od 16 do 17 hodin. V průběhu školního roku nečekají 
děti jen pravidelné tréninky, ale také vystoupení na různých  akcích. 
Více na tel. 702 939 701, www.pohybovka.kvalitne.cz.

                                         Miroslav Kořínek

Prázdninová škola pro cizince
Dětem z cizích zemí, které docházely do dvoutýdenní letní školy 
ve FZŠ Brdičkova, skončilo zahřívací předstartovní období a začala 
škola naostro. Naši prázdninovou školu navštěvovalo 17 dětí od 
1. do 9. třídy. Výuka byla rozdělena do skupin podle věku a individuál-

ních potřeb žáků. Dětem se věnovali tři vyučující. Nejpočetnější  skupinu 
tvořili předškoláci. Snahou bylo poskytnout všem dětem pestrou mo-
zaiku činností vedoucích k utváření a rozvíjení slovní zásoby, aby obstály 
v počáteční komunikaci s okolím, u starších dětí probíhala výuka gra-
matiky s možností seznámit se s ukázkami z české literatury.

Všichni, kdo jsme se na uskutečnění prázdninové školy podíleli, 
pevně věříme, že se děti s novou školou seznámily, zbavily se ostychu 
a zjistily, že nebudou samy, že jazyková bariéra je překonatelná, že 
společně vše zvládneme.                                  Hana Navrátilová

Už jsou z nich školáci 
První zářijové pondělí zahájilo ve FZŠ Mezi Školami školní docházku 
téměř 100 nových žáků. Slavnostní stužkování dětí na žáky školy pro-
běhlo v prostorách přírodní učebny. Na první cestě do školy doprovo-
dili naše nejmladší žáky nejen jejich rodiče, ale i starší spolužáci 

z 9. ročníku. Po slavnostním zahájení školního roku čekal na prvňáčky 
již tradičně zajímavý program v Centrálním parku Prahy 13. Všem 
našim novým žákům přejeme hodně školních úspěchů.

                  Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy
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Oslavy zakončil 
ohňostroj
Velkolepým slavnostním ohňostrojem uzavřela 
ZŠ Kuncova večer 1. září rok oslav 30. výročí 
své existence a činnosti a s více než 530 žáky 
a žákyněmi, 22 třídami, 7 odděleními školní 
družiny, 41 pedagogickými pracovníky a 58 
zaměstnanci s chutí vykročila do nového škol-
ního roku 2013/2014. Žáci II. stupně naší 
školy mají vedle rozšířené výuky matematiky, 
jazyků, výtvarné (hudební) a tělesné výchovy 
od 6. do 9. ročníku možnost si od září k ang-
ličtině přibrat jeden z pěti cizích jazyků, a to 
francouzštinu, němčinu, španělštinu, ruštinu 
anebo italštinu. Školní práci, řadu akcí, kurzů 
a projektů budeme nově zapisovat do elektro-
nických třídních knih. Na podzim chceme 
 dokončit objednávku jednotného školního 
 oblečení a vybavit jednu třídu I. stupně 
28 tablety pro žáky. Během roku plánujeme 
rekonstruovat osvětlení v tělocvičnách a pro-
vést náročnou rekonstrukci prostoru šaten 
I. stupně, kam budou umístěny nové šatní kóje 
a žákovské šatní skříňky, tak jak to již mají žáci 
5. – 9. tříd. Více na www.zskuncova.org. Škole 
přeji i nadále hodně úspěchů, hodně zvídavých, 
přemýšlivých a pracovitých žáků a žákyň, 
 respektovaných a výborných učitelů a hodně 
spokojených rodičů.           Pavel Petrnoušek, ředitel školy

Bez zábran do školy 
Také ve školním roce 2013/14 otevírá naše ZŠ 
s RVJ Bronzová kurz s dlouholetou tradicí Bez 
zábran do školy. Je určen dětem, které v příš-
tím školním roce zahájí školní docházku. 
Úkolem kurzu je pozvolná adaptace dětí 
na školní prostředí a celkový rozvoj jejich 
osobnosti. Podrobnější informace budou po-
dány na informativní schůzce pro rodiče, která 
se koná 11. listopadu v 16 hodin v budově 
školy. Setkání s dětmi budou probíhat každé 
pondělí od 18. listopadu ve dvou skupinách – 
1. skupina 13.30 – 14.15, 2. skupina 14.15 – 
15.00 hodin. Přihlášky přijímáme 
na predskvych.bronz@seznam.cz. Doporuču-
jeme děti přihlásit včas, neboť kapacita je ome-
zena. Vždy uveďte jméno dítěte a skupinu, 
o kterou máte zájem. Výuka je zdarma. Další 
informace najdete na www.zs-bronzova.cz.

                    Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele

Salsa může být
i s posilováním
Chcete se naučit salsu, merengue, bachatu, 
výborně se pobavit, odreagovat a ještě si 
zdokonalit postavu? 

Pojďte tančit s námi! 
Otevíráme kurzy speciálně pro ženy, 

jejichž součástí bude nejen výuka těchto 
úchvatných a energických tanců, ale část 
hodiny bude věnována i bodystylingu, tedy 
posilování, zaměřené speciálně na naše 
dámské partie. Výuka bude probíhat pod 
 vedením profesionální tanečnice a lektorky 
salsy Kamily Kaucké – Taneční škola 
 Esperanza ve Spolkovém domě ve Stodůl-
kách. Začínáme v říjnu, vždy v pondělí 
od 18.45 do 19.45 hodin. 
Info na tel. 739 637 918.

    Kamila Kaucká

Úspěch 
v literární soutěži
V loňském školním roce se naše již bývalá 
 žákyně 9. ročníku FZŠ Brdičkova Barbora 
 Češpivová zúčastnila soutěže Vzdělávacího 
střediska Společnosti přátel USA. Šlo o lite-
rární soutěž v angličtině na téma When I am 
alone a Bára se prezentovala vlastním dílkem 
– básní, která natolik zaujala porotu, že žá-
kyně v první kategorii ZŠ získala 1. místo.
Blahopřejeme.       Iva Šrankotová, učitelka anglického jazyka

Bohemian Bilinguals 
od Class Acts
Kurzy Bohemian Bilinguals, které se budou 
od 3. října konat každý čtvrtek od 13.15 hod. 
ve FZŠ prof. O. Chlupa, jsou určeny dětem 
z 1. až 3. tříd základní školy, které mluví 
plynně anglicky a mají chuť se zdokonalit 
ve čtení, psaní i mluvení. Většina dětí navště-
vující naše kurzy hovoří dvěma jazyky. Ho-
diny Bohemian Bilinguals jsou šité na míru 
potřebám našich malých studentů a snaží se je 

v kreativním prostředí motivovat k zájmu 
o anglický jazyk. Zábavnou formou se děti učí 
správně hláskovat, prostřednictvím her se 
zdokonalují v gramatice. Kurzy otevírají mož-
nost navázání kontaktu s dalšími anglicky 
mluvícími dětmi. Pokud byste si nebyli jisti, 
zda je kurz vhodný právě pro vaše dítě, nevá-
hejte nás kontaktovat na classacts@email.cz.   

   Tereza Dubsky
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Komplexní údržba komunikací – podzim 2013

Čís. 
bloku 

Termín
čištění 

Seznam ulic 

1. 14. 10.  Vackova + tři parkoviště, Kálikova, Heranova, Hábova + 

parkoviště + odbočka k jeslím, Šostakovičovo nám., Vla-

chova, Líšnická (Vlachova – hřbitov), Flöglova, Hostinského 

+ parkoviště + odbočka k mateřské školce, Klukovická, 

NN 3448

2. 15. 10.  Lýskova (od ul. Chalabalovy po Jeremiášovu ul.), Chalaba-

lova, Kovářova, Kuncova, Mládí (Kovářova – nám. Na Luži-

nách), Kocianova (část), NN 3444 (část)

3. 16. 10.  Fantova, Horákova (bez slepého úseku a parkoviště), 

 Kettnerova, NN 1798, Trávníčkova

4. 17. 10.  Bellušova (bez parkoviště u ul. Chlupova – Mukařovského), 

Holýšovská, Chlupova, Neustupného, NN 3452 (přední část 

parkoviště)

5. 18. 10.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454), Archeologická 

(Zázvorkova – konec), Archeologická (Bronzová – konec), 

Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra), Sezemínská,  

U jezera + 2 x parkoviště, Zázvorkova

6. 21. 10.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště), Kolovečská (vč. par-

kovišť – mimo 2 parkovišť u ul. Mukařovského), Podpěrova

7. 22. 10.  Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova), Böhmova, 

Modrá, Mohylová, NN 3091, Píškova, Zvoncovitá

8. 23. 10.  Husníkova (vč. otočky parkoviště), NN 3468, NN 3469, 

Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách

9. 24. 10.  Fingerova, Na Zlatě, Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 

Hranicí), Seydlerova, Volutová + parkoviště

Čís. 
bloku 

Termín
čištění 

Seznam ulic 

10. 25. 10.  Běhounkova, Blattného, Dominova, Kodymova (bez spojky 

do ul. Pod Hranicí), Mezi Školami, NN 4541 + poslední oddíl 

parkoviště, Nušlova

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními značkami, 

které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Pokud řidiči nebudou v uvede-

ných dnech respektovat přenosné dopravní značky používané při blokovém čištění, budou 

pokutováni policií a zároveň budou jejich vozidla odtažena na základě ustanovení zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, § 19 odst. 5 a 6.

Parkoviště, která mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů, se v rámci bloko-

vého čištění nečistí. Je možné na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

Předzahrádky a balkony plné květin
V květnu vyhlásily Výbor pro výchovu a vzdě-
lávání Zastupitelstva městské části Praha 13, 
redakce STOPu, odbor životního prostředí 
a Zahradnictví Král, Kolovečská 1938 v po-
řadí již třetí ročník soutěže O nejhezčí balkon 
a předzahrádku aneb Praha 13 plná květin. 
Hlavním záměrem při vyhlášení této soutěže 
byla realizace jedné z myšlenek Místní 
Agendy 21, a to aktivního působení na ob-
čany při zvyšování kvality životního prostředí 
a zodpovědnosti za něj. Začátkem září vy-
hodnotila pětičlenná porota všechny doru-

čené fotografie a stanovila celkové pořadí. 
Stejně jako v loňském roce obsadila první 
místo paní Vlasta Čermáková z Trávníčkovy 
1778. Ta na svých fotografiích zachytila před-
zahrádku od jara do podzimu. A ve všech 
třech ročních obdobích bylo a je co obdivo-
vat. Druhá skončila paní Růžena Lomáková, 
kterou do soutěže přihlásil její soused. 
A dobře udělal, protože předzahrádka v Be-
llušově 1814, o kterou už roky pečuje, je sku-
tečně úžasná a právem ji obdivují všichni 
kolemjdoucí. Pomyslný bronz získali Petr 

a Pavla Elsterovi. Ti poslali do soutěže něko-
lik fotografií lodžie plné květin. Škoda jen, že 
bydlí až v šestém poschodí, takže mnohým 
zůstane její krása utajena. A protože fotogra-
fie svých rozkvetlých balkonů či předzahrádek 
poslala celá řada dalších „zahradníků a pěsti-
telů“, rozhodl se majitel sponzorské firmy 
Zahradnictví Král, že udělí ještě dalších pět 
cen. Výherci je převzali z rukou zastupitelů 
Víta Bobysuda, Jiřího Neckáře a Vítězslava 
Panochy v pondělí 9. září na radnici. Pou-
kázky na odběr zboží jim jistě pomohou, aby 
byl jejich balkon nebo předzahrádka v příštím 
roce ještě hezčí.                 Eva Černá
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Harmonogram mobilního svozu nebezpečných odpadů
V rámci svozu mohou občané obsluze vozidla odevzdat:
akumulátory, nádoby od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje a tuky, ředidla a barvy, 

léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací 

přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, 

odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

15.10. – út
1. křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům   (u kapličky) 15.00 – 15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím – V Brůdku 15.30 – 15.50

24. 10. – čt
1. nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
2. ul. Mládí   (u Kulturního domu Mlejn) 15.30 – 15.50

24. 10. – čt

3. ul. Sezemínská   (parkoviště) 16.00 – 16.20
4. ul. Bellušova   (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
5. ul. Kolovečská   (u sběrny surovin) 17.00 – 17.20
6. ul. Böhmova   (parkoviště u kotelny) 17.30 – 17.50
7. ul. Fantova   (u sběrny surovin) 18.10 – 18.30
8. křižovatka ul. Vlachova – Šostakovičovo nám.   

(u č. 1511)
18.40 – 19.00

Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin 

Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý 

 nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.

Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneu-

matiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky,  sporáky.  
 

Ulice Stanoviště Datum 
přistavní

Amforová proti č. 1895   8. 10.
Běhounkova parkoviště proti č. 2463 29. 10.
Bellušova parkoviště proti č. 1804 10. 10.
Böhmova parkoviště u kotelny   7. 11.
Červeňanského nástupní ostrůvek BUS 11. 11.
Drimlova u kontejneru na tříděný odpad   9. 10.
Chlupova u DDM (bývalé ZŠ) 18. 10.
Janského park. záliv u lékárny 22. 10.
Janského rozšířený chodník u č. 2437 24. 10.
Janského parkovací záliv proti č. 2211 29. 10.
křižovatka Janského – 

Přecechtělova
proti č. 2238 31. 10.

K Fialce u bývalé prodejny potravin 21. 10.
křižovatka K Opatřilce – K Jihu 11. 10.
K Řeporyjím u kapličky   6. 11.
K Sopce zpevněná plocha 30. 10.
Kettnerova parkoviště u trafostanice proti č. 2059   9. 10.

Ulice Stanoviště Datum 
přistavní

Klausova parkoviště proti č. 1361/13a   5. 11.
křižovatka Lýskova – 

 Chalabalova
chodník u Grafotechny 16. 10.

křižovatka Melodická – 

 Operetní
24. 10. 

Mládí parkoviště proti č. 824 25. 10.
nám. Na Lužinách 17. 10.
Nušlova parkoviště proti č. 2289 10. 10.
křižovatka Pavrovského – 

Přecechtělova
u kontejneru na tříděný odpad   6. 11.

Petržílkova parkoviště  u č. 2267   8. 11.
Píškova parkoviště (vjezd z ul. Mohylová) 15. 10.
Pod Zličínem u kontejneru na tříděný odpad 14. 10.
Podpěrova před MŠ   4. 11.
Trávníčkova u tržiště   1. 11.
Sezemínská parkoviště u trafostanice 16. 10.
Suchý vršek proti č. 2096 31. 10.
U Jezera parkoviště proti č. 2039   7. 11.
V Hůrkách proti ul. Seydlerova 23. 10.
Vackova parkoviště (slepý konec)   5. 11.
křižovatka Vlachova – 

 Šostakovičovo nám.
  8. 10.

Zázvorkova parkoviště proti č. 2003 22. 10.

Harmonogram sběru biologického odpadu
Odevzdat můžete listí, trávu, větvě, neznečištěnou zeminu, kuchyňský bioodpad rostlinného původu. NE živočišné zbytky!

Stanoviště Datum Hodina 
přistavení

Datum Hodina 
přistavení

Datum Hodina 
přistavení

Datum Hodina 
přistavení

5. máje – proti domu č. 325 26. 10.   9 – 12

Chalabalova – parkoviště u č. 1611 26. 10. 13 – 16

K Fialce – odstavná plocha u býv. potravin 12. 10.   9 – 12 2. 11.   9 - 12 9. 11. 9 – 12

křižovatka K Hájům – Okruhová (zpevněná plocha) 26. 10. 13 – 16 9. 11. 9 – 12

křižovatka K Opatřilce – K Jihu 26. 10.   9 – 12

K Řeporyjím – u kapličky 26. 10.   9 – 12 9. 11. 9 – 12

křižovatka K Řeporyjím – V Brůdku 12. 10.   9 – 12 2. 11. 13 – 16

K Sopce – proti restauraci 12. 10.   9 – 12 26. 10. 13 – 16 2. 11.   9 – 12 9. 11. 9 – 12

Nad Dalejským údolím 2. 11.   9 – 12

nám. Na Lužinách 12. 10. 13 – 16 26. 10.   9 – 12 2. 11. 13 – 16 9. 11. 9 – 12

Pod Zličínem – u retenční nádrže 12. 10. 13 – 16 2. 11.   9 – 12

U Kašny – odstavná plocha 26. 10. 13 – 16
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tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

Obkladové desky 122 x 244 cm v provedení jako obkladačky - vhodnější než keramika.
Cena obložení koupelny již od 27 tis. Kč.

pondělí 10 - 18 hod.
úterý - čtvrtek 10 - 16 hod.

pátek 10 - 14 hod.

20 letZ
K
U

ŠE
NOSTÍ

E
XARPA

LINEA spol. s r.o.
V Olšinách 61
P-10 (“M” Strašnická)

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY
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12. ročník Seniorské míle
Tradiční podzimní akce, konaná při příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů, se letos uskuteční v sobotu 5. října dopoledne, od 9 do 12 
hodin, v areálu Výstaviště Praha Holešovice. Trasa povede také 
Královskou oborou. Hlavní závod „1609 kroků pro radost a zdraví“ 
je pro běžce starší 60 let, minimíle pro seniory s dětmi do 10 let 

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Stalo se v říjnu
První plzeňské
V Plzni se začalo vařit pivo krátce po založení města ve 13. století, ale v roce 1839 

se sládci spojili a založili Měšťanský pivovar. K tomu potřebovali sládka, který by 

pivovar rozjel a vařil nejvíce rozšířené tmavé pivo na bavorský způsob. Proto přijali 

odborníka z Bavor, ani ne třicetiletého sládka Josefa Grolla. Ten při první várce 

podkvasného bavorského piva udělal patrně záměrně chybu v technologickém 

postupu, aniž by dopředu znal výsledek. Vyšlo mu to a tak je považován za otce 

světově nejrozšířenějšího piva, podkvasného plzeňského ležáku, označovaného dle 

místa zrodu jako pils. Pivo jím uvařené jiskřilo blýskavou čirostí v sytém lesku 

zlaté barvy. Hustá sněhobílá pěna držela dlouho celistvý tvar, tvořila na moku 

z Měšťanského pivovaru v Plzni honosnou pivní čepici. Plzeňský kronikář za-

znamenal: „Jak zajásali pijáci, když seznali, jakou říznou, znamenitou chutí, při 

 pivě dosud nepoznanou, honosí se tento domácí výrobek.“ Stalo se tak ve středu 

5. října 1842.                                        Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Tropická vedra a Halleyova kometa (1911)
V roce 1911 byl suchý a teplý červen. V červenci 

teplota neustále stoupala, až v pondělí 17. 

teploměr ukazoval 49°C. Tráva byla vedrem 

spálena, potoky vysušeny a obilí předčasně do-

zrálo. Žně byly již před koncem července ze tří 

čtvrtin hotovy. Až koncem července přišla bouře 

a přinesla slabé ochlazení. Teplota ale opět vy-

stoupila až na 50 °C a trvala 14 dní. Pak klesla na 40 °C a tam se udržela až do konce 

srpna. V září poklesla na 36 °C a teprve 14. nastalo další ochlazení. V létě se za jasných 

nocí objevovala na jižní části oblohy kometa zvaná Halleyova. Svítila jasným světlem 

a bylo ji překrásně vidět pouhým okem. Chodívali jsme tehdy za teplých večerů 

za humna. Tam sedávali staří i my mladí a vyprávělo se dlouho do noci. V této době 

vznikla písnička „Halleyova kometa ta to všecko rozmetá“.                       Vybral Dan Novotný

Za citrusy do Královské zahrady
Rád bych vás tentokrát pozval do Oranžérie v Královské zahradě 
na Pražském hradě. Tramvaj č. 22 vás přiveze až do zastávky Pražský 
hrad. Po přechodu přejdete ulici Mariánské hradby a kolem restau-
race Lví dvůr dojdete ke vchodu do Královské zahrady. Půjdete stále 
kolem nádherných výsadeb a letitých stromů, až na pravé straně 
vedle Míčovny uzříte skleník s obloukovitou střechou. To je Oran-
žérie. Jak je patrné z názvu objektu, pěstovaly a uchovávaly se zde 
 citrusy neboli oranže. V současné době se zde kromě citrusů pěstují 
a uchovávají také pokojové rostliny určené k výzdobě interiérů Praž-
ského hradu. Z citrusů zde uvidíte pomerančovníky, mandarinky, 
 klementinky, pomelo nebo citroníky. To není až tak neobvyklé, 
i když některé rostliny jsou obrovské a mají plody. Hlavně zde ale 
najdete raritu mezi citrusy – Buddhovu ruku. Jedná se o prazvláštní 
citrus s ještě zvláštnějšími plody. Tyto plody opravdu připomínají 
otevírající se ruku, jen má více prstů. Používají se v gastronomii i lé-
čitelství, protože obsahují látky, které čistí a ředí krev, chrání před 
trombózou a chudokrevností, zvyšují vstřebávání železa a rozpouštějí 
ledvinové kameny. V Japonsku a v Číně se Buddhova ruka používá 
jako osvěžovač vzduchu. Slouží také jako aroma v kosmetice, je po-
pulární v  citrusových vůních a parfémech. Ve druhé části skleníku je 

expozice zmíněných pokojových rostlin. Zde vás jistě kromě starých 
mohutných fíkusů, zaujme Tilandsie, což je epifyt, tedy rostlina, 
která nekoření v půdě, ale žije jen z vlhkosti vzduchu. Stavba sama 
o sobě je architektonicky velmi zajímavá. Autorkou projektu je 
slavná architektka Eva Jiřičná. Oranžérie je otevřena denně 
od dubna do konce října vždy od 12 do 18 hodin a za vstup zaplatíte 
velice symbolickou dvacetikorunu.

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

TOULKY

s délkou trati 160 metrů a procházka Královskou oborou je věnována 
seniorům a jejich případnému doprovodu bez omezení věku. Starté-
rem závodů bývá tradičně olympijská vítězka Dana Zátopková. Pokud 
jí zdravotní stav dovolí, vykoná tuto čestnou funkci i letos. Její energie 
a nadšení pro sport je pro všechny účastníky vždy silnou motivací. 
V doprovodném programu je zahrnuta rozcvička pod vedením fyzio-
terapeutky a prezentace nordic walking. Seniorskou míli připravuje o. 
s. Život 90 ve spolupráci s organizátory Pražského mezinárodního 
maratonu. Symbolické startovné je stanoveno na 30 Kč. Přihlašovat se 
můžete ještě v den závodu od 9 hodin. 
Více najdete na www.zivot90.cz.

Podzimní Prahu rozsvítí slavnost světla
Od 17. do 20. října proběhne v Praze festival, který má po dvou letech 
příprav ambici stát se největší kulturní událostí podzimu. V něm se 
pokusí více než 30 našich i zahraničních umělců matku měst rozsvítit. 
Návštěvníci uvidí při procházkách večerní Prahou hned 4 video – 
mappingové a 25 světelných instalací. Hladinu Vltavy bude např. 
brázdit speciálně nasvícený parník Vyšehrad, který letos slaví 75. vý-
ročí, světly se roztančí Tančící dům, nově se rozsvítí Metronom 
na Letné, Klementinum, kostel sv. Ludmily na nám. Míru, Nová 
scéna ND, Karlův most či Petřín. Festival Signal také poprvé v České 
republice představí moderní audiovizuální umění – light art. Více na-
jdete na www.signalfestival.com.                     Dan Novotný
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 o Oznamujeme, že 26. 8. zemřela ve věku 78 let 
paní Růžena Hušáková ze starých Stodůlek. Téměř 
celý život však bydlela v Nových Hradech u Skutče. 
Za její lásku a pochopení děkují děti, vnoučata 
a pravnoučata Tereza, Nora, Dora, Ondřej, Adam 
a Antonie. 
Touto cestou děkujeme sestře Konsolátě Frýdecké, 
lékařům, sestřičkám a veškerému pomocnému per-
sonálu z Domova sv. Karla Boromejského v Řepích 
za vzornou péči a nesmírnou obětavost.
                                                  Růžena Podzemská s rodinou 

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

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

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn, 

kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel. 602 934 126.
 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.

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

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

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.
 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné

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

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

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

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši 
kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 
na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

 o Fa Udržal – podlahářství –  pokládka a prodej. Byty, 
domy schodiště, komerční prostory. Tel. 603 271 240.

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

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.
Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

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

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

 o Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, 
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Hodinový manžel. Výměna kuchyňských 
pracovních desek, dvířek a šuplíčků na klíč. Čalounění 
vchodových dveří - odhlučnění! Čalounění sedacího sloho-
vého nábytku. Montáž nábytku a výroba. Tel. 604 631 987.

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Opravy aut. praček - Liška. 25 let praxe,
tel. 602 937 117.

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

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 
jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
E-mail: Ales.Pajma@email.cz.

 o Problémy s el. rozvody, jističe, zásuvky, osvětlení, 
připojování el.spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 
Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádrokar-
tonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 
E-mail olaolda@volny.cz. 

 o Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce, 
opravy v domácnosti. Tel. 723 207 010.

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 
Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 
veškerého odpadu.Tel. 777 227 840. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 
mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

 o Elektrikáři Kilián – Švarc.
Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

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

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 
e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o !!! STĚHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 
nepotřebných věcí k likvidaci.Doprava po Praze zdarma. 
Tel. 777 227 840.

 o Veškeré instaletérské a topenářské práce 
www.instalaterskvi-sonak.com. Tel. 603 984 846.

 o Kadeřnictví dám., pán., dět. – Přecechtělova 
2228, P-5. Nízké ceny - dám. kr. vl. 280, pán. 110 Kč. 
Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence 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. 

 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi  stroji Karcher - zbavte 
se prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou s Vámi. 
Rychle, kvalitně a levně. Doprava ZDARMA. 
Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Masáže + beauty masáže, manuální lifting 
obličeje. Anticelulitidní masáž, ruční lymfodrenáž, 
detoxikační medová masáž, relaxační a sportovní masáž. 
Sluneční náměstí 2562/2, Praha 13, tel. 777 842 220.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 
v elektroinstalacích. Alexander Nardelli - 603 419 485, 
nardelli@chello.cz.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 
i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz.

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

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

 o Příjemné masáže v klidném prostředí 
– relaxační, lávové kameny, masáž hlavy, tantrické masá-
že. Sportovní hala Lužiny (kosmetické studio Angel), 
Zázvorkova 11, Praha 13, tel. 731 484 615 (8 – 20 hodin).

Oznámení

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

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

WWW.AUTOVRANA.COM

kosmetika 
Salon EVA

Iva Malá
tel. 732 859 185

E-mail: info@kosmetika-iva.cz             www.kosmetika-iva.com

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše
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 o Stříhání psů všech plemen. Citlivý přístup ke zví-
řatům. Tel. 602 322 302, www.strihanipsupraha5.cz.

 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 
Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 
Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! Nabízíme vol-
ná parkovací místa na parkovištích Vackova a Kettnerova 
od 480,-Kč/měs. Hlídání non-stop, elektronické závory, 
slevy pro další vozidlo rodinných příslušníků. Po uhrazení 
dvou měsíců parkovného najednou získáte další 
dva měsíce parkování zdarma! Tel. 608 672 857.

 o Kadeřnictví Hair studio GabKa, Nušlova 2293/51. 
Dámské, pánské, dětské. Nízké ceny. Dámský střih kr. vl. 
270,- Kč. Komplet ceník na www.gabkavlasy.cz, 722 579 700.

 o Přestavby bytů – celkové rekonstrukce a stavební 
úpravy – rekonstrukce koupelny – všechny stavební 
řemesla – štukování – podlahy – elektro – malování. 
www.eurocoral.cz  –  volejte ihned, tel. 774 560 666.

 o Zdarma zavařovací sklenice - různé velikosti. 
Tel. 251 627 686.

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

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

 o Taiči pro úplné začátečníky - Praha 13. Filozofi e, 
cvičení a Vaše zdraví. Dovednosti starých mistrů v podání 
mistryně Zhai Jun. KDE: ZŠ Trávníčkova - metro Luka. 
KDY: st, čt 17.30 - 18.30, pá 17.00 - 18.00. 
Martin Dušička, tel. 777 928 928, dusickam@gmail.com. 
www.taici-pro-zacatecniky.cz.

 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 
na maturitu. Tel. 777 278 891.

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

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 
zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 
snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-
kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 
svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.

 o Nabízíme půjčku do 50.000 Kč.
Patříme k akciové společnosti působící na trhu více 
jak 20 let. Stačí prozvonit, zavolám vám zpátky.
Tel. 722 781 287.

 o Zdravotní čínská cvičení pro začátečníky - Praha 13.
Večerní kurzy. Dovednosti starých mistrů v podání 
mistryně Zhai Jun. KDE: ZŠ Trávníčkova - metro Luka. 
KDY: pá 18.00 - 21.00 (jednou měsíčně). Kontakt: 
Martin Dušička, tel. 777 928 928, dusickam@gmail.com.
www.Zdravotni-Cchikung.cz.

 o Výuka hry na housle, soukromě, i u vás doma. 
Zkušená učitelka. Tel. 606 145 911. 

 o Nabízíme k dlouhodobému podnájmu nebytové 
prostory vhodné pro sklad, archiv, částečně i kancelář 
v 2. nadzemním podlaží v Domě Sluneční náměstí, Nové 
Butovice, Praha 13 - vedle radnice. 2 nebytové jednotky, 
celkem 200 m2, možno i samostatně (135 a 65 m2). Volejte 
tel. 602 139 857, mail: jiri.frkal@metrostavdevelopment.cz.

 o Nabízíme k dlouhodobému podnájmu kancelář 
o velikosti 69 m2 ve 3. nadzemním podlaží v Domě Sluneční 
náměstí, Nové Butovice, Praha 13 - vedle radnice. Volejte 
tel. 602 139 857, mail: jiri.frkal@metrostavdevelopment.cz.

 o Nabízíme k dlouhodobému podnájmu velké garážové 
stání. Cena včetně DPH 1 500 Kč/měs. Dům Sluneční 
náměstí, Nové Butovice, Praha 13 - vedle radnice. Volejte 
tel. 602 139 857, mail: jiri.frkal@metrostavdevelopment.cz.

 o Dlouhodobě pronajmu uzamykatelnou garáž 
v Pavrovského ul. na V. Ohradě. 1 700 Kč/měs.
Tel. 602 696 005.

 o Pronajmu garážové stání, ul. Tlumačovská 2766. 
Cena 1 000 Kč. Tel. 607 938 050.

 o Pronajmu garážové stání včetně sklepní kóje, která je 
umístěna v těsné blízkosti stání, v domě Sluneční náměstí 
2583/10 (z druhé strany Petržílkova), ve druhém podzem-
ním podlaží za cenu 1 500 Kč včetně poplatků. Garáže jsou 
střeženy kamerovým systémem, v domě funguje ostraha. 
Tel. 602 696 992.

 o Převody bytů do vlastnictví, prohlášení vlastníka, 
stanovy BD dle nového OZ, základní SVJ. 
Tel. 724 304 603.

 o Koupím cihl. 3+kk (3+1). Kupuji pro rodinu, 
nejsem RK. Slušné jednání. Orlicka@centrum.cz, 
tel. 777 912 968.

 o Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špat-
ném stavu, na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být 
i za odstupné - nájemní, družstevní, LBD i nečlena 
družstva, služební, podnikový a pod. Nechám čas 
na vystěhování, uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, 
exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované  případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní 
výpověď, žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně 
obsazenou, s nežádoucím nájemníkem, příp. dám 
náhradní byt, či domeček mimo Prahu a doplatek apod. 
Platím v hotovosti, záloha možná ihned. Tel. 222 941 032 
nebo 603 420 013.

 o Do nově otevřeného Studia K, Brdičkova ulice 
hledám manikérku na ŽL. V případě zájmu volejte 
na tel. 606 354 603. 

 o Nabízíme velmi pěkný přivýdělek k platu nebo důchodu 
pro muže i ženy. Možno i nepravidelně. 
Tel. 728 463 897.

 o Hledáme do našeho týmu nové spolupracovníky 
na zpracování analýz. SMS na tel. 725 562 738.

 o Hledáme kadeřnici a manikérku na žl více info 
na tel. 605 825 294, www.moneka.cz. 

 o Hledám nové kolegy do svého týmu, kteří jsou komuni-
kativní, spolehliví a chtějí pracovat v České pojišťovně. Jste 
to právě vy? Těším se na vás. MS Petra Krtilová 
Tel. 777 866 242.

Zaměstnání

Různé

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

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

www.elektroservisvolf.cz

PÁNSKÉ OBLEKY 
účetnictví, daně, 

zastoupení v daňovém řízení
Tel. 602 282 357

E-mail: Lucaa@volny.cz
Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

15% SLEVA
po předložení této reklamy

tel.: 777 811 500, info@sun-way.cz, www.sun-way.cz

Prodej – koupě – pronájem

Byty

VYMĚŇTE STARÉ BYTOVÉ DVEŘE ZA NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ.
PROVÁDÍME MONTÁŽ VČETNĚ VÝMĚNY ZÁRUBNĚ.

Tel. 606 727 406 - www.dverestexo.cz
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Seydlerova 2146/13, Praha 5 158 00
tel:+420 603 820 074
e-mail:info@centralbike.cz

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

kompletní servis jízdních kol
Celoroční slevy na vybraná kola a díly až 20%

Více informací na

www.centralbike.cz

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jj

Hostivice, Praha - západHoHosts ivicice, Praha -- zzápá adad

hrabanek@hrabako.czhrhrababaanekek@h@hrarababakoo c.czz

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

PORADNA

OČNÍ OPTIKA  JL
v přízemí oční 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU
na nové dioptrické brýle - 10 %

Dámský klub Linie

AQUA AEROBIK
Volná místa  

ve čtvrtečním kurzu
1. pololetí 20 - 21 hod.

bazén gymnázia J. Heyrovského 
Mezi Školami 2475

tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

www.klublinie.cz
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Program klubů seniorů říjen 2013 

  7. 10.  Akce některých jubilantů Jana Dvořáková 
                                         Jiřina Focherová
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
14. 10.  CD Lipová alej – čte František Nepil  Slávka Augustinová
21. 10.  Osobní vzpomínky z důležitých členové klubu
         událostí naší republiky                                                
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
 
7. 10., 4. 11., 2. 12.  Schůzka Vojenského sdružení    

rehabilitovaných důstojníků (11.00 –12.30 hod.) Petr Baubín
Mgr. Svatava Bulířová, vedoucí klubu, tel. 251 623 165

 1. 10.  Cvičení na židlích Věra Urbanová
 8. 10.  Jak si prodloužit aktivní život Eva Maratová 
15. 10.  Procvičíme si paměť  Milada Tomašovičová
22. 10.  Video podle přání
29. 10.  Písně našeho mládí nám zahraje Josef Skalička

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

 
 2. 10.   Na heligonku nám zahraje Josef Jelínek
 9. 10.   Na pianino nám zahraje Josef Skalička

16. 10.   Zahraje a zazpívá nám Branické duo Michala Kotase
23. 10.   Přednáška o chorobách pohybového ústrojí                                      
         MUDr. Lenka Misiaczkova 
30. 10.  Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václava Vomáčky

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 oznamuje všem svým členům, že se 
od října 2013 schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod. 
v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

 2. 10.   Promítání videa
 9. 10.   Nabídka rehabilitace
16. 10.   Následky diabetu
23. 10.   Co je diabetes
30. 10.   Promítání videa
Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 
 Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu 
je v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 
Výbor se schází každou první středu v měsíci. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 31. 10. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 33.

Turistický klub seniorů je skvělý, děkujeme!
Od konce ledna působí nový, v městské části v pořadí už osmý, klub se-
niorů. Jeho vznik iniciovala paní Věra Bernhäuserová, která se sama 
s velkou energií pustila do organizace jeho programu. Klub se schází 

dvakrát týdně, přičemž hlavní náplní klubu je turistika. Už v prvním 
měsíci fungování klubu absolvovali senioři vycházku ze Slivence do 
Chuchle, z Hvězdy přes Bílou horu na Strahov, prošli Kunratický les, 
Divokou Šárku, navštívili Levý Hradec a obešli Hostivařskou přehradu.   

V úterý se členové scházejí v klubovně, domlouvají se na další 
výlet a baví se ručními pracemi, háčkují a vyrábějí dekorace z růz-
ných materiálů. Nadšení členové klubu vyjádřili vděčnost své ve-
doucí i v dopise starostovi Davidu Vodrážkovi, ze kterého vybíráme: 
„Ve čtvrtek nás lákají výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí Prahy. 
Chodíme za každého počasí. V nohách už máme něco přes 200 km. 
Jsme dobrá parta 20 nadšených turistů. A kdo má na tom všem zá-
sluhu? Naše skvělá vedoucí Věra Bernhäuserová, která námi navr-
žené trasy výletů nejdřív sama projde a tak bezvadně je připraví, že 

nás na našich cestách nic nemůže za-
skočit ani překvapit. Máme  obrovské 
štěstí, že právě ona vede náš klub. Vá-
žíme si jí a děkujeme za její obětavost, 
vytrvalost, neúnavnost a vždy dobrou 
náladu.“

O členství v turistickém klubu byl 
od samého počátku obrovský zájem. 
Kdyby se našel ještě někdo, kdo by byl 
stejně jako paní Bernhäuserová ochoten 
vést nový klub a připravovat jeho pro-
gram, své členy by nepochybně velmi rychle našel. Paní Věro, děkujeme!

Samuel Truschka 

Hodně štěstí 
do dalších let
Dne 7. 9. 1963 byli 
na Staroměstské rad-
nici v Praze1  oddáni 
Zdeňka a Ladislav 
 Čermákovi ze Stodůlek. 

Manželé si svůj slav-

nostní den a 50 let společ-

ného života přišli za účasti 

rodinných příslušníků při-

pomenout dne 6. září do obřadní síně Prahy 13. Za městskou část jim poblahopřál člen 

zastupitelstva Vítězslav Panocha.

Přání všeho nejlepšího do dalších společných let připojuje i občansko-správní odbor 

ÚMČ Praha 13.                Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru
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Inzerce

Natankuj a získej...
výrobek z Diadora Gold collection

se slevou až 78 %

Natankujte pohonné hmoty  
nad 500 Kč a sbírejte body!
Více informací naleznete v brožuře  
nebo u obsluhy čerpací stanice.

Platnost: 1. 9. – 24. 11. 2013

 
 

VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT, ŠKODA

www.klokocka.cz

 až 5O OOO Kč

 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější
 podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 775 856 259

Stačí jednou zavolat!

 840 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
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Program klubu Mlejn říjen 2013
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

a vždy hodinu před představením.  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

20. 10.  ne  15.00    KOLOTOČ POHÁDEK
Dvě klasické (lidové) pohádky (O Jeníčkovi a Mařence, O velké řepě) a třetí na požádání 

(O kohoutkovi a slepičce). Divadlo Já to jsem.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
  3. 10.  čt  9.00 (10.30)   DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA

Divadelní společnost Julie Jurištové

10. 10.  čt  9.00 (10.30)   ŽABÁCI
Divadlo Líšeň

16. a 17. 10.  st, čt  9.00 (10.30)    ŠTĚNĚ NEBO ŠPENÁT
Divadlo Drak

23. 10.  9.00 (10.30)    SKŘÍTKOVÉ
Hudebně-zábavná formace Ivana Mládka

  6. 11.  9.00 (10.30)    O NEPOSLUŠNÉ ČARODĚJNICI
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz 

v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů 

pro školy.

KONCERTY
     2. 10.  st  19.30            MRAKOPLAŠ kontra ALZHEIMER aneb 
           Nezapomeňme na sebe
Koncert na podporu výzkumu léčby Alzheimerovy choroby. Hosté: Ivan Hlas, Stráníci, 

Mirek Ošanec a MUDr. Aleš Bartoš Ph.D.

13. 10. ne 19.30    KLÍČ kvartet
Vynikající folková skupina v nové podobě hraje svoje nejznámější písně.

16. 10.  st  19.30  IVAN MLÁDEK A BANJO BAND
Hudebně zábavný pořad k 25. výročí Mlejna

20. 10. ne 19.30    HRADIŠŤAN – umělecký vedoucí Jiří Pavlica
Hudební lahůdka pro nedělní večer

23. 10.  st  19.30    ŽALMAN & SPOL.
Legendární skupina v novém složení 

30. 10.  st  19.30    JITKA VRBOVÁ A STANDA CHMELÍK A SKUPINA   
                       KNEZAPLACENÍ 

Muzikantská romantika

  6. 11.  st  19.30    TEXMENI + RANGERS BAND

RŮZNÉ 
10. 10.  čt  17.30    IRISDIAGNOSTIKA ODKRÝVÁ MAPU NAŠEHO TĚLA  
                       A PŘÍČINY ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ – přednáška

12. 10.  so  16.00    PRŮVOD PAPÍROVÝCH LODÍ za objevení 
                       kultury ve Stodůlkách 

Program:  16.00 vystoupení Cirkusu Mlejn: PARDON, MÁM JEDNÁNÍ na dětském hřišti  

 pod tubusem metra 

          16.30 PRŮVOD PAPÍROVÝCH LODÍ za objevení kultury ve Stodůlkách, který  

 povede od hřiště pod tubusem metra do Kulturního domu Mlejn.

          17.00 seznámení se s aktivitami kulturního domu 

Celá akce je zdarma!    

1 .11.  pá  19.00    ROK ZA ROKEM S LUČINKOU 
Tradiční setkání všech přátel folklorního souboru Lučinka při příležitosti výročí. 

Více na www.fslucinka.wz.cz.

DIVADLO

11. 10.  pá  9.30   Cirkus TeTy – BEDŘICH
Vážné i nevážné povídání …právě teď milujeme Bedřicha, obě, trochu průser… 

Co z toho vznikne, můžete vidět na vlastní voči.

12. – 19. 10.     4xcm
Čtyřikrát Cirkus Mlejn vám v říjnu přinese rozmanité varianty současného cirkusového 

umění.  

• 12. 10.  so  16.00  PARDON, MÁM JEDNÁNÍ
Site-specific performance. Přijďte na dětské hřiště pod tubusem metra mezi stanicemi 

Hůrka a Lužiny, kde Cirkus Mlejn předvede improvizaci na téma Pardon, mám jednání. 

Vstup volný

•  17. 10.  čt  19.30  SÓLO PRO 2
Work in progress. Ukázka z připravované inscenace Cirkusu Mlejn, jejíž premiéra 

je plánovaná na březen 2014. 

• 18. 10.  pá  19.30  EMÍLIE – pražská derniéra
Živá originální hudba v podání Alžběty Kostrhunové 

• 19. 10.  so  17.00  POSTAV NA ČAJ! 
Poetická novocirkusová groteska Cirkusu Mlejn. Vhodné pro celou rodinu. 

Zvýhodněná permanentka na všechna představení 4xcm: 300 Kč.

24. 10.  čt  19.30    Pavel Nilin: POPRVÉ VDANÁ
Prodrat se životem sama nebo to vyřešit jinak? To je zásadní otázka poetické komedie, 

která vypráví o láskách a neláskách betonářky Toničky. Vynikající Taťjana Medvecká, 

kterou uvidíte, za její ztvárnění obdržela v roce 2002 prestižní divadelní cenu Thálie.

31. 10.  čt  18.00    František Ferdinand Šamberk: 
   BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ 

Ve veselohře na způsob vídeňské frašky se zpěvy účinkují: Oldřich Navrátil, Jaroslava 

Obermaierová, Jiří Hána, Martina Hudečková, Julie Jurištová a další. Uvádí Divadelní 

společnost Julie Jurištové. Zvýhodněné vstupné pro seniory.
  3. 11.  ne  19.30    Anthony Neilson: LHÁŘI – premiéra

Agentura Familie uvádí anglickou komedii o citlivých policistech, které dělí od vytou-

žených vánočních svátků jen poslední, ale velmi choulostivý úkol. Učinkují: Václav Kopta, 

Roman Štabrňák / Vojta Záveský, Jana Šulcová, Marcel Vašinka / Čestmír Gebouský, 

 Vendulka Křížová / Simona Vrbická, Anna Kulovaná / Daniela Choděrová a Rozálie 

Víznerová. 

  8. 11.  pá  19.00    OTVÍRÁNÍ SEDMI BRAN – Taneční divadlo 
   Bílá velryba
Podmanivé scénicko-vizuální představení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice. 

16. 11.  so     NOC DIVADEL 
V průběhu noci se můžete těšit na ukázky souborů Cirkus Mlejn, Cink Cink Cirk, Cirkus 

TeTy, Long Vehicle Circus nebo HOPsej.cz, cirkusové workshopy, živou hudbu a mnoho 

dalšího.

DĚTI 
Začátky představení v 15.00, není-li uvedeno jinak.

 6. 10.  ne  15.00    POCHODEM ŤAP! 
Dobrodružná pohádka o tom, že každý může být kamarád a každý může být užitečný. 

Co všechno se může stát, když se zvířátka ze zoo rozhodnou, že se vrátí domů do Afriky? 

Divadlo Pohadlo

13. 10.  ne  15.00    PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Divadelně hudební pohádka F. R. Čecha v novém nastudování našeho souboru. 

Umělecký soubor Přímá oklika.

Divadlo, koncert, cirkus nebo pohádku?   
Ve Mlejně najdete všechno! Říjnový program 
je opravdu nabitý. Milovníci činoherního diva-
dla se mohou těšit na Poprvé vdanou Táťja nu 
Medveckou nebo komedii plnou písniček a pře-
kvapivých zvratů Blázinec v prvním poschodí v na-
studování Divadelní společnosti Julie Jurištové.

Zbrusu nová inscenace Cirkusu Mlejn pak 
zahájí třídenní přehlídku nového cirkusu, 
během níž se můžete těšit na poetickou se-
verskou grotesku Postav na čaj! nebo surreál-

nou Emílii. Ještě předtím – 12. října – pro vás 
soubor připraví malou ochutnávku v podobě 
jedinečné performance v Centrálním parku, 
která bude zakončena společným novocirku-
sovým průvodem do Mlejna. Děti vítány! 

Po hudebních prázdninách ve Mlejně ko-
nečně přivítáme také Hradišťan, Banjo Band 
Ivana Mládka, ale nabídneme i další vý-
znamné osobnosti české hudební scény jako 
jsou Ivan Hlas nebo Pavel Anděl. 

Nezapomněli jsme ani na naše malé ná-
vštěvníky. O prázdninách jsme s nimi strá-
vili už dva týdny cirkusového příměstského 
tábora zaměřeného především na pohybové 
aktivity. Děti v Praze 13 tedy rozhodně ne-
jsou líné! 

V novém školním roce jsme pro velký 
zájem otevřeli další cirkusový kurs a na říjen 
jsme připravili hned tři pohádky, které spo-
lečně s prvními jedničkami náležitě odstartují 
novou pohádkovou sezonu.

Eva Sílová, KD Mlejn, e-mail: pr@mlejn.cz

stop 08_str31-40.indd   33stop 08_str31-40.indd   33 23.09.13   18:3923.09.13   18:39



 ŘÍJEN 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22734

Kalendář akcí říjen

Sobota 28. 9. • 9.30 – 17.00 
Svatováclavský jarmark kreativně
Sluneční náměstí před radnicí 
Pořádají o.s. Prosaz, o.s. Pohoda a další organizace sociál-

ního charakteru. Můžete si koupit práce z chráněných dílen 

nebo si i něco vyrobit. Součástí jsou kreativní programy 

Lesů hl. m. Prahy a Muzea hl. m. Prahy nejen pro děti. 

Neděle 29. 9. 
Pražský MTB pohár 2013 
Ulice Pod Hranicí (kousek od stanice metra Hůrka)

V naší městské části se opět uskuteční závody horských kol 

olympijské disciplíny cross country (XCO) pod názvem 

 Pražský pohár MTB 2013. Vstupné zdarma. 

Více na http://prahamtb.cz.

Neděle 29. 9. • 15.00 – 17.00
Odpoledne pro malé hasiče
Centrální park u kuželkárny 
Připravily místní sbory dobrovolných hasičů. 

Úterý 1. 10. • 12.30 – 19.30
Piknik s POHODOU – oslavy 15. výročí občanského 
sdružení 
Náměstí Míru, Praha 2
Zveme vás na zábavný piknik, který u příležitosti 15. výročí 

svého založení pořádá občanské sdružení POHODA. To již 

15 let poskytuje služby dospělým lidem s mentálním či 

kombinovaným postižením. Návštěvníci se můžou těšit 

na opravdu pestrý program k poslechu i podívané, občerst-

vení nebo se zapojit do tvorby dvou skulptur ve tvaru lid-

ských těl. Vstup zdarma. Více na www.pohoda-help.cz,   

pr@pohoda-help.cz, tel. 777 913 484.

Úterý 1. 10. • 13.00 – 16.00 
Oslavy Mezinárodního dne seniorů
Spolkový dům, K Vidouli 727
Nenechte si ujít zajímavý kulturní program.

Sobota 5. 10.
Od knihovny ke knihovně
Start před pobočkou Městské knihovny v Praze
 – Chmelnice

Budeme na vás čekat před pobočkou Chmelnice od 8.00 

do 11.00 hod. Dostanete se tam tramvají č. 1 a 9 na za-

stávku Kněžská Luka nebo Chmelnice, knihovna je přesně 

uprostřed. Při pochodu spolupořádaném Městskou knihov-

nou v Praze se můžete projít po známých i méně známých 

zákoutích Prahy. Půjdete zajímavými místy přes Parukářku 

a starým Žižkovem, okolo židovského hřbitova na Vino-

hrady, přes Zvonařku do Nuslí, podél Botiče a kolem Emauz. 

Někdo pak půjde do cíle u MKP na Mariánském náměstí 

přes Staré Město, ti odvážnější půjdou do cíle přes Petřín 

a Hradčany. Cestou poznáte mnohé přírodní, kulturní a ar-

chitektonické skvosty naší stověžaté Prahy. Pochod je jed-

nou z akcí Týdne knihoven.

Sobota 5. 10. • 10.00 – 16.00
Den zdraví
Sluneční náměstí
Odborné poradenství, zdravá výživa, sport a pohyb, pod-

pora neziskových organizací i prezentace zdravotních pojiš-

ťoven a jejich preventivních programů – to je hlavní téma 

prvního ročníku Dne zdraví v Praze 13. Jsou připraveny 

ukázky výcviku vodících psů o.s. Helppes, jízdy na handbiko-

vých kolech, měření tuku v těle, prezentace sdružení STOB 

(STob OBezitě), ukázky první pomoci a práce s kufříkovým 

defibrilátorem (sdružení Azmedica)... Zhlédnete atraktivní 

výstavku a můžete vyzkoušet kvízy o ceny. Škola tradičních 

umění Avaloka předvede ukázky ovládání japonského meče 

či ukázky sebeobrany – boj nožem. S Domem dětí a mlá-

deže Stodůlky si můžete vyzkoušet netradiční sporty, skáka-

dla, hravé balanční desky a soutěžit o ceny. Zakoupit si 

budete moci i keramické výrobky a tím podpořit například 

dílnu Eliáš... Vstup včetně veškerého poradenství je zdarma.

Sobota 5. 10. • 10.00 – 14.00
Figurky ze šustí 
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou: silnější drát, vatu, pevnější a obyčejné nitě, nůžky, 

Herkules, šití. Šustí můžeme nabídnout. Kurzovné 120 Kč.

Přihlášky na tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Úterý 8. - pátek 25. 10                   
Vnímání trvalek
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
V atriu radnice bude pro veřejnost otevřena (v úředních ho-

dinách) výstava Vnímání trvalek, kterou pořádá odbor život-

ního prostředí. Vedle pestrobarevných fotografií květin 

trvalek zde bude přiblíženo jejich pěstování, stanoviště 

i ukázky výsadeb v naší městské části.

Sobota 12. 10. • 9.00 – 17.00
Třetí Flerjarmark na Lukách 
Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Třináctka sídlí v obchodním centru na Lukách. Na jarmarku 

si můžete zakoupit originální oděvy, šperky, módní a bytové 

doplňky, keramiku, floristické výrobky, hračky a mnoho dal-

šího. Během této akce, konané ve spolupráci s Fler.cz, jsme 

pro vás připravili výtvarné workshopy. O vaše chuťové 

buňky se opět postará Mléčný bar Bílá vrána. Vstup je 

zdarma. Kontakt na organizátora: www.fler.cz/aaadesign.

Neděle 13. 10. • 19.30
Třináctého na třináctce se zahraničním hostem
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Srdečně zveme na první poprázdninový koncert z cyklu Tři-

náctého na třináctce. Slávek Klecandr si tentokrát pozval 

britského písničkáře Johna de Jonga, který už jednou v Ko-

munitnim centru vystoupil a byl to koncert, na který se ne-

zapomíná. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový 

vstup. Koncert finančně podpořily MČ Praha 13 a Nadace 

život umělce. Místa si můžete rezervovat do 12. října 

na 13na13@centrum.cz. 

Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 19. 10. • 8.00 – 14.00
Halové hry dětí
Plavecký bazén a hala SK Motorlet,
Radlická 289
Akce je určena dětem ve věku 6 – 15 let. 

Soutěžit budou v plavání, lehké atletice a míčových hrách. 

Na závěr probíhají kolektivní sporty (fotbal, vybíjená, vyrá-

žená). Více informací a přihláška na www.dskmotylek.info, 

info@dskmotylek a na str. 15. 

Sobota 19. 10. • 10.00 – 14.00
Figurky a dekorace ze slaného těsta
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou přineste prkénko, váleček, štěteček, nožík a kra-

bičku na výrobky. Těsto nabídneme. Kurzovné 120 Kč. Při-

hlášky na tel. 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Pondělí 21. 10.
Myšlení v souvislostech
MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1
Společnost pro talent a nadání (STaN), o. s., člen ECHA 

a WCGTC, zve zájemce na 3. konferenci STaN „Myšlení v sou-

vislostech“. V úterý 22. 10. bude v obřadní síni Prahy 13 

65. pracovní den STaN. Tam mají předem přihlášení zástupci 

škol Prahy 13 vstup bez konferenčního poplatku. Ve středu 

23. 10. následuje postkonferenční workshop a 138. setkání 

Klubu rodičů STaN v Mensa gymnáziu, Španielova 1111/19, 

Praha 6. Účastníci se seznámí s aktuálním děním a využitím 

nejnovějších poznatků k efektivní výuce a zdravému rozvoji 

osobnosti v různých variantách vzdělávání nadaných. 

Vstupy zahraničních odborníků budou v angličtině se simul-

tánním tlumočením. Více na www.talent-nadani.cz.

Středa 23. 10. • 17.00
Český rok ve školních lavicích aneb vycházíme z lidové 
moudrosti…
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
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Vyučující ZŠ Klausova připravili pro děti z mateřských škol 

a jejich rodiče Český rok ve školních lavicích aneb vycházíme 

z lidové moudrosti… Akce se bude konat i v následujících 

měsících (27. 11., 8. 1., 5. 3., 2. 4., 14. 5., 4. 6.) – vždy 

ve středu od 17 hodin. Kontakt: Helena Hejnová, 

 zástupkyně ředitelky, 732 222 953.

Čtvrtek 24. 10. • 18.00
Každý je originál
Meet Factory, Ke Sklárně 3213/15, Praha 5
Zveme vás na benefiční koncert pro děti s autismem a křest 

kalendáře pro APLA 2014. Vystoupí Marek Ztracený, Pavel 

Šporcl, Michal Malátný a další hosté. Připravena je i auto-

gramiáda umělců z kalendáře. Přijďte podpořit dobrou věc. 

Zrovna tak jako umělci, kteří pózovali pro kalendář organi-

zace APLA. Kalendář bude prodejní. Výtěžek poputuje 

na ranou péči organizace APLA. V průběhu akce proběhne 

i výstava obrazů, které vznikly při focení kalendáře. Tyto ob-

razy budou od 31. 10. k vidění v OC Nový Smíchov. Vstupné 

150 Kč. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketpro. 

Více na www.ticketpro.cz.

Středa 6. 11. • 8.00 – 14.00
Den otevřených dveří
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků 
Bronzová 2027 
V době od 8 do 11.40 hod. můžete navštívit výuku probíha-

jící v jednotlivých třídách a odborných učebnách (vhodné 

pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče) a prohlédnout si školu. 

Mezi 13. a 14. hodinou je připravena prezentace práce 

školní družiny a anglické školní družiny. 

Bližší informace na tel. 235 514 369, 235 514 356, 

zs-bronzova@zs-bronzova.cz, www.zs-bronzova.cz.

Úterý 12. a středa 13. 11. • 14.00 – 18.00
Veletrh základních škol 
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Veletrh je určen především rodičům současných i budou-

cích žáků základní školy. Na jednom místě budou mít 

 příležitost seznámit se s vzdělávacím programem, se zamě-

řením, ale i s nabídkou volnočasových aktivit jednotlivých 

škol Prahy 13.

DOMOV 
SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Úterý 1. – čtvrtek 31. 10. 
Čtvero ročních období v české krajině – refektář 
Zveme vás na výstavu fotografií Jaroslava Páska.

Neděle 6. 10. • 17.00 
Musica Tereziana 2013 – 1. koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se komorní soubor Pestré trio a Jan Matěj Rak 

s programem Střípky mistrů. Vstupné 150 Kč dospělí, 

100 Kč studenti a senioři.

Neděle 13. 10. • 17.00 
Pocta Harrymu Macourkovi – kostel sv. Rodiny
Orchestrální řada Archioni Plus pod vedením Michala 

 Macourka 

Neděle 20. 10. • 17.00 
Musica Tereziana 2013 – 2. koncert 
kostel sv. Rodiny
Koncert pro soprán, trubku a varhany, vstupné 150 Kč 

 dospělí, 100 Kč studenti a senioři

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Sobota 5. 10. 
Den zdraví
Sluneční náměstí
S domem dětí můžete vyzkoušet netradiční sporty,  skákadla 

a hravé balanční desky.

Úterý 29. 10. –  
pátek 1. 11.
Podzimní prázdniny 
s napínavou hrou
Na podzimní prázdniny 

a navazující ředitelské 

volno jsme pro vás připra-

vili tradiční podzimní pří-

městský tábor, tentokrát 

s celotáborovou hrou. 

Cena tábora je 480 Kč. 

Pátek 8. 11. 
Cesta světel, Halloweenské odpoledne, dýně a zvěřina

Díky propojení tradičních akcí Cesta světel a Halloweenské 

odpoledne pořádaných DDM Stodůlky a Dýňových slavností 

a zvěřinových hodů, které pořádá společnost Tradice a ře-

meslo, vám můžeme nabídnout opravdu pestré páteční od-

poledne pro všechny věkové kategorie. Halloweenské 

odpoledne začíná již od 15 hodin v domě dětí. Přijďte se 

s námi bát, bavit, hrát, zkoušet čarovat... a od 16 hodin si 

vyrobit světýlka na Cestu světel. Průvod světel se vypraví 

od Domečku okolo 17.30 hodiny, naším cílem bude horní 

rybník v Centrálním parku. K průvodu se mohou připojit i ti, 

kteří si přinesou světýlko vlastní. Své světýlko na cestu si 

můžete vyrobit i ve stánku DDM, který bude umístěn 

na Slunečním náměstí na akci Dýňová slavnost a zvěřinové 

hody. Odtud se okolo 17.15 hod. vydá Centrálním parkem 

druhý průvod. Ve společném cíli obou průvodů čeká překva-

pení. Večer se všichni můžeme sejít na Slunečním náměstí 

na dýňových a zvěřinových hodech.

Více informací o všech nabízených aktivitách domu 
dětí a příměstském táboru získáte na 
www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266, 
nově také na facebooku: DDM Stodulky.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA

Vidoulská 760/6, Jinonice

V září zahájil činnost Klub na hraní Málinka. Od pondělí 

do pátku vždy od 8 do 17 hodin nabízí jednorázové i trva-

lejší hlídání dětí (i cizinců) ve věku 2 – 6 let dle vašich po-

třeb, rodinné zázemí, komunikaci i v angličtině a němčině.

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

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

V září začal další běh kurzu Alfa. Dopolední Alfa je každé 

pondělí (do 2. prosince) od 9.45 do 12.00 hod., večerní je 

každé pondělí od 19.00 do 21.45 hod. Přijďte se nezávazně 

podívat na jakékoli setkání. Ta zahrnují přednášku týkající 

se základních otázek souvisejících s křesťanstvím, občerst-

vení a možnost diskuze ve skupinkách. Více než o získání 

nových vědomostí jde spíše o možnost sdílení vlastních ná-

zorů a zkušeností na daná témata a navázání nových přátel-

ských vztahů. Na Alfě se nikdo k ničemu nezavazuje. Je 

určena pro dospělé. Na dopolední Alfu je připraven dětský 

koutek. Alfu organizuje místní římskokatolická farnost a za-

jišťuje ji tým spolupracovníků. Je zdarma, přispívá se pouze 

na občerstvení dobrovolným příspěvkem. Na Alfu je vhodné 

se předem přihlásit. Dopolední Alfa: Marie Průchová, 

knihovna@centrumbutovice.cz, tel. 777 749 602, 

251 613 969; večerní Alfa: Milan Flodr, MFlodr@seznam.cz, 

tel. 777 749 605.

Úterý 15. 10. • 18.30 
Prokopské zastavení

Večer z cyklu Prokopská zastavení pokračuje přednáškou 

„Máme mít ještě strach z Němců? Různost dnešních sudet-

ských Němců“. Večerem bude provázet Josef Škrábek, autor 

knihy Včerejší strach, autor fejetonů a povídek Pohladit slo-

vem a knihy kontroverzních úvah Slovem proti srsti. 

Vstup bezbariérový, vstupné dobrovolné.

Prokopské volnočasové centrum 
pro děti i dospělé

(Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.)

Nově pořádané lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let
Čas konání – pondělí 14.30 – 16.00 hod., cena je 750 Kč 

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

za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou 
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 průkazek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč. Zápis je které-

koli pondělí v čase lekce nebo e-mailem (p-v-c@seznam.cz).

Pondělky a čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek na mateřské 
 dovolené

Pátky • 9.30 – 11.30 
Cvičení, výtvarka, přednášky aj. …

Pokud není program určen přímo dětem, je zajištěno 

 hlídání dětí. Dotazy a připomínky můžete zasílat 

na p-v-c@seznam.cz 

Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné. 

Změna  programu vyhrazena.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Od 2. 9. •  (19.00 – 20.30) 
Hathajóga pro začátečníky i pokročilé 
MŠ Podpěrova 1892/2. 
Info Iveta Wollerová, tel. 720 484 465, 

ivetawollerova@seznam.cz, bodab@seznam.cz, 

www.dona-meduna.webnode.cz.

Úterý 1. –  15. 10.
Exkurze do bylinkové 
 zahrádky MDS 
Kemp Drusus 
Třebonice 
Prodej sazenic bylin 

a knih, možnost pro-

hlídky výstavy o 300 leté 

historii statku a rodiny 

Staňkových. Objednání 

předem nutné. 

Pátky 4., 11., 18. a 25. 10. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Hledáme aktivní maminku na vedení cvičení. Od října každý 

2. pátek v měsíci v rámci herny Bylinky pro děti a maminky 

s MDS.

Sobota 5. 10. • 15.00 – 18.00
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi 
Kemp Drusus Třebonice

Vstupné dospělí 100 Kč, děti od 2 let 50 Kč. Večer možnost 

spaní v týpí s ohněm uvnitř. Prosíme nahlásit předem MDS.

Pátek 11. 10. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky 
s Magdalénou Dobromilou

Léčivé houby a jejich praktické použití i pro děti – hlíva ús-

třičná. Vstupné za hernu 70 Kč, přednáška včetně svačiny 

80 Kč, prosíme nahlásit předem u MDS.

Více na www.mcprokupek.cz. Přihlášky předem 
na akce Magdalény Dobromily Staňkové (MDS) 
v Třebonicích: SMS na tel. 775 690 806, 
majdas@volny.cz, 
www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Čtvrtek 3. 10. • 18.00 – 20.00
Vernisáž výstavy s názvem Kraj 

Co to je umění? A co to je inteligence? Co je kreativita? 

Rovná se kreativní člověk inteligentnímu člověku? Je 

správné dát někomu nálepku „mentálně postižený“, když 

se přitom díváme jenom na to, co nezvládá, a ignorujeme 

to, co dokáže? Díla umělců a umělkyň s mentálním handi-

capem nás nutí přemýšlet o těchto otázkách. Výstava Kraj 

vám nabízí možnost vidět krajinu kolem nás očima čtyř 

takových výtvarnic – Dagmar Filípkové, Šárky Hojakové, 

Marie Kůsové a Vladimíry Müllerové. Obrazy vznikly 

v dílně občanského sdružení Inventura. 

Více na www.inventura.org.

Pondělí 14. 10. •  18.30 – 20.00
Filmové pondělky
Otevření momentální filmové scény. Promítání animova-

ných, dokumentárních a hraných filmů. Vstup volný.

Čtvrtek 17. 10. •  18.00 – 19.00
Malý princ
Pohodové divadlo – divadelní představení klientů 

POHODA, o.s.

Pondělí 21. 10. •  18.30 – 20.00 
Filmové pondělky
Promítání animovaných, dokumentárních a hraných filmů. 

Mýdlové vstupné 35 Kč.

Úterý 22. 10. • 20.00 – 22.00
Petra a já
Balkan slow and gypsy songs. Mýdlové vstupné 35 Kč.

Pondělí 28. 10. • 18.30 – 20.00 
Filmové pondělky
Promítání animovaných, dokumentárních a hraných filmů. 

Mýdlové vstupné 35 Kč.

Nevíte, co je mýdlové vstupné? Za 35 Kč dostanete místo 

papírové vstupenky mýdlo vyrobené v chráněné dílně.

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna na téma barvy 
Přihlášení není nutné. Během dopoledne navíc bude: 

• 8. 10. v 10.30  povídání kazatele Davida Nováka na téma 

Sebepřijetí

• 21. 10. v 10.30 povídání s MUDr. M. Trávníčkovou – 

Zdraví a první pomoc

Středy • 9.30 – 10.15 
Pohybové hrátky pro děti
Cvičení je určeno pro děti (1 – 2 roky) s aktivní pomocí 

 dospěláka. 

Středy • 10.30 – 11.30
Konverzační angličtina s rodilým mluvčím pro dospělé
Cena září – prosinec (cca 12 týdnů) je 850 Kč, nebo jedno-

rázově 100 Kč. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna s angličtinou pro děti
Pro děti okolo 2 – 4 let v doprovodu dospělého. 

Od cca 11 hod. výtvarné tvoření.

Sobota 5. 10. • 16.00
Táborák na přivítanou

Sraz na parkovišti u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 

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

ného počasí se akce ruší. Sledujte aktuální informace 

na webu.

Čtvrtek 17. 10. • 18.00 – 20.00
Základy výroby šperků
Vše potřebné k vyrábění je k dispozici, cena podle množství 

vyrobeného (50 – 100 Kč). Přihlášení týden předem nutné.

Sobota 2. 11. • 9.00 – 16.00
Sobota v pohybu nejen pro maminky
Cena 250 Kč, přihlášky a info u Kláry Daďové, 

klarka16@hotmail.com. Uzávěrka přihlášek 25. 10. 

Více o činnosti Rodinného centra Rybičky na 
rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, Velká Ohrada, vchod zezadu od hřiště

Pondělky
 9.45 – 12.00 a 15.00 – 17.00 volná herna
17.30 – 18.30 cvičení pro těhulky
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Úterky
14.00 – 14.40 cvičení s miminky (od 3 měsíců)

15.00 – 15.50 cvičení rodičů s dětmi
16.00 – 17.00 cvičení „školkových“ dětí
18.30 – 19.30 bodystyling

Středy
10.30 – 11.30 (hravé) studio pro rodiče s malými dětmi 
13.30 – 15.00 kreativní tanec pro děti 6 – 8 let

15.30 – 16.30 pohybově-taneční kurz pro děti 3 – 5 let 

16.30 – 18.00 volná herna

Čtvrtky
   9.45 – 12.00 volná herna 

13.00 – 13.45 výtvarná dílna 

Pátky
  9.45 – 12.00 volná herna 

Informace, kontakty a přihlášky na 
skritciveskole@email.cz, 
www.skritciveskole.estranky.cz, 
tel. 723 607 070 (K. Šrámková).

TŘINÁCTKA – 
KŘESŤANSKÉ CENTRUM 
LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Neděle • 19.00 – 20.30
Víra v otázkách
Více na www.13ka/vecerni nebo 

facebook.com/viravotazkach.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Klub pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti... 

Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí Martin 

 Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Jsme otevřenou skupinou ve věku zhruba 16 – 23 roků. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.

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

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. 

Více na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel Jokl, 

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

ZOOLOGICKÁ 
ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Sobota 28. 9.
Jubilejní slavnost
Oslavte s námi 82. výročí založení pražské zoologické 

 zahrady!

Happy Mondays – Každé říjnové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu adoptivní rodiče savců (kromě šelem 

a lidoopů). 

Úterý 1. 10.
Den seniorů
Zoo je ideálním místem k návštěvě a odpočinku pro 

všechny bez rozdílu věku. Dnes si program užijí hlavně 

 senioři.

Neděle 6. 10.
Ples zvířat
Oslavte Mezinárodní den zvířat v zoo odpoledním rejem 

masek. A těšte se na překvapení. 

Sobota 12. 10.
Den chovatelů želv
Zajímá vás chov želv a plazů vůbec? Pokud ano, rozhodně 

si nenechte ujít vyprávění předních odborníků a znalců 

 želvího života.

Neděle 13. 10.
Den rohů a parohů
Rohy či parohy jsou nápadnou ozdobou mnoha zvířat v Zoo 

Praha. Máte jedinečnou možnost se s nimi blíže seznámit!

Neděle 27. 10.
Dýňové hody
Jinde dýně jenom dlabou, u nás si na nich pochutnají 

 zvířata. Přijďte se podívat!

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

            Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ So 5. 10. KDE SKONČIL BABINSKÝ, ZNÁMÝ LOTR MEXICKÝ? Pokud budete chtít 

zhlédnout místo posledního odpočinku loupežníka Václava Babinského, nemusíte až 

na „kopeček v Africe“. Stačí se s námi vydat do Řep a dozvíte se při tom i leccos z jeho 

dramatického života. Z Řep nás vycházka povede kolem Peterkova mlýna okrajem Hos-

tivic k rybníku Kala do sídelní části Hostivic Břve. Pěší trasa cca 4 km. Začátek akce cca 

ve 13.30 na zastávce aut. č. 225 Řepský hřbitov (jede od metra B Nové Butovice 

ve 12.55). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská

■ Út 8. 10. DOMOVNÍ ZNAMENÍ STARÉHO MĚSTA. Vycházka za osudy a příběhy 

staroměstských domů a jejich obyvatel, o kterých budou vyprávět tesaná, malovaná, 

ale především starobylá domovní znamení v ulici Celetné, na Staroměstském a Malém 

náměstí a v Karlově ulici. Začátek akce v 17.00 u Prašné brány na náměstí Republiky. 

Cena 100/70 Kč. Bojana Škaroupková

■ Ne 13. 10. 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 víc než 30 továren. Začátek akce ve 13.30 na za-

stávce tram. č. 1, 14, 24 Pražská tržnice (směr Holešovice). Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská 

■ Út 22. 10. ZTRACENKA A BASTION U BOŽÍCH MUK. Utajený kout na Novém 

Městě. Procházka nedávno obnovenou zahradou, která bývala vinicí. Rozkládá se mezi 

Karlovem, Albertovem a novoměstskými hradbami, kde se nám naskytnou krásné 

výhledy na Prahu. Začátek akce v 15.00 u kostela Panny Marie a Karla Velikého 

na Karlově (ul. Horská, Praha 2, metro C – I. P. Pavlova). Cena 100/70 Kč. Milada Racková

■ So 26. 10. KOSTEL SV. VÁCLAVA NA ZDERAZE. Vycházka do míst, kde dle pověsti 

o knížeti Václavovi, unavenému žízní při lovu zvěře, bílý jelen svými parohy vyhrabal ze 

skály léčivý pramen. Kníže zde proto nechal založit lázně. Prohlédneme si také starobylý 

kostel sv. Václava, jehož interiér byl r. 1930 obohacen o pozoruhodné práce Františka 

Bílka a naskytne se nám možnost zhlédnout výstavu „Bible kralická – klenot českého 

písemnictví“. Začátek akce ve 14.00 před kostelem (ul. Resslova, Praha 2, Nové Město). 

Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

Kuchyňský koutek
Telecí líčka s bramborovou kaší
Suroviny: 400 g telecích líček, 150 g mrkve, 

100 g celeru, 100 g cibule, 50 g čerstvého 

rozmarýnu, 30 g česneku, 10 g soli, 

150 ml červeného vína, 50 ml slunečnicového 

oleje, 50 g másla

Postup:  Telecí líčka očistíte, lehce osolíte 

a zprudka opečete v hrnci, poté je vyjmete 

a ve výpeku orestujete na kostičky nakrájenou 

zeleninu společně s rozmarýnem a česnekem, 

podlévejte vodou a nechte vyrestovat na tuk. Na závěr přidejte červené víno a nechte 

vydusit. Maso vložte do hrnce a zalijte již zhotoveným základem spolu s vývarem tak, 

aby bylo maso ponořené. Nádobu vložte do předehřáté trouby na 140 stupňů na cca 

3 hodiny. Poté maso vyjměte, přes cedník propasírujte zeleninu do menšího hrnce 

a vmíchejte máslo, to omáčku zjemní. Do středu talíře dejte bramborovou kaši, na ni 

položte maso a přelijte omáčkou, jako druhou přílohu doporučujeme baby karotku 

restovanou na másle s medem. Telecí líčka připravujeme v rámci týdenních menu, 

 přijďte ochutnat!

Tuto specialitu vám nabízí Restaurace Meduse, Sluneční náměstí 15, Praha 13 – Hůrka. 

Tel. 235 314 100, 602 666 100, www.meduse.cz. Otevřeno denně od 11.00 do 23.00 hod. 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Pohled na takové tři krasavce určitě potěší srdce každého 
houbaře. Všem, kteří se za podobnými úlovky vypraví, přejeme plné koše. Foto 
nám poslala paní Jana Krákorová. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), 
rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

■ Dva rybáři sedí u vody a jeden z nich najednou řekne: „Včera jsem chytil devítikilovou štiku!”

„A já zase kolo s rozsvíceným světlem,” odvětí kolega.

 „Tomu nevěřím,” namítne majitel štiky.

 Druhý na to: „Tak dobrá. Když odečteš od své štiky osm kilo, já zhasnu to světlo!”

■ V prodejně kosmetiky visí nápis: „Tento krém zaručeně odstraní všechny vrásky! 

My s ním dokonce rovnáme i vlnitý plech.“

■ „Dědo, jak slyšíte s tím přístrojem pro nedoslýchavé?“ ptá se doktor pacienta.

  „Výborně, od té doby, co ho mám, jsem už třikrát měnil poslední vůli.“

■ V den výročí pošle žena manžela koupit něco dobrého na oslavu. Šneky, víno… 

Muž se cestou domů zastaví v hospodě na „jedno“. U toho ale nezůstalo. 

 „Ajajaj, jak tohle doma vysvětlím, jsou dvě hodiny ráno, to zas bude mazec.“ 

Dostane  spásný nápad. Rozestaví šneky a zazvoní. Otevře vytočená manželka a slyší: 

„No pojďte, vy potvory líný, ještě metr a jsme doma.“

TO JSOU TEDA FÓRY
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Čtenářská soutěž

V říjnovém vydání hledáme režiséra, který se narodil 27. 6. 1967 v Praze. Po dokon-

čení Akademického gymnázia ve Štěpánské zamířil na FAMU, kde studoval obor scé-

nárista, dramaturg. Už během studií na konci 80. let zrežíroval ve vlastní produkci 

dva krátkometrážní snímky. S koncem 90. let pak přichází nejúspěšnější období jeho 

tvorby. Ve spolupráci se scénáristou Petrem Jarchovským a producentem Ondřejem 

Trojanem natočil v roce 1999 divácky velice ceněnou smutnou retrokomedii z 60. let 

Pelíšky. O rok později představuje svůj asi nejlepší snímek Musíme si pomáhat. Patří 

bez diskuze k nejlepším českým režisérům současnosti. Každé jeho další dílo je 

v Česku očekáváno s napětím. Momentálně v kinech běží jeho poslední film Líbánky. 

Znáte jméno režiséra a název filmu na obrázku?

V září správně odpověděli ti, kteří uvedli Zdeňka Podskalského a film Bílá paní.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Iveta Horká, Stodůlky 

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Jan Cestr, Malé Žernoseky 
Jana Matrasová, Praha 6
Marie Holavová, Stodůlky

Soutěžní otázky na říjen:
1. Jak se jmenuje hokejbalový klub působící v Praze 13?

2. Kde sídlí nadační fond NFOZP?

3. Kde a kdy proběhne Svatováclavský jarmark?

Správné odpovědi na zářijové otázky: 
1. Kdy proběhl 13. ročník Třebonických her? 

 13. ročník Třebonických her proběhl v sobotu 17. srpna.
2. Kde probíhá výstava Po stopě Karla Maye z cyklu Monarchie?

 Výstava probíhá v Náprstkově muzeu.
3. Žáci které školy získali bronz v krajském kole cyklistické soutěže?

 Bronz získali žáci 4. tříd ZŠ s RVJ Bronzová.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Libor Kráčmera, Nové Butovice

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října na adresu redakce: 

Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 

nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.                

připravila Petra Fořtová

Říjnová křížovka

Tenisová škola Tallent již 

přes dvacet let přivádí děti 

všech věkových kategorií 

k bílému sportu a v naší 

městské části působí 

při ZŠ Klausova na Velké 

Ohradě. V jejích kurzech 

můžete vaše ratolesti 

 seznámit s tenisem bez 

přemrštěných finančních 

nároků. Tenis je sport, který můžete …(TAJENKA). 

Nejdůležitějším rysem tréninků je precizní zvládnutí skupinové výuky, zapojení 

všech svěřenců do her a cvičení po celou dobu tréninku. Snaží se zde děti zapojit 

i do spor tovních aktivit, které podporují magistráty měst, protože jejich cílem je děti 

rozpohy bovat.

Více na www.tallent.cz, info@tallent.cz nebo na tel. 224 815 871, 777 260 262, 

603 527 172.
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Stodůlecký posel                       Informační zpravodaj Městské části Praha 13

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. října.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Zářijová tajenka: S VÝBĚREM VŠEHO POTŘEBNÉHO

Výherci: Michal Rychtařík, Stodůlky •  Milan Hula, Stodůlky •  Jan Coufal, Stodůlky

                                                     připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 
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Mukařovského ulice, stanice metra trasy B LUKA
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