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Sdělení úřadu a městské části

Nezapomínejte dávat přednost zprava!
Od roku 2010 se v Praze 13 rozšířily oblasti s vymezením zón s nejvyšší povolenou 
rychlostí 30 km/h, které byly realizovány podle projektové dokumentace zpracované 
v souvislosti s auditem dopravního značení. Jde o sídliště Nové Butovice, Lužiny a Háje 
– Vidoule. O všech změnách jsme vás informovali ve STOPu i na webových stránkách. 
V zónách platí omezení nejvyšší povolené rychlosti a zákaz vjezdu nákladních vozidel 
mimo zásobování. Kromě toho není na křižovatkách v zónách upravena přednost 
v jízdě svislými dopravními značkami. Křižovatky, na kterých není přednost upravena 
dopravním značením, jsou i v původní zástavbě Stodůlek. Proto opět upozorňuji, že 
na těchto křižovatkách platí přednost zprava. Řidiče žádám o dodržování pravidel pro-
vozu na pozemních komunikacích a pozornost při řízení vozidla.

Aleš Mareček, zástupce starosty 

Zimní stadion zahajuje 17. listopadu   
Letošní bruslařská sezóna začne na Školním zimním stadionu Bronzová (ulice U Jezera, 
stanice metra Luka) na státní svátek, v sobotu 17. listopadu od 9.00 do 19.00. 
Provozní doba: pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00, 
soboty, neděle, svátky: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
Vstupné: dospělí: 60 Kč – 3 hodiny, 50 Kč – 2 hodiny, 40 Kč – 1 hodina
děti (6–15) a senioři (60+): 30 Kč – 3 hodiny, 25 Kč – 2 hodiny, 20 Kč – 1 hodina
Broušení bruslí (40 Kč/1 pár, 60 Kč/1 pár nových) 
po – pá: 17.00 – 18.00, 
so – ne: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00
Přijďte si zabruslit! 

Farmářské trhy pokračují                           
Farmářské tržiště najdete 
na Slunečním náměstí 
i v následujících dvou měsí-
cích. Každé pondělí od 8 do 
18 hodin můžete po celý lis-
topad a až do 17. prosince 
nakoupit ve stáncích s čerst-
vým ovocem, zeleninou, pe-
čivem, mléčnými a masnými 
výrobky, uzeninami, slad-
kostmi a nápoji. Jste zváni!

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
17. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 18. ledna od 13.00 do 17.00 hodin. 
Více se o školách dozvíte na Veletrhu základních škol, který se koná na radnici 
12. a 13. listopadu od 14 do 18 hodin.                              Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 

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

Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla 
podána uchazečem Prominecon cz, a.s., 
Revoluční 25/767, Praha 1 a Swietelsky 
stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, České 
Budějovice 3, neboť nabídky těchto ucha-
zečů byly dle předem zveřejněných hod-
notících kritérií vyhodnoceny jako 
nejvýhodnější, a to k podlimitní veřejné 
zakázce  na stavební práce v užším řízení: 
Plocha pro parkování Klausova,  Janského – 
Klausova, Praha 13, Velká Ohrada

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby Zimní údržba 
a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 
formou zjednodušeného podlimitního 
řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách

a JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace a posouzení a hodnocení na-
bídek

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na sta-
vební práce formou zjednodušeného 
podlimitního řízení dle § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, na Rekonstrukci hřiště 
na minikopanou ZŠ Janského 2189, 

 vyhlášenou pod evidenčním číslem 
P13-46245/2012 

a JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek, posouzení 
kvalifikace a posouzení a hodnocení na-
bídek

SCHVÁLILA 
návrh Smlouvy o dílo na rekonstrukci dět-
ského hřiště a sadové úpravy ve vnitro-
bloku Hábova, lokalita Stodůlky, Praha 13, 
s firmou Gartensta Plus, spol. s r.o.

VZALA NA VĚDOMÍ
předloženou zprávu o plnění usnesení 
RMČ za uplynulé období k termínu 
15. 8. 2012, včetně zápisu z jednání Kon-
trolního výboru ZMČ ze dne 29. 8. 2012 

a splnění uložených úkolů 

SOUHLASILA
1.  s požadovaným navýšením kapacity 

uváděným v rejstříku škol a školských 
zařízení u školní družiny při ZŠ s RVJ, 
Praha 13, Bronzová 2027 o 70 žáků 
na celkových 250 žáků 

2.  s požadovaným navýšením kapacity 
uváděným v rejstříku škol a školských 
zařízení u školní družiny při FZŠ  PedF 
UK, Praha 13, Trávníčkova 1744 
o 40 žáků na celkových 180 žáků 

3.  s požadovaným navýšením kapacity 
uváděným v rejstříku škol a školských 
zařízení u školní družiny při ZŠ, 
Praha 13, Kuncova 1580 o 60 žáků 
na celkových 270 žáků 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA RADNICI

Zveme vás na Den otevřených 
dveří na radnici Prahy 13, který 
se koná ve středu 14. listopadu 
od 8.00 do 18.00 
hodin.  Zájemci 
budou mít možnost 
prohlédnout si rad-
nici včetně obřadní 
síně a nahlédnout 
do kanceláře sta-
rosty. Chcete se po-
dívat, jak vypadá 
Praha 13 z terasy 
v 5. patře radnice? 
Sraz pro zájemce je 
v 9.00, 11.00 
a 14.00 u informací 
v přízemí. 

V 17.30 začíná 
v obřadní síni v pří-

zemí beseda se starostou měst-
ské části Davidem Vodrážkou. 
Jste zváni! 

Starosta městské části David Vodrážka 
zve občany na 11. řádné  zasedání 

Zastupitelstva MČ Praha 13, 
které se koná ve středu 28. listopadu 2012 od 10.00 hod.
v zasedací síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Na Malé Ohradě začala rekonstrukce 
některých ulic. Jak bude probíhat 
a kdy skončí? 

Dlouho očekávaná druhá etapa 
rekonstrukce komunikací a chod-
níků na Malé Ohradě byla zahá-

jena začátkem října. Jedná se 
o akci, kterou financuje a reali-
zuje hlavní město Praha, zhoto-
vitelem stavby je společnost 
Cetus Plus, a. s. Rekonstrukce se 
týká ulic Mutěnínská, Liběšická, 
Na Hvížďalce a Velichovská. 

Rekonstrukce je rozdělena 
na několik částí, které by měly 
probíhat podle plánovaného 
 harmonogramu:  
 3. 10. – 16. 11. 2012 – Liběšická, 

Mutěnínská 
17. 11. – 16. 12. 2012 – Liběšická 
17. 12. – duben 2013 – Velichov-

ská, Na Hvížďalce

pozemků pod komunikacemi 
Na Hvížďalce a Velichovská, 
může dojít k posunutí termínu 
kompletního dokončení a pře-
dání komunikací až na polovinu 
příštího roku. 

Současně chci upozornit oby-
vatele rekonstruovaných ulic, že 
po dokončení rekonstrukce ne-
bude z důvodu záruky možné 
 zasahovat do vozovky, např. bu-
dovat přípojky inženýrských sítí. 
Máte-li tedy v plánu realizovat 
přípojku nebo provádět jiné 
zemní práce, je nezbytně nutné 
koordinovat postup se zhotovite-
lem stavby, stavební firmou 
Cetus Plus, a. s., se sídlem Plzeň-
ská 183/181, 150 00 Praha 5. 
 Odpovědným zástupcem zhoto-
vitele je pan Robert Janoušek, 
kterého je možné kontaktovat 
e-mailem na adrese 
robert.janousek@cetusplus.cz 

Předpokládaný termín dokon-
čení je plánován na duben 2013. 

Protože jsou však práce závislé 
nejen na klimatických podmín-
kách, ale také na dořešení sou-
hlasů vlastníků některých 

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

nebo na telefonních číslech 
257 215 527 a 602 342 234. 
 Případně se můžete obrátit 
na Ing. Hlavatého z Výstavby 
 inženýrských staveb – telefonní 
číslo 725 005 812.

Děkuji místním občanům 
za pochopení a trpělivost v sou-
vislosti se ztíženými podmínkami 
v průběhu stavby. Odměnou 
budou rekonstruované komuni-
kace a chodníky a celkově pří-
jemnější prostředí, které si Malá 
Ohrada určitě zaslouží. 

 

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

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

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

KONTAKTY NA RADNICI

    Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXII. – listopad 2012 • Vychází měsíčně kromě července a srpna • Vy-

davatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: MK ČR 

E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 • Tel.: 

235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet: www.

praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka, Petr Kužel, 

MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, PhDr. Samuel Truschka • šéfredak-

tor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Petra Fořtová, Mgr. Dan 

Novotný • Grafická úprava a zlom: Artedit, spol. s r. o., Praha • Tisk: Moraviapress, a. s. 

• Distribuce: Pavel Sirotek – firma Sabina • Uzávěrka tohoto čísla: 15. 10. 2012 • Za ob-

sahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie 

se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické 

stránce. • Toto číslo vyšlo dne 2. 11. 2012 v nákladu 29 000 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna 

řádka textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. 

Plošná inzerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá 

strana – 27 500 Kč. Počet vydání: 3–4 – sleva 5 %, 5– 9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) 

– sleva 20 %. Ceník a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních 

hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 12. 11. 2012     Distribuce: 30. 11. – 7. 12. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13Vážení čtenáři,
připravili jsme pro vás listopadový STOP a doufáme, že vás jeho obsah zaujme. Téma 
STOPu se věnuje letošní největší investiční akci – právě dokončenému zateplení všech 
tří poliklinik. Redaktorka Eva Černá rozmlouvala se známým malířem Václavem Bene-
diktem, který je místním obyvatelem a oslavil letos životní jubileum. Jako první díl série 
o památkách Prahy 13 jsme zařadili článek správce kostela Nalezení sv. Kříže Leo Salveta 
o této krásné, ale málo známé stavbě. 

Minule jsme vás zvali na veřejné fórum občanů Prahy 13. Konalo se 26. září a ozna-
čilo problémy, které účastníci považují za nejzávažnější. Pokud jste se veřejného fóra ne-
mohli zúčastnit, máte právě teď možnost vyjádřit svůj názor a dát prioritu některému 
z uvedených témat. Článek o průběhu setkání najdete společně s anketním lístkem 
na str. 8. Zapojte se do tohoto průzkumu názorů a vhoďte prosím vyplněný anketní lís-
tek do konce listopadu do radniční schránky na podněty nebo odešlete na uvedenou 
 adresu. Přejeme hezký listopad!    

Samuel Truschka, šéfredaktor



Inzerce

Kde rodinné 
bydlení kvete
Žádaná lokalita: Rudná u Prahy
Ideální rodinné bydlení
Promyšlený návrh domu 
od podlahy po půdu
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Téma STOPu

Zmíněný projekt Odpovědné školy 
Prahy 13 byl nominován do celo-
republikové soutěže E.ON 
Energy Globe Award ČR 2012, 
nazývané též ekologický Oskar. 
Díky své účinnosti, širokému zá-
běru a také proto, že do úsilí do-

sáhnout úspor byli aktivně 
zapojeni také žáci škol, zvítězil 
projekt v kategorii Mládež. 
Na celkové vítězství bohužel ne-
dosáhl – absolutním vítězem byl 
vyhlášen otáčivý dům do extrém-
ních podmínek kutila Bohumila 
Lhoty (více o soutěži na 
www.energyglobe.cz).

Vraťme se ale k tématu tohoto 
článku. Po zateplení škol násle-
dovaly logicky budovy tří polikli-
nik. O záměru, který zastupi -
telstvo schválilo již v roce 2010, 
jsme vás ve STOPu informovali 
přesně před rokem. Projektová 
dokumentace byla vypracována 
ve spolupráci se společností 
Seven Energy, s.r.o., která se spe-
cializuje na projekty ke snížení 
energetické náročnosti budov. 
Poté proběhly veřejné zakázky 
a byli vybráni zhotovitelé staveb. 
Polikliniky Lípa Centrum Nové 
Butovice a Janského na Velké 
Ohradě zateplovala společnost 
Vltavín Holding stavební podnik 
s.r.o., polikliniku Hostinského 
akciová společnost BAU Plus. 
Stavební práce ve všech třech bu-
dovách byly zahájeny na jaře le-
tošního roku – v březnu se začalo 
v Lípě, o něco později ve zbývají-

cích dvou objektech. 
Nejméně náročná byla rekon-

strukce polikliniky Janského. 
Jednak díky tomu, že je nejmenší, 
ale také proto, že po převzetí 
od hlavního města Prahy musela 
projít částečnou rekonstrukcí. Při 

té současné byla provedena vý-
měna části oken za plastová 
a celý objekt byl pokryt kontakt-
ním zateplovacím systémem. 
Střešní konstrukce byla zateplena 
a dostala novou hydroizolační 
vrstvu. „Nejnáročnějším úkolem 
byla sanace proskleného zastře-
šení atria a hlavně výměna oken 
za provozu, navíc v ordinacích 
zaplněných často drahými pří-
stroji,“ říká výrobní ředitel firmy 
Vltavín Aleš Říha. Na stavbě se 
podílelo v různých fázích 15 – 25 
lidí, díky nimž byla úspěšně do-
končena a předána již 27. čer-
vence. Kolaudace proběhla 
v září.

O něco složitější byla rekon-
strukce polikliniky Hostinského 
ve Stodůlkách. Před realizací 
svislé tepelné izolace musel být 
demontován původní obvodový 
plášť a nahrazen stěnou z pórobe-
tonu. Místo otáčivých oken byla 
namontována dvoukřídlá plastová 
okna s nízkou prostupností tepla. 
Silnou tepelnou izolací a novou 

hydroizolační vrstvou byl pokryt 
i střešní plášť budovy. Kolaudace 
objektu proběhla koncem října.

Nejtěžším oříškem byla poli-
klinika Lípa Centrum Nové 
 Butovice, která je největší a po-
měrně členitou stavbou. Na sta-
vebních pracích se průběžně 
podílelo 50 – 60 pracovníků. 
Velmi náročná byla výměna oken 
včetně zednických a malířských 
úprav za provozu v ordinacích, 
což vyžadovalo spoustu organi-
zace a improvizace. „Museli jsme 
se také vypořádat se zjištěním, že 
v celém přízemí byl plášť objektu 
tvořen zavěšenou konstrukcí 
z hliníkových sendvičových pa-
nelů, na které nebylo možné 
upevnit zateplovací systém,“ vy-
světluje vedoucí stavebního stře-
diska Shady Rahbani. „Bylo tedy 

nutné tyto sendvičové panely od-
stranit a stěny nově vyzdít.“ De-
montovány byly také meziokenní 
panely a nahrazeny zdivem 
z tvárnic. Celá fasáda byla pokryta 
izolačním souvrstvím, zateplena 
byla i střecha. Stavební práce byly 
dokončeny v průběhu října. 

Zateplení zdravotnických zaří-
zení bylo největší investiční akcí 
městské části letošního roku. 
Vzhledem k tomu, že projekty 
přinesou snížení energetické ná-
ročnosti, budou podpořeny Stát-
ním fondem životního prostředí 
prostřednictvím Operačního pro-
gramu Životní prostředí (OPŽP). 
Zateplení polikliniky Lípa Cen-
trum stálo téměř 45 miliónů 
korun, z toho dotace z OPŽP 
bude činit 10 miliónů. Rekon-
strukce polikliniky Hostinského 
stála téměř 24 miliónů korun 
(dotace 3,5 mil.) a u polikliniky 
Janského přišla na necelých 7 mi-
liónů (dotace 1,5 mil. Kč).  

Zateplení poliklinik by mělo 
podle energetického auditu při-
nést snížení nákladů na vytápění 
o 30 – 40 %, což je poměrně vý-

razná úspora energie. Kromě sní-
žení výdajů za teplo a celkové 
zkvalitnění budovy vedla rekon-
strukce ještě k další pozitivní 
změně – všechny polikliniky mají 
novou barevnou fasádu, takže 
jsou teď hezčí i na pohled.

Samuel Truschka

Zateplení poliklinik je dokončeno
V době zvyšujících se cen energií získávají na stále větším významu 
opatření vedoucí k úsporám. Uvědomuje si to i vedení Prahy 13, a proto 
významná část prostředků na investice směřuje v posledních letech 
právě do energetických úspor v budovách městské části. V loňském roce 
byl úspěšně dokončen projekt spočívající v zateplení budov základních 
a mateřských škol a přeměně jejich topných systémů. To uspoří Praze 13 
v desetiletém horizontu více než 200 miliónů korun.

Nová tvář polikliniky Janského

Prokoukla i poliklinika Hostinského

Poliklinika Lípa přešla od tmavě hnědé k pastelovým barvám lipového květu
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Přijďte si pochutnat do Bílé vrány

Na přelomu září a října byla 
v atriu radnice k vidění výstava 
třicítky obrazů významného sou-
časného českého 
malíře a grafika 
Václava Bene-
dikta, kterou 
umělec uspořádal 
ke svému vý-
znamnému ži-
votnímu jubileu. 
Na vernisáži byli 
přítomni zá-
stupci radnice 
a také řada 

umělcových žáků a příznivců.
„Protože žiji a pracuji v Pra -

ze 13, jsem rád, že mohu obča-

nům třináctky některé své obrazy 
představit,“ řekl na vernisáži vý-
stavy Václav Benedikt. „Po dobu 
jejího trvání budu často u expo-
zice osobně přítomen a rád si 
s návštěvníky o radostech i stras-
tech své práce nebo o tom, jak 
jednotlivá plátna vznikala, popo-
vídám.“  

Na naši vý-
tvarnou scénu 
vstoupil Václav 
Benedikt v po-
lovině 70. let. 
Vedle malby se 
umělec, žák 
profesora Ji-
řího Patery, 
 věnuje také 
grafice. 
Od roku 1978 
byly jeho práce k vidění na stov-
kách samostatných i skupinových 
výstav u nás i v zahraničí. Jsou 
zastoupeny ve veřejných i v sou-
kromých sbírkách ve Francii, 
USA, Brazílii, Číně, Libyi... 
 Václav Benedikt je zakladatelem 
sdružení Bene, jehož činnost se 
odvíjí od roku 2005. Spolupra-

cuje s architekty při realizaci 
 interiérů mnoha významných 
budov, své pedagogické vlohy 
uplatňuje na malířských kurzech, 
zúčastňuje se výtvarných sympó-
zií, plenérů a workshopů... 
A protože je nejen talentovaným 
malířem,  držitelem řady umělec-

kých ocenění, ale i skvělým vy-
pra věčem, získal také herecká 
angažmá v televizních seriálech 
i v celovečerních filmech. Daleko 
více informací najdete v mono-
grafii Václav Benedikt – Život 
a tvorba, jejímž autorem je Ivo 
Janoušek.                         

Eva Černá

První výročí svého provozu osla-
vil ve čtvrtek 4. října mléčný bar 
Bílá vrána. V Kodymově ulici na-
proti Kauflandu ho provozuje 
občanské sdružení Pohoda, které 
také v Praze 13 poskytuje chrá-
něné bydlení pro 10 klientů 
s mentálním postižením. Bílá 
vrána je unikátní právě tím, že 
nabídla zaměstnání také několika 
pracovníkům s mentálním posti-
žením.

S gratulací přišel také starosta 
David Vodrážka. Ocenil, že pro-
jekt pomáhá zdravotně postiže-
ným a současně vytváří příjemné 
prostředí pro posezení obyvate-
lům městské části. Ředitelce Po-
hody Lucii Mervardové předal 

bílou kytici. Za spolupráci podě-
koval také Petr Vodsloň, ředitel 
Fakultní základní školy Mezi 
Školami, ve které Bílá vrána 
od září provozuje školní bufet se 
zdravými svačinami. Škola při-
spěla k oslavě vystoupením pě-
veckého sboru Klíček 
a flétnového souboru Notečka. 
Následovalo divadelní předsta-
vení, dobrodružná dětská hra 
a módní přehlídka. 

Mléčný bar má otevřeno 
od pondělka do pátku 10.30 – 
18.00 a zve na příjemné posezení 
u dobré kávy, koktejlu, koláče či 
palačinky. Je nekuřácký a nabízí 
dětský koutek a přebalovací 
pult.

Jde o tzv. sociální 
podnikání, kde pří-
padný zisk směřuje 
na podporu služeb kli-
entům Pohody. Zatím 
je však Bílá vrána od-
kázána na pomoc 
sponzorů, velký dík 
 zaslouží zejména Na-
dační fond Avast.  

Chcete-li Bílé vráně 
pomoci, můžete si pronajmout 
příjemné prostory mléčného baru 
k pořádání narozeninové oslavy 
nebo jiné akce. Nabízí také zajiš-
tění cateringu na společenských 
akcích a dodávky širokého sorti-

mentu chutných výrobků, ze-
jména pravidelným odběratelům. 
V případě zájmu volejte na 
tel. 777 913 412 nebo pište 
na info@barbilavrana.cz. Více na 
www.barbilavrana.cz.  Samuel Truschka

Dokončené obrazy žijí svým vlastním životem



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2012 77

Kaleidoskop

První českou soutěž elektromo-
bilů Tichá cesta 2012 uspořádala 
Praha 13 společně s Asociací 
elektromobilového průmyslu 
a městem Vrchlabí. Hlavním 
smyslem byla propagace šíření 
elektromobilů a elektrokol. 
Praha 13 má služební elektromo-
bil už dva roky a velmi se osvědčil.

Hlavní část akce se odehrála 
5. října na Slunečním náměstí.  
Zúčastnilo se celkem 23 posádek 
- kromě domácího týmu přijeli 
závodníci z Vrchlabí, hl. města 

Prahy, Pražské energetiky, něko-
lika dopravních škol, soukromých 
společností a Zoo Praha. 

První etapa se jela na elektro-
kolech. Trasu do Prokopského 
údolí a zpět absolvoval vždy 
jeden člen posádky, zatímco dru-
hému pomáhaly přidělené sku-
pinky žáků místních škol 

s vyplněním vědomostního testu. 
Úderem poledne vypustil sta-

rosta David Vodrážka postupně 
všechny elektromobily na hlavní 
etapu z Prahy do Vrchlabí. Po-

sádky musely jet 
podle předpisů 
a ve stanovených 
časech navštívit 
tři kontrolní body, 
kde mohly dobí-
jet. 

 Z vítězství se 
v cíli radovala po  -
sádka společnosti 
SchrackTechnik 
s řidičem Petrem 
Jahodou na voze Peugeot iOn. 
Stříbro získala Praha 13 s Mila-
nem Vávrou za volantem Peuge-
otu Partner Electric, bronz si 
odneslo město Vrchlabí, řidič 
Luboš Dlabola, také s Peugeotem 
iOn. Do cíle dorazili také dva 
stateční elektro-
cyklisté – Libor 
Vacek a Leonid 
Legnavský, zá-
stupce ředitele 
strážníků v Pra-
 ze 13. Poháry 
 vítězům předal 
6. října ráno na 
náměstí ve Vrch-
labí místostarosta 
města Michal 
Vávra. 

Šest elektromobilů pak odjelo 
na třetí nepovinnou etapu – 
 spanilou jízdu do Brna. 

Hlavním partnerem soutěže 
byla Pražská energetika, a. s. Více 
informací o akci najdete na 
www.tichacesta.cz.     Samuel Truschka

Na radnici Prahy 13 se v sobotu 
22. září úřadovalo poněkud netra-
dičně – pomocí znakového jazyka. 
Pod záštitou zástupce starosty 
Aleše Marečka se zde totiž ko-
nala večerní část oslav Meziná-
rodního dne neslyšících, spojená 
s 20letým výročím založení Aso-
ciace organizací neslyšících, ne-
doslýchavých a jejich přátel 
(ASNEP), která je jedním z po-
skytovatelů tlumočnických služeb 
pro neslyšící v České republice. 
Čtyřicet let své existence oslavil 
i časopis pro sluchově postižené 
Gong, který asociace vydává.

Večerem ve znakovém jazyce 
provázeli neslyšící moderátoři 
Zlatuše Kurcová a Martin 

Wiesner, do mluvené řeči jejich 
projev simultánně tlumočili 
Petr Pánek, Radka Faltínová, 
Jitka Kubištová a Barbora 
Pejšma nová. Program zahájil 
místostarosta Aleš Mareček, 
který popřál neslyšícím v zaplně-
ném sále příjemný a důstojný 
průběh oslav. Odměnily ho 
stovky rukou, tleskající tradičním 
způsobem neslyšících – zdvižené 
nad hlavou a lehce se třepotající. 

Součástí kulturního programu 
bylo kromě představení činnosti 
několika členských organizací 
ASNEP i vystoupení divadelního 
souboru neslyšících, soutěž o nej-
krásnější ruce a o nejvtipnější 
video - zvítězila organizace Pev-
nost. V přestávkách si mohli ne-

slyšící lidé, 
kteří přijeli 
v hojném 
počtu z nej-
různějších 
koutů re-
publiky, 
„po svém“ 
popovídat – 
a užít si tak 
společný zá-
žitek a bez-
bariérovou 

komunikaci ve svém mateřském 
znakovém  jazyce.

Oslavy Mezinárodního dne 
neslyšících probíhají každoročně 
třetí týden v září. V rámci tohoto 
svátku neslyšící upozorňují slyšící 

veřejnost na problémy, které ko-
munita v daném období právě 
řeší, a také na to, že mají svůj 
vlastní plnohodnotný znakový 
jazyk. 

Při odpolední části oslav došlo 
na pěší zóně Anděl k vytvoření 
nového českého rekordu – sešlo 
se tam 214 slyšících i neslyšících 
osob v bílých rukavičkách, kteří 
2 minuty tleskali ve znakovém 
 jazyce – třepotem rukou nad hla-
vou.     Lucie Křesťanová, 

šéfredaktorka časopisu sluchově postižených  Gong 

První česká soutěž elektromobilů

Radnice ožila rukama neslyšících

Starosta v roli startéra
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Krásný Opel Ampera na startu
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Elektrokola vyrážejí na první etapu

Tradiční potlesk neslyšících
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Místostarosta Mareček tlumočený do znakové řeči 
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Miss ruce Sabinka Rafflerová 
se sestrou, babičkou a maminkou
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Na setkání v obřadní síni se do-
stavily asi tři desítky občanů, za-
stupitelů a pracovníků úřadu 
městské části. Smyslem tohoto 
prvního sezení byl sběr témat, 
která občané Prahy 13 považují 
za nejaktuálnější a měla by se 
tedy přednostně řešit. Jednání 
zahájila tajemnice úřadu Kate-
řina Černá. Poté moderátorka 
večera Vladimíra Jilečková se-
známila přítomné s mechanis-
mem sběru témat. U pěti stolů 
probíhala diskuse k jednotlivým 
oblastem – městská zeleň a čis-
tota, obchod a služby, doprava 
a bezpečnost, volný čas a mládež, 
sociální problematika a multikul-
turní soužití. Účastníci si mohli 
vybrat jednu nebo více z těchto 
oblastí a u příslušného stolu 

přednést jakékoli své podněty 
z dané oblasti. Všechny tyto pod-
něty byly zapsány a diskutující 
u každého stolu pak společně vy-
brali 2 – 3 nejdůležitější témata 

v dané oblasti.  Vybraná témata 
potom veřejně prezentovali a za-
psali na tabuli. V závěrečné fázi 
měl každý účastník možnost při-
dělit dva body jednomu nebo 
dvěma z takto vybraných témat. 
Pak už jen stačilo 
sečíst udělené 
body a vznikl po-
řadník deseti 
témat, která pří-
tomní účastníci 
považují za nej-
důležitější.

Podle názoru 
účastníků setkání 
je nejdůležitějším 
úkolem prosadit 
stavbu domu pro 
seniory v Praze 13. Tuto záleži-
tost, která je v působnosti hl. 
města Prahy, preferuje i starosta 

městské části David Vodrážka. 
„Výstavbu domu pro seniory po-
važuji také za výraznou prioritu,“ 
říká starosta. „Budeme nadále 
jednat s hl. městem, které stavbu 
připravuje, a společně hledat 

způsoby, jak ji uskutečnit co nej-
dříve.“  

Mezi dalšími požadavky bylo 
např. omezení zástavby na úkor 
zeleně, řešení dopravy v klidu 
a zvýšení grantové podpory vol-
ného času a sportu, životního 
prostředí a sociální oblasti. 

Veřejné setkání 26. září samo-
zřejmě nebylo reprezentativní. 
Podle metodiky Místní agendy 21 
je tedy dalším krokem předložení 
vybraných témat k potvrzení ob-
čanům formou ankety ve zpravo-
daji a na webu městské části. 
O výsledcích ankety vás budeme 
informovat ve STOPu a tématy 
se budou zabývat orgány samo-
správy.                                     -red-
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Která opatření považujete za nejpodstatnější?
Na středu 26. září svolala radnice Prahy 13 veřejné fórum občanů městské části. Pozvánka byla zveřejněna i v zářijovém STOPu. V minulosti proběhla 
celá řada setkání a besed s občany. Toto veřejné fórum však bylo poprvé organizováno podle závazné metodiky iniciativy Místní agenda 21, k jejímž 
principům se Praha 13 hlásí.

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety a označit dva 
problémy, které vy osobně považujete za nejpalčivější 
a měly by se řešit přednostně. 

Na anketním lístku jsou abecedně seřazená témata 
k řešení, která považují za nejpodstatnější účastníci 

 veřejného fóra občanů pořádaného 26. 9. Máte k dispozici 
dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považujete 
za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze 
 jednomu opatření nebo po jednom dvěma různým opat-
řením.

Vyplněný anketní lístek vhoďte prosím do 30. lis-
topadu 2012 do schránky na podněty v informacích 
na radnici nebo odešlete  na adresu: Ing. Jiří Neckář, koor-
dinátor Místní agendy 21, Úřad MČ Praha 13,  Sluneční ná-
městí 2580/13, 158 00 Praha 13.  

  ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA • ANKETA

 Likvidace černých skládek, častější sběr a svoz odpadků okolo domů 
 Omezení provozu heren včetně řešení problematiky terminálů 
 Omezení zástavby na úkor zeleně 
 Revitalizace prameniště Prokopského potoka 
 Rozšíření provozních hodin a zlepšení služeb pošty
 Řešení dopravy v klidu (parkování)
 Výstavba domu pro seniory
 Výstavba startovacích bytů 

 Zajištění krizového bydlení pro sociálně slabé 
 Zlepšení bezpečnosti cyklistické dopravy
  Zvýšení finanční podpory formou grantového systému pro následující oblasti: volný čas 

a sport, zeleň, životní prostředí a sociální oblast 
 Zvýšení finanční podpory zájmových kroužků v Domě dětí a mládeže 
  Zvýšení počtu pochůzkářů městské policie a pochůzek v městské části, zejména v noč-

ních hodinách
 Zvýšení podpory stávajících integračních aktivit v rámci integrace cizinců

✂
Která opatření považujete vy za nejpodstatnější?
Označte křížkem dvě opatření (příp. jedno dvěma křížky)  
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Jak by měly být využity prostředky 
získané v souvislosti s provozem hracích automatů?  
Rada hl. města Prahy v říjnu rozhodla, že rozdělí mezi městské části určitou část prostředků, které město 
obdrželo v souvislosti s provozem hracích automatů na svém území. Na názor, jak by Praha 13 měla s při-
dělenými prostředky naložit, jsme se zeptali zástupců jednotlivých klubů v zastupitelstvu městské části.

Skvělá zpráva, zdá se. Konečně můžeme 
diskutovat o tom, jakou částku navíc dáme 
sportu, jakou na sociální a další veřejně 
prospěšné účely. Bohužel rada v čele 
s panem primátorem s velkou pompou 
medializuje chiméru. Háček je v tom, že 
před novelou zákona o loteriích městské 
části tyto prostředky inkasovaly přímo 
do svého rozpočtu, kdežto nyní je získává 
Praha a část z nich přerozděluje na jed-
notlivé městské části. Například naše 
městská část do svého rozpočtu z „herních 
automatů“ v roce 2011 přijala 16,8 mili-
onu Kč. Nyní nám bude přerozdělena 
zatím neznámá částka, pravděpodobně 
pouze polovina očekávaných prostředků 
a jejich využití bude navíc podmíněné. 
Jsme v pozici vazalů, kteří čekají, jestli 
a co jim jejich man přidělí. Mohla bych se 
zde rozepsat o tom, jak si představujeme 
ideální rozdělení prostředků výše zmíně-
ných na rok 2013, nicméně v této situaci 
není o čem psát. Tak skvělá zpráva to tedy 
zase není!           Za klub ČSSD Lucie Lerch

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Náš zastupitelský klub „Za domov pro se-
niory“ sděluje, že otázka STOPu „Jak by 
měly být využity prostředky získané v sou-
vislosti s provozem hracích automatů?“ je 
za hranicí zdvořilosti. Samotná myšlenka 
využití prostředků získaných z provozu 
hracích automatů je projevem vrcholného 
cynismu. Důsledky trestné činnosti, které 
s hazardem přímo souvisí, nelze zhojit pe-
nězi. Klub „Za domov pro  seniory“ se od-
mítá podílet na důsledcích rozbujelé sítě 
hazardu, se kterou ho tvůrce  „ankety“, tedy 
mluvčí MČ Prahy 13 hodlá svou otázkou 
spojovat. Starosti, jak využít peněz z haza-
rdu rádi přenecháme těm „odpovědným“, 
kteří hazard na Praze 13 povolili a umož-
nili tak jeho legalizaci. Kromě zrušení ha-
zardu občany Prahy 13 jistě zajímá, kdy 
bude např. postaven Domov pro seniory.

      Libor Jirků, Klub pro výstavbu domu seniorů

KLUB PRO VÝSTAVBU DOMOVA PRO SENIORY

Má jít asi o 8 mil. Kč. S touto částkou ale 
počítal rozpočet Prahy 13 na rok 2012. 
Nejde tedy o volnou částku. Z výsledků 
hospodaření Prahy 13 za první pololetí 
vyplývá, že by Praha 13 mohla z hracích 
přístrojů získat navíc jen 1,9 mil. Kč. 

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Existence heren a hracích automatů nás 
netěší a v rámci možností se snažíme je-
jich počet snižovat, což vůbec není jedno-
duché. Velkou část hracích přístrojů 
povoluje ministerstvo financí, aniž by to 
mohla městská část ovlivnit. Na druhé 
straně je nutno říci, že jde o zákonem 
umožněné podnikání a podle zákona 
herny přispívaly do našeho rozpočtu ne-
zanedbatelnou částkou. To platilo až do-
nedávna. Letos došlo změnou zákona 
k přesměrování odvodů z hracích auto-
matů na obce, v našem případě na hl. 
město Prahu. Vedení hl. města se teprve 
po velkém tlaku městských částí uvolilo 
rozdělit mezi ně část výnosu z hracích au-
tomatů. Částka, kterou obdržíme, bude ale 
výrazně nižší než v předchozích letech. 
Rozhodně chceme, aby tyto prostředky šly 
na podporu sportu, sportovních oddílů 
a volnočasových aktivit, zaměřených ze-
jména na mládež. Část prostředků chceme 
vyčlenit na podporu aktivit seniorů. 

Ludmila Tichá, předsedkyně klubu ODS

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Těmito penězi bych posílil granty na ve-
řejně prospěšnou činnost v oblasti sociální 
péče, kultury, masového sportu, ochrany 
 životního prostředí včetně ekologické vý-
chovy. Tato oblast je dlouhodobě nedosta-
tečně financovaná, což je škoda a nejen 
v souvislosti s možností růstu vandalismu 
a jiných nežádoucích aktivit nejen mlá-
deže. Zatím se v rozpočtu Prahy 13 nena-
šlo ani 20-30 tisíc korun na ekovýchovnou 
akci „Budky (pro ptáky) do škol.“ Vím, že 
vzhledem k času je to letos nereálné, stejně 
jako akce na zlepšení veřejné zeleně či dět-
ských hřišť, které vyžadují určitou přípravu. 
Ale třeba příští rok.        Jan Zeman, zastupitel KSČM

Na území MČ Prahy 13 je zatím 16 míst, 
kde je umístěno a doposud provozováno 
163 hracích automatů. Částka, kterou 
naše MČ získá z těchto zdrojů, přesahuje 
10 miliónů korun. V současné době se 
připravuje opatření, které sníží počty míst 
a herních zařízení. Domníváme se, že tyto 
prostředky mohou být využity např. 
k omezování nebo cílenému regulování 
negativních sociálně patologických jevů 
na území MČ (drogy, bezdomovectví, do-
mácí násilí, apod.), v sociální oblasti pro 
handicapované a starší občany (podpora 

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

a zkvalitnění jejich života) nebo též pro 
„neziskovky“ zabývající se sportem, sociál-
ními službami příp. se angažující ve vol-
nočasových aktivitách. Není to však 
systémové řešení. Uvedené aktivity by 
měly být financovány z úplně jiných 
zdrojů. Je to pouze jedna z možností, jak 
lze tyto činnosti financovat. Podpoříme 
jen taková řešení, která budou přispívat 
potřebám obyvatel MČ Praha 13.   

Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13

Náš dlouholetý postoj je nulová tolerance 
hazardu a odstranění venkovní reklamy 
na hazard. Praha 13 by se měla přiřadit 
k městským částem, které již hernám nu-
lovou toleranci vyhlásily (Praha 2, Praha 
3, Praha 6 nebo Praha 12). Loterijní 
zákon není dokonalý, ale i v tom by město 
Praha, které má zákonodárnou iniciativu, 
mohlo být i se svými poslanci mnohem 
aktivnější. Nelze přijmout argument, že 
pokud zakážeme výherní automaty, 
budou nahrazeny videoloterijními termi-
nály (VLT), které  povoluje ministerstvo 
financí. Koncentrace heren v Praze je dů-
sledkem velmi slabé regulace, která nemá 
v Evropě obdoby. Peníze z hazardu, 
dokud nebudou herny na P13 utlumeny, 
musí být využity na sociální prevenci. 
Tedy využít je na posílení cenově do-
stupné nabídky programů a činností pro 
děti a mládež a na řešení následků haza-
rdu – terénní pomoc pro patologické 
hráče, odvykací programy apod.

       Z. Drhová, M. Plesníková a O. Sedláčková, 

                                                    Klub Strany zelených a občanů Prahy 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

Postoj klubu TOP09 vyplývá z odmítání 
hracích automatů jako takových. Pro-
středky, jež Praha 13 obdrží, je třeba 
z větší části použít na prevenci gamblingu 
(nejlepší prevencí z hlediska adiktologie je 
ale redukce herních míst). Dosud není 
známa částka, kterou získáme. Část těchto 
příjmů by měla být adresována městské 
policii, která přichází s problematikou 
heren a výherních automatů nejčastěji 
do styku. Klub TOP09 navrhne, aby zbý-
vající část těchto peněz byla rozdělena 
v rámci grantového řízení s jasnými pod-
mínkami. Se svými projekty by se mohly 
přihlásit školy, nestátní organizace, jakož 
i místní sportovní kluby. Společným cílem 
podpořených projektů je prevence vzniku 
sociálně patologických jevů spojených 
s hazardem a ochrana občanů před jeho 
následky. Příkladem zaměření takového 
projektu je zájmová činnost dětí a mlá-
deže, nízkoprahový klub nebo poradna 
pro závislosti.

Za klub TOP09 Kateřina Helikarová a Jakub Lapáček

TOP 09
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Buďte akční celou zimu
Zimní servisní prohlídka od 15. 10. 
do 30. 11. 2012 pro Váš vůz

S profesionální péčí budete celou zimu k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na zimní servisní prohlídku 
a získejte jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať už 
Vaše cesty povedou kamkoli, třeba na zasněžené horské 
svahy. V případě nalezení závady Vám naši specialisté 
nabídnou opravu za skutečně výhodné ceny. Nenechte si 
ujít také zajímavou nabídku ŠKODA Originálních dílů 
a příslušenství. Další informace získáte na ŠKODA 
Infoline 800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz. 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

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

Inzerce
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Letos jste oslavil významné životní 
jubileum, což je příležitost k malému 
ohlédnutí. Pojďme se podívat 
na úplný začátek vaší umělecké 
tvorby.

Malování mě bavilo od dětství. 
To, že bych mohl mít nějaký ta-
lent, objevila v Základní škole 
ve Starém Plzenci paní učitelka 
Ouhrabková. Tehdy jsme malo-
vali v plenéru na vrchu Hůrka, 
kde je románská rotunda 
z 10. století. Tam jsem udělal 
velmi rychlý obraz a paní učitelka 
mi řekla, že bych se měl malová-
ním zabývat hlouběji. Její radu 
jsem tehdy ale nebral příliš vážně. 
Pak svou roli sehrála náhoda. Při 
úklidu jsem pod postelí objevil 
krabici s barvami. V tu chvíli 
jsem ale netušil, co tato krabice 
způsobí. Téhož dne totiž vznik-
nul podle nějaké předlohy můj 
první obraz. Přišly další a další, 
začal jsem navštěvovat výtvarný 
kroužek, Lidovou školu umění, 
ale tu správnou školu jsem získal 
až u profesora Patery. 

Jaká byla počáteční témata vašich 
 obrazů?

Začínal jsem krajinou a po-
měrně dost dlouho to byla zátiší 
v kombinaci s přírodou.

V průběhu let se u vás střídala různá 
barevná období. Nyní převládají světlé 
odstíny. Co k takovým změnám 
umělce vede?

Několik let jsem pracoval rea-
listicky, to znamená podle barev 
a kompozice, které jsem viděl. 
Protože jsem často maloval kra-
jiny, převládala kombinace zele-

ných odstínů. Zhruba v 80. letech 
se barvy prosvětlily a začala pře-
vládat bílá. Mezitím ale bylo ještě 
období červené a modré. Ta první 
změna, do tónů červené, nepřišla 
úplně sama od sebe. Když už se 
člověk něco naučí, musí jít dál, 
aby se nedostal do určitého stereo-
typu. Profesor Patera mi tehdy 
řekl, abych se pokusil udělat sérii 
obrazů v opačných barvách. Na-
příklad zelený strom a příroda 
budou červené a červená střecha 
domu zelená. A protože mě často 
inspiruje právě příroda, vznikla 
řada červených obrazů.

Začal jsem se pomalu odpou-
távat od realistického děje a začal 
jsem více vyjadřovat vnitřní po-
city. Do svých pláten dávám něco 
ze sebe, něco, co na ostatní lidi 
zpětně vyzařuje. Ale samozřejmě 
ne na každého, jenom na ty vní-
mavé.

Máte za sebou stovky autorských 
i společných výstav, a to nejen u nás, 
ale po celém světě. Je nějaké místo, 
kde vystavujete obzvlášť rád?

Například ve Švýcarsku nebo 
v Německu je všechno připra-
vené do posledního detailu. Zcela 
opačné je to v Brazílii. Tam se 

na něčem domluvíte a je to na-
prosto jinak. Rozdíly jsou obrov-
ské. Jsme ze střední Evropy, takže 
máme raději pořádek. 

Jedna galerie ve Švýcarsku nese vaše 
jméno. Jak k tomu došlo? 

Skupina lidí se po revoluci 
rozhodla, že založí prodejní gale-
rii pro české umělce a české 
umění. Já jsem měl to štěstí, že 
jsem se dostal mezi čtveřici 
umělců, kteří tam měli Českou 
republiku reprezentovat. Bohužel 
ostatní autoři nepřistoupili 
na podmínky smlouvy, zůstal 
jsem sám, takže vzniklá galerie 
dostala jméno Benedikt. Dnes už 
byste ji ale marně hledali. Po ně-
jakém čase samovolně zanikla 
a exponáty jsou k vidění v gale-
riích jiných zemí.

S vašimi obrazy úzce souvisí charita-
tivní činnost.

S charitativní činností jsem 
začal už před lety. Byla řada or-
ganizací, se kterými jsem spolu-
pracoval. Bohužel ne všechny 
byly seriózní. Dnes mám dvě ob-
lasti, u kterých jsem zůstal. Je to 

Konto Bariéry – nadace 
Charty 77 a organizace, která 
pomáhá nevidomým. Dělají se 
aukce obrazů a získané finanční 
prostředky potom jdou na chari-
tativní účely.

Kromě své práce také předáváte zku-
šenosti začínajícím umělcům. Jaký jste 
pedagog?

Vycházím z metod a pedago-
gických znalostí profesora Patery, 

takže si na něj často vzpomenu, 
i když už není mezi námi.

Mám několik velmi kvalitních 
žáků, kteří pracují na profesio-
nální úrovni. 

Jste nejen malíř, ale i grafik.
Je to velmi zajímavá práce, na-
prosto odlišná od mé ostatní 
tvorby. Každý grafický tisk se 
řadí mezi originály. V osmdesá-
tých letech jsem dělal především 
suché jehly (kovorytiny), ale 
ještě více mě ovlivnila litografie 
(tisk z kamene). Tato technika 
mně umožňuje pracovat na vý-
raznější barevnosti, pevnosti 
tvaru a tvrdších konturách. 
Musím říci, že se zpětně odra-
zila v mých olejích. 

Jsou tyto práce součástí výstav? 
Ano, já se sice prezentuji pře-

devším olejomalbou, toto ale 
beru jako plnohodnotný doplněk 
mé práce, takže většinou na vý-
stavách uvedu ještě litografie 
a suché jehly.

Jaké máte plány do budoucna?
Samozřejmě, že plány mám 

a moji kolegové a známí by řekli, 
že to jsou plány značně ne-
skromné. Ale protože se bojím, 
abych to nějak nezakřiknul, ne-
chám je jako malé překvapení. 
Mohl bych ale prozradit, že právě 
vzniká kalendář s názvem Svět 
bez válek a násilí, pro který jsem 
poskytl některé své obrazy. Ty 
budou tvořit pozadí na fotogra-
fiích Jakuba Ludvíka.  

K vašemu životnímu jubileu byla vy-
dána monografie s názvem Václav 
 Benedikt – Život a tvorba, která tak 
trochu zmapovala váš dosavadní život.

Dá se to tak 
říci. Byl to 
v podstatě ná-
pad autora 
 publikace Ivo 
 Janouška a něko-
lika dalších lidí. 
Knihu jsme při-
pravovali neuvě-
řitelných deset 
let a mám z ní 
pochopitelně 
velkou radost. 

V této publikaci je mimo jiné napsáno: 
Umění žít je vychutnávat si malé rado-
sti a unést velká břemena. Dá se říci, 
že toto je vaše krédo?

Ano, to je moje krédo. Život 
tato slova potvrzuje. Když se vrá-
tíme ve vzpomínkách, tak větši-
nou vzpomínáme na hezké věci 
a ty horší rádi zapomeneme. 
Také díky tomu můžeme jít 
dál a máme sílu pracovat a být 
pozitivní.                                                 

   Eva Černá

Do každého obrazu 
dávám kousek sebe
Významný malíř a grafik Václav Benedikt se narodil 10. 7. 1952 v Plzni. Soukromě studoval u malíře 
a pedagoga profesora Jiřího Patery. Na českou výtvarnou scénu vstoupil v polovině 70. let. Jeho 
díla obohatila nejednu veřejnou nebo soukromou sbírku a jméno jejich autora znají milovníci 
výtvarného umění snad po celém světě.

Ostrov Bellman
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V místě, kde stojí kostelík Nalezení svatého 
Kříže, tábořila v roce 1742 vojenská posádka 
císařovny Marie Terezie pod velením jejího 
manžela vévody Františka Štěpána Lotrin-
ského. Jejím úkolem bylo vypudit z Prahy 
 nepřátelskou francouzskou a bavorskou po-
sádku. Při kácení stromu dne 6. srpna 1742 
v něm nalezl jeden voják zarostlý kovový kříž. 
Odevzdal jej vévodovi, který si jej ponechal 

na památku. Později jej předal císařovně. 
Když v roce 1743 císařovna přijela do Prahy, 
aby zde byla korunována na českou královnu, 
navštívila také místo, kde tábořilo vojsko je-
jího manžela. Na tomto místě, kde byl nale-
zen kovový kříž, položila základní kámen 
ke stavbě kostelíka, který měl být z jejího 
rozkazu vysvěcen na titul Nalezení svatého 
kříže. Dne 25. srpna 1754 byl kostelík posvě-
cen pražským arcibiskupem hrabětem Janem 
Mořicem Gustavem Manderscheidem 
za přítomnosti císařovny Marie Terezie. Dnes 
již není známo, kde se nachází onen nalezený 
kovový kříž. Existuje údajně mědirytina zná-
zorňující jeho podobu, kterou zhotovil jistý 
pražský mědirytec M. Stilbal. O této mědiry-
tině se však nepodařilo získat žádné bližší in-
formace. 

Roku 1761 věnovala císařovna Marie Tere-
zie novému kostelíku finanční kapitál ve výši 
300 zlatých. Z úroků z tohoto kapitálu mělo 
připadnout faráři ročně pět zlatých a hudeb-
níkům dva zlaté. Zbývajících osm zlatých 
mělo být věnováno na údržbu kostelíka. Kos-
telík v této době stál zcela o samotě na zales-
něném ostrohu. Jeho duchovním správcem 
byl ustanoven libocký farář, jehož povinností 
bylo sloužit v něm tři mše svaté ročně, a to 
3. května u příležitosti svátku Nalezení sva-
tého kříže (tento svátek byl po II. Vatikán-

ském koncilu zrušen), 25. srpna v den výročí 
posvěcení kostela a 14. září ve svátek Pový-
šení svatého kříže. K libocké farnosti patřil 
kostelík do roku 1787. Tehdy nástupce Marie 
Terezie císař Josef II. v rámci svých církev-
ních reforem kapli vyňal z církevního užívání. 
Opuštěná kaple poté pomalu chátrala. Slou-
žila jako přístřeší potulným živlům, což bylo 
příčinou její devastace. 

V roce 1892 se 
zchátralého kos-
telíku ujal ně-
mecky mluvící 
český duchovní 
Mons. Karl 
Jänig, který jej 
vlastním nákla-
dem nechal 
opravit za po-
moci inženýra 
Františka Ze-
lenky, majitele 
nedalekého Háj-
čího dvora. 
25. srpna 1892 
byl kostelík 
znovu posvěcen. 
Náboženský 
život se však 
do něj vrátil jen 
nakrátko, 

a tak byl opět odsouzen k pomalému 
chátrání. K jeho větší opravě došlo 
v osmdesátých a devadesátých letech 
20. století. Ozdobné dveře s cheruby 
byly nahrazeny jednoduchými. Vyba-
vení interiéru bylo nenávratně ztraceno 
a zničeno. Po opravě přibližně do roku 
2006 byl kostelík příležitostně využíván 
farností sv. Jakuba Staršího v Praze 
Stodůlkách. Poté nebyl využíván až 
do jara roku 2011, kdy po dohodě 
s majitelem získal vlastního správce. 

Jedná se o stavbu kruhového půdo-
rysu s dvěma apsidami. V malé vstupní 
apsidě jsou dvoukřídlové vstupní dveře. 
Otupené rohy této apsidy jsou ozdo-
beny výklenky. Ve velké apsidě je umís-
těn presbytář. Kostelík je zastřešen 
mansardovou střechou, na jejímž vr-
cholu se blýská kovový kříž vsazený 
v kamenné kouli. Denní světlo do kos-
telíka vniká v dostatečné míře dvěma 
velkými vitrážovými okny umístěnými 
na bocích velké apsidy, vitrážovými 
okny nad podstřešní římsou a vitrážo-
vým oknem nad vchodovými dveřmi. 
Do kostelíka se vchází po dvou širo-
kých nízkých schodech. Podlaha je ka-
menná. Vnitřek je klenutý, v rozích jsou 
pilastry (neúplné sloupy) s rokokovými 

hlavicemi. Kněžiště sestává ze dvou stupňů 
a okrouhlého kamenného oltáře pokrytého 
bílým oltářním plátnem. Architektem a stavi-
telem kostelíka byl s největší pravděpodob-
ností Kilián Ignác Dietzenhofer, známý český 
architekt a stavitel německého původu, před-
stavitel vrcholného baroka.

Interiér chrámu je bohatě zdoben krás-
nými nástěnnými malbami. Na oltářní ná-
stěnné malbě je znázorněna scéna nalezení 
svatého kříže, jak ji podává Legenda Aurea 
(Zlatá legenda), kterou napsal přibližně kon-
cem padesátých let 13. století dominikánský 
mnich a pozdější janovský arcibiskup Jakub 
de Voragine. Podle legendy římský císař 
Konstantin Veliký, který vešel do dějin ze-
jména tím, že Milánským ediktem z roku 
313 dal křesťanům svobodu, vyslal svou 
matku Helenu (na oltářním obraze vlevo) 
s vojskem do Jeruzaléma, aby tam nalezla 
kříž, na němž byl ukřižován Ježíš Kristus. Je-
ruzalémští židé pověřili svého souvěrce Judu, 
aby věc s císařovnou vybavil. Tento mladý žid 
jí však tvrdil, že neví, kde by se kříž mohl na-
cházet. Císařovna Helena jej proto nechala 
zavřít do prázdné cisterny. Po třech dnech se 
Juda v cisterně podle legendy obrátil ze ži-
dovství ke křesťanství a začal se modlit 
ke Kristu. Vtom se objevil dým stoupající ze 
země. Juda byl vytažen z cisterny a na místě, 
kde ze země stoupal dým, byly vykopány tři 
kříže, neboť podle Bible byl Kristus ukřižo-
ván spolu se dvěma dalšími odsouzenci. 
Vznikla tedy otázka, na kterém z těch tří 
křížů byl Ježíš ukřižován. Právě tudy kráčel 
pohřební průvod a na márách nesli mrtvého 
mládence. Juda, který se mezitím nechal po-
křtít, přijal jméno Cyriak, a z popudu císa-

Památky Prahy 13

Neznámý pražský kostel

V pražských Stodůlkách, v části zvané Háje nedaleko Hájčího dvora při železniční trati z Prahy do 
Zličína a Hostivic nachází se téměř neznámý barokní kostelík Nalezení sv. Kříže. Následující text 
doplněný fotografiemi se snaží poskytnout několik informací o této málo navštěvované a teprve 
nedávno znovu oživené sakrální památce.

Kaple Nalezení sv. Kříže

Kamenný oltář a nástěnná oltářní malba Nalezení sv. Kříže 
sv. Helenou a biskupem Cyriakem
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řovny Heleny se stal biskupem (na oltářním 
obraze uprostřed), zastavil pohřební průvod 
a přiložil k tělu mrtvého mládence postupně 
tři nalezené kříže. Při dotyku posledního 
z nich mládenec (na obraze vlevo) ožil. To byl 
důkaz, že právě tento kříž je tím, na němž byl 
Ježíš Kristus ukřižován.

Obraz na klenbě apsidy nad oltářem zná-
zorňuje vítězství křesťanství nad pohanstvím. 
Jsou na něm patrné čtyři ženy, z nichž každá 
má představovat jeden světadíl: Evropu, Asii, 
Afriku a Ameriku. Austrálie a Oceánie v této 
době byla neznámá. Alegorická postava bílé 
pleti v královském rouchu klečí na postavě 
se zavázanýma očima, která představuje po-
hanství. Dole leží rozbitá modla, na pozadí 
je vidět pyramida se sfingou. Nad tím se 
vznáší anděl s křížem. Nad ním v oblacích 
vlaje stuha s nápisem O CRUX AVE 
SPES UNICA, což v překladu z latiny 
znamená Buď pozdravem, Kříži, jediná na-
děje. 

Kopulovitá klenba chrámu je na bocích 
zdobena obrazy čtyř andělů nesoucích 
na poduškách vladařské insignie, a to ko-
runu římského císaře, českou svatováclav-
skou korunu, uherskou svatoštěpánskou 
korunu a rakouský arcivévodský klobouk. 
Ve středu kopule je obraz anděla s křížem 
a po jeho obvodu slova FULGET CRU-
CIS MYSTERIUM, což znamená Tajem-
ství kříže září.

Kostelík stojí mimo zástavbu při želez-
niční trati č. 122 z Prahy-Smíchova 
do Hostivic, zvané Pražský Semmering, 
a to poblíž železničního viaduktu přes 
 Jeremiášovu ulici směrem ke Smíchovu. Nej-
bližší stanice městské dopravy je zastávka 
na znamení Bílý Beránek v ulici  Jeremiášově 
směrem do Řep, která je obsluhována auto-
busovými linkami č. 214 a č. 225. Cesta 
ke kostelíku odtud trvá 3 minuty. Ze zastávky 
se dáte asi 50 metrů zpět, podejdete želez-
niční viadukt a po schodech a úzké vyšlapané 

cestičce se dostanete k železniční trati. Poté 
odbočíte vpravo a asi po 100 metrech jste 
u kostelíka. Pokud pojedete tramvají linky č. 
9 nebo č. 10, vystoupíte ve stanici Hlušičkova, 
přejdete koleje a vozovku, půjdete rovně asi 
500 metrů na velikou křižovatku se semafory, 
tam se dáte vlevo k autobusové zastávce Bílý 
Beránek a od ní podle předchozího popisu. 
Pojedete-li autem, odbočíte z Jeremiášovy 
ulice do ulice Hájčí a hned za křižovatkou 
vlevo na neplacené parkoviště před budovou, 
v níž je úřadovna Magistrátu hl. m. Prahy pro 

přihlašování a odhlašování vozidel. Z dolní 
části parkoviště půjdete rovně podél plotu, 
u schodů vpravo po cestičce k železniční trati, 
poté vpravo a po 100 metrech dojdete ke kos-
telíku. Na kole je možné dojet až na místo, 
a to nejlépe z Plzeňské ulice ulicí Hlušičko-

vou, dál přes železniční přejezd kolem 
Hájčího dvora a zahrádkářské kolonie 
po nezpevněné cestě ke kostelíku.

V současné době je kostel v soukro-
mém vlastnictví. Ze strany majitele je 
kostelíku věnována náležitá péče. Díky 
bezpečnostním opatřením, která pro-
vedl, je interiér kostelíka ušetřen van-
dalských útoků.

V květnu 2011 získal kostelík na zá-
kladě dohody s majitelem vlastního 
správce. Jeho interiér byl vyčištěn 
a připraven ke konání bohoslužeb. 
Od června roku 2011 jsou v tomto 
kostelíku poprvé v historii konány 
pravidelné nedělní bohoslužby - začí-
nají v 9.00 hodin. Kostelík bývá ote-
vřený zpravidla nejpozději v 8.30 
hodin, po skončení bohoslužby se při-
bližně v 9.45 hodin uzavírá. V uvede-
ném časovém intervalu je možné si 
prohlédnout a fotografovat interiér 
kostelíku.

Postupně bylo pořízeno zatím skromné 
vnitřní vybavení kostelíka. Tvoří jej dvě řady 
dřevěných lavic, umožňující pohodlné sezení 
pro 18 osob. Tyto lavice daroval kostelíku 
evangelický farář Ondřej Čapek z Třebecho-
vic pod Orebem. Jejich odbornou instalaci 
provedla truhlářská firma Martin Cís z Prahy 
Stodůlek. Nedávno dovezené harmonium 
značky Lindholm čeká na toho, kdo by byl 
ochoten na něm hudebně doprovázet boho-
služby. Bohoslužebné potřeby ani roucha či 
jiný mobiliář se v kostelíku mimo bohoslužbu 
neponechávají.

Všichni, kteří se rozhodnete k nedělní 

 návštěvě kostelíka Nalezení svatého Kříže, 
jste srdečně zváni. Bližší informace a vaše do-
tazy budou správcem kostelíka zodpovězeny 
na adrese: kaple.sv.krize@seznam.cz. 

Leo Salvet, správce kostela Nalezení sv. Kříže v Praze – Stodůlkách

Nástěnná malba nad oltářem – Vítězství křesťanství nad pohanstvím

Nástropní malby – andělé nesoucí vladařské insignie a svatí kříž
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Sport

První ročník turnaje v kuželkách 
se v neděli 7. října odehrál na ku-
želkové dráze v Centrálním 
parku. I přes dopolední nepřízeň 
počasí se zúčastnilo celkem 
22 soutěžících, dospělých i dětí. 

Turnaj uspořádal člen zastupitel-
stva Vít Bobysud, který také 
dodal ceny – tou hlavní byl srnčí 
guláš. Pro velký zájem ze strany 
účastníků se bude další turnaj 
v kuželkách konat na jaře.  -st-  

Podzimní kuželkování
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Hlavní město má jediného zá-
stupce mezi elitními volejbalisty 
– klub ČZU Praha, který hraje 
v naší hale Lužiny a v listopadu 
mu začíná sezóna. Hned v sobotu 
3. listopadu hrají proti Liberci 
od 18 hodin. O dva týdny později 
17. listopadu ve stejný čas na-
stoupí v lužinské hale proti Ústí 
nad Labem. Přijďte tým podpo-
řit. Více na www.volleyteam.cz. 

Říká se, že Praha je nejkrás-
nější z cyklistického sedla. Pod-
zim je navíc ideálním obdobím, 
kdy si užít skutečnou cyklojízdu 
centrem města vedoucí přes Sto-
důlky až do Radotína.

V sobotu 17. listopadu vyráží 

z parku Folimanka pod Nusel-
ským mostem Galasova cyklis-
tická skupina na projížďku 
Prahou. Sraz je v 10 hodin, 
konec jízdy je naplánován kolem 
16. hodiny. Trať povede z Foli-
manky přes Výtoň na Smíchov-
ské nádraží, Zlíchov, Prokopské 
údolí, až do Stodůlek. Zde se 
můžete k jízdě připojit a pokra-
čovat společně s ní na Řeporyj-
ské náměstí, do Radotína 
a do Lipenců. Více informací 
na http://galas.borec.cz/.

Další sportovní akce z hlav-
ního města hledejte na 
www.prahasportovni.cz.

                                      Richard Valoušek

Praha sportovní vás zve 
na volejbal a na kolo 

Hokejbalový tým HC KERT 
Park Praha, vítěz Českého po-
háru 2012 a vicemistr ČR 
a Evropy, srdečně zve všechny 
zájemce o tento dynamický 

a atraktivní sport na následující 
utkání FORD CREDIT extra-
ligy hokejbalu, která bude 

v  listopadu hrát na svém domá-
cím hřišti v areálu FZŠ Brdič-
kova (Kolovečská ulice): 

3. 11. od 16.00 hrajeme 
proti HBC Škoda Plzeň, 10. 11. 

v 16.00 proti 
týmu Alpiq 
Kladno 
a 24. 11. 
v 17.00 proti 
celku Testa 
OEZ Leto-
hrad. Přijďte 
fandit!

Každou 
středu od 
17.00 probíhá 
na hřišti klubu 
nábor nových 
hráčů ve věku 

od 6 do 11 let. Další informace 
o klubu najdete na 
www.kert-park.cz.          David Kuna

Přijďte fandit domácím 
hokejbalistům 

Dvojnásobný mistr republiky 
v bowlingu, Jan Macek 
z Prahy 13, kterého jsme vám 
představili v zářijovém STOPu, 
si připsal další slušný výsledek. 
Koncem září reprezentoval Čes-
kou republiku na Mistrovství 
světa mužů v bowlingu na Kypru 
a skončil na 45. místě z 71 hráčů. 

„Konečně jsem zahrál dobře 
i v zahraničí,“ pochvaluje si 
Honza Macek. „Umístění nevy-
padá nijak oslnivě, ale bylo tam 
přibližně 15 profesionálů a do-
konce 6 hráčů Profesionální 
bowlingové asociace (PBA tour), 
takže jsem moc spokojen.“ 

-st-

Úspěch na Kypru

Vojenský dril nebo elegantní 
houpání na laně? TRX – 
 cvičební program vytvořený 
americkým námořnictvem, ob-
sahuje trochu od obojího. Při 
TRX  tréninku procvičíte svaly 
celého těla, zlepšíte práci 
kardio vaskulárního systému 
a uvolníte přetěžované svalové 
partie. Cvičení probíhá tak, že 
jedna část těla je vždy na zemi 
a druhá je zavěšena do dvou 

pevných popruhů nastavitelné 
délky zakončenými madly pro 
ruce či nohy. Pojďte společně 
s námi vyzkoušet  cvičení TRX 
do SportCentra Nové Butovice 
(Ovčí hájek 2174/46, Praha 13), 
kde již od letošního jara pro-
bíhají hodiny každé úterý 
od 18.30 a ve čtvrtek od 
19.30 hodin. Více na 
www.sport-butovice.cz.

Milan Cigánik, TRX trenér

Zkuste závěsný trénink TRX
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Inzerce

��������	�	
������	���	
�����	– �����	

Specializace: široká škála koktejlů, nápojů, koláčů, chlebíčků a salátů, 
ale i polévek, toastů nebo palačinek. Vše čerstvé a po domácku vyro-
bené. 

�����������	���	�	������	
���� !��"���#
- narozeninové oslavy                                            - podnikové večírky 
- semináře, přednášky                                            - workshopy, kurzy, tvoření 
- promítání, hudební produkce                          - výstavy, vernisáže 

$��!"����	����!�%	��	���&#
pro maximálně 100 lidí, s obsluhou nebo bez obsluhy
- běžný typ - chlebíčky, sýrové a salámové mísy, ovoce, koláče...
- reprezentativní styl - exotičtější suroviny, mezinárodní předkrmy...
- hotová jídla domácí české kuchyně - guláš, polévky...
- nabídka pro vegetariány

'�������	������(	
���(���	)��*	�����#
- možnost objednat naše jedinečné koláče, chlebíčky, bagety, saláty... 
- stánek s produkty Bílé vrány na akcích a trzích

Vítáme zejména  dlouhodobou spolupráci s pravidelným odbytem.

+������,	+�������	-.-/012	���&�	��	3��
���!	+�(4����(5
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - Smíchov

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

chladiče - elektromotory a atd.

OTEVŘENO 

KAŽDÝ DEN

PO - Ne

7 - 17 hod.

www.vykupkovu.eu

Střelte svůj odpad

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás
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Pomáhají druhým

Klub se nachází v Centrálním 
parku naproti golfovému hřišti 
(v ulici K Zahrádkám, blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). Je 
otevřený každé pondělí 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, ale 
i příjemné posezení. K dispozici 
je sportovní a výtvarné vybavení, 
internet. Klub poskytuje bez-
platné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech 
dospívajících (škola, rodina, 
vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledáním  brigády a na-
bídka doučování). 

Program:
po    5. 11. – Relax na rozjezd dal-

šího měsíce  
st     7. 11. – Protanči se podzi-

mem! Vyzkoušíme taneční 
podložku a parádně si zablb-
neme.

po  12. 11. – Čajíčkování
st   14. 11. – Lezeme!! – výlet 

  na lezeckou stěnu
Pojď si s námi zadarmo vyzkou-
šet lezení na umělé stěně. Sraz je 
v 15.00 v Klubu Jedna Trojka. 
S sebou: pití a sportovní oble-
čení. Účast nahlaste nejpozději 
13. listopadu (facebook Klub 
Jedna Trojka, tel. 775 610 002 – 
Lucka, Iva).
po 19. 11. – Klub s Luckou a Ivou
st    21. 11. – Turnaj v Člověče, 
      nezlob se
po  26. 11. – Pokec – přijďte si 
k nám popovídat
st  28. 11. – Workshop – výroba 
      adventních věnců
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, Facebook: klub 
jednatrojka.

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

Těší se na vás Lucka a Iva

Občanské sdružení Prosaz je ne-
zisková organizace, která se vě-
nuje především lidem se 
zdravotním postižením s omeze-
nou schopností pohybu a senio-
rům, kteří mají sníženou 
soběstačnost a potřebují pomoc 
druhé osoby. 

Jednou z nabízených služeb je 
osobní asistence, díky které mo-
hou klienti setrvávat ve svém při-
rozeném prostředí, jedná se 
pře de vším o pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní 
osobu či zprostředkování kon-
taktu se společenským prostředím. 

Další neméně důležitou po-
mocí je pečovatelská služba - 
pomoc při zajištění chodu 
domácnosti nebo pomoc při 
 hygieně. 

Prosaz poskytuje také domácí 
zdravotní péči, která je plně hra-
zena zdravotní pojišťovnou. Pro-
saz spolupracuje s těmito 
pojišťovnami: VZP, VOZP 

a RBP. Pokud by klient měl jinou 
zdravotní pojišťovnu, lze po do-
hodě s lékařem tuto péči prová-
dět za úplatu. 

Všechny tyto služby jsou po-
skytovány 24 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a svátků, tedy i kli-
entům, kteří potřebují celodenní 
nebo večerní péči.

Prosaz dále nabízí možnost 
pracovního uplatnění lidem se 
zdravotním i duševním postiže-
ním v chráněných dílnách. Za-
měřuje se na ruční výrobu 
doplňků do domácnosti, deko-
rací, knihařských výrobků, mýdel 
a svíček. Firmám nabízíme mož-
nost spolupráce v rámci náhrad-
ního plnění. Podrobnosti 
na www.prosaz.cz.

Kontakt: domácí péče, pečova-
telská služba a osobní asistence – 
tel. 251 614 469 nebo 
777 701 805, chráněné dílny – 
tel. 775 577 518.

Barbora Deutschová, vedoucí osobní asistence

Prosaz poskytuje služby 
24 hodin denně

Klub Jedna Trojka 
v listopadu

K 1. 1. 2012 byla v rámci první 
části sociální reformy převedena 
agenda nepojistných sociálních 
dávek, které až dosud vyplácel 
Úřad MČ Praha 13 (tj. pomoc 
v hmotné nouzi, příspěvek na péči 
a dávky pro zdravotně postižené), 
na Úřad práce ČR. S převodem 
agendy došlo i k převedení za-
městnanců městské části, zabývají-
cích se touto agendou, do úřadu 
práce. 

V působnosti městské části však 
nadále zůstala sociální práce, kte-
rou ukládá jak zákon č. 108/2006 
Sb., o sociálních službách, tak 
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci 
v hmotné nouzi. 

Základním cílem metod soci-
ální práce je zejména podpora 
„sociálního fungování“ klienta, 
tzn. jeho schopností řešit své pro-
blémy, adaptovat se na nároky 
prostředí, a pokud možno tím za-
bránit jeho sociálnímu vyloučení.

Výkonem sociální práce měst-
ské části je pověřen odbor sociální 
péče a zdravotnictví, kde bylo 
od 1. 1. 2012 ze stávajících za-
městnanců vytvořeno nové oddě-
lení sociální péče. Pracuje jednak 
na základě podnětů z úřadu práce, 
ale zejména je otevřenou službou 

Sociální práce obcí po první části 
sociální reformy

občanům Prahy 13 a je kontakt-
ním místem. Sociální pracovníci 
tohoto oddělení poskytují bez-
platné základní sociální poraden-
ství, na které má každá osoba 

nárok. Dále provádějí cílené 
a včasné vyhledávání jedinců, kteří 
by mohli být ohroženi sociálním 
vyloučením. Oddělení spolupra-
cuje zejména s úřadem práce při 
řešení situace hmotné nouze osob, 
navrhuje východiska z krizové si-
tuace a pomáhá ji řešit i za účasti 
jiných státních, samosprávných či 
neziskových institucí. Sociální 
pracovníci provádějí tedy přímou 
sociální práci s klientem zaměře-

nou na pozitivní změnu. 
Dalším důležitým nástrojem 

pomoci ohroženým skupinám 
obyvatel je výkon sociální práce 
v rámci současné nabídky sociál-
ních služeb. Proto oddělení úzce 
spolupracuje se zařízeními posky-
tujícími sociální služby seniorům, 
zejména Střediskem sociálních 

služeb Prahy 13, 
které poskytuje 
našim starším ob-
čanům péči pro-
střednictvím 
terénní pečovatel-
ské služby a den-
ního stacionáře. 
Dále je to úzký 
kontakt s domovy 
pro seniory, ústavy 
sociální péče 
a  zároveň i řadou 
zdravotnických 
 zařízení provozu-
jících lůžka 

dlouho  dobé následné péče i lůžka 
odlehčovací. Pro osoby se zdravot-
ním postižením jsou to zařízení 
zajišťující rehabilitační služby, 
osobní asistenci apod. Oddělení 
v současné době prostřednictvím 
veřejného opatrovníka pečuje o cca 
30 osob zbavených či omezených 
ve způsobilosti k právním úko-
nům. Do oddělení je začleněn 
i sociální kurátor, který trvale spo-
lupracuje s vězeňskou službou při 

zajištění základní péče o občany 
propuštěné z výkonu trestu. 

Neméně podstatný je pak kon-
takt se zařízeními zaměřenými 
na tzv. služby sociální prevence. 
Mezi ně patří terénní programy, 
sociálně aktivizační programy, 
nízkoprahová zařízení, raná péče, 
domy na půl cesty apod., tedy za-
řízení určená pro různé skupiny 
obyvatel, které jsou ohroženy so-
ciálním vyloučením z důvodu 
stáří, nemoci nebo způsobu života. 
Je třeba zdůraznit, že je výhodou 
začít řešit nepříznivou sociální si-
tuaci včas v době jejího vzniku 
(náhlá ztráta příjmu, hrozba ztráty 
bydlení, předlužení, vážné zdra-
votní problémy) a nenechat ji pře-
růst do situace, kdy je již problém 
jen velmi obtížně řešitelný v reál-
ném čase. Pracovníci oddělení so-
ciální péče jsou připraveni vždy 
pomoci s řešením obtížné životní 
situace v rámci svých pravomocí 
a možností. Oddělení sídlí 
v 1. patře radnice, č. 222 – 224, 
tel. 235 011 443.

V sociální oblasti tedy i po rea-
lizaci první části reformy zůstávají 
na obcích i nadále významné 
kompetence především v sociální 
práci s konkrétní osobou a potvr-
zuje se, že v rámci dalšího pokra-
čování reformy bude nezbytné 
úlohu sociální práce v obcích 
 posilovat.        Aleš Mareček, zástupce starosty
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Řešení mimořádných událostí 
(dopravní nehoda, požár, povo-
deň, …), vyžaduje ve většině 
případů odbornou pomoc slo-
žek integrovaného záchranného 
systému. Aby taková pomoc 

mohla být poskytnuta co nejrychleji, je nutné 
událost příslušným složkám neodkladně 
a správně ohlásit. K tomuto účelu je vytvořen 
systém tísňového volání - volba čísel, k nimž je 
garantován bezplatný a nepřetržitý přístup: 
150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 
155 –  zdravotnická záchranná 

služba, 
156 – obecní (městská) policie, 
158 – Policie České republiky, 
112 –  jednotné evropské číslo tís-

ňového volání.
Pokud si nejste jisti, volejte tís-

ňovou linku 112, jejíž technologie 
propojuje hasičský záchranný sbor, 
policii a zdravotnickou záchran-
nou službu. Při komunikaci s ope-
rátorem tísňové linky nejprve 
sdělte, co se stalo a určete co nej-
přesněji místo události. Nahlaste 
tedy adresní bod, příp. křižovatku 
ulic, šestimístné číslo sloupu veřejného osvět-
lení, číslo železničního přejezdu, souřadnice 
GPS, významnou budovu, informace z turis-
tického značení, silniční tahy, rozhledny 
apod. Velmi důležité je oznámit přítomnost 
zraněných osob. Spolupracujte s operátorem 
a postupujte podle jeho pokynů a rad. 
Na závěr telefonátu sdělte zřetelně své jméno 
a číslo telefonu, z kterého voláte. Tyto údaje 
slouží pro možné zpětné volání operátora 

v případě potřeby dalších zpřesňujících infor-
mací. Nezavěšujte, dokud vás k tomu operá-
tor nevyzve.

Správné ohlášení mimořádné události je 
tedy výstižné (CO, KDE, KDO), bez zby-
tečných a v dané chvíli nedůležitých detailů. 
Oznamovatel by se měl snažit nepodléhat 
emocím, i když je to v některých případech 
velice složité.

A protože praktickými příklady a chybami 
se člověk nejlépe učí, předkládáme přepis 
rozhovoru, který je názorným příkladem 

toho, jak by ohlášení mimořádné události vy-
padat nemělo. 

Operátorka:  Hasiči Praha.
Oznamovatel: Prosím vás rychle Praha Zličín, Úzká 5.
Operátorka:  Co potřebujete?
Oznamovatel: Hasiče.
Operátorka: A kde, ještě jednou ulici?
Oznamovatel: Úzká, Úzká.
Operátorka:  Co se stalo?

Oznamovatel: Hoří, mám tu 2 malý děti, co tady asi.
Operátorka: V jakém patře? Uklidněte se.
Oznamovatel: Do… (vulgarizmy)
Operátorka:  Uklidněte se.
Oznamovatel: Rodinnej dům.
Operátorka:  Rodinný dům? Uklidněte se. Jak je ve-

liký?
Oznamovatel: 2 patra.
Operátorka:  Vy jste na místě? V bytě?
Oznamovatel: V baráku, chytla nám tam elektrika, 

panebože.
Operátorka: Elektřina? Dobře, vy nemůžete ven 

z domu?
Oznamovatel: Jsem venku, můžete sem někoho po-

slat, do… (vulgarizmy)
Operátorka:  Uklidněte se, poslouchejte mě, nena-

dávejte. Jste venku s dětmi?
Oznamovatel: Jo, jsem venku s dětma.
Operátorka:  Dobře, jedeme tam, uklidněte se, je-

deme tam.
Oznamovatel: Pošlete někoho, do… (vulgarizmy)
Operátorka:  Kolega to přebírá a posílá jednotku, 

nenadávejte,  uklidněte se. Já se potře-
buji zeptat, laskavě se uklidněte, ne-
řvěte na mě…

Oznamovatel: Já se neuklidním, já tu mám 2 malý 
děti, hodinu se mě vyptáváte na… 
(vulgarizmy)

Operátorka:  Jste zraněn; potřebujete záchranku? 
Uklidněte se.

Oznamovatel: Nejsme.
Operátorka: Dobře, jedeme na místo.

Rychlým a věcně přesným ohlášením mi-
mořádné události můžete zachránit lidský 
život. Více na www.hzspraha.cz, www.hzscr.cz.

por. Luď ka Palzerová, mjr. Luboš Vágner, 
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

Jak správně ohlásit mimořádnou událost 

Hasičí informují a radí

Fakultní ZŠ PedF UK, Praha 13,Trávníčkova 1744

pronajme od nového školního roku 2012/2013
nebytové prostory – dvě třídy, jeden kabinet
a sportovní areál (hřiště s atletickou dráhou).

Kontakt: 251 091 650, 603 420 513
hanzal@zstravnickova.cz

INZERCEINZERCE

���V práci chceme obstát jako šéf či podřízený…

�         Doma chceme být výborným rodičem  
              a skvělým partnerem…

�         ... prostě chceme být úspěšní ve všem, 

              co děláme…

Gymnázium Stodůlky 

a Mgr. Jana Richtmanová

PRO VÁS PŘIPRAVILY ZAJÍMAVÁ TÉMATA

Více na: www.gymnaziumstodulky.cz
 /pro veřejnost /kurzy / tel. 251 560 846

    Přijmu nové distributory na roznos STOPu.

Bližší informace na tel. 603 728 140                  

FZŠ TRÁVNÍČKOVA FZŠ TRÁVNÍČKOVA 

PRODÁ Z VLASTNÍ MINIZOOPRODÁ Z VLASTNÍ MINIZOO  
• pětiměsíčního samečka králíka 

(divoké zbarvení, velmi klidná povaha)

• dva nově narozené králíky 

(k odběru v polovině prosince)

• strašilky

• oblovky

Cena dohodou. 

Zájemci se mohou obracet na Janu Jandovou, 
e-mail: jandova@zstravnickova.cz.

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

STK tel.: 257 210 963

Emise tel.: 257 216 489

Úřední hodiny:
Po, St 7 - 17 hod.

Út, Čt 7 - 15,30 hod.

www.stkmotol.cz

STK Motol, Praha 5, Plzeňská 215b

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

a nákladní automobily, přívěsy (do 3,5t)
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Loučení s podzimní venkovní sezónou
Soutěžní družstva mužů, žen a dětí ukončila sportovní podzimní 
část. Muži uzavřeli sezónu pátým místem na večerních závodech 
v požárních útocích v Suchdole. Ženy obsadily na memoriálu 
ve Zličíně také páté místo, Soptíci skončili mezi dětmi na závodě 
požárnické všestrannosti v Lochkově na 6. a 24. místě, Dráčkové 
na 18. a 36. Děti čekají ještě halové závody ve Stromovce v běhu 
na 60 metrů s překážkami. Začátkem října děti vyrazily na víkendo-
vou akci do Loutí, kde si nacvičily branný závod a zasoutěžily 
si na olympijských hrách. Největší jejich zábavou bylo krmení koz, 
lamy Aničky a pštrosice Toničky. 

Marta Horáková, SDH Třebonice

Stodůlecká mládež zvítězila v Lochkově       
Po prázdninách nám začal nový ročník hry Plamen. Děti se zúčast-
nily závodů v Třebonicích a v Lipencích, další týden memoriálu 
J. Dobiášové v Třebonicích. Ve dnech 28. – 30. září se kolektiv 
 mladých stodůleckých hasičů v Hrachově připravoval na sezonu 
2012-2013. Všichni měli stejný cíl – upevnit svou sportovní zdat-
nost a zvýšit si znalosti, zkrátka kvalitně se připravit na závod po-
žární všestrannosti. Co všechno mezi dovednosti mladého hasiče 
patří? Střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, zásady 
první pomoci, požární ochrana a překonávání překážek. Děti byly 
rozděleny do skupinek a na vyznačené trati, která odpovídá přede-
psaným směrnicím, plnily procvičované úkoly na jednotlivých sta-
novištích. Závod, ve kterém si mohly děti ověřit kvalitu své přípravy, 
se konal 13. a 14. října v Lochkově. Starší děti podaly vynikající 
výkon a zvítězily, druhá hlídka obsadila 9. místo. Mladší děti skon-
čily na 9., 15. a 28. místě.

Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HASIČSKÉ OKÉNKO

Zvláštní způsob zábavy
Ve středu 12. 9. v brzkých ranních hodinách zasahovala autohlídka 
městské policie v ulici V Hůrkách proti dvěma dvacetiletým mladí-
kům, kteří úmyslně poškozovali zaparkovaná osobní motorová vozi-
dla, dopravní značky a dokonce i vývěsní informační tabule před 
kostelem sv. Prokopa. Obě podezřelé osoby byly strážníky identifi-
kovány na základě záznamů z městského kamerového systému. Přes 
kladený odpor byli pachatelé poblíž místa činu zadrženi a omezeni 
na osobní svobodě. Oba mladíci se chovali velmi arogantně a o ni-
čení veřejného i soukromého majetku se vyjadřovali jako o běžném 
způsobu zábavy. Případ si na místě převzali policisté z místního od-
dělení Policie ČR pro podezření ze spáchání několika trestných 
činů.

Hazardér bez řidičského oprávnění
Odpoledne 4. 10. prováděli strážníci našeho obvodního ředitelství 
běžnou kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti v ulici Pod 
Hranicí. Kolem 15.30 zaznamenali na měřícím zařízení překročení 
rychlosti u osobního vozu Opel Astra s pražskou registrační znač-
kou. Řidič nejenže překročil rychlostní limit, ale svou jízdou ohro-
žoval ostatní účastníky silničního provozu. Proto bylo vozidlo 
hlídkou městské policie zastaveno, přičemž vyšlo najevo, že řidiči 
byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel. Nebyla mu tedy ulo-
žena bloková pokuta od městské policie, ale skončil přímo v cele ko-
legů z policie státní.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Z policejního deníku

Během září byli ve služebním ob- ■
vodu MOP Stodůlky zadrženi tři řidiči, 
kteří řídili svá motorová vozidla pod vli-
vem alkoholu, a jeden pod vlivem psy-
chotropní látky. V případě alkoholu jsou 
již řidiči za své jednání potrestáni, pří-
pad drog si převzal Magistrát hl. m. 
Prahy.

Piktogramy „Auto není trezor“ mů- ■
žete najít všude. Stále je však hodně 
lehkovážných řidičů či spolujezdců, 
kteří si neuvědomují, že věci ve vozidle 

jsou lákadlem pro zloděje a v minutě o ně 
mohou přijít. O tom se přesvědčil i řidič 
Octavie, který si odskočil od odemčeného 
vozidla a neznámý pachatel mu mezitím 
z předního sedadla odcizil ledvinku 
s  peněženkou, doklady a mobilním telefo-
nem.

Dne 29. 9. 2012 byl za pomoci ostrahy  ■
obchodního domu Ikea zadržen pachatel 
krádeže, který z nákladové rampy odcizil 
nerezový stolek. Přestože hodnota stolku 
nepřesahovala částku 5 000 Kč, což je hra-

nice mezi přestupkem a trestným činem, 
je s pachatelem vedeno trestní řízení, 
protože v posledních třech letech již byl 
za podobný čin potrestán.

Lze polemizovat, zda světem vládne  ■
více slušnost nebo bezohlednost. Na MOP 
Stodůlky bylo během září řešeno 16 pře-
stupků proti občanskému soužití, včetně 
dvou přestupků manželů v rozvodovém 
řízení. Poprvé oznámil manžel, že ho 
manželka poškrábala v obličeji a tři dny 
nato oznámila manželka, že ji manžel 

před domem odhodil na zábradlí a způ-
sobil modřinu na paži. Ani jeden z nich 
nevyhledal lékařské ošetření. 

A ještě jeden případ nelidskosti. Co si  ■
myslet o člověku, který odloží morče 
v kyblíku pod schody panelového domu? 
Promrzlou a vystresovanou rozetu pře-
vzali strážníci Městské policie Prahy 13 
a předali ji do trojského útulku. 

Za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová, 

vrchní inspektorka

Bezstarostná jízda je aktuální 
dopravní servis, který si můžete 
naladit na ČRo Regina 92,6 FM 
každý všední den v dopravních 
špičkách, tedy ráno od 6.00 
do 10.00 a od poledne od 15.00 
do 19.00 hodin. Spolupracuje s Policií ČR, Dopravním podnikem 
hl. m. Prahy a Global assistance. Redaktor Reginy sleduje kamerový 
systém a do vysílání podle situace vstupují motohlídky z terénu. 
Spoluautory pořadu můžete být i vy. 
Na bezplatnou linku 800 900 500 zavoláte aktuální dopravní infor-
maci a ta je během několika minut zařazena do vysílání. Každý den 
obdrží jeden telefonující poukázku na nákup pohonných hmot či ve-
čeři pro dva ve vyhlášené restauraci. Vedle dopravních informací 
Český rozhlas Regina přináší i vyvážený mix hudby, zpravodajství 
a zábavy. Více na regina.rozhlas.cz. 

Barbara Kubů, ČRo Regina  

Staňte se spoluautory 
Bezstarostné jízdy
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Střípky

CENA LABEL OPĚT V MLÁDÍ. Po šesti letech zamířila letošní Ev-
ropská jazyková cena LABEL, kterou uděluje Národní agentura pro 
evropské vzdělávací programy a MŠMT, opět na Základní školu 
Mládí. Tentokrát byla odbornou porotou mezi čtyřicítkou přihláše-
ných projektů oceněna celostátní soutěž v anglickém jazyce Video po-
hlednice z mého města. Kromě certifikátu obdržela škola odměnu 
200 000 Kč 
na rozvoj ja-
zykové 
výuky, po-
můcky, další 
vzdělávání 
či mobilitu 
související 
s jazykovým 
vzdělává-
ním. Soutěž 
Video po-
hlednice 
 organizuje 
naše škola 
již podvanácté pod patronací velvyslankyně Velké Británie v ČR, 
MŠMT a za podpory Prahy 13. Děkuji svým kolegům paní 
 Doubravce Matulové a panu Norbertu Tlustému za veškeré úsilí spo-
jené s organizací soutěže.             Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

DRÁČEK JE ZA NÁMI. V neděli 7. října se konal již 5. ročník tra-
dičního závodu dívek v gymnastickém dvojboji Dráček. V šesti věko-
vých kategoriích změřilo své síly 137 dětí. V soutěži 14 družstev 

zvítězil  domácí 
 TopGym Praha 
z SK Velká Ohrada 
před družstvy Redy 
a Radotín. Medaile 
rozdávala olympijská 
vítězka v běhu na ly-
žích Kateřina Neu-
mannová, jejíž dcera 
Lucka se našich zá-
vodů zúčastnila 
a ve své kategorii si 

odvezla zlatou medaili. Našim závodnicím se tentokrát také dařilo. 
Získaly 3 zlaté, 3 stříbrné a 2 bronzové medaile. Nejvíce nás ale těší 
pozitivní reakce ze strany trenérů, rozhodčích a hlavně dětí. Video 
a fotografie na www.TopgymPraha.cz.                Andrea Verešová, trenérka  gymnastiky                                      

DOTKNI SE PRAVĚKU. 
Ve čtvrtek 27. 9. se žáci 
obou šestých tříd ZŠ 
Mládí zúčastnili vzděláva-
cího programu „Dotkni se 
pravěku aneb Dny pravě-
kých řemesel“ v areálu 
Botanické zahrady v Praze 
Na Farkách. Pod vedením 
školených lektorů poznali 
pravěké technologie a vy-
zkoušeli si, jak lidé dříve vyráběli předměty denní potřeby, jakými 
šperky se zdobili, jak se oblékali a co jedli, jak štípal kamenné nástroje 
paleolitický lovec, jak brousil sekerky první zemědělec, jak se zpraco-
vávala kůže, dřevo i kosti. Zkusili jsme si práci s pravěkým srpem, 
mletí obilí a tkaní textilií. Děti se za jedno odpoledne naučily víc než 
při tradičních hodinách ve škole a ocenily, že si mohly všechno vy-
zkoušet a osahat.      Věra Opatrná, učitelka dějepisu

KRÁSNÉ POČASÍ NA DRAKA. Tradiční drakiáda pro žáky spor-
tovních tříd FZŠ Brdičkova se letos uskutečnila v sobotu 6. října. 
Krásné počasí povzbudilo 123 dětí a rodičů, aby přišli do Centrálního 
parku a bojovali v šesti připravených soutěžích (OGO, hod granátem 
na cíl, kroužky, běh kolem retenční nádrže a paměť). Vyvrcholením 
krásně a přátelsky stráveného dopoledne byla drakiáda, která potvrdila 
význam spolupráce školy, rodičů a dětí ze sportovních tříd. Dokázala, 
že se lze setkávat i jinde než ve škole. Další připravovanou akcí je ob-

líbené Listopadání, které ve škole proběhne ve středu 28. listopadu 
od 17 hodin.             Laď ka Caithamelová                      

POZNÁVACÍ PROCHÁZKA. Ani velmi nepříznivé počasí neodra-
dilo několik desítek přátel turistiky od účasti na pochodu za zají-
mavostmi a památkami 
Pra hy 13 a okolí - Pozná-
vat a chránit 2012, který 
v sobotu 22. září ráno za-
hájil místostarosta Petr 
Zeman. Účastníci si mohli 
prohlédnout např. interiér 
kostela sv. Vavřince v Jino-
nicích, který si vzali na sta-
rost skauti. U stánku Lesů 
hl. m. Prahy si zase mohli osvěžit své znalosti o české fauně. V cíli po-
chodu pak pořadatel Vít Bobysud předával úspěšným řešitelům vědo-
mostního kvízu věcné ceny.                -st-

VÝLET DO SOLVAYOVÝCH LOMŮ. Víte 
o tom, že nedaleko za Prahou je místo, kde byly 
nalezeny zkameněliny zubů šavlozubého tygra, 
mamuta a dalších postav z filmu Doba ledová? 
Slyšeli jste o tom, že k výrobě cukru se používá 
vápenec? Viděli jste kamenné lůžko, na němž spá-
val první český poustevník? Tak tohle a spoustu 
dalších zajímavých informací si odnesly děti 
z 2. B a 3. B naší ZŠ Mohylová, které se vypravily 
na výlet do Solvayových lomů (skanzen provozo-
vaný společností Barbora). Tady se během zají-

mavé prohlídky nejen 
projely vláčkem, ale na-
hlédly i do hlubinné štoly. 
V nedaleké vesničce Svatý 
Jan pod Skalou si pak ob-
hlédly jeskyni-poustevnu 
a osvěženy léčivou vodou 
z Ivanovy studánky dopu-
tovaly na vlakovou za-
stávku v Srbsku. 

  Míša HouškováFO
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Střípky

KLÍČEK V OLOMOUCI. Dětský pěvecký sbor Klíček při FZŠ Mezi 
Školami se letos odvážil prvně opustit brány Prahy a vyrazil na zkuše-
nou do Olomouce na 40. ročník celostátního festivalu Svátky písní. 
Vlastní soutěž probíhala v Redutě v koncertním sále MFO. Měli jsme 
trochu trému, ale snažili jsme se o maximální výkon. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků proběhlo na náměstí vedle orloje. Přebírání stříbrné me-
daile provázela obrovská radost. V Olomouci jsme zůstali ještě jeden 

den, abychom si město prohlédli, vystoupali na radniční věž a poté 
 vyjeli na Svatý Kopeček, odkud jsme viděli Olomouc jako na dlani. 
Děkujeme městské části za finanční podporu našeho výjezdu.                  

Alena Panochová - sbormistr, dirigent

OSLAVA DNE STVOŘENÍ. Odpoledne před svátkem svatého Fran-
tiška z Assisi 3. října jsme s dětmi a rodiči oslavili na zahradě naší 
školky Den stvoření. Pozvání přijal i františkán bratr Eliáš a dvě Škol-

ské sestry 
svatého 
Františka – 
Baptista 
a Virginie. 
Děti a uči-
telky přišly 
v krásných 
zvířecích 
maskách. 
Děti si 
mohly při-
nést zví-
řátka, takže 
s námi sla-
vily i ko-

čičky, pejsci, králíčci nebo křečci. Po diskotéce následovala promenáda 
tříd, soutěže a díky kuchařkám a maminkám velké pohoštění.

Na závěr celé slavnosti sloužil bratr Eliáš bohoslužbu za zpěvu 
ptáků a šumění větru. V jejím průběhu vyprávěl dětem o životě 
sv. Františka a vyprávění doplnil hezkými obrázky, které si pak děti 
vymalovaly. V listopadu připravujeme oslavu svátku sv. Martina.

Eva Kuchyňková, ředitelka Církevní MŠ Srdíčko                 

NENÍ KOZEL JAKO KOZEL. Začátek školního roku si žáci 3.B 
a 4.A z FZŠ Trávníčkova zpříjemnili školou v přírodě v krásném pro-
středí rekreačního objektu Kozel. Nejvíce času jsme trávili v blízkém 

lese. Děti zde 
hrály nejrůznější 
hry, společně pl-
nily zapeklité 
úkoly, své síly po-
rovnávaly 
v mnoha závo-
dech a les vyzdo-
bily domečky pro 
lesní skřítky. Ne-
chyběl ani karne-
val. Na parketu 
své taneční do-

vednosti předvedli motýli, princezny, kovbojové, kočky, čarodějnice 
a další úžasné masky. Pobyt jsme si zpestřili celodenním výletem 
do zoo ve Dvoře Králové nad Labem.                Dagmar Říhová a Eva Křivanová

SILNÁ OSMIČKA. V září proběhl první závod Plavecko-běžeckého 
poháru. Žáci ZŠ s RVJ Bronzová reprezentovali školu v počtu osmi 
závodníků. 
Nejlépe si vedl 
nejmladší 
z nich, Jakub 
Zeman z 5.B, 
který získal 
stříbrnou me-
daili, nejstarší 
žákyně Vero-
nika Švehlová 
z 9.B vybojo-
vala bronz. 
Ve velké kon-
kurenci téměř 
dvou set účastníků z celé Prahy jsou to opravdu skvělé výkony. Ani 
ostatní si nevedli špatně, obsazovali pozice od čtvrtého do desátého 
místa. Za pěkné sportovní nasazení všem děkujeme.              Lenka Durdilová

NOVÉ HŘIŠTĚ V NOVÉ ZAHRADĚ.  Žáci ze ZŠ Mohylová chodí 
plavat, bruslit, cvičit na okolní sportoviště a do vypůjčených velkých 
tělocvičen. Nyní se nám ale na školní zahradě dokončuje naše vlastní 
sportoviště s umělým povrchem, které jsme přes prázdniny vybudovali 

z grantu 
Magistrátu 
hlavního 
města 
Prahy 
a za při-
spění 
Městské 
části 
Pra ha 13. 
Jsme moc 
rádi, že 
naše velké 

přestávky můžeme trávit na školní zahradě a ještě si přitom zasporto-
vat. Hřiště je ukryto v nově vybudované školní zahradě s divadelním 
amfiteátrem.                              šťastné děti z Mohylky

VÍTÁNÍ PODZIMU. Ve čtvrtek 4. října jsme v Mateřské škole Ve-
černíček přivítali podzim Drakiádou - společnou akcí dětí a rodičů. 
Ručně vyrobení draci létali ve slunci, větru i dešti, prostě podzim se 
jim i všem přítomným zamlouval ve všech podobách.     Renata Tichá 
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Inzerce

S profesionální péčí budete celou zimu
k nezastavení. Přijeďte s Vaším vozem
na zimní servisní prohlídku a získejte 
jistotu, že se na něj můžete spolehnout, ať 
už Vaše cesty povedou kamkoli. V případě 
nalezení závady Vám naši specialisté 
nabídnou opravu za skutečně výhodné 
ceny. Nenechte si ujít také zajímavou 
nabídku ŠKODA Originálních dílů a 
příslušenství. 

Více na www.klokocka.cz.

Zimní servisní prohlídka
od 15. 10. do 30. 11. 2012
pro Váš vůz

Buďte akční celou zimu

AUTOSALON KLOKOČKA
Borského 876, Praha 5
Tel.: 251 005 119-120
servis.barrandov@klokocka.cz 

AUTOSALON KLOKOČKA
Karlovarská 660, Praha 6
Tel.: 222 197 201-5
servis.skoda@klokocka.cz 

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

27051_akce_kovani_210x144.indd   2 26.9.12   9:27
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny na uvedených stanovištích 
pouze po dobu 4 hodin!

Součástí přistavení bude obsluha, která bude koordinovat ukládání odpadů tak, aby se 
maximálně využil celý objem kontejneru. Obsluha dále zajistí, aby případně odevzdané 
využitelné odpady bylo možné předat k dalšímu využití. Po odvozu kontejnerů bude svo-
zová společnost povinna zajistit úklid místa přistavení.

Upozorňujeme, že do kontejnerů v provozní době můžete odložit: starý nábytek, 
 koberce, linolea, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze odložit: ne-
bezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, elektro -
spotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.

 

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Hodina 
přistavení

Amforová proti č.p.1895 23. 11. 16 – 20

Bašteckého chodník u parkoviště 21. 11. 16 – 20

Bellušova parkoviště proti domu 1804 13. 11. 16 – 20 

Böhmova parkoviště u kotelny   7. 11. 16 – 20 

Fantova parkoviště před „Barum“ 12. 11. 16 – 20

Chlupova u mateřské školy   6. 11. 16 – 20

Janského park. záliv proti 2211 14. 11. 16 – 20

Ulice Stanoviště Datum 
přistavení

Hodina 
přistavení

Janského park. záliv proti 2370 24. 11.   9 – 13

Janského křižovatka s ul. Prusíkova 30. 11. 16 – 20

K Fialce u bývalé prodejny 15. 11. 16 – 20

K Hájům křižovatka s ul. Okruhová 20. 11. 16 – 20

Kettnerova u kotelny 27. 11. 16 – 20

Kovářova křižovatka s ul. Mládí 16. 11. 16 – 20

Melodická křižovatka s ul. Operetní   9. 11. 16 – 20

Nám. na Lužinách   1. 12.   9 – 13

Nušlova parkoviště proti 2289 28. 11. 16 – 20

Ovčí hájek parkoviště proti 2159 26. 11. 16 – 20

Pavrovského  křiž. s ul. Janského   3. 12. 16 – 20

Pod Zličínem u retenční nádrže 19. 11. 16 – 20

Suchý vršek křiž. s ul. V Hůrkách   5. 11. 16 – 20

U Jezera parkoviště  proti 2039 29. 11. 16 – 20

V Hůrkách proti ul. Seydlerova 22. 11. 16 – 20 

Případné dotazy a připomínky ke sběru a svozu objemného odpadu vám zodpoví pracov-
níci odboru životního prostředí na tel. 235 012 470.                                                       Michaela Líčková

FZŠ Mezi školami se v dubnu 
stala vítězem soutěže o energe-
ticky nejúspornější školu v rámci 
projektu Odpovědné školy Prahy 
13. Od vyhlašovatelů soutěže 
(společnosti Enesa, Dalkia CZ 
a MČ Praha 13) tak získala 
částku 60 000 Kč na ekologicky 

zaměřený 
výlet. 
V květnu 
vyjelo 
osmnáct 
žáků – 
členů ener-
getických 
hlídek – 
na outdoo-
rový kurz 
do Čes-
kého ráje, 

zaměřený na sport a na úspory 
energie ve vztahu k ochraně ži-
votního prostředí. Instruktoři 
společnosti Sportlines připravili 
pro žáky přednášku s besedou, ně-
kolik kvízů a soutěž o ceny, řadu 
aktivit pak mohli využít i v terénu. 

 M. Panocha, H. Suchá

Odměna za vítězství v ekologické 
soutěži

Ještě do 9. listopadu si můžete 
v atriu radnice na Slunečním ná-
městí prohlédnout fotografickou 
výstavu Příběhy obyčejných stromů, 

kterou připravil kolektiv oddělení 
správy životního prostředí OŽP. 
Na výstavě, která měla vernisáž 
23. října, uvidíte na 250 zajíma-

vých i krásných foto-
grafií stromů 
v rozmanitých pro-
středích, v různých 
ročních obdobích, 
v častých i méně čas-
tých situacích. Foto-
grafie jsou doplněny 
živými plody vybra-
ných druhů stromů 
a zajímavostmi ze ži-
vota rostlinných veli-
kánů.  

Poznejte příběhy stromů

Nastal čas zahájení komplexní 
rekonstrukce Obchodního centra 
Lužiny. K 1. prosinci dojde 
k úplnému 
uzavření centra 
a všichni 
nájem ci s vý-
jimkou super-
mar ketu Billa 
ukončí svůj 
provoz. Prů-
chod centrem 
bude uzavřen, 
umožněn bude 
pouze vstup 
do supermar-
ketu. Otevírací 
hodiny Billy by 
měly zůstat nezměněné. K ome-
zením na parkovišti by nemělo 
docházet, všechno vybavení 

stavby a stavební buňky budou 
umístěny na našich pozemcích. 
Na vizua lizaci vidíte atrium 

tak, jak bude vypadat po ukon-
čení rekonstrukce.    

Radek Menšík, OC Lužiny s.r.o.

Velká rekonstrukce 
obchodního centra začíná 

Expozice je přístupná v úřed-
ních hodinách radnice, to zna-
mená v pondělí a ve středu 

8.00 – 18.00 a v úterý, čtvrtek 
a pátek 8.00 – 13.00. Přijměte 
naše srdečné pozvání.       Dana Céová
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Tradiční adaptační kurz šesťáků 
z naší ZŠ Mládí se konal v nád-
herné přírodě Chráněné krajinné 
oblasti Křivoklátsko, které bylo 
pro svou jedinečnost vyhlášeno 
také biosferickou rezervací 
UNESCO. 

Kromě aktivit zaměřených na 
seznamování se spolužáky a no-
vými učiteli žáci poznávali pří-
rodu a krajinu. Prozkoumali jsme 
oblast kolem Berounky, navštívili 

pobočku Muzea T. G. M. ve 
Skryjích a památník Joachima 
Barranda věnovaný výzkumu tri-
lobitů, jejichž zkameněliny se za-
chovaly v přírodní památce 
Skryjsko-týřovické kambrium. 
V polovině cesty jsme dosáhli vy-
touženého cíle a viděli nádherná 
Skryjská jezírka. Jsme rádi, že 
ohlasy žáků i rodičů na adaptační 
kurz byly kladné.  

           Iveta Pichlová

V rámci Týdne nízkoprahů pro-
běhla koncem září v klubu Jedna 
Trojka hudebně – kulturní akce 
Klubobraní, spojená se dnem 
otevřených 
dveří. K po-
slechu i tanci 
hrál DJ. Ná-
vštěvníci, kte-
rých se 
zúčastnilo 
bezmála tři-
cet, si mohli 
zasoutěžit 
ve fotbálku 
a šipkách 
nebo se naučit 

vyrábět šperky z fimo hmoty, 
plsti a korálků. Vyvrcholením byl 
workshop malování na obličej 
a grilování.            Iva Šandová

Místostarosta David Zelený při-
vítal 12. října na radnici skupinu 
zahraničních učitelů, které při-
vedl ředitel hostitelské školy – 
ZŠ s rozšířenou výukou jazyků 
Bronzová – 
Nikolaj Hla-
dík. Do Pra-
hy 13 přijeli 
na pracovní 
setkání uči-
telů z Česka, 
Itálie, Řecka 
a Walesu 
v rámci mezi-
národního 
projektu Co-
menius. Účelem projektu, který 
trvá dva roky, je prohloubit spo-
lupráci různých škol a navázat 
mezinárodní kontakty pedagogů 

a žáků. První část byla zaměřena 
na prezentace jednotlivých škol 
a národních specifik s důrazem 
na dětské hry a hračky, druhá 
část se bude věnovat  bezpečí 

a zdravému rozvoji dětí. Hosté 
se pokochali výhledem z terasy 
radnice a zajímali se o naše škol-
ství.    -st-

Důležitou oblastí pro další uplat-
nění žáků je znalost cizích ja-
zyků. Proto jsme ve FZŠ Mezi 
Školami zařadili výuku anglic-
kého jazyka již od 1. ročníku. 
Nejmenší žáci si mohou jazyk 
procvičovat v anglickém oddělení 
školní družiny nebo s rodilým 
mluvčím v kroužku anglického 
jazyka. Letos jsme nově nabídli 
žákům keramicko-výtvarný 

kroužek s anglickou konverzací. 
Starší žáci prvního stupně si 
v rámci povinně volitelného 
předmětu mohou zvolit konver-
zaci v anglickém jazyce. Druhý 
cizí jazyk (německý, francouzský) 
si mohou žáci vybrat ve 4. roč-
níku jako povinně volitelný před-
mět či jako rozšiřující předmět 
v 6. ročníku s dotací 2 hodin 
týdně.         Marta Šefčíková,  zástupkyně ředitele

Zájezd do Yorku
Na začátek školního roku jsme se 
ohromně těšili, ba přímo jsme se 
nemohli dočkat. Pro 
mnohé možná pře-
kvapivé, ale my jsme 
měli důvod. Hned 
4. září jsme vyrazili 
na studijně poznávací 
zájezd do Yorku 
ve Velké Británii. 
Chodili jsme sice 
do školy, ale angličtí 
učitelé pojali výuku 
netradičně, nechyběly 
hry, scénky a spousta 
legrace. Každý den 
jsme měli bohatý 
a zajímavý program. 
Navštívili jsme měs-
tečka, opatství, kated-
rály, hrady, ale také 
jsme se prošli po ty-
pických pastvinách, 
kde nám společnost 
dělaly ovečky, a obdivovali krásy 
národních parků. Mnozí z nás 
byli nadšení z muzea železnic či 
podmořského akvária. Návštěva 

Londýna s mnoha zajímavými 
místy nás rozhodně nezklamala. 
Pobyt v rodinách, jejich pohos-
tinnost a přátelství je jen dalším 

ze střípků, na které budeme rádi 
vzpomínat.

    Ľubica Jindrová a studenti 4. A a B 

Gymnázia J. Heyrovského 

Adaptační kurz na Křivoklátsku 

Zahraniční kantoři na třináctce

Výuka cizích jazyků

Klubobraní v Jedna Trojce
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Evropský den jazyků 26. září 
jsme na jazykově zaměřené ZŠ 
Mládí oslavili formou projekto-
vého dne. Ve druhé polovině září 
žáci 2. - 9. tříd přemýšleli, jak 
doplnit a oživit výuku jazyků. 
Během projektového dne třídy 
vyzdobili, připravili aktivity 
a představili je ostatním žákům. 
Nejlepší nápady byly zaslány 
na anglický, francouzský a ně-
mecký jazykový institut, kde po-
slouží jako inspirace dalším 
školám a učitelům jazyků. 

Tomáš Klinka, garant projektového dne

Čtenáři, kteří byli zvyklí chodit 
do knihovny Lužiny, mají 
v době její rekonstrukce možnost 
navštěvovat knihovnu Stodůlky. 
Návštěvníci tu najdou tolik 
nově zakoupených knih bele-
trie, jako by našli v knihovně 
Lužiny. 

Knihovna Stodůlky sídlí 
v Kulturním domě Mlejn, 
 Kovářova 1615, Stodůlky. 

Spojení: metro B Luka, dále 
jednu zastávku autobusy č. 137, 
174 (zastávka Kovářova) nebo 
bus 230 (zastávka Sídliště Sto-
důlky). Také provozní hodiny 
byly rozšířeny tak, aby knihovnu 
mohlo navštívit co nejvíce  čtená -
řů. Otevřeno máme: po 13 – 19, 
út a pá 9 – 16,  st a čt 12 – 19, 
so 9 – 13, tel. 235 314 633. 
Těšíme se na vás.    Romana Friessová 

Základní škola Mohylová 
Srdečně zveme na tyto akce pro 
veřejnost:
–  přípravný kurz pro budoucí 

prvňáčky Školička: 14., 21., 
28. 11. a 5., 12. 12. – od 16.00 

–  Den otevřených dveří: 
14. – 15. 11. a 13. 12. – vždy 
8.30 – 16.00 

–  povídání Evy Vondrákové o na-
daných dětech: 28. 11. v 16.45 

–  adventní dílna: 
l. 12. – 9.00 – 13.00 

–  vánoční výstava: 11. – 14. 12. 
od 9.00 do 16.00       Jana Davidová

Fakultní základní škola Trávníčkova
Vážení rodiče, přijďte si se svými 
potomky vyzkoušet, jak se vaše 
dítě bude ve škole učit a sezná-
mit se s budoucí paní učitelkou:
–  Hrajeme si na školáka: 

6., 20. 11. a 4. 12 od 17.00 
–  Den otevřených dveří: 

6. 12. – 8.00 – 17.00 hodin 
–  vánoční jarmark: 

6. 12. od 16.00 

Více na 251 091 658, 
605 427 267, novakova@zstrav-
nickova.cz.

Zuzana Nováková, zástupkyně ředitele

Fakultní základní škola Mezi Školami 
Již tradičně pořádáme cyklus 
 přípravných školních dílniček
Hrajeme si na školu. Budoucí 
prvňáčci budou formou her při-
měřených věku řešit zajímavé 
úkoly z matematiky a jazykové 
výchovy, nakreslí si obrázek 
a možná dostanou první jed-
ničku. Zúčastnit se můžete ce-
lého cyklu i jednotlivých 
dílniček:
22. 11. (podzimní čarování), 
29. 11. (mikulášská dílna), 6. 12. 
(vánoční ozdoby), 13. 12. (kou-
zelná písmenka), 20. 12. (zima 
s angličtinou) a 10. 1. (zimní 
hraní).

Více na tel. 251 613 247, 
www.fzsmeziskolami.cz, 
 zastupce@fzsmeziskolami.cz.

Marta Šefčíková

Gymnázium mezinárodních a ve-
řejných vztahů Praha ve Stodůl-
kách vstoupilo do školního roku 
2012/13 hned s několika novin-
kami. Poprvé odmaturují žáci os-
miletého oboru a tím se uzavře 

první osmiletý cyklus. Škola dále 
otevřela kromě osmiletého oboru 
i třídy čtyřletého a šestiletého 
oboru, čímž se stala gymnáziem 
s kompletní nabídkou vzdělá-
vacích oborů. Pro ředitelku 
školy Renátu Zajíčkovou je zvy-
šující se zájem o studium velmi 
potěšující  skutečností, neboť to 
dokazuje vysokou kvalitu vzdělá-
vání a výchovy. A tuto mimořád-

nou úroveň kvality vzdělávání 
potvrdila i čerstvá inspekční 
zpráva. „Inspektoři na základě říj-
nové kontroly vyhodnotili 
všechny sledované oblasti jako 
vysoce nadstandardní,“ říká ředi-

telka gymná-
zia Renáta 
Zajíčková. 
„Vyzdvihli 
především 
vysokou kva-
litu výuky, 
pedagogic-
kého sboru, 
prevence ri-
zikového 
chování 
a klima školy. 
Škola je pro 

žáky i rodiče zárukou mimořádné 
kvality a stability.“

Gymnázium organizuje ne-
spočet zajímavých akcí, a to jak 
pro žáky a rodiče školy, tak i pro 
veřejnost. Mezi oblíbené kurzy 
patří kurz anglického jazyka pro 
žáky 5. tříd, novinkou je letos na-
bídka kurzů pro veřejnost. Více 
informací najdete na 
www.gymnaziumstodulky.cz. -red-

Koncem září proběhl v rekreač-
ním středisku Aero Holany 
adaptační kurz 6. A a 6. B ze ZŠ 

Janského 2189, 
na který získal 
školní metodik 
prevence finanční 
příspěvek 
z grantu. Celé tři 
dny byly velice vy-
dařené, plné po-
hody, sluníčka, 
her, soutěží a spo-
lečných výletů. 
Příjemné prostředí 

a výbornou kuchyni se nechtělo 
nikomu opouštět. 

Helena Lenhartová a Jana Olšovská

Máte doma budoucího prvňáčka?

Jazykové třídy plné nápadů

Knihovna Stodůlky zve na návštěvu

Šesťáci si vyjeli do Máchova kraje

Vysvědčení pro stodůlecké 
gymnázium
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SPRÁVA BYTOVÝCH DOMÙ na Praze 5

ANTIKVARIÁT NIKA OVČÍ HÁJEK 2153/2
Tel. 226 216 914, 739 426 643
www.antikvariat-nika.cz

Otevřeno denně 13.00–18.00 hod.,
ve středu 10.00–19.00 hod.

Alergologie a klinická imunologie

Pro dospělé a dětské pacienty od 10ti let věku.

Pod Kulturním domem 932/1 Praha 13
Zastávka autobusu č. 174, 137 - „Nová kolonie“ přímo
před domem, zastávka metra „Luka“ 5 minut pěšky přes 
Centrální park

MUDr. Jindřich Lahovský – ved. lékař
MUDr. Jaroslav Henzl 

Objednávky možné – telefonicky:    251 313 367
                e-mailem:       alergo5@volny.cz
                    www.alergo.cz

Nabízíme: kompletní alergologické a imunologické vyšetření, 
očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a další očkování, 
ošetření i bez doporučení obvodního lékaře, možné ošetření 
i ve večerních hodinách po telefonické domluvě.
Hovoříme anglicky, německy a rusky.

Zaručujeme: krátké objednací lhůty, žádné čekání, smlouva se 
zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí.

INZERCEINZERCE

AUTO·KO A BOHOU·

8.600 Kã

Tel.: 775 771 294 www.autoskolabohous.cz

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

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

www.starmont.cz

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

ZAHRADNÍ CENTRUM

SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ SEZÓNY

sobota 12. 5. 2012
celodenní program, akce

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

✁

Odměnou je důvěra dětí
Náš syn Matěj velmi rád již čtvrtým rokem chodí do Mateřské školy 
Havaj v ulici Mezi Školami 2482. Ráda bych touto cestou poděkovala 
za každodenní vynikající a podnětnou práci s dětmi všem učitelkám 
i ostatním pracovnicím školky, zejména však paní ředitelce Pavle Hav-
lové. Vedení i program, který pro děti ona a její podřízené připravují, 
jsou prvotřídní. Obdivuji jejich celoroční elán, nápady, schopnost podní-
tit děti k tvořivosti a také obdivuji toleranci, s kterou děti vedou.

Matěj je ve školce velmi šťastný, naučil se velké množství nových věcí 
a ke všem učitelkám má naprostou důvěru. Všem ženám, které tvoří tým 
mateřské školy Havaj, tímto srdečně děkuji a přeji nejen hodně sil, ale 
i radosti z dětí v letošním školním roce i v letech dalších. 

                                      Veronika Budková

Příjemné chvíle u fontánek
Na jaře jsme s dětmi objevili v Panské zahradě fontánky. Při srpnových 
vedrech jsme si na ně opět vzpomněli. Navštívili nás totiž příbuzní 

a vysoké teploty nás tehdy do-
nutily rušit jinak krásné výlety 
po Praze a hledat osvěžení. 
K fontánkám jsme se vypravili 
odpoledne a k našemu překva-
pení tam už spokojeně pobý-
valo asi 12 maminek a ještě 
více malých dětí. Přidali jsme 
se a u horních keramických vo-
dotrysků jsme strávili krásné 
odpoledne. Bratranec byl tak 

nadšený, že druhý den odmítl jít koupat se do rybníka, protože si chtěl 
s dalšími dětmi zase zařádit u fontánek… Díky za tento výborný nápad, 
jak zpříjemnit lidem život ve velkoměstě.    Jovana Chvojková

Z VAŠICH DOPISŮ
Školní rok – adaptace, povinnosti a volný čas
Dobrý den, paní doktorko. Náš syn začal chodit do 2. třídy ZŠ. Myslím 
si, že pro jeho rozvoj je třeba, aby svoje schopnosti rozvíjel i mimoškol-
ními aktivitami. Manžel ale tvrdí, že ho přetěžuji, ať ho nechám „vylí-
tat“. Pořád se kolem toho hádáme. Co je tedy správné?

Dobrý den. Rozhodnutí, zda kroužky jako mimoškolní činnost, 
jaké a kolik, by mělo vycházet především z přání samotného dítěte. 
Samozřejmě, u druháčka je mu třeba trochu pomoci, nabídnout 
možnosti, někam se jít i podívat... Hlavní tedy je, aby dítě bylo 
do komunikace a rozhodování o mimoškolní aktivitě v rámci svého 
věku přizváno.

V zásadě platí, že všechny extrémy škodí. Dítě, které chodí jen 
do ZŠ a dál se nijak nerozvíjí, se může nudit, má menší možnost so-
ciálního zařazení a rozvoje stránek osobnosti, na které možná 
ve škole není dostatek času. Dítě, které „obíhá“ jeden kroužek 
za druhým, sice rozvíjí kdeco, ale je nepřetržitě ve stresu a má málo 
času na odpočinek

Školní rok je pro děti poměrně zátěžová situace. Jedním z velmi 
důležitých faktorů je adaptace v třídním kolektivu, podle kterého 
bude dítě chodit do školy rádo nebo nerado, utváří si obraz „svojí 
pozice ve společnosti“. Stává se vůdcem (pozitivním nebo i negativ-
ním), učí se spolupracovat nebo se straní, může být odstrčené silněj-
ším nebo dokonce obětí šikany. Mimoškolní aktivity se ode hrávají 
v jiných sociálních skupinách a zde mají děti možnost svoje adap-
tační dovednosti vyzkoušet znovu, trénovat, měnit. Mimoškolní 
 aktivitou může dítě posílit svůj pocit povinnosti, ale také pocit práva 
na odpočinek, na svoje osobní volno.

Nejlepší volba tedy je vybrat společně s dítětem 1 – 2 kroužky, ale 
ponechat mu (i sobě) také prostor, kdy není třeba dělat nic.

Všem dětem, jejich rodičům i učitelům přeji příjemný školní rok. 
PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
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Muzeum filmových zázraků
Začátkem října byla na Malé 
Straně v Saské ulici, hned 
vedle Karlova mostu, otevřena 
expozice představující celoži-
votní dílo světově uznávaného 
filmového režiséra, scenáristy 
a výtvarníka Karla Zemana. 
Např. jeho „Vynález zkázy“ byl 
okamžitě prodán do 72 zemí 
světa a stal se tak nejúspěšněj-
ším českým filmem všech dob. 
Prostory muzea jsou koncipo-

vány jako dobové ateliéry, 
ve kterých si můžete vy-
zkoušet filmové triky, 
ovládat ponorku z Vyná-
lezu zkázy nebo se prole-
tět na dělové kouli jako 
Baron Prášil. Seznámíte 
se s původními Zemano-
vými nákresy filmových 
scén, fotodokumentací 

z realizace filmů a jeho filmo-
vými postupy. Otevřeno je denně 
od 10 do 20 hodin. V tomto 
muzeu je focení a natáčení dopo-
ručeno! Více najdete na 
www.muzeumkarlazemana.cz.

Vláčky, vojáčci i parní strojky
Pro všechny muže a chlapce, ale 
nejenom pro ně, je až do 6. ledna 
na Chvalském zámku v Horních 
Počernicích otevřena denně od 9 
do 17 hodin výstava mechanic-

kých hraček z 19. a 20. století. 
Uvidíte první promítačky, be-
rušku i Červenou Karkulku 
na klíček, dřevěné a kovové sta-
vebnice, zmenšené modely tech-
nických objevů a vynálezů, 
poháněné hodinovým strojkem 
na klíček, parním strojem nebo 
elektromotorem i dřevěný puzzle 
z let 1850 - 1860. Nejstarším 

exemplářem je barokní vojenský 
kočár s důstojníkem, vyrobený 
ve Vídni okolo roku 1780. Sou-

částí výstavy je funkční vláček 
s parní lokomotivou, pravá dětská 
dopravní kancelář, dětská sada 
pro malého výpravčího s funkč-
ním telegrafem a především že-
lezniční model kolejiště 
s rozlohou 30 m2 a délkou až 
85 metrů. Plný vláčků... Rozdíl 
mezi mužem a chlapcem je pouze 
v ceně jejich hraček. Na Chvalský 
zámek se dostanete metrem B 
na Černý Most a pak autobusem 
jednu stanici směr Horní Počer-
nice – stanice Chvaly. Více na 
www.chvalskyzamek.cz.   

Dan Novotný

Stalo se v listopadu

Škoda lásky
Rosamunde, Beerbarrel - polka, Roll out the Barrels - to jsou různé názvy jedné 
slavné polky a prvního díla modřanského rodáka Jaromíra Vejvody. Listopad je mě-
sícem autorova skonu, podzim jejím zrozením. Vznikla v r. 1927 jako instrumentální 
Modřanská polka. V r. 1934 s textem Václava Zemana už s názvem Škoda lásky za ni 
V. Vejvoda dostal honorář 150,- Kč. Ale nesmrtelnost získala během II. sv. války. Byla 
nejoblíbenější písní generála Eisenhowera, který údajně prohlásil, že mu pomohla 
vyhrát válku. Hrály ji orchestry Glenna Millera, Harry Jamese i Benny Goodmana. 
Slavné Andrew Sisters nazpívaly dvě verze a jedna z nich, Here Comes the Navy, se 
stala neoficiální hymnou amerického námořnictva. Byla nejslavnější písní Spojenců, 
ale stejně ji milovali, jako Rosamunde, i němečtí vojáci. Angličané se tak dlouho sá-
zeli, že je jejich typicky národní, že po prohře museli přijet s typicky červeným lon-
dýnským dvoupatrákem až do Prahy. V USA vyšla r. 1987 poštovní známka k jejímu 
60. výročí. Prezident Bush ji zařadil společně s fotografií autora do prezidentské 
knihovny. V r. 1995 budila astronauty v raketoplánu Discovery. Byla dokonce na-
hrána i jako valčík. Po světě se hraje se 14 odlišnými názvy v 27 jazycích. O žádné 
jiné světově slavnější české písničce nevím. A na to není nikdy lásky škoda.  
                   Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Barevné kovy 
Jak v první, tak i druhé světové válce se 
Němcům nedostávalo barevných kovů. 
Proto byly konány sbírky mezi obyvatel-
stvem. Tyto sbírky však neměly úspěch. 
Když nebylo takto dosaženo žádoucího vý-
sledku, byly opět zabaveny zvony. Nic ji-
ného, na čem by se mohli, jak se lidově 
říká „vyškubnout“, tu nebylo. Hned 
po válce byly konány dobrovolné sbírky 
a tak byl pro stodůlecký kostel pořízen 

opět nový velký zvon. Nejmenší, zvaný Umíráček, zde zůstal a prostřední, zvaný 
 Poledník, již zakoupen nebyl, takže od těch dob jsou zde na věži pouze dva zvony. 
Z dobrovolných sbírek byla též opravena fasáda kostela a provedeny různé jiné 
úpravy uvnitř, jež však nebyly vždy šťastně voleny. Tyto práce byly prováděny míst-
ními řemeslníky bez odborného poradce, takže bylo ve skutečnosti naděláno více 
škody než prospěchu. Tyto škody nebudou již nikdy nahrazeny.  

     Vybral Dan Novotný

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Krásnou přírodou 
v okolí Berouna
Vážení přátelé toulání, tentokrát vás pozvu 
na krásnou túru přírodou v okolí Berouna. 
Do Berouna se dostanete vlakem z nádraží 
Praha-Smíchov. Vlaky jezdí i o víkendu kaž-

dou půlhodinu. Od berounského nádraží se 
vydejte vpravo po červené značce, která vede 
zpočátku po panelovce a pak po železničním 
mostě přes Berounku. Na druhém břehu 
za viaduktem opustíte červenou značku, vy-
dáte se mírně vpravo a po 20 metrech vlevo 
na asfaltku a půjdete kolem plotu. Po pár 
metrech uvidíte tabuli naučné stezky 
„Po stopách českých králů.“ 

Cesta po břehu Berounky vás povede až 
k lomu Alcazar, kde lezou horolezci s in-
struktory, ale je zde také jeskyně, ve které 
přezimují netopýři. Přes řeku uvidíte na skále 
kostel a zbytky Tetína. Po krátké pauze na 
prohlídku lomu pokračujte stále kolem vody 
až do Srbska. V Srbsku se můžete občerstvit 
v dobré restauraci U Berounky. Ze Srbska se 
vydejte po žluté značce ke Kubrychtově 
boudě. Zde opět změníte barvu na červenou 
a půjdete k Bubovickým vodopádům, které 

jsou krásné, 
ale na vodu 
nepříliš bo-
haté a někdy 
téměř vy-
schlé. Přes 
kopec 
Doutnáč 
dojdete 
na Boubo-
vou a do 
Sv. Jana pod 
Skalou, kde 
najdete kos-

tel se zázračnou studánkou a jeskyni pous-
tevníka Ivana. Odtud se po červené značce 
vrátíte zpět do  Berouna. V nohách budete 
mít 17 kilometrů krásnou přírodou a budete 
tudíž příjemně unaveni.   

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

TOULKY
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Dne 13. listopadu  o

  oslaví své 85. naro-
zeniny paní Blažena 
Picková ze Stodůlek. 
Do dalších let jí přeje-
me hodně zdraví, štěstí 
a životního elánu. 
Máme tě rádi. Rodina.

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

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

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

Provádím zednické a obkladačské práce, obklad o

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

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

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

Elektrikářské práce – Erben, opravy drobné i velké, o

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

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

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

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

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

OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER. o

Tel. 608 928 283.
Kadeřnictví Stodůlky, Vackova 1541.  o

www.kadernictvi-stodulky. Tel. 604 557 804. 
Autodílna Petrák – K Jinočanům 82, Třebonice, o

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

Fa Udržal – pokládka podlahových krytin (pvc, o

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

Stěhování MO & HER.  o Tel. 739 064 100, 739 004 723.
Malování, štukování, tapetování, lakování /okna o ,

dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, koupelny, WC/, 
vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653.

Hodinový manžel, malování, štukování,  o

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 
Instalatérské práce Samek (voda) –  o opravy 

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

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

Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, o  

štukování, stěrkování. Tel. 235 520 955, 606 828 702.

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE  o – nábytek na míru, vestavěné
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, o

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

Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na Vaši  o

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

Elektrikářské práce, opravy zásuvek, světel, jističů, o

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

Akce zima: nehtová modeláž komplet gelová  o

Francie 350,- Kč, doplnění 290,- Kč, Salon Píškova 34, 
objednávky Hana 603 890 000, Yvona 608 922 989.

Servis počítačů a notebooků u Vás doma či  o

v kanceláři. Zavolejte, ZDARMA poradíme, přijedeme, 
profesionálně opravíme, zaškolíme, tel. 222 769 774, 
www.vyjezdovyservis.cz. 

Hodinový manžel David Praha - vám pomůže  o

vyřešit problém s veškerými opravami vašeho bytu 
či domu. Provádíme tyto práce: malířské, instalatér-
ské, zednické, zámečnické a také montáž nábytku 
a pokládání podlah. Jsme pro vás k dispozici na tel. 
774 111 999.

Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. o

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

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

Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost,  o

mokré tapety, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 
Elektrikáři Kilián – Švarc. o

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

ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer  o

Tel. 211 148 037, 603 341 927.
Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, o

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537.
Stavební práce na klíč – Fa. Kytír – rekonstrukce o

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

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

P-5. Nízké ceny-dám. kr. vl. 270, pán. 100 Kč. Tel. 602 151 310.
Akce pro motoristy 2 plus 2 zdarma! o  Nabízíme volná

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

Malování, tapetování, zednické a obkladačské práce,  o

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

Zhotovíme ENERGETICKÝ ŠTÍTEK o

(Průkaz energetické náročnosti budovy)
www.eprukazy.cz, tel. 775 663 269.

Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu,  o

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

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

Husníkova 2087         www.calounictvi-cepela.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
 www.kovosluzba-plus.cz
777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz
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STAVEBNÍ FIRMA
 KUBÍK A HRAD, s.r.o.
Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích 

předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům, 

obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce, 

elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek, klempířské práce,

střechy rodinných i panelových domů.

 Tel./fax: 251 818 196, 602 305 195, 602 305 215

ZAHRADNÍK
Kácení i prořezání stromů a keřů,

živých plotů, úklid listí.

PODZIM - ZIMA SE SLEVOU
Po - So 9.00 - 19.00 hodin

Tel.: 777 056 401

Blahopřání

Služby

LUCA AUDIT s.r.o.
účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení

Tel. 602 282 357, 251 624 056
E-mail: Lucaa@volny.cz

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Ž A L U Z I E
VŠECH TYPŮ

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

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

pkase@quick.cz

Fa K
aše

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

ANTÉNY, SATELITY�������
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733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
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KINEZIOLOGICKÁ PORADNA ONE BRAIN, o  Hana 
Řeřichová, tel. 604 607 392, Poradna PRAHA 5: Kálikova 
1556/8, Praha 5-Stodůlky, www.poradna-kineziologie.cz, 
email: hanka@poradna-kineziologie.cz, vhodné pro děti 
i pro dospělé.

Dlouhodobě pohlídám dítě od 6 měsíců.  o

Mám dlouholeté zkušenosti. Tel. 604 739 570.

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

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

Prodlužování řas komplet 1 200 Kč, o  doplnění již 
od 450 Kč, Vackova 1541/4, Praha 5 - Stodůlky, 
tel. 777 112 509, www.rasyanehtymilena.cz.

Taneční cvičení s Martinou  o v ZŠ Janského - PO 18.30-19.30, 
v ZŠ O. Chlupa Fingerova - ÚT 18.30-19.30. Cena 100,- Kč  lekce.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC.DPH, MEZD  o

A DAŇ.PŘIZNÁNÍ. Tel. 733 153 590, 251 623 003, 
www.ucetnictvi-strejcova.cz,
strejcovajana@seznam.cz.

Nehtová modeláž komplet od 580 Kč, doplnění od 380 Kč,  o

manikůra, p.shine, parafínové zábaly. Vackova 1541/4, 
Stodůlky, tel. 777 112 509, www.rasyanehtymilena.cz.

Kácení a řez vzrostlých stromů stromolezeckou  o

technikou. Tel. 606 527 091.
Rekonstrukce bytů, byt. jader, štuky, terasy, fasády aj. - o

zimní slevy, www.zednictvikalina.cz. Tel. 775 986 021.
Daňová přiznání, zpracování účetnictví o , daňové 

evidence, mezd, zastupování na úřadech, dlouholetá 
praxe, přijatelné ceny. Tel. 737 669 687, 776 888 284. 

Zaměstnaným matkám pomohu s dětmi, o  
domácností, prarodiči. Zkušenost, reference, odpovídající 
vzdělání, aktivní řidič. Email: kucerova.ma@centrum.cz.

Kosmetika ALCINA a BIOLINE  o "jen pěstěná pleť 
je krásná", MASÁŽE " relaxace a uvolnění od bolavého 
těla" - laseroterapie, chemický peeling, aktivní séra 
a kúry, líčení denní a slavnostní, depilace teplým voskem, 
barvení, modelace - BONUS KARTA - dárky a služby navíc 
pro každou stálou zákaznici, možno uplatnit příspěvky 
od zaměstnavatele. GSM. 775 632 899, www.triplus.wbs.cz, 
Salon Markéta - Hábova 1567/14, Stodůlky.

Taneční kurzy pro dospělé od listopadu i na 13! o

Termín zahájení: 16.listopadu ve spolkovém domě.
Taneční studio Style vás zve na taneční kurz pro
dospělé v páru - začátečníky a mírně pokročilé. Každý 
pátek od 20. do 21.30 hodin - kurz obsahuje 9 lekcí a 
prodlouženou - cena 1.500,- Kč za jednotlivce. Další 
info a přihlášky www.tanecnistyle.cz, Tel. 604 281 969.

Na Vánoční charitativní bazar s módní přehlídkou, kte- o

rý pořádá módní butik Be yours, hledáme další kreativce/
prodejce. Více info na www.beyours.cz, zájemci hlaste se 
do 15. 11. 2012 na gabina@beyours.cz. 

Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. o  733 363 404. 
Individuální výuka francouzštiny pro děti i dospělé.  o

Tel. 777 817 334, francais.eliska@gmail.com.
První nezávazná lekce zdarma.

Z důvodu velkého zájmu otvírám nové lekce  o

Hathajógy - pro začátečníky i pokročilé, ženy i muže 
v blízkosti metra Lužiny a Luka, dopol. i večer cena 80,- Kč 
za lekci, možnost příspěvku od zdravot. pojišťoven. Bližší 
info 606 493 155 Jarmila.  

Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny.  o

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
Kuřáci, odvyknete na 90%, Tel. 224 214 617, o

604 207 771
www.promaleivelke.cz, doprava po Praze 13  o

zdarma. České eko výrobky pro celou rodinu.

Manželský pár hledá byt k pronájmu ( 1+kk, 2+kk )  o

u metra Hůrka, ne RK. Tel. 776 049 709. 
Hledáme pronájem bytu pro 2 osoby - pár v Praze  o

u MHD, velikost bytu max 3+1 a menší, max. do 14 000 Kč 
s poplatky. Tel. 605 845 088, 220 806 245. 

Slušná rodina hledá dlouhodobý pronájem 3+1 až 4+1  o

u metra Hůrka, RK ne. Tel. 722 913 913.
Koupím byt a dům kdekoli v Praze. 1+kk, 1+1, 2+kk,  o

2+1, 3+kk, 3+1 až 8+1. Původní stav i po rekonstrukci. 
Družstevní i osobní vlastnictví. Možno i se zástavou, 
dluhy nebo exekucemi. Platba je možná i hotově 
do 48 hodin! Stačí zaslat sms! Tel. 722 509 948.

Koupím byt 1+kk až 2+kk u metra Hůrka. Tel. 777 315 314.  o

Nabízíme pronájem dvou bytů na Praze 5, 1+kk za  o

8 500 Kč a 2+kk za 10 000 Kč. Ceny včetně všech poplatků. 
Tel. 777 260 333 pí. Krajňáková.

Hledáme pro naše klienty byty v lokalitě  o

Stodůlky, Lužiny, Butovice, V. Ohrada. Nabídněte! 
Kompletní servis, kvalita, rychlost, serióznost. 
Reality Lira: 222 931 085, 602 275 931. 

Koupím byt do velikosti 90 m o 2 na Praze 5, případně
v blízkém okolí. Prosím, pouze solidní jednání. V případě 
dohody platím ihned. Tel. 777 985 460. 

KOSMETICKÉ STUDIO

PARFUMERIE AMBRA
•kompletní kosmetické služby, laser

•doprodej parfémů za výhodné ceny

 •modelace nehtů •galanterie

Sluneční nám. 3     metro Hůrka

www.parfumerie-ambra.cz

tel. 251 612 425, 736 608 308

Praktický lékař - Interna - Kardiologie 
MUDr.Petr Potužník 

 REGISTRUJEME NOVÉ PACIENTY  
Poliklinika Janského, Velká Ohrada, Janského 2254/45 

℡: 608 627 461 email: janskeho@aambulance.cz 

www.aambulance.cz 
Zajišťujeme závodní smluvní péči,  

prohlídky sportovců, očkování proti chřipce 

Rekonektivní léčení
Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

Objednávky na tel. 603 117 681

www.rekonektivnileceni.eu
rekonektivnileceni@centrum.cz

Mgr. Karel Hron
ADVOKÁT
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Zaměstnání
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Prodej–koupě–pronájem

 FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

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

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

� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

B+B service s.r.o., Praha 5
Plzeňská 215/b-areál STK  Motol

Tel.: 257 225 254, 603 453 722, 604 875 766
Po - Čt  8,30 - 18,00 Pá 8,30 - 15,00

www.autoservisbb.cz

PNEUSERVIS  

AUTO
SERVIS

KUPON sleva  
na PŘEZUTÍ PNEU

25%

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

www.elektroservisvolf.cz

Nabízíme pronájem nebytových prostor v ulici o

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

Nabízím pronájem garážového stání v Raichlově ulici o

1 200,- Kč měsíčně, tel. 732 556 544. Možno ihned.
Pronajmu garážové stání, 50m Hůrka o , 

bezp.přístup na čip, SMS 606 655 651.
Pronajmu garáž v centru obce Ořech. Velká půda. Vhod- o

né jako sklad. Dlouhodobě. Nutno vidět. 1500,- Kč + el. 
Tel. 603 522 472.

Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova o  
u metra N. Butovice. Cena 1 500,- Kč/měs. Tel. 737 219 454.

Pronajmu dlouhodobě podzemní garážová stání  o

u metra Hůrka, nájem+služby 1 200,- Kč měsíčně. 
Tel. 607 753 091.

Pronajmu dlouhodobě garáž v Nušlově ul. o

u metra N. Butovice. Cena 1 400,- Kč/měs.
Tel. 736 429 294. 

Pronajmu uzavřenou garáž v ul. Běhounkova blízko  o

metra Butovice a Hůrka. 1 500,- Kč/měs. Tel. 602 668 742.

Masáže, lymfodrenáž, prodlužování řas,  
omlazení pomocí válečku, hedvábné a rašelinové zábaly, 

čoko-fangoterapie, zlato-fangoterapie.
Sestřička Lucie 773 545 900, lucie.salon@email.cz 
SPECIÁLNÍ AKCE, více na www.relaxbezvrasek.cz
Kryolipolýza, IPL depilace, Lymfodrenář, Lipolaser
Hrbková Zuzana, 737 768 285, www.studioneo.cz

Vibrační plošiny, udělej něco pro sebe! www.vibrotrend.cz

Studio Neo -V Hůrkách 2145/1, Praha 13 - Hůrka

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

✄
✄

✄
✄

✄
✄

✄

KUPÓN NA SLEVU
na dioptrické býle - 10%

OČNÍ OPTIKA   JL
v přízemí oční
kliniky

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

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována
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Klub seniorů I 
(pondělí 13 – 16 hod.)

  5. 11.   Příprava na exkurzi v Domově pro zrakově 
postižené Palata                                 Svatava Bulířová

           – Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
                              František Kundrát    
   7. 11.   Exkurze v Palatě              Svatava Bulířová

12. 11.   Pokračování přednášek členů Městské 
           policie – první pomoc při poranění hlavy 

a jiných orgánů
19. 11.   Káva o čtrnácté (17. 11. – Den boje 

za svobodu a demokracii)      Svatava Bulířová

           – Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)
                                            František Kundrát

26. 11.   Připravujeme se na Vánoce. 
Nezapomněli jsme koledy?                  M. Focherová

 H. Juráčková 

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

    6. 11.   Cvičení na židlích                 V. Urbanová   

          DVD dle přání                     K. Davídek                   

13. 11.  Zahraje nám Branické duo           M. Kotaz 

20. 11.  Procvičíme si paměť               Milada Tomašovičová                        

27. 11.  Zazpívají nám děti z Mateřské školy U Bobříka  

   L. Husáková a J. Havránková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 

a Svaz postižených civilizačními 

chorobami
  

  7. 11. Zahraje a zazpívá nám Branické Duo 

   Michal Kotaz

14. 11.  Na piáno nám zahraje Josef Skalička

21. 11.  První pomoc pro seniory 

          – pokračování přednášky           

   Kateřina Hlaváčková

28. 11.  Společenské hry        Helena Hrdoušková

                                            Roman Kosan

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

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

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

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

   7. 11. Sacharidy - chlebové jednotky
14. 11. Hypoglykémie - hyperglykémie
21. 11. Dieta diabetika
28. 11. Členská schůze - od 15.30 hodin

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

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Společnost Home Senior, 
o jejíchž akcích a službách jsme 
vás informovali v zářijovém vy-
dání, se přestěhovala. Schůzku je 
nejlepší předem domluvit na bez-
platné lince.

Nový kontakt:  Home Senior, s.r.o., 
U Trojice 2, 155 00 Praha 5 
Bezplatná nonstop linka: 
800 888 014, www.homesenior.cz, 
sluzby@homesenior.cz            

Pavel Vykydal, ředitel

Home Senior najdete 
na nové adrese

Televize TV13 konečně i v Lukáši
Klienti denního stacionáře, čle-
nové klubů seniorů a další kli-
enti Střediska sociálních služeb 
Prahy 13 se dočkali dalšího oži-
vení pro svůj čas, který tráví 
v Lukáši. Prostřednictvím tří 
špičkových velkoplošných tele-
vizorů, umístěných v denním 
stacionáři, počítačové učebně 
a v klubovně seniorů mohou sle-
dovat program místní televize 
TV13 a samozřejmě i další pro-
gramy. 

Signál TV13 byl do Lukáše 

přiveden optickým kabelem díky 
spolupráci vedení střediska se 
společností T-Systems a odbo-
rem informatiky MČ Praha 13. 
Velkou zásluhu na akci má spo-
lečnost AV-PARK (produkce 
programu TV13), která do Lu-
káše laskavě zapůjčila televizní 
přijímače a další příslušenství.   

Program TV13 v úterý 
16. října oficiálně spustil starosta 
David Vodrážka se svým zástup-
cem Alešem Marečkem. Tele-
vizní ovladač slavnostně stiskl 

přímo na schůzce Klubu seniorů 
II, na kterou ho doprovodil ředi-
tel Střediska sociálních služeb 
Prahy 13 Jiří Mašek. Vedoucí 
klubu Milada Tomašovičová 

jménem všech seniorů vyjádřila 
potěšení nad tím, že senioři 
budou moci sledovat a diskuto-
vat o tom, co se v městské části 
děje.                           -st-

Odbor sociální péče a zdravotnictví oznamuje zahájení 
činnosti v pořadí již osmého klubu seniorů. Nový klub se-
niorů zaměřený na turistiku se bude scházet v nebyto-

vých prostorech na adrese Heranova 1547/7 a začne 
pracovat od ledna 2013. 

Případní zájemci z řad seniorů se mohou obrátit 

na zakladatelku klubu, paní Věru Bernhäuserovou –
tel. 732 857 039. 

                Iva Dvořáčková, oddělení sociální péče OSPZ

Nový klub seniorů se zaměří na turistiku
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PRODEJ bytu 3+1, 76 m², 
P 13 - ul. Dominova
2NP z 9NP. Orientace oken na východ 
a západ. Podlahy – dlažba. Jinak p�vod-
ní udržovaný stav. Bezpe�nostní dve�e. 
K bytu pat�í sklepní kóje. 
Tel. 224 326 768 Ing. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 3+1, 82 m², 
P 5 - ul. Bellušova
DV s možností p�evodu do OV, 4.patro 
12ti patrového panelového domu. P�vodní 
stav. Možnost p�ikoupení chodby. Splace-
ná anuita. Lze � nancovát hypotékou!
Tel. 235 310 654 Artur Aleksandrov

PRODEJ bytu 3+kk, 81 m², 
P 13 - ul. Amforová
10. patro panelového domu. Rekonstrukce bytu 
v roce 2008. Zv�tšené pokoje. Anuita splacena. 
P�íprava k p�evodu do OV, zatím nutná ho-
tovost nebo ru�ení jinou nemovitostí.
Tel. 224 326 768 Halyna Kucherenko

PRODEJ bytu 4+1, 99 m², 
P 13 - ul. V H�rkách
Panelový d�m po rekonstrukci, zateplení, 
výtah. Koupelna s toaletou a jedno WC 
zvláš�. Orientace na J a S. Je možná hy-
potéka nebo vým�na za 2kk. Nabídn�te!   
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ RD 3+kk, 164 m², 
P 13 - ul. Na Klínech
Nachází se na okraji Prahy - T�ebonice. 
Zahrada 502 m². Díky odhlu��ovací 
st�n� a živému plotu není provoz tém�� 
slyšet. Možná vým�na za byt!
Tel. 235 310 654 MgA. Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 3+1, 90 m², 
P 13 - ul. Brdi�kova
Byt rozší�en o p�izd�nou chodbi�ku. Orien-
tace oken na SV a JZ. Zd�né jádro, koupelna 
s vanou, WC zvláš�. Bezpe�nostní dve�e. 
Sklepní kóje zajišt�na plechovými dve�mi. 
Tel. 224 326 768 Inf. Lenka Kmochová

PRODEJ bytu 5+kk, 123 m², 
P 13 - ul. Petržílkova
Atypický mezonetový byt. 2 koupelny, 
šatna, komora, zasklená lodžie, bezpe�-
nostní dve�e. Orientace na S a J. Je mož-
ná vým�na za menší byt. Nabídn�te!
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 2+kk, 43 m², 
P 13 - ul. Borovanského
T�etí NP panelového domu. Kompletní 
rekonstrukce, plastová okna, zd�né jádro 
a nová kuchy�ská linka. Podlahy - plovou-
cí podlaha a dlažba. K bytu náleží sklep
Tel. 224 326 768 Natalia Terenina

PRODEJ bytu 3+kk, 80 m², 
P 13 - ul. Amforová
 8. patro z 9patrového domu. DV na ja�e 
s možností p�evodu do OV. Po �áste�né 
rekonstrukci. Je možná vým�na za jiný 
byt na P 5.
Tel. 224 326 768 Ing. Kate�ina Chlupá�ová

PRODEJ bytu 2+kk, 44 m², 
P 17 - ul. Skuteckého
4.patro ze 7patrového velmi udržované-
ho domu po rekonstrukci. Byt též prošel 
kompletní rekonstrukci. V dom� nové 
osv�tlení, kamerový systém.
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

PRODEJ bytu 2+kk, 96 m², 
P 5 - ul. Petržílkova
Vysoké stropy, lodžie a dv� garážové stání. Vel-
ká koupelna s WC, další WC zvláš�. Podlaha 
d�ev�ná, v p�edsíni dlažba. K bytu pat�í sklep 
a spíž. Byt je ve 20 NP. Nádherný výhled! 
Tel. 224 326 768 Natalia Terenina

PRODEJ RD, cca 250 m², 
P 5 - ul. Armády
Dvougenera�ní RD z roku 1938 na pozem-
ku 568 m². 2 nadzemní podlaží a podskle-
pení. Nemovitost je vhodná jak pro ro-
dinné bydlení, tak i pro komer�ní ú�ely.
Tel. 224 326 768 Ing. Olga Nikitiná

PRODEJ bytu 1+kk, 39 m², 
P 5 - ul. Nušlova
5. patro z 8patrového panelového domu. 
D�m po �áste�né rekonstrukci. Byt v p�-
vodním dob�e udržovaném stavu. Plasto-
vá okna na východ. Hypotéku za�ídíme!
Tel. 224 326 768 Halyna Kucherenko

PRODEJ 3+1, 78 m², 
P 5 - Barrandov
Nadstandardn� zrekonstruovaný byt. Ku-
chy�ská linka na míru. V podlahách elek-
trické vytáp�ní. Okna mají bezpe�nostní 
skla. Nevyžaduje žádnou úpravu. 
Tel. 251 815 902 Marie Spá�ilová

PRODEJ RD 5+1, 230 m², 
Horom��ice
Možnost úpravy na 6+kk. Protihluková ochrana 
st�echy a oken, alarm, plynový kotel, bojler na oh-
�ev teplé vody a vyh�ívané podlahy. K domu 
náleží garáž pro 2 auta. Možná vým�na za byt!
Tel. 235 310 654 Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 2+kk, 66 m², 
P 5 - ul. Symfonická
1. patro p�tipatrového domu. Koupelna a WC 
zvláš�. Orientace na jih a jihozápad. Na pod-
lahách d�evo, koberec a dlažba. K bytu pat�í 
sklep v p�ízemí a garážové stání v suterénu. 
Tel. 224 326 768 Mgr. Veronika Pavlíková

PRODEJ bytu 3+1, 78 m², 
P 13 - ul. Kurzova
7. patro ze 7patrového domu.P�vodní jádro 
s úpravou st�n, nové podlahy- dlažby, PVC 
se vzhledem plovoucí podlahy. Plastova 
okna na východ a západ. Hezký slunný byt!
Tel. 235 310 654 Tomáš Procházka

PRODEJ bytu 2+kk, 59 m², 
P 5 - Velká Chuchle
1.patro z 3patrové 1.republikové vily. Kou-
pelna se sprchovým koutem a samostatné 
WC s umyvadýlkem. Podlahy laminátové 
a dlažba. Parkovací stání p�ed domem. 
Tel. 251 815 902 Jana Karlová

PRODEJ bytu 3+1, 109 m², 
P 13 - ul. U Jezera
7. patro z 12ti patrového panelového domu s výtaho-
vou p�ístavbou. DV s nulovou anuitou. Zd�né jádro, 
dv� zasklené lodžie, prostorná komora. Orientace 
na JZ a SV. Velký dostatek úložných prostor�.
Tel. 235 310 654 Artur Alexandrov

PRODEJ bytu 3+1, 78 m², 
P 5 - Barrandov
Poslední patro panelového domu. Po rekon-
strukci, prostorná zd�ná koupelna s vanou, 
umyvadlem a WC. Plovoucí podlaha, dlažba 
a koberec. Orientace na V aj. Hned u MHD.
Tel. 251 815 902 Oksana Vorochta

PRODEJ RD 5+kk, 191 m², 
Trnová u Jílovišt�
Rozestav�ný nízkoenergetický d�m situo-
ván uprost�ed nádherné krajiny. 10 min jízdy 
na metro And�l. Nabízíme další 4 rozestav�né 
RD o velikosti 4kk – 5kk cena od 4mil K�.
Tel. 235 310 654 Alexandr Litvínov

PRODEJ bytu 3+kk, 85 m², 
P 13 - ul. Bašteckého
Vyzdívané jádro, koupelna s vanou a WC zvláš�. 
Orientace plastových oken na sever a jih. Lami-
nátová podlaha a dlažba. K ytu náleží komora 
a sklep. Uzamykatelný garážový box.
Tel. 224 326 768 Renata Šolcová

PRODEJ bytu 3+kk, 87 m², 
P 5 - ul. Sle�ní nám�stí
Sedmé patro nového domu s velkou lodžií. Jedná se 
o družstevní vlastnictvi. Prostorný a sv�tlý obývací 
pokoj s výhledem na jih, dva pokoje s výhledem 
na východ. Dv� široká garážová stání a sklep.
Tel. 224 326 768 Artem Egorov

PRODEJ bytu 2+kk, 57 m², 
P 5 - Zli�ín
Novostavba z roku 2008. D�ev�ná plovoucí 
podlaha, velké okna. Jednotka je chrán�na 
kamerovým systémem, k dispozici garážové 
stání, sklep. Byt je ve velice dobrem stavu.
Tel. 235 310 654 Ta�ána Lenhertová

PRODEJ bytu 3+1, 76 m²,
P 13 - ul. Dominova
NP z 9NP. Orientace oken na vých
západ. Podlahy – dlažba. Jinak p�vo
í udržovaný stav. Bezpe�nostní dve�

K bytu pat�í sklepní kóje.
l 224 326 768 I L k K h

PRODÁNO

RODEJ bytu 2+kk, 43 m²
13 - ul. Borovanského

�etí NP panelového domu. Komplet
konstrukce, plastová okna, zd�né jád
nová kuchy�ská linka. Podlahy - plovo
podlaha a dlažba. K bytu náleží sklep
l 224 326 768 N t li T i

PRODÁNO

P�ÍJ	TE SE PORADIT
 Tel. 235 310 654 Tel. 224 326 768
 pobo�ka Luka pobo�ka Stod�lky

PRODÁVÁTE 
A NEJDE TO?

PRODEJ bytu 2+kk, 66 m²
P 5 - ul. Symfonická

patro p�tipatrového domu. Koupelna a W
vláš�. Orientace na jih a jihozápad. Na po
hách d�evo, koberec a dlažba. K bytu pa

klep v p�ízemí a garážové stání v suterén
l 224 326 768 M V ik P lík

PRODÁNO

RODEJ bytu 3+kk, 87 m²
5 - ul. Sle�ní nám�stí

dmé patro nového domu s velkou lodžií. Jedná
družstevní vlastnictvi. Prostorný a sv�tlý obýv
koj s výhledem na jih, dva pokoje s výhlede
východ. Dv� široká garážová stání a sklep.
l 224 326 768 A t E
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Divadlo

1. 11. čt 19.30 EMÍLIE / Cirkus Mlejn
Surrealistické představení inspirované nejen knihou Jindři-
cha Štyrského Emílie přichází ke mně ve snu.

7. 11. st 19.00
Spolkový 
dům

DIVADLO KJÓGEN
Veřejná prezentace herecké dílny japonského tradičního 
umění kjógenu pod vedením japonského mistra Šige jami 
Motohika. 
Koná se ve Spolkovém domě, K Vidouli 727, Praha 13.

8. 11. čt 19.30 VEČER S KVĚTOU FIALOVOU
Večer vyprávění s populární herečkou, kterou můžete vidět 
v divadle ABC. 

10. 11. so 19.30 DYNAMO / Cirkus Mlejn
Sedm postav na pozadí nejrůznějších sportovních disciplín 
vytváří jeden tým. Novocirkusová inscenace na pomezí 
tance, vzdušné a pozemní akrobacie.
Projekt je podpořen Magistrátem hl.města Prahy 

11. 11. ne 19.30 DYNAMO / Cirkus Mlejn

15. 11. čt 19.30 HRA / Cirkus TeTy
Novocirkusové představení spojující visutou akrobacii 
s prvky absurdního dramatu. 

18.11. ne 19.30 ON AIR / Divadlo T.E.J.P.
Visutá klaunerie s užitím masek, pozemní akrobacie a cir-
kusové hrazdy. „Hollywoodská story z Vysočiny“ vypráví 
s humorem a nadsázkou o dnešním mediálním světě, 
o bulváru…  (www.tejp.cz).

25. 11. ne 18.00 DYNAMO / Cirkus Mlejn

29. 11. čt 19.30 DYNAMO / Cirkus Mlejn

1. 12.  so   19.00 IN-SI-DE the Cirque
Tanečně divadelní projekt IN-SI-DE The Cirque je spojení 
streetdance (pouličního tance), živé hudby,  profesionální 
projekce a divadelního prostředí 
(www.in-si-de.cz).

2. 12.  ne  19.30 IN-SI-DE the Cirque

7. 12.  pá  18.00 DYNAMO / Cirkus Mlejn

9. 12.  ne  18.00 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu
Cirkus Mlejn a hosté
Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem 
na šálách.  

Děti         začátky 15.00, není-li uvedeno jinak

4.11. ne  15.00 NÁŠ EMAN aneb Nefňukej! / Tonda Novotný
Spousta legrace, pouliční šmíra, písničky, loutky, poesie, 
absurdita, rodinné divadlo, pantomima, laskavý humor... 
Vhodné pro děti od 7 let.

11. 11 ne  15.00 VOKŮV PES VILÉM / Bilbo Compagnie
Legendární Petr Vok, poslední pán z Růže, komediantskou 
formou rozjímá nad svým životaběhem.
Pro děti od 6 let.

18. 11. ne  15.00 V PEŘINÁCH NAD MLEJNEM
režijně dramaturgická iniciativa Microskop op
Expedice dvou skřítků za tajemstvím lidského spánku do-
provázená hudbou dvou neuspatelných muzikantů. 

20. 11. út     9.00 POSTAV NA ČAJ! / CIRKUS MLEJN
Vhodné pro celou rodinu. 

25. 11. ne 15.00 TANCEM LETEM SVĚTEM ANEB  TANEČNÍ ZEMĚPIS
DIVADELNÍ SPOLEK ROZMARÝN
Divadelní hodina zeměpisu se zakrátko může stát vzrušují-
cím výletem po mapě světa.

Koncerty:

  7. 11 st 19.30 MIKY RYVOLA + PŘÁTELÉ  – PAVEL ZAJÍC 
A PAVEL JIM DRENGUBÁK 
V pořadu ‚To nejlepší z Hobous‘ hrají nejhezčí písně bra-
trů Wabiho a Mikiho Ryvoly.

  9. 11. pá 19.30
Spolkový dům

PLEŠATÝ MÁNIČKY A ROCK AUTOMAT 
Taneční rej a pořádné rockové pecky.

14. 11. st 19.30 BLUE EFFECT se představí s vynikajícím programem 
s názvem ‚Hybrid‘...

16. 11. pá 19.30 DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE - www.danbarta.cz 
Vstupenky budou v prodeji od 1. 10. 2012.

17. 11.  so 18.00 IV. MINIFESŤÁK 5 SONGS
Soutěžní večer pořádá ALL ROCK Praha.
Hrají: GITS, SEX BEFORE WEDDING, WATERGATE  další…

21. 11. st 19.30
Kostel sv. Ja-
kuba st.

IRENA BUDWEISEROVÁ 
V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Tradiční í koncert v kostele sv. Jakuba Staršího ve Sto-
důlkách.

22. 11. čt 19.30 ROCKOVÉ ORATORIUM
Zpívá sbor BESHARMONIE, 
dirigent: Libor Sládek

23. 11. pá 19.30 VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI 
Hrají: sk. STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ + EPYDEMIE, pro-
gramem provází Míla Pražák.

24.11. so 18.00 VZPOMÍNKA NA QUEEN 
II. ročník. Více info na www.fcqueen.cz.

28. 11. st 19.30 ARNOŠT FRAUENBERG + host s komponovaným 
programem Arny Show.

12. 12. st 19.30 KAREL PLÍHAL v novém programu 
Vzduchoprázdniny

Různé:
POŘADY PRO ŠKOLY 
Nabízíme pravidelné kulturní programy pro MŠ, ZŠ, SŠ - sledujte www.mlejn.cz, 
(sekce pro školy).

3. 11. so 15.00 25 LET SOUBORU LUČINKA
Od 15 hod. se představí děti z Lučinky v pořadu. 
Od jara do zimy, v 18 hod. pořad Čtvrt století (rádi) 
s Lučinkou.

V roce 2013 uplyne již 25 let 
od založení kulturního domu 
Mlejn ve Stodůlkách. A takto 
kulaté výročí je třeba náležitě 
oslavit. Nejlépe tím, co je Mlejnu 
vlastní - hudbou a divadlem. 
A také připomenutím si minu-
lých událostí, které za čtvrt sto-
letí v kulturním domě proběhly. 

Jak můžete přispět svou 
 troškou do Mlejna vy? Velmi 
jednoduše, svými zážitky a vzpo-
mínkami. Vzpomínáte si 
na představení Ctibora Turby, 
Buchet a loutek, první schůze 
Občanského fóra, navštěvovali 
jste rockovou školu, chodili 

na koncerty tehdejších či dneš-
ních hvězd nebo byli u počátků 
nového cirkusu? Budeme rádi, 
když nám zašlete či umožníte 
naskenovat fotografie a doku-
menty spojené s historií Mlejna. 
Když nám napíšete mail, dopis 
anebo přijdete osobně. Když se 

s námi podělíte o své zážitky, 
které se k činnosti KD 
Mlejn váží, ať již ty, které 
máte zaznamenané na papíře 
nebo ty, které nosíte v pa-
měti. Každá vaše vzpomínka 
nám pomůže při vytváření co 
největšího archivu událostí, 
které se ve Mlejně 

za oněch 25 let odehrály 
i při sběru materiálů k vy-
dání vzpomínkového sbor-
níku. 

Vám všem, kteří se do naší 
„archivářské“ práce zapojíte, 
nabídneme volné vstupenky 
na kulturní akce v KD 

Mlejn v roce 2013. Předem vám 
děkujeme za vaši pomoc v ohléd-
nutí za uplynulými 25 lety 
našeho Mlejna.
Adresa: Klub Mlejn, Kovářova 4, 
155 00 Praha 13 – Stodůlky, 
e-mail: divadlo@mlejn.cz.

                          Dagmar Roubalová, KD Mlejn

Přispějte svou troškou do Mlejna – sbíráme úlomky z historie kulturního domu
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Čtvrtek 11. 10. – neděle 18. 11.
Národní Cirkus Originál Berousek 
U stanice metra Luka, Stodůlky

Před 85 lety založil Ignác Berousek tradici známého cirkusu 
Berousek. Z pouličního kejklířství vzniklo v roce 1918 první 
cirkusové šapitó, pojmenované po jeho zakladateli. Dlouhá 
historie a národní ocenění zavazují i sedmou generaci cirku-
sové rodiny k nejvyšší úrovni, kvalitě a zachování původní 
filozofie cirkusu - spojení maximální profesionality s láskou 
a úctou ke zvířatům. Na představení můžete přijít: 
st – pá od 17.30, so od 14.00, ne od 11 hodin.

Úterý 23. 10. – pátek 9. 11.
Příběhy obyčejných stromů
Atrium radnice, Sluneční nám. 13

Zveme vás na fotografickou výstavu, kterou připravil kolek-
tiv oddělení správy životního prostředí OŽP. Fotografie jsou 
doplněny živými plody vybraných druhů stromů a zajíma-
vostmi ze života rostlinných velikánů.  

Sobota 3. 11.
25. výročí Lučinky
Kulturní dům Mlejn

Během celého dne bude probíhat výstava fotografií a upo-
mínkových předmětů spojených s Lučinkou, od 15 hod. se 
představí děti z Lučinky ve svém pořadu Od jara do zimy, 
v 18 hod. začne pořad Čtvrt století (rádi) s Lučinkou, kde se 
sejdou dospělí členové (současní a bývalí), aby zavzpomínali 
na uplynulá léta. Více na www.fslucinka.wz.cz. 

Pondělí 5. 11. • 16.00
Bez zábran do školy – informativní schůzka
Základní škola s RVJ Bronzová 2027

Informativní schůzka pro rodiče se koná ve třídě 1. A (pří-
zemí školy). Kurz Bez zábran do školy je určen budoucím 
prvňáčkům. Bude probíhat každé pondělí – 1. skupina 
14.00–14.45, 2. skupina 14.45 – 15.30 hodin. Své děti mů-
žete na tento kurz přihlásit na predskvych.bronz@seznam.
cz nebo na tel. 235 514 369. Doporučujeme své děti přihlá-
sit včas, nejpozději do 4. 11. 2012.

Středy 7. a 21. 11. • 13.00
Nordic Walking (nejen) pro seniory
Sraz v Křesťanském centru Třináctka, 
Mukařovského 1986

Vezměte si pohodlné oblečení a sportovní obuv (možnost 
převlečení a nechání věcí po dobu cvičení v centru), pří-
padně rukavice a Nordic walking hole (po domluvě možnost 
zapůjčení za 20 Kč). Cena 50 Kč. Info Veronika Kohoutová, 
vercakohutova@gmail.com, tel. 721 346 625.

Čtvrtek 8. 11. • 19.15
Charitativní koncert na podporu Krevního barometru 
Kostel sv. Jakuba Staršího, Stodůlky 

Účinkuje Ondřej Mucha – varhany, Lucie Vaníčková-Linhar-
tová – soprán, moderuje Václav Upír Krejčí. Program: 
J. S. Bach. W. A. Mozart. J. Křtitel Kuchar, A. Dvořák a další.

Sobota 10. 11. • 10.00
O zlatých sušenkách
Divadelní sál VEŠkole, FZŠ prof. Otokara Chlupa,
Nové Butovice 

Srdečně zveme všechny příznivce Divadla Glans na první le-
tošní představení pro malé i větší diváky, na pohádku O zla-
tých sušenkách. Pokladna je otevřená hodinu před začátkem 
představení. Více informací na www.divadloglans.cz.

Neděle 11. 11. • 10.00 – 17.00
Výstava pro kočku
Chvalská tvrz, Praha 9 – Horní Počernice

Přijďte na v pořadí již 15. umisťovací výstavu opuštěných 
koček. Pro děti je přichystán tradiční výtvarný program. Více 
na vystava@kocky-online.cz, tel. 603 705 072, 
www.kocky-online.cz/akce.

Neděle 11. 11. • 13.00 – 15.00
Provětrejte dětem šatník
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada

Zveme vás na již tradiční podzimní burzu pro dvojčátka 
a ostatní děti, která se uskuteční v prostoru dvou velkých 
 tělocvičen. Již tradičně si můžete věci sami prodat, anebo 
koupit od ostatních rodičů. Bližší informace na tel. 
251 627 543, 604 517 589. Spojení: autobusy 235, 225 
z metra Nové Butovice na zastávku Nad Malou Ohradou. 

Pondělí 12. a úterý 13. 11. • 14.00–18.00
Veletrh základních škol 
Obřadní síň radnice Prahy 13, 
Sluneční nám. 13

Veletrh je určen především rodičům současných i budoucích 
žáků základní školy. Na jednom místě budou mít příležitost 
seznámit se s vzdělávacím programem, se zaměřením, ale 
i s nabídkou volnočasových aktivit základních škol Prahy 13.

Pondělí 12. 11. a úterý 13. 11. • 18.30 –19.30
The Groove Dance Metod 
ZŠ Janského 2189 
a FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186

Ve dvou základních školách začali pravidelné lekce nové ta-
neční metody The Groove Dance Metod. Tento styl cvičení 
pochází z Mexika a zapojuje prvky cardio tréninku, fitness 
cvičení a tance. Cvičení je jednoduché a zábavné, zvládne 
ho úplně každý. Martina Matoušová pro vás připravila 

ochutnávku této lekce zdarma v těchto dnech: 
po 12. 11. v ZŠ Janského na Velké Ohradě, 
út 13. 11. ve FZŠ  prof. O. Chlupa v Nových Butovicích. 
Info na Facebook: GROOVE DANCE.

Středa 14. 11. • 8.00 – 18.00  
Den otevřených dveří na radnici Prahy 13 
a beseda se starostou
Sluneční náměstí 13

Zájemci budou mít možnost prohlédnout si radnici včetně 
obřadní síně a nahlédnout do kanceláře starosty. Chcete se 
podívat, jak vypadá Praha 13 z terasy v 5. patře radnice? Sraz 
pro zájemce je v 9.00, 11.00 a 14.00 u informací v přízemí. 
Beseda se starostou Davidem Vodrážkou začíná v 17.30. Jste 
zváni! 

Pátky od 16. 11. • 20.00 – 21.30
Potřebujete si oprášit taneční kroky?
Spolkový dům, K Vidouli 727, Stodůlky

Taneční studio Style vás zve na taneční kurz pro dospělé 
v páru – začátečníky a mírně pokročilé. Kurz obsahuje 9 lekcí 
a prodlouženou. Cena 1 500 Kč za jednotlivce. Sleva 10 % pro 
studenty a učitele. Naučíte se nebo si připomenete základy 
všech standardních a latinsko-amerických tanců i některé 
jednoduché variace, připravíte se na taneční sezónu. Další 
 informace a přihlášky najdete na www.tanecnistyle.cz, 
 vsimackova@volny.cz nebo na tel. 604 281 969.

Sobota 17. 11.
Pražský minimax 2012
Start je od zastávek V Podbabě a Divoká Šárka

Turistický pochod Pražský minimax se koná již podeváté.
Pro turisty a příznivce dlouhých procházek s mapou jsou při-
praveny dvě trasy. Trasa 21 km startuje od 8.30 do 9.15 
od stanice autobusu V Podbabě (107, 116, 147, 160, 340, 
350, 355, 359 + přívoz z Podhoří). Kratší trasa 11 km startuje 
od 10.00  do 11.00 od zastávky Divoká Šárka (konečná tram 
5, 20 + bus 108, 119, 179, 206, 225). Cíl je na pražském ma-
ximu, u kóty 399,22 m.n.m. mezi Zličínem a Sobínem, na le-
tišti leteckých modelářů Sobínka. Jde se za každého počasí.
Pořadatelem pochodu je kartografické vydavatelství Žaket. 
Více na www.zaket.cz.

Úterý 20. 11.
Den otevřených dveří 
Základní škola Kuncova, Stodůlky

Dopoledne je možný náhled do výuky, odpoledne od 16 
hodin se koná setkání s ředitelem školy a komentovaná 
 prohlídka školních prostor.

Čtvrtek 22. 11. • 8.00                           
Den otevřených dveří
FZŠ Mezi Školami, Nové Butovice

V tento den si můžete od 8 do 11 hod. prohlédnout prostory 
školy a můžete nahlédnout do jednotlivých vyučovacích hodin.
Program: 8.00 – 8.45 ukázková hodina pro rodiče budou-
cích žáků 1. ročníku, 9.00 a 15.30 beseda pro rodiče budou-
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cích prvňáčků v kinosále školy, kde budete mít možnost se 
blíže seznámit se školním vzdělávacím programem i dalšími 
aktivitami školy, 14.00 – 16.00 otevřené herny školní dru-
žiny pro rodiče, 16.00 hod. první dílnička pro budoucí žáky 
1. ročníku. Více na tel. 251 613 247/27, zastupce@fzsme-
ziskolami.cz, www.fzsmeziskolami.cz.

Čtvrtek 22. 11.  • 18.00
Promítání amatérských filmů
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 1615/4

Zveme vás na promítání amatérských filmů, které byly vy-
tvořeny v rámci projektu Gymnázia mezinárodních a veřej-
ných vztahů Praha.

Sobota 24. 11. • 10.00
Tři pohádky pro tebe
Divadelní sál VEŠkole, FZŠ prof. Otokara Chlupa 

Nenechte si ujít představení Divadla Glans. Tentokrát se mů-
žete těšit na Tři pohádky pro Tebe. Pokladna je otevřená ho-
dinu před začátkem představení. Více informací na 
www.divadloglans.cz. 

Úterý 27. – středa 28. 11. • 14.00 – 20.00
Vánoční výstava
Atelier KeramBa, Kettnerova 2053

Nenechte si ujít již tradiční Vánoční výstavu nejen keramiky. 
K vidění i ke koupi bude keramika užitková i dekorativní 
s vánoční tematikou. Můžete se také těšit na vitráže a spo-
jení keramiky s vitráží v podobě víl a elfek značky Elfia 
(www.elfia.cz). Více na www.keramba.com.

Sobota 1. 12. •  8.00 – 11.00
Pochod Literární stezky aneb Pražskými perifériemi 
Městská knihovna v Praze, Korunní 68, Praha 10

Pochod začne (8.00 – 11.00, ) od pobočky MKP (u tramva-
jové zastávky Vinohradská vodárna). Můžete si vybrat ze 
dvou tras – 8 nebo 10 km. Obě trasy ke konci vedou kolem 
Trmalovy vily a dále do cíle v restauraci Slavoj (od 12 do 
17 hod.). Pochod připravil KČT Praha – Karlov, oddíl TurBan. 
Více na www.kct-praha-karlov.webnode.cz.

Sobota 1. 12. • 9.00 – 13.00
Adventní výtvarná dílna
Základní škola Mohylová, Lužiny

Přijďte si vyrobit adventní věnec, vánoční svícen, aranžmá 
na dveře, gelovou svíčku... S sebou vezměte ostrý nůž, 
nůžky, štípačky, jehly a režné nitě, výrobní materiál dosta-
nete na místě, možno použít i vlastní originální ozdoby 
na dotvoření – např. knoflíky, mušličky, kamínky, neběžné 
druhy ořechů... Školní kavárna s možností oběda v provozu.

Sobota 1. 12. • 9.00 – 15.00 
Havajský jarmark
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, 
Nové Butovice           

Srdečně vás zveme na předvánoční Havajský jarmark, kde si 
můžete nakoupit ručně dělané vánoční dárky od prodejců 

z Prahy i okolí, občerstvit se v našem stánku s dobrůtkami 
z domácí dílny nebo se jen potěšit pohledem na krásné věci. 
Více na www.mshavaj.wz.cz.

Sobotu 1. 12. • 10.00 – 18.00 
Velký charitativní vánoční bazar
Třináctka – Křesťanské centrum, Mukařovského 1986

Zveme vás na velký vánoční charitativní bazar s módní 
 přehlídkou, který pořádá módní butik Be yours. 
Více informací naleznete na www.beyours.cz, 
www.facebook.com/beyours.cz. 

Úterý 4. 12. • 16.00 a 18.30
Slavnostní školní akademie k 30. výročí ZŠ Kuncova 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

Pro velký zájem pořádáme dvě vystoupení, a to od 16 
a od 18.30 hodin. Místenka stojí 50 Kč a bude možné ji za-
koupit týden před konáním akce u zástupce ředitele školy. 
Najednou lze zakoupit maximálně 4 místenky. Srdečně 
zveme rodiče, bývalé žáky a přátele školy.

Sobota 8. 12. • 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727

Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a Městská část Praha 13 
srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče na mikulášskou na-
dílku. Od 17.00 proběhne ve Spolkovém domě valná hro-
mada SDH.

Středa 12. 12. • 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 

Zveme vás na již tradiční Vánoční koncert. Představí se Dět-
ský pěvecký sbor Klíček, flétnový soubor Notečka a smíšený 
sbor Sponte Sua.

Sobota 15. 12. • 17.00
Vánoce s Lučinkou
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4, Stodůlky

V programu vystoupí celý soubor včetně nejmenší pří-
pravky.  Více info najdete na www.fslucinka.wz.cz, vstu-

penky zakoupíte již nyní v předprodeji na 
www.mlejn.cz.

Neděle 16. 12. • 9.00 
Notor Cup 2012
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Také letos se uskuteční vánoční turnaj v malém fotbalu 
Notor Cup. Bude hrát 10 týmů systémem každý s každým, 
následovat bude semifinále a finále. Těšíme se na povzbu-
zování fanoušků, kteří si tento turnaj velmi oblíbili. Občerst-
vení je zajištěno. Přijďte si zahrát se svým mužstvem nebo 
jen zafandit a odreagovat se od předvánočního spěchu.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pondělky, úterky, čtvrtky a pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Miniškolička (od 2,5 let)

Vhodné pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateřskou 
školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individuální péči.

Odpolední kurzy (od 3,5 let):

Úterý 16.00 – 17.00 – výtvarné hrátky 
Čtvrtek 16.00 – 17.00 – divadelní hernička

Čtvrtek  22. 11. •  20.00
Adventní drátování I.

Pro začátečníky – naučíme se základy drátování a odrátu-
jeme si adventní svíčku. 

Čtvrtek 29. 11. •  20.00
Adventní drátování II.

Pro pokročilé (absolventy loňského drátování nebo advent-
ního drátování I.) – naučíme se nové drátovací techniky 
a odrátujeme si nádobu (např. láhev nebo vázu). Veškerý 
materiál i nářadí k dispozici. Cena jednoho kurzu je 200 Kč. 

Zápis do kurzů probíhá po celý rok. Více informací získáte 
na telefonu 604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO

K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 4. 11. • 17.00 
Benefiční koncert Jitky Zelenkové 

Koncert se koná k oslavě svátku patrona Domova sv. Karla 
Boromejského – kostel sv. Rodiny.

Čtvrtek 15. 11. • 18.00 
Dobročinná aukce pro sponzory a přátele Domova 

Vstup na pozvánky – refektář.

Úterý 20. 11. • 15.00 
T‘N‘T – Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček

Gospely a spirituály doplněné o vlastní písničky o lásce a vzta-
zích, v úpravách pro dva hlasy, vstupné dobrovolné – refektář. 

Pátek 30. 11. • 10.00 
Předvánoční koncert 

Nenechte si ujít předvánoční koncert Honzy Jareše – zpěvá-
ka a klavíristy s neobyčejným příběhem a neobyčejným hla-
sem, vstupné dobrovolné – denní stacionář. 
   
Více na tel. 277 003 564, 774 401 337, 
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz. Není -li 
uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Pátek 9. 11. • 16.00
Cesta světel

Sejdeme se v Domečku 
a vyrobíme si světýlka. 
V 17.30 se vydáme 
na cestu. Zde se mohou 
připojit i ti, kdo si přinesou 
světýlko vlastní. Na cestě čekají překvapení a na závěr 
 světelné cesty v Centrálním parku si můžete prohlédnout 
osvětlenou, vlastnoručně vyrobenou, plující lodní flotilu 
 našich lodních modelářů. Vstupné 30 Kč.

Sobota 10. 11.
Pojďte si zacvičit nebo zatancovat

Zveme vás na Den plný tance a Den plný pohybu. Obě akce 
se konají ve stejný den. Pokud máte rádi tanec, již sedmý 
ročník Dnu plného tance je tu pro vás. Dopoledne bude pat-
řit malým tanečníkům ve věku 8 až 12 let, odpoledne taneč-
níkům od 12 let a večer je lekce zumby. Můžete si zkusit 
moderní taneční styly pod vedením zkušených lektorů. 
Pokud si chcete spíše zacvičit a posílit tělo, je tu pro vás 
první ročník Dnu plného pohybu. Zkusíte si taebo, kondiční 
cvičení nebo zumbu. Více na dar-dance.unas.cz, 
www.ddmstodulky.cz nebo na facebooku. 

Pátek 30. 11. • 16.00 – 19.00
Zimní dílna

Získáte spoustu inspirací na zimní a předvánoční výzdobu 
bytu. Výrobky budou přizpůsobeny všem věkovým kategoriím, 
najdete zde jednoduché motivy i náročnější techniky. S sebou 
si přineste krabičku či košík na výrobky, nůžky, lepidlo, tužku
Vstupné 50 Kč (tvořící návštěvník akce).

Úterý 11. 12. • 16.00 – 18.00
Korálkování ve školičce 
(žlutý vchod DDM)

Přijďte si vyrobit vánoční hvězdičky z korálků. Akce je určena 
pro děti od 6 let, mladší v doprovodu rodičů. 
Přihlášky jsou nutné předem – sms na 606 618 618 nebo 
na m.p.s@quick.cz. Cena včetně materiálu činí 60 Kč.
 
Více informací o všech aktivitách a pořádaných akcích 
získáte na www.ddmstodulky.cz, tel. 251 620 266.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Čtvrtek 1. – pátek 30. 11.
Prodejní výstava obrazů

Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Petra Vo-
kouna Náboženské a biblické motivy. Navštívit ji můžete 

každou neděli od 9.30 do 12.00 hod., ve všední dny kdykoli 
po předchozí telefonické dohodě.

Úterý 13. 11. • 19.30
Třináctého na třináctce s Karolínou Kamberskou

Srdečně zveme na pátý letošní koncert z cyklu Třináctého 
na třináctce. Hudebním hostem Slávka Klecandra bude ten-
tokrát písničkářka Karolína Kamberská, kterou mnozí znají 
z jejího dřívějšího působení v sesterském duu Sestry Stei-
novy. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Kon-
cert finančně podpořila MČ Praha 13, Nadace život umělce 
a Nadace Český hudební fond. Místa si můžete rezervovat 
na mailu 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. 

Středa 14. 11.
Přednáška sestry Veroniky Barátové 

Římskokatolická farnost Praha Vršovice a Římskokatolická 
farnost u kostela sv. Jakuba St., Praha – Stodůlky vás 
 srdečně zvou na přednášku sestry Veroniky Barátové 
z  Komunity Blahoslavenství: Nenechte se svést… mnozí 
přijdou a řeknou, já jsem Kristus… (srov. Lk 21,8); Křesťan, 
New Age, alternativní medicína, tzv. zdravý životní styl, 
 pohanské rituály, esoterika a jiné svody. Přednáška se bude 
konat v 9.30 hod. v Komunitním centru sv. Prokopa, 
v 19.00 hod. v kostele sv. Václava (v sále, vchod zezadu), 
 Čechovo nám., Vršovice. 

Úterý 20. 11. • 19.30
Prokopská zastavení

Komunitní centrum sv. Prokopa a Římskokatolická farnost 
sv. Jakuba St. ve Stodůlkách vás zvou na přednášku z cyklu 
Prokopská zastavení na téma Indie. Vydáme se po stopách 
velkého misionáře P. Jana Meda SDB, který prožil téměř celý 
svůj život v Indii a navštívíme místa, do kterých řád Salesiá-
nů posílá mladé studenty – dobrovolníky na rok na misie.
Přednáška bude doplněna promítáním fotografií a videí.
Přednáší P. Jaroslav Mikeš, SDB

Sobota 1. 12. 
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13

XXXV. setkání pořádají Farní charita Stodůlky a Římskokato-
lická farnost u kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách. Pro-
gram: 9.00 – 10.15 slavení Eucharistie; 10.15 – 13.00 
společenská část. Bližší informace a zajištění dopravy na 
tel. 773 108 816, charita.praha5@tiscali.cz; 
www.stodulky.charita.cz.

Sobota 1. 12. • 14.00 – 18.00
Jarmark aneb Adventní slavnost

Chcete se inspirovat pro předvánoční dobu a unavuje vás 
každoroční shon? Zkuste to jinak. Církevní mateřská škola 
Srdíčko pořádá již tradiční Jarmark, kde zažijete mnoho pří-
jemných okamžiků, vyzkoušíte si tradiční rukodělné dílny, 
nakoupíte spoustu krásných a originálních dárků včetně 
 adventních věnců, zhlédnete vystoupení dětí a občerstvíte 
tělo i duši. Více na www.cms-srdicko.cz.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Není-li uvedeno jinak, konají se všechny akce 
v  Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovi-
cích. Více informací o aktivitách Mateřského centra 
Prokůpek získáte na www.mcprokupek.cz, nahlášení 
na akce předem – SMS na tel. 775 690 806.

Pátky 2., 9., 16., 23. a 30. 11. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením

Nevíte jak malé neposedy zabavit? Tak právě pro vás je při-
pravena každý pátek naše herna se cvičením, zpíváním 
a malováním.

Sobota 10. 11. • 15.00 – 19.00
Martinská cesta za světlem v Třebonicích
Kemp Drusus Třebonice

Přijďte si vyrobit lampión a tmou projít cestu za Martinem 
na bílém koni vyznačenou kouzelnými lucernami. Prodej 
třebonického piva a originální keramiky, knih a bylinek. 
 Prosíme o nahlášení počtu dětí předem. Cena za materiál 
na 1 lampión je 50 Kč, www.pivovartrebonice.com.  

Úterý 13. 11. • 9.30 – 12.00 
Zdravé vaření s M. Dobromilou – Amarant – zrno Inků

Vhodné pro maminky s miminky i většími dětmi, zástěrky 
s sebou. Vstupné 170 Kč s obědem v ceně. Zájemce prosíme 
o nahlášení den předem.

Úterý 20. 11. • 9.00 – 12.00 
Diskuzní skupina Respekto-
vat a být respektován

Určeno pro absolventy kurzu 
R+R, kteří si chtějí oživit, pro-
hloubit a propojit teoretické po-
znatky s jejich následnou 
aplikací v praxi. Vstupné 370 Kč. Prosíme o nahlášení – SMS 
na tel. 605 451 060. 

Sobota 24. 11. • 15.00
Bylinková cesta pro ženy – zima s jabloní
Kemp Drusus Třebonice

Cvičení jógy, zpěv, bylinky a plstění ozdob z vlny. Vstupné 
400 Kč. Zájemce prosíme o nahlášení předem. 
Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 27. 11. • 9.30 – 11.30
Přednáška – Adventní čas radosti pro dětskou duši 

Jak předejít psychickým potížím nejen z Mikulášů a čertů 
v tomto období se dozvíte od pana faráře Adama Lodka. Pro 
děti je k dispozici herna.

MLÉČNÝ BAR
BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4

Čtvrtek 1. 11. – neděle 30. 12 
Výstava obrazů Michala Kohouta

Středa 14. 11. • 15.00 
Autogramiáda Lenky Ševčíkové, 

autorky knihy Sluneční příběhy

Čtvrtek 29. 11. • 15.00 
Velcí vánoční andělé, 

cena 170 Kč, zájemci hlaste se na 
info@barbilavrana.cz

Úterý 27. 11. • 16.30 
Adventní workshop

Výroba vánočních aranžmá z široké nabídky sušeného 
i umělého materiálu, pohoštění pro účastníky v ceně, 
 voucher v hodnotě 500 Kč na nákup vánočních dárků 
v  obchodě chráněné dílny Prosaz jako odměna za nejkrea-
tivnější  výrobek, cena workshopu 99 Kč, zájemci hlaste se 
na dilny@prosaz.cz.
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna 

Společné zpívání, cvičení s říkadly, výtvarné hrátky, divadél-
ka – to vše na téma zvířátka. V pondělí spíše pro děti do 
2 let, v úterý starší 2 let (více básniček, střípky angličti-
ny…). Přihlášení není nutné. 
5. 11. v 10.30 navíc povídání o výchově s MuDr. M. Trávníčkovou
20. 11. v 10.30 povídání kazatele Nováka na téma 5 jazyků 
odpuštění.

Středy • 9.00 – 12.00
Pohyb a angličtina

Od 9.30 probíhají pohybové hrátky pro děti (1 – 2 roky) 
a jejich doprovod. Od 10.30 je volná herna a v sále konver-
zační angličtina se Stacy – pro přihlášené.

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna a rehabilitační cvičení s prvky pilates

Můžete si přijít pohrát a také se přidat ke zpívání a povídání 
s dětmi, které budeme hlídat během cvičení s Klárou (cena 
cvičení 600 Kč/14 lekcí nebo jednorázově 70 Kč + 30 Kč 
za hlídání), od 10.30 bude společné výtvarné tvoření.

Čtvrtek 8. 11. • 16.00 – 17.30
Průvod světel

V herně posedíme u kávy, pohrajeme si, v divadélku se do-
víme o Martinské tradici a na závěr se projdeme směrem 
do Centrálního parku. Nezapomeňte si přinést lampióny. 
Vstup 30 Kč za rodinu.

Pátek 30. 11. • 9.30
Adventní dílna pro dospělé

Výroba adventních věnců a vánočních dekorací. V ceně 
150 Kč je zahrnuto vše potřebné na vyrábění – rezervace tý-
den předem osobně, mailem nebo na 777 144 980.

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

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO

Janského 2189, 
Velká Ohrada, vchod zezadu

Pondělí

14.00 – 15.00 – tvoření pro rodiče a děti (od 2,5roku)
17.30 – 18.30 – cvičení pro těhulky
Úterý

10.00 – 10.45 – cvičení s miminky (od 3 měsíců)
Středa

16.15 – 17.00 – cvičení rodičů s dětmi (od 1,5 roku)
17.00 – 18.00 – volná herna 
Čtvrtek

 9.30 – 11.30 – volná herna
Pátek

10.00 – 10.45 – cvičení rodičů s dětmi

Neděle 11. 11. • 15.00
Strašidýlková cesta

Ve spolupráci s MČ Praha 13 pořádáme akci pro děti a  jejich 
rodiče – orientační běh s úkoly a strašidýlky.  Prezence od 
14.30 v centru, start v 15.15. S sebou si vezměte i převleky 
strašidel a podzimních motivů! Startovné 25 Kč.

Kontakty a přihlášky na skritciveskole@email.cz, tel. 
723 60 70 70, www.skritciveskole.estranky.cz.

TŘINÁCTKA – 
KŘESŤANSKÉ CENTRUM 
LUKA

Mukařovského 1986

Pondělky • 16.00 – 17.30
Dětský klub Savana

Outdoorový klub pro děti ve věku 5 – 9 let. Více na 
frantisek.duda@gmail.com.

Každá 2. středa v měsíci • 18.30 – 21.00 
Setkání klubu „young adults“. 

Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. Více 
na frantisek.duda@gmail.com.

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí 
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. Více 
na 775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Pátky • 16.00 – 16.45
Tancování na Třináctce

Pro kluky a holky od 9 do 13 let. Tancovat budeme irské a ži-
dovské tance, ochutnáme i scénický tanec a country. 
Vhodné pro úplné začátečníky. 

Více na www.klubrobinson.cz, u Evy Ždímalové 
na tel. 774 629 599, evka.zdimalova@email.cz.

Pátky • 17.00 – 18.30
Klub Robinson

Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. Sport, hry 
venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce pinče-
sová obíhačka s kámošema, pokec. Vše důležité včetně fotek 
z našich akcí najdete na www.klubrobinson.cz, vedoucí 
 Daniel Jokl, 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – každé listopadové pondělí mají vstup 
do zoo za korunu maminky s kočárky (dětmi v krosnách, 
šátcích apod.).

Sobota 10. 11.
Richard slaví 21. narozeniny

Přijďte spolu s námi oslavit narozeniny gorilího samce 
 Richarda.

Sobota 17. 11.
Křtiny komodských draků

Přivítejte s námi poslední vylíhnutá varaní mláďata. 

Sobota 24. 11.
Narozeniny lední medvědice Bory

Osobnost kampaně Seznamte se! slaví 26. narozeniny. Přijď-
te jí popřát i vy a ochutnejte medvědí zmrzlinu. 

Bližší informace nejen o programu získáte na 
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.                    připravila Eva Černá
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■  Ne 4. 11. MUZEUM GASTRONOMIE. Komentovaná prohlídka. Na Starém Městě praž-
ském v malebném domě, o kterém nacházíme první zmínku v roce 1401, je nově otevřeno 
unikátní muzeum zabývající se historií přípravy pokrmů a vývoje kuchyní od pravěku 
do současnosti. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 9.45 před vchodem do muzea (ul. Jakubská 12, Praha 1, 
Staré Město). Jednotná cena 100 Kč. Nina Provaan Smetanová (kurátorka muzea)
■  So 10. 11. ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Děti se 
mohou těšit na prohlídku apoštolů zblízka, prohlédnou si starodávné síně a také se-
stoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budeme řešit zábavné úkoly 
a na závěr čeká děti vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Dopo-
ručujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10.00 před vstupem do turistic-
kého informačního centra Staroměstské radnice. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené 
vstupné do objektu 25 Kč. (Průvodci PIS).
■  Ne 11. 11. ROTUNDA SV. MARTINA NA VYŠEHRADĚ. V tento den si připomínáme 
oblíbenou postavu raně křesťanských legend – sv. Martina. Rotunda byla vybudována 
v 11. stol. a má pseudorománský interiér. Seznámíme se nejen se svatomartinskou le-
gendou, ale i s pohnutými osudy jedné z nejstarších architektonických památek 
na území Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít 
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14.00  před rotundou sv. Martina. Cena 100/70 Kč 
+ jednotné vstupné do objektu 30 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal
■  Čt 29. 11. ALFONS MUCHA: SLOVANSKÁ EPOPEJ. Komentovaná prohlídka. Svě-
tově nejproslulejší český moderní umělec Alfons Mucha (1860–1939) získal mezinárodní 
slávu v Paříži na přelomu 19. a 20. století díky své originální secesní dekorativní tvorbě. 
Smysl vlastního života ale spatřoval v díle, jež považoval za mnohem závažnější – v sou-
boru dvaceti monumentálních obrazů Slovanská epopej, na němž pracoval v letech 
1912–1926. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Začátek akce v 15.30 před vstupem do Veletržního paláce (zastávka 
tram. č. 12, 17, 24 Veletržní palác). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do ob-
jektu 90 Kč. Marie Hátleová

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

 POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

Tuto zajímavou ulitu vyfotografoval v Centrálním parku pan Roman Černý z Lu-
žin. Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 
300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

Kuchyňský koutek

Lasagne alla Forno
Suroviny: Plátky lasagne, mleté maso, 
cibule, mrkev, celer, sůl, pepř, vegeta, 
česnek, rajčatový protlak, olej, šunka, 
žampiony, sýr a smetana na vaření

Postup: Mrkev, celer a cibuli nastrou-
háme a orestujeme na oleji. Přidáme 
mleté maso s rajčatovým protlakem, 
ochutíme solí, pepřem, vegetou a rozdr-
ceným česnekem. Vše necháme povařit 

cca 15 minut. Mezitím si dáme vařit 
plátky lasagne v osolené vodě 
do měkka. Do zapékací misky poklá-
dáme v tomto pořadí: plátky lasagne, 
masová směs, nakrájené žampiony se 

šunkou. Toto zopa-
kujeme dvakrát až 
třikrát podle množ-
ství připravených 
surovin, vše zakon-
číme plátky las-
agne. Posypeme 
sýrem, zalijeme 
smetanou a v pře-
dehřáté troubě 
 pečeme do zlatova.

Recept přináší Pizzerie Nostalgie, 
Na Hvížďalce 25, Malá Ohrada. 
Provozní doba: Po - Ne 15.00 –24.00, 
http://pizzerienostalgie.unas.cz.

■   „Pane, nezasáhl vás někdy blesk?“
   „Ani nevím, pane doktore. Když je 

člověk patnáct let ženatý,  takové 
maličkosti si ani nepamatuje.“

■  „Pepíčku, modlíte se před jídlem?“
 „Jen když máme houby, které sbíral 

táta.“

■   „Martine, dostal jsi doma výprask za 
tu čtyřku na vysvědčení?"

TO JSOU TEDA FÓRY
 „Nedostal, naši se pohádali, po kom jsem 

tak hloupej, že na mě jaksi zapomněli."

■  Žena: „Dneska ráno v metru vstali tři 
mladí muži, aby mi uvolnili místo!

 Muž: „A vešla ses?“

■  „Mami, nezdá se ti, že má táta nějaké 
zapadlé oči?"

   „Nestarej se, až uvidí tvoje vysvědčení, 
však on je vyvalí!"



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2012 39

Čtenářská soutěž

Letošní předposlední Čtenářská soutěž vás zavede do Rakouska, do země, která skýtá 
mnoho možností nejen milovníkům umění, kulturních a historických památek, ale 
také celoročního sportovního vyžití. A protože se blíží zima, mohli bychom zmínit na-
příklad Kitzbühel, ležící mezi horskými vrcholy Kitzbüheler Horn a Hahnenkamm. 
Na jeho svazích se pořádají závody světového poháru v alpském lyžování. Dalším ze 
známých míst jsou lázeňská obec a nejnavštěvovanější stejnojmenná oblast Ra-
kouska Zell am See. Najdete tu vše, co si lze představit pod pojmem aktivní dovolená. 
Rakousko ale nabízí mnohem více. Za prohlídku určitě stojí Salzburg, kde se narodil 
slavný skladatel Wolfgang Amadeus Mozart. Jen málokdo při jeho návštěvě vynechá 
zámek Hellbrunn s parkem, fontánami a zoologickou zahradou, pevnost Hohensalz-
burg nebo zámek Aigen. V bezprostředním podhůří Alp leží město Innsbruck s rene-
sančním zámkem Ambras nebo klášterem Wilten. Dříve, než se přes 1 800 m dlouhou 
lanovkou vydáte ze středu města na Hungerburg, můžete ještě v historickém centru 
navštívit hrádek Ottoburg z 15. století... I další město je plné tradic a historie. Schön-
brunn a jeho zahrady, galerie výtvarného umění Belvedere, Mozarthaus, nejslavnější 
rakouský zábavní park Prater … To vše stojí za pozornost. Stejně jako dominanta 
centra města postavená v gotickém stylu. Jejím nejvyšším bodem je jižní věž vysoká 
137 metrů. Vystoupejte 343 schodů do věžní místnosti a pokochejte se nádherným 
výhledem... Už víte jak se jmenuje město a jedna z jeho dominant?

Listopadová křížovka

Pokud někdy zavítáte do Stodůlek, 
nezapomeňte navštívit nově ote-
vřený módní butik Be yours. Tento 
malý příjemný obchůdek, který se 
nachází na adrese Blattného 6, 
v blízkosti metra Hůrka, vám nabízí 
spoustu rozverných kousků oble-
čení z vlastní tvorby i tvorby jiných 
známých značek, nádherné šperky 

z různých koutů světa a další módní doplňky. Veškeré zboží je za velmi příznivé ceny 
a je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Od listopadu si zde také můžete oblečení vypůjčit. Budete-li chtít vyrazit do spo-
lečnosti, na večírek s přáteli nebo na schůzku, můžete si z několika nádherných šatů 
vybrat ty pravé. Nemusíte tak zbytečně utrácet za nové šaty, které vám pak budou 
zbytečně viset ve skříni. V neposlední řadě vám Be yours může nabídnout odbornou 
konzultaci při přeměně vašeho šatníku.

Přijďte se podívat, poradit se a strávit příjemné chvilky. U nás si může každá žena 
říci: … (viz tajenka). V obchůdku nás najdete od úterý do čtvrtka od 15.30 do 19, 
v pátek od 9 do 12 hodin. Více na www.beyours.cz, www.facebook.com/beyours.cz.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. listopadu. 
Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Zářijová tajenka: MŮŽEME POZITIVNĚ OVLIVNIT HOJENÍ TKÁNĚ
Výherci: Milan Čihák, Stodůlky •  Lenka Průchová, Stodůlky •  Magda Fleková, Lužiny

připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek 

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli město Bratislava a jednu z jeho do-
minant Bratislavský hrad.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Eliška Svobodová, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Růžena Bílková, Stodůlky
Jitka Slívová, Nové Butovice
Květa Wienerová, Nový Rychnov
             

Soutěžní otázky na listopad:
1.  Kdy změří naši hokejbalisté své síly s celkem Testa OEZ Letohrad?
2. Folklorní soubor Lučinka slaví významné jubileum. Jaké?
3. Kde najdete kostel se zázračnou studánkou a jeskyní poustevníka Ivana?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1. Kolik družstev dobrovolných hasičů se zúčastnilo letošního ročníku soutěže Stodů-

lecký vodník? 6 sedmičlenných družstev
2. Které druhy odpadů můžeme odkládat v mobilních sběrných dvorech? Objemný 

odpad, dřevěný odpad, odpad ze zeleně, kovy
3. Kdy a kde se budou konat letošní Halové hry dětí? 20. října v bazénu a hale 
 SK Motorlet

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Ivana Labská, Praha 4

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