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Sdělení úřadu a městské části
Elektronické občanské průkazy již od ledna
Dne 1. 1. 2012 vstupuje v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, která přináší zásadní změnu – nově se budou vydávat tzv. elektronické
občanské průkazy. V rámci legislativního procesu se bohužel nepodařilo odložit
účinnost novely k datu 1. 1. 2014.

O vydání stávajícího občanského průkazu (se strojově čitelnými údaji) lze požá-
dat nejpozději do 14. 12. 2011 u úřadu příslušného pro vydání občanského prů-
kazu. Pokud občan podá žádost u jiného (nepříslušného) obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, bude žádost zpracována a stávající typ OP vydán pouze
tehdy, pokud bude žádost podána nejpozději do 30. 11. 2011.

Žádosti o e-pasy přijímáme jen
do 19. prosince
V souvislosti s technickými změnami způsobenými
novou legislativou je nejzazší termín
pro podání žádosti o vydání e-pasů v tomto roce
stanoven na 19. 12. 2011, na zastupitelském
úřadě lze podat žádost nejpozději do 16. 12. 2011.

Do 19. 12. lze také podat žádost o zápis titulu do
vydávaného e-pasu. Do již vydaných cestovních
pasů typu„BLESK“ a e-pasů je možné zapsat titul do
31. 12. 2011. Od 1. 1. 2012 se již tituly do cestov-
ních dokladů zapisovat nebudou.

Upozornění na odstávky systému
Kvůli technickému zabezpečení přechodu na nové občanské průkazy proběhnou dvě
nezbytné odstávky systému cestovních dokladů s biometrickými prvky:
v pátek 18. 11. 2011 a ve dnech 27. - 30. 12. 2011.

V těchto termínech nebude možné přijímat žádosti o vydání e-pasů ani vydávat
biometrické cestovní pasy. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k tomu, že předpokládáme větší vytížení přepážek určených k přijí-
mání žádostí o vydání OP i cestovních pasů, upozorňujeme na možnost objednání
termínů prostřednictvím objednávkového systému, který umožňuje rezervaci schů-
zek přes internet a zkrátí tak čekací dobu na minimum. Rezervační formulář je k dis-
pozici na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit. K rezervaci je možné využít
i informační terminály v 1. patře radnice.

Bližší informace vám poskytnou pracovnice občansko-správního odboru na
tel. 235 011 517, 235 011 507 nebo je naleznete na www.praha13.cz.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

Změny dopravního značení až v příštím roce
V souvislosti s plánovanými změnami dopravního značení na Velké Ohradě, které
měly být realizovány v letošním roce, jsem vás v minulém vydání informoval o jejich
odložení. Technická správa komunikací hlavního města Prahy nemohla dodržet plá-
novaný červnový termín z důvodu přijatých úsporných opatření. V současné době
jsme byli informováni o možnosti realizace v tomto období. Součástí projektové do-
kumentace jsou i bezpečnostní úpravy přechodů pro chodce v Červeňanského ulici,
včetně vyznačení vodorovných dopravních značek a další vodorovné dopravní
značky budou vyznačeny na komunikacích uvnitř zóny s dopravním omezením.
Vzhledem k nízkým teplotám a sychravému podzimnímu počasí není možné vodo-
rovné značení realizovat v požadované kvalitě. Praha 13 nesouhlasí se zahájením in-
stalace svislých dopravních značek v letošním roce bez odpovídajícího doplnění
vodorovným značením. Všechny změny dopravního značení musí být provedeny
v souladu se schválenou projektovou dokumentací současně, tedy za vhodných kli-
matických podmínkek v příštím roce. Náhradní termín včas oznámíme.

Aleš Mareček, zástupce starosty

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek
19. ledna 2012 od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 20. ledna od 13.00 do 17.00 hodin.

K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu.

Podrobné informace o všech základních školách najdete na jejich internetových
stránkách, přístupných také ze sekce Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Kontakty na jednotlivé politické kluby v rámci Zastupitelstva MČ Praha 13
Česká strana sociálně demokratická . . . . . . . . . . . . . . . inm@volny.cz, http://praha13.cssd.cz
Komunistická strana Čech a Moravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . janzemanekolog@seznam.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=

Občanská koalice Prahy 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 606 266 516, panocha@volny.cz
Občanská demokratická strana . . . . . . . . . . . . . . tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.odspraha13.cz
Strana zelených a občané Prahy 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz, www.praha13.zeleni.cz
TOP 09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vojtech.seferna@top09praha13.cz,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku zadanou v jednacím řízení bez
uveřejnění na Dořešení stavby zateplení
objektu ZŠ Kuncova 1580 – vícepráce
společnosti Prominecon Group, a.s.,
neboť nabídka obsahovala všechny sou-
části požadované zadavatelem v zadáva-
cích podmínkách a schválila návrh
Dodatku č. 3 k prováděcí smlouvě č. 4
předložený spol. Prominecon Group, a.s.

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku zadanou v jednacím řízení bez
uveřejnění na Dořešení stavby zateplení
objektu ZŠ Klausova 2450 – vícepráce,
II. část, která byla podána společností Vl-
tavín Holding stav. podnik, s.r.o., neboť
nabídka obsahovala všechny součásti
požadované zadavatelem v zadávacích
podmínkách a schválila návrh Dodatku
č. 2 k prováděcí smlouvě č. 12 předlo-
žený spol. Vltavín Holding stav. podnik,
s.r.o.

SCHVÁLILA
předložený návrh nařízení hl. m. Prahy,
kterým se mění vyhláška č. 39/1997 Sb.
hl. m. Prahy, o schůdnosti místních ko-
munikací, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASILA
s umístěním sídla společnosti Revma
Praha s. r.o. na adrese Poliklinika Lípa
Centrum Nové Butovice, Seydlerova
2451, Praha 5

SOUHLASILA,
aby ZŠ Bronzová 2027 odprodala ZŠ Vel-
vary podpůrné pomůcky pro tělesně posti-
ženého žáka v celkové hodnotě 6 334 Kč

SCHVÁLILA
předloženou Strategii rozvoje městské
části Praha 13

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podaná uchazečem spol. NIPOS s.r.o., se
sídlem Hubičkova 888/2, 143 00 Praha 4
a schválila návrh smlouvy o dílo předlo-
žený spol. NIPOS, s.r.o.

ZRUŠILA
podlimitní veřejnou zakázku na služby
vyhlášenou formou zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění, na Ostrahu Radnice MČ
Prahy 13 v souladu s § 84 odst. 2 písm.
e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění

SOUHLASILA
se stavbou Praha 13 - Stodůlky, Mládí
2245/2-kNN nabíjecí sloupek pro elektro-
mobily za těchto podmínek: - budou za-
chována 2 stávající parkovací místa pro
zdravotně a tělesně postižené osoby -
před zahájením prací bude uzavřena vý-
půjční smlouva - investor se zaváže pře-
vzít záruky za stavbu povrchu chodníku
v místě výkopových prací, dozor stavby
zajistí prostřednictvím spol. Vltavín Hol-
ding stavební podnik, s.r.o.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Bruslení začíná 17. listopadu
Letošní bruslařská sezona začne na Školním zimním stadionu Bronzová (ulice U Jezera, ne-
daleko metra Luka) ve čtvrtek 17. listopadu, otevřeno bude 9.00 - 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, za 1 pár nových 60 Kč)
Po - pá: 17.00 - 18.00, so - ne: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00
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Zajímalo by mě, zda bude někdy pokra-
čovat budování Centrálního parku,
nebo zůstane nedokončený?
Vzhledem k rozpočtovým mož-
nostem hl. města Prahy probíhal
v posledních letech pouze výkup
některých soukromých pozemků
v rámci Centrálního parku.

Kromě toho Praha 13 z vlast-
ních prostředků vybudovala např.
minigolf, několik hřišť, sociální
zařízení a venkovní posilovnu.
Díky výkupu pozemků se poda-
řilo vytvořit další ucelené části
parku, které je možno rozvíjet.

V letošním roce našlo hl. město
Praha ve spolupráci s naší měst-
skou částí konečně prostředky,
aby mohlo investovat do rozvoje
Centrálního parku a v říjnu za-
čaly stavební práce. Jedná se
o čtvrtou etapu výstavby parku
s předpokládaným nákladem
21 milionů korun. V projektu
pokračuje Architektonický atelier
Arkáda pod vedením Ing. arch.

pokračování bude nově zpevněna
štěrková cesta od horní retenční
nádrže až k podchodu pod Oistra-
chovou ulicí u Mlejna. Rozšířena
a zpevněna bude také příčná pě-
šina od retenční nádrže k ulici
U Jezera a stanici metra Luka.
Pro spočinutí v příjemném pro-
středí by mělo být v parku nově
rozmístěno na 40 nových laviček,
hlavně podél nově vybudovaných
cest.

Pro bezpečnost v parku je pod-
statné také doplnění veřejného
osvětlení, zejména nejfrekvento-
vanějších tras ve východní části
parku kolem Nepomuckého ryb-
níka. Celkem by mělo přibýt asi
90 lamp podél téměř dvou kilo-
metrů cest. Dětské hřiště u Ne-
pomuckého rybníka bude
vybaveno novým zavlažovacím
zařízením trávníků a pítkem
s pitnou vodou pro návštěvníky
hřiště i projíždějící cyklisty
a bruslaře.

Důležitou součástí budování
parku jsou samozřejmě nové
výsadby stromů a keřů, které se
soustředí do severní poloviny
parku v celé jeho délce, od haldy
Makču Pikču až po Oistrachovu
ulici ve Stodůlkách. Budou
zde vysazeny menší skupinky
stromů, které uzavřou plochu
parku od severu, podobně malé
skupiny stromů budou vysazeny
východně od horní retenční ná-
drže. Bude ale nutné také ká-
cení. Plocha západně od horní
nádrže je zarostlá náletovými

Václava Valtra, který byl od po-
čátku autorem urbanistické kon-
cepce Jihozápadního Města
a Centrálního parku. Projekt dal-
ších výsadeb zeleně připravuje
Ing. Vít Doležel, který se také
podílel na původním projektu.

Prioritou je tentokrát dotvo-
ření cestní sítě, a to jak doplnění
chybějících tras, tak i dokončení
asfaltových povrchů na existují-
cích mlatových a štěrkových ces-
tách, které budou moci kromě
pěších a cyklistů využívat také in-
line bruslaři. Vytvoří se tak na-

příklad ucelený okruh kolem
Nepomuckého rybníka. V parku
celkem přibude 4 500 m2 asfalto-
vých cest, 900 m2 cest ze zám-
kové dlažby a cca 20 m2 ploch
z mozaikové vápencové dlažby
na odpočivných plochách s lavič-
kami. V Severní aleji bude do-
končena chybějící cesta - bude ze
zámkové dlažby doprovázená od-
počivnými plochami. Jako její

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

dřevinami a nahodile vysáze-
nými jehličnany. Zde se počítá
s vyčištěním náletových dřevin,
s probírkami ve skupinách
stromů a terénními úpravami
prudkých svahů.

Celkem budou v parku od-
straněny 4 větší stromy a pročiš-
těny skupiny stromů, následně
ale bude vysazeno 62 stromů,
přibližně 600 keřů a založeno
740 m2 pásů z kvetoucích trva-
lek podél platanové aleje i nava-
zujícího stromořadí javorů.

Některé práce v parku můžete
vidět již nyní, hotovo by mělo být
v průběhu jarních měsíců.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
máme tady podzim v plné síle. Přesouváte se do tepla svých domovů a z křesla se natáh-
nete pro svůj nový STOP, abyste se dozvěděli, co vás v listopadu čeká. Kalendář akcí na-
jdete na stranách 34 - 37, upoutávku na televizní vysílání TV13 na straně 37. Tématem
tohoto čísla je připravované zateplení poliklinik a také smělé plány stodůlecké Diakonie
na rozšíření svých prostor. Kolegyně Eva Černá připravila rozhovor s radním Jaromírem
Vackem a Dagmar Roubalová z KD Mlejn položila několik otázek herečce Janě Šulcové.
V rubrice Přírodní krásy Prahy 13 vám Dana Céová představí Arboretum u Albrechtova vrchu.

Závěrem bych rád požádal všechny přispěvatele – posílejte nám jen kvalitní fotogra-
fie s rozlišením minimálně 300 dpi. Fotografie z mobilních telefonů nebo obrázky o veli-
kosti 90 kB nemůžeme použít. Bude-li váš příspěvek zajímavý, bude v takovém případě
zveřejněn bez obrázku. Posílejte ale prosím stručné a věcné texty, nejlépe do 10 -15
řádek, protože dlouhé články se nám prostě do STOPu nevejdou a jejich krácení je časově
velmi náročné. Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.

Přejeme příjemné čtení. Samuel Truschka, šéfredaktor

Slovo ŠÉFrEdaKtora

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

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

KontaKty na radnici

Stodůlecký posel
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ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka
textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná in-
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Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Diakonie stále usiluje o zkvalitňování služeb
pro své klienty, chce jim nabídnout příjemné
domácí prostředí a pohodlné zázemí. Proto
se postupnými kroky snaží objekt ve Vla-
chově ulici rozšiřovat a adaptovat pro potřeby
klientů se specifickými požadavky, např. za-
jistit takovou nezbytnost, jakou je pro nepo-
hyblivé klienty výtah do 1. patra.

V roce 2009 se uskutečnila první etapa,
spočívající v rozsáhlé rekonstrukci 1. patra,
které využívá denní a týdenní stacionář.
Vznikly zde nové prostory včetně sociálního
zařízení. Náklady na tuto část rekonstrukce
činily přes 5 milionů Kč. Dále bylo realizo-
váno kompletní zateplení celého objektu.

V letošním roce byla důležitým krokem
obnova zahrady a také zprovoznění nového
zvedacího systému pro klienty se sníženou
pohyblivostí, který je přepravuje po stacionáři
pomocí speciální kladky. Nově zrekonstruova-
ná zahrada s moderními dřevěnými herními
prvky, která byla slavnostně otevřena
22. září, bude k dispozici všem klientům stře-
diska a školy a v budoucnosti i širší veřejnosti.
Diakonie děkuje nadačnímu fondu Slunce
v duši, paní Elizabeth Neale, která uspořádala
sbírku, pracovníkům firmy Siemens za fyzic-

kou pomoc při nátěru plotu, radnici Prahy 13
za vstřícnost a všem dobrodincům za dary.

Středisko Diakonie má ale připravené i další
studie na zlepšení funkčnosti objektu. V sou-
časnosti má budova přízemí a pouze nad třeti-
nou objektu 1. patro. Obytné, denní a školní
prostory v přízemí jsou dostupné jedině pro-
cházením přes jednotlivé učebny a místnosti
lemující vnitřní nezastřešená atria. V objektu
chybí větší společenská či shromažďovací míst-
nost, zázemí pro dílny a speciální terapie.

V rámci dalších etap rekonstrukce se proto
počítá s dostavbou nových prostor v nadzem-
ním podlaží a s rekonstrukcí přízemí. Ně-
které jeho části jsou již v havarijním stavu.
Kromě sítí je třeba upravit dispozice čtyř tříd
speciální školy a jejich zázemí. Dále zde
vznikne dílna pro klienty s nižším stupněm
postižení.

V dostavěném patře bude vytvořen prostor
pro společné aktivity klientů a jejich rodičů,
zázemí pro dílny a terapii. Bude také možné

rozšířit denní a týdenní stacionář pro další
klienty a komunitní bydlení pro lidi s posti-
žením, umožňující sdílení s rodiči nebo ka-
marády ze školy. Dále by zde měla být
stimulační místnost pro klienty s nejtěžším
postižením.

A to nejzajímavější nakonec – spojením
obou atrií a jejich zastřešením se získá krytý
centrální prostor, který umožní bezbariérové
propojení všech provozů a může sloužit jako
chybějící jídelna. Především však vznikne
společenský shromažďovací prostor - jakési
komunitní centrum, které poskytne zázemí
nejen uživatelům s kombinovaným postiže-
ním, ale i jejich rodičům a přátelům a umožní
pořádání akcí pro širší veřejnost. Toto velké
atrium bude lehce dosažitelné ze zahrady,
z parkoviště i z ulice.

Naprosto prvořadým úkolem je však nyní
řešení současných velmi vysokých nákladů na
energie, které si vyžádá radikální zásah do sy-
stému vytápění.

Předpokladem pro realizaci všech smělých
plánů, která si vyžádá náklady v desítkách
miliónů korun, je samozřejmě shromáždění
finančních prostředků. Zahájeno bylo uspo-
řádáním III. Bienále a bude pokračovat
i v příštím roce. Případní dárci nebo sponzoři
mohou přispět např. na účet č.
0127747339/0800 u České spořitelny. Jak
říká heslo letošního Bienále: Dejte nám
(našim klientům) místo ve svém srdci!

Jakub Suchel a Samuel Truschka

Téma STOPu

Středisko Diakonie Českobratské církve evangelické ve Stodůlkách je jedním z nejdůležitějších
pražských center péče o zdravotně postižené, hlavně o osoby s kombinovaným postižením. Od
roku 1994 poskytuje sociální a terapeutické služy dětem, mládeži a dospělým lidem s postižením
a jejich rodinám. V první řadě provozuje denní a týdenní stacionář, poskytuje ranou péči,
odlehčovací služby a sociálně terapeutické dílny. V téže budově sídlí spolupracující speciální
mateřská a základní škola, kterou Diakonie provozuje.

Slavnostní otevření obnovené zahrady

Zastřešením atria by mělo vzniknout jakési
komunitní centrum

Takhle by mohlo středisko vypadat po
dostavbě patra a zastřešení atria

Nové zvedací
zařízení pomáhá

při přepravě klientů

Diakonie se dívá dopředu
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Téma STOPu

V letošním roce městská část završila realizaci důležitého
projektu v oblasti energetických úspor. Projekt Odpovědné
školy Prahy 13 spočíval v zateplení všech školních budov,
ve změně jejich topných systémů a v dalších opatřeních na
úsporu elektřiny a vody, což vede k úspoře až 50 % nákladů.
V průběhu 10 let tak radnice ušetří 240 milionů korun a navíc
veškeré náklady na změnu topných systémů budou hrazeny
až dodatečně a pouze z těchto úspor. Dalšími významnými
veřejnými budovami ve vlastnictví Prahy 13, ve kterých chce
městská část provést opatření směřující k energetickým
úsporám, jsou tři polikliniky – největší Lípa Centrum Nové
Butovice a dvě menší - poliklinika Hostinského ve Stodůlkách
a poliklinika Janského na Velké Ohradě.

Také tyto budovy byly postaveny již před lety
v rámci výstavby sídlišť a jejich konstrukční
řešení a tepelně izolační parametry neodpoví-
dají současným požadavkům. Polikliniku Jan-
ského převzala Praha 13 teprve před několika
lety od hlavního města Prahy v poměrně
špatném stavu. Musely zde být provedeny ná-
ročné stavební zásahy do statiky budovy, aby
mohla být nadále provozována. Potom zde
proběhly vnitřní úpravy, aby v objektu mohla
sídlit úřadovna České pošty, která na Velké
Ohradě citelně chyběla. Přestože budova pro-
šla částečnou rekonstrukcí, to hlavní ji teprve
čeká, stejně jako zbývající dvě zdravotnická
zařízení – zateplení vnějšího pláště.

Zastupitelstvo MČ Praha 13 schválilo tento
záměr v roce 2010. Ve spolupráci se společ-
ností Seven Energy, s.r.o., která se specializuje
na projekty ke snížení energetické náročnosti
budov, bylo zajištěno zpracování projektové
dokumentace. V těchto měsících probíhá ve-
řejná zakázka na dodavatele staveb, výsledky
by měly být známy v průběhu listopadu.

Jaké konkrétní úpravy polikliniky čekají?
Poliklinika Janského se dočká zateplení ob-
vodového pláště, výměny výplní otvorů obvo-
dového pláště a zateplení konstrukce střechy.
Před montáží zateplovacího systému bude
provedena sanace degradovaných částí stěno-
vých panelů. Po obvodu objektu bude vybu-
dována drenáž. K zateplení stěn poslouží
certifikovaný zateplovací systém o tloušťce
120 mm, a to včetně soklu a základu pod te-

rénem. Původní okna budou vyměněna za
plastová s nízkou prostupností tepla. Na stře-
chu přijde tepelný izolant tloušťky 200 mm
a nová hydroizolační vrstva z asfaltových pásů.

Poliklinika Hostinského dostane také svis-
lou tepelnou izolací tloušťky 120 mm. Před tím
ale musí být demontovány původní plechové
obvodové panely typu Feal a namísto nich
bude vyzděna stěna z pórobetonového zdiva.
Po obvodu objektu bude také provedena dre-
náž. Budou namontována nová plastová okna s
nízkou prostupností tepla, místo původních
otáčivých budou okna dvoukřídlá. Vstupní por-
tál bude z hliníkových profilů. Okna všech or-
dinací budou vybavena vertikálními textilními
žaluziemi. Střešní plášť bude zateplen tepel-
ným izolantem tloušťky 250 mm a pokryt hy-
droizolační vrstvou z asfaltových pásů.

Stavba bude rozdělena do etap po pa-
trech, ordinace budou vystěhovány pouze

po dobu výměny výplní otvorů a finálních
úprav interiérů.

Poliklinika Lípa Centrum Nové Butovice
bude mít také nově provedenou fasádu. Pů-
vodní meziokenní neprůhledné panely budou
demontovány a namísto nich bude vyzděna
stěna z pórobetonových tvárnic, na kterou
přijde izolační souvrství s tepelnou izolací
120 mm. Zateplen bude i přístřešek u hlav-
ního vstupu. Po obvodu bude zároveň prove-
dena drenáž. Členění většiny oken se změní -
namísto dvoukřídlých se nainstalují troj-
křídlá. Zateplena bude samozřejmě i střecha,
přičemž se bude brát ohled na prostory hníz-
dění rorýse obecného. Stavba bude rozdělena
do etap po jednotlivých fasádách, každá ordi-
nace bude tedy vystěhována pouze na ne-
zbytně nutnou dobu – při výměně oken
a finálních úpravách interiérů.

Všechny tři polikliniky také samozřejmě
dostanou novou barevnou fasádu, která vý-
razně zlepší celkový vzhled objektů.

Stavební úřad již vydal potřebná stavební
povolení a práce by tak mohly začít na jaře
příštího roku. Plánované práce by měly být
kompletně dokončeny v průběhu roku 2013.
Náklady na realizaci byly projektanty od-
hadnuty na 60 miliónů korun. Reálná cena
se ale bude samozřejmě odvíjet od nabíd-
kové ceny vítěze veřejné zakázky. Protože
jde o snížení energetické náročnosti, má
městská část přislíbenou dotaci ze Státního
fondu životního prostředí.

Samuel Truschka

Po školách přicházejí na řadu polikliniky
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Poliklinika Lípa ušetří za topení
a dostane novou tvář

Zateplení zlepší také vzhled polikliniky Hostinského

Návrh nové fasády polikliniky Janského



Od 3. do 7. října mohli návštěv-
níci radnice vidět výstavu bez-
mála 50 výtvarných děl v rámci
III. ročníku Bienále pro Diako-
nii a některé případně zakoupit.
Cílem benefiční
akce s mottem
„Dejte nám
místo ve svém
srdci“ bylo zís-
kání peněžních
prostředků na
dostavbu Stře-
diska Diakonie
ČCE ve Stodůl-
kách. V Bienále
bylo nabízeno
celkem 170 vý-
tvarných děl, vě-
novaných 60 umělci. Výstava
začala slavnostní vernisáží, na
které promluvili zástupce sta-
rosty Aleš Mareček, ředitel Stře-
diska Diakonie Českobratrské
církve evangelické ve Stodůlkách
Jakub Suchel, ředitel Diakonie
ČCE David Šourek a farář Petr
Hudec z Farního sboru ČCE
z Dejvic. Tento sbor je patronem
stodůleckého střediska a celé
Bienále pořádal. O hudební do-
provod večera se postaral sbor
Naši pěvci.

Souběžně proběhla také pro-
dejní výstava v modlitebně Far-
ního sboru ČCE v Dejvicích.
Do konce výstavy se prodala díla
za 330 tisíc korun. Ostatní ne-

prodaná díla jsou ale i nadále
k zakoupení. Chcete-li Diakonii
pomoci, najdete je na adrese
www.bienaleprodiakonii.cz, kde
je možné si díla prohlédnout
a objednat. Stodůlecké středisko
Diakonie je významným cen-
trem péče o zdravotně posti-
žené, zejména o osoby
s kombinovaným postižením.
Více se o jeho aktivitách a sta-
vebních záměrech dozvíte
v článku na str. 4.

Samuel Truschka

Zakoupením obrazů
pomůžete Diakonii
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Kaleidoskop

Pravděpodobně nejmodernější
oční chirurgický laser v České re-
publice, femtosekundový laser
německé firmy Technolas, byl
v pondělí 10. října slavnostně
zprovozněn na Oční klinice JL
v Nových Butovicích.

„Přístroj je vybaven unikátním
patentovaným systémem Intracor,
určeným ke korekci presbyopie,
tedy vady čočky oka charakterizo-
vané nutností nosit brýle na čtení,“
řekl ředitel kliniky MUDr. Ján
Lešták. „Laser při operaci šetrně
zasahuje pouze uvnitř tkáně ro-
hovky bez porušení jejího povr-
chu. Bude využíván také ke
korekci astigmatizmu (nerovno-
měrného zakřivení rohovky)
a k dalším chirurgickým zákrokům
na rohovce.“ V lednu 2012 bude
přístroj doplněn modulem, který
umožní provádět laserem nejčas-
tější oční operaci - šedého zákalu.
Díky optické koherentní tomogra-
fii, kterou je přístroj vybaven, bude
možno tento zásah provádět přes-
něji, bezpečněji a šetrněji.

„Oční klinika na Slunečním
náměstí má západoevropskou
úroveň a vynikající pověst,“ řekl
na slavnostním setkání starosta
David Vodrážka. „Laser a nová
oddělení jsou velkým přínosem

nejen pro obyvatele Prahy 13, ale
také pro celou Prahu i mimopraž-
ské pacienty, které klinika léčí.“
Známý fotograf Jadran Šetlík,
který vyzdobil čekárny svými díly,
vyjádřil přesvědčení, že pokud
pacienti při příchodu na kliniku
jeho fotografie neuvidí, pak při
odchodu určitě ano.

Laserové pracoviště bylo před-
staveno současně s dalšími novými
odděleními v budově Oční kliniky
MUDr. Jána Leštáka na Sluneč-
ním náměstí (V Hůrkách 1296).
Po odstěhování pobočky ČSOB,
která zde byla v podnájmu, vznikly
rekonstrukcí prostor tři další oční
ordinace a nově také ordinace gy-
nekologie a dermatovenerologie.
Vedle oční kliniky v budově dosud
působila oddělení neurologie,
ORL, interna, endokrinologie, di-
abetologie, zubní a alergologie
v rámci Ambulantního centra pro
choroby hlavy a krku. Od března
2009 je v přístavbě budovy v pro-
vozu moderní magnetická rezo-
nance, která slouží např.
k nejpodrobnějšímu a přitom
šetrnému funkčnímu vyšetření
mozku. Podrobnější informace
o pracovištích kliniky najdete na
www.eyecentrum.cz.

Samuel Truschka

Na oční klinice operují
nejmodernějším laserem
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Kaleidoskop

V úterý 4. října byly v bezbari-
érovém domě v Kodymově ulici
čp. 2526 v Nových Butovicích
slavnostně otevřeny dvě nové
provozovny - mléčný bar a pro-
dejna výrobků chráněné dílny.

Mléčný bar Bílá vrána je dílem
občanského sdružení PO-
HODA, které ve stejném ob-
jektu provozuje chráněné bydlení
a poskytne v provozovně pra-

covní místa lidem s mentálním
postižením. Mléčný bar se chce
zaměřit v prvé řadě na maminky
s dětmi (nekuřácké prostředí,
dětský koutek a přebalovací pult),
na školáky (cenově dostupné sva-
činy) a seniory (příjemné pose-
zení u dobré kávy a zákusku).
Cílem projektu je poskytnout
práci lidem s postižením a vytvo-
řit příjemné místo k setkávání

a trávení volného času pro obyva-
tele sídliště. Otevřeno je v pra-
covní dny od 10 do 18 hodin.

Současně byla v sousedním
vchodu slavnostně otevřena pro-
dejna výrobků chráněných dílen
občanského sdružení PROSAZ.
Chráněná dílna vytváří pracovní
příležitost pro muže i ženy, kteří
jsou vzhledem k rozsahu svého
postižení jinde „nezaměstna-

telní”. Mezi hlavní druhy sorti-
mentu patří např. mýdla, svíčky
z včelího vosku, ručně malované
hedvábné šátky a kravaty, kožené
obrázky, šperky z korálků, kolíč-
kový nábytek, bločky, papírové
krabice a tašky, magnety, těžítka,
prostírání, přáníčka a další dár-
kové předměty. Otevřeno je
denně od 7 do 19 hodin.

Slavnostního otevření se
zúčastnili: ředitelka Pohody
Lucie Mervardová, předsedkyně
sdružení Prosaz Iveta Pešková,
zástupce starosty Prahy 13 Aleš
Mareček a herec Václav Vydra.
Odpoledne v obchůdku prodá-
vala také herečka a modelka
Agáta Hanychová. Po celý den
probíhal souběžně s prodejem
výrobků workshop, kde si zá-
jemci mohli některé techniky
vyzkoušet.

Obchůdek i mléčný bar jsou tu
pro vás, zajděte se tam podívat!

Samuel Truschka

Dvoudenní osvětovou
akci Každý svého zdraví
strůjcem uspořádalo ve
dnech 26. a 27. září na
Slunečním náměstí v
Nových Butovicích ob-
čanské sdružení Liga
proti rakovině Praha.
Výstavu zaměřenou na
prevenci rakoviny slav-
nostně zahájila ředi-
telka Ligy Iva Kurcová společně s
předsedkyní sdružení České
ILCO Marií Ředinovou
a starostou Prahy 13 Davidem
Vodrážkou, který nad akcí pře-
vzal záštitu.

Liga proti rakovině Praha je
nezisková organizace, která se již
20 let zabývá prevencí nádoro-

vých onemocnění, výchovou ke
zdravému způsobu života, zlep-
šením kvality života onkologic-
kých pacientů a podporou
onkologického výzkumu. České
ILCO, které mělo na výstavě
svůj stánek, je sdružením sto-
miků, tedy lidí s umělým vývo-
dem, kterým poskytuje

Výstava o prevenci rakoviny

Navštivte novou prodejnu a mléčný bar

poradenství a pomáhá jim žít
plnohodnotný život.

Výstava Každý svého zdraví
strůjcem, která putuje po městech
celé republiky, si klade za cíl zbo-
řit tabu, která vládnou v souvi-
slosti s rakovinou, humornou
formou seznamuje s hlavními zá-
sadami prevence tohoto onemoc-

nění a upozorňuje na nejnebez-
pečnější chyby v životosprávě.
Mnozí návštěvníci také využili
možnost poradit se přímo na
místě s odborníky a nechat si
změřit základní zdravotní ukaza-
tele nebo zkontrolovat mateřská
znaménka dermatologem.

Samuel Truschka
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Narodil jste se 7. 7. 1970. Přinášejí vám tři sedmičky
v datu narození štěstí?
Vyrostl jsem na Vysočině, tam jsem chodil do
školy, vyučil se, v lednu 1989 jsem narukoval,
vojákoval jsem v Klecanech u PTP. Tam to
bylo opravdu „úžasné“. Dlouho jsem vůbec
netušil, proč jsem se tam dostal. Pak jsem to
pochopil, měl jsem příbuzné v Americe. Ro-
diče zůstali na Vysočině, já jsem se postupným
stěhováním blížil k Praze. Oženil jsem se, při-
šly děti... Nebylo to jednoduché. A právě
proto, že dobře vím, jak těžce se mnohdy vy-
dělávají peníze, mám k životu trochu jiný pří-
stup než ten, komu „něco“ spadlo do klína.
V roce 1995 jsem začal podnikat, o pět let
později jsem koupil byt na Velké Ohradě,
kam jsme se s rodinou přestěhovali z Černého
Mostu. Dnes zastávám funkci obchodního ře-
ditele společnosti. A Vysočina? Domeček ro-
dičů jsem v průběhu asi deseti let přebudoval,
takže by se dalo říci, že v tomto směru mám
hotovo. Bohužel jsem se tam letos dostal jen
dvakrát, takže si ho moc neužiji. Tak co mys-
líte, přinesly mi ty tři sedmičky štěstí?

To bylo rychlé.
Víte, já jsem týmový hráč a nechci, aby
v našem povídání převládalo slůvko já. Jsem
jenom kolečko, které je součástí nějakého
soukolí a které ho může pomoci posouvat
dopředu.

A o to se snažím. Ono je lepší méně mluvit
a o to víc pracovat. A když má člověk to štěstí,
že dělá práci, která ho baví a stane se jedním
z jeho koníčků, uznejte, co může být lepšího.

Jste obchodním ředitelem, jaký jste šéf? Působíte
dojmem velice klidného člověka, umíte být vůbec
přísný?
Tak to, myslím, nedovedu. Nerad zvyšuji hlas,
raději se všechno snažím řešit v klidu. Budu-li
hovořit z vlastní zkušenosti, křik a rozčilování
ničemu nepomohou. Naštěstí mám okolo sebe
takové lidi, že to fakt není potřeba. Každý by
měl být ve svém oboru nejen profesionál, ale
měl by být k ostatním také příjemný. Proto
nemám rád, když přijdu například do ob-
chodu a vidím tam nepříjemnou a neusměva-
vou prodavačku. To jdu pryč. Proč bych měl
zrovna já odnášet to, že se třeba doma nepo-
hodla s manželem? Vždyť úsměv a příjemné
vystupování nikomu neublíží. Naopak. Každý
prochází nějakou životní cestou a mně určitý

nadhled dala politika. Ze začátku jsem si my-
slel, že stejně jako ve firmě jde i v politice
všechno vyřešit ze dne na den. Ono to tak
není. Člověk se naučí jinak uvažovat, zjistí, že
nic se nedá uspěchat, a když, tak je to na úkor
věci, naučí se víc přemýšlet, víc naslouchat,
vážit slova, víc se radit...

Když už jste zmínil politiku, co vás do ní přivedlo?
Byl to můj kamarád. Tenkrát potřeboval po-
moct, tak jsem šel a začal jsem pracovat v po-
litické straně. Když to řeknu takhle, tak to ale
zdaleka nevystihuje moje začátky. Nejdříve
jsem se musel hodně učit od zkušenějších,
poslouchat, vnímat, zkrátka jsem se musel
s tou prací seznámit, zorientovat se. Teprve
potom jsem mohl začít přemýšlet o tom, jak
a v čem mohu já sám pomoci, co by se mohlo
zlepšit nebo změnit.

Všichni vaši kolegové v radě působili v komunální
politice delší dobu. Vy jste do „vyšší politiky“ spad-
nul, jak se říká, rovnýma nohama.
Samozřejmě, že s možností spolurozhodovat
o dění v naší městské části jde ruku v ruce
obrovská zodpovědnost. A také tak k této
práci přistupuji. A začátky? Ty byly stejné
jako když jsem vstoupil do politické strany.
Ptal jsem se, učil se naslouchal, radil se... Ale
nevím, proč mluvím v minulém čase.

Chci-li se podílet na rozvoji městské části,
a o to se snažím, musím to dělat stále. Jsou tady
priority, kterým se maximálně věnujeme, a ne-
mohl bych spolurozhodovat, kdybych nebyl
s danou problematikou důkladně obeznámen.

Můžete být konkrétnější?
Ke všemu se už vyjadřovali i moji kolegové. Je
to například parkování. Dnes už nejde pouze
o Velkou Ohradu. Počet aut na rozdíl od par-
kovacích míst roste výrazně rychleji. On by asi
nebyl až tak velký problém postavit garážové
domy, ale kdo si tam dnes ne zrovna levné
stání koupí? Většina lidí si to bohužel nemůže
dovolit nebo má v plánu důležitější investice.
Samozřejmě, že řešení hledáme. Ale musí být
takové, které finančně zvládne městská část,
ale i občané. Pak je to dům seniorů. To je
jeden z našich hlavních cílů. Startovací byty
patří rovněž mezi priority. Pro mnohé mladé
rodiny by to byl odrazový můstek. Myslím, že
se nám to povede, vidím to jako reálné. Vím,
že každý z nás má v souvislosti s Prahou 13

Únorový STOP odstartoval staronový seriál Zeptali jsme se za vás, seriál, ve kterém jsme
si postupně vážně i nevážně povídali se všemi radními naší městské části. Jeho poslední
díl bude patřit Jaromíru Vackovi.

Zeptali jsme se za vás

nějaké přání. Kdyby byla městská pokladna
bezedná, asi by se dala splnit. Jenže tomu tak
není. Je to jako v rodině. Něco můžeme mít
hned, na něco musíme šetřit a musíme se smí-
řit i s tím, že něco asi zůstane za hranicí na-
šich finančních možností. Mně by se
například líbilo, kdyby se nám podařilo dobu-
dovat zimní stadion. Ideální stav by byl ta-
kový, kdyby ho mohl provozovat například
nějaký sportovní oddíl, ale s tím, že by se pro
občany nebo školy nic nezměnilo. To zna-
mená, že by mohli ledovou plochu využívat
jako doposud. Rozhodně si ale nemyslím, že
by to bylo jednoduché a bylo by to hned.

Hovořil jste o zimním stadionu, tak mě napadá
otázka. Máte rád hokej?
Mám. Syn ho hrál, v šestnácti ale pověsil sport
na hřebík, protože ho nadchla kytara. Co na-
děláte? Když ale hokej nebude podporovat stát
a obce, tak se dalšího mistrovského titulu už
asi nikdy nedočkáme. Až skončí dnešní hoke-
jová špička, tak to bude docela malér, protože
mezi mladými hráči se za ně bude hledat ade-
kvátní náhrada velice, velice těžko.

A co rodina, volný čas nebo dovolená?
Mám tři děti. Nejstarší je dvacetiletá Kris-
týna, Jaromírovi je 18, Denise je 13 let. Když
mám volno, chodím do divadla, preferuji mu-
zikály. Myslím, že jsem viděl všechny. Díky
alternování hlavních protagonistů některé
z nich i několikrát. Mě nejvíce zaujal Drá-
kula, Galileo nebo Tajemství. Další mou záli-
bou jsou české filmy. Sbírám je na DVD.
Mám i několik seriálů, ale ty jen okrajově.
Už se těším na Lidice, tento film by měl vyjít
každým dnem. A dovolená? Nejčastěji jez-
díme s dětmi do Chorvatska, protože tam
máme kamarády. Já si zrovna nepotrpím na
klasické zájezdy. Když už někam jedu, tak
chci poznat především lidi, jejich mentalitu,
způsob života... Tak jsem poznal i Řecko
nebo Izrael. Mám rád ale i zimu, vždyť jsem
„kluk z Vysočiny“. Eva Černá

Je lepší méně mluvit
a o to víc pracovat
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Srbský režisér Viktor Pavlovič
změnil původní název hry na lá-
kavější titul Velké holky neplá-
čou a role obsadil výbornými
činoherními herci v čele s Janou
Šulcovou. Tato známá herečka
překonala zdravotní problémy
a k radosti diváků je zase
v dobré kondici,
vypadá skvěle
a hlavně zase
hraje ve filmu,
v televizi
i v divadle. Jako
neuvěřitelné
se při setkání
s touto vitální
dámou zdá, že
ve filmu se ob-
jevila poprvé už
v roce 1968
a od té doby
jich natočila
spoustu, mnoho z nás si ji pa-
matuje z Tajemství proutěného
košíku a všichni ji známe z ko-
medie století S tebou mě baví
svět. O tom bylo napsáno
mnoho.

V čase divadelního zkoušení
jsme si ve Mlejně s Janou Šulco-
vou povídaly hlavně o současné
práci.

Dobří herci mají stále co dělat, vy také
často spěcháte ze zkoušky do dabingu
nebo na natáčení, na čem teď pracu-
jete?
Před nedávnem jsem se stala te-
levizní babičkou z Kouzelné
školky. Je to hezká, ale hodně ná-
ročná práce. Musím se naučit

mnoho stran textu nazpaměť, na-
táčí se nepřetržitě několik hodin.
Opravdu to není jednoduché, ale
práci pro děti dělám ráda. Nejvíc
mě ale baví divadlo. Hraji s diva-
delním spolkem Háta, kde hodně
cestujeme. Krásné představení
Agnes Belladone hraji v produkci
SophiaArt. Také hostuji v Di-
vadle Bez zábradlí. Herecké po-

volání není jednoduché ani ve
stálém angažmá ani takzvaně na
volné noze. Někdy dochází
k rychlým změnám hracích plánů
a musím ze dne na den odjet
a hrát na druhém konci repu-
bliky, protože tam čeká plný sál
diváků a nemohu brát ohled ani
na to, že mne čeká můj lékař. Tak
to prostě tahle práce přináší.

Proč zkoušíte právě tuhle hru?
Hra měla premiéru v Americe už
v roce 1968 a ukazovala tehdejší
newyorskou současnost. Rozálie
ji znovu objevila a společně jsme
si uvědomily, že je nadčasová, ja-
koby Simon psal o dnešku tady
u nás. Proto jsme novou insce-
naci také po výtvarné stránce za-
sadily do současnosti. Myslím, že
divákům nebude tohle téma cizí.

Takže divadlo je to hlavní, čemu se teď
věnujete?
Divadlo je to, co chci dělat
opradu nejvíc. Televize, kde jsem
dřív hodně pracovala, teď přináší
hlavně spousty seriálů, o kterých
já říkám, že jsou na jedno použití.
Natáčí se jako na běžícím páse
a za chvíli po nich nic nezůstane.
Divadlo je živé, dobrá inscenace
se dá hrát dlouho a pořád přináší
radost. Pro mne je nejdůležitější,
že můžu dělat divadlo s lidmi, se

Divadelní producentce a zároveň dceři známé herečky Jany
Šulcové Rozálii se zalíbila hra Neila Simona a rozhodla se, že ji
uvede na české divadelní scéně a jejím partnerem se stal Klub
Mlejn. Hra Neila Simona Podivný pár byla napsána už v roce
1965 a po velmi úspěšném uvedení na Broadwayi byl natočen
film a televizní seriál.

kterými ho dělat chci. Můžete
sedět v tom stejném divadle v té
stejné šatně nebo stát na tom
samém jevišti, ale jednou může
být člověk šťastný a podruhé
právě naopak a záleží to jenom
na tom, s kým v tom divadle,
v té šatně nebo na tom jevišti je.
Já jsem moc ráda, že můžu hrát
s lidmi, se kterými je mi dobře.
Myslím, že člověk by se měl sna-
žit sám sebe odměňovat prací,
která ho opravdu baví.

Dagmar Roubalová, KD Mlejn

Mlejn oslavil 1. výročí
s Pavlem Dobešem
První výročí od svého znovuote-
vření po komplexní rekonstrukci
oslavil KD Mlejn koncertem
Pavla Dobeše a Tomáše Kotrby.
Pavel Dobeš je známý ostravský
zpěvák a skladatel, který patří ke
špičce české písničkářské scény.
Ve Mlejně koncertuje každo-
ročně. V minulém roce se jeho
koncert musel uskutečnit ve

Spolkovém domě, takže jsme ho
ve středu 12. října rádi přivítali
v novém Mlejně.

V bezprostřední atmosféře vý-
ročního večera zazněly jeho nové
i starší písničky včetně hitů, jako
je Jarmila, Hrušky nebo Blažek.
A samozřejmě nechyběl ani dort
s jednou svíčkou.

Dagmar Roubalová

Neil Simon: Velké holky nepláčou

Režie: Viktor Pavlovič
Scéna a kostýmy: Tereza Václavková
Producent: Rozálie Víznerová
Účinkují: Jana Šulcová, Veronika Jeníková,
Vendulka Křížová, Dana Batulková nebo
Kateřina Seidlová, Čestmír Gebouský
nebo Ernesto Čekan a Marcel Vašinka
nebo Libor Hruška.

Premiéra v Klubu Mlejn
24. 11. v 19.30 hodin

Veřejná generálka 22. 11. v 11 hodin je
určena především seniorům Prahy 13 -
místa je možné si rezervovat na
www.mlejn.cz, ve všední dny od 14 do
18.30 v recepci Klubu Mlejn nebo na te-
lefonním čísle 777 710 666.
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Jana Šulcová
na čas přesídlila

do Stodůlek
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V posledních dvaceti letech se zvýšil důraz
na ochranu životního prostředí a při posu-
zování všech podnikatelských a stavebních
záměrů se velmi dbá o to, aby jejich vliv na
životní prostředí nebyl negativní. To je sa-
mozřejmě dobře a myslím, že díky tomu se
životní prostředí v České republice od za-
čátku 90. let výrazně zlepšilo. Je tu však
i pohled z druhé strany. V očích některých
občanů a občanských sdružení je jakákoli
nová stavba nebo objekt určený k podnikání
hrozbou pro životní prostředí a nepřítelem
na život a na smrt. Od úředníků i samo-
správy pak očekávají, že stavbu škrtnutím
pera zakážou a věc bude vyřešena. Jenže tak
to není. Úřad nemůže a nechce bránit maji-
teli pozemku ve výstavbě nebo živnostníkovi

v podnikání, pokud splní zákonné pod-
mínky. Samozřejmě, někteří stavebníci nebo
podnikatelé zase nechtějí požadavky úřadu
respektovat, považují je za šikanování a jsou
z toho vleklé spory.

Proto je velmi potěšitelné, když se najde
rozumný podnikatel, který chápe požadavky
na ochranu prostředí a vezme si je za své.
Plochy v okolí Mototechny, severně od
Rozvadovské spojky, jsou využívány zejména
jako výrobní a skladové prostory, přesto
i zde jsou obytné domy. Proto jsme od pro-
vozovatele betonárky mezi ulicemi Za Mo-
totechnou a K Hájům, která je zde řadu let,
vyžadovali, aby areál obehnal protihlukovou
stěnou a provedl další opatření, která mini-
malizují negativní dopad na okolí. Společ-

nost, která betonárku provozuje a vytváří
v naší městské části pracovní místa, naše po-
žadavky akceptovala. Vybudovala okolo
areálu železobetonové monolitické stěny
ukončené akustickými panely, které snižují
hlučnost provozu. Snížení prašnosti bylo vy-
řešeno skrápěním úložiště kameniva.
V areálu byly provedeny terénní úpravy, vy-
budovány zpevněné plochy a nově vzniklé
svahy byly zatravněny. Celá stavba byla pro-
vedena v souladu se stavebním povolením
a v říjnu 2011 zkolaudována. Společnost
kromě toho také v roce 2009 přispěla část-
kou 100 tisíc korun na vybudování dětského
hřiště s parčíkem mezi ulicemi Jindrova
a K Hájům. Za to si, myslím, zaslouží uznání.

Petr Zeman, zástupce starosty

V úterý 11. října byla slavnostně
zahájena výstava prací českých
sochařek ze Studia BUBEC,
které jsou v rámci projektu
Umění do škol rozmístěny
v prostorách Základní školy
Kuncova. Vernisáž uvedl ředitel
školy Pavel Petrnoušek společně
s akademickým sochařem Čest-
mírem Suškou, zakladatelem so-
chařského studia a iniciátorem
projektu. Součástí výstavy, která

potrvá do května 2012, budou
i besedy s Jitkou Havlíčkovou,
Markétou Práškovou a Katkou
Venclíkovou, umělkyněmi, které
ve škole svá díla vystavují. Besedy
budou probíhat v pravidelných
intervalech až do konce výstavy.
A protože tentokrát byly vysta-
veny i interaktivní artefakty,
mohou se žáci částečně podílet
na interpretaci vlastní představy
vystaveného díla. –dn-

Profesor architektury Mičihiro
Kita z univerzity v Ósace a jeho
kolega Jošizaki Masato se 1. října
na radnici Prahy 13 setkali s ar-
chitektkami Milenou Bejkovskou
a Kateřinou Hákovou z oddělení
územního rozhodování, aby se
dozvěděli více o urbanistice zdej-
ších sídlišť a jejich revitalizaci.
Profesor Kita se totiž dlouho-
době zabývá problematikou vel-

kých sídlištních celků, které mají
v Japonsku často podobnou urba-
nistickou koncepci jako naše
a v současnosti je trápí zastaralý
bytový fond, stárnoucí populace
a ztráta atraktivity místních ob-
chodních a společenských center.
V příštím roce chce profesor Kita
znovu přijet, aby zde představil
státní program regenerace japon-
ských měst. -st-

Když se chce, tak to jde

Trojice mladých sochařek
vystavuje ve škole

Japonští architekti na radnici
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Přípravný kurz Školička

Na počátku září se z grantu
MŠMT zúčastnili žáci 6. tříd
FZŠ Mezi Školami adap-
tačního kurzu v Kořenově
v Jizerských horách. Za
ubytování v hotelu, za řadu
kvalitních zájmových aktivit
pod vedením šikovných in-
struktorů zajišťovaných fir-
mou Sportlines zaplatili
rodiče jen jedinou platbu.
Tou byla záloha 600 Kč na
dopravu. Pobyt splnil svůj
účel. Děti se lépe poznaly,
uvědomily si důležitost vzá-
jemné spolupráce, tím se
posílila osobní přátelství
a upevnily se třídní kolektivy.

Jarmila Žippaiová, tř. učitelka

Ve středu 30. listopadu v 16 ho-
din začíná v Základní škole Mo-
hylová na Lužinách Školička -
přípravný kurz pro budoucí prv-
ňáčky. Pokračujeme každou další
středu, takže se můžeme vidět
7. a 14.prosince. Jedna lekce trvá
60 minut. Tyto tři lekce jsou

pouze seznamovací, na ně bude
po zápisu navazovat dalších 7 lek-
cí. Informace o pokračování kurzu
dostanete během zápisu nebo je
získáte na www.zsmohylova.cz.
Součástí kurzu 7.prosince bude
i ukázková hodina pro rodiče.

Martina Štychová, ředitelka školy

Tradiční Dráček předškoláček
Někteří z vás navštívili 15. října
v Centrálním parku Prahy 13
první školičku pro budoucí prv-
ňáčky, pořádanou FZŠ Brdičkova,
při které jsme v rámci Drakiády
pouštěli draky. Termíny dalších
akcí jsou 9. a 23. listopadu, 7. a 21.
prosince a 11. ledna vždy od 17 do
18 hodin. Sraz je u šaten v budově

školy. Zveme budoucí školáky
s rodiči. Školička 23. listopadu je
součástí celoškolní akce Listopa-
dání aneb škola trochu jinak. Po-
drobné informace najdete na
www.fzsbrdickova.cz. Přihlásit se
můžete na edreserova@fzsbrdic-
kova.cz, těšit se na vás budeme
i bez přihlášení. vyučující FZŠ Brdičkova

Představujeme školu Evropě
Prvního září odstartoval v ZŠ
Mládí dvouletý projekt spolupráce
v rámci evropského programu
Comenius. Náš projekt nese
název Different but Similar. Až
do roku 2013 se budeme společně
se španělskou, německou a ho-
landskou školou zamýšlet nad
tím, v čem se lišíme a v čem jsme
si podobní a vytvoříme web s na-
šimi příspěvky a výtvory. Přípravy
na první setkání v Holandsku jsou

v plném proudu. Během Evrop-
ského dne jazyků (26. 9.) měli
žáci za úkol představit naši školu
v cizím jazyce. Podařilo se uspět
hned třem skupinám, z nichž
každá vyšle do Holandska dva zá-
stupce. Nyní pracujeme na finální
verzi prezentace, která by měla
našim evropským přátelům po-
skytnout o naší škole co nejplas-
tičtější obrázek.

Tomáš Klinka, garant projektu

Pro budoucí prvňáčky
Fakultní základní škola Tráv-
níčkova 1744 zve v rámci
projektu Hrajeme si na školáka
všechny rodiče s budoucími
žáky 1. tříd k účasti na setká-
vání s paní učitelkou. Začátek
je vždy od 16.30 hodin. Připra-
veno je 8 pracovních dílen
zaměřených na obsah jednotli-
vých vyučovacích předmětů
v 1. ročníku. Děti se mohou
zúčastnit všech 8 dílen. Rodiče
se do činností s dětmi aktivně
zapojují.

Program:
3. 11. - Boudo, budko

10. 11. - Interaktivní tabule
24. 11. - Malí závodníci

1. 12. - Počítáme se zvířátky
15. 12. - Sněhulák a vrána

5. 1. - Anglická slovíčka
12. 1. - Já jsem muzikant.

Informace podá Věra Hamrová,
zástupkyně ředitele pro I. st.,
na hamrova@zstravnickova.cz.
Tel. 251 091 647, 603 189 642.

Marcela Fuglíková

Pohádková škola
Jste předškoláci a chcete vědět,
jak to vypadá v opravdové škole?
Máte rádi pohádky? Rádi zpí-
váte, malujete, soutěžíte, cvičíte?
Pokud ano, přijďte do Základní
školy Janského. Sejdeme se
23. 11., 14. 12. a 11. 1 vždy od
17 do 18 hodin. S sebou vezměte

tatínka, maminku nebo jiného
dospěláka jako doprovod a pře-
zůvky. Co čeká dospěláky? Ti
uvidí, jak jejich ratolest zvládá
předškolní přípravu, získají infor-
mace o programu Začít spolu
a odpovědi na všechny otázky.

Taťána Kubánková

Starší žáci pomohli prvňáčkům
Na 20 žáků osmých a devátých
tříd ZŠ Mládí se celé září staralo,
aby byl příchod našich nejmlad-
ších žáčků co nejpříjemnější.
Každý den vyzvedávali prvňáčky
u vchodu do školy, dovedli je do
šatny a pomáhali jim naučit se
odemknout šatní skříňku. Bylo
moc příjemné vidět, jak se během

prvního týdne navzájem pozná-
vali a vítali. Pomoc ocenili i ro-
diče prvňáků. Všem pomocníkům
byla udělena pochvala ředitele
školy. Děkuji žákům i pedagogic-
kým pracovníkům za pomoc,
která přispěla ke sblížení mezi
žáky i třídami.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí

Hrajeme si na školu
Fakultní základní škola Mezi
Školami zve rodiče a jejich děti
na tradiční dílničky pro budoucí
prvňáčky Hrajeme si na školu.
Zaměření jednotlivých dílniček:
23. 11. – Podzimní čarování,
30. 11. – Mikulášská dílna, 7. 12.
– Vánoční ozdoby, 14. 12. –
Kouzelná písmenka, 4. 1. - Zima
s angličtinou, 11. 1. – Zimní
hrátky, 18. 1. – Zpíváme a hra-
jeme si. Děti si v rámci tohoto

programu vyzkouší jaké je to stát
se školákem a formou didaktic-
kých her přiměřených věku se se-
známí s novým prostředím
a učiteli školy. Dílničky začínají
vždy v 16 hod. v novém pavilónu
školy. Zúčastnit se můžete celého
cyklu i jednotlivých dílniček.
Více na tel. 251 619 150,
www.fzsmeziskolami.cz, za-
stupce@fzsmeziskolami.cz.

Marta Šefčíková

Adaptační kurz
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Sport

V sobotu 5. listopadu od 8 do 14 hodin pořádá
DSK Motýlek pro děti ve věku 6 – 14 let
13. Halové hry dětí v plavání a atletice. Místem
konání je plavecký bazén a hala SK Motorlet,
Radlická 298. Více na www.dskmotylek.info.

Robert Münzberger

Evropská špička tancuje v Praze
Na začátku října proběhlo v německém Eg-
genfeldenu Mistrovství Evropy v akrobatic-
kém rokenrolu. Titul mistra Evropy zde
získala pražská juniorská formace Kolb Dan-

cing, ve které tancuje také 13letá Sabina
Münzbergerová z 8. třídy ZŠ Klausova na
Velké Ohradě. Tancuje od 7 let a v juniorské
kategorii má řadu finálových umístění na tu-

zemských závodech a reprezentačních star-
tech v zahraničí. Nyní se s tanečním partne-
rem připravuje na Mistrovství Evropy, které
se bude konat v listopadu 2011 v ruském Pe-

trohradu.
Vítězná

formace,
složená ze
6 párů,
která se již
dvakrát
stala vice-
mistrem
světa, tré-
nuje pod
vedením
několikaná-
sobných
mistrů světa
Romana
a Kateřiny
Kolbových
v klubu
Kolb Dance
VSK FTVS

Praha na Malé Straně. Více informací pro
zájemce o akrobatický rokenrol najdete na
http://kolbdance.cz/.

-st-

Dráček na Ohradě
V neděli 2. října se v tělocvičně Základní

školy Janského na Velké Ohradě sešlo neuvě-
řitelných 161 gymnastek z 16 gymnastických
oddílů, aby v 5 věkových kategoriích změřily
své síly v gymnastickém dvojboji. Asi nejdále
to tentokrát měly gymnastky z Brna, ale ne-
chyběly ani holčičky z Jihlavy, Doks, Dobříše
a samozřejmě z pražských klubů. V tělocvičně
nás mile překvapila i přítomnost olympionika
Tomáše Dvořáka, který přišel na závody po-

vzbudit také svou sedmiletou dcerku Terezku.
Mohli jsme vidět roztomilé cvičení těch
opravdu nejmenších, teprve 4letých holčiček,
ale i pěkné výkony 12letých slečen. A kdo
tentokrát zvítězil? Myslím, že vlastně všichni.
Nad televizí a počítačem zvítězil pohyb
a zdravé soutěžení a to je pro všechny nejdů-
ležitější. Nezbývá, než se těšit na další, tento-
krát již 5. ročník.

Andrea Verešová, TopGym Praha, SK Velká Ohrada

Kdo je nejlepší? Stodůlky!
Kdo je nejlepší? Stodůlky! Sto-
důlky jsou co? Nejlepší! Tradiční
pokřik stodůleckých atletů byl
v září hodně slyšet. Nejprve v ne-
děli 18. září bojoval tým mužů TJ
Stodůlek na pražské Slavii o po-
stup do 1. ligy. Do soutěže tako-
véto úrovně zasáhli atleti ze
Stodůlek teprve podruhé ve své
historii. Přes značnou početní pře-
vahu soupeřících týmů (v někte-
rých případech i dvojnásobnou),
dosáhli naši sportovci z celkových
deseti na sedmou příčku. Na
otázku, mají-li šanci na postup,
zněla všude odpověď: „Necháme
tam srdce“. A i když v průběhu
závodů začalo být jasné, že to na
postup nestačí, držel se každý dál

svého výroku a tak nakonec
chladný deštivý den přinesl zele-
ným barvám i nějaké ty osobní re-
kordy. „Ostudu jsme rozhodně
neudělali, uvidíme, co přinese
příští sezóna, zda všichni tahouni
vydrží v zeleném a jestli se dravé
mládí zase o něco zlepší. Roz-
hodně budeme znovu chtít soupe-
řům ukázat, že na našich zádech
je nápis Stodůlky,“ slibuje vedoucí
družstva Zbyněk Hnízdil.

Ještě lépe se ale letos dařilo
mladšímu žactvu. To potvrdilo
výkonnost z květnových indivi-
duálních přeborů Prahy, kde zís-
kalo celkem 6 zlatých, 3 stříbrné
a 2 bronzové medaile. Ve finále
pražského přeboru družstev pak

ve velmi silné konkurenci obsadili
naši žáci 2. místo za suverénní
Slavií A. Dětem se tedy podařilo
ještě vylepšit již tak skvělé loňské
4. místo. Krom velmi kvalitních

individuálních výkonů je třeba
vyzvednout zejména týmového
ducha, nasazení a bojovnost
všech našich závodníků.

Michal Němec, Jan Pokorný

Halové hry dětí

Organizátor turnaje zve všechny příznivce
amatérského volejbalu na 13. ročník volejba-
lového turnaje O pohár kpt. Matýska, který
se bude konat v sobotu 19. 11. v ZŠ Brdič-
kova. Hrají smíšená družstva (4+2), počet
družstev omezen. Bližší informace a při-
hlášky na tel. 607 613 652 nebo maty-
sekj@p13.mepnet.cz. -red-

O pohár kpt. Matýska
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Veverka známá i neznámá
V loňském školním roce se naše
ZŠ Klausova zapojila do projektu
Veverka známá i neznámá, jehož
tvůrcem je sdružení ORNITA, se
kterým naše škola již tradičně
spolupracuje.

Součástí tohoto projektu byly
přednášky o veverce, možnost in-
dividuálního zapojení se do mapo-
vání jejich výskytu na území ČR
(stále pokračuje) a také účast žáků
v několika kategoriích soutěžní

části projektu. Vyhodnocení sou-
těže proběhlo v září, slavnostní vy-
hlášení se konalo 5. října před bu-
dovou Starého purkrabství na
Vyšehradě. Součástí celé akce bylo
také zahájení výstavy ve venkov-
ních prostorách. V budově Staré-
ho purkrabství jsou vystaveny dět-
ské kresby, malby, fotografie
i plastiky veverek, které soutěžily
ve výtvarné, fotografické přírodo-
vědné nebo mediální kategorii.

A jak jsme se v soutěži
umístili? Mediální kate-
gorie - 2. místo Viktória
Šupšaková, výtvarná ka-
tegorie - kresba -
2. místo Jan Habásko,
výtvarná kategorie -
malba - 1. místo Vladi-
mír Kříž a 5. místo
Anastasija Neganova.

Helena Hejnová

V neděli 25. září bylo v rekon-
struovaných prostorách v 1. patře
nákupního komplexu u stanice
metra Luka slavnostně otevřeno
nové Křesťanské centrum Tři-
náctka. Pozvání přijali také
starosta David Vodrážka a místo-
starosta David Zelený. Centrum
je spravováno Církví bratrskou,
jednou z protestantských církví
navazující na tradici Jednoty
bratrské a na jména jako Hus,
Komenský a další. V Praze 13 je
skupinou zhruba sta lidí všech
generací. Přicházejí mezi nás lidé
různého vzdělání, sociálního po-
zadí, věřící i hledající. Církev
chápeme jako otevřené společen-
ství lidí, kteří společně sdílejí ra-
dosti a starosti života a kteří jsou
ochotni a schopni mezi sebe při-
jmout další lidi bez rozdílu po-

hlaví, věku a životních zkuše-
ností. Uvědomujeme si, že církev
obecně nemá v Čechách příliš
dobrou pověst. Někdy je to prá-
vem, někdy ne. Nejlepší ale je,
když si člověk udělá názor na zá-
kladě vlastní zkušenosti. I proto
je každý zván na naše bohosluž-
by, které se zde konají každou
neděli od 10.00 hodin. Prostory,
které byly přestavovány na ná-
klady členů a přátel církve
s cílem zapojit se aktivně do ži-
vota Prahy 13, velmi rychle oží-
vají nejrůznějšími aktivitami.
Působí zde mateřské centrum
Rybičky, dětské kluby Savana
a Robinson, probíhá cvičení pro
seniory, výuka angličtiny a další.
Více informací najdete v kalen-
dáři akcí na straně 37 nebo na
www.cb.cz/praha13. Vítek Malý

Křesťanské centrum
je otevřeno všem

Gymnázium mezinárodních a ve-
řejných vztahů Praha zahájilo
v letošním roce sedmý rok své
existence. Minulý rok přinesl vý-
znamný posun v životě školy. Sta-
bilizoval se pedagogický sbor tvo-
řený velmi kvalitními, zkušenými,
ale i mladými pedagogy. Žáci mi-
mořádně úspěšně složili meziná-
rodní zkoušky z angličtiny, ale
i z francouzštiny a španělštiny,
výborně uspěli na jazykových
olympiádách, reprezentovali ško-
lu na mezinárodních seminářích.
Byla rozšířena spolupráce např.
s Masarykovou univerzitou
v Brně, PedFUK nebo např. s or-
ganizací UNICEF. Navštívily nás
významné osobnosti, např. akade-
mická malířka Zdeňka Krejčová
nebo Věra Krumphanzlová, kul-
turní atašé z venezuelského vel-
vyslanectví nebo mexický konzul.

V letošním roce nás poprvé
čeká maturita. V průběhu roku
budeme nadále realizovat velmi
přínosné testování jazyků, nové

možnosti přinese čerstvě uzavře-
né partnerství s mexickým vel-
vyslanectvím. Žáci se také zapojí
do projektu UNICEF, který bu-
dou v angličtině propagovat na
pražských zahraničních školách.
V listopadu organizujeme konfe-
renci o ochraně osobních údajů
ve školách s důrazem na zavádění
kamerových systémů. Také plá-
nujeme rozšíření prostor školy.

A co připravujeme do budouc-
na? Opět budeme nabízet osmi-
leté, šestileté i čtyřleté studium.
Pro uchazeče jsou připraveny
Dny otevřených dveří (více na
www.gymnaziumstodulky.cz).

Renomé naší školy výrazně ros-
te, již nyní máme téměř naplněny
přípravné kurzy anglického jazy-
ka. Ráda bych poděkovala všem,
kdo se podílejí na růstu školy, na
zkvalitňování práce a na zvyšující
se prestiži gymnázia. Nebývalý
zájem o naši školu je pro nás vel-
kým závazkem a výzvou.

Renáta Zajíčková, ředitelka školy

Jako každoročně vyrazila naše
třída, letos 5. B ze ZŠ Mohylová,
na dvoudenní výlet na rozloučení
s prázdninami. Jak na výpravu
vzpomíná Kateřina Polcarová,
žákyně 5. B?

Je tu 12. září a s ním i tradiční
výlet. Naše první cesta vedla na
Smíchovské nádraží, ze kterého
jsme odjeli do Senohrab. Tam
jsme vystoupili a po žluté turis-
tické značce se vydali hledat ně-
kolik zřícenin, které by v okolí
měly být. Našli jsme jen zříce-
ninu hradu Ježlov a pokračovali
dále až do Zlenic. Po obědě
z batohů jsme pokračovali vla-

kem do kempu v Soběšíně. Tam
nás čekaly hry, opékání buřtů
a také zasloužený odpočinek.
Ráno jsme brzy vstali a vyrazili
na hrad Český Šternberk. Paní
průvodkyni jsme měli jen pro
sebe, takže mohla zjistit, které
dějepisné znalosti se nám přes
prázdniny vykouřily z hlavy. Po-
slední vlak našeho výletu už měl
směr Praha. Je jen škoda, že na-
zítří nebyl volný den, protože
jsme všichni moc unavení. Byl
to i tak bezva výlet. Neupravený
text najdete na www.praha13.cz
v rubrice Co se nevešlo.

Kateřina Polcarová

Sedmý rok gymnázia ve Stodůlkách

Výlet do Soběšína
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Celkem pět organizací - posky-
tovatelů sociálních služeb
z Prahy 13 navštívil 20. září spo-
lečně s pracovníky odboru sociál-
ní péče a zdravotnictví zástupce
starosty Aleš Mareček, který má
i sociální problematiku ve své
působnosti. „Spolupráce mezi
radnicí a neziskovými orgniza-
cemi je u nás nadstandardní,“
řekl místostarosta Mareček. „Na-
pomáhá tomu i osobní kontakt.
Jsem rád, že tady máme obětavé
lidi, nadšené pro dobrou věc.“

První návštěva vedla do sdružení
Pohoda, které v Kodymově ulici
provozuje dva chráněné byty pro
osoby s mentálním postižením
a nově otevřený Mléčný bar Bílá
vrána. Byty i provozovnou pro-
vedla zástupce radnice ředitelka
Pohody Lucie Mervardová.

Ve stejném domě navštívil
místostarosta Mareček také sdru-
žení Prosaz, jehož předsedkyně
Iveta Pešková představila činnost
organizace, chráněnou dílnu
a nový obchůdek.

Další za-
stávkou bylo
sdružení SA-
NANIM na
Ovčím hájku.
Ředitelka
Martina
Richterová
Těmínová
představila
činnost sdru-
žení a zdejší
doléčovací

Kolečko návštěv u poskytovatelů sociálních služeb

Pomáhá již devět let

Program:
st 2. 11. – Haloween párty
po 7. 11. – turnaj ve fotbálku
st 9. 11. – karetní hry
po 14. 11. – klub
st 16. 11. – filmový klub
po 21. 11. – diskuze na téma graffiti
st 23. 11. – klub
po 28. 11. – výtvarná dílna
st 30. 11. – turnaj v šipkách

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 001, 775 610 002,
facebook: klub jednatrojka.

Projekt nízkoprahových programů
v Praze 13 je financován MČ
Praha 13 a MHMP. Eva Kopečná

Klub JednaTrojka v listopadu

Občanské sdružení Ruka pro
život nabízí dospělým (od 16 let)
spoluobčanům s mentálním
a kombinovaným postižením
volná místa v denním stacionáři
na adrese Skloněná 308/16,
Praha 9 – Vysočany.
V programu stacionáře jsou
zařazeny aktivity na podporu

a rozvoj soběstačnosti a sebe-
realizace, zájmová činnost
sportovního a kulturního
charakteru, aktivity pro rozvoj
a upevňování již nabytých
vědomostí a schopností.
Více na www.rukaprozivot.cz
a na telefonech 284 681 674,
739 408 679. Ludmila Pacltová Svobodová

Jedním z projektů občanského
sdružení pro integraci lidí s po-
stižením Máme otevřeno? je
provozování informačního we-
bového portálu www.dobro-
mysl.cz, který v říjnu oslavil již
9 let úspěšného provozu.

Jedná se o jeden z nejvyuží-
vanějších a nejobsáhlejších ne-
ziskových serverů vůbec. Portál
informuje především o proble-
matice mentálního postižení
a autismu. Uživatel zde najde
základní tematické okruhy pro
lidi s postižením a jejich blízké,
aktuální články, důležité novin-
ky, diskuze k současným problé-
mům, překlady zahraničních
publikací, odkazy na důležité
relevantní stránky a interneto-
vou poradnu. Navíc se může
sám zapojit vkládáním vlastních

příběhů
a témat. In-
ternetová poradna nabízí indivi-
duální přístup a zároveň mož-
nost anonymního řešení
problému.

Občanské sdružení Máme
otevřeno? je nezisková organi-
zace, která funguje již
od roku 1998 a zabývá se po-
skytováním sociálních služeb
pro lidi s mentálním postižením
a autismem.

Posláním je podporovat lidi
se speciálními potřebami ze-
jména v jejich pracovních a vol-
nočasových aktivitách. Více
informací získáte na www.ma-

meotevreno.cz
a na www.dobro-
mysl.cz.

Filip Budák

Volná místa v denním stacionáři

Pomáhají druhým

centrum a keramickou
dílnu.Odpolední blok návštěv
začal setkáním s Evou Kopeč-
nou, vedoucí nízkoprahového
klubu pro děti a mládež Jedna-
Trojka, který provozuje sdružení
Proxima Sociale.

Poslední navštívenou organi-
zací byla Federace rodičů a přá-
tel sluchově postižených
v Hábově ulici ve Stodůlkách.

Ředitelka sdružení Jana Fen-
clová vyprávěla o službách pro
sluchově postižené, např. o soci-
ální poradně, aktivačně sociali-
začním centru, středisku rané
péče Tam Tam a o akcích pořá-
daných na podporu sdružení
a osvěty o sluchovém postižení.
Návštěvy neziskových organi-
zací budou pokračovat i v bu-
doucnu. Petr Syrový

Klub se nachází v Centrálním
parku naproti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra
Luka).

Je otevřen každé pondělí
a středu od 14 do 20 hodin.
Dětem a mládeži ve věku od 13
do 19 let z Prahy 13 nabízí mož-
nost aktivního trávení volného
času. K dispozici je sportovní
a výtvarné vybavení, internet a pří-
jemné posezení.

Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících (škola,
rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol,
zájmy, pomoc s hledáním brigády
a nabídka doučování).



INZERCE

Nově na ReginěZastavme domácí násilí
Od září nabízí Český rozhlas Re-
gina 92,6 FM nové pořady, navíc
v novém zvukovém hávu s novými
znělkami. Každý všední den v Do-
poledni s Reginou od 10.00 do
12.00 si mohou posluchači užít li-
festylovou dvouhodinku cestování,
vaření, oblékání, líčení, sportování,
tančení a dalších radostí. Proměnil
se také Večer s Reginou – po
20. hodině se moderátoři se svými
hosty věnují relaxačním tématům
a zajímavostem ze života v Praze.
Každou sobotu po 11. hodině se
cestuje Mezi kontinenty - zkušení
cestovatelé poukazují na zajíma-
vosti, které běžný turista snadno
přehlédne. V neděli po 11. hodině
je v Dob-
rých zprá-
vách slyšet
vše pozitiv-
ní, co týden
přinesl.
Startuje též další série pořadů pro
milovníky dobrého pití. Po pořa-
dech Červené a bílé, Vyvalte sudy
a Palírna se můžete nově těšit na
Bublinky. Více na webu
regina.rozhlas.cz. -red-

Nebuďme lhostejní, násilí mezi
blízkými není normální.

Domácí násilí je jev, o kterém
se často mluví, lidé si však ne-
jsou jisti, jak by se ke konkrét-
nímu případu měli postavit.
Domácí násilí (fyzické, psy-
chické, sexuální, ekonomické)
se může odehrávat mezi všemi
členy domácnosti, může mít
mezigenerační podobu (násilí na
dětech nebo seniorech), nejčas-
těji však dochází k násilí mezi
partnery. Jestliže jste se s domá-
cím násilím setkali sami, pří-
padně znáte jeho oběť, možná
přemýšlíte, jak sobě nebo blíz-
kému člověku pomoci.

Obětem domácího násilí je
třeba poskytnout okamžitou
radu a odbornou pomoc.
Odbor sociální péče a zdravot-
nictví naší městské části velmi
úzce spolupracuje s Policií ČR
a s Intervenčním centrem, které
se zabývá domácím násilím, po-
skytuje podporu, právní radu,
psychologickou pomoc, a to jak
samotným obětem domácího
násilí, tak i nezletilým dětem,

které v rodině vyrůstají a velmi
často bývají svědky násilí na
blízké osobě. V těchto přípa-
dech odbor spolupracuje také
s Dětským krizovým centrem.
O dobré a intenzivní spolupráci
svědčí i počet vykázání násil-
ných osob, který patří k nejvyš-
ším v celé Praze. V současné
době se Praha 13 prostřednic-
tvím sociálního odboru účastní
mezinárodního projektu na
pomoc obětem domácího násilí.
Poznatky a zkušenosti ostatních
členů projektu by měly přispět
k dalšímu zkvalitnění pomoci
jeho obětem.

Jakékoli podezření ze spá-
chání tohoto závažného trest-
ného činu je třeba oznámit, a to
i anonymně. Ve spolupráci s po-
licií je každý případ důkladně
prověřován.

Prvním krokem z domácího
násilí může být telefonát na ně-
kterou z linek důvěry:

� poradna Bílého kruhu bezpečí,
o.s., tel. 257 317 100

� linka DONA - pomoc obětem
domácího násilí – telefonní číslo
251 511 313 NONSTOP

� Rosa, o.s. - krizová linka pro
oběti poradenství, azyl, tel. 241
432 466, SOS linka 602 246 102
(všední dny 9.00 - 18.00)

� Acorus, o.s. - psychosociální
centrum, tel. 283 892 772 NON-
STOP- pomoc osobám ohrože-
ným domácím násilím

Dalším místem možného
prvního kontaktu jsou praktičtí
lékaři, pediatři, nemocnice a je-
jich sociální odd., poradny pro
rodinu, občanské poradny, kri-
zová centra psychosociální po-
moci, azylové domy. V případě
akutního nebezpečí je nutné
přivolat pomoc Záchranné lé-
kařské služby nebo Policii ČR.

Odbor sociální péče a zdravot-
nictví MČ Prahy 13 (tel. 235 011
451) poskytne veškeré potřebné
informace a pomoc. Není se za co
stydět, vina je na straně násilné
osoby. Aleš Mareček, zástupce starosty
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Závodní sezona skončila úspěchem žen
Nastává pauza od požárního sportu, teď už probíhá jen individuální
a kolektivní příprava na jarní závody. Pro muže závodní sezona skon-
čila 1. října v Suchdole, kde se umístili na 11. místě z 22 a ženám
8. října v Jinočanech. Holky si závody užily, ostatní družstva byla
většinou mužská, takže nějaké lepší umístění jsme nečekaly. Tím
větší bylo naše překvapení, když se vyvedl požární útok z Avie a my
se ocitly v čele tabulky. Kluci z Ořecha začali mít strach o putovní
pohár, který si každým rokem z Jinočan odvážejí. Odvezli si ho na-
konec i letos, nemohli jsme přece zranit mužské ego. Příští rok už na
ně ohled brát nebudeme. Pohár za druhé místo je ale taky pěkný.

Muži v zásahové jednotce se 1. října zúčastnili cvičení Holešo-
vice 2011 – výstavba mobilního protipovodňového hrazení. Fyzicky
to bylo dost náročné, ale kluci jsou odolní a ještě večer po cvičení
vyrazili na závody do Suchdola. Děti ten samý víkend trávily na ví-
kendovce na Radavě na Orlíku. Pobavili jsme se, zasportovali, za-
tančili a vyšlo i počasí. Děti se zároveň připravovaly na závod
požárnické všestrannosti, který určitě zvládnou levou zadní.

Monika Malá, SDH Třebonice

Přijďte na hasičskou Mikulášskou
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a Praha 13 srdečně zvou
všechny děti i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku, která se usku-
teční v sobotu 3. prosince od 13 hodin ve Spolkovém domě (K Vi-
douli 727). Od 17 hodin se pak tamtéž koná výroční valná hromada
SDH Stodůlky. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

HaSiČSKÉ oKÉnKo

Odcizené vozidlo se vrátí majiteli
V rámci akce zaměřené na pátrání po odcizených motorových vozid-
lech nalezli strážníci 14. září v Chalabalově ulici odstavený automobil
Škoda Octavia stříbrné barvy s pražskou registrační značkou. Prověr-
kou v centrální evidenci odcizených motorových vozidel bylo po-
tvrzeno, že Policie ČR vyhlásila po tomto vozidle celostátní pátrání.
Zajištěné auto si na místě převzali policisté z místního oddělení PČR.

Podnapilá řidička vezla dítě
Dne 1. října v 18 hodin zasahovala motorizovaná hlídka strážníků
městské policie na Ohradském náměstí při dopravní nehodě vozidla
značky Peugeot, jehož řidička nezvládla couvání a narazila do rohu
obytné budovy. Šetřením bylo zjištěno, že vozidlo řídila sedmadva-
cetiletá žena z Prahy 4, která předtím v restauraci U Koziček popí-
jela alkoholické nápoje. K překvapení strážníků převážela ve vozidle
i svoji dvouletou dceru. Provedená orientační dechová zkouška pro-
kázala u řidičky přítomnost alkoholu v dechu přes 2,3 promile.
Vzhledem k tomu, že se žena svým jednáním zřejmě dopustila trest-
ného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 trest-
ního zákoníku, byla věc na místě předána dopravní policii.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Kamera úspěšně slouží
Strážníci Městské po-
licie sloužící na území
Prahy 13 dostali začát-
kem září od městské
části speciální kameru,
která rozpoznává re-
gistrační značky sní-
maných automobilů
a díky datům z registru
může odhalit odcizená
auta. Kamera byla nainstalována ve služebním vozidle a po proško-
lení strážníků ve využívání systému byla neprodleně předána do
provozu. Hned první den bylo při kontrole parkoviště odhaleno
jedno odcizené vozidlo.

„Je vidět, že tato investice měla smysl a kamera odvede dobrou
službu,“ řekl starosta David Vodrážka, který se zúčastnil uvedení ka-
mery do provozu. Jen do poloviny října strážníci zkontrolovali téměř
13 000 aut a kromě odcizeného vozidla zjistili dvě odcizené regis-
trační značky. -st-

MĚStSKÁ PoliciE

Z policejního deníku
� Ve středu 7. září přijalo místní oddě-
lení oznámení o krádeži míchačky a vr-
tačky, ke které došlo v nočních hodi-
nách. Na místě bylo zjištěno, že je
pachatel bez velké námahy odcizil z vol-
ně přístupného pozemku domu, protože
je firma provádějící opravu rodinného
domku po ukončení prací řádně nezajis-
tila. Firmě tak vznikla škoda ve výši asi
9 000 Kč.
� Všímavý občan oznámil 11. září v brz-
kých ranních hodinách, že v Brdičkově
ulici hoří kontejnery na směsný odpad.
Vlastní iniciativou se snažil zabránit dal-
ším škodám a odtáhl ostatní kontejnery,
aby se oheň nerozšířil i na ně. Za tento
čin mu patří velký dík. Na místo se do-
stavila hlídka MOP Stodůlky a poté hasi-
či, kteří hořící kontejnery uhasili. Způso-
bená škoda, která vznikla Pražským
službám, činí 14 000 Kč.

� V noci z 16. na 17. září došlo k vloupání
do bytu ve třetím patře domu. Pachatel
vypáčil balkónové dveře a mimo jiné odci-
zil barevnou televizi, DVD přehrávač, zlaté
šperky, rybářské vybavení, digitální foto-
aparát, počítač a náramkové hodinky. Ma-

jitelům způsobil škodu přes 100 000 Kč.
Téže noci, na stejném místě a stejným způ-
sobem vnikl do dalšího bytu, kde odcizil fi-
nanční hotovost, notebook, náramkové
hodinky, sloupové hodiny, koženou bundu,
sportovní tašky, digitální fotoaparát, teni-

sové rakety, golfové hole a zlatý nára-
mek. Majiteli způsobil škodu ve výši
290 000 Kč.
� Vzhledem k tomu, že se blíží doba vá-
nočních nákupů, apelujeme na vás,
abyste si v nákupních centrech dávali
velký pozor na svoje osobní věci. Přede-
vším nikdy nenechávejte při výběru
zboží své tašky či kabelky v nákupních
vozících a raději si je držte v ruce. I zdán-
livě malá chvilka nepozornosti může
způsobit velký smutek a nehezké vzpo-
mínky na zloděje, který vás okradl.

Také kabelka, odložená na předním
sedadle vozidla při ukládání nákupu do
zavazadlového prostoru, není v bezpečí.
I zde se potom okradení diví, jak se to
mohlo stát, vždyť přece byli u vozidla.
Pachateli stačí na to, aby vás okradl,
pouhé tři sekundy.

Za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová
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VĚDA V ULICÍCH. Takto nazvanou akci navštívili 20. září žáci
2. stupně ZŠ Mládí. V kampusu ČVUT a VŠCHT v Dejvicích ji or-
ganizovala „Česká hlava“ za pomoci mnoha vědeckých a vzdělávacích
institucí. Cílem bylo přiblížení zákonitostí vědy a techniky dětem
prostřednictvím interaktivních exponátů, které si žáci mohli po splnění
zadaných úkolů vyzkoušet a prohlédnout podle svých zájmů. Mnozí
využili možnost exkurze do Národní technické knihovny. Ve škole pak
zpracovali zajímavé reportáže a v hodinách přírodních věd prezentují
převratné objevy a technické novinky. E. Martoníková, Z. Karvánková, ZŠ Mládí

TO BYL ALE CIRKUS! Po celý říjen u nás již popáté hostoval Národní
cirkus Originál Berousek, který vztyčil šapitó s úplně novým moder-
ním hledištěm tradičně na ploše u autobusové točny na Lukách.
V pátek 14. října uspořádal cirkus mimořádné dopolední představení
pro děti ze všech mateřských škol Prahy 13, které uhradila městská
část. Téměř 750 dětí s napětím sledovalo vystoupení akrobatů i dre-
zúru zvířat. Na začátku je společně s ředitelem cirkusu přivítal také
starosta David Vodrážka. -st-

MELODIKA NA SLOVENSKU. Poslední zářijový víkend se dětský li-
dový soubor Melodika pod vedením Veroniky Stejskalové a žákyně
tanečního oddělení Lenky Takáčové zúčastnil mezinárodního folklór-
ního festivalu v Nových Zámkoch. V konkurenci souborů ze Sloven-
ska, Polska a Maďarska se žáci Základní umělecké školy Stodůlky
rozhodně neztratili a navázali cenné kontakty s hudebníky ze zmíně-
ných zemí. Vladimír Světlík

SOUBOJ DRAKŮ. Také
letos oslavili v Základní
škole Janského příchod
podzimu drakiádou. Draci
všech barev i velikostí se
utkali v řadě soutěží - o
draka oráče, neletce, nej-
menšího draka nebo nej-
vyššího letce. Tento ročník
byl zpestřen ukázkou le-
teckého modelářství a
kroucením balónků do
různých tvarů. Akce se
zúčastnili nejen naši školáci, ale také jejich rodiče, sourozenci a malí
předškoláci, kteří si na závěr společně na ohníčku opekli vuřtíky, ja-
blíčka i brambory v popelu. O dalších společných setkáních, která se
uskuteční pravidelně každý měsíc, vás budeme včas informovat také
na webových stránkách naší školy. Kubánková Táňa

LUČINKA SLAVILA. Lučinka oslavila 7. října ve Mlejně již 24. výročí.
Při této příležitosti se sešli současní i bývalí členové souboru, jejich ro-
diče a přátelé, děvčata z Velké Lučinky připravila kalendář pro příští rok
a nacvičila scénku Sexy den co den aneb když Lučinka změní taneční
styl. Od října je také nově Malá Lučinka rozdělená na 3 skupinky – nově
vzniklou přípravku pro samostatné děti od 4 let, Malou Lučinku 1
(cca 5 – 6 let) a Malou Lučinku 2 (velké a zkušené děti cca 6 - 8 let).
Stále se ještě můžete zapojit a příští rok s námi oslavit další výročí již
jako tanečníci z Lučinky. Více info na www.fslucinka.wz.cz. Tereza Hrazdírová

Střípky

PODZIMNÍ VĚTRNÍKY.
S prvními podzimními
dny nastartovaly
v motolské Léčebně
dlouhodobě nemocných
oblíbené kroužky
s dobrovolníky - tance
vsedě, výtvarné dílny
a trénování paměti. Při
výtvarném odpoledni
senioři vyráběli nejprve
dárky pro hospitalizované děti, ale také skládali barevné větrníky. Pas-
telové podzimní odstíny se tak dostaly i do nemocničních pokojů
a chodeb. Hospitalizovaní pacienti si při vyrábění s dobrovolnicemi
popovídali a zavzpomínali. Nechyběl úsměv a dobrá nálada. A to je
pro uzdravení ta nejlepší medicína. Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum FN v Motole
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TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK. Přesně na polovinu října naplánoval Cyklis-
tický spolek Stodůlky Jízdu k ukončení sezóny. Vyjížďky se zúčastnilo
18 cyklistů, z toho polovina z našeho spolku. Na 40 km dlouhé trase
nás čekaly rychlostní i vrchařská prémie, kde cenou bylo jedno vý-
borné pivečko. Jelo se za krásného počasí, takže „hořké osvěžení“ při-
šlo vhod. Pak se již pokračovalo pohromadě do Sobína, kde se
posezením v oblíbené hospůdce letošní cyklistická sezóna uzavřela.

za CSS Miloš Brdlík

NETRADIČNÍ ZDRAVOVĚDA. V týdnu od 19. do 21. září proběhl ve
všech třídách 1. stupně FZŠ Mezi Školami v rámci předmětů Pr-
vouky a Přírodovědy netradiční osvětový program zaměřený na pre-
venci zubního kazu. Základní poznatky z oblasti ústní hygieny,
možnostech vzniku a ošetření zubního kazu a především o správné

technice čištění
zubů předaly
žákům stu-
dentky 1. lékař-
ské fakulty UK
v rámci projektu
Dental-Alarm.
Součástí před-
nášky byl i indi-
viduální nácvik
správného čiš-
tění zubů.

Marta Šefčíková,

zástupkyně ředitele školy

ZUBŘI NAŠLI V POLSKU NOVÝ DOMOV. Princezna a Prokop, dvou-
letá mláďata zubra evropského ze Zoo Praha našla nový domov v ná-
rodním parku Bieszczady na jihovýchodě Polska. Po zdolání více než
osmi set kilometrů na korbě nákladního auta byli zubři vypuštěni do
aklimatizační ohrady v oblasti Bukowiec. Zde zůstanou až do konce
listopadu, poté budou vypuštěni do volné přírody. Po celou zimu však
budou ještě přikrmováni. Jana Ptačinská Jirátová

ČTVRTÝ ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE. Letošního ročníku,
který byl na téma Nejkrásnější foto z letních prázdnin 2011, se zúčast-
nilo 39 soutěžících, kteří opět
zaslali velmi pěkné snímky.
Potěšilo nás, že se zapojili
i naši nejmladší žáci. Nejlepší
fota jsou ke zhlédnutí na
www.zs-bronzova.cz. Všem
žákům, zejména těm nej-
mladším, děkuji za krásné
snímky.

Lenka Durdilová, ZŠ s RVJ Bronzová

PO STOPÁCH KRYŠTOFA KOLUMBA. V letošním školním roce začal
v ZŠ s RVJ Bronzová nový projekt anglické školní družiny. Rodilá
mluvčí, metodička jazykové školy a česká paní učitelka si třikrát týdně
s dětmi z prvních tříd hrají, relaxují, objevují, komunikují. Ano, ne-
přehlédli jste se, komunikují. Je úžasné sledovat intuitivní učení cizího
jazyka při pestrých družinových činnostech a sledovat pokroky dětí.
Projekt začíná tematem Christopher Columbus discovers America.
Will he find
a New land?
Výrobky, mapky
cest, písničky,
tance pro domo-
rodé obyvatele
a ještě mnoho dal-
ších aktivit. Mož-
nost zapojit se do
tohoto projektu
můžeme našim
prvňáčkům jen
tiše závidět.

Alena Šoukalová,

zástupkyně ředitele školy
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VE ZNAMENÍ OSTROVNÍCH BALAD. Hosté Slávka Klecandra v říj-
novém večeru cyklu Třináctého na třináctce přilákali mimořádně
velký počet posluchačů. Kytaristu Michala Hromka znají všichni
příznivci skotské a irské lidové hudby, stejně jako zpěvačku Hanu
Horkou, která je hlasem Asonance i legendárního C&K Vocalu.
Doprovázel je soubor Michal Hromek Consort. Hudebníci, čerpající
z tradiční ostrovní hudby i z vlastní tvorby se dočkali velkého aplausu,
spokojené publikum zase mnoha přídavků. Již 13. 11. vystoupí v Ko-
munitním centru Slávek Klecandr se svou skupinou Oboroh, aby
publiku představil nové album Žalmy III. Více informací na www.tri-
nactnatrinact.blog.cz. Všechny letošní večery finančně podpořily na-
dace Život umělce, Ministerstvo kultury, Nadace Českého hudebního
fondu a Praha 13. Petr Linhart
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Životní prostředí

Tonda obal na cestách
Zajímavý program věnovaný třídění a recy-
klaci odpadu proběhl ve dnech 29. června
a 9. září na školním hřišti FZŠ Mezi Ško-
lami. Tento program pro své spolužáky z ce-
lého 1. stupně vyhráli jako odměnu žáci Jan
Kobza a Robert Masopust v celostátní sou-
těži Košík plný rozumu. Program byl do-
plněn o zajímavé doprovodné atrakce –
závody na koloběžkách, skákání v pytlích
nebo maxi domino, při kterých také žáci pl-
nili úkoly s ekologickou tématikou.

Marta Šefčíková, zástupkyně ředitele školy

Nešťastný šafářův dvoreček
Začátkem října se v obřadní síni
radnice konalo v pořadí už jede-
nácté Ekodivadélko - divadelní
představení pro mateřské školy.
Tentokrát se malým divákům
představilo Divadlo KAPSA An-
dělská Hora s pohádkou plnou
známých písniček, z nichž jedna
dala jméno i celému představení -
Nešťastný šafářův dvoreček.

Děti z šesti mateřinek - U Bo-
bříka, Mezi Školami, Pastelka,
Barvička, Rozmarýnek a Bě-
hounkova – se nadšeně zapojily
do děje a společně s hlavním hr-

dinou Zápecníčkem, chla-
pečkem z perníku, pozná-
valy, jak se mají chovat ke
svému okolí i k přírodě.

Dvě dopolední předsta-
vení s ekologickou témati-
kou zajistil pro více než 200
předškoláků odbor životního
prostředí. Ten také letos
navíc vyhlásil i soutěž. Děti
nakreslí, co se jim nejvíc
v pohádce líbilo, a ti nejši-
kovnější získají věcné ceny.

Eva Černá
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Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů

Přistavení: 10. 11. 15. 12.
STODŮLKY
Chalabalova parkoviště u č. p. 1611
Kovářova x Mládí parkoviště
Hábova (jen 10. 11.)

na chodníku proti č. p. 1511
Vlachova x Šostakovičovo nám.
(jen 15. 12.)
Nám. na Lužinách na náměstí
Melodická x Operetní (jen 15. 12.)
Vackova (jen 15. 12.)

parkoviště (slepý konec)
Pod Zličínem (jen 10. 11.)

u retenční nádrže
Líšnická (jen 10. 11.) u BD
TŘEBONICE
K Řeporyjím x K Brůdku (jen 15. 12.)
K Řeporyjím (jen 10. 11.) u kapličky

Přistavení: 24. 11. 22. 12.
LUŽINY
Fantova (jen 24. 11.)

parkoviště před provozovnou Barum
Chlupova (jen 22. 12.) u mateřské školy
Amforová (jen 24. 11.)

proti domu č.p. 1895
Podpěrova (jen 22. 12.)

před mateřskou školou
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804
Trávníčkova (jen 22. 12.) u tržiště
Sezemínská (jen 22. 12.)

parkoviště u trafostanice
U Jezera (jen 24. 11.)

parkoviště proti 2039
Zázvorkova (jen 22. 12.)

proti domu č.p. 2003
Kettnerova (jen 22. 12.)

parkoviště u kotelny
Kettnerova (jen 24. 11.)

proti domu 2059

Bronzová (jen 24. 11.)
chodník u trafostanice

Píškova (jen 24. 11.)
parkoviště (vjezd z ul. Mohylová)

Přistavení: 1. 12.
N. BUTOVICE
Suchý vršek rozšířený chodník u č.p. 2096
Ovčí hájek parkoviště proti č. p. 2159
Nušlova parkoviště proti domu č. p. 2289
Petržílkova parkoviště u domu č. p. 2267
Běhounkova

parkoviště proti domu č. p. 2462
K Hájům x Okruhová
VIDOULE
K Fialce před bývalou prodejnou potravin

Přistavení: 8. 12.
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny
M. OHRADA
K Sopce proti restauraci U Šimáčků
V. OHRADA
Bašteckého chodník u parkoviště
Pavrovského x Přecechtělova

u kontejnerů na směsný odpad
Červeňanského nástupní ostrůvek BUS
Janského x Prusíkova

rozšíř. chodník u domu č. p. 2437
Janského

rozšířený chodník proti č. p. 2370

Upozornění:
Kontejnery jsou určeny na objemný
odpad z domácností pro obyvatele
Prahy 13, nikoli pro živnostníky a firmy.
Přistavovány jsou vždy ve čtvrtek do
16.00 hod. Po naplnění jsou odváženy
již v pátek či v sobotu. Kvůli zaparkova-
ným automobilům na určených stano-

vištích mohou být
kontejnery přistaveny
na vzdálenější místo.

V případě nepřízni-
vých povětrnostních
podmínek nemusí být
kontejnery přistavovány.

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

Michaela Líčková

Hlavní město Praha také letos za-
jistilo pro Pražany možnost od-
stranění listí z jírovce maďalu

(koňského kaštanu) napadeného
škůdcem klíněnkou jírovcovou,
čímž se zvýší míra jejich ochrany.

Napadené listy mohou občané
shrabávat do pytlů, které zís-
kají zdarma na odboru život-
ního prostředí zdejšího úřadu.
Naplněné je pak mohou při-
stavit buď ke stálým stanoviš-
tím sběrných nádob na
směsný odpad nebo je mohou
zdarma odevzdat na určených
kontaktních místech.
Více na www.praha-mesto.cz,
235 012 470.

Michaela Líčková

Lesy hl. města Prahy připravují
na závěr roku vyčištění rybníčku
při ulicích Pod Vlkem a U Pa-
loučku ve starých Stodůlkách.
Rybníček byl již velmi zanesený
bahnem a zarostlý a jeho vyčištění
bylo tedy nezbytné. Vzhledem
k tomu, že rybní-
ček je význam-
nou lokalitou pro
rozmnožování
ropuchy obecné,
mohou být veš-
keré práce prová-
děny pouze
v období od září
do dubna. Pro
informovanost
občanů je u ná-
drže umístěna
informační ta-
bule. Zatím byla
nádrž vypuštěna,
ryby a škeble byly přestěhovány
do jiných nádrží a skokani se
sami přesunuli do mokrých partií
nad rybníkem. Usazené kaly byly
vytěženy a odvezeny. Patrně
v průběhu listopadu, až dno ryb-
níčku vyschne, budou zpevněny

stěny a dno a bude vybudován
nový požerák, který umožní pra-
videlné vypouštění rybníčku.
Dosud to bez čerpadla nebylo
možné. V průběhu stavebních
prací dojde na určitou dobu
k uzavření komunikací Pod

Vlkem a U Paloučku a bude
nutno oblast objet. Lesy
hl. města Prahy děkují všem
místním obyvatelům i projíždějí-
cím za pochopení. Pohled na ob-
novený rybníček jim bude jistě
odměnou. -red-

Boj s klíněnkou jírovcovou pokračuje

Obnova stodůleckého rybníčku

Životní prostředí

Harmonogram sběru biologického odpadu

Stanoviště Datum 6. 11. Hodina
K Řeporyjím x V Brůdku 9 - 12
K Hájům x Okruhová - zpevněná plocha

9 - 12
K Fialce - odstavná plocha u bývalých
potravin 9 - 12
K Opatřilce x K Jihu 9 - 12
K Sopce - proti restauraci U Šimáčků

13 - 16
Nám. Na Lužinách 13 - 16

Pod Zličínem 13 - 16
5. máje - proti domu č.p. 325 13 - 16
U Kašny – odstavná plocha 13 - 16
K Hájům x Okruhová 9 - 12
Biologický odpad: listí, tráva, větve, ne-
znečištěná zemina, příp. kuchyňský
bioodpad rostlinného původu.
NE živočišné zbytky!
Projekt je financován z prostředků
hl. m. Prahy.

Přes rákosí již nebyl
téměř vidět

Rybníček před vyčištěním
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Inzerce

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme
kusové koberce,
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12

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

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

10% sleva
s tímto inzerátem

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

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

Domov sv. Karla
Boromejského v Praze
(www.domovrepy.cz) přijme
SOCIÁLNÍ PRACOVNICI.

Požadované vzdělání dle zák.
o soc. službách 108/2006 Sb.,

praxe výhodou.
Životopis prosím na

konsolata@domovrepy.cz.

Tel.: 776 257 911.
Nabízíme velmi pěkné
a moderní prostředí,
přátelskou atmosféru
a možnost vzdělávání.
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Půjdete-li, milí čtenáři, cestou
z Centrálního parku do Prokop-
ského údolí, neměli byste minout
další nádherný krajinný prvek
v naší městské části. Za fitness
komplexem Volcano, při ulici
K Sopce vedoucí z Malé Ohrady,
najdete přímo pod Albrechtovým
vrchem malé artboretum. Ně-
kdejší sopku Albrechtův vrch
tvoří skupina skal vulkanického
původu. Na jeho úpatí přirozeně
meandruje Prokopský potok. To
je v Praze velmi cenný a unikátní
jev. Arboretum (lat. arbor =
strom) je sbírka živých stromů.
Mívá parkovou úpravu nebo je
založeno jako lesní porost. Slouží
k vědeckým či výukovým účelům.
Tento projekt miniarboreta se-
znamuje zájemce o přírodu s pů-
vodními dřevinami rostoucími na

území Prahy. Realizace mini-
málně zasahuje do původních
přírodních porostů a rozšiřuje
funkci zdejšího biotopu. Zacho-
vává větší část topolového háje
jako významné krajinné domi-
nanty a hnízdiště ptactva. Staré
topoly byly ošetřeny zdravotními
řezy a stříškami. Některé stromy
jsou na dožití, jako domov k ži-

votu různých druhů živočichů.
Cílem projektu je představit nově
vysazené staré odrůdy vysoko-
kmenných ovocných dřevin, jenž
se dříve v krajině běžně pěstovaly.
Takové odrůdy nelze v ovocných
školkách snadno sehnat, protože
se dnes běžně neprodávají. Vý-
sadbám nových dřevin předchá-
zelo vyčištění plochy od odpadů,

ruderálních porostů a likvidace
starého oplocení. Arboretum se
dělí na několik segmentů a je do-
provázeno informačními tabu-
lemi s podrobným výkladem.
„Šípáková doubrava“ a „Duboha-
břina“ nabízí 14 různých druhů
dřevin v celkem 54 exemplářích
stromů a keřů. V části „Babiččin
sad“ najdeme 17 původních vyso-
kokmenných odrůd jabloní,
hrušní, slivoní a dříve hojně vysa-
zovaný keř klokoč. „Ukázka méně
známého ovoce“, které naši před-
kové s oblibou pěstovali a zpraco-
vávali, zahrnuje 9 druhů včetně
např. kdouloně, mišpule velko-
plodé nebo oskeruše domácí.
V roce 2011 bude arboretum do-
plněno o další dřeviny, např. jeřáb
muk, kalinu tušalaj a odrůdy pů-
vodních ovocných dřevin, např.
hrušeň polničku. V nejnižší zmo-
křené části louky byla vybudována
tůň pro obojživelníky, která bude
základem pro další etapu pro-
jektu, tzv. „Střemchové jaseniny“
vázané na vlhčí polohy a nivy
vodních toků. Arboretum zde
v budoucnu obohatí výsadby ně-
kolika druhů vrb, střemchy, olší,
jasanů a dubů letních. Investorem
arboreta bylo hl. město Praha,
spravuje ho magistrátní odbor
ochrany prostředí.

Dana Céová

Přírodní krásy Prahy 13

Arboretum přinese ovoce našich prababiček

Jednotlivé dřeviny představují informační tabule

Otevření arboreta v květnu 2010 Starší pohled na arboretum a Velkou Ohradu z Albrechtova vrchu

Meandry Prokopského potoka Albrechtův vrch
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Já, Merkur
Otec stavebnice, Jaroslav Vancl,
byl pro dětské „konstruktéry“
tím, kým byli Laurin a Kle-
ment pro dospělé. V roce 1925
byla na světě první malá sta-
vebnička s barevně lakovanými
díly a názvem Merkur.
Z Police nad Metují se v násle-
dujících letech úspěšně vyvá-
žela do celého světa. Po únoru
1948 byla továrnička znárod-
něna a pan Vancl, až do svých
osmdesáti let, pracoval dál -
u soustruhu. Navzdory překot-
nému vývoji v hračkářském
průmyslu posledních dvacet let
je stavebnice stále oblíbená.
A pro zajímavost, např. Otto
Wichterle, vynálezce kontakt-
ních čoček, sestrojil pomocí

dětského Merkuru, poháněného
dynamem z jízdního kola, první
přístroj na jejich výrobu. Výstavu
nejskvělejších plíšků, šroubků
a matiček nejslavnější české
hračky posledního století můžete
obdivovat od neděle 23. listo-
padu až do konce února 2012
v budově Muzea hl. m. Prahy
na Florenci. Více najdete na
www.muzeumprahy.cz.

Petřínský sen
Když se 363 členů Klubu českých
turistů vracelo roku 1889 ze Svě-
tové výstavy v Paříži, pod neza-
pomenutelným dojmem fungl
nové Eiffelovky a v rozjařené
atmosféře výletu padla otázka:
„Když má Paříž Eiffelovku, tak
co má Praha?“ A už to začalo.

„Postavíme taky takovou .. a lepší
.. a výš!“ Sen českých turistů byl
na světě. Hned na první schůzi
vybrali pro stavbu Petřín a kupo-
divu také 1031 zlatých. Stavba
byla odhadnuta na celých 32 000
zlatých a tak byl mezi turisty vy-
brán ten nejvýmluvnější, Dr.
Kurz, aby českou veřejnost dosta-
tečně nadchl. Ten se ve vizionář-
ském článku dal strhnout natolik,
že Petřínu předpověděl i vlastní
lanovku a nakonec připojil i ďá-
belský termín: pouhý jeden rok!
Přestože mnozí považovali článek
za vtip, obzvláště u jména kon-
struktéra – ing. Františka Prášila,
většina se opravdu nadchla. První
výkop byl učiněn 16. března
a .. za necelé čtyři měsíce, 2. čer-
vence 1891, bylo hotovo. Roz-

hledna byla slavnostně otevřena
20. srpna roku 1891. A výš? I to,
protože špička Petřínské roz-
hledny leží o 17 metrů nad
mořem výš než Eiffelovka. –dn-

Stalo se v listopadu
60. výročí úmrtí B. A. Wiedermanna
Varhanní virtuos, skladatel a hudební pedagog Bedřich Antonín Wiedermann se na-
rodil 10. listopadu 1883 v Ivanovicích na Hané. Už v mládeneckém věku ovládal
nejen hru na klavír a varhany, ale také na housle a violoncello. Dá se tedy říci, že byl
skutečně všestranný muzikant. Po maturitě na gymnáziu začal studovat bohosloví
na teologické fakultě. Seminář však opustil a vstoupil na pražskou konzervatoř do
třídy Vítězslava Nováka a do varhanní třídy Josefa Kličky. Působil jako varhaník
v Brně, v chrámu emauzského kláštera v Praze, byl profesorem na konzervatoři, po-
sléze na Akademii múzických umění, kde založil zatím chybějící sekci pro duchovní
hudbu. Byl také regenschori v bazilice sv. Jakuba St. v Praze, kde začal pořádat pra-
videlné varhanní koncerty, v Obecním domě i v Rudolfinu dělal varhanní matiné,

spolupracoval mimo jiné
i s českou filharmonií. Jeho

notový materiál a rukopisy
jsou uloženy v Českém muzeu
hudby. B. A. Wiedermann ze-
mřel 5. 11. 1951. Jeho po-
hřeb se konal v Domě umělců,
pochován je na Vyšehradě. Od
r. 2005 je po něm pojmeno-
vána jedna z ulic v Praze 13.

Eva Černá

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Kupní síla peněz (1850)
K přibližné představě o kupní síle tehdejších peněz poslouží nám tyto ceny. Korec ovsa
stál tenkráte 30 až 40 krejcarů, korec ječmene asi 50 krejcarů, korec žita kolem 1 zlatky,
pšenice byla dražší. Vůz se žebřinami železem kovaný stál 12 zlatých, pluh 1 zlatý 15 krej-
carů, kráva 7 až 14 zlatých, klisna nebo hřebec 14 zlatých. Chalupnický grunt, který míval
kolem 10 strychů orné půdy, cenil se na 120 zlatých, selský grunt se 30 až 40 korci orné
půdy 300 - 350 zlatých a se 7 až 80 korci 800 zlatých rýnských. Vybral Dan Novotný

Tentokrát bych vás rád pozval
na výlet do okolí Prahy a do
muzea Josefa Lady. Start výletu
je v Říčanech, kam se dostanete
vlakem z Prahy hl. nádraží.
Vlaky odjíždějí každých 30
minut, vždy 20 a 50 minut po
celé hodině. Od nádraží v Ří-
čanech dojdete na náměstí
a zde v Infocentru doporučuji
vyzvednout mapku naučné
stezky Mikešova cesta. Z do-
mova si vezměte turistickou
mapu Okolí Prahy. Od Info-
centra půjdete po značkách

toUlKy

Mikešovy cesty přes Tehov, Klo-
kočnou, Struhařov a Mnichovice
do Hrusic. Cestou budete potká-
vat informační tabule naučné

stezky, jejichž čísla se budou sni-
žovat. Až dojdete do Hrusic, bu-
dete mít v nohách 20 km a čeká
vás ještě malý okruh po památ-
ných místech obce. Hlavně však
Muzeum Josefa Lady, kde je
krásná expozice o jeho životě
a díle a také o díle jeho dcery,
která po něm převzala štafetu.
Pokud se vám nechce šlapat
z Říčan, dojeďte vlakem až do
Mnichovic, odkud je to 2 km po
žluté značce nebo do Senohrab,
odkud půjdete po červené značce
na rozcestí Šmejkalka a pak po

žluté do Hrusic, což je 4,5 kilome-
tru. Ze Senohrab nebo z Mnicho-
vic se pak můžete vrátit vlakem do
Prahy. Přeji krásné počasí a hodně
zážitků z cesty i muzea.
Otevírací doba muzea:
úterý - neděle 9 - 12, 13 - 17
Vstupné: Dospělí 65 Kč; děti,
důchodci, studenti, matky na ma-
teřské 50 Kč; rodinné 100 Kč;
skupiny dětí, studentů nebo dů-
chodců 30 Kč/osobu; skupiny do-
spělých 40 Kč/osobu.

Tomáš Lubovský

Klub českých turistů Praha - Karlov, oddíl TurBan

Za Mikešem do Hrusic - pěšky nebo na kole

FO
TO

:K
AR

EN
BL

AH
A

ZajíMavoSti Z PraHy



tel.: 235 011 227 • www.praha13.cz • LISTOPAD 2011 27

Dnešní území Prahy 13 bylo po
celá staletí zemědělskou oblastí.
Stodůlky a všechny okolní obce
se až do zrušení pražských hra-
deb nacházely v poměrně velké
vzdálenosti od pražského opev-
nění. Neměly přímé dopravní
spojení s Prahou, nebyl zde ani
lékař, ani pošta. K rozvoji ob-
lasti docházelo v celém průběhu
19. století, ruku v ruce s indu-
strializací samotné Prahy a je-
jího nejbližšího okolí. Svědčí
o tom i údaje o počtu domů
a obyvatel v jednotlivých lokali-
tách. Zhruba kolem poloviny
19. století bylo ve Stodůlkách
592 obyvatel, v Třebonicích 250
obyvatel, v Butovicích a Jinoni-
cích bylo tenkrát dohromady
605 lidí; na přelomu 19. a 20
století pak ve Stodůlkách 1132,
v Třebonicích 459 obyvatel, a ve
spojených Butovicích a Jinoni-
cích přes 1000 obyvatel, čili
počet obyvatel se zvýšil zhruba
na dvojnásobek.

Ještě bouřlivěji se rozvíjely
sousední Řeporyje, které získaly
na významu zejména po posta-
vení pražsko-duchcovské dráhy
v roce 1873. Již od konce 18. sto-
letí byla součástí zdejšího katas-
trálního území také osada
(Velká) Ohrada. V její blízkosti
vyrostla pak ve druhé polovině
19. století další zástavba a pro
odlišení se původní část začala
nazývat Velká Ohrada, nová pak
Malá Ohrada. Na přelomu
19. a 20. století pokračoval roz-
voj obce díky těžbě vápna
v blízkém Dalejském údolí, v té
době zde byla postavena pec na

pálení vápna a vyrostly kruhové
cihelny. Do obce v tomto ob-
dobí přibylo velké množství
obyvatel, žilo tu větší množství
dělníků a obec ztratila čistě ze-
mědělský charakter. První škola
byla v Řeporyjích vybudována
v roce 1892. V řeporyjském
kostele působil mezi léty 1909 –
1919 jako farář spisovatel Jin-
dřich Šimon Baar.

Různé technické stavby vy-
rostly během staletí i v širším
okolí Stodůlek. Na vodních to-
cích vznikaly mlýny a další ob-
jekty využívající ke své práci
vodu, ale také lomy. V oblasti
Hájů byly činěny v 19. i 20. sto-
letí pokusy o těžbu uhlí, k indu-
strializaci oblasti přispělo

postavení dvou železničních
tratí na krajích regionu: „praž-
ského Semmeringu“ ze Smí-
chovského nádraží přes
Hlubočepy, Žvahov do Řep v le-
tech 1868 - 1872 a již zmíněné
pražsko-duchcovské dráhy ze
Smíchovského nádraží přes
Hlubočepy do Řeporyj. V širším
okolí Stodůlek vznikla řada vět-
ších podniků, za prací docházeli
zdejší obyvatelé i do Prahy, ně-
kteří do Ringhofferových zá-
vodů na Smíchově či do
jinonické Waltrovky, jiní do že-
leznorudných dolů v Nučicích.
V regionu se nacházelo také
velké množství cihelen a vá-
penky, jejichž produkty sloužily
k rozvoji místního stavebnictví.

Do období před první světo-
vou válkou spadá také vznik
stodůlecké dominanty: novos-
tavba kostela sv. Jakuba ve Sto-
důlkách. Nevelký, původem
románský kostelík svými roz-

měry v druhé polovině 19. sto-
letí nepostačoval potřebám far-
nosti, a proto byl v roce 1901
zbořen a vzápětí nahrazen kos-
telem novým. Jedná se o pseu-
dogotickou, neorientovanou,
jednolodní, obdélníkovou
stavbu se čtvercovým presbytá-
řem, obdélníkovou sakristií
a hranolovou věží. Na volném
prostranství mezi Stodůlkami
a Lužinami byla 31. srpna 1908
dokončena nová školní secesní
budova podle návrhu architekta
Valečka.

V druhé polovině 19. století
se, stejně jako v jiných českých
obcích, i na území dnešní Prahy
13 rozvinul spolkový život.

Vznikl dělnický kulturní spolek
Svornost, Zpěvácký spolek Sto-
důlky, v roce 1893 byl založen
Hasičský sbor Stodůlky, v roce
1910 Sokol a Dělnická tělový-
chovná jednota - DTJ.

Zlom ve vývoji zdejšího území
znamenala I. světová válka;
mnoho mužů bylo odveleno na
frontu, významně se zhoršila zá-
sobovací situace a např. ve Sto-
důlkách bylo po celou dobu
ubytováno vojsko. Poválečný
vývoj celého území pak souvisel
již se vznikem Velké Prahy.

Pavla Státníková, Muzeum hl. města Prahy

Oprava: Pozorní čtenáři nás
upozornili na chybu ve Výletu do
minulosti v zářijovém STOPu.
V článku bylo mylně uvedeno, že
současný kostel ve Stodůlkách má
novorománskou podobu. Správně
mělo být, že má novogotickou po-
dobu. Za toto nedopatření se om-
louváme. Redakce

Výlet do minulosti

Vývoj oblasti Stodůlek do první světové války

Mapa Stodůlek a okolí z roku 1892,
ještě před propojením Stodůlek s Jino-
nicemi silnicí, k němuž došlo v roce
1898. (Městská část Praha 13)

Reklamy akciové společnosti J. Walter a spol, Jinonice u Prahy, 1910 – 1912
(Muzeum hl. města Prahy)

Vápencové lomy a továrny Biskup, Kvis a Kotrba v Dalejském údolí, pohlednice,
1908 (Muzeum hl. města Prahy)
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Blahopřejeme

� Stavební práce na klíč fa. Kytír - rekonstrukce bytů,
bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost.
Tel.: 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Pedikúra, masáže nohou, poliklinika Lípa - Theraptilia -
suterén. TEl.: 608 875 079.
� Instalatérské práce Masařík - plyn, voda, topení. Dodávky
a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské a topenářské
práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární sy-
stémy. Tel.: 602 331 959.
� Luca Audit - účetnictví, daně - vedení účetnictví, daňové
poradentství, zastupování převzetí odpovědnosti v rámci
pojištění. Tel.: 602 282 357, e-mail: lucaa@volny.cz.
� Rekonstrukce bytového jádra - rekonstrukce bytu - štuko-
vání - sádrokartony - elektrikáři - instalatéři - krátké ter-
míny - volejte ihned 774 560 666, www.staveb.com.
� Prodlužování a zhušťování řas - metoda řasa na řasu. První
aplikace 1.000 Kč, doplnění 400 Kč. Tel.: 603 931 173.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí
vašeho domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Elektrikáři Kilián - Švarc.
Mob.: 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
� Instalatérské práce - voda, plyn, topení, čištění kanalizace.
Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytápění. Tel.: 608
606 379, www.psservis.com.
� Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou metodou profi
stroji Karcher. Domácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme
se vašim časovým možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 5 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818.

� INSTALATÉR FRÖHLICH - 603 239 568, 235 513 645, roz-
vody vody, plynu, montáže baterií, 5 let servis.
� Fa Udržal - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy), práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 602 936 726.
� Kompl. zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, zastu-
pování na kontrolách, 14 let praxe v oboru. Tel.: 603 451 870,
www.ucetnictvikomplet.cz.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

Vyzdívá bytová jádra, s možností zakoupení zařizovacích
předmětů – DOPRAVA ZDARMA – přizdívá chodbičky k bytům,

obkládá, štukuje, maluje, bourá panely, instalatérské práce,
elektrikářské práce včetně revize,

výroba kuchyňských linek, klempířské práce,
střechy rodinných i panelových domů.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� ZÁMEČNICTVÍ Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz.

� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zá-
lohování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů. Neustupného 1838, u metra Luka.
Objednávky na tel.: 739 029 625.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,

úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Kadeřnictví dám., pán., dět. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny - dám. kr. vl. 250 Kč, pán. 90 Kč. T: 602 151 310.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� Profi nehtové studio Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.

Ž A L U Z I E
všEch typů

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu
A U t O D O p R A v A

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979 NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK - EXNER. Tel.: 608 928 283.
� REVIZE a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.

� www.psacistroje.cz, kalkulačky, skartovače- servis, pro-
dej, tel.: 241 412 507.
� Krejčová i dekorační šití. Tel.: 604 430 170.
� Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek či spotřebiče a
nemáte jak? Nabízíme tuto velmi levnou službu s dodávkou nebo
pick-upem a jedním řidičem. Díky vaší pomoci při nakládce a vy-
kládce se ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 717 818.
� Autoelektrika Jan Sláma, Nad Brůdkem 105, Praha 13,
opravy starterů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské práce osob-
ních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy elektronických sy-
stémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518 049, 724 106 146.
� Vyklidíme váš byt, pozůstalost, sklep či půdu, levně.
Tel. 777 227 840.
� Malování bytů, kanceláří, schodišť atd. Tel.: 603 590 428.
� Masáže a reiky v Poliklinice Lípa, Seydlerova 2451, Praha 5. Každý
pátek. Těším se na vaše objednávky na tel.: 732 376 795, L. Radová.
� Kupón na slevu 20%. Studio J-Böhmova 1976, Lužiny.
Kadeřnictví dámy tel.: 723 610 204, páni tel.: 724 581 493, kosme-
tika tel.: 777 047 221, pedikúra tel.: 603 539 699, manikúra tel.: 734
389 483, www.studioj.cz.
� Interiérové a malířské práce, štukování, vrtání, komple-
tace nábytku. Tel.: 603 305 211.

� Před 50ti lety 4. 11. 1961 vstou-
pili do svazku manželského Ludmila
Klíčová a Josef Novák. Vše nejlepší
do dalších společných let přejí sou-
rozenci s rodinami.
Paní Ludmile zároveň gratulujeme
k jejím 70. narozeninám.

� Dne 16. listopadu oslaví
10. narozeniny Kim a Tom
Kavtičnikovi. Mnoho úspě-
chů ve škole a sportu,
hodně štěstí a zdraví přejí
mamka, Robert, Samík,
babička Jája a děda Jirka.

Služby

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné (rozvody, byty, nemovitosti, smlouvy,

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

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

e-mail: vosyka@vosyka.cz
www.akvosyka.cz

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
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� Hledáme byt pro 2 osoby v Praze a okolí, garsonka až
2+1 do11.000 Kč včetně poplatků. Jsme nekuřáci bez zvířat. Zaří-
zení nerozhoduje. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088,
220 806 245.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Rodina VŠ, nekuřáci hledá pronájem zařízeného 3+1 do 10.000 Kč
+ poplatky. Prosím foto. Smitkova.Petra@seznam.cz.
� Nabízíme pronájem dvou bytů na Praze 5, 1+K.K.
za 8.500 Kč a 2+K.K. za 10.500 Kč měsíčně, ceny jsou konečné včetně
všech poplatků. Zařízení dohodou. Tel.: 777 260 333.

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

� Domov sv. Karla Boromejského v Praze (www.domovrepy.cz) při-
jme SOCIÁLNÍ PRACOVNICI. Požadované vzdělání dle zák. o soc. služ-
bách 108/2006 Sb., praxe výhodou. Životopis prosím na
konsolata@domovrepy.cz. Tel.: 776 257 911. Nabízíme velmi pěkné
a moderní prostředí, přátelskou atmosféru a možnost vzdělávání.
� REDCLIF, s.r.o., hledá asistentku - práce na plný úvazek.
Náplň práce: zpracování faktur, korespondence, pokladny. Admini-
strativní činnost, podpora týmu, zajištění chodu kanceláře. Požadu-
jeme: středoškolské vzdělání, praxe min. 3 roky, znalost AJ, znalost
práce na pc-ms office, internet. Časová flexibilita, organizační schop-
nosti. Nabízíme: zázemí stále se rozvíjející firmy. Zajímavé ohodno-
cení. Životopisy v ČJ a AJ zasílejte na hr@redclif.eu.

� Pronajmu uzavřenou garáž, DO, u metra Lužiny, 16 m2, dlouho-
době. Tel.: 604 805 425, cena 2.100 Kč/měsíčně.
� Pronajmu garáž V. Ohrada, Bašteckého ul. Tel.: 720 247 737.
� Pronajmu dlouhodobě garáž v ul. Nušlova u metra Nové
Butovice. Cena 1500 Kč/měs. Tel.: 737 219 454.
� Pronajmu podzemní garážové stání, dům Sluneční nám.,
Petržílkova, metro Hůrka, cena dohodou, tel.: 602 526 106.
� Pronajmu garážové stání, Velká Ohrada, ul. Klausova.
Tel.: 724 026 323.
� Pronajmu dlouhodobě garáž. Hlídané garážové stání
u stanice Hůrka. Měsíčně 800 Kč. Tel.: 235 511 770.
�Prodám garáž Vel. Ohrada, Bašteckého ul. Tel.: 608 108 138.
� Garáž Nušlova ulice. Pronajmu či prodám. Tel.: 775 276 546.
� Pronajmu garáž v Kettnerově ul. (u metra - Luka).
Tel.: 728 188 006.
� Pronajmu gar. stání ul. Bašteckého - levně. Tel.: 602 328 728.
� Pronajmu garáž. stání ul. Klausova, tel.: 603 477 901.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

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

� � � � � � � � � � �
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

ČAlouNICtVÍ u MEtrA HŮrkA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

� Student 4. roč. ČVUT doučí matematiku. Tel.: 604 289 461.
� Antikvariát NIKA - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 13–18 hod.
� Léčení - terapie. Tel.: 608 527 830, 734 743 483.
� Přijďte poznat sami sebe a změnit to, co vás trápí.
www.poradna-kineziologie.cz. Ivana, 731 158 608.
Poradna: Kálikova 1556/4, Praha 13.
� Kraniosakrální osteopatie, terapie, masáže. Nepevná, Fin-
gerova, Nové Butovice. Tel.: 739 004 847.
� Hledám zkušenou paní či slečnu na hlídání 2 dětí. Tel.: 605 144
192 zn: pouze SMS, zavolám zpět.
� Učitelka na SŠ doučí AJ každého na ZŠ, SŠ, ale i dospělé.
Tel.: 604 963 075.
� Nabízím značkové oblečení po holčičce 0-2,5 roku,
tel.: 603 925 391.

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

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

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

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

www.elektroservisvolf.cz

AAUUTTOO··KKOO AA  BBOOHHOOUU··
Zaji‰Èujeme v˘uku sk. A,B,C,D,E.
Provozní doba – kaÏdé úter˘ od 16 – 19 hod. 
v Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, HÛrka.
V˘uka probíhá v úter˘ od 17 – 19 hodin
Cena kurzu sk. B – 88..660000  KKãã.
Provádíme – kondiãní jízdy,
‰kolení fiidiãÛ - profesionálÛ vã.
dopravnû psychologického vy‰etfiení

TTeell..::  777755  777711  229944 wwwwww..aauuttoosskkoollaabboohhoouuss..cczz

L

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

Zaměstnání

www.opravujeme.cz
� Elektronika: televizory, videa, DVD a CD přehrávače atd.

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

ElEktroslužby 
P–13 sluneční nám. 14 - červený výškový dům

tel. 251 610 329
Provozovna vedle radnice P-13, metro „b“ Hůrka

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

� lamelové dveře � garnýže a záclonové pojezdy
� výsuvné markýzy � zastínění balkonů a teras

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

Zdravotnické potřeby LÍPA
Poliklinika Nové Butovice

Andresovy léčebné minerály
(záda, šíje, lůžko) – info na

www.alm.andresovi.cz
Bezlepkové potraviny

Tel.:  296 113 250
Vaše ZP LÍPA

PRONÁJEM VOLNÝCH PROSTOR 
FZŠ TRÁVNÍČKOVA

Pronajmeme volné prostory učeben a tělocvičny k
zájmovým aktivitám dětí i dospělých.

Informace Radka Dohnalová, 
tel. 251 091 640, 603 361 692
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Inzerce

+ 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

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.

880000  888888  990055
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Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Kluby se představily
Na radnici Prahy 13 byla téměř dva týdny 
v říjnu k vidění výstava, kterou připravila
městská část ve spolupráci s kluby seniorů. Vý-
stava představila formou fotografií na panelech
činnost všech sedmi klubů seniorů, které pů-
sobí v Praze 13. Zájemci si mohli prohlédnout
také fotografie z akcí pro seniory podporova-
ných z rozpočtu městské
části, např. z vánočního set-
kání seniorů v KD Mlejn,
z výletu se starostou na
Zbiroh, do ZOO nebo 
z plavby parníkem. Svou
činnost představilo také
Středisko sociálních služeb
Prahy 13, které má sídlo 
v domě seniorů Lukáš, kde
se některé kluby scházejí. 

Na vernisáž výstavy při-
šlo v pondělí 10. října asi
50 seniorů. Pozdravil je
zástupce starosty Aleš

A právě v duchu hesla zakladatele novodobých
olympijských her barona Pierra de Coubertina
se neslo sportovní klání našich seniorů. Ti se 
4. října sešli na zahradě Domu pro seniory
Lukáš, aby změřili své síly ve sportovním dese-
tiboji. Z třicítky přítomných se do sportovního
klání zapojila statečná třiadvacítka. V deseti
disciplínách, kde maximum bylo získání 100
bodů, si nejlépe vedl pan Jaroslav Kocina se
ziskem 59 bodů. Druhá, ale zároveň nejlepší
žena, byla paní Milada Tomašovičová, která
řekla: „Tak báječně jsme se dlouho  nepobavili.
Bylo hezké, že jsme se při aktivitách venku
všichni sešli, zapomněli na své starosti a zdra-
votní neduhy. Těším se a doufám, že organizá-

tor celé akce Home Senior na jaře toto spor-
tovní klání zopakuje. Mezitím budu seniory
vybízet k tréninku a pohybu.“ 

Realizátor Pavel Vykydal z Home Senior
dodal: „Jsem rád, že se akce na začátku pod-
zimu takto vydařila a všichni zúčastnění se
dobře bavili. Nejvíce mě potěšilo aktivní za-
pojení a odhození studu a handicapů. Viděli
jsme hezké přátelské zápolení. Také velice
hodnotím, že sami senioři se zapojili do spo-
lupořádání akce. Pomáhali na stanovištích,
podávali míčky, apod. Těším se a doufám, že
akci na jaře zopakujeme. Větším cílem je udě-
lat například celoroční zápolení na způsob
ligy o pohár nebo například meziklubové sou-

těžení o sportovně nejšikovnější klub seniorů.“
Akce byla realizována za finanční podpory

hl. m. Prahy. Více na www.homesenior.cz.
Eva Černá

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

7. 11. Vzpomínáme. Hřbitovy v Praze 13            pamětníci

14. 11. Bazar - co všechno si vyměním?       Jiřina Focherová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

21. 11. Výroba vánočních přání netradičními technikami
Lucie Roušová

28. 11. Cvičení paměti Marie Pomerová

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)   František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

1. 11. Posezení  – vzpomeneme na naše zemřelé členy
8. 11. Písně od Jadranu nám zazpívá Anna Kordič

15. 11. Video na přání K. Davídek

22. 11. O svých cestách bude vyprávět Petr Bind-Hroch
29. 11. Zazpívají nám žáci z mateřské školky

J. Havránková, L. Husáková

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami
2. 11. Přednáška o Etiopii Petr Syrový

9. 11. Policie – Bezpečnost seniorů              por. Reichertová

16. 11. Melodie našeho mládí zahraje Josef Skalička

23. 11. Novinky v léčbě diabetu Jaroslav Pulchart

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 ve 14.30

hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti na-

šeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna

na pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého ob-

chodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

2. 11. Sacharidy – chlebové jednotky

9. 11. Hypoglykémie – hyperglykémie

16. 11. Dieta diabetika

23. 11. Promítání videa

30. 11. Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin

služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro pře-

dání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy

od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno si zapůj-

čit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude

dán prostor dotazům a odpovědím. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Mareček společně s ředitelem střediska soci-
álních služeb Petrem Weberem, vedoucí od-
boru sociální péče a zdravotnictví Helenou
Hájkovou a gestorem výstavy Petrem Syro-
vým. Součástí vernisáže byla i bohatá tom-
bola. Ceny do ní zajistily jednotlivé kluby,
stejně jako skvělé pohoštění. -red-
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Mezinárodní spolupráce Mlejna nese ovoce

V roce 2011 probíhá ve Mlejně
mezinárodní projekt podpořený 
v rámci programu partnerství
Magistrátu hl. města Prahy 
a také MČ Praha 13. V rámci to-
hoto projektu mohou návštěvníci
Mlejna vidět výsledky spolupráce
se zahraničními umělci, kteří sem
přijíždějí se svými vlastními kon-
certy a divadelními představení-

mi, ale hlavně proto, aby praco-
vali s našimi domácími tvůrci 
a společné dílo ukázali veřejnosti.
Podařilo se připravit několik
opravdu atraktivních programů.
Ve Spolkovém domě se uskutečnil
příjemný Skotský večer s českou
skupinou Jauvajs a skotskou Bo-
negou. Ve Mlejně koncertovali
vynikající jazzoví muzikanti Bri-

an Seeger a John Gros z New
Orleans s českými kolegy. Diva-
delně hudebním počinem, který
vznikl na půdě Mlejna v několika
předchozích týdnech, byl koncert
klasické hudby netradičně spoje-
ný s vynikajícími choreografiemi
vzdušné akrobacie. V programu 
s názvem Easy Living vystoupila
americká sopranistka Diana Aivia,
české hudebnice - har-
fistka Hanka Hracho-
vinová a Monika 
Růžková, spolu s ak-
robatkami - Stéphanií
N’Duhirahe ze Švý-
carska, Janou Klimo-
vou ze Slovenska, 
domácí Eliškou
Brtnickou a hostující
juniorkou ruského pů-

vodu Světlanou Gareevou. Kon-
cert Easy Living neskončí po
prvním uvedení, diváci jej mo-
hou vidět ještě několikrát. V zá-
věru měsíce pak proběhl večer 
s hosty ze vzdálené francouzské
Bretaně. Klub Mlejn bude v me-
zinárodní spolupráci pokračovat
i nadále. 

Dagmar Roubalová, KD Mlejn - produkce

Program klubu Mlejn listopad 2011

Divadlo

3. 11. čt 19.30 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby
spojený se vzdušným tancem na šálách.Premiéra.

10. 11. čt 19.30 INDIE – TANEC A HUDBA. Kathak, klasický indický tanec - Ivana
Hessová & Anežka Hessová. Hra na tabla (indické bubny) a ostatní
hudební nástroje - Tomáš Reindl. 

24. 11. čt 19.30 Neil Simon: VELKÉ HOLKY NEPLÁČOU. Premiéra činoherního
představení. Režie: Viktor Pavlović. Hrají: Jana Šulcová, Veronika
Jeníková, Vendula Křížová, Dana Batulková, Marcel Vašinka, Čestmír
Gebouský, Ernesto Čekan. Produkce: Rozálie Víznerová.

1. 12. čt 19.30 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby
spojený se vzdušným tancem na šálách.

27. 10. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ! Představení ve stylu nového cirkusu. 
3. 11. čt 19.30 EASY LIVING – s klasikou ve vzduchu. Koncert klasické hudby

spojený se vzdušným tancem na šálách.Premiéra. 
Děti

6. 11. ne 15.00 ELIŠČINY POHÁDKY. Divadlo Já to jsem. Třetí autorská pohádka
Víti Marčíka juniora. Jak chutná jablko? Jak voní švestka? A copak je to
za dřevo, že se ta loutka z něho tak červená a leskne? Loutková po-
hádka o skřítcích, vílách, přírodě, lásce, ale i o drakovi pro malé i velké
diváky. Scénář, režie, scénografie, loutky a hraje: Vítězslav Marčík jun.

13. 11. ne 15.00 O ZAMILOVANÉ JEŽIBABĚ. Představení s písničkami pro děti od
3 do 103 let o zamilované ježibabě, která má právě narozeniny. Děti
uvidí i krásnou princeznu Květu a strašně strašidelného skřeta Boři-
voje. K tomu, aby všechno dobře dopadlo, nám pomáhají i malí di-
váci. V představení vystupují maňásci, masky i živí herci. Délka
představení: 45 minut.

20. 11. ne 15.00 ŽABÁCI (Sny starého dědka). Divadlo Líšeň. Loutková groteska
o samotě, snech a přátelství. Příběh dvou slavných žabích kamarádů
(Kvaka a Žbluňka z knihy Arnolda Lobela)  je rozšířen o postavu vy-
pravěče – osamoceného podivínského obyvatele starého domu. Pří-
chod žab do jeho opečovávaného rybníčku jej přivede ke snění.
V proutěném křesle spřádá, rozvíjí a usměrňuje činy žabáků, čímž
překonává vlastní samotu. Nechává svět za svým oknem prostupovat
dovnitř a přijímá zvláštní hosty přicházející z krajin fantazie. Pak se
postupně sám stává účastníkem vlastního příběhu...

27. 11. ne 15.00 O DVOU MARYČKÁCH. Lidová krkonošská pohádka. Vypráví nejen 
o Maryčce hodné a pracovité a Maryčce zlé a panovačné, ale

i o Krakonošovi, který svou nadpřirozenou silou změní jejich osudy.
Promíchá bohatství a chudobu, poctivost a panovačnost, lenost
a pracovitost, a jak to často v pohádkách bývá, zlo se nakonec pro-
mění v dobro. České lidové písně provází celou pohádku.
Více na www.kathak.wz.cz/kopec_main.html.

Koncerty:

2. 11. st 19.30 PAVEL ŽALMAN LOHONKA a hosté – křest nového CD "Budějky"
5. 11. so 18.00 MINIFESTIVAL 5SONGS. Akce pro začínající kapely, které mají

mnohdy jen těch 5 vlastních písní a rádi by je vyzkoušeli před diváky.
Soutěžní večer ve spolupráci s ALL ROCK.

9. 11. st 19.30 VZPOMÍNKA NA FOLKOVOU OHŘI. Tradiční připomínka vydaře-
ného letního festivalu.

10. 11. čt 19.30 INDIE – TANEC A HUDBA. Ivana Hessová & Anežka Hessová &
Tomáš Reindl. Taneční ukázky klasického tance kathak. Hudební
ukázky – propojení indické tradiční hudby a evropské hudby pomocí
samplovací techniky.

11. 11. pá 19.00 ROCKOVÁ MLEJNICE
16. 11. st 19.30 RADIM HLADÍK + BLUE EFFECT. Pohodový večer se skvělou muzi-

kou.
18. 11. pá 19.30 SHAHAB TOLOUIE – world music. Projekt Klub Mlejn je realizován

v rámci partnerství s Hlavním městem Prahou, v rámci projektu uvá-
díme: Shahab Tolouie - přední představitel hudebního stylu ethno
flamenco - perská hudba v kombinaci s flamengem.

19. 11. so 18.00 VZPOMÍNKA NA QUEEN. Setkání milovníků legendární brit-
ské skupiny Queen. U příležitosti 20. výročí úmrtí Freddie Mercu-
ryho. Exkluzivní hosté: sestra Freddie Mercuryho KASHMIRA. operní
pěvkyně EVA URBANOVÁ, skupina  Queenie.
Osobní asistent Freddie Mercuryho - PETER FREESTONE.

23. 11. st 19.00 IRENA BUDWEISEROVÁ. Tradiční předvánoční koncert v kostele
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.

25. 11. pá 18.00 TŘINÁCTKA BEZ HRANIC – NEJSME SI CIZÍ. Klub Rozmanitý svět,
koncert.

27. 11. ne 19.30 LUŇÁČCI - příjemný večer se křtem nového CD s názvem
Náš rodinný band.

30. 11. st 19.30 PEPA STROSS a hosté – svérázný písničkář s texty,
které mají mírnou ironii i nadhled a jsou ve swingovém rytmu.

2. 12. pá 19.30 ROCKOVÁ MLEJNICE.

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13
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školy. Je připraven i program pro budoucí prvňáčky a rodiče.
Od 13.00 do 14.00 hod. je připravena prezentace práce
školní družiny. Více na tel. 235 514 369, 235 514 356,
zs-bronzova@zs-bronzova.cz, www.zs-bronzova.cz.  

Sobota 5. 11. • 8.00 – 14.00
Halové hry dětí
PPllaavveecckkýý  bbaazzéénn  aa  hhaallaa  SSKK  MMoottoorrlleett,,  
RRaaddlliicckkáá  229988,,  PPrraahhaa  55
Akci pořádá DSK Motýlek. Více informací o akci naleznete
na straně 15 nebo na www.dskmotylek.info.

Sobota 5. 11. • 10.00 – 14.00
Vánoční ozdoby ze slámy
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou nitě, nůžky, jehlu, lepidlo. Sláma v malém množ-
ství k dispozici. Přihlášky na tel.271 724 247, 728 477 933.
Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 5. 11. • 19.00
Touch of Gospel - gospelový koncert
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme vás na koncert vynikajícího plzeňského souboru,
který vystoupí v rámci 4. ročníku týdenního křesťanského
festivalu Dny dobrých zpráv. Ten bude probíhat v Praze od
31.10. do 5. 11. Více informací na www.dnydobrychzprav.cz
nebo u Jaroslava Slobody na tel. 602 958 502.

Neděle 6. 11. • 13.00
Podzimní burza dětského oblečení
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Zveme vás na již tradiční podzimní burzu dětského oble-
čení. Provětrejte dětem šatník! Informace podá Zuzana
Paďourová na tel. 604 517 589.

Neděle 6. 11. • 16.00
Benefiční odpoledne
RReessttaauurraaccee  AAmmiiggooss  vv  PPrraazzee  --  RRaaddoottíínněě
Srdečně vás zveme na benefiční odpoledne týdenního
a denního stacionáře Na palubě Diakonie ČCE Praha – Sto-
důlky. Na programu bude koncert kapel Monogram a Vostrá
Parta, tombola, dražba obrazů klientů, výstava fotografií,
zdarma bowling. Výtěžek bude použit na zážitkový pobyt
pro klienty stacionáře.

Pondělí 7. – pátek 18. 11
Výstava fotografií Antonína Krejčíka
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee
Zveme vás na výstavu Mexiko - kaktusy a lidé.

Úterý 8. – pátek 11. 11.
Martinské trhy
KKnniihhoovvnnaa  LLuužžiinnyy,,  AArrcchheeoollooggiicckkáá  22225566
Trhy budou přístupné během provozní doby knihovny.
Připravena pro vás bude keramika, dřevěné hračky, 
batika, šperky, perníky, paličkovaná krajka, řezba do
kamene a drobné dárky. Více informací získáte 
na tel. 235 514 523.

Středa 9. 11. • 16.00
Barevná hudba – program s prvky
muzikoterapie
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Srdečně vás zveme na náš pořad, kde budete hudbě naslou-
chat, přemýšlet o ní, malovat ji a vnímat z různých úhlů po-
hledu. Program je určen dětem i dospělým. Více na
www.zs-janskeho.cz.

Středa 9. 11. • 17.00
Skřítci ve škole
ZZŠŠ  JJaannsskkééhhoo  ((vvssttuupp  zzaaddnníímm
vvcchhooddeemm  ––  oodd  hhřřiiššttěě))
Zveme rodiče a děti na slavnostní otevření nového rodin-
ného centra Skřítci ve škole. Těšíme se na všechny „skřítky".
Více informací na www.skritciveskole.estranky.cz,
skritciveskole@email.cz.

Čtvrtek 10. 11.. • 17.30
Divadélko pro děti a rodiče
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  PPrraahhaa,,  ppoobbooččkkaa  SSttooddůůllkkyy,,
KKoovváářřoovvaa  44//11661155
Pro děti a rodiče jsme tentokrát v prostorách knihovny při-
pravili s R. Svobodovou a souborem Nesem ze ZUŠ Na Po-
pelce veselé divadelní představení s názvem Městečko.
Vstup zdarma.

Čtvrtek 10. 11. • 19.00
Sveti Djordje a Carmina Vocum
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Představí se církevní sbor Sveti Djordje z Bosny a Hercego-
viny společně se sborem Carmina Vocum. V repertoáru
budou skladby všech hudebních období od renesance po
současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu
a úpravy lidových písní. Vstupné dobrovolné.

Čtvrtek 10. a 24. 11. • 19.30
Příjemná hudba 60. – 80. let
RReessttaauurraaccee  NNoovváá  vvyyhhllííddkkaa,,  SSuucchhýý  vvrrššeekk  22112222
Spolu s moderátorem budete moci vybírat písničky, které
byste rádi slyšeli. Více na tel. 777 871 672.

Sobota 12. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne v divadle VEŠkole
FFZZŠŠ  pprrooffeessoorraa  OOttookkaarraa  CChhlluuppaa,,  FFiinnggeerroovvaa  22118866
Divadlo Glans připravilo v rámci 16. divadelní sezony nový
cyklus sobotních pohádkových dopolední. Tentokrát uvidíte
pohádku O zlatých sušenkách. Jednotné vstupné 60 Kč. Po-
kladna otevřena hodinu před začátkem představení. Na
místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Další infor-
mace na www.divadloglans.cz.

Sobota 12. 11. • 10.00 
Setkání Baltíků v Praze
FFZZŠŠ  TTrráávvnnííččkkoovvaa
Občanské sdružení TIB ve spolupráci s FZŠ Trávníčkova
a Městskou částí Praha 13 pořádají soutěž Setkání Baltíků

Středy 21. 9. – 7. 12. • 9.45 – 12.00
Dopolední kurzy Alfa nejen pro maminky
s dětmi a seniory
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee  
Alfu pořádá Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba
St., kontakt: knihovna@centrumbutovice.cz,
tel. 251 613 969. Další informace je možné získat na
www.centrumbutovice.cz, www.kurzyalfa.cz. Večerní kurzy
Alfa budou opět probíhat od ledna roku 2012.

Pondělky 3. 10. – 21. 11. • 19.00
Manželské večery - vyjděte si osmkrát
na rande
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Již potřetí se uskuteční kurz Manželské večery. Manželské
páry bez ohledu na délku manželství čeká osm večerů 
v příjemném prostředí. Cena kurzu pro pár je 1 500 Kč. Zá-
vazně se přihlašujte na adrese milos.padevet@seznam.cz
nebo na tel. 604 436 377 (manželé Padevětovi). Kurz pořá-
dají Římskokatolická farnost Praha - Stodůlky, Křesťanská
společenství Praha, MC Heřmánek a Občanské sdružení Ro-
dinné centrum Praha. Více na www.manzelskevecery.cz
a www.rodinnecentrum.cz.

Čtvrtek 13. 10. – neděle 20. 11.
Hudební inspirace a sakrální
architektura
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Hudební inspirace a sakrální architektura, to jsou dvě části
fotografické výstavy k životnímu jubileu kameramana a fo-
tografa-výtvarníka Pavla Dosoudila, člena Asociace profesio-
nálních fotografů ČR. Výstava bude přístupná každou neděli
od 9.30 do 12.00 hod. Část výstavy nazvaná Sakrální archi-
tektura je výběrem z mnoha záběrů vytvořených pro uni-
kátní odbornou čtyřdílnou publikaci Akustika hudebních
prostorů ČR, část nazvanou Hudební inspirace tvoří koláže
a kombinované techniky. Více na dosoudil.af@seznam.cz,
mail@centrumbutovice.cz.

Čtvrtek 20. 10. - pátek 4. 11.
Interiéry škol a školek Prahy 13
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
Přijďte se podívat na výstavu fotografií, která zachycuje
podobu interiérů základních a mateřských škol, jejichž zři-
zovatelem je Praha 13.

Středy 2., 16. a 30. 11.• 12.00 – 16.00
Paličkování
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
S sebou herduli, paličky, perlovku, nůžky, háček. Přihlášky
na tel. 271 724 247, 728 477 933, více na www.klt.pho-
rum.cz.

Čtvrtek 3. 11.
Den otevřených dveří
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  ss  RRVVJJ  BBrroonnzzoovváá  22002277
Od 8 do 11.40 hod. můžete navštívit výuku ve třídách a od-
borných učebnách na I. i II. stupni a prohlédnout si areál
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v Praze.  Uzávěrka přihlášek je 7. 11. 2011. Soutěž probíhá
prezenční formou a jsou zváni všichni příznivci Baltíka. Při-
jďte se podívat a podpořit naše mladé soutěžící. Více na
http://souteze.tib.cz.

Neděle 13. 11. • 19.30
Oboroh a zhudebněné žalmy
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Hostem Slávka Klecandra bude skupina Oboroh, která v Praze
poprvé představí své zatím poslední album s jednoduchým ná-
zvem Žalmy III. Vstupné je dobrovolné, vstup bezbariérový.
Večer finančně podpořila nadace Život umělce, Ministerstvo
kultury, Nadace Českého hudebního fondu a MČ Praha 13. Do-
poručujeme rezervovat si místa, a to do půlnoci 12. 11. na
13na13@centrum.cz. Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 15. 11. • 9.00
Klub maminek
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKllaauussoovvaa  nnaa  VVeellkkéé  OOhhrraadděě
Od listopadu v naší škole znovu otevíráme Klub maminek.
Přijďte si popovídat s ostatními maminkami  a vyměnit si
zkušenosti z výchovy malých dětí. Ty mají možnost pohrát si
v herničce školní družiny. Vzhledem k omezené kapacitě nás
prosím kontaktujte předem na tel. 732 222 953 (Helena
Hejnová, zástupkyně ředitele 1. stupně).

Středy 16. 11., 21. 12. • 17.00 – 18.00
Ten dělá to a ten zas tohle…
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKllaauussoovvaa,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Každou třetí středu v měsíci se v ZŠ Klausova otevře tvořivá
dílnička pro rodiče s dětmi, zejména předškolního věku.
V příjemné atmosféře s našimi učiteli od Klausíka ožijí ně-
které zapomenuté tradice a vaše děti si budou moci vyzkou-
šet roli školáka (pokračovat budeme i v dalších měsících
školního roku). Kontakt: Helena Hejnová, zástupkyně ředi-
tele, tel. 732 222 953.

Čtvrtek 17. 11.
Turistický pochod Pražský minimax
SSttaanniiccee  ttrraammvvaajjee  KKrreejjccáárreekk  nneebboo  ttrraammvvaajjoovváá  ssmmyyččkkaa
nnaa  RRaaddlliicckkéé
Pro turisty a příznivce dlouhých procházek s mapou jsou při-
praveny dvě nové trasy - dvacetikilometrová trasa startuje
od 8.30 do 9.15 od stanice tramvaje Krejcárek (1, 10, 19,
bus 136) u ulice Pod Krejcárkem, desetikilometrová trasa
startuje od 10.00 do 11.00 od smyčky tramvaje číslo 7 na
Radlické (stanice metra B). Cíl je na pražském maximu
u kóty 399,22 m. n. m. mezi Zličínem a Sobínem - na letišti
leteckých modelářů Sobínka (www.sobinka.cz). Startovné
na obě trasy je 20 Kč. Více na jarmila.nemeckova@zaket.cz.
Na setkání se těší pořadatelé z kartografického vydavatel-
ství a tiskárny Žaket.

Sobota 19. 11. • 10.00 – 14.00
Vánoční ozdoby a dárky z pedigu
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Formy na zvoneček a pedig dodáme. Přihlášky na tel.
271 724 247, 728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Neděle 20. 11. • 15.00
Varhanní koncert
KKoosstteell  ssvv..  JJaakkuubbaa  SStt..,,  SSttooddůůllkkyy
MČ Praha 13 a farnost sv. Jakuba Staršího Stodůlky srdečně
zvou na varhanní koncert. Program: J. S. Bach, J. K. Vaňhal,
F. M. Bartholdi a další. Účinkuje Václav Vála.

Pondělí 21. – pátek 25. 11. • 14.00 – 17.00
Věncování 2011
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Jako každý rok pro vás chystáme předvánoční vyrábění ad-
ventních věnců. Cena 380 Kč. Budeš potřebovat jen dobrou
náladu, šikovné ruce a přezůvky. Veškerý materiál dostaneš
na místě. Více na tel. 602 342 304 (paní Linhartová).

Pondělí 21. 11. – pátek 2. 12.
Výstava fotografií Zdeňka Čáslavského
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee
Výstavu pořádá Sdružení pro pomoc mentálně postiženým. 

Úterý 22. a středa 23. 11. • 13.00 – 20.00
Vánoční výstava nejen keramiky
AAtteelliieerr  KKeerraammBBaa,,  KKeettttnneerroovvaa  22005533
Můžete se těšit na keramiku nejen vánoční a na nové spo-
jení keramiky s vitráží. Info na www.keramba.com.

Středa 23. 11.
Den otevřených dveří
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  KKllaauussoovvaa  22445500,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
V době od 8.00 do 10.00 můžete nahlédnout do výuky,
od 16.00 do 18.00 budou otevřeny prostory školy. Přátelské
setkání s rodiči i jinými zájemci se uskuteční v 17.00
v jídelně školy.

Středa 23. 11.
Den otevřených dveří
FFZZŠŠ  MMeezzii  ŠŠkkoollaammii  22332222
V tento den si můžete od 8 do 11 hod. prohlédnout pro-

story školy, učebny a můžete nahlédnout do jednotlivých
vyučovacích hodin. Od 8 do 8.45 hod. – ukázková hodina
pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku, v 9 a v 16 hod. - be-
seda pro rodiče budoucích prvňáčků v kinosále školy, 14 –
16 hod. – otevřené herny školní družiny, 16 hod. - otevřené
vyučování pro žáky 5. tříd a rodiče. Ti se budou moci spolu
se svými dětmi seznámit se stylem práce na vyšším stupni
školy. Více na tel. 251 613 247/27, zastupce@fzsmezisko-
lami.cz, www.fzsmeziskolami.cz.

Sobota 26. 11. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří České
genealogické a heraldické
společnosti v Praze
FFaannttoovvaa  11778844//2288
Srdečně zveme všechny zájemce o hledání vlastních předků
na den otevřených dveří ČGHSP, která již přes 10 let sídlí ve
Stodůlkách. Co na vás čeká? Poradenská činnost (kde a jak
hledat předky, čtení starých písem, jak sestavit rodokmen
apod.), informace o činnosti naší společnosti, ukázka rodo-
kmenů a rodových kronik, prodej knih s genealogickou
a heraldickou tématikou, ukázka i prodej časopisu Genealo-
gické a heraldické listy, odborná knihovna s 6 100 svazky.
Více o činnosti ČGHSP najdete na www.genealogie.cz.

Sobota 26. 11. • 9.00  – 13.00
Adventní výtvarná dílna
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMoohhyylloovváá,,  LLuužžiinnyy
Čeká vás výroba např. adventních věnců, korálkových
ozdob na stromeček nebo gelových svíček. Přineste si nůž,
nůžky, kdo máte i štípačky, veškerý výrobní materiál dosta-
nete na místě, možno použít i vlastní originální ozdoby na
dotvoření. Zveme vás také na oběd - levný, přesto skvělý
guláš. Orientační ceny - 180 Kč za věnec, 50 Kč za gelovou
svíčku, 80 Kč svícen nebo závěsná dekorace, 10 Kč za pu-
čálku a 25 Kč za guláš.

Sobota 26. 11. • 9.00 
Setkání starších a nemocných obyvatel
Prahy 13
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zveme vás na Setkání starších a nemocných obyvatel
Prahy 13, které se uskuteční již po třiatřicáté.

Sobota 26. 11. • 15.00 – 18.00 
Jarmark aneb Adventní slavnost
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá již tradiční Jarmark.
Můžete zde nakoupit především adventní věnce a mnoho
krásných originálních dárků. Dále můžete posedět v kavárně
a ochutnat řadu vánočních dobrot z našich domácích pecí.
Během odpoledne proběhne vystoupení dětí CMŠ Srdíčko.
Pro všechny děti jsou připraveny zajímavé výtvarné dílny.
Přijďte, rádi vás uvidíme. Více na www.cms-srdicko.cz.

Neděle 27. 11. • 17.00
1. Adventní koncert
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
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Tajemství Japonska v provedení Věry Eretové a souboru ja-
ponských hudebníků pod záštitou Nadačního fondu Maltéz-
ského kříže. Vstupné 250 Kč.

Úterý 29. 11. • 17.00
Mikulášská nadílka
TTěěllooccvviiččnnaa  ZZáákkllaaddnníí  šškkoollyy  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Čeká vás spousta písniček, soutěží, her a nakonec samo-
zřejmě nadílka. S sebou si vezměte přezůvky a masku čer-
tíka. Cena je 30 Kč.

Sobota 3. 12. • 13.00
Mikulášská nadílka
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a MČ Praha 13
srdečně zvou všechny děti i jejich rodiče na Mikulášskou
nadílku. Od 17 hodin proběhne ve Spolkovém domě valná
hromada SDH Stodůlky.

Neděle 4. 12. • 17.00
2. Adventní koncert
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  --  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Benefiční koncert vokálního a kapelového souboru Geshem -
duchovní, harmonická, niterná exprese. Vstupné dobrovolné.

Úterý 6. 12. • 8.00 – 17.00
Den otevřených dveří 
FFaakkuullttnníí  zzáákkllaaddnníí  šškkoollaa  TTrráávvnnííččkkoovvaa  11774444
Přijďte si prohlédnout naši školu a získat veškeré informace
týkající se výuky. V 17.30 hodin začne Akademie žáků
1. - 5. ročníků a dětí z mateřských škol.

Čtvrtek 8. 12.
Den otevřených dveří
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  MMllááddíí
Od 8.55 do 9.40 a od 10.00 do 10.45 hodin možnost zhléd-
nout výuku. Od 16.00 do 18.00 hodin prohlídka školy a set-
kání s vedením školy a učiteli. Pro děti zábavný soutěžní
program. Další informace na www.zsmladi.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
ŽŽiivvccoovvýýcchh  1144,,  SSttooddůůllkkyy

Čtvrtek 17. 11. • 14.00 – 17.00
Otevřené odpoledne
Přijďte se k nám podívat, pohrát si v herničce a vybrat si
kurz, který se vám bude líbit.

Čtvrtek 24.  a sobota 26. 11.
Adventní drátování
Naučíte se odrátovat svíčku na adventní věnec nebo na vá-
noční stůl. Materiál zajištěn. Ve čtvrtek se akce koná od
20.00 do 22.00, v sobotu od 15.00 do 17.00 hodin.

Po, út, čt, pá • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat mateř-

skou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a individu-
ální péči.

Úterky  • 16.00 – 17.00
Výtvarné hrátky
Povídáme si a hrajeme s barvami. Stříháme, lepíme, malu-
jeme, modelujeme, prostě tvořením rozvíjíme svou fanta-
zii. Pro děti od 3 let.

Více informací  o činnosti minicentra získáte na tel.
604 289 820 nebo na www.mcstodulka.cz.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Sobota 5. 11. • 16.00 – 18.00
Cesta světel a noční regata
Vlastnoručně vyrobená světýlka vám večer posvítí na cestu
Centrálním parkem společně se spoustou dalších. Sejdeme
se v 16 hodin v Domečku, vyrobíme si světýlka a okolo
17. hodiny se vydáme na cestu. Zde se k nám mohou připo-
jit i ti, kteří si přinesou světýlko vlastní. Na závěr světelné
cesty čeká na zájemce Noční regata lodních modelářů -
můžete si prohlédnout osvětlenou vlastnoručně vyrobenou
plující lodní flotilu. Vstupné 30 Kč.

Sobota 19. 11. 
Den plný tance
Pojďte si s námi zatancovat street, disco, hip hop, výrazový
tanec nebo zumbu. Pro každého máme něco. Dopoledne
bude patřit malým tanečníkům ve věku 8 až 12 let, odpo-
ledne pokročilým od 12 let a večer je lekce zumby. Můžete
si zkusit moderní taneční styly pod vedením zkušených lek-
torů. Více na dar-dance.unas.cz, www.ddmstodulky.cz nebo
na facebooku.

Pátek 25. 11. • 15.30 – 18.30
Zimní dílna aneb začíná nám Advent
Pozor, tradiční zimní dílna přichází s novinkami. Dílna se
koná tentokrát v pátek odpoledne. Kromě inspirací na zimní
výzdobu bytu na vás čekají i zajímavé soutěže spojené
s předvánoční atmosférou. Zimní dílnu zakončí divadelní
představení dramatického kroužku našeho Domečku.
Vstupné 50 Kč, doporučujeme vzít si s sebou krabičku
a košík na výrobky.

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

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

Pátek 4. 11. • 9.30 – 11.30
Přednáškový cyklus – Zdravá výživa dětí
podle našich babiček
Od Magdalény Dobromily se dozvíme, co dobrého se mů-

žeme i dnes naučit od našich babiček ve zdravé výživě dětí
i léčení bylinkami. Hlídání dětí s programem zajištěno,
vstupné 80 Kč. 

Úterý 8. 11. • 9.30 – 12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – Kmín je
koření i lék 
Vhodné pro maminky s miminky i většími dětmi, zástěrky
s sebou. Nahlášení den předem - SMS na tel. 775 690 806.

Sobota 12. 11. • 15.00
Martinská cesta za světlem
KKeemmpp  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Přijďte si vyrobit lampion a projít cestu tmou, vyznačenou
kouzelnými lucernami. Možnost zakoupit s předstihem vá-
noční dárky. Zájemce o výrobu lampionů prosíme o nahlá-
šení předem – SMS na tel. 775 690 806. Cena za materiál
na 1 lampion je 40 Kč. Více na www.pivovartrebonice.com.

Úterý 15. 11. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší - lední medvídek
Emil
Na maminky a všechny malé výtvarníky se těší Petra.

Úterý 22. 11. • 9.30 – 11.30
Výtvarka pro nejmenší  - vánoční 
pohlednice 
Těší se Petra.

Sobota 26. 11. • 15.00
Bylinková cesta v Třebonicích – zima
s rozmarýnou
KKeemmpp  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Tvoření, bylinky, jóga a tanec pro ženy. Nahlášení týden pře-
dem M. Dobromile - SMS na tel. 775 690 806.
Více na www. bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 29. 11. • 9.30 – 11.30
Adventní léčivé vůně pro děti
Společně s ilustrátorkou Andreou Popprovou si podle její ná-
padité Vánoční knížky vyrobíme voňavé ozdoby z kůry citrusů
a koření. Nahlášení předem – SMS na tel. 775 690 806,
vstupné 70 Kč, cena za oleje 30 Kč.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM RYBIČKY
TTřřiinnááccttkkaa  --  kkřřeessťťaannsskkéé  cceennttrruumm  LLuukkaa,,
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Úterky • 9.00 – 12.00
Herna pro děti
Přijďte si užít vyrábění, společné zpívání, cvičení s říkadly
i divadélka - v listopadu vše na téma zvířátka - a seznámit
se s jinými rodiči a jejich dětmi. Cena je 50 Kč za rodinu
nebo lze využít permanentku ze cvičení.

Kalendář akcí listopad
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Kalendář akcí listopad
Středy • 9.00 – 12.00
Herna s programem pro děti i dospělé
Herna je otevřená od 9 hodin, od 9.30 probíhá cvičení pro děti
(1 - 2 roky) a jejich doprovod. Pokud není naplněna kapacita, je
možné přijít kdykoli během roku. Zhruba od 10.30 bude při-
pravený program pro dospělé s hlídáním dětí.  2. 11. - rehabili-
tační cvičení s Klárou, 9. 11. - „kavárna" s povídáním o Fair
Trade, 16. 11. - korálková dílna (rezervace předem, cena dle vy-
robeného množství šperků), 23. a 30. 11. - „kavárna" - pose-
zení nejen u kávy (s volnou hernou).

Čtvrtky • 10.00 – 11.00
Cvičení dětí a rodičů
HHaallaa  BBaasskkeettbbaalloovvéé  aakkaaddeemmiiee,,  KKoovváářřoovvaa  11661177,,
SSttooddůůllkkyy
Pohybové hrátky dětí (2 - 4 roky) a dospěláků ve velké tělo-
cvičně. Pokud není naplněna kapacita, je možné přijít kdykoli
během roku (cena je 70 Kč za lekci, příp. 500 Kč/10 lekcí).

Pátek 25. 11. • 16.00
Adventní dílna pro dospělé
Výroba adventních a vánočních dekorací (věnce, ozdoby na
stromeček, na okna....) - rezervace předem na www.mc-ry-
bicky.webnode.cz.

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm,,  KK  VViiddoouullii  772277

Středa 2. 11.  
Babydancing
Tanečky pro děti od 2 let v angličtině. Začínáme v 9.30 v dru-
žině  FZŠ Trávníčkova 1744. Hlásit se můžete na andelky@an-
delky.cz nebo na tel 731 475 481.

Čtvrtek 3. 11.
Nové cvičení pro děti od 8 měsíců
FFZZŠŠ  TTrráávvnnííččkkoovvaa

Cvičení dětí s maminkami vedené zkušenou lektorkou, pro
různé věkové kategorie po celé dopoledne.

Úterý 22. 11. • 18.00  
Výroba adventních věnců
Lektorka Lenka Bohuslavová. Potřebný materiál a pomůcky
včetně základní sady ozdob, svíček atd. budou k dispozici
a jsou zahrnuté v ceně 300 Kč. Prosíme o včasné přihlášení
kvůli množství  materiálu - alespoň 5 dní předem.

Čtvrtek 1. 12. • 17.00 
Lampionový průvod s překvapením
Na závěr přijde Mikuláš. Vstupné 75 Kč/dítě zahrnuje mikuláš-
ský balíček a drobný program. Prosíme o včasné přihlášení.

Více informací o činnosti Rodinného centra Andělky
získáte na www.andelky.cz, na vybrané aktivity se
můžete přihlásit na tel. 731 475 481 a na an-
delky@andelky.cz.

TŘINÁCTKA 
T KŘESŤANSKÉ CENTRUM LUKA
MMuukkaařřoovvsskkééhhoo  11998866

Pondělky • 16.00 –  17.30
Dětský klub Savana
Outdoorový klub pro děti ve věku 5 -9 let. Děti se při schůz-
kách klubu vyřádí při týmových hrách. Při následném pro-
gramu jsou dětem věkově přiměřenou formou předávány
základní informace o křesťanství. 
Více na frantisek.duda@gmail.com.

Úterky   • 10.15 – 11.15 
Cvičení pro seniory
Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí
udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro své zdraví. Bu-
deme uvolňovat ztuhlé klouby, protahovat zkrácené svaly,
trochu posilovat, vylepšovat koordinace i relaxovat. Více na
775 257 397, klara.dadova@tjspofa.cz.

Úterky • 19.00 – 20.30 
Angličtina pro „young urban proffesi-
onals“
A programme designed for Upper Intermediate level stu-
dents of English working in a business environment. Více na
alanbowe@tiscali.cz nebo 728 972 416.

Každá druhá středa v měsíci • 19.30 – 21.00
Setkání klubu „young adults“
Program pro starší středoškoláky a vysokoškoláky. Rozho-
vory o tématech souvisejících s věkem, kdy člověk činí zá-

sadní životní rozhodnutí, společné sportovní a kulturní
akce. Více na frantisek.duda@gmail.com.

Čtvrtky • 18.30 – 20.00
Angličtina pro středně pokročilé
Chcete-li si zdokonalit svou angličtinu, kontaktujte alan-
bowe@tiscali.cz nebo 728 972 416.

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

Happy Mondays
Každé pondělí v listopadu mají vstup do zoo za korunu ma-
minky s kočárky či dětmi v krosnách, šátcích apod.

Pomáháme jim přežít- Přednáškový cyklus přibližující
projekty Zoo Praha na záchranu ohrožených zvířat - každé
listopadové úterý od 18 hodin ve Vzdělávacím centru zoo,
vstupné na přednášky je 20 Kč - 1. 11. - Hadí klenot z troj-
ské kotliny, 8. 11. - Návrat divokých koní, 15. 11. - Od majny
po orlosupa, 22. 11. - Gorily v ohrožení, 29. 11. - Největší
antilopa.

Sobota 19. 11.
Lední medvědi slaví narozeniny 
Samice Bora slaví 25. narozeniny a medvědu Tomíkovi jsou
4 roky. Víte, jak je teplo v medvědí noře nebo kde na těle
ztrácíte nejvíce tepla? Přijďte a uvidíte!

Sobota 26. 11.
Den želv
Zajímají vás želvy a chov plazů vůbec? Přijďte se poradit
s chovem vašich plazích miláčků nebo si poslechnout od-
borné přednášky na želví téma. 

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

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Pá 4. 11. LICHTENŠTEJNSKÝ PALÁC. Rozsáhlý objekt na Malostranském náměstí,
kdysi sídlo „krvavého místodržícího“ Karla z Lichtenštejna, ale také štábu okupačních
švédských vojsk v pohnutém roce 1648, v době totality pak sídlo Vysoké školy politické
MV KSČ. Dnes palác užívá hudební fakulta AMU. Prohlídka vybraných prostor paláce. 
POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vy-
cházek. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do paláce (Malostranské náměstí čp. 13).
Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová 
� 10. čt. BÍLKOVA VILA. Prohlídka vily sochaře Františka Bílka, nedávno nově otevřené
po dvouleté rekonstrukci, spojená s procházkou po okolí. Začátek akce v 15.00 před
vchodem do Bílkovy vily (Mickiewiczova čp. 1, Praha 6 – Hradčany). POZOR! – omezený
počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena
100 Kč + vstupné do Bílkovy vily 60 Kč. PhDr. Jana Jebavá
� Čt 17. 11. VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV - ARMÁDNÍ MUZEUM ŽIŽKOV. Prohlídka
expozice dějin odboje v nových sbírkách muzea bude doplněna odborným výkladem.
Avšak nejen to! Výjimečně pro nás budou z depozitářů vyexpedovány některé mimořád-
né artefakty, které si účastníci vycházky budou moci detailně prohlédnout. Uctěme 
v tento den památku hrdinů odboje a poznejme blíže jejich pohnuté a hrdinné osudy.
Začátek akce ve 14.00 a v 16.00 před vchodem do Armádního muzea Žižkov (U Památní-
ku čp. 2, zastávka autobusů č. 133, 175 U Památníku). POZOR! - omezený počet účastní-
ků na 2 x 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč.
Alexandra Škrlandová
� Čt 24. 11. MAISELOVA A ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka synagog v rámci cyklu
„Poznávejte Židovské Město“. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do Maiselovy syna-
gogy (Maiselova čp. 10, Praha 1 - Josefov). POZOR! – omezený počet účastníků na 30
osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč  + jednotné snížené
vstupné do objektů 75 Kč. Mgr. Zuzana Tlášková Pavlovská.

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

� Dva důchodci utíkají při poplachu za
války do leteckého krytu. V tom se jeden
s hrůzou zastaví. 
„Já nechal doma umělý zuby!“
„A to si myslíte, že budou padat obložený

chlebíčky, nebo co!?“

� Vlk (změněným hlasem, úlisně):
„Kůzlátka, otevřete, to jsem já, vaše ma-

minka kozička!“
Kůzlátka (unisono, odhodlaně):
„Vlku, vypadni, máme kukátko!“
To nejmenší (přesvědčivě):
„A maminka má klíče!“

� „Šéfe, můžete mi dát zítra volno? Man-
želka chce, abych jí pomohl s vánočním
úklidem.“ 
„Z takového důvodu vám přece nebudu

dávat volno.“ 
„Děkuji, věděl jsem, že je na vás 
spolehnutí.“

� Blondýnka volá příteli: „Miláčku, jestli
mi budeš volat do práce a zvedne to šéfo-
vá, tak to polož.“
„A jak ji poznám?“
„Je zrzavá a má brejle.“

to jSoU tEda Fóry

Kuchyňský koutek
Dýňová polévka
Suroviny: oloupaná nakrájená dýně
(hokaido nebo jiný druh), brambory, ci-
bule, máslo, silný drůbeží vývar, sme-
tana , tavený sýr bez příchuti
Postup: Nakrájenou cibulku lehce zpě-
níme – zesklovatíme a zalijeme drůbe-
žím vývarem. Pak přidáme na kostky
nakrájené syrové brambory a nakráje-
nou dýni. Osolíme podle toho, jak slaný
je vývar. Poměr tekutiny a krájené zele-
niny musí být asi takový, jako když va-
říme brambory. Vše pak vaříme do té
doby, než jsou všechny suroviny úplně

měkké. Slijeme částečně tekutinu, ve
které se vařila dýně a brambory – ucho-
váme ji pro další potřebu. Uvařenou ze-
leninu rozmixujeme nejlépe tyčovým
mixerem. Vznikne nám hustá kašovitá
hmota, kterou naředíme odlitým výva-
rem a smetanou. Znovu postavíme na
vařič a vmícháme na kostičky nakrájený
tavený smetanový sýr, který se nám po
chvilce zcela rozpustí. Nakonec hotovou
polévku dochutíme solí.

Jako vložku, kterou přidáme do ho-
tové polévky, můžeme použít coctailové
krevety – malé krevety, opražená dý-

ňová semínka, na kostičky
nakrájený tmavý chléb, kous-
ky upečeného nebo uvaře-
ného drůbežího masa,
natrhané listy rukoly apod. 

Dýňovou polévku můžeme
zjemnit šlehačkou, která
opatrně litá na hladinu ho-
tové polévky vytváří jednodu-
ché ornamenty.

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Tento krásný snímek, který zachycuje podzimní kouzlení
s barvami, nám poslal pan František Kocmich z Lužin. 
Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii, zašlete ji do redakce
STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme.
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Čtenářská soutěž
Předposlední letošní Čtenářská soutěž patří určitě mezi ty jednodušší. Tentokrát se
ptáme na jméno celosvětově známého spisovatele, filozofa, myslitele, teologa, zakla-
datele moderní pedagogiky a posledního biskupa Jednoty bratrské. Žil v letech 1592 –
1670, přesné místo jeho narození však není známo (Uherskobrodsko). Po studiích na
latinské škole v Přerově, Herbornu a Heidelbergu byl vysvěcen na kazatele. Poté půso-
bil jako rektor a kazatel Jednoty bratrské ve Fulneku. Po bitvě na Bílé hoře musel utéci,
skrýval se na Moravě a potom v Čechách. Roku 1628 odešel do exilu. Nejprve do pol-
ského Lešna, po jeho vypálení se uchýlil do Amsterdamu.

Mezi jeho nejznámější
díla patří např. Obecná
porada o nápravě věcí lid-
ských, Svět v obrazech
(Orbis pictus), Brána ja-
zyků otevřená,  Kšaft umí-
rající matky Jednoty
bratrské, Labyrint světa
a ráj srdce nebo spis o vy-
učovacích metodách Di-
dactica magna (Velká didaktika), kde je výchova dětí rozdělena do čtyř
stupňů - do 6 let mateřská škola, do 12 let povinná školní docházka, do 18 let
latinské školy, gymnázia, pak následují univerzity. „Učitel národů“ zemřel
v Amsterdamu 15. 11. 1670, pochován je v Naardenu.

V říjnu správně odpověděli ti, kteří uvedli jméno Otto Wichterle. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Bohumila Janečková, Nové Butovice.

Volnou rodinnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Dominik Hrabě, Stodůlky; M. Martínková, Praha 5;
Kamila Lexová, Nové Butovice.

Soutěžní otázky na listopad:
1) Kdy a kde se narodil varhanní virtuos, skladatel a hudební pedagog Bedřich

Antonín Wiedermann?
2) Ve kterých dnech bude v atriu radnice k vidění výstava fotografií, která zachycuje

podobu interiérů základních a mateřských škol?
3) V Eggenfeldenu se v říjnu konalo Mistrovství Evropy v akrobatickém rokenrolu.

Kdo získal titul mistra Evropy?

Správné odpovědi na říjnové otázky: 
1) Kde se nachází nový mléčný bar Bílá vrána? V Kodymově ulici nedaleko

od metra Hůrka.
2) 5. října se před pražské Hlavní nádraží vrátila socha jednoho z amerických prezi-

dentů? Kterého? Woodrowa Wilsona.
3) Kolik družstev dobrovolných hasičů se zúčastnilo letošní soutěže Stodůlecký vod-

ník? Celkem 16 družstev.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Jaroslav Hebký, Stodůlky.

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: Sluneční nám.
13, Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čís.: 251 619 236, 235 011 465. 

připravila Eva Černá

�
Listopadová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Listopadová křížovka
S listopadovou křížovkou zavítáme do světa knih. Nenav-
štívíme ale žádné knihkupectví, nýbrž antikvariát. Kon-
krétně Antikvariát Čejka, který se z Lužin přestěhoval do
druhého poschodí nákupního centra Luka, Mukařov-
ského 1986. 

Široká nabídka knih, a to jak beletristických, tak i od-
borných, dětských, hudebnin, telefonních karet a dět-
ských časopisů uspokojí záliby i potřeby snad všech
zákazníků. V současné době je v nabídce více než 30 tisíc
titulů knih. Šíři sortimentu ... (viz tajenka). Na www.anti-
kvariat-cejka.com je mimo jiné i vyhledavač autorů, titulů a možnost automatic-
kého objednání knih prostřednictvím e-mailu. Samozřejmostí je i práce 
s poptávkovými seznamy. 

Dnes již samostatnou oblastí práce jsou nabídky starých pohledů a fotografií, při-
pravují se i internetové aukce sběratelsky zajímavých titulů. Antikvariát Čejka mů-
žete navštívit po – pá od 9 do 18, so od 9 do 12 hodin. V případě vážného zájmu je
možné dohodnout i termín mimo pracovní dobu.

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

Říjnová tajenka: ...KE ZDRAVéMU ŽIVOTNÍMU STyLU.
Výherci: Věra Zubková, Nové Butovice; Helena Drábková, Velká Ohrada; Jaroslava
Pecháčková, Praha 6. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek

SPORTOVNÍ
ZKRATKA POPěVEK AFRICKÝ STÁT KLUB ZE

STŘEŠOVIC ČÁRKA CHEM. ZN.
STŘÍBRA ZDE

SOKOLSKÁ
SLAVNOST

MISTR MEČE
MALÍŘSKÁ
TECHNIKA

3. díl 
tajeNky

TyP
KARUSELU

2. díl 
tajeNky

EVROPANé
(SLOV.)

CIZÍ TUR

PLOŠNÁ MÍRA
OFOUKNUTÍ

PÁS KE
KIMONIU
PŘEDEK

BULHARů

ODMÍTNUTÍ
CITOSL.
TIŠENÍ

TVOJI
SPOJIT V

MANŽELSTVÍ

SBOHEM PODLOSTI
ZVyKLOST

VODNÍ ZDROJ

ČESKÝ 
PÍSNIČKÁŘ

DRUH NOŽE
LETECKÁ
ZKRATKA

DRAHÝ KOV

VOLÁNÍ NA
DRůBEŽ
FRANC.
TENISTA

ZKR. ODBOR.
ORGÁNU

ČISTIT VODOU
PREZENT

PŘEHOZ
INICIÁLy

POSLANCE
GAZDÍKA

PŘEDLOŽKA

MěSTO NA
VLTAVě
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VELKÝ JEŠTěR

HÁDKA ŽENy

HRÁT FOTBAL

CITOSL
RyCHLéHO

ZVUKU

POPÍCHNUTÍ UKAZOVACÍ
ZÁJMENO NÁPOVěDA: SKD

LATINSKy
ROVNěŽ 
1. díl 

tajeNky




