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Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

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

(rozbor hlavní činnosti, rozbor zdaňované činnosti včetně 

správcovských firem, rozbor příspěvkových organizací – 

ZŠ, MŠ, DDM, RO Kozel a rozbor hospodaření Střediska 

 sociálních služeb) 

a

změnu finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 

včetně správcovských firem k 1. 6. 2013 

a

Průběžnou zprávu za druhé zúčtovací období od 1. 1. 

do 31. 12. 2012 o zavedení energeticky úsporných opat-

ření metodou Energy Performance Contracting v základ-

ních a mateřských školách Prahy 13 

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s využitím části získaných finančních výnosů z výherních 

hracích přístrojů ve výši 616 500 Kč na podporu sociálních 

služeb vykonávaných Střediskem sociálních služeb Prahy 13 

SOUHLASILA
se záměrem Bytový dům K Hájům/Jindrova na pozemku 

parc. č. 1236/21, k.ú. Stodůlky, za podmínky, že se inves-

tor bude podílet na vybudování chodníku při ulici 

K Hájům v koordinaci se záměrem na sousedním pozemku 

– Viladomy P-13, Stodůlky

SOUHLASILA
se záměrem Západní Město – III. etapa, bytové domy D, E 

na pozemcích parc. č. 160/20, 160/22 a 160/144, v k.ú. 

Stodůlky, jihozápadně od vestibulu metra Stodůlky

SOUHLASILA
se záměrem Západní Město – III. etapa, bytové domy F, G 

a H, pozemky parc. č. 155/58, 155/80, 160/17, 160/19 

a 160/114 a 2184/1, v k.ú. Stodůlky, jihozápadně od ves-

tibulu metra Stodůlky (jižně od budoucího protažení ulice 

Klementova)

SOUHLASILA
se záměrem Víceúčelové sportovní zařízení, Jeremiášova 

2581/2, na pozemcích parc. 2161/12, 2320/7, 2310/15, 

2310/16, 2320/3, 2161/6 a 2310/2, k.ú. Stodůlky, za pod-

mínky, že investor zrealizuje hromadné garáže dle pod-

mínky č. 20 vydaného územního rozhodnutí ze dne 

23. 5. 2000 MHMP – OUR pod č. j. 123019/00/OUR

SOUHLASILA
se záměrem Administrativní budova Šafránkova, 

Praha 13, Stodůlky, Šafránkova ul., na pozemcích parc. 

č. 2708/2, 2708/4, 2708/5, 2708/6, 2708/7, 2708/8 

a 2235/1, v k.ú. Stodůlky, za podmínky, že investor zreali-

zuje chodník v délce prostorové rezervy z projektové do-

kumentace a zároveň ve spolupráci s odborem MBAI 

ÚMČ Praha 13 provede na vytipovaných komunikacích 

opravy povrchů

SOUHLASILA
se záměrem Autosalon Invelt – úprava areálu, ul. Jeremiá-

šova, pozemky parc. č. 2311/8, 2311/9, 2311/29, 2311/31, 

2311/50 a 2311/51, k.ú. Stodůlky, za podmínky, že investor 

zrealizuje současně s I. etapou i etapu II. a v územním řízení 

prokáže výpočtem soulad s územním plánem 

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek a zprávu zadavatele k podlimitní ve-

řejné zakázce na dodávky Nákup velkokuchyňského zaří-

zení pro školní jídelny při ZŠ a MŠ na území MČ Praha 13 

(ev. č. P13-24653/2013)

a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchaze-

čem HOSPIMED, spol. s r.o., se sídlem Malešická 2251/51, 

Praha 3, včetně předloženého návrhu smlouvy, neboť byla 

dle předem zveřejněných hodnotících kritérií vyhodno-

cena jako nejvhodnější pro potřeby zadavatele

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek a zprávu zadavatele k podlimitní ve-

řejné zakázce na stavební práce Dostavba školního zim-

ního stadionu Bronzová zveřejněné ve Věstníku veřejných 

zakázek pod ev. č. 346836

a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchaze-

čem sdružením firem Metrostav, a.s., Prominecon CZ a.s. 

a H+H Technika, spol. s r.o., včetně předloženého návrhu 

smlouvy, neboť nabídka byla dle předem zveřejněných 

hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější pro 

potřeby zadavatele

VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise, zprávu o posouzení 

a hodnocení nabídek a zprávu zadavatele k podlimitní ve-

řejné zakázce na stavební práce Zřízení dočasného stano-

viště zdravotnické záchranné služby na pozemku parc. 

č. 151/51 k.ú. Stodůlky, pod ev. č. P13-22208/2013 

a SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána uchaze-

čem LIKAR stavitelství, s.r.o., včetně předloženého návrhu 

smlouvy, neboť byla dle předem zveřejněných hodnotí-

cích kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise k veřejné 

zakázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce 

střešního pláště vč. zateplení MŠ Vlasákova 955 – dokon-

čení, vyhlášené obesláním 3 firem pod ev. č. P13-

36536/2013 

a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána uchazečem BONARON, 

s.r.o., se sídlem Drahotínská 8/188, Praha 5-Řeporyje, 

včetně návrhu smlouvy o dílo

VZALA NA VĚDOMÍ
hodnocení nabídek a jednání hodnotící komise k veřejné za-

kázce malého rozsahu na stavební práce Rekonstrukce sociál-

ního zařízení v objektu MŠ Vlasákova 955 – dokončení, 

vyhlášené obesláním 3 firem pod ev. č. P13-36720/2013 

a SCHVÁLILA
výběr nabídky, která byla podána Stavitelstvím Kyzner, 

s.r.o., včetně předloženého návrhu smlouvy  

            Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

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

Starosta městské části David Vodrážka vás zve 
na 16. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, které se koná ve středu 

11. září 2013 od 10.00 v zasedací síni radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí. 

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVASdělení úřadu

Nová pravidla pro kácení dřevin
Od 15. července platí novela vyhlášky MŽP ČR č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vyhláška 

umožňuje za určitých podmínek pokácet strom na vlastní zahradě. Vždy je však 

důležité, aby se vlastník pozemku přesvědčil, že jsou splněny předepsané náležitosti. 

V materiálech ministerstva je zahrada definována jako „veřejnosti nepřístupný, 

stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obcí“. 

Splňuje-li pozemek výše uvedené podmínky a vlastník se rozhodne dřevinu pokácet, 

musí se přesvědčit, že zde nehnízdí ptáci. Zákon zakazuje úmyslně poškozovat a ničit 

hnízda nebo vyrušovat ptáky při hnízdění. Z tohoto důvodu je vhodné pro kácení 

dřevin využít období vegetačního klidu.

Další omezení se týká dřevin, jež jsou součástí významného krajinného prvku či 

stromořadí, nebo jsou vyhlášeny jako památný strom.

Jana Gilíková, vedoucí odboru životního prostředí

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s., nabízí služby mobilní obchodní kanceláře, 

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

způsobu placení,  reklamace, atd. 

Mobilní kancelář v dodávkovém automobilu s logem Pražské plynárenské, 

a.s., bude k dispozici na Slunečním náměstí u oční kliniky v následujících termínech:

   2.   9. od 14.30 do 17.00,     8. 10. od    8.00 do 11.00,  
13. 11. od 10.30 do 13.30,  30. 12. od 14.30 do 17.00.
Služeb mobilní kanceláře mohou využít i občané přilehlých obcí a částí Prahy. Bližší infor-

mace na www.ppas.cz nebo na tel. 267 175 174 a 267 175 202.                     Stanislav Paclík

Na zasedání zastupitelstva 12. června poděkoval 
starosta David Vodrážka panu Zdeňku Sepekářovi, 
vedoucímu odboru hospodářské správy, který 
na konci června odcházel po 22 letech působení  
na úřadě do důchodu, za jeho dlouholetou kvalitní 
a svědomitou práci pro městskou část a předal mu 
pamětní list. 
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Je nějaká šance na zvýšení počtu 
městských strážníků, o kterém se 
pořád mluví?
Vyšší počet strážníků v ulicích je 
dlouhodobým požadavkem ve-
dení Prahy 13. Mluvili jsme o tom 
i s novým ředitelem Městské 

 policie hl. m. Prahy Eduardem 
Šusterem při jeho březnové ná-
vštěvě v Praze 13, krátce po jeho 
jmenování, a nalezli jsme shodu. 
Pan ředitel hned při nástupu 
do funkce prohlásil, že provede 
reorganizaci městské policie, která 
bude směřovat k omezení admini-
strativy a  řídících složek a k posí-
lení výkonu služby. Avizovaná 
reorganizace byla skutečně zahá-
jena – v 1. fázi došlo k personál-
nímu omezení některých 
administrativních a celoměstských 
činností a ve 2. fázi, která probíhá 
v posledních měsících, jsou posí-
leny početní stavy strážníků 
na jednotlivých obvodních ředi-
telstvích MP. K 1. září dochází 
i k navýšení  tabulkových stavů 

strážníků zařazených na Obvodní 
ředitelství MP Praha 13. Kon-
krétně přibude 8 nových stráž-
níků, takže  tabulkový i faktický 
počet strážníků (včetně vedoucích 
a administrativních funkcí) bude 
roven číslu 100. Jen pro zajíma-

vost – ještě v roce 2007 to bylo 
pouhých 67 strážníků. Všech osm 
nově přidělených strážníků je 
 zařazeno do přímého výkonu 
služby, to znamená, že budou vy-
konávat službu na ulici. Podle 
sdělení obvodního ředitele MP 
Hynka Svobody bude 5 strážníků 
zařazeno do hlídkové služby, která 
sídlí v Lýskově ulici a zajišťuje ne-
přetržitý čtyřsměnný provoz, a se 
třemi strážníky se počítá na posí-
lení okrsků – jeden bude sloužit 
na okrsku ve Stodůlkách a dva 
budou přiděleni do Řep. Věřím, že 
se změna projeví ve zkvalitnění 
výkonu služby městské policie 
na našem území.
Jak to vypadá s novou školkou, která 
se buduje  nedaleko Slunečního 

 náměstí? Kdy bude uvedena do pro-
vozu?
Nová mateřská škola v Husníkové 
ulici v  Nových Butovicích začne 
fungovat od 7. října. Po celé léto 
probíhá v objektu kompletní re-
konstrukce, díky které vznikne 
moderní školka se třemi třídami 
pro celkem 75 dětí. Při dubnovém 
zápisu jsme již školku zařadili 
mezi mateřinky, do kterých bylo 
možno přihlašovat děti, takže již 
má i své  budoucí žáčky. Dokončo-
vací práce a vybavení objektu se 
uskuteční během září. Na základě 
výběrového řízení jmenovala rada 
29. července ředitelkou mateřské 
školy paní Danu Machačkovou, 
která dříve působila jako učitelka 
v MŠ Píšťalka na Lužinách. Jejím 
prvním úkolem bylo sestavit ko-
lektiv pracovnic školky a spolu-
pracovat s úřadem při vyba vování 
budovy. Pustila se do práce s vel-
kou energií a podle svých slov se 
na děti moc těší. Díky zřízení 
nové mateřské školy se nám jako 
možná jediné městské části poda-
řilo umístit všechny děti s trvalým 

pobytem na našem území, které 
dosáhly nebo letos dosáhnou věku 
tří let. Přeji nové školce hodně 
štěstí. 

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORA   KONTAKTY

Vážení čtenáři,

vítám vás u dalšího čísla zpravodaje STOP po prázdninové přestávce. Nabízíme vám opět 

množství článků – jak o tom, co se teprve připravuje, tak i ohlédnutí za událostmi, které 

proběhly od června do srpna. Starosta se v Přímé lince vyjadřuje ke zvýšení počtu stráž-

níků a k chystanému otevření nové školky. Téma STOPu je věnováno přípravě námětů pro 

Metropolitní územní plán. Přinášíme také pozvánky na několik důležitých akcí – kromě 

dalšího kola projednávání zmíněných námětů k územnímu plánu vás radnice zve 

na řádné zasedání zastupitelstva a na 2. veřejné fórum občanů. Zejména ale zveme 

na největší zdejší akci letošního roku – Festival volného času Prahy 13, jehož pestrý pro-

gram je na str. 9. Na stránkách STOPu ještě najdete zajímavý rozhovor s architektem 

 Jihozápadního Města Ivo Obersteinem a v nepravidelné rubrice o místních pamětihod-

nostech historický článek Ondřeje Bastla ke 110. výročí dokončení stodůleckého kostela 

sv. Jakuba St. Věnujte pozornost i radám policistů, jak se chránit proti vloupání do bytu. 

Pokud byste náhodou hledali tiráž, přestěhovala se nově na str. 39, na její místo na str. 3 

se přesunuly kontakty na kluby zastupitelů. Přejeme hezké čtení.      

Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 9. 9. 2013              Distribuce: 27. 9. – 4. 10. 

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

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

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

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

www.praha13.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Předání jmenovacího dekretu  ředitelce nové školky 
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Informace z radnice

Městská část Praha 13 uzavřela dne 29. května s Úřadem práce ČR 
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního roz-
počtu a Evropského sociálního fondu.

Projekt Veřejně prospěšné práce navazuje na úspěšně realizovaný Pi-
lotní projekt pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a veřejné služby. Obě akce jsou v souladu se státní politikou zaměst-
nanosti. Cílem Prahy 13 je využít aktuální nabídku spolupráce Úřadu 
práce ČR ke zlepšení úklidu veřejných prostranství městské části. 
Na realizaci projektu se podílí odbor kancelář tajemníka, odbor život-
ního prostředí, nábor uchazečů je konzultován se sociálním odborem.

Bylo vytvořeno deset pracovních míst a od června letošního roku 
byl zahájen nábor pracovníků - uklízečů veřejných prostranství. Pla-
tové náklady včetně zákonných odvodů na jejich zdravotní a sociální 
pojištění refunduje městské části Úřad práce ČR. Pracovníci jsou 
delegováni z řad zájemců, kterým je úřadem práce nabídnuta možnost 
zaměstnání. Projekt tak umožňuje obnovit a získat pracovní návyky 
a může do určité míry fungovat i jako prevence nežádoucích sociálně 
patologických jevů, napomáhat integraci do společnosti a motivovat je 
k práci a k získání finančních prostředků prací, nikoli jen ze sociálních 
podpor.

Z pohledu naší městské části to znamená, že pracovníci veřejně 
prospěšných prací nyní pomáhají při úklidu nejvíce exponovaných 
míst Prahy 13. Řada z nich tak činila již v rámci zmíněného pilotního 
projektu a měli jsme s nimi dobré zkušenosti. Úklid se týká zejména 
okolí některých stanic metra, dětských hřišť, sportovišť a ve velké míře 
též cest pro pěší, parků a dalších míst k odpočinku.

Je chvályhodné, že tuto práci přijali i přesto, že finanční ohodnocení 
je jen o něco málo vyšší, než sociální dávky, které měli předtím. Jsou 
však bohužel velice často zaměňováni s pracovníky obecně 
prospěšných prací, kteří pracují za trest. A někteří spoluobčané jim to 
dávají náležitě najevo. Málokoho potěší, zejména pokud dělá svoji 

Veřejně prospěšné práce zaslouží respekt

práci dobrovolně a je za ni rád, když se na něj hledí svrchu nebo pos-
měšně. Bohužel, i s takovým postojem se veřejně prospěšně pracující 
setkávají. Na druhou stranu jsou naštěstí i lidé, kteří vidí přínos jejich 
práce a leckdy jim i poděkují. To je aspoň určitou satisfakcí za situace, 
kdy jiní lidé dělají opakovaně na stejných místech nepořádek a nestydí 
se odhodit plechovku či krabičku od cigaret přímo před člověka, který 
krátce předtím na daném místě uklidil.

Pokud bychom již dnes chtěli alespoň mírně bilancovat přínos 
veřejně prospěšných prací, dalo by se i na základě osobního rozho-
voru říci, že většina zúčastněných vnímá svou činnost pozitivně. Jsou 
rádi, že mají práci a příjem, mají pocit prospěšnosti, sami cítí, že 
společnost i rodina na ně hledí lépe, což jim zvedá sebevědomí. 
Dovolím si apelovat na obyvatele městské části, aby si uvědomili, že 
do svízelné situace se může dostat každý. To, že se snaží tuto situaci 
řešit, je hodno uznání a ne opovržení. Jsem rád, že Úřad práce ČR 
projekt připravil a městská část má možnost se k němu připojit.  

   Aleš Mareček, zástupce starosty
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Místní agenda 21 
myslí na budoucnost
Agenda 21 je dokument přijatý v roce 1992 účastníky Konference 
OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v brazilském Rio de 
Janeiru, na které se sešlo deset tisíc oficiálních delegátů ze 178 zemí 
světa, z toho 116 hlav států a 15 tisíc aktivistů na paralelním globál-
ním fóru. Svým pojetím je Agenda 21 akčním plánem celosvětového 
společenství pro období 21. století. Je jedinou strategií lidstva, která 
byla zpracována v systémově uceleném materiálu takového rozsahu, 
odbornosti a komplexnosti. Obsahuje 40 kapitol ve 4 částech: sociální 
a ekonomické aspekty, ochrana zdrojů a hospodaření s nimi, posilo-
vání úlohy velkých skupin, finanční zdroje a mechanizmy.

Agenda 21 je především vize souhry a harmonie člověka s přírodou, 
člověka s ekonomikou, člověka se svým státem, vládou a samosprávou, 
člověka s prostředím, ve kterém žije.

Člověk potřebuje víc než jen peníze a volný trh. Neobejde se bez 
příjemného a zdravého prostředí, čistého vzduchu a vody, nepoško-
zené přírody, bez kvalitních a dostupných služeb a sociálních jistot.

Každý se může zasadit o to, aby se kvalita našeho života zlepšovala. 
Proto byla Agenda 21 rozpracována do tzv. Místních agend 21. 
I Praha 13 se k takové místní agendě hlásí a spoléhá na to, že se k ní 
přidají i její občané. Jedním z hlavních úkolů, které si Agenda 21 
klade, je trvale udržitelný rozvoj, protože neřeší pouze problémy 
 dneška, ale i budoucnosti. Koncepční a propracovaná strategie rozvoje 
obce a regionu je zárukou, že kvalita života a atraktivita regionu, 
v němž žijeme, se bude rozvíjet i v budoucnu. 

Proto městská část pořádá veřejná fóra a setkání s občany. 
 Přijmou-li obyvatelé Prahy 13 nabídku podílet se na budování mecha-
nizmů a procesů, směřujících k udržitelnému rozvoji našeho regionu, 
bude se nám všem žít o něco příjemněji.      

 Jiří Neckář, koordinátor Místní agendy 21

Zveme Vás na

2. Veřejné fórum MČ PRAHA 13
Kdy?  Ve středu 25. září 2013 od 18.00 do 20.00 hodin

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

Bude se diskutovat o následujících tématech s důrazem na 14 priorit, 
které stanovili občané na minulém veřejném fóru:
    •  Městská zeleň a čistota
    •  Podpora drobného podnikání
    •  Doprava, bezpečnost, parkování
    •  Volný čas a mládež
    •  Sociální problematiky a multikulturní soužití

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

Rozpracování 14 priorit z 1. veřejného fóra je na webových stránkách MČ Praha 13, 

odkaz MA21, aktualizováno k 15. 8. 2013.
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Téma STOPu

Náměty pro územní plán se začínají rýsovat
V červnovém STOPu jsme vás informovali 
o zahájení příprav nového územního plánu hl. 
města Prahy – tzv. Metropolitního plánu. Pří-
pravná fáze spočívá v tom, že Útvar rozvoje 
města jako zpracovatel plánu vyzval městské 
části Prahy, aby zpracovaly náměty pro Metro-
politní plán ke svému území. Praha 13 zahájila 

práci na námětech ve spolupráci se zkušeným 
architektonickým studiem Atelier K2. Archi-
tekti prošli celé území městské části, seznámili 
se s historickým vzhledem Stodůlek a okolí, 
s původními plány rozvoje tohoto okraje Prahy 
i s prací tvůrců koncepce Jihozápadního 
Města. Na základě všech těchto posbíraných 
poznatků vznikl analytický materiál, který na-
značil, které prvky na území Prahy 13 jsou 
hodnotné, které naopak problematické, které 
bariéry je třeba přerušit a které oblasti jsou 
rozvojové. Tento první nástřel byl projednáván 
s pracovníky úřadu a se zástupci politických 
stran v zastupitelstvu.

Protože vedení radnice má zájem o širší 
zapojení veřejnosti, byla na www.praha13.cz 
vytvořena nová oblast s hlavními informa-
cemi a s e-mailovou adresou, na kterou může 
každý posílat své náměty a návrhy k součas-
nému stavu a budoucímu územnímu rozvoji 
městské části.

Na 24. června bylo do zasedacího sálu rad-
nice svoláno první veřejné projednávání 
s cílem pojmenovat slabé a silné stránky 
městské části a debatovat nad náměty a ná-
vrhy k Metropolitnímu plánu. Zúčastnilo se 
ho několik desítek lidí – zastupitelé, pracov-
níci úřadu, členové občanských sdružení 
i obyvatelé, kteří prostě mají zájem o budouc-
nost místa, kde žijí. Všichni byli při příchodu 
vyzváni, aby na mapě umístili špendlík 
do místa, kde bydlí. Tak se ukázalo, že byly 
zastoupeny všechny lokality městské části 
s určitou převahou starých Stodůlek, Lužin 
a Velké Ohrady. Po úvodním uvítání starosty 
Davida Vodrážky předal moderátor slovo ar-
chitektu Václavu Škardovi a jeho kolegům, 
kteří přítomné seznámili s analýzou území, 
jeho přednostmi a problémy. V další části byl 
dán určitý čas na práci ve skupinách nad plá-
nem městské části, po němž moderátor účast-

níky vyzval, aby se k tématu vyjádřili. 
Následovala dlouhá rozprava, do které se při-
hlásila většina přítomných. Zaznělo množství 
poměrně nesourodých příspěvků různé váhy 
– od návrhů, kudy přivádět do městské části 
teplo, jak vést komunikace nebo cyklostezky 
až po zcela detailní podněty na opravu chod-

níku či stížnosti na zápach. Padly i některé 
dotazy na termíny výstavby infrastruktury 
apod. Největší debata proběhla okolo vyme-
zení rozvojových ploch. Zástupce občanského 
sdružení vznesl požadavek úplného zákazu 
výstavby v zastavěných oblastech a určení Zá-
padního Města jako jediné rozvojové oblasti. 
Tento názor většina dalších řečníků odmítla 
jako příliš zjednodušený a jednostranný a při-

klonila se k řešení „stavět i v intravilánu, ale 
regulovaně“. Více než dvouhodinová diskuze 
byla ukončena s tím, že na příští veřejné pro-
jednání, které se bude konat 16. září, připraví 
zpracovatel námětů již ucelenější materiál. 
Ještě dlouho po skončení jednání diskutovali 
architekti s občany o tématech setkání. 

Na 25. července byl na radnici svolán celo-
denní odborný workshop za účasti několika 
renomovaných českých architektů – urbanistů. 
Kromě zástupců Atelieru K2 přišli architekti 
Petr Hlaváček, Jan Jehlík, Michal Kohout, Jan 
Sedlák, Tatjana Tichá a Filip Tittl. Pozvání 
přijal i autor urbanistické koncepce Jihozápad-
ního Města architekt Ivo Oberstein. Setkání se 
zúčastnili zástupci úřadu a politických klubů 
v zastupitelstvu. Po přivítání místostarostou 
Petrem Zemanem a představení Prahy 13 
z pohledu architekta začala zajímavá diskuze 
nad podrobným plánem městské části. Mode-
rování se ujal proděkan Fakulty architektury 
ČVUT Petr Hlaváček. Debata ukázala, že 
i mezi architekty jsou různé názory na budo-
vání moderního města. Všichni se shodli, že 
největšími devizami Prahy 13, které je třeba 
podpořit, jsou blízkost přírody, dopravní napo-
jení do centra a kvalitní koncept sídlištních 
vnitrobloků a Centrálního parku. Ani celo-
denní diskuze nepřinesla jednoznačnou odpo-
věď na otázku, ve kterých lokalitách stavět 
a ve kterých ne. Vykrystalizovala ale čtyři zá-
kladní témata, která bude třeba v rámci dalšího 
zvažování vyřešit: 1) koncepce využití prostoru 
tzv. Západního Města – kam až povolit vý-
stavbu, 2) vztah města a krajiny – např. otázka 
zemědělské činnosti, 3) řešení největší bariéry, 
která přetíná městskou část – Rozvadovské 
spojky a připravované Radlické radiály, 4) za-
jištění propustnosti území a propojení jednot-
livých lokalit cestami, parky a cyklostezkami. 
I těmito otázkami by se mělo zabývat nejbližší 
veřejné projednávání námětů k Metropolit-

nímu plánu. Zajímáte-li se o budoucí rozvoj 
své městské části a chcete se k připravovaným 
námětům vyslovit, jste zváni. Veškeré podklady 
k dosavadnímu průběhu přípravy nového 
územního plánu najdete na www.praha13.cz 
v oblasti Městská část – Důležité dokumenty 
– Územní plán.                          Samuel Truschka

Zveme vás na druhé kolo veřejného projednání připravovaných námětů k Metropolitnímu plánu, 
které se uskuteční 

v pondělí 16. září  2013 od 17.00 hodin
v zasedacím sále v přízemí radnice na Slunečním náměstí.
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Radnice oslavila 10. narozeniny

V úterý 4. června se uskutečnilo slavnostní 
setkání k 10. výročí otevření radnice na Slu-
nečním náměstí. Bylo spojené s vernisáží vý-
stavy o budování této zajímavé stavby a všech 
službách a akcích, které radnice nabízí. 
Na slavnosti promluvili starosta David 
 Vodrážka, tajemnice úřadu Kateřina Černá 
a hlavní architekt Miloš Haase.  

„Otevření nové radnice bylo jednou z nej-
významnějších událostí v dějinách městské 
části,“ řekl mimo jiné starosta David 
 Vodrážka. „Všechna pracoviště úřadu máme 
nyní na jednom místě.“ Na závěr starosta po-
děkoval architektům, stavbařům i všem pra-
covníkům úřadu. „Denně se naši úředníci 
a úřednice věnují stovkám klientů. Jsem pře-

svědčen, že většina návštěvníků si vše 
vyřídí rychle a ke své spokojenosti. 
Hlavní devizou této budovy jsou 
totiž lidé, kteří tu pracují.“ 

Na Den otevřených dveří 
ve středu 5. května si radnici přišly 
projít desítky návštěvníků. Součástí 
oslav výročí byla také soutěž o nej-
lepší výtvarné zpracování budovy 
radnice. Cenu za nejhezčí model si 
společně převzaly žákyně Základní 
školy Mládí Denisa Herclíková, 
Ráchel Lokvencová, Dominika 
 Šilerová a Tea Samouk se svojí uči-
telkou Evou Němcovou (foto nahoře 
vpravo).           Samuel Truschka

Třebonické hry potřinácté

V sobotu 17. srpna na radnici zástupci sta-
rosty Petr Zeman a Aleš Mareček slavnostně 
zapálili pochodeň Třebonických letních her, 
kterou místní skauti a členové několika spor-
tovních oddílů štafetovým během donesli 
do Třebonic – místa tohoto tradičního spor-
tovního klání. Na břehu Třebonického ryb-
níka byl poté zapálen symbolický oheň 
a 13. ročník her začal. Tentokrát se zúčastnilo 
jen sedm tříčlenných družstev sportovců, 
která s o to větším nadšením bojovala v ná-
ročných disciplínách o umístění. Po ukončení 
a vyhodnocení všech soutěží vystoupily 
na stupně vítězů tři nejlepší týmy – zlaté 

 medaile obdrželi Dva plyšoví a Zlato vláska, 
druzí skončili Divocí Lužinští pijani a bronz 
získali Magoři. Nižší účast sportovců patrně 
způsobila konkurenční sportovní akce – 
 Mistrovství světa v atletice v Moskvě. Příště 
už bude startovní listina určitě obsáhlejší 
jako dřív.           Jaroslav Matýsek
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Architekt Miloš Haase (2. zprava) s kolegy
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Modely radnice brázdily rybník
Vítězem osmého ročníku ekologické zábavné 
soutěže Ekoslunovrat se v pátek 21. června 
stal plovoucí model radnice, který z PET 

lahví postavil tým 
žáků ze Základní 
školy s rozšířenou 
výukou jazyků 
Bronzová. Porota 
označila tento 
model za nejzdaři-
lejší a byl také nej-
rychlejší, protože 
jeho tvůrci ho po-
mocí lana přepra-
vili přes rybník 
v Centrálním 
parku v nejkratším 
čase. 

Do soutěže se 
zapojily ještě další tři školy – ZŠ Janského, 
FZŠ Mezi Školami s nejvyšší radnicí z lahví 
a FZŠ prof. Otokara Chlupa s miniaturním 
plavidlem, které dostalo cenu útěchy, protože 
nedodrželo téma soutěže. Zatímco v před-
chozích letech školní týmy stavěly lodě, letos 
dostali žáci za úkol postavit z PET lahví co 
nejvěrnější plovoucí model radnice Prahy 13, 

která v červnu oslavila 10 let od svého ote-
vření. Ceny předávali zástupce starosty Petr 
Zeman a zastupitel Vít Bobysud. Vítězný 
tým obdržel poukázky na lístky do kina, ceny 
dostali i ostatní soutěžící a všichni společně 
se 6. září zúčastní zábavného sportovního do-
poledne v Aquaparku Barrandov.  

         Samuel Truschka
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Pomoc zaplaveným oblastem 
Naše městská část je mimo zápla-
vové pásmo a nebyla naštěstí 
 červnovými povodněmi zasažena. 
Radnice, hasiči i mnozí občané se 
tak mohli aktivně zapojit do po-
moci postiženým oblastem. V úterý 
4. června se na radnici sešel krizový 
štáb, po jehož zasedání vyhlásil sta-
rosta humanitární sbírku úklido-
vých a hygienických prostředků 
a pitné vody na pomoc zejména 
městské části Praha – Radotín, 
která byla povodněmi citelně zasa-
žena. Sbírka trvala až do 12. června. 
Solidaritu prokázali obyvatelé 

městské části, firmy i zaměstnanci rad-
nice. Přinášeli pracovní obuv i oblečení, 
lopaty, košťata, hadry, čistící prostředky, 
dezinfekci, papírové utěrky, igelitové 
pytle a balenou vodu. Například firma 
Odkolek věnovala 280 kýblů, zaměst-
nanci Rádia City se zase složili 
na 35 balíků pitné vody. Krizový štáb 
odvážel shromážděnou pomoc do Ra-
dotína celkem pětkrát. Naši dobrovolní 
hasiči zase pomáhali už od 2. června při 
evakuaci, stavění zábran nebo čerpání 
vody. O jejich obětavé práci se více do-
čtete v Hasičském okénku na str. 19. 
                                       Samuel Truschka

Předprázdninová zábava pro děti
Každoročně začátkem června pořádá Praha 13 
pro místní děti oslavu Dne dětí. Ta letošní 
musela být kvůli prudkým květnovým lijákům 
odložena až na 26. června, takže byla přejme-
nována na Hurá na prázdniny. Zábavný pro-

gram se konal jako obvykle v parku u mateř -
ské školy v Bronzové ulici. Děti soutěžily 
na deseti farmářských stanovištích – pletly 
třeba housky, dojily krávy, vozily mouku nebo 
lovily ryby. Do některých soutěží byli zapojeni 

i rodiče. Děti se mohly také zhoupnout 
na houpačkách, zaskákat si v gumovém hradě 
nebo se povozit na ponících. Hudebním hos-
tem byl Vladimír Hron, zazpíval také dvojník 
Michala Davida.                Samuel Truschka
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Inzerce

Prémiové palivo levně 
pro všechny a kusový 
prodej nápojů
Nyní nově na čerpací stanici MAKRO Stodůlky

Nemusíte být naším registrovaným zákazníkem, 
abyste u nás mohli natankovat.

*C
en

a 
be

z 
D

PH
.

12,50
10,87*

Coca-Cola  1× 330 ml PLECH

19,90
17,30*

Clausthaler Classic  1× 330 ml PLECH

29,90
26,00*

Mr. Brown Classic  1× 330 ml PET

39,90
34,70*

Red Bull  1× 330 ml PET

8,90
7,74*

Dobrá voda  neperlivá, 1× 500 ml PET

Plníme vaše přání

OD 9. 9. 2013  NOVÁ PRODEJNA NA ADRESE:
CAT, s.r.o., Seydlerova 2151, Praha 13

www.cat-nabytek.cz
e-mail: cat-nabytek@cat-nabytek.cz
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Zveme vás na Festival volného času v Praze 13
Vážení spoluobčané,
Městská část Praha 13 si Vás dovoluje pozvat na první ročník festi-
valu volného času, který se koná od 7. září do 5. října 2013. Velmi 
si vážíme iniciativy lidí, kteří ve svém volnu pořádají různé aktivity 
pro oživení volného času druhých. Proto se vedení radnice rozhodlo 
dát prostor těmto organizacím k prezentaci jejich činností a tím 
umožnit občanům Prahy 13, aby se s těmito aktivitami seznámili, 
vyzkoušeli si je, případně se do nich aktivně zapojili. Náplň festivalu 
je natolik široká, že na své si přijde opravdu každý. Festival se usku-
teční na několika místech Prahy 13: v Centrálním parku, ve  Spor -
tovní hale v Bellušově ulici, v KD Mlejn a ve Spolkovém domě. 
 Převážná část aktivit se bude odehrávat o víkendech. Přehled všech 
festivalových akcí je v následujícím programu. 
Podrobné informace k  jednotlivým akcím najdete na www.praha13.cz 

nebo na internetových stránkách jednotlivých organizací, které 
se Festivalu  volného času účastní. 

Součástí festivalu je i odpoledne pro všechny milovníky pejsků. 
Vlastníte-li pejska bez průkazu původu, tzv. voříška, neváhejte a při-
hlaste ho do soutěže O nejhezčího voříška Prahy 13. Podrobnosti 
se dozvíte na www.praha13.cz nebo od p. Pardubického na telefonu 
235 011 210. Zveme také na první Svatováclavský jarmark, který 
bude městská část pořádat ve spolupráci s neziskovými organiza-
cemi sociálního charakteru. Bude zde možnost zakoupit práce 
 chráněných dílen a pro děti bude připraven interaktivní program 
Lesů hl. m. Prahy a Muzea hl. m. Prahy. 
Vyberte si ze široké nabídky akcí a přijďte se podívat. Organizátoři 
všech aktivit se těší na Vaši účast.

Petr Zeman, zástupce starosty a Vít Bobysud, člen zastupitelstva

Program festivalu volného času
  5. 9. čt Podvečerní turistický pochod Od radnice k radnici se startem a cílem 

u radnice na Slunečním náměstí. Start 16.30 – 18.00 hodin, cíl 18.00 – 

21.00 hodin. Pořádá Klub českých turistů, oddíl Turban a Městská část 

Praha 13. Popis trasy v Toulkách na str. 27.

  6. 9. pá Dozvuky Ekoslunovratu, tradiční soutěž žáků škol, které se účastnily 

Ekoslunovratu 2013, v netradičních vodních disciplínách v Aquaparku 

Barrandov (9 – 12 hodin)

  7. 9. so •  Slavnostní zahájení celého festivalu v 10.30 hodin ve Sportovní hale 

Bellušova

                         •   Prezentační program DDM Stodůlky ve Sport. hale Bellušova (10 – 17 hodin)

 •  Cyklistický spolek Stodůlky: vyjížďka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky, start 

v 10 hodin u Sportovní haly Bellušova

  8. 9. ne •  Prezentační program DDM Stodůlky v KD Mlejn (10 – 13 hodin)

 •  Odpoledne s pěveckými sbory, tanečními a divadelními soubory 

v KD Mlejn (14 – 17 hodin)

10. 9. út Otevřený Turnaj starosty v pétanque od 11 hodin v areálu Domu 

pro seniory Lukáš (Trávníčkova 1746)

13. 9. pá Školy pro školy – ve Sportovní hale Bellušova (9 – 13 hodin)

14. 9. so •  Den otevřených dveří v centru Avaloka v Bellušově ul. – prezentace 

tradičních japonských a jiných bojových umění a sportů (9 – 12 hodin)

 •  Naším koníčkem jsou pejsci – odpoledne na Slunečním nám. pro všechny 

pejskaře, spojené se soutěží o nejhezčího voříška v Praze 13 – ve spolu-

práci se Základní kynologickou organizací Jinonice (13 – 17 hodin)

15. 9. ne Koncert – představení činnosti všech oborů Základní umělecké školy 

Stodůlky v KD Mlejn (15 – 18 hodin)

18. 9. st Klubobraní – nejen hudební happening pro děti a mládež z Prahy 13 – 

Centrální park u minigolfu, v případě deště ve Spolkovém domě 

(16 – 20 hodin)

20. 9. pá Školy pro školy – ve Sportovní hale Bellušova (9 –13 hodin)

21. 9. so •  Prezentace sportovních a volnočasových aktivit SK Hala Lužiny 

ve Sportovní hale Bellušova (9 – 13 hodin)

 •  Běh Metropole – masový běžecký závod na 7 km – podrobnosti na této 

straně dole

 •  Orientační běh pro zájemce všech věkových kategorií – start ve 14 hodin 

od Sportovní haly Bellušova

 •  Turnaj ve stolním tenisu pořádá TJ Sokol Stodůlky od 9 hodin v tělocvičně, 

K Vidouli 710. 

 •  Sportovní víkend – turnaje v kopané, volejbalu, basketbalu a nohejbalu 

v režii TJ Sokol Stodůlky – 13 až 17 hodin na hřišti Sokola u kostela 

sv. Jakuba St.

22. 9. ne •  Sportovní dopoledne Sportovního klubu Velká Ohrada – basketbal, 

bränball na basketbalovém hřišti v Centrálním parku (9 – 12 hodin)

 •  Otevřený volejbalový turnaj na hřišti u kuželkárny v Centrálním parku 

(9 – 13 hodin)

 •  Závod na in-line bruslích – štafeta dvojic v Centrálním parku u kuželkárny 

(od 10 hodin)

 •  Prezentace činnosti skautských oddílů z Prahy 13 (13 – 17 hodin)

 •  Kultura do ulic – představení mladých začínajících hudebníků 

v Centrálním parku u kuželkárny (14 – 17 hodin)

26. 9. čt Vycházka Nordic Walking napříč Prahou 13 (start v 10 hodin v areálu  

Lukáše)

28. 9. so Svatováclavský Jarmark aneb tak trochu kreativně. Pořádají o.s. Prosaz, 

o.s. Pohoda a další organizace sociálního charakteru. Můžete si koupit práce 

z chráněných dílen nebo si i něco vyrobit. Součástí jsou kreativní programy 

Lesů hl. m. Prahy a Muzea hl. m. Prahy nejen pro děti – Sluneční náměstí 

před radnicí (9.30 – 17 hodin).

29. 9. ne Odpoledne pro malé hasiče. Připravily místní sbory dobrovolných hasičů – 

v Centrálním parku u kuželkárny (15 – 17 hodin).

1. 10. út Oslavy Mezinárodního dne seniorů – kulturní program ve Spolkovém domě 

ve Stodůlkách (13 – 16 hodin)

5. 10. so Den zdraví na Slunečním náměstí před radnicí (10 – 16 hodin)

Běh Metropole 
Třetí závod celopražského seriálu Běh Met-
ropole se koná v sobotu 21. září v Centrál-
ním parku Prahy 13. Jde o masový běžecký 
závod pro muže i ženy na trati dlouhé 7 km, 
která vede po cyklostezkách a cestách s pře-
vážně asfaltovým povrchem. Startuje se 
v 10.00 u Nepomuckého rybníka, prezence 
závodníků je od 8.20 do 9.20 hodin. 

K závodu je třeba se předem (do 15. 9.) elek-
tronicky přihlásit na www.czechbigman.cz/
prihlaska/beh-metropole. Při zaplacení do 
15. 9. je startovné 200 Kč, po tomto datu 
250 Kč. Účastníci obdrží klubovou kartu 
Czech Bigman Festival (např. sleva na po-
honné hmoty) a občerstvení. Muži i ženy 
soutěží ve věkových kategoriích odstupňova-

ných po deseti letech, 
v každé kategorii se udě-
lují medaile. Startuje se ve vlnách po pěti 
 závodnících po deseti vteřinách. Počet účast-
níků se započítává do soutěže městských 
částí v Praze. Více informací najdete na 
www.czechbigman.cz/beh-metropole.

Roman Jaroš, R Team
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Inzerce

ČIŠTĚNÍ
  strojní a ruční čištění komunikací a veřejných 

prostranství    kropení a tlakové mytí komunikací    blokové 
čištění    strojní a ruční odstraňování sněhu z komunikací, 
chodníků a ploch    posyp komunikací inertními nebo 
chemickými materiály    služba centrálního dispečinku 
s pohotovostí 24 hodin    sběr psích exkrementů mobilním 
a stacionárním systémem    odstraňování graffiti  

  odstraňování žvýkaček    opravy městského mobiliáře

ZELEŇ
  údržba zeleně vč. zakládání a odborných zahradnických prací  
  výsadba rostlinného materiálu včetně dodání    kosení 

trávníků, vyhrabání    kácení a odstranění dřevin    řez stromů 
a keřů    založení a osázení okrasných záhonů    realizace 
zahrad od zpracování, založení až po údržbu

Perucká 2542/10, 120 00 Praha 2
tel.: +420 236 040 000, fax: +420 236 040 003 
e-mail: obchod.1@komwag.cz, web: www.komwag.cz

najdete nás v 1. pat e
galerie butovice

otev eno každý den 
od 9 do 21 hodin

za každého po así

www.hafikov.cz
facebook.com/hafikov

Nové d tské centrum

... víme co d ti baví ...

OSLAV U NÁS
NAROZENINY!
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Billa připravuje otevření
Kdy bude znova otevřena prodejna Billa v rekonstruovaném obchodním 

centru na Lužinách?               čtenářka z Lužin

Odpovídá zástupce investora:
V polovině srpna jsme předali nově zrekonstruované prostory pro-
dejny nájemci k dovybavení. Otevření Billy je plánováno na přelom 
září a října. Co se týče dalších nájemců, po skončení rekonstrukce 
 celého objektu se zde znovu objeví také drogerie dm či Komerční 
banka, podpis smlouvy přislíbila Městská knihovna, finalizuje se 
smlouva s Českou poštou. Z dalších budoucích nájemců zmíním na-
příklad knihkupectví Kanzelsberger, hračky Dráčik a Wiky, kavárny 
Café Arkadia a CrossCafe, oděvy KIK, svůj zájem potvrdilo také 
Takko, Pepco a CCC obuv. 

Petra Jandošová, OC Lužiny

Rekonstrukce přistávací dráhy finišuje        
Prosím o informaci – jak dlouho budou přelétat letadla nad Novými Bu-

tovicemi a Hůrkou? Letadla létají dost nízko a hluk obtěžuje každodenně 

hlavně v pozdní večery až noci.                    P. Laurynová 

Práce na generální opravě hlavní dráhy na Letišti Václava Havla 
jdou podle harmonogramu. Betonáž nového povrchu dráhy by měla 
být podle plánu dokončena začátkem září. Následně projde nový 
 povrch technologickou dobou zrání necelý měsíc. Zároveň budou 
probíhat práce na světelném zabezpečovacím zařízení, terénní úpravy 
a komplexní zkoušky připravenosti hlavní dráhy. Zpět do provozu 
se dráha vrátí podle plánu v noci z 30. září na 1. října 2013.

Současně s opravou dochází k reinstalaci světelného zabezpečova-
cího zařízení, což přispěje k bezpečnosti provozu. Hluk z leteckého 
provozu je po celou dobu generální opravy měřen a v souladu se zá-
konem vyhodnocován nezávislou laboratoří. Metoda kontroly byla 
projednána s orgány ochrany veřejného zdraví. Po dokončení gene-
rální opravy zaznamenají obyvatelé v letových koridorech vedlejší 
dráhy velké zlepšení, protože vedlejší dráha se bude využívat mini-
málně a také doby jarní a podzimní údržby se zkrátí na několik dní. 

Marika Janoušková, Letiště Praha, a. s.

Městská policie vraky neodtahuje
V červnovém STOPu byla v rubrice Z vašich dopisů zveřejněna od-
pověď Technické správy komunikací ohledně vraků, která obsahovala 
mylné tvrzení, že evidenci zaparkovaných vraků a jejich následný 
odtah řeší Městská policie. Ve skutečnosti tyto činnosti včetně vy-
hodnocování, zda se jedná či nejedná o vrak, v Praze provádí výlučně 
Správa služeb hl. m. Prahy. Městská policie hl. m. Prahy vozidla, 
u nichž je podezření, že by se mohlo jednat o vrak, vyhledává a ozna-
muje Správě služeb hl. m. Prahy.      Hynek Svoboda, ředitel OŘ Městské policie Praha 13

NA CO SE PTÁTE

Adaptace na nový kolektiv
Dobrý den, naše dcera byla přijata na výběrové osmileté gymnázium. 

Co vše můžeme udělat pro její dobrý start?

Náš syn nastupuje do první třídy, jak mu vstup do školy ulehčit?

Ano, i rodiče a podmínky, které našim dětem vytvoří, mají vliv na to, 
jak se budou v nové škole cítit, jak rády tam budou chodit, jak se budou 
učit a jakou pozici v životě se naučí zastávat. Začátek školního roku je 
zátěžovou situací a je spojený především s adaptací v třídním kolektivu. 
Je to jeden z velmi důležitých faktorů, podle kterého si utváří obraz 
„svojí pozice ve společnosti“. Stává se vůdcem (pozitivním nebo i nega-
tivním), vytváří skupinky, učí se spolupracovat nebo se straní, může být 
odstrčené silnějším, stát se vyděděncem celé skupiny nebo dokonce 
obětí šikany.  Spousta pedagogicky moudrých škol hned na začátku 
školního roku pořádá „stmelovací, seznamovací nebo adaptační“ po-
byty, někdy dokonce za přítomnosti specialisty, aby dětem sociální 
adaptaci v kolektivu usnadnily. Zažité způsoby máme tendenci v životě 
opakovat, a čím déle jsme v nich setrvali, tím spíš jsou pro nás automa-
ticky nejpravděpodobnější volbou. 

Co můžeme jako rodiče pro klidnou adaptaci na novou situaci 
svých dětí udělat? Samozřejmě záleží na věku – jiné to bude u šesti-
letého prvňáčka, jiné u náctiletého gymnazisty, jiné u vysokoškoláka. 
U všech ale platí – vytvořit jim podmínky, tj. prostředí bezpečí, pocit 
jistoty a možnost otevřené komunikace.

Zázemí, prostředí bezpečí. Z rodiny naše děti vycházejí do no-
vého prostředí a do širšího světa a měly by cítit, že se mohou v klidu 
vracet, doma je jim dobře, je tam jejich přístav a ne bouře. 

Pocit jistoty. Neočekávejme od dětí nadhraniční výkony, ne-
chtějme, aby byly nejlepší, nechtějme vše najednou. Jsou to naše děti 
a máme je přece rády takové, jaké jsou. Říkejme jim to, i když se jim 
daří, ale i když někdy šlápnou vedle. Jsou naše i s chybami a nedo-
statky. My, rodiče, jsme tu od toho, abychom jim pomohli chyby zu-
žitkovat a opravit.

Možnost otevřené komunikace. Každý člověk má přirozeně 
obavy, co ho čeká v novém kolektivu, zda uspěje, zda něco nezkazí, 
zda se mu podaří se začlenit mezi ostatní, zda ho „budou brát“. Tuto 
přirozenou úzkost nejsnadněji uvolníme slovním sdělením – nechme 
děti vypovídat, jak se cítí, co prožily, jaké to bylo... A poslouchejme je. 
Není třeba vždy vše hodnotit. Někdy úplně stačí jenom obyčejně si 
popovídat. Dopřejme i našim dětem čas, prostor pro sdělení dojmů 
a zážitků. Rady je dobré dávat, až když jsou žádané. Věnujme si čas 
navzájem, mluvme spolu, poznávejme spolu s nimi nové prostředí, 
zážitky, kamarády, ale i starosti a trápení, nejistotu a úzkost. I tady 
platí, že sdělená radost se znásobí a sdělená starost je poloviční. Všem 
čtenářům STOPu přeji čas na povídání a poslouchání se navzájem.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Pečivo přímo z pece
Pekárna Odko-
lek Praha, ležící 
v těsném soused-
ství naší městské 
části – na adrese 
Pekařská 1 v Ji-
nonicích, nabízí 
od 1. září uni-
kátní možnost 
koupit si v pod-
nikové prodejně 
čerstvé chleby 
a pečivo jen pár minut po upečení. Pekárenská prodejna bude 
 otevřena přímo u vjezdu do pekárny z Pekařské ulice. 

Vedle ještě teplého čerstvého běžného a jemného pečiva bude 
v nabídce i část  baleného sortimentu pekárny, tedy běžných, cereál-
ních i toustových chlebů. Nabídku obohatí i speciální výrobky 
od  pekařských učňů.                                -red-
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Při letošním jubilejním XX. ročníku Grand Prix vybrala Obec architektů Laureáta ceny za celoživotní 

dílo. Jejím nositelem se stal autor projektu Jihozápadního Města Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. 

Držitele ocenění, který svým projektem navždy změnil podobu jihozápadního okraje Prahy 

a napsal tak první řádky historie naší městské části, jsme požádali o krátký rozhovor.

Pane docente, překvapil vás letošní výběr Obce 
 architektů?
Musím přiznat, že mě to hodně překvapilo, ale 
stejnou měrou i potěšilo. Už dvacet let Obec 
architektů uděluje národní cenu za nejlepší 
 realizaci projektu. V průběhu let se ještě přiřa-
dila cena za celoživotní dílo, kterou letos Obec 
 architektů udělila mně. Byla zdůrazněna má 
stěžejní práce na projektech a realizaci Jiho -
západ ního Města. V celostátní anonymní sou-
těži na urbanistickou koncepci Jihozápadního 
Města jsem získal v roce 1968 1. cenu. Pracoval 
jsem na projektech JZM od r. 1969, od r. 1976 
do r. 1990 jsem vedl Atelier 7. Vypracovali 
jsme projekty Stodůlek, Lužin, Nových Buto-
vic a parku, dle kterých jsou čtvrtě realizovány. 
V lednu 1990 jsem byl jmenován hlavním 
 architektem Prahy a od r. 1994 jsem učil 
na  Fakultě architektury a dále jsem projektoval.      
Samotnému převzetí Ceny za celoživotní dílo před-
cházela léta práce. Pojďme udělat takové malé 
ohlédnutí a vraťme se na chvíli na úplný začátek. 
Jako kluk jste chtěl být leteckým konstruktérem, 
rád jste maloval, ale nakonec bylo všechno jinak. 
V Letňanech, kde jsem prožil dětství, jsme 
 bydleli blízko dvou továren na výrobu letadel, 
miloval jsem letadla a chtěl jsem být leteckým 
konstruktérem. Ale také jsem hodně kreslil 
a maloval a tak jsem někdy říkal, že budu aka-
demickým malířem...  Toto rozpoložení trvalo 
až do maturity. Má třídní profesorka mi dopo-
ručila, abych šel studovat architekturu, tam že 
můžu nejlépe uplatnit technické i výtvarné 
schopnosti. Půjčila mi knížku Tvorba život-
ního slohu od architekta Karla Honzíka. Za tři 
dny jsem ji přečetl a podal přihlášku na fakultu 
architektury a pozemního stavitelství ČVUT. 
Tu jsem v roce 1959 dokončil a na tenkrát po-

vinou umístěnku jsem byl zaměstnán v Karlo-
vých Varech. V Krajském projektovém ústavu 
jsem se hodně naučil, od prováděcích výkresů 
až po územní plány... Nicméně jsem chtěl pro-
jektovat v Praze a být se svojí ženou, která stu-
dovala. V roce 1961 jsem vzal pár svých prací 
a navštívil hlavního architekta Prahy pana pro-
fesora Jiřího Voženílka, který mě do urbanis-
tického atelieru přijal. Bylo mi 26 let a já mohl 
začít pracovat na územních studiích, později 
na územních plánech. Zkušenosti jsem sbíral 
i díky architektonickým a urbanistickým sou-
těžím. Téměř každá pro mě byla jako další 
 semestr studia. Po několika letech sem tam 
úspěšného soutěžení jsem získal 1. cenu v sou-
těži na urbanistickou koncepci Jihozápadního 
Města.  
Takže úspěch se dostavil.
Ano, ale... Psal se rok 1968 a když jsem 
v kanceláři tehdejšího Českého fondu výtvar-
ných umění přebíral 1. cenu, po Praze se pro-
háněly ruské tanky. A navíc, bylo mně 33 let 
a po mém rozhodnutí, že opustím relativně 
klidný urbanistický atelier a půjdu svůj ví-
tězný návrh probojovávat, jsem měl pěknou 
trému. Vždyť to mělo být město pro 80 000 
lidí. Po okupaci začal celý společenský systém 
stagnovat a degradovat. Když to přeženu, tak 
to vypadalo, že ve stavebnictví nebude vůbec 
nic k mání, že budou navždy jen bakelitové 
kliky, že se budou navždy ucpávat spáry mezi 
fasádními panely jen odporným hnědým 
kytem atd... Když to shrnu, z mé práce 
a z práce mých spolupracovníků na podrob-
nějších plánech čtvrtí nového města jsem měl 
pochopitelně radost, ale řada věcí v té smutné 
době mi ji kalila. Nejhorší na tom dlouhodo-
bém maratónském běhu pak bylo, že jsem se 

stále setkával s lidmi, kteří tomu projektu ne-
věřili. Říkali – v parku v tom Prokopském 
potůčku nikdy nepoteče voda, ty vaše re-
tenční nádrže jako rybníky nebudou mít 
vodu, Jihozápadní Město spadne pod stůl... 
Proto jsem byl strašně rád, že jsem si mohl 
postupně a svobodně hledat do svého týmu 
další schopné lidi, kterým nevadilo, že bu-
deme dělat „obyčejné, blbé, panelákové sídli-
ště“. Tehdy totiž „slavné“ architekty moc 
sídlištní výstavba nelákala. My jsme to ale 
brali jako ohromnou výzvu, chodili jsme 
po ostatních rozestavěných sídlištích, sledo-
vali technologii sice rychlé, zato však značně 
hrubé výstavby. V maximální míře jsme se 
chtěli vyvarovat chyb, které jsme tam viděli. 
Měli jsme radost ze všeho, co se nám povedlo 
vyřešit lépe – byť to byly někdy jen zdánlivé 
maličkosti.
I když to určitě nebylo jednoduché, stavět se začalo. 
To ale nebylo ze dne na den. Kreslili jsme, rý-
sovali, koncepty jsme ověřovali na modelech, 
koordinovali postup výstavby, ten jsme pak 
kon kretizovali v takzvaném generelu organi-
zace výstavby a poté v projektech organizace 
výstavby jednotlivých čtvrtí. Byla celá řada ne-
dořešených věcí a problémů bylo víc než dost. 
Nebyly přístupové cesty, kapacitní elektrická 
energie... A to už nemluvím o tom, kolik jsme 
toho nachodili. Já tomu říkám pochozí prů-
zkum, protože jenom tak poznáte důkladně 
terénní konfiguraci a objevíte řadu magických 
míst, která pak chcete pro nové prostředí za-
chovat.

V roce 1976 byla výstavba oficiálně zahá-
jena a po dokončení 1. etapy výstavby inže-
nýrských sítí se konečně začaly stavět obytné 
domy a základní občanská vybavenost, a to 
ve Stodůlkách. To ale zdaleka neznamenalo, 

že tím problémy skončily. Právě naopak. My 
jsme se ale naučili na tehdejších mocipánech 
vymoci, co šlo. Některé problémy se vyřešit 
podařilo, jiné ne. Musíme si uvědomit, jaká 
byla tehdy doba – stavebnictví bylo celé zná-
rodněné. Dnes jsou na tom architekti při na-
vrhování domů lépe, mohou vybírat 
z nepřeberného množství stavebních prvků. 
Občas si ale dovolí věci, které z urbanistic-
kého pohledu bolí. My jsme byli pyšní na to, 
že kostel sv. Jakuba v námi zachovaných sta-
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Model Jihozápadního Mesta obdivovali i v Montrealuž
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rých Stodůlkách nová zástavba neschovala, 
neznásilnila, stále byl viditelnou ozdobou 
dané původní vesnice. A dnes? Škoda mluvit.
Zmínil jste, že koncepty jste ověřovali na modelech. 
Jen pro naši představu – jak velký byl model Jihozá-
padního Města?
Model, na kterém byly domy vyřezané z balzy 
a posazené na přesném modelu stávajícího 
 terénu i s navrhovanými terénními úpravami 
nebyl žádný drobeček, měřil 180 × 360 centi-
metrů. Všechno bylo naprosto přesné – most 
metra, komunikace, domy... Vypadal naprosto 
skvěle. Dostal se dokonce na světovou výstavu 
do Montrealu. Pak byl uložen v Národním 
technickém muzeu na Invalidovně, kde však 
„plaval“ při povodni v roce 2002. Jestli se jej 
podaří zrekonstruovat, se v NTM neví. 
Mohl byste vzpomenout některé z vašich dalších re-
alizovaných projektů? Projekt Jihozápadního Města 
nebyl zdaleka jediný.
Po roce 1995 jsem spolupracoval na řadě stu-
dií a projektů, realizovaly se například areál 
Zvonařka, obytný areál u metra Hůrka. Na-
proti Veletržnímu paláci se v roce 2007 reali-
zoval obytný dům, který jsem navrhoval se 
svojí ženou. Myslím, že se povedl, asi tak, že 

nebyla žádná negativní kritika. Vy se smějete, 
ale i to je úspěch. Ten dům se stavěl na par-
cele po ruině dvoupodlažního domu. 
Radnice oslavila 10. výročí otevření. Co vy a tato 
 bezesporu zajímavá budova?

O tom, že Praha 13 potřebuje radnici, kde 
by se soustředily všechny odbory a lidé ne-
museli pobíhat sem a tam, uvažoval bývalý 
starosta Petr Bratský dlouho. Zadával jsem 
při výuce na fakultě studentům studie 
na novou radnici. Protože musí být dobře do-

stupná, nabízela se proluka v centru Stodůlek 
u Šostakovičova náměstí, blízko stanice 
metra. Po řadě námětů na umístění radnice 
jsem doporučil plochu v ose Slunečního ná-
městí na místo navrhovaného prostředního 
obytného domu. V roce 1987 bylo totiž vy-
dáno územní rozhodnutí na tři vysoko-
podlažní obytné domy s obchody na Slu-
nečním náměstí. Tzv. Sluneční domy měly 
být experimentem na energetickou soběstač-
nost, na jižní fasádě měly být sluneční kolek-
tory. Za nimi, na druhé straně Petržílkovy 
ulice, měly být vícepodlažní garáže pro oby-
vatele Slunečních domů. Před rokem 1990 
jsme nesměli projektovat podzemní garáže, 
protože to stavební firmy pod panelovými 
domy neuměly. Napadlo mne, že když budou 
garáže v podzemí, lze použít staré územní 
rozhodnutí s daným počtem bytů. Místo ga-
ráží budou obytné domy (dnes areál Krásná 
Hůrka) a tím počet bytů zůstane zachován 
a staré územní rozhodnutí také! Tak bylo 
možné radnici hned projektovat. Vypracoval 
jsem nové urbanistické řešení Slunečního ná-
městí a regulační podmínky pro stavbu rad-
nice. Konkurz na projekt budovy radnice 

vyhrál architekt Miloš Haase, se kterým jsem 
pak rád spolupracoval. Nechce se mi ani věřit, 
že „laskonce“ je už deset let.
Dnes se velmi často hovoří o novém Metropolitním 
plánu pro Prahu.
Nic proti tomuto označení, je to jenom jinak 
nazvaný elaborát, který stejně jako minulé 
územní plány bude řešit problematiku vývoje 
města v příštích 15 až 20 letech. Hlavně obsah 
by měl být nový! Měl by doladit všechny dis-
harmonie vztahů kompaktních čtvrtí. Od his-

Ivo Oberstein 
•  Narodil se v roce 1935 ve Zdicích u Berouna, vyrůstal 

v Letňanech u Prahy. 

•  V roce 1959 absolvoval Fakultu architektury a pozem-

ního stavitelství (FAPS) na katedře urbanismu. 

•  V letech 1961 – 1969 pracoval v Útvaru hlavního 

 architekta hl. města Prahy.

•  V roce 1968 zvítězil v anonymní soutěži s návrhem 

urbanistické koncepce Jihozápadního Města. 

•  V roce 1976 byl založen Atelier 7, jehož byl do konce 

roku 1989 vedoucím. 

•  V roce 1977 studoval urbanismus na stážích ve Švéd-

sku a Velké Británii.

•  V roce 1983 obhájil dizertační práci na téma Urbanis-

tická kompozice Jihozápadního Města.

•  Od ledna 1990 působil v Útvaru hlavního architekta 

hl. m. Prahy ve funkci hlavního architekta Prahy.

•  V roce 1994 nastoupil na Fakultu architektury ČVUT 

do Ústavu urbanismu (do roku 2007 zde vedl např. 

atelier urbanistické a architektonické tvorby...).

•  V březnu 1995 byl jmenován docentem pro obor 

 urbanizmus.

•  Ivo Oberstein je ženatý (manželka Ing. arch. Milada 

Obersteinová), má dvě dcery a 7 vnoučat. 

•  V Praze 13 žijí od roku 2001. 

Na modelu urbanistického konceptu hlavního centra 
JZM (vlevo) je Sluneční náměstí s třemi „Slunečními 
domy“, proti kterým je kulturní centrum s kinem, 
 kavárnou, společenským sálem… Na místě Komu-
nitního centra měla stát velká knihovna.
 A takhle vypadá náměstí dnes.

torického, cenného jádra až po nová města 
jako je Severní, Jižní a Jihozápadní Město 
(Praha 13). Naznačit citlivé využití ploch exis-
tujících vnitřních periferií, transformaci opuš-
těných průmyslových ploch, nevyužitých ploch 
železnice, vrátit alespoň na papír ideje na ce-
listvé řešení nábřežních promenád, zelených 
prostupných koridorů spojujících kompaktně 
zastavěnou vltavskou kotlinu s dosud ještě vol-
nou krajinou okraje města atd. atd.! To nebude 
vůbec jednoduchá záležitost. Kdybych na tako-
vém plánu pracoval, nejprve bych se ze všech 
sil snažil navázat partnerské vztahy s nějakým 
pracovištěm, které snad řeší urbanistickou pro-
blematiku Středočeského kraje, nebo alespoň 
s nějakým pracovištěm které řeší kontaktní 
území kolem Prahy... Ten oboustranný „zá-
jmový věnec“ je nejdůležitější, ale také nejtěžší 
společensko – urbanistická úloha pro příští de-
setiletí... Asi bude potřeba k cílům nového 
Metropolitního plánu uspořádat stovky prů-
zkumů, desítky setkání s lidmi, kteří v citlivých 
místech přestaveb, transformací bydlí... Problé-
mová mapa Prahy a jejího okolí by měla být 
v první fázi prací důležitým podkladem pro 
politiky, obyvatele... a také pro vlastní zpraco-
vatele Metropolitního plánu. Měla by mimo 
problémy naznačovat i východiska. Ukázat ta-
ková místa, kde je nutné něco řešit... a vše 
s velkou pokorou v úsilí o pozvednutí kvality 
osídlení, krajiny venkova i města, přírody.     

Vzpomínám si na jedno setkání se světově 
proslulým architektem Frankem Gehrym 
(spolu s Vlado Milunićem navrhl Tančící 
dům). Seděli jsme v restauraci na Petříně. 
Vyšli jsme ven, stmívalo se, pod námi byla 
osvícená Praha... Zkrátka nádhera. Gehry 
málem oněměl a řekl: „Tady já mám něco sta-
vět?“. V jeho hlase byla obrovská pokora. A ta 
by neměla chybět nikomu, kdo chce měnit 
město pro více než milion lidí.              Eva Černá

Přebírání ceny  Grand Prix Architektů
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Prodej ani servis vozů není po dobu stavby přerušen. Omlouváme se Vám za dočasné nepohodlí.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

Jako milé překvapení pro Vás
v listopadu 2013 otevřeme na
původním místě úplně nový 
showroom.

 INZERCE

CYKLISTÉ VYBOJOVALI BRONZ 
V minulém školním roce se žáci 4. tříd ZŠ s RVJ Bronzová zapojili 
do programu pro začínající cyklisty, který má přispívat k bezpečnému 
chování a ke snížení dopravní nehodovosti dětí v silničním provozu. 
Praktický výcvik probíhal na dětském dopravním hřišti na Barran-
dově. Koncem školního roku proběhlo školní kolo soutěže našich ma-
lých cyklistů, jedno družstvo se zúčastnilo oblastního kola na Bar ran-
dově. V kategorii 4. – 6. tříd naše družstvo ve složení Jan Nepomuk 
Mrzílek, Nikol Sládková, Jan Šmerda a Petra Viplerová vyhrálo a po-
stoupilo do krajského kola, kde vybojovalo krásné 3. místo. Zaslouží si 
velké uznání, protože plnili i náročnější a složitější úkoly, např. vyhle-
dávali bezpečné cesty pro cyklisty na mapě nebo překonávali těžké 
překážky v členitém terénu.                                  Alena Šoukalová, zástupkyně ředitele 

HLEDÁME NOVÉ ATLETY
SK Aktis Praha, oddíl atletiky, pořádá na hřišti FZŠ Mezi Školami 
nábory nových členů v těchto termínech: v pondělí 9. září od 16.30 
pro ročníky narození 2008 a starší na tréninkové dny pondělí a středa, 
v úterý 10. září od 16.30 pouze pro ročníky narození 2005 - 2008 pro 
tréninkové dny úterý a čtvrtek. Zvýšený zájem máme především 
o ročníky narození 1997 - 2002. Na nábor si s sebou vezměte spor-
tovní oblečení a obuv. Více informací na www.skaktis.cz nebo 
na tel. 603 981 455.           Radek Bártl

VYBERTE SI Z ŠIROKÉ NABÍDKY
SK Velká Ohrada ve spolupráci se ŠSK při ZŠ Janského nabízí 
ve školním roce 2013/2014 možnost sportovního vyžití pod vedením 
odborných trenérů v těchto sportech: gymnastika, florbal, minibasket, 

cvičení předškoláků, brännball, míčové hry, badminton, desetiboj 
OVOV, atletika, basketbal. Dále pořádáme lyžařské zájezdy, zážitkový 
kurz v Chorvatsku nebo vodácký tábor. Podrobné informace najdete 
na www.skvelkaohrada.cz, tel. 724 249 283.         Jana Civínová
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PATŘÍME MEZI NEJLEPŠÍ V REPUBLICE
Náš dívčí basketbalový klub HB Basket Praha je jedním z pouhých 
čtyř klubů z celé republiky, které se zúčastnily všech mistrovství ČR 
kategorií minižactva (hráček 11-13 let). Děvčata se zařadila mezi 
špičku českého minibasketbalu. Naše práce s dětmi se tak ukázala 
smysluplná, koncepční a úspěšná. Děti z našich školních přípravek 
(FZŠ prof. O. Chlupa, FZŠ Trávníčkova...) plynule přecházejí 
do klubu a zde dosahují skvělých úspěchů. 

Na národním finále nejmladších minižákyň (11 let), kde na naše 
děvčata čekal Hradec Králové, nás od získání titulu dělil jeden jediný 
bod. Jsme na 2. místě v ČR, což je obrovský úspěch. Na národním 
finále mladších minižákyň (12 let) se naše hráčky posunuly o 5 příček 
nahoru a jsou na 4. místě v republice. Na mistrovství republiky 
starších minižákyň (13 let) děvčata dokonce bojovala s Prostějovem 
o bronz a nakonec obhájila loňské 4. místo. Na všech turnajích holky 
odvedly obrovský kus práce a jejich výsledky jsou velkým úspěchem. 

                              Hana Brejlová, HB Basket Praha

SPORTUJTE S NÁMI
Školní sportovní klub Luka Praha – Centrum sportu pro děti a mlá-
dež Praha 13, Kuncova 1580, přijímá zájemce o tenis, judo a sportovní 
gymnastiku. Tréninky a výuka: 
• tenis – v areálu Gymnázia J. Heyrovského
• judo – Základní škola Kuncova a FZŠ Trávníčkova
• sportovní gymnastika – gym. tělocvična SK Hradčany, Dlabačov 1
Kontakt: Blanka Klabíková, klabikovab@volny.cz, tel. 603 236 640.

                    Blanka Klabíková, tajemnice ŠSK Luka Praha

TAEKWONDO ZAPOJÍ CELÉ TĚLO
Taekwondo WTF klub Praha již patnáct let vyučuje děti zdejších 
 základních škol bojovému sportu taekwondo WTF. 

V klubu se soustředíme především na praktické využití prvků to-
hoto korejského olympijského sportu. Žáci se tak naučí bránit případ-
nému fyzickému napadení, klademe také velký důraz na posílení 
koncentrace, kamarádského chování a sportovní etiky. Tréninky jsou 
dvakrát týdně během celého školního roku a jsou vhodné pro všechny 
- od malých pětiletých dětí po dospělé. Velkou výhodou taekwondo 
WTF je komplexní zapojení celého těla, rozvíjení rychlosti, síly a fle-
xibility. Máte-li zájem vyzkoušet si hodinu zdarma, rádi vás přivítáme 
na jakémkoli tréninku. Trenérem je Martin Břeň, držitel 5. danu 
 (pátého černého pásu). Více na www.taekwondo-praha.cz, 
tel. 603 805 004.        Martin Břeň

TENIS PRO VŠECHNY
Mnozí rodiče právě zvažují, jaké mimoškolní aktivity zvolit pro své 
ratolesti. Tenisová škola Tallent již 20 let přivádí k bílému sportu 
tisíce dětí všech věkových kategorií a zapojuje se i do mnoha projektů, 
jako například Praha sportovní, které si vytyčily za cíl děti rozpohybo-
vat, odvést jejich pozornost od televize a nabídnout jim sport. Naše 
škola nemá za cíl vychovávat pouze nové Kvitové a Berdychy. V rámci 

skupinové tenisové výuky přivádíme ke sportu všechny děti bez 
ohledu na to, zda mají nebo nemají talent. Tenis je navíc sport, který 
lze rekreačně hrát celý život.

V týdnu od 16. do 20. září jsme pro vás v ZŠ Klausova 2450/2 
na Velké Ohradě připravili zdarma ukázková odpoledne s tenisem. 
Podzimní trimestr zahajujeme od 23. 9. (za včasné přihlášení sleva 
20 % nebo Raketa Head). Podrobné informace o termínech a místech 
ukázek, ale i samotných kurzech získáte na tel. 777 260 262,  
www.tallent.cz, info@tallent.cz.                     Marcela Turoňová

ZAHAJUJEME BADMINTON PRO DĚTI
Sport Centrum Nové Butovice, Ovčí hájek 2174, připravilo na školní 
rok 2013/2014 výuku badmintonu pro děti. Lekce vedou kvalifikovaní 
a zkušení trenéři. Zápis do BA školičky na první pololetí proběhne 
ve dnech 16. - 19. 9. od 16 do 18 hodin. Přihlášení je po telefonické 
nebo e-mailové dohodě možné i v průběhu školního roku. V případě 
zájmu je možné i zařazení zájemců do oddílu soutěžního badmintonu. 
Vyučovací hodiny budou probíhat v pondělí, úterý, ve středu a ve čtvr-
tek, vždy od 15.00, 16.00 a 17.00. Další informace ze Sport Centra: 
tel. 724 370 007, info@sport-butovice.cz.
Kontakt na trenéry: Terka Holá, tel. 608 262 663; Jukyna@seznam.cz; 
Ondra Holý, tel. 608 262 264, Holyk.o@seznam.cz; Milan Kosek, 
tel. 602 387 164, milan_kosek@centrum.cz.       Jiří Vtípil, Sport Centrum

NÁBOR DO BASKETBALOVÉHO ODDÍLU
BA Sparta Praha je basketbalový oddíl s dlouholetou 
tradicí zaměřený na přípravu dětí a mládeže. Sídlo 
má ve sportovní hale v ulici Kovářova ve Stodůlkách. 
Systém družstev zaručuje sportovní přípravu od 7 let 

až do dospělosti. Nabízíme pravidelnou volnočasovou aktivitu dítěte, 
která přinese jeho tělesný a duševní rozvoj. V prvních letech je 
zaměření všestranné a dále specializované na basketbalovou přípravu. 
Děti zažijí tréninky, soustředění, utkání, republikové i zahraniční tur-
naje a další akce. Hledáme kluky i dívky ročník 2007-2002 a doplňu-
jeme družstva ročník 1999-2001. Informace: dívky - Ludmila Zachová, 
chlapci - Pavel Šenk, tel. 605 102 163 nebo info@basparta.cz. Ukáz-
kové tréninky: út - čt od 15.00 do 16.00 v nafukovací hale BA Sparta, 
Kovářova 1617. Více na www.basparta.cz.       Pavel Šenk
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Pomáhají druhým

Klub Jedna Trojka 
v září

Kosmetické centrum GERnétic

www.gernetic.cz

www.facebook.com/GERnetic.cz

  Možnost platby platební kartou. 
  Dárkové poukázky.
  Parkování v areálu zdarma. 
  MHD: bus Bílý Beránek nebo   

 Slánská, tram Slánská.

Kosmetické centrum GERnétic
Slánská 381/10, Praha 6 
(křižovatka ulic Plzeňská–Slánská)
Tel.: 602 501 191 nebo 235 325 659
www.gernetic.cz/kosmeticke-centrum

  Péče o obličej a tělo.
  Odborná kosmetická poradna.
  Prodej kosmetiky.

Používáme francouzskou přírodní  
kosmetiku GERnétic.

NOVINKA – Věrnostní 

program. Čerpejte 

zajímavé výhody a dárky.

…Kde začíná krása
�POZVÁNKA

Přijďte k nám na speciální vzdělávací akci: 

Podzimní trendy v líčení
Kdy: 19. září 2013 od 10, 14 nebo 18 hodin.
Kde: Kosmetické centrum GERnétic, 
Slánská 381/10, Praha 6 
Program: 

  Odborná přednáška na téma líčení 
 a správná péče o pleť

  Ošetření rukou zdarma
  Možnost zakoupení odličovacích 

 přípravků se slevou
  Vstup zdarma N
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Elio v každodenní praxi 
Elio, o.s., je občanské sdružení poskytující 
psychologické služby jednotlivcům, široké ve-
řejnosti i institucím v oblastech poradenství, 
terapie a diagnostiky, vzdělávání, rozvojových 
kurzů a v oblastech preventivního působení 
na základních a středních školách. Zaměřuje 
se především na osobnostní rozvoj dítěte, do-
spívajícího, ale i dospělého.

Již sedmým rokem aktivně působí na poli 
prevence rizikového chování, realizuje pre-
ventivní a další psychologické programy pro 
ZŠ a SŠ. 
Více informací o činnosti sdružení Elio 
 naleznete na tel. 773 125 255, www.elio.cz, 
www.facebook-Elio.com. 

            Lukáš Dastlík, ředitel

Lidé se zdravotním postižením 
chtějí také pracovat
Svaz tělesně postižených v České republice, 
o.s., realizuje projekt s názvem Šance praco-
vat. Jeho cílem je zvýšení zaměstnanosti osob 
se zdravotním postižením, především těles-
ným a kombinovaným. Projekt je ale otevřen 
i lidem s odlišným zdravotním postižením. 
Do projektu nyní přijímáme klienty v pro-
duktivním věku, kteří mají v Praze trvalé či 
přechodné bydliště. Zájemci se mohou hlásit 
průběžně do konce roku 2014 (do naplnění 
kapacity). Pracovníci projektu budou podpo-
rovat klienty při hledání zaměstnání a rozví-
jet jejich obecné pracovní dovednosti. Budou 

také informovat zaměstnavatele a motivovat 
je k zaměstnávání osob se zdravotním posti-
žením. Součástí projektu bude rovněž umis-
ťování klientů na nově vytvořená i existující 
volná pracovní místa. Více na www.svaztp.cz/
projektyeu/1362, v sídle organizace na Kar-
línském náměstí 59/12, Praha 8 nebo u pra-
covníků projektu.

Tento projekt je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a ze státního rozpočtu ČR.        

    Veronika Švejdová

Klub se nachází v Centrálním parku naproti 
minigolfovému hřišti v ulici K Zahrádkám. 
Dětem a mládeži ve věku 13 – 19 let z Prahy 
13 nabízí možnost aktivního trávení volného 
času. K dispozici je sportovní a výtvarné vy-
bavení, internet i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, podporu 
a pomoc v životních tématech dospívajících 
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, 
zájmy, pomoc s hledáním brigády a nabídka 
doučování). 

Program:
po      2. 9. – Po prázdninách v klubu? 
út       3. 9.  – Klub s Ivčou a Eliškou 
st      4. 9.  – Muzika... nebo Prosekneme??
po     9. 9.  – Minigolf 
út  10. 9. – Filmový klub   
st   11. 9. – Deskovky! 
po  16. 9. – Pondělní rozjezd
út   17. 9.  – Příprava na Klubobraní
st   18. 9.  – Klubobraní 
po   23. 9.  – Klub s Luckou a Ivčou
út   24. a 
st   25. 9. – Dny naruby
po   30. 9.  – Pohoda v klubu
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

                        Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

 INZERCE
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Dobročinný basketbal 
V květnu letošního roku se v hale Basketba-
lové akademie Sparta Praha ve Stodůlkách 
uskutečnil festival starších minižákyň v bas-
ketbale, jehož součástí byla i charitativní 
akce na podporu Lukáše a  Tomáše, žáků 
speciální MŠ a ZŠ stodůlecké Diakonie 
ČCE. Díky sbírce získal Lukáš speciální 
iPad, který potřebuje k učení. Školu v pří-
rodě pro Tomáše zaplatilo občanské sdru-
žení Ano, ano. S Diakonií bude BA Sparta 
Praha i nadále spolupracovat. 
                 Pavel Šenk

Pomoc rodinám s dětmi
Z rozhodnutí vedení MČ Praha 13 byly 
z bytového fondu vyčleněny tři malomet-
rážní byty pro potřeby sociálně slabých 
rodin a náš odbor vybral rodiny v těžké so-
ciální situaci – samoživitelky s nezletilými 
dětmi, kterým chybějící vhodné bydlení 

 výrazně ztěžuje kvalitní výchovu dětí. Při-
dělení obecního bytu povede k trvalému 
zlepšení jejich situace. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali společnosti Möbelix, 
která formou výjimečného sponzorského 
daru pomohla byty vybavit nezbytným ná-

bytkem a dalšími zařizovacími předměty. 
Rodiny se totiž do bytů stěhovaly z azylo-
vých domů či ubytoven a nedisponovaly ani 
potřebným základním vybavením.

Helena Hájková, 

vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Sociální služby 
se potkaly na radnici
Od 8. do 19. července byla v atriu radnice 
k vidění tradiční Výstava sociálních služeb 
Prahy 13. Smyslem 4. ročníku výstavy bylo 
představit občanům aktuální činnost posky-
tovatelů sociálních a doprovodných služeb. 
Letos se zúčastnilo celkem 26 organizací, 
které pokrývají širokou škálu služeb pro se-
niory, děti a mládež, rodinu, zdravotně po-
stižené, cizince, lidi bez domova a uživatele 
návykových látek. Výstavu zahájil 8. čer-
vence na slavnostní vernisáži zástupce 
 starosty Aleš Mareček, který současně před-
stavil aktualizovaný Katalog poskytovatelů 

 sociálních služeb Prahy 13. Katalog můžete 
dostat např. v informacích na radnici, 
na našem odboru, případně ve Středisku 
 sociálních služeb Prahy 13. 

Petr Syrový, odbor sociální péče a zdravotnictví FO
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Spolu do zaměstnání
Občanské sdružení Letní dům, které od roku 
1997 pomáhá dětem a mladým lidem vyrůs-
tajícím v šesti dětských domovech v České 
republice, pořádá pro děti pravidelné  sociálně-
-terapeutické pobyty. Poté s nimi pracuje 
v tréninkovém bytě v Praze, kde se je snaží 
připravovat na život po odchodu z dětského 
domova a v další etapě je individuálně dopro-
vází při odchodu z domova. V tomto a násle-
dujícím roce realizujeme v Letním domě 
v rámci Operačního programu Praha Adap-
tabilita projekt Spolu do zaměstnání. Ten je 
určen právě mladým lidem, kteří opouštějí 

dětské domovy nebo 
výchovné a diagnos-
tické ústavy a chtějí 
žít a pracovat na území hl. města Prahy 
a jeho blízkém okolí. Letní dům jim nabízí 
např. pracovní a sociální poradenství, hledání 
konkrétního pracovního místa, možnost zvý-
šení kvalifikace, profesní diagnostiku a záro-
veň vytváří síť potenciálních spolupracujících 
zaměstnavatelů. Více na www.letnidum.cz.

Kontakt: Občanské sdružení Letní dům, 
Vyšehradská 430/41, Praha 2 - Nové Město.

                                              Marie Kronesová  

Vzdělávání a mobilita v Praze
Projekt Vzdělávání a mobilita v Praze reali-
zují Magistrát hl. m. Prahy a Centrum so-
ciálních služeb Praha. Je určen Pražanům –
držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P 
nebo osobám uznaným za invalidní v 1., 2. 
a 3. stupni ve věku 18 – 65 let, kteří mají tr-
valé bydliště na území hl. m. Prahy nebo se 
v Praze přes půl roku zdržují či pracují. Pro-
jekt, který není určen studentům, poskytuje 
novou příležitost pro osobní a profesní růst. 
Nabízí zprostředkování rekvalifikace nebo 
vzdělání, kariérové poradenství, bezplatnou 
přepravu do zaměstnání, na kurzy nebo 

za vzděláním. Jezdíme na území hl. m Prahy, 
vozy jsou upraveny pro přepravu zdravotně 
postižených a posádky jsou proškoleny. Vozy 
jezdí s asistentem, který pomáhá klientům při 
nástupu a výstupu. Příležitostnou přepravu je 
možné objednat nejméně 24 hodin předem 
na těchto kontaktech: na bezplatné infolince 
800 888 539 (po – pá  7 – 17 hod.), pomocí 
SMS brány 736 370 219 nebo e-mailem na 
dispecink@vmpraha.cz.
Více na www.vmpraha.cz,  
info@vmpraha.cz nebo na bezplatné infolince.

                                     Ilona Ozimková

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme

Pomáhají druhým
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Nepodceňujte pachatele vloupání do bytů!
Pražští policisté vyšetřovali v roce 2012 nejméně případů vloupání do bytů a domů za posledních 

6 let. V průběhu první poloviny letošního roku byl však na území Prahy zaznamenán nárůst 

v počtu vloupání do bytů a domů. 

Lépe chráněné proti vloupání jsou revitalizo-
vané panelové domy v sídlištní zástavbě, kde 
jsou již od samotných vstupních dveří apliko-
vány zásady zaměřené na bezpečnost a pře-
hlednost. Svou roli zde hraje osvětlení 
chodeb, zabezpečení vstupu do sklepů, kolá-
ren či sušáren. Okna a balkony v přízemí 
a nižších patrech jsou chráněny bezpečnost-
ními foliemi či mřížemi. Vnitřní prostory 
domu jsou často snímány kamerovým systé-
mem. Pro pachatele je v takovém domě tolik 
překážek, že raději půjde jinam. 

Ve starší bytové zástavbě jsou vstupní dveře 
do domu často nezajištěné a pachatel má vol-
nou cestu. Také dvoukřídlé bytové dveře 
s dřevěnou zárubní nepředstavují pro pacha-
tele vážnější překážku ve srovnání s jednokří-

dlými dveřmi zasazenými v kovové zárubni 
a opatřenými bezpečnostními prvky. 

Podle dlouhodobých statistických výstupů 
se pachatelé dostávají do bytů a domů nej-
častěji překonáním vstupních dveří, dále 
přes balkon nebo oknem. U případů vlou-
pání do bytů zloději preferují byty v nižších 
patrech, kde je kratší ústupová trasa, výjim-
kou však nejsou ani vykradené byty v posled-
ních patrech, kam se pachatel spustil ze 
střechy. U případů vstupu oknem či přes bal-
kon je pachatelé nejčastěji překonají násilím, 
v letním období však často využívají toho, že 
okna či balkony jsou otevřené. 

Ze statistik vyplývá ještě jedna zásadní 
okolnost. V případě vloupání do bytů v byto-
vých domech pachatel téměř ve všech přípa-
dech využil skutečnosti, že vstupní dveře 
do domu byly nezajištěné! To znamená, že 
dveře byly nedovřené nebo pouze zabouch-
nuté. V případě zabouchnutých dveří však 
stačí pouze zatlačit na západku zámku a dveře 
se otevřou. Domovní dveře jsou tedy první 
a nejzásadnější překážkou, kterou musí pacha-
tel překonat. 

Podobně je tomu u bytových dveří. Policisté 
zaznamenali také případy, kdy pachatelé pře-
devším v nočních hodinách stejným způsobem 
vnikali do bytů překonáním pouze zabouch-

nutých dveří. Z bytů kradli většinou věci, 
které se nacházely v předsíni. V některých pří-
padech byla drzost zlodějů taková, že brali 
i věci z místností, kde spali uživatele bytů. 
V letních měsících pachatelé také využívali 
otevřených oken či balkonových dveří a v noč-
ních hodinách vstupovali do bytů, kde okrádali 
spící nájemníky.

Každý by měl udělat maximum pro ochranu 
svého majetku a bezpečí své rodiny. V této 
souvislosti bychom zde rádi zopakovali něko-
lik důležitých zásad. Jejich důsledným dodržo-
váním můžete výrazně snížit pravděpodobnost, 
že se stanete obětí vloupání do bytu:

• vždy zamykejte vchodové dveře do domu 
i bytu

• pořiďte si kvalitní bezpečnostní vchodové 
dveře  

• apelujte na pořízení kamerového systému 
a dalších bezpečnostních prvků (dveře 
na čip) ve vašem bytovém domě

• nenechávejte bez dozoru otevřená okna, 
hlavně v nižších patrech a zejména v noci

• všímejte si pohybu podezřelých osob 
v domě a v jeho okolí

• nenechávejte cenné věci ležet v předsíni 
a volně po bytě

• nezveřejňujte na sociálních sítích fotografie 
interiéru svého bytu, svých cenností a ter-
míny své dovolené   
Informační materiály k prevenci vloupání 

do bytů můžete získat také na informacích 
v přízemí radnice Prahy 13.

por. Zuzana Pidrmanová, preventivně informační oddělení 
Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy

  Prevence

T 0 9 3 T

399,-
místo 799,-*

-50%

2.499,-
místo 6.999,-*

-64%
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Z policejního deníku

 Na počátku srpna byla hlídka policistů přivolána 

k bytu, ve kterém se měla nacházet žena, pokoušející se 

spáchat sebevraždu. Člen hlídky vnikl do bytu přes ote-

vřené balkonové dveře a přes spodní balkony. V bytě na-

lezl ženu, ke které hlídka přivolala rychlou záchrannou 

službu. Po převozu do nemocnice lékař konstatoval, že 

žena je mimo nebezpečí ohrožení života. Neohroženým 

a rychlým zákrokem tak hlídka ženě zachránila život.

 Dne 6. 8. zadrželi policisté místního oddělení ve spolu-

práci s Městskou policií Prahy 13 zkušeného recidivistu, 

který je podezřelý z páchání rozsáhlé majetkové trestné 

činnosti v našem i v sousedních policejních obvodech. 

Byly u něho nalezeny i věci z vloupání do bytu spácha-

ného předešlou noc. Poškozená majitelka bytu si při 

oznámení vloupání, ke kterému došlo až po zadržení pa-

chatele, na našem oddělení své věci poznala. Pachatel byl 

již dříve odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svo-

body, ale k výkonu trestu nenastoupil. Ve spolupráci se 

státním zástupcem byl soud požádán o vydání příkazu 

k dodání do výkonu trestu a prakticky druhý den putoval 

pachatel za mříže. Prošetřovaná činnost mu bude započí-

tána do nového souhrnného trestu, na který už počká 

ve věznici. V současné době má 13 záznamů v rejstříku 

trestů a vztahovala se na něho lednová amnestie.

 Ve středu 7. srpna ráno jsme přijali oznámení poškoze-

ného majitele vozidla Škoda, kterému dosud nezjištěný 

pachatel rozbil výplň pravých předních dveří a z vozidla 

odcizil zabudovaný navigační systém. Majiteli vozidla tak 

způsobil celkovou škodu ve výši asi 120 000 korun.

 Téhož dne oznámil na našem oddělení majitel vlou-

pání do dodávkového vozidla. Neznámý pachatel vypáčil 

zámek pravých bočních dveří a odcizil z vozu 13 boura-

cích kladiv a akumulátorovou vrtačku, čímž majiteli způ-

sobil škodu ve výši asi 70 000 korun.

 V podvečerních hodinách nalezla oznamovatelka 

v Prokopském údolí mobilní telefon, který poctivě a bez 

otálení odevzdala na našem oddělení. Po krátkém šetření 

mohl být telefon vrácen svému majiteli.

Za Místní oddělení Policie ČR Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Dobrovolní hasiči pomáhali při povodních
Přestože Praha 13 leží mimo záplavovou oblast, místní sbory do-
brovolných hasičů se aktivně zapojily do likvidace následků červ-
nových povodní v Praze. Souběžně s čerpáním vody ze zaplavených 
sklepů na našem území hasiči z SDH Stodůlky a SDH Třebonice 
pomáhali v centru Prahy a v Bubenči stavět protipovodňové bariéry 
a účinně se zapojili do evakuace lidí, čerpání vody a likvidace ná-
sledků povodní v Radotíně a ve Velké Chuchli. Poté pomáhali ro-
zebírat protipovodňové bariéry. Celkem 25 členů obou sborů od-
pra covalo dohromady 1 150 hodin. Poslední výjezd byl 29. června 
na čerpání studní v Radotíně. 

V průběhu povodní jsem dostal povzbudivou SMS od obyva-
tel Frýdlantu, kde jsme s našimi hasiči před dvěma lety likvidovali 
následky povodně a pomohli jsme i materiálně. Na naši pomoc 
 nezapomněli a vyjádřili nám podporu i nyní, což nás velmi potěšilo. 

Rád bych touto cestou poděkoval všem hasičům za jejich obětavou 
a nezištnou pomoc a také všem dárcům, kteří přispěli do naší huma-
nitární sbírky na pomoc zaplaveným oblastem.  

Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13

Ocenění za dlouholeté členství             
Aktiv hrdých nositelů titulu Zasloužilý hasič se letos konal v hasič-
ské zbrojnici ve Stodůlkách. Významným hostem byl dlouholetý 
člen SDH Třebonice pan Jan Mazanec, který v letošním roce oslavil 
životní jubileum 95 let. Městské sdružení hasičů Praha mu při této 
příležitosti udělilo medaili svatého Floriána. Pan Mazanec je členem 
sboru od roku 1940 a zároveň je nejstarším dobrovolným hasičem 
v Praze. Ještě jednou mu za celý sbor přejeme hodně zdraví a ro-
dinné pohody.                 Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Strážníci kontrolovali veřejný pořádek
Obvodní ředitelství MP Praha 13 provedlo v období letních prázd-
nin několik mimořádných akcí zaměřených na dodržování provozní 
doby restauračních zařízení, na skupiny problematické mládeže 
ve vnitroblocích panelových domů a na osoby bez domova konzu-
mující v nadměrné míře alkoholické nápoje. Kontroly byly ve spo-
lupráci se specializovaným pohotovostním útvarem městské policie 
prováděny zejména v pátek a sobotu. V letošním roce se strážníci 
zaměřili především na prevenci – prověrkou co největšího počtu 
provozoven a problematických míst předcházeli výtržnostem nebo 
jinému narušení veřejného pořádku. Při každé akci bylo zkontrolo-
váno několik desítek provozoven a osob. Zjištěné přestupky byly 
projednány na místě nebo oznámeny příslušnému správnímu 
 orgánu. 

Matka nechala dítě bez dozoru
Dne 27. 7. před osmou hodinou večer přijalo operační středisko 
MP oznámení, že v jednom z bytů v ul. Suchý vršek se nachází 
opuštěné dítě, které zoufale bouchá na dveře bytu. Strážníci nalezli 
oznamovatele a navázali kontakt s opuštěnou čtyřletou dívenkou, 
kterou rodiče zanechali několik hodin doma bez dozoru. Strážníci 
tedy přivolali hasiče, sociální pracovnici a později i kolegy z Policie 
ČR. Následně provedli prověrku okolních restauračních zařízení 
a nalezli devětadvacetiletou matku holčičky v podnapilém stavu. Ta 
jim sdělila, že dítě měl hlídat její druh, který ale zřejmě z bytu ode-
šel také. Po otevření bytu a ověření totožnosti osob předali strážníci 
celou věc policii a sociální pracovnici k dalšímu opatření.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

:13
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HAFÍK PŘIVÍTAL PRVNÍ NÁVŠTĚVNÍKY. Ve čtvrtek 1. srpna 
bylo v Galerii Butovice otevřeno nové rodinné centrum Hafíkov. 
Na ploše 1 200 m² vznikl prostor na hraní a dovádění. Spousta atrakcí 
a hraček je k dispozici každý den od 9 do 21 hodin. Slavnost oživil 
klaun, soutěže a dárky pro všechny děti. Hafík připravuje pro děti 
spoustu akcí, třeba noční dobrodružství s přespáním v Hafíkově, pra-
videlné akce, kroužky a mnoho dalšího. Aktuální program najdete 
na www.hafikov.cz.      Tomáš Haffner

HONZA ROZŠIŘUJE SBÍRKU TROFEJÍ. Patnáctiletý houslista 
Jan Michálek z Velké Ohrady letos opět rozšířil sbírku svých cenných 
umístění na mezinárodních houslových soutěžích. Počátkem května 
získal 1. cenu na 55. ročníku prestižní Kocianovy houslové soutěže 
v Ústí nad Orlicí, na kterou jezdí z celého světa soutěžit houslisté 
do 16 let. Tuto nejcennější českou trofej se mu podařilo získat do-
konce již podruhé. O týden dříve se na Slovensku v Dolnom Kubíně 
zúčastnil 17. ročníku soutěže Talents for Europe, kde v tvrdé meziná-
rodní konkurenci získal 3. cenu. Honza začal hrát na housle ve stodů-
lecké ZUŠ, kde již jako desetiletý uchvátil publikum na koncertu 
Talenty pro Prahu 5 s Pražskou komorní filharmonií. Nyní studuje 
na Gymnáziu a hudební škole hlavního města Prahy.                   -red-

I LOVE ENGLAND. Věta, kterou se děti z FZŠ Trávníčkova loučily 
s dalším z řady poznávacích výukových zájezdů do Velké Británie. 
Tentokrát jsme byli ubytováni ve starobylém Oxfordu, městě symboli-
zujícím univerzitní vzdělanost. Program byl výjimečně bohatý. Navští-
vili jsme magický Stonehenge, Shakespearův Stratford on Avon, 
římské lázně v městě Bath, jeden z nejkrásnějších anglických hradů 
Warwick a pokochali jsme se krásou anglického venkova v oblasti 
Cotswolds. Tak kam příště?              Alena Holečková, Adriana Sauerová

K LÉTU PATŘÍ TÁBORY. Dům dětí a mládeže Stodůlky o letošních 
prázdninách nabídl dětem i mládeži devět výjezdních táborů, na kte-
rých se vystřídalo 230 dětí. Letošní novinkou byl tábor multimediální. 
Stále větší oblibu si o prázdninách získávají letní příměstské tábory, 
které nabízejí dětem, převážně z 1. – 5. tříd, celodenní program 
v Praze. V letošním roce se na čtrnácti příměstských táborech pořáda-
ných domem dětí vystřídalo téměř 350 dětí.                          Michaela Gaydošová

MLADÝ ZDRAVOTNÍK. V závěru školního roku se žáci ZŠ Mládí, 
kteří mohli nově získávat praktické zkušenosti v kroužku první pomoci, 
zúčastnili obvodního kola soutěže Mladý zdravotník. Děti si musely 
poradit například s autonehodou nebo se zraněním u dívky, která 
proběhla skleněnou tabulí, či s těžkým vnitřním poraněním u dětí, 
které spadly ze stromu. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a v několika 
skupinách za každou část Prahy. Za Prahu 5 získala v obou kategoriích 
první místo ZŠ Mládí. Konkrétně družstvo chlapců ze 4. ročníku 
a dívek z 6. tříd.                         Jaroslav Vodička, ředitel školy

MALÉ SOVĚ NIKDO 
NEODOLAL. V závěru 
školního roku zavítali 
do ZŠ Mohylová dravci 
a sovy. Děti se dozvěděly 
mnoho zajímavostí z jejich 
života. Například měly 
možnost vidět, jak dravci 
loví svou kořist. Zahrát si 
na sokolníka zkusili jen ti 
odvážnější, malou sovičku 
si ale pohladili všichni.
            Alena Malíková 
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KROUŽKOVCI ZABODOVALI. Tým Kroužkovci ze ZŠ Mládí se 
v celostátní soutěži Pohár vědy – Nobel 2013 umístil ve velké konku-
renci 75 družstev žáků 2. stupně a víceletých gymnázií na 13. místě, 
v Praze jsme zvítězili. Soutěž probíhala 4 měsíce a byla náročná časově 
i obsahově. Úkoly jsme plnili v rámci přírodovědného kroužku, který 
má v naší škole již tradici. Během soutěže jsme vyráběli elektromotor, 
siloměr, teploměr a kameru obscuru. Věřte nebo ne, všechny námi vy-
robené přístroje fungují a budou nám sloužit jako školní pomůcky.

                Kroužkovci z přírodovědného kroužku ZŠ Mládí

SUPERPADOUŠI PORAŽENI. Na srpnovém táboře s Baltíkem se 
nám podařilo odvrátit velkou hrozbu. Celý týden jsme se my, super-
hrdinové, připravovali na závěrečný boj – prozkoušeli jsme své běhací, 
výtvarné, orientační a navigační schopnosti. Při dopoledním pro-
gramu na počítačích se každý mohl naučit něco nového (programo-
vání v Baltíkovi, základy jazyka C, Zoner Callisto, HTML, Stop 
Motion a Komiks). A tak bylo v krásné přírodě a přátelském kolek-
tivu odražení superpadouchů hračkou. Více na http://tabor-baltik.
webnode.cz/superhrdinove/.                                       Barbora Dudková – Raven

TÁBOR KLUBU SAVANA. Bitva s loupežníky v lese, lanové disci-
plíny, dny plné her, sněm Mudrců, ranní rozcvičky i noční hlídky, 
koupání v rybníku i stavění přehrady v potoce. To vše prožilo v červenci 
27 dětí a 10 dospěláků na letním stanovém táboře dětského klubu Sa-
vana, který se konal pod usedlostí Hanuska v nádherném prostředí Pel-
hřimovska. Díky příběhu statečného prince Protise jsme si připomněli, 
že stát na straně dobra v boji proti zlu nemusí být vůbec jednoduché 
a jak je nesmírně důležité, když v tom nejsme sami! Více o klubu  Savana 
pro děti od 6 do 10 let na tel. 603 595 117 nebo ava.prchal@volny.cz.  
          Martin Prchal

HUDBA ZNĚLA Z VIKÝŘE. 
My, třeťáci ze ZŠ Mohylová, jsme 
navštívili bezva interaktivní 
výstavu – nevýstavu Vikýře Play. 
Vikýře proto, že se nacházela 
úplně pod střechou Malostranské 
besedy, play proto, že jsme si měli 
vlastně hrát. Dokonce jsme se 
mohli, nebo spíš museli, dotýkat 
všeho, co se tam vystavovalo – 
předmětů, objektů a zajímavých 
nástrojů. Moc nás bavilo objevo-
vat, jak fungují a co máme dělat, aby vydávaly zvuky. Všechno totiž byly 
zvláštní hudební nástroje – Znějící židle, Golem, Nebulion aj. Nejlepší 
bylo, že jsme tam mohli utvořit hudební skupinu. Hudbu, kterou jsme 
tam zahráli, jsme si odnesli nahranou na DVD.          třeťáci ze ZŠ Mohylová 

VÝSTUP NA STOLOVOU HORU. Po úspěšném květnovém výšlapu 
do pivovaru v Třebonicích uspořádalo středisko sociálních služeb  
ve spolupráci s Prahou 13 a s instruktorkami ze Senior-Help další 
 vycházku pro seniory ve stylu Nordic Walking. Skupina nadšenců 
s hůlkami se 18. července vydala od jinonické pošty krásným lesem 
na Cibulce na stolovou horu Vidoule. V závěru se společně občerstvili 
v Restauraci u Petrů a těší se na příští výlet.            -red-
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TÝDEN V CHORVATSKU. Koncem května vyjela již potřetí sku-
pinka pedagogů ze ZŠ praktické a ZŠ speciální společně se šestadva-
ceti dětmi na zájezd do Chorvatska. Účastnili se současní žáci školy, 
někteří absolventi a několik žáků Speciální ZŠ a Praktické školy 
z Ústí nad Labem. Týden slunečného lenošení jsme si užívali v ma-
lebné vesničce Živogošče nedaleko Makarské riviéry. Děti si zájezd 
náramně užily díky koupání v moři i zajímavým výletům – například 
do Bosny a Hercegoviny, kde viděly vodopády Kravica a seznámily se 
s historií válkou poznamenaného města Mostar.                   Martin Marek

stop 07_str18-30.indd   21 26.08.13   19:14



 ZÁŘÍ 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22722

Památky Prahy 13

Maják uprostřed sídliště
Ještě v 70. letech 20. století byly Stodůlky jen malou vesnicí, ležící v polích za hranicemi Velké Prahy. Při pohledu z Vidoule byly dobře viditelné 

díky bílé věži kostela sv. Jakuba Staršího. Od počátku 80. let začalo moře velkoměsta pohlcovat starou zástavbu a zbylé selské usedlosti se krčí mezi 

masou panelových domů nově vzniklého Jihozápadního Města. Jen stodůlecký kostel na malém návrší nedaleko stanice metra Stodůlky ukazuje 

svojí štíhlou věží k nebi jako prstem, připomínajícím vertikální rozměr života. Obklopen obytnými domy, nákupními centry a rušnými komunikacemi 

nabízí kostel místo, kde se člověk může zastavit, ztišit a zamyslet se třeba nad smyslem svého života. Kostel oslaví v říjnu 2013 své 110. narozeniny, 

historie této svatyně je však daleko starší.

Území kolem Stodůlek bylo osídlováno již 
v nejstarší době, první stopy člověka se v tomto 
regionu objevují před zhruba 20 000 lety, 
v období poslední doby ledové, jak o tom 
svědčí  archeologické nálezy. O příchodu křes-
ťanství na naše území můžeme uvažovat 
v souvislosti s prvními misiemi u českých 
a moravských kmenů. Prvními hlasateli evan-
gelia zde byli kněží z Bavor. O křesťanství na-

šich předchůdců můžeme usuzovat z nálezů 
hrobů se skromnými  milodary ve Stodůlkách 
a Zbuzanech, v Řeporyjích a v pískov nách 
mezi Chaby a Třebonicemi u Krtně, kde byly 
nalezeny slovanské nádoby, na jejichž dně je 
zřetelný kříž.

Starý kostel patřil k nejstarším svatyním 
v okolí středověké Prahy. Přesné datum jeho 
vzniku není možné přesně stanovit. Některé 
– nedoložené – prameny uvádějí, že první 
zmínka o Stodůlkách pochází z roku 1159 
v souvislosti s johanitským kostelem Panny 
Marie pod řetězem na Malé Straně. První 
doložená písemná zmínka o kostelu pochází 
až z roku 1292. Tehdy patřil patronát nad 
zdejším chrámem, založeným nejspíše kolem 
poloviny 12. století, řádu templářů. Podle této 

listiny darovala tehdejší majitelka Stodůlek 
Marie z Hardeku spolu se svým synem 
 Oldřichem patronátní právo nad kostelem, 
které „jim od dávných časů náleželo“, templá-
řům z Uhříněvsi. Ze stejné doby pochází 
breve papeže Bonifáce VIII., jímž zplnomoc-
nil roku 1298 pražského biskupa Řehoře 
z Valdeka, aby ustanovil kněze Jana Heřmana 
za faráře kostela ve Stodůlkách. 

Po zrušení templářského řádu v roce 1312 
připadly jeho statky ve všech zemích řádu jo-
hanitů (později nazývaných maltézští rytíři), 
a proto jim připadla mimo jiné i zmíněná 
komenda templářů v Uhříněvsi, tedy i podací 
právo ke Stodůlkám. Není však známo, kdy 
a jakým způsobem johanité o toto právo při-
šli. Ze Strahovského urbáře z roku 1410 
víme, že se ve všech vsích patřících klášteru 
platil kněžský desátek. Z konfirmačních knih 
víme také o tom, že od roku 1365 měl právo 
ustanovovat faráře pražský arcibiskup Jan 
jako provizorní probošt metropolitní kapituly 
pražské a od roku 1401 král Václav IV., který 
podle tradice přenocoval na stodůlecké faře 
při cestě na Karlštejn. Podle tehdejších zpráv 
měl svatovítský probošt ve Stodůlkách tvrz 

a dvojí popluží s lukami, lesy a dva many 
ke službě. Tvrz stála na nejvyšším bodě 
ve Stodůlkách na rozcestí k Chabům – dříve 
se tam říkalo „na starém hradě“, „V Brance“, 
„U Branky“. Dnešní název „K Brance“ do-
stala tamní ulice oficiálně až v roce 1961 
podle tradovaného názvu oné tvrze Braňka. 
Později, za vizitace pražského arcijáhna Pavla 
z Janovic ve Stodůlkách v květnu 1380 si 
osadníci stěžovali, že dříve vždy měli při 
svém kostele plebána a kaplana, kteří tam 
sídlili, nyní že mají pouze nájemce fary, pro-
tože farář Markvart nikdy ve Stodůlkách 
 nebydlil. Nájemcem fary byl tehdy kněz jmé-
nem Ondřej, který v roce 1379 před svátkem 
sv. Jiří vykonal pouť do Říma. Stodůlky nezů-
staly stranou ani během husitských bouří. 
Jednou se stodůlecký kostel stal přímým 
svědkem srážky husitů s posádkou Pražského 
hradu, který byl tehdy v rukou strany „pod 
jednou“. V této době, kdy si duchovenstvo 
žádné strany – zvláště katolické – nemohlo 
být jisto životem, pobýval stodůlecký farář 
Jan z Domažlic spolu s jinými kněžími pod 
jednou v Žitavě (kam utekla před husity celá 
pražská konzistoř). Běžným jevem provázejí-
cím husitské bouře bylo zabírání církevních 
statků, na kterém se svorně podíleli bojovníci 
obou stran.

Po husitských válkách žil v zemích Koruny 
české dvojí lid – zastánci strany pod jednou 
a stoupenci přijímání podobojí. Církevní or-
ganizace byla téměř úplně zničena: pražské 
arcibiskupství zůstalo neobsazeno po 140 let 
(do roku 1561), trvale zaniklo litomyšlské 
biskupství, síť far se téměř úplně rozpadla. 
Většina země se hlásila ke straně podobojí, 
jejíž správu vedli prostřednictvím tzv. dolní 
konzistoře, která se později – po vydání Ru-
dolfova Majestátu – změnila z utrakvistické 
na konzistoř evangelickou, stavovskou.

Na dlouhou dobu byly poměry v českých 
zemích určeny Kutnohorskou smlouvou, 
sjednanou na počátku roku 1485. Obě strany 
se zavázaly zachovávat kompaktáta a smlouvy 
o nich s císařem Zikmundem, jakož i ne-
dávná sněmovní usnesení o farních kostelích, 
aby každá strana podržela fary, které měla při 
nástupu krále Vladislava Jagellonského 
v roce 1471.

Ve Stodůlkách tedy drželi faru nadále stou-
penci kalicha (utrakvisté) a podle toho byla 
fara obsazována kněžími této strany, řízenými 
dolní konzistoří. Z této doby nám prameny 
nedochovaly mnoho zpráv. Ze 16. století víme 
jen o knězi Izaiášovi a faráři Václavu Žílovi, 
za jehož působení se v roce 1527 ztratil kalich. 
O dalším duchovním Janu Tobiáškovi víme 
jen proto, že byl roku 1532 vsazen rychtářem 

Kostel sv. Jakuba Staršího od jihovýchodu
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Starého Města pražského do šatlavy, kde poz-
ději zemřel.

Po porážce stavovského povstání zanikla 
dolní konzistoř a všechny farnosti v jejím dr-
žení se vrátily pod pražské arcibiskupství. 
Za kardinála Harracha došlo v roce 1631 k re-
organizaci duchovní správy. Kvůli akutnímu 
nedostatku kněží přišly o duchovního správce 
i Stodůlky. Je doloženo působení jezuity 
P. Maxe Lesáka-Sylvana, který proslul misijní 
činností na vinicích v okolí Prahy, kde se schá-
zeli tajní nekatolíci. Jak dokládají prameny, ko-
naly se bohoslužby ve Stodůlkách v posledních 
třiceti letech 17. století jen velice zřídka. 

Na přelomu 17. a 18. století obstarávali du-
chovní správu ve Stodůlkách dokonce faráři 
z hlavního pražského chrámu u Panny Marie 
před Týnem a františkáni od Panny Marie 
Sněžné. Když byla roku 1702 zřízena fara 
v Liboci, byly k ní přiřazeny kostely ve Sto-
důlkách, Košířích a v Řepích. 

Za vlády Josefa II. došlo k reformě du-
chovní správy, jejíž součástí bylo rozšíření sítě 
farností. V roce 1787 dostaly Stodůlky vlast-
ního kněze, který byl placen z Náboženského 
fondu (pozdější Náboženské matice), zříze-
ného mj. z majetku zrušených klášterů, kos-
telů a náboženských bratrstev. Stodůlky 
ovšem i nadále patřily k purkrabským, poz-
ději zemským stavovským statkům.

P. Adam Jelínek je autorem první, převážně 
latinsko-německy psané farní kroniky, vedené 
od roku 1787 až do roku 1838. Jak píše, „ne-
nalezl ve Stodůlkách nic, než jen zdi…“. Vy-
bavení kostela a fary se scházelo z různých 
míst, mj. i ze zrušeného kostela na Bílé hoře 
(tam se později hlavní oltář, přenesený 
do Stodůlek, vrátil). Po dvou stech letech byl 
kostel i nově vymalován (naposledy kolem 
r. 1550). Po nástupu P. Jelínka byly založeny 
také farní matriky, které sloužily i obyvatelům 
Bílé Hory, osady Bílý Beránek, Libkovic, 
Motola, Řeporyj a dalších okolních obcí. 
Za Jelínkova nástupce P. Josefa Kubíčka (na-
stoupil r. 1801) byla stodůlecká fara přesta-
věna do důstojnější podoby. V roce 1854 byla 
za faráře Josefa Zimmermanna, známého spi-

sovatele a překladatele, stodůlecká lokalie po-
výšena na farnost.

Fara i kostel ve Stodůlkách byly sice po-
stupně zvelebovány, rozrůstala se ale i obec, 
které již starý kostel nedostačoval. Proto se již 
na konci 19. století za faráře Josefa Kuchynky 
vedla intenzivní jednání o stavbě nového kos-
tela. Pokračoval v nich P. Václav Kotáb a ko-
nečně roku 1898 byla stavba schválena 
ministerstvem kultu a vyučování. Plány vy-
pracoval architekt M. Krch, vedením stavby 
byl pověřen stavitel Alois Elhenický. Novo-
stavba probíhala již za nového faráře 
P. Augustina Krčmáře.

Po Velikonocích roku 1901 byla ve starém 
kostele sloužena poslední bohoslužba, po níž 
ihned začalo bourání budovy.

Starý kostel sv. Jakuba byl postaven v ro-
mánském slohu, jednalo se o jednolodní 
stavbu s téměř metr silnými zdmi o půdorysu 
cca 9 × 5 metrů. Na západní straně měla skle-

nutou kruchtu o dvou klenbových polích, za-
chovanou v původním stavu. Strop zdobila 
křížová klenba. Z podkruchtí se vcházelo 
do věže přistavěné k západnímu průčelí. Malá 
místnost pod věží, spoře osvětlená okénkem 
na způsob střílny, byla patrně místnůstkou 
určenou k uchování kostelních klenotů. 
Do chrámu se vcházelo z jižní strany portál-
kem. Vedle kostela na bývalém hřbitově stála 
stará dřevěná stupňovitá čtyřboká zvonice, 
na níž se nacházely tři zvony. Hřbitov obklo-
pující kostel byl roku 1835 zrušen a přemís-
těn mimo vesnici. Dnes se nachází nad 
stanicí metra Stodůlky.

Nový kostel, jehož náklady byly vyčísleny 
na 66 631 K 44 h, byl postaven jako pseudo-
gotická jednolodní obdélníková stavba se 
čtvercovým presbytářem, obdélníkovou sa-
kristií a s hranolovou věží po straně průčelí. 
Presbytář, orientovaný k severu, je sklenutý 
křížovou žebrovou klenbou, loď křížovou 
klenbou. Oltář je také pseudogotický, zhoto-
vený firmou Petr Bušek a synové v Sychrově. 
Je na něm obraz sv. Jakuba St. od Konstan-
tina Buška, po stranách oltáře jsou sochy 
sv. Cyrila (Konstantina) a Metoděje. 
Do boční zdi na evangelijní straně byl zasa-
zen kamenný gotický svatostánek, jediná část 
starého kostela, která se dochovala až 
do dnešní doby. Při rekonstrukci kostela 
v 90. letech 20. století byl přesazen na dnešní 
místo v levé části. Vnitřek nového kostela byl 
původně vyzdoben ornamentální polychro-
movou malbou, která byla odstraněna při re-
konstrukci na konci 20. století, při níž byl 
kostel vybílen. Varhany v novém kostele po-
stavila firma Josef Rejna a Josef Černý 
z  Vinohrad v roce 1903. 

Je třeba zmínit, že bourání starého kostela 
se nedělo bez rozmyslu. Všechny kamenické 
práce románského a gotického slohu byly 
předány do Musea království českého (dnešní 
Národní muzeum) spolu s okenní malbou 
sv. Marie Magdaleny ze 14. století. Obsah 
makovice na věži kostela byl spolu s novými 
listinami a drobnostmi vložen do základního 
kamene.

Nový kostel posvětil 11. října 1903 pražský 
světící biskup a historik dr. František Krásl 
za účasti P. Krčmáře, obecního zastupitelstva, 
místních spolků a korporací a samozřejmě 
za hojné účasti místních věřících, kteří dob-
rovolně podstoupili „půst zdržení se pokrmů 
masitých a újmy v jídle“. Inspirací pro dnešní 
dobu by mohla být skutečnost, že konečný 
účet za stavbu a vybavení kostela činil 
64 771 K 63 h, což je úspora téměř 
2 000 K proti původnímu plánu. 

A historie se opakuje. Díky rychlému růstu 
Jihozápadního Města přestal i tento nový kos-
tel stačit potřebám věřících. Proto vzniklo 
v roce 2001 na Slunečním náměstí nové du-
chovní místo – Komunitní centrum sv. Pro-
kopa. Ale to už je jiná kapitola.

Zájemce o podrobnější dějiny stodůlecké 
farní obce odkazuji na knihu Ondřej Bastl, 
Z dějin stodůlecké farnosti, Portál 
Praha 2003.

Ondřej Bastl, Archiv hlavního města Prahy

 Pohled do lodi kostela

Gotický svatostánek, pozůstatek původního kostela
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tel.: 274 810 848
www.koupelnyza3dny.cz

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

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

pátek 10 - 14 hod.

20 letZ
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U
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NOSTÍ

E
XARPA

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

✓ Z UMAKARTOVÉ KOUPELNY LUXUSNÍ ZA 3 - 4 DNY
✓ BEZ BOURÁNÍ JÁDRA, PRACHU A ŠPÍNY

INZERCE

PRANÝŘ

Primitivové si vylévají zlost na stromech

V Centrálním parku byla v loňském roce vy-
sazena nová alej. Koncem května neznámý 

vandal nařízl dokola tři stromy tak, aby je 
první větší vítr zlomil. I ty stromy, které se 
nezlomily, byly samozřejmě kvůli poškození 
odsouzeny k zániku. Uschly a musely být 
 odstraněny.

K podobnému vandalizmu došlo 23. čer-
vence v noci v parkové ploše při ulici Suchý 
vršek. Některé obyvatele Nových Butovic 
vzbudil zvuk motorové pily. Dva muži nařízli 
a poté zlomili kulovitý javor, který byl sou-
částí zdejšího stromořadí. Motiv tohoto bar-
barského činu nám zatím není znám. Policie 

ČR naštěstí oba muže vypátrala a případ se 
dál řeší.               Odbor životního prostředí

Krásné zvíře, ale…
V žádném případě nemám nic proti 
koním. Jsou to krásná a ušlechtilá zví-
řata. Podobně je i jezdectví krásný sport. 
Problém je, že ne všichni jezdci jsou 
ukáznění a ohleduplní. Byl jsem svěd-
kem případu, kdy se dvě mladé jezdkyně 
hnaly po louce na koních podle zásady 
„Zachraň se, kdo můžeš!“ Na louce 
v trávě ležely a opalovaly se jiná dvě 
 děvčata. Když uslyšela dusot kopyt, 
zvedla se. V tu chvíli se ale mladé jezd-
kyně již řítily několik metrů od nich. 

Kdyby své koně hnaly kousek 
vedle, mohlo to skončit tragé-
dií. 

Jiným problémem je koňský 
trus. Na stezkách pro turisty, 
například v oblasti Dalejského 
údolí, ho neutěšeně přibývá. 
Pěší je pak odsouzen ke klič-
kování, aby do toho nešlápl. 
Mám za to, že by jezdci měli 
svým koním přidat do výbavy 
pytlíky na trus. Koně to snad 
unesou. Drožkáři tak činí.   

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

a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty 

(odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, 

 hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky.

16. 9. – po

Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 – Sportcentrum) 15.00 – 15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřejného 

osvětlení)
15.30 – 15.50

K Sopce (zpevněná panel. plocha – proti č.p. 1655) 16.00 – 16.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.p. 1329/2) 16.30 – 16.50
křižovatka ul. Operetní – Melodická 17.00 – 17.20
Chalabalova (parkovací záliv proti č.p. 1612) 17.30 – 17.50
K Hájům (plocha naproti č.p. 821/11 – u dřevěného 

oplocení)
18.10 – 18.30

16. 9. – po K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem 

do restaurace č.p. 1047/21a)
18.40 – 19.00

26. 9. – čt

ul. 5. máje (proti domu č.p. 325) 15.00 – 15.20
ul. Živcových (točna autobusu) 15.30 – 15.50
křižovatka ul. Běhounkova – Dominova 

(parkoviště u č.p. 2463)
16.00 – 16.20

ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č.p. 2101) 16.30 – 16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti domu č.p. 2267) 17.00 – 17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40 – 18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č.p. 2211) 18.10 – 18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40 – 19.00

Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Harmonogram přistavení velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin 

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

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

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

pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 

 sporáky.                                                                                                         

Ulice Stanoviště Datum při-
stavení

Kettnerova parkoviště u trafostanice proti č.p. 2053    6. 9.
Bašteckého chodník u parkoviště    9. 9.
Bellušova parkoviště proti č.p. 1804 10. 9.
Nušlova parkoviště proti č.p. 2289 10. 9.
Hábova parkoviště před č.p. 1564 11. 9.
Pod Viaduktem x 

Ke Koh-i-nooru
u kont. na tříděný odpad 11. 9.

K Řeporyjím x K Brůdku 12. 9.
Sezemínská parkoviště u trafostanice 12. 9. 
Chalabalova parkoviště u č.p. 1611 13. 9.
Nám. na Lužinách 16. 9.
Chlupova u DDM (bývalé MŠ) 17. 9.
K Fialce u bývalé prodejny potravin 17. 9.
Janského park. záliv proti č.p. 2211 18. 9.
Trávníčkova u tržiště 18. 9.

Nad Dalejským údolím záliv v komunikaci 19. 9.
V Hůrkách proti ul. Seydlerova 19. 9.
Melodická křiž. s ul. Operetní 20. 9.
Janského rozšířený chodník u č.p. 2437 23. 9.
Mládí parkoviště proti č.p. 824 23. 9.
Janského rozšířený chodník proti č.p. 2370 24. 9.
Ovčí hájek parkoviště proti č.p. 2159 24. 9.
K Sopce zpevněná plocha 25. 9.
Suchý vršek proti č. p. 2096 25. 9.
Janského x Přecechtělova proti č. p. 2238 26. 9.
Podpěrova před MŠ 26. 9.
Klausova parkoviště proti č.p. 1361/13a 27. 9.
K Hájům křiž. s ul. Okruhová 30. 9.
Pavrovského křiž. s ul. Přecechtělova 30. 9.
K Řeporyjím u kapličky 1. 10.
U Jezera parkoviště proti č.p. 2039 1. 10.
Böhmova parkoviště u kotelny 2. 10.
Volutova parkoviště proti č.p. 2518 2. 10.
Fantova parkoviště před provozovnou Barum 3. 10.
Nušlova rozšířený chodník mezi č.p. 2289 a 2269 3. 10.
5. máje proti č.p. 325 4. 10.
Pavrovského  křiž. s ul. Janského 7. 10.

Informace: Michaela Líčková, tel. 235 012 470

Nejvíc vichřice řádila v Motolském údolí
Mimořádná vichřice, která se v neděli 
4. srpna prohnala mnoha místy České 
republiky, způsobila velké škody na ze-
leni i v naší městské části. Pracovníci 
odboru životního prostředí vyrazili hned 
druhý den do terénu, aby vyhodnotili si-
tuaci a zajistili odstranění škod. Rela-
tivně nejlépe dopadl starý park Panská 
zahrada, kde byly poměrně nedávno 
prořezány větve, takže se jich zlomilo 
méně, škody nebyly velké a podařilo se 
je brzy odstranit. Větší škody, včetně 
několika vyvrácených stromů, zazna -
menal Centrální park.

Nejvíce stromů bylo vichrem poško-
zeno v Údolí Motolského potoka.  
 Některé byly vyvráceny, mnohé mají 

 olámané velké větve nebo ulomený vrchol. 
Protože hrozil pád částí stromů a zranění ná-
vštěvníků lesoparku, byl s okamžitou platností 
zakázán vstup do údolí, dokud nebudou ne-
bezpečné dřeviny odstraněny. Zákaz platil ještě 
i v době uzávěrky STOPu. Nejvíce poškozený 
byl přestárlý topolový háj, který je ve správě 
hlavního města Prahy. Podle informace oddě-
lení péče o zeleň pražského magistrátu je to-
polový háj v současné době postupně kácen 
a poté bude prostor zalesněn olší a vrbou.

Na Ohradském náměstí se při vichřici vyvrá-
til topol a jen díky velkému štěstí nikdo nebyl 
zraněn. Některé stromy musel odbor život-
ního prostředí kvůli poškození vichřicí nebo 
nebezpečí pádu nechat pokácet.                 -red-   FO
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Dům dětí ocenil školní sportovce
Sportovní úsilí škol Prahy 13 v uplynulém školním roce jsme vyhodno-
tili 17. června tradičně v obřadní síni radnice. Školním družstvům, která 
celý rok zápolila v kolektivních sportech, poblahopřála za pořadatele 
soutěže ředitelka DDM Michaela Gaydošová a za Prahu 13 se připojila 
tajemnice úřadu Kateřina Černá. V kategorii starších žáků dosáhlo nej-
vyššího počtu bodů družstvo ZŠ Kuncova, na druhém místě skončila 
FZŠ Mezi Školami, v těsném závěsu za ní FZŠ Brdičkova. Mezi 
 mladšími žáky obsadila nejvyšší příčku družstva FZŠ Mezi Školami 
a FZŠ Trávníčkova, stříbro získala ZŠ Mládí a bronz ZŠ Kuncova.  
                 Zdeňka Hiřmanová, DDM

Je nám třicet let 
Naši mateřskou školu Večerníček ve Vlachově ulici ve Stodůlkách jsme 
slavnostně otevřeli 30. září 1983. Listováním v kronice jsme si vybavili 
předchozí léta. Za 30 let se u nás vystřídalo téměř 2 100 dětí. Absolvo-
vali jsme mnoho kulturních a sportovních akcí, škol v přírodě i výletů. 
K již zmíněným aktivitám přibyla výuka angličtiny, hry na flét nu, pla-
vecký výcvik, účast v různých výtvarných soutěžích a na festivalech 
mateřských škol Mateřinka. Velkých změn jsme  dosáhli ve vybavení 
interiéru školy i zahrady. 

V září 1997 jsme otevřeli třídu s prodlouženým a celotýdenním 
provozem, abychom pomohli maminkám, které pracují do pozdních 
odpoledních hodin. Postupně jsme podle potřeby rodičů provoz upra-
vili do 18.30 hod.

Srdečně zveme všechny bývalé školáčky, jejich rodiče i zaměstnance 
na setkání při společném posezení v areálu mateřské školy dne 19. září 
v 15.00 hod. Třicetiletou historii si připomeneme výstavou fotografií 
a dětských prací. Součástí oslav bude i setkání s představiteli naší měst-
ské části a se všemi, které život mateřské školy zajímá. Odpoledne nám 
zpříjemní vystoupení klauna Ferdy plné písniček a zábavy.              Renata Tichá

Ocenění putovalo na třináctku
Ve středu 29. května byla v lidické galerii slavnostně otevřena již 
41. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice 2013. Letošní ročník 
byl zasvěcen tématu Tradice a dědictví lidu mojí země s nabízenými 

podtématy – tradiční oděv v mé zemi, o čem jsou lidové pověsti 
v mé zemi, lidové zvyky… 

Z došlého počtu 24 593 exponátů z 68 zemí jich porota ocenila 
1 343 a udělila 204 medailí. České děti letos výstavu obeslaly 4 040 
pracemi, kterým bylo uděleno 543 ocenění, z toho 80 medailí. Mezi 
oceněnými byla také Monika Baslová, žákyně 6. ročníku ZŠ praktické 
Lužiny, Trávníčkova 1743, která získala čestné uznání za soubor Tra-
dice českých krojů. Slavnostní ceremoniál předávání ocenění s boha-
tým doprovodným programem se uskutečnil v Kulturním domě 
Kladno. Doprovod Monice dělali žáci 6.B, kteří se aktivně zapojili 
do tvořivých dílen – první části programu, kde předvedli práci s troj-
bokými voskovkami. 

Pak už se všichni přesunuli do Lidické galerie, kde se prohlídky 
 výstavy zúčastnilo více než 300 hostů. Výstava, jejímž pořadatelem 
je Památník Lidice, bude otevřena do 31. října, a to denně od 10 
do 18 hodin.                -če-

Odpoledne v hasičské zbrojnici
Školní družina Základní školy Kuncova navštívila v květnu hasičskou 
zbrojnici SDH Stodůlky. Hasiči dětem ukázali výzbroj, kterou si kluci 
i děvčata mohli vyzkoušet, vysvětlili jim, k čemu slouží veškeré vyba-
vení hasičských vozů i kolik vody se do nich vejde. Na závěr jim zod-
pověděli všechny otázky, povyprávěli, čím vším se zabývají a také 
předvedli zkušební výjezd. Tímto bychom chtěli stodůleckým hasičům 
velmi poděkovat za poučné odpoledne.                    vychovatelky školní družiny

Počítačové kroužky 
pro děti a mládež
Ve školním roce 2013/14 nabízí o.s. TIB tyto kroužky: Čarování 
s Baltíkem (od 6 let), Programování Baltík 3 (od 3. třídy), Programo-
vání Baltie 4 C# (od 5. třídy), Programování Visual Basic (od 7. třídy), 
Webové stránky (od 5. třídy), Blender (od 4. třídy) a Psaní všemi de-
seti (od 3. třídy). Kroužky se konají v učebně TIB ve FZŠ Trávníčkova 
1744 (stanice Luka). Pro základní školy a školky nabízíme speciální 
dopolední programy. Více informací a přihlášky na www.tib.cz, 
tib@tib.cz nebo na tel. 739 659 720.                                                                Zuzana Kocíková

Pojeď s námi do přírody
Máš rád přírodu a chtěl bys ji lépe poznat? Postavit stan, rozdělat 
oheň, orientovat se na mapě i v terénu? Tak se s námi každý měsíc 
vydej na výpravu! Jsme turistický oddíl mládeže a říkáme si Filištíni. 
Každý týden pořádáme schůzky, kde hrajeme hry a učíme se novým 
věcem. Alespoň jednou za měsíc pak vyrážíme na výpravy plné zážitků 
po celé České republice. Vyvrcholením naší celoroční činnosti je letní 
stanový tábor. Pokud chceš vědět víc, přijď se podívat na naši schůzku. 
Od září se opět budeme scházet každou středu v 16.30 u stanice metra 
Hůrka. Přijď a něco zažij, protože nejhůře jsou na tom ti, kteří nemají 
na co vzpomínat. Více na www.filistini.webgarden.cz, 
www.facebook.com/kcttomfilistini.          Jakub Stodola 
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Památky Prahy 13

Po stopě Karla Maye
Karel May stvořil svět, 
který sice nebyl skutečný, 
ale jeho hrdinové byli 
 stateční, čestní a vytrvalí. 
A literárně i filmově ne-
smrtelní. Světoznámý film 
Poklad na Stříbrném je-
zeře byl natočen před 
 neuvěřitelnými 51 lety. 
Výstava z cyklu Monar-
chie v Náprstkově muzeu 
na Betlémském náměstí, 
otevřená do konce října, 

přináší informace o nesnadném životě slavného autora Vinnetoua 
a Old Shatterhanda a upozorní také na jeho stopy na našem území. 
Návštěvník spatří reálné předměty indiánských kultur i orientál-
ního světa, ale především se opět setká s postavami Mayových 
 románů, statečnými indiá  ny, slavnými zálesáky a hrdými beduíny, 
ale i se známými zloduchy a proradnými lotry a zrádci. Na výstavě 
si děti mohou vyzkoušet stopování, vytvořit vlastní indiánské 
jméno, hledat zlato a na vlastní oči uvidí Old Shatterhandovu 
 medvědobijku, Vinnetouovu stříbrnou pušku či „kouzelnou“ kulku 
Kara ben Nemsího. 
Více najdete na www.monarchie.nm.cz.

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Stalo se v září

Básník, osmkrát navržený na Nobelovu cenu 
Narodil se 13. září 1868 v ševcovské rodině v Počátkách u Pelhřimova jako Václav 

Ignác Jebavý. Projevoval se jako samotářský, do sebe uzavřený člověk, pro kterého 

studium starověké, indické i evropské filozofie a studium jazyků bylo zajímavější 

než cokoli jiného. Je nejvýznamnějším českým představitelem symbolizmu. Zna-

kem jeho poetiky je vznešená monumentalita, nezvyklé metafory, užívání cizích 

slov a hudebnost veršů. Trvale ovlivnil celý vývoj českého básnictví 20. století. Není 

to poezie jednoduchá a snadná, ale jeho verše dnes už zhudebňují písničkáři i roc-

keři. Byl mu udělen čestný doktorát filozofie Univerzity Karlovy, profesuru odmítl 

a v letech 1916 – 1926 byl osmkrát navržen na Nobelovu cenu. A jak na to reago-

val? „Nechci, aby mé jméno bylo vůbec uváděno ve spojení s takovými věcmi. Tam 

není mé místo.“ Básník, esejista, prozaik a myslitel, představitel symbolizmu 

a jeden z největších zjevů českého básnictví. Jmenoval se Otokar Březina.            

Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Narození a křestní jména (1978)
V roce 1978 se narodilo ve Stodůlkách cel-

kem 43 dětí. Z tohoto počtu bylo 22 děv-

čat a 21 chlapců. Tak jako jiná léta 

i tentokrát byla paleta křestních jmen ve-

lice pestrá. U chlapců byl 2x Jiří a Aleš. 

Ostatní byli již pouze po jednom - Patrik, 

Lukáš, Radek, Ondřej, Václav, Jakub, Ště-

pán, Milan, František, Zdeněk, Jan a Jaro-

slav. U děvčat po 3x se nacházela Petra 

a Martina, po 2x Štěpánka a Lucie. Ostatní již opět jen po jedné – Andrea, Iveta, 

Šárka, Olga, Michaela, Helena, Jana, Hana, Anna a Ludmila. 

Ani jednou nejsou zastoupena jména Josef a Marie a přece je každé jméno hezké, 

když se hezky řekne.               Vybral Dan Novotný

Od radnice k radnici
Vážení přátelé, tentokrát vás všechny bez rozdílu věku zvu na turis-
tickou akci, kterou pořádá Klub českých turistů, oddíl TurBan 
ve spolupráci s MČ Praha 13. Pochod se koná ve čtvrtek 5. září 
a start i cíl má před Radnicí Prahy 13 na Slunečním náměstí. Star-
tujeme od 16.30 do 18.00 a cíl bude otevřen od 18.00 do 21.00. 

Na výběr budou dvě trasy v délkách 11,5 a 8 kilometrů. Startovné 
činí pro dospělé 20 Kč, děti 5 Kč a turisté organizovaní v KČT a po-
jištěnci OZP uhradí startovné poukázkou KČT nebo OZP. Krátká 
trasa je absolutně bez bariér, takže je vhodná i pro kočárky. Provede 
vás přes Jinonický dvorec, háj na Cibulce, sídliště Hůrka a Centrální 
park zpět na Sluneční náměstí. Dlouhá trasa vede přes dolní re-
tenční nádrž, Novou Ves,  Butovické hradiště, Prokopské údolí, 
 Červený lom, Trunečkův mlýn, Velkou a Malou Ohradu a Centrální 
park zpět na Sluneční náměstí. Věřím, že se nám povede počasí, 
 ostatně jako na všech akcích, které ve spolupráci s Prahou 13 
pořádáme a že přijde  dostatek  nadšených turistů. 

Současně můžete přispět na dobrou věc. Na této akci totiž zahá-
jíme projekt Sbírejte víčka pro Kristýnku. V rámci tohoto projektu 
sbíráme víčka od PET lahví, která pak předáme zpracovatelské 
firmě. Ta pak Kristýnce postižené dětskou  mozkovou obrnou 
uhradí léčebný pobyt a pomůcky pro usnadnění pohybu. Pokud 
víčka přinesete na start, budete odměněni úsměvem a poděkováním 
a pak si užijete trasu krásnou přírodou Prahy 13. Na vaši účast se 
těší TurBani.                 

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

Pražská muzejní noc proběhne v sobotu 14. září
Oblíbená akce se měla konat už v červnu, ale kvůli povodním 
v Praze se ne uskutečnila. Ani v náhradním termínu  nebudou 
 návštěvníci během jubilejní X. noční prohlídky pražských muzeí 
a galerií ochuzeni o bohatý doprovodný program a tradičně zůstane 
zachován i vstup zdarma a bezplatná přeprava spe ciálními autobuso-
vými  linkami. 
Podrobnosti najdete na www.prazskamuzejninoc.cz.             Dan Novotný

Červený lom – Opatřilka  
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Inzerce

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

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

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

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

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

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

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.
 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

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

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Účetnictví pro SVJ a maj. domů včetně vyúčtování. 
15 let praxe. E-mail: vandavetesnikova@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. Tel. 606 662 223. 
 o Elektrikáři Kilián – Švarc.

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

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

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

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

 o Masáže, relaxační, regenerační, manuální 
lymfodrenáž. Metro Stodůlky, tel. 775 968 051, 
www.evavojackova.cz.

 o AKCE! Pánské stříhání za 90 Kč + 1 dětské stříhání 
ZDARMA. Vítáme vás v nově otevřeném pánském 
a dětském kadeřnictví GEPARD přímo ve stanici me-
tra Stodůlky, východ směr Britská čtvrť. Začínáme 
16. září. Pracujeme denně od 8 do 18 hod. 
Bez objednání.

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

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

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

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

 o Nabízíme úklidy kanceláří. Jednorázové, občasné 
malé zakázky, mytí oken. Úklidy domácností a domů 
o víkendu. Spolehlivé služby. Tel. 724 270 411.

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

 o REKONSTRUKCE BYTU – Všechny stavební práce.
Pálenský František – www.palensky.cz. 
tel. 774 725 645, e-mail: palensky@palensky.cz.

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

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

 o Kosmetika ALCINA, BIOLINE / MASÁŽE
- biostimulační laser a NGL ultrazvuková špachtle
- NOVINKY – letní kosmetická péče
- BONUSOVÁ karta výhod
www.triplus.wbs.cz , tel. 775 632 899 Ilona
Hábova 1567/14, Stodůlky – Salon Markéta.

 o Stříhání psů všech plemen. Citlivý přístup ke 
zvířatům. Tel. 602 322 302, www.strihanipsupraha5.cz.

Služby

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                    Josefkoubekseznam.cz

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

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

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

WWW.AUTOVRANA.COM

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5
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 o Profesionální masáže: cena 250 Kč/1 hod. 
Relaxační či silné dle přání (přírodní oleje). 
Tel. 737 076 955, ulice Ovčí Hájek. Těším se .

 o Vedení účetnictví a DE pro PO, FO, bytová družstva 
a SVJ včetně účetního a daňového řešení převodů bytů 
do osobního vlastnictví. Mail: borkova@gmail.com. 
Tel. 604 234 151.

 o Individuální péče o hroby, údržba hrobů. Je pro 
vás péče o hrob, hrobku i pietní místo časově náročná? 
Nabízíme vám jednorázově i pravidelně úklid hrobu. Úpra-
vu, údržbu, obnovu, zhotovení hrobu včetně květinové 
dekorace. Ex-kámen. Tel. 773 020 877.

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

 o Soukromá mateřská škola B - English, anglicko-
česká a akreditovaná MŠMT na Zličíně přijímá děti 
od 2 let. www.b-english.cz. Tel. 777 032 098.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. Tel. 733 363 404.
 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 

Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
 o Hledám doučování AJ a NJ (i zvlášť) pro žákyni 

6.tř. jazykové školy – okolí Luka. Tel. 607 565 679.
 o Zkušený pedagog doučuje Ma a Fy na ZŠ, SŠ. 

Docházím. Tel. 251 616 317 nebo 723 746 486.
 o Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, příprava 

na maturitu. Tel. 777 278 891.
 o Regenerační a antistresový spontánní tanec 

na sídlišti Velká Ohrada. Žádné předchozí zkušenosti 

nejsou třeba, pouze ochota ponořit se do hudby, do sebe 
a svobodně se vyjádřit. Každé pondělí 18.00 – 19.00. 
Tel. 608 155 338. 

 o Taiči pro úplné začátečníky – Praha 5. Filozofi e, 
cvičení a Vaše zdraví. Dovednosti starých mistrů v podání 
mistryně Zhai Jun. KDE: ZŠ Trávníčkova – metro Luka. 
KDY: st, čt 17.30 – 18.30, pá 17.00 – 18.00. Martin Dušička, 
tel. 777 928 928, dusickam@gmail.com. 
www.taici-pro-zacatecniky.cz.

 o Změření úrovně překyselení těla a chybějících 
minerálů i vitamínů ve výživě. Vhodné po porodu a při 
únavě či depresi. Poradenství zdarma. Tel. 608 155 338. 
www.phzazrak.cz.

 o Změření parazitárních zátěží v těle. Vhodné pro 
majitele psů i koček a po návratu z exotických destinací. 
Poradenství zdarma. Tel. 608 155 338.

 o AIKIDÓ PRO DĚTI JIŽ OD 4 LET. Nejvhodnější bojové 
umění pro děti. Vychovává, posiluje zdravé tělo i sebevě-
domí, naučí se bránit a vede k touze po vzdělání a kultiva-
ci. Napravuje i mnohé fyzické či psychické dysfunkce.  
Zkušení učitelé, krásné prostředí. Rodiče mohou cvičit 
či dohlížet na cvičení dětí přímo v místě cvičení, či čekat 
v naší čajovně, nebo cvičit Jógu v sálku v 1. patře. Vlastní 
parkoviště. Tradiční škola Avaloka, Bellušova ul. 2759/72, 
Praha 13 – Lužiny. Tel. 777 311 083, 
e-mail: avaloka@seznam.cz, web: www.avaloka.cz

 o JÓGA PRO ŽENY I MUŽE. Skvělá učitelka Jógy KAMILA, 
i skvělí učitelé Dan a Marek vedou tři různé kurzy Jógy, 
z nichž si vyberou začátečníci i nejpokročilejší adepti. 
Jóga se cvičí v krásném prostředí Zenového dójó v 1. patře 
tradiční školy Avaloka. V místě se dále cvičí tato umění: 
JAPONSKÁ DYNAMICKÁ JÓGA, ZEN MEDITACE a další 
umění. Vlastní parkoviště. Tradiční škola Avaloka, 
Bellušova ul. 2759/72, Praha 13 – Lužiny. Tel. 777 311 083, 
e-mail: avaloka@seznam.cz, web: www.avaloka.cz.

 o AIKIDÓ – AIKIJUTSU. Výborná sebeobrana i životní 
styl pro ženy i muže. I pro zájemce, jejichž výkonnost již 
není jako za mlada. Posiluje, regeneruje, naučí bránit, 
dýchat a znovu se radovat ze života. Možno i partnerské 

cvičení s poloviční platbou druhého v páru. V místě se 
dále cvičí tato umění: IAIDÓ – umění s mečem katana, 
TANTOJUTSU – boj nožem, KEMPO – boj beze zbraní i se 
zbraněmi pro bodyguardy, i civilisty, kteří chtějí opravdu 
tvrdý boj, JÓGA i JAPONSKÁ DYNAMICKÁ JÓGA, NINJUTSU 
... V místě je čajovna, možnost víkendových  seminářů 
i INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ, MEDITACE a co tělo i duše ráčí. 
Vlastní parkoviště.  Tradiční škola Avaloka, Bellušova 
ul. 2759/72, Praha 13 – Lužiny. Tel. 777 311 083, 
e-mail: avaloka@seznam.cz, web: www.avaloka.cz.

Zaměstnání

Různé

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

www.elektroservisvolf.cz

AKCE OÁZY ZDRAVÍ
www.sweb.cz/oazaz

               tel. 235 325 111, 608 519 354
jen 

PÁNSKÉ OBLEKY 

NESTŮJTE OUT 
Volná garážová stání 

OC Velká Ohrada 
Prusíkova 2577, Praha 5 

 

Automobil  
2300,- Kč/měsíc 

Motocykl  
900,- Kč/měsíc 

 

Volejte: 
7 3 4  5 7 2  9 5 1  

Pište: 
info@sz-facility.cz 

S T Ů J T E  I N  
kosmetika 

Salon EVA
Iva Malá

tel. 732 859 185
E-mail: info@kosmetika-iva.cz             www.kosmetika-iva.com

Veterinární klinika “Na Vyhlídce” 
                         pro psy, kočky a malá zvířata v zájmovém chovu 
       Nabízí: 
                   klinické vyšetření zdravotního stavu 
                   vakcinace, čipování, vystavení pasu, vystavení atestu 
                   RTG,USG vyšetření, odběry a vyšetření krve 
                   odstranění zubního kamene pomocí ultrazvuku 
                   chirurgické zákroky v inhalační anestezii 
                   denní hospitalizaci 
 
        Kontakt:          Suchý vršek 2122/33, 158 00 Praha 5 

web: www.veterina-stodulky.cz 
tel.č.: 608 123 459 

         Dárek, který je vždy 
                     po ruce.

         Lžičky - čajové, koktejlové, polévkové 
- zdobené Vaším jménem, přáním, logem, 

obrázkem vláknovým laserem nebo diamantem 
k různým příležitostem - svátky, narozeniny, svatby 

- či jen tak pro radost. Na schůzku s Vámi 
s ukázkovými vzorky se těší:

Jitka Serdelová, tel. 773 020 877, 
jitka.swift@atlas.cz, www.jslucca.cz
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VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

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

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

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

Více informací na

www.centralbike.cz

Praha 5, Plzeňská 215/b-areál STK  Motol
Tel.: 257 225 254, 603 453 722, 604 875 766

Po - Čt  8,30 - 18,00 Pá 8,30 - 15,00

Příprava vozu 
a zajištění STK

www.autoservisbb.cz

AUTOSERVISAUTOSERVIS
všech značek
PNEUSERVIS  

OČNÍ OPTIKA  JL
v přízemí oční 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU
na nové dioptrické brýle - 10 %

bytového jádrabbbbbyyyyytttttoooovvvvvéééééhhhhhoooo jjjjjáááááádddddrrrrraaaaa
koupelen a bytukkkkkoooouuuupppppeeeeellllleeeeeennnnn aaaaa bbbbyyyytttttuuuuu

y jjy jjy jj

Hostivice, Praha - západHoHosts ivicce, Praha -- zzápá adad

hrabanek@hrabako.czhrhrababaanekek@h@hrarababakoo.cczz

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše
 o Prodám 2 nové válendy, ještě nerozbalené. 3 600 Kč. 

Vlastní odvoz z ul. Brdičkova. Tel. 723 454 926.
 o Prodám přístroj na neinvazivní ultrazvukovou 

liposukci "Impact" a lymfodrenážní kalhoty "Pressor 03". 
Oba přístroje jsou dva roky staré, servisované a v prodlou-
žené záruce. Prodám pouze oba současně. Původní cena 
za oba 520 tis. Kč, prodejní 180 tis. Kč. Tel. 602 210 646. 

 o Pronajmu dlouhodobě garáž v ulici Nušlova u me-
tra N. Butovice. Cena 1 500 Kč/měs. Tel. 737 219 454.

 o Pronajmu uzamykatelný garážový box v garážové 
budově v ulici Nušlova za 1 500 Kč/měs. Tel. 723 885 946.

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

 o Nabízím k pronájmu garáž 18 m2 na Velké Ohradě, 
Bašteckého ulice. Cena 1 600 Kč. Tel. 737 141 722.

 o Dlouh. pronajmu od září samostatně uzamyk. garáž na
 V. Ohradě, Bašteckého ul. Cena 1 600 Kč/měs. Tel. 728 348 156.

 o Nabízím k pronájmu garážové stání v BD v ul. J. Foglara. 
Cena 1400 Kč/měsíc. Tel. 724 058 673.

 o Hledám pronájem bytu v Praze 13. Tel. 222 948 738, 
e-mail: kovacmar@seznam.cz.

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

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

Prodej - koupě - pronájem

Byty

Dámský klub Linie
AQUA AEROBIK

Zápisy do kurzů 
září 2013 – leden 2014

Kurzy úterý nebo čtvrtek 20 – 21 hod.

3., 5., 10. a 12. 9. 2013
v 19.30 – 20.30 hod.

ve vrátnici bazénu N. Butovice, 
Mezi Školami 2475

Zahájení kurzu 10. a 12. 9. ve 20 hod.
(v případě volné kapacity možnost přihlášení i dodatečně) 

Cena pololetního kurzu je 3 600 nebo 3 800 Kč.

tel. 602 805 633
PhDr. Hana Jenčová

www.klublinie.cz

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

Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
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  2. 9.  Po prázdninách opět v klubu  Svatava Bulířová
  9. 9.  Zážitky z prázdnin                   přítomní členové
        Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)              František Kundrát  
16. 9. Jak jsme se měli letos v lázních      účastníci
23. 9. Podzim na zahrádce                    Ján Bandola
       Co jsme zapomněli – test              Ján Bandola 

   František Kundrát 
       Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
30. 9.  Mezinárodní den seniorů              Svatava Bulířová        
  9. 9.  Schůzka Vojenského sdružení rehabilitovaných
        důstojníků.(Klub seniorů I – 11.00 –12.30 hod.) Petr Baubín
Někteří členové KS I se aktivně podílejí na práci i v jiných organi-
zacích. V letošním roce byla našemu členovi Jánu Bandolovi 
udělena Republikovou radou Českého zahrádkářského svazu 
stříbrná medaile za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. I my v našem 
klubu využíváme jeho znalostí. Panu Bandolovi gratulujeme a pře-
jeme mu mnoho zdraví a sil pro další záslužnou činnost.

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

  3. 9.  Posezení po prázdninách při kávě, seznámení 
s programem na září

10. 9.  Popřejeme Liduškám, zacvičíme si, zahrajeme 
na „milionáře“ 

17. 9.  Chronická obstrukční plicní choroba, přednáška 
    MUDr. Maršíková
24. 9.  Zahraje nám a zazpívá Salonní orchestr Václava Vomáčky

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

 
  4. 9.  Zahájení činnosti po prázdninách a dojmy 
        z dovolené při kávě a čaji           Helena Hrdoušková
11. 9.  Novinky v psychologii a trénování paměti  PhDr. Josef Vaško
18. 9.  Praktické hasičské rady pro seniory  npor. Petr Jadrný
25. 9.  Přednáška ČOPN - plicní nemoci          Eva Pecháčková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 
tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve 14.30 
hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti našeho klubu 
najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na pozemku pana 
Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

11. 9.  Příprava na rekondici
13. 9.  Odjez na rekondici (návrat 24. 9.)
Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-
kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je 
v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. Výbor se schází 
každou první středu v měsíci. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

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

Akce ve Středisku sociálních 
služeb Prahy 13 
10.  9. 10.00  –  slavnostní zprovoznění nových cvičebních prvků a hři-

ště pro pétanque v areálu Lukáše (zveme i účastníky 
turnaje, který začíná v 11 hodin)

          11.00  – 1. ročník Turnaje starosty v pétanque

12. 9. 10.00  –  kurz cvičení paměti pro začátečníky – zahajovací
hodina. Poběží celkem 3 kurzy.

17. 9. 14.30  – trénink hry pétanque (90 minut)
26. 9. 10.00  – pochod s holemi Nordic Walking Napříč Prahou 13

1. 10. 10.00  – slavnostní otevření nově vybavené počítačové učebny
          14.30  – trénink hry pétanque (90 minut)
2. 10.    9.15  –  počítačový kurz pro seniory – začátečníky, 

první hodina po prázdninách
          10.30  – počítačový kurz pro pokročilé

Podrobné informace na tel. 725 393 061 nebo na www.sssp13.cz.
Alena Hrabětová, středisko sociálních služeb

Přijďte si zahrát pétanque! 
Dům sociálních služeb Lukáš 
se stává centrem pétanque pro 
Prahu 13. V úterý 10. září 
v 10 hodin zde starosta městské 
části slavnost ně otevře nové hři-
ště na pétanque a můžete se zú-
častnit prvního ročníku Poháru 
pétanque starosty Prahy 13. Že jste pétanque nikdy nehráli? S tím si ne-
dělejte starost. Potřebujete k tomu jenom úsměv a vhodné oblečení. 
Na místě se dozvíte, jak se správně hraje a zapůjčíme vám i potřebné 
 náčiní. 

Byli bychom rádi, kdyby se pétanque stal pravidelnou náplní volného 
času seniorů Prahy 13, jak je tomu třeba ve Francii, ale i v některých 
pražských městských částech. Díky spolupráci s profesionály z občan-
ského sdružení Pétanque pro vás proběhnou 17. 9. a  1. 10. od 14.30 hod. 
tréninky s profesionálním trenérem. Po rozcvičení se seznámíte se zá-
kladní technikou a taktikou, vyzkoušíte různé druhy hodů, zasoutěžíte 
si, dozvíte se více o tomto sportu, o možnostech, kde se v Praze setkat 
s jinými seniorskými hráči a objevíte taje této skvělé aktivity. Vezměte 
s sebou i své kamarády. Těšíme se na vás. 

Není mnoho sportů, ve kterých se můžete zlepšovat v každém věku. 
Při pétanque spolu mohou hrát tři generace, muži i ženy v jednom týmu 
a všichni si výborně zahrají. Přijďte se sami přesvědčit. Tréninky se 
uskuteční za každého počasí.
Více informací najdete na www.petanque-pro-vas.com, 
e-mail: fuksa@a-tout-prague.com, tel. 602 261 925.

Jiří Mašek, ředitel střediska sociálních služeb

Zdravotní cvičení ve Mlejně
Senior Fitnes o.s. zve zájemce na zdravotní cvičení pro každého 
a každý věk. Jeho cílem je udržení a zlepšení fyzické kondice, odstra-
nění bolesti zad a zlepšení psychické pohody. Cvičení se bude konat 
od 30. září každé pondělí od 10 do 11 hodin v KD Mlejn. 
Více informací na www.seniorfitnes.cz, tel. 720 689 939, 
seniorfitnes@seznam.cz, hborcevska@seznam.cz.                Hana Borčevská
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NOVÁ TOP DROGERIE HŮRKA
Přímo u radnice, Sluneční nám. 11

Drogerie, papírnictví, 
domácí potřeby, 

chovatelské potřeby
DOBRÉ CENY!

 

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

Kurzy keramiky
FZŠ Brdičkova nabízí na I. pololetí 
2013/2014 některá volná místa v kurzech 
 keramiky, které pracují každý všední den.
Po, út, čt a pá: 14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 
17.00 – 18.30, 18.30 – 20.00 hodin.
St: 14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 17.00 – 
– 18.30, 19.00 – 20.30, 20.30 – 22.00 hodin.
Kurzy začínají v pondělí 9. září a končí 
ve čtvrtek 30. ledna 2014.
Bližší informace na tel. 728 531 040.                

                              Zlata Holá                                                                                                                        

Přidejte se k nám 
Máte rádi hudbu a líbí se vám tanec? 
Přidejte se k nám! V taneční skupině 
DEMO se naučíte spoustě nových 
věcí, poznáte nové kamarády, užijete 
si legraci a třeba i vy zažijete své velké 
taneční úspěchy. Taneční skupina 
DEMO je zaměřena na streetové ta-
neční techniky z nichž se specializuje 
na disco dance. V letošní sezoně si 
členky skupiny vytančily 9 zlatých, 7 stříbr-
ných a 8 bronzových umístění v pohárových 
i postupových soutěžích. Z toho se mohou 
pyšnit třemi tituly mistrů ČR a jedním titulem 
vicemistr ČR. Tančí u nás děti od 3 let až 
po jejich rodiče. DEMO nabízí i baletní 

Přijďte tancovat 
do Sandry
Taneční skupina Sandra 96 přijímá nové 
členy. Věnujeme se cvičení roztleskáva-
ček a mažoretek, Hip Hopu a dalším 
 tancům.

Zkoušky jsou ve Fakultní základní škole 
Trávníčkova každé pondělí – děvčátka 
4 – 8 let od 16.00 do 17.00, děvčata 9 – 15 let 
od 17.00 do 18.00 hodin. První hodina se zá-
pisem se koná 16. září. Podrobnější informace 
na www.sandra96.cz.           Petra Mandová

Tanec nejen pro holky

I když se zdá, že v Lučince není po chlapech 
ani památky, není to úplně pravda. Naši kluci 
plní v tancích důležité úlohy a mají nenahra-
ditelné role. Ve Mlejně se ale učíme i spoustu 
jiných věcí – správné držení těla, zdravý 

a gymnastickou průpravu pro tanečně pohy-
bový rozvoj svých členů. 
Více na www.tanecniskupinademo.cz, 
jitka.zaloudkova@centrum.cz, 
www.facebook.com/TanecniSkupinaDemo. 
                 Jitka Žaloudková

pohyb a veselý projev, který je přirozený i pro 
chlapce. To vše předáváme našim malým 
tanečníkům, kteří svá vystoupení představují 
široké veřejnosti. V posledních letech se díky 
svým dovednostem dostali i do různých 
koutů republiky a v červnu 2013 dokonce 
i na slovenský folklorní festival v Trenčíně. 
S novou lidovou muzikou Praštěnka se jim 
otevírají další obzory a všichni už se moc těší 
na další chlapecké posily a společné zážitky. 
Nebojte se přihlásit svého syna do tanečního 
souboru :-). Více informací o našich aktivi-
tách získáte na stránkách 
www.fslucinka.wz.cz.                    Šárka Adamová

INZERCE
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Program klubu Mlejn září 2013
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  rezervace a prodej vstupenek on-line na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny  od 10.00 do 18.30 

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

DIVADLO

26. 9.   čt   18.00   PODVEČER S HEREČKOU JANOU ŠULCOVOU  
                      A ŠANSONIERKOU RENATOU DRÖSSLER

Vážné i nevážné povídání o divadle a životě se známou herečkou Janou Šulcovou a jejím 

vzácným hostem Renatou Drössler, která zazpívá písně šansonových legend. Zvýhod-

něné vstupné pro seniory. 

29. 9.   ne   19.00   OTVÍRÁNÍ 7 BRAN - Taneční divadlo Bílá velryba
Podmanivé scénicko-vizuální představení spojující tanec a jógu ve spirituální tématice. 

V choreografických obrazech Vám představíme sedm základních energetických center 

fungujících v našem těle, která jsou známa také pod názvem čakry. 

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

která s vtipem a nadhledem vypráví o láskách a neláskách jedné betonářky Tonočka. 

Vynikající Taťjana Medvecká, kterou uvidíte, za její ztvárnění obdržela v roce 2002 

prestižní divadelní cenu Thálie.

31. 10.   čt   18.00   František Ferdinand Šamberk: 
   BLÁZINEC V PRVNÍM POSCHODÍ
Ve veselohře na způsob vídeňské frašky se zpěvy účinkují: Oldřich Navrátil, Jaroslava 

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

společnost Julie Jurištové. Zvýhodněné vstupné pro seniory. 

DĚTI 
Pravidelná pohádková představení uvádíme opět od října. Vždy v neděli od 15 hodin.

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

na požádání (O kohoutkovi a slepičce), propojené a vcelku tradičně zpracované 

divadlem Já to jsem. 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
11.   9.  st         9.00 (10.30) TANCEM LETEM SVĚTEM 

    ANEB TANEČNÍ ZEMĚPIS
Divadelní hodina zeměpisu se zakrátko může stát vzrušujícím výletem po mapě světa. 

Na toto představení je nutná rezervace.

   3. 10.   čt         9.00 (10.30)  DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA
Hastrman Tatrman bydlí v rybníčku na kraji lesa. Chtěl by se ale stát vodnickým králem 

a bydlet v rybníku Svět. Na toto představení je nutná rezervace.

10. 10.   čt         9.00 (10.30)   ŽABÁCI
Loutková groteska o samotě, snech a přátelství. Na toto představení je nutná rezervace.

Další programy pro školy naleznete na www.mlejn.cz v sekci představení 

pro MŠ, ZŠ, SŠ.

KONCERTY
Na koncerty známých kapel a interpretů mnoha hudebních žánrů se můžete těšit opět 

od října. 

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

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

Zpěv může být  
celoživotním 
koníčkem

Kühnův dětský sbor, který patří k nejvý-
znamnějším českým uměleckým kolektivům, 
založil v roce 1932 legendární sbormistr 
profesor Jan Kühn. Od počátku sbor konci-
poval jako tzv. sborovou školu, což v té době 
nebylo zcela obvyklé. Dobře chápal, jak 
rychle děti vyrůstají, proto je začal přijímat 
do sboru už od nejútlejšího předškolního 
věku. Za více než 80 let své existence vycho-
val Kühnův dětský sbor tisíce talentovaných 
dětí a naučil je lásce k hudbě a umění.

Každé dítě, které je přijato do Kühnova 
dětského sboru, nastupuje podle věku a pě-
veckých zkušeností nejdříve do některého 
z přípravných oddělení, nejmenší děti od tří 

let mohou rodiče přihlásit do Kühňátek. Ta 
spolu s dvěma přípravnými odděleními našla 
zázemí v Základní škole Kuncova.

„S nejmenšími dětmi pracujeme spíš for-
mou hry, děláme s nimi logopedické cviky, 
protože výslovnost je pro zpěv velice důle-
žitá, učí se správně dýchat, soustředit se 
a zvykají si na práci v kolektivu,“ řekla sbor-
mistryně Tereza Bystřická, která je od osmi 
let členkou sboru, a dodala: „Postup do vyš-
ších oddělení je dán věkem, ale především 
schopnostmi a zkušenostmi. To ale nezna-
mená, že přijímáme jen malé děti. I v deseti 
letech se dítě může rychle vypracovat. Cílem 
každého našeho zpěváka je samozřejmě 
koncertní oddělení. Na konkurz, který je tři-
krát do roka (září, začátek II. pololetí a před 
koncem školního roku), je nutné připravit si 
krátkou, nejlépe lidovou písničku. A s čím 
mají po přijetí dítěte do sboru počítat ro-
diče? Kühňátka zkoušejí jednou týdně ho-
dinu, ostatní přípravná oddělení už dvakrát 
týdně po hodině. Veliká změna nastává při 
postupu do koncertního oddělení. Zde je 
mnohem více koncertů, vystoupení, zá-
jezdů... To všechno klade na děti velké ča-
sové nároky, protože musíme počítat také se 
školními povinnostmi. Všechno se ale rodiče 
dozvědí hned při konkurzu.“ 

Nejbližší termín konkurzu je 10. a 12. 9. 
od 13.45 do 15.45 hod. v ZŠ Kuncova. 
Více informací najdete na www.kuhnata.cz.

                                            Eva Černá

Na divadlo do Mlejna
S příchodem podzimu se na scénu KD Mlejn 
vrací série představení pro seniory, na jejichž 
pořádání přispívá radnice Prahy 13. Již 

26. září se můžeme těšit na podvečer s hereč-
kou Janou Šulcovou a šansonierkou Renatou 
Drössler. Poslední den v říjnu nás čeká diva-
delní hra Blázinec v prvním poschodí v pro-
vedení Divadelní společnosti Julie Jurištové. 
Sérii uzavře 28. listopadu Trio Amadeus 
představením Humor v hudbě řady světozná-
mých autorů klasické hudby. Všechna před-
stavení začínají v 18.00. K příjemnému 
kulturnímu zážitku vás zve KD Mlejn 
a MČ Praha 13.     Iva Dvořáčková, OSPZ
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Kalendář akcí září

Sobota  31. 8. • 9.00
XI. Stodůlecký vodník
Retenční nádrž v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již jedenáctý ročník nezvyk-

lého zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze 

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

Prezence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno. Více infor-

mací získáte u pana Koutka na tel. 604 791 592 nebo 

na www.sdhstodulky.ic.cz.

Neděle 1. 9. • 14.00
Koncert pro park
Centrální park (před bývalým DDM)

Zveme vás na tradiční a oblíbenou hudební událost konce 

prázdnin. Můžete se těšit na kulturní zážitek, který potěší 

všechny generace. Na letošním Koncertu pro park vystoupí 

Ewa Farna, Naďa Urbánková, YoYo Band, Ivan Hlas, skupina 

Clou. Občerstvení je zajištěno.

Neděle 1. 9. • 21.45
Slavnostní ohňostroj
U Základní školy Kuncova, Stodůlky
Slavnostní ohňostroj uzavře rok 30. výročí školy. 

Pondělí 2. 9. • 10.00
Hurá do školy
Centrální park (před bývalým DDM)

Můžete se těšit na zábavné dopoledne na přivítanou pro 

všechny prvňáčky Prahy 13 s písničkami, klauny, soutěžemi 

a dárky. Ani letos nebude chybět oblíbený Albertík.

Pondělky, středy a čtvrtky od 2. 9. do 31. 10.
• 10.00 – 11.00
Strollering – fitness program 
pro maminky s kočárky
Sraz u Nepomuckého rybníka 
pod tubusem metra 
Cvičíme venku v Centrálním parku téměř za každého počasí. 

Sraz je u Nepomuckého rybníka pod tubusem metra u vel-

kého dětského hřiště. Cvičit budeme v září, říjnu a podle 

 počasí možná i v listopadu. Více informací získáte na 

www.strollering.cz, linda.sibkova@strollering.cz 

a na tel. 777 179 107.

Úterky 3. a 10. 9. a čtvrtky 5. a 12. 9.           
• 19.30 – 20.30
Aqua aerobik – Dámský klub Linie

Bazén Gymnázia J. Heyrovského 2475, Nové Butovice
Zveme vás na zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského 

klubu Linie na září 2013 až leden 2014. Kurzy jsou 

každé úterý nebo čtvrtek od 20 do 21 hod., začínáme 

10. a 12. 9. ve 20 hodin. Podrobnější informace – Hana 

 Jenčová, tel. 602 805 633, www.klublinie.cz.

Čtvrtek 5. 9. • 17.30
Vernisáž obrazů Aloise Štyndla
Městská knihovna, pobočka Stodůlky
KD Mlejn, Kovářova 4/1615
Srdečně zveme všechny návštěvníky na druhou výstavu ob-

razů stodůleckého amatérského malíře pana Aloise Štyndla. 

První část jeho inspirujících, prozářených obrazů můžete 

zhlédnout od 5. 9. do 10. 10., druhou od 11. 10. do 14. 11. 

Sobota 7. 9. • 9.00
Memoriál J. Holečka
Sportovní areál Třebonice
Přijďte povzbudit mladé hasiče, ženy a muže, kteří změří 

své síly ve štafetě a v požárním útoku.

Sobota 7. 9. • 10.00
Cyklistická vyjížď ka Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky 
Start – křižovatka Jeremiášova x Mukařovského 
Cyklistický spolek Stodůlky vás zve na již tradiční vyjížďku 

na trati Stodůlky – Řeporyje – Ořech – Chýnice – Kuchař – 

Karlík – Dobřichovice – Lety – Mořina – Hlásná Třebáň – 

Karlštejn a dále po tradiční trase. Pozor! Změna! Start a cíl 

vyjížďky se přesouvá na křižovatku Jeremiášova x Mukařov-

ského. Parkoviště za bývalou prodejnou Billa, naproti benzí-

nové pumpě Šafránka. Podrobnosti k závodu získáte 

na www.csstodulky.cz.

Úterý 10. 9. • 11.00                            
Turnaj v pétanque
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746 
V úterý 10. září v 10.00 hod. bude slavnostně otevřen spor-

tovní areál pro seniory (cvičební prvky a hřiště pro pé-

tanque). V 11.00 začne první Turnaj starosty Prahy 13 

v pétanque. V úterý 17. září a 1. října ve 14.30 se uskuteční 

90 minutové tréninky ve hře pétanque (za každého počasí). 

Není mnoho sportů, ve kterých se můžete zlepšovat v kaž-

dém věku. Při pétanque mohou spolu hrát tři generace, 

muži i ženy v jednom týmu a všichni si výborně zahrají. 

Přijďte se sami přesvědčit. Více na www.sssp13.cz, 

www.petanque-pro-vas.com, tel. 602 261 925.

Čtvrtek 12. 9. • 18.00
V šest před domem
Vnitroblok v Chlupově ulici

Zveme vás na netradiční setkání kultur přímo v místě bydli-

ště. Startuje totiž první ročník integračního projektu „V šest 

před domem“ občanského sdružení Slovo 21. Ten formou 

společného posezení u dobrého jídla, pití a pestrého kultur-

ního programu spojuje Čechy a cizince z třetích zemí žijící 

v sousedství. 

Vyjděte ven a seznamte se se svými sousedy! 

Více na www.slovo21.cz.

Sobota 14. 9. • 8.00
Pražské cyklozvonění 2013
Centrální park u dětského hřiště 
pod tubusem metra u Nepomuckého rybníka

Z několika míst Prahy i z okolních obcí vyrazí cyklistické 

 pelotony, které budou směřovat ke stanici metra Opatov. 

Hlavním pořadatelem je letos Praha 11 a dále se připojují 

Prahy 12, 13, 4, 5, Libuš, Slivenec, Řeporyje, Velká 

Chuchle, Újezd a nově i Kunratice, Šeberov nebo Průho-

nice. Na již sedmou cykloprojížďku naváže odpolední 

program pro děti a dospělé. Je možné absolvovat rodinný 

cyklistický závod okolo Jižního Města či vyzkoušet si jízdy 

na jednokolce, zhlédnout umění cyklistů ve freestyle... 

Akce Pražské cyklozvonění, která je součástí Evropského 

týdne mobility, představuje Pražanům síť bezpečných 

 cyklotras pro cesty do práce, školy i na rodinnou vyjížďku. 

Cyklisté, kteří budou vyjíždět z Prahy 13, se setkají v 8.00 

u dětského hřiště na hrázi Nepomuckého rybníka (pod 

tubusem metra).  Odjezd do Prahy 11 bude v 8.30 hod. Při 

akci vhodné pro rodiny s dětmi od 7 let je povinná cyklis-

tická přilba a zámek na kolo. 

Více na www.cyklozvoneni.cz nebo 

u paní Dany Céové na tel. 235 011 474.

Sobota 14. 9. • 10.00 – 14.00
Tenerifa z lýka   
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou vezměte tužší papír, jehlu s tupou špičkou, obyčej-

nou jehlu a nitě, tužku, pravítko, lýko. Kurzovné 120 Kč. 

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

Sobota 14. 9. 
Den otevřených dveří s bohatým programem
Avaloka, Bellušova ulice 2759/72 
Ve spolupráci s radnicí Prahy 13 pořádá Škola tradičních 

umění Avaloka den otevřených dveří. V rámci programu se 

představí žáci a mistři Avaloky při cvičení Iaido, Tantojutsu 

Aikidó a Kempó. Prostor zde budou mít karatisté, taek-

wondisté i cvičící dalších tradičních umění z Prahy 13. 

Vstup bude po celý den volný, ochutnávka čajů zdarma, 

možnost zúčastnit se různých cvičení, meditací, přednášek 

a také přihlášení do kurzů. Počítáme, že zájem o den ote-

vřených dveří bude velký, proto je možné přihlásit se pře-

dem. Více na tel. 777 311 083, avaloka@seznam.cz, 

www.avaloka.cz.

Sobota 14. – neděle 15. 9. 
Zářijový víkend v sedle
Stáj Artuš, Bučovice 19, Votice 
Pojďte se rozloučit s létem z koňského hřbetu. Program 
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 (sobota od 10 do 15, neděle do 14 hodin): jízdy na koních, 

arteterapie, muzikoterapie. Dítě s handicapem zdarma, 

zdravé dítě 200 Kč/den, 300 Kč/víkend. Sourozenecká sleva 

100 Kč/dítě/den nebo individuálně. Více informací a při-

hlášky u Zuzany Rauchové na z.rauchova@zajiceknakoni.cz 

nebo na www.zajiceknakoni.cz. 

Pondělí 16. 9. • 9.00 – 18.00
Den otevřených dveří 
Diakonie ČCE Stodůlky, Vlachova 1502 
Hlavní program proběhne mezi 16. až 18. hodinou. Čeká nás 

prezentace činnosti, křest auta, setkání se sponzory, pro-

dejní stánek sociálně terapeutické dílny, koncert střediska 

Diakonie Stodůlky. Více na www.diakoniep13.cz.

Úterý 17. a středa 18. 9. • 14.00 – 18.00
Zápis do kurzů keramiky Ateliéru Keramba
Kettnerova 2053

Kroužky budou probíhat ve dvou termínech – v pondělí 

od 16.45 do 18.15 a ve čtvrtek od 17.00 do 18.30 hodin. 

Více na www.keramba.com, keramba@seznam.cz, 

tel. 603 593 097. 

Středa 18. 9. • 16.00
Klubobraní
Centrální park – u minigolfového hřiště
Proxima Sociale ve spolupráci s Prahou 13 a hl. m. Prahou 

pořádají další oblíbenou hudebně-kulturní akci s názvem 

Klubobraní. Na všechny se těší DJ Chockoface (hip-hop, rap, 

disco, elektro, dupstep) a Beatboxer Ohradský. Program: 

facepainting, slack line, skákací boty, yoyaři, kadeřnice, 

trampolína, turnaje o ceny... Tato velká podzimní párty je 

bez alkoholu, bez drog, bez agrese a nekuřácká. Vstup 

zdarma.

Středa 18. a čtvrtek 19. 9.
Dny vody aneb voda pro život
Stromovka
Na této akci, kterou připravily Lesy hl. m. Prahy ve spolu-

práci s Magistrátem hl. m. Prahy, se Praha představí jako 

město s rybníky, potoky i řekami, město plné života kolem 

vody, ale také ohrožené povodněmi. Připravena je vodní 

stezka, výstava, tvořivé dílny, uvidíte živé ryby, netopýry 

i dravce... Více na www.lesypraha.cz, tel. 775 018 629.

Sobota 21. 9.                                 
Běh Metropole – MČ Praha 13
Centrální park – Nepomucký rybník
Zveme vás na 3. závod běžeckého seriálu Běh Metropole, 

nad kterým převzali záštitu světová rekordmanka v běhu 

na 800 m Jarmila Kratochvílová a olympijský vítěz v moder-

ním pětiboji David Svoboda. Prezence 8.20 – 9.20, start bude 

v 10.00 hod. Běhu (7 km), jehož pořadatelem je R Team, 

se mohou zúčastnit muži i ženy. Přihlášky – elektronicky 

na www.czechbigman.cz/prihlaska/beh-metropole do 15. 9. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční 30 min. po doběhu posled-

ního závodníka. Více informací (o startovném, způsobu 

platby...) získáte na www.czechbigman.cz, 

www.czechbigman.cz/beh-metropole.

Sobota 21. 9. • 10.00 – 14.00
Tisk na látku
Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
Budete potřebovat bavlněné tričko, ubrousek a jiný textil, 

noviny, igelit, nůžky. Barvy a tiskátka dodáme. Kurzovné 

120 Kč. Přihlášky na tel. 728 477 933. 

Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 21. 9. • 13.00 – 18.00
Oslava Mezinárodního dne neslyšících
Pěší zóna u výstupu z metra Anděl, Praha 5
ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých 

a jejich přátel vás zve na oslavy Mezinárodního dne neslyší-

cích s bohatým programem. Pozvání přijali slavní neslyšící 

i slyšící umělci – Anička Polívková, Jan P. Muchow, Jiří Děde-

ček, Ruda z Ostravy, pantomima P. S. I., Karel Černý – nesly-

šící Michael Jackson a mnozí další. Cílem oslav je upozornit 

na menšinu neslyšících občanů žijících v ČR, na jejich po-

třeby, současné problémy, přiblížení této skupiny většinové 

společnosti. Výtěžek z akce, která je určena pro neslyšící 

i slyšící veřejnost, půjde na podporu naší organizace 

a tlumočnických služeb pro neslyšící. 

Více na www.asnep.cz a také na našem facebooku. 

Sobota 21. 9. • 13.00 – 21.00
4. Česko-německý Oktoberfest
Německá škola v Praze, Schwarzenberská 1, 
Praha 5-Jinonice 
Německá škola v Praze zve děti i dospělé na odpoledne plné 

her, hudby a dobrého jídla. Oktoberfest 2013 bude setká-

ním mnoha národností a kultur, vystoupí školní kapely 

i pravá bavorská kapela. Děti se mohou těšit na různé 

atrakce, lezeckou stěnu, soutěže, malování na obličej, 

 dílničky a mnohem více. Vstup zdarma! 

Neděle 22. 9. •  9.00
Memoriál Jany Dobiášové
Sportovní areál Třebonice
Běh na 60 m s překážkami pro mladé hasiče, kterého se 

 zúčastní i ti nejmenší hasiči.

Pátek 27. 9. • 10.00 – 20.00
Pivní slavnosti
Sluneční náměstí
Můžete ochutnat z více než dvaceti druhů piv.

Neděle 29. 9.                  
Pražský MTB pohár 2013 
Ulice Pod Hranicí (kousek od stanice metra Hůrka)
V prostoru haldy se opět uskuteční závody horských kol olym-

pijské disciplíny cross country (XCO) pod názvem  Pražský po-

hár MTB 2013. Vstupné zdarma. Více na http://prahamtb.cz.

Úterý 1. 10. • 12.30 – 19.30
Piknik s POHODOU – oslavy 15. výročí občanského 
sdružení 
Náměstí Míru, Praha 2

Zveme vás na zábavný piknik, který u příležitosti 15. výročí 

svého založení pořádá občanské sdružení POHODA. To již 

15 let poskytuje služby dospělým lidem s mentálním či 

kombinovaným postižením. Návštěvníci se můžou těšit 

na opravdu pestrý program k poslechu i podívané, občerst-

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

ských těl... Vstup zdarma. 

Více na www.pohoda-help.cz, pr@pohoda-help.cz, 

tel. 777 913 484. 

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

a křest kalendáře pro APLA 2014. Vystoupí Marek Ztra-

cený, Pavel Šporcl, Michal Malátný a další hosté. Kalendář 

bude prodejní. Výtěžek poputuje na ranou péči organizace 

APLA. V průběhu akce proběhne i výstava obrazů, které 

vznikly při focení kalendáře. Tyto obrazy budou od 31. 10. 

k vidění v OC Nový Smíchov. Vstupné 150 Kč. 

Vstupenky zakoupíte v síti Ticketpro. 

Více na www.ticketpro.cz.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA

Živcových 14, Stodůlky

Pátky 6. a 13. 9. • 9.00 – 12.00
Otevřená dopoledne ve Stodůlce
Přijďte si k nám s vašimi dětmi pohrát a popovídat!

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky                      
• 8.30 – 11.30
Miniškolička (od 2,5 let)
Pro děti, které ještě nechodí do školky. Malý kolektiv, 

vhodné prostředí a pestrý program. První návštěva zdarma. 

Pro starší děti i odpolední kurzy (výtvarné hrátky a diva-

delní hernička). Zápis probíhá po celý rok. 

Více informací získáte na telefonu 604 289 820 nebo 
na www.mcstodulka.cz

DOMOV 
SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO 

K Šancím 50, 
Praha 17 – Řepy

Neděle 8. 9. • 15.30 
Pocta Antonínu Dvořákovi – refektář 
Zahajovací koncert podzimní sezony v podání sólistky Státní 

opery Praha Daniely Radosa.

Neděle 15. 9. • 16.00  
Zahradní koncert – zahrada domova
Vystoupí Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Vstupné 

150 Kč dospělí, 100 Kč studenti a senioři, rodinné vstupné 

250 Kč, děti do 15 let zdarma, předprodej vstupenek 

ve vrátnici domova, zábava pro děti zajištěna. Výtěžek ze 

vstupného bude použit na nákup zdravotních a rehabilitač-

ních pomůcek pro pacienty domova.

Neděle 22. 9. • 17.00  
Slavné maličkosti – kostel sv. Rodiny 
Úvodní  koncert z podzimní orchestrální řady Archioni Plus 

pod vedením Michala Macourka.
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Neděle 29. 9. • 17.00 
Koncert pro hoboj a harfu – kostel sv. Rodiny 
Představí se David Prosek – hoboj, Lydie Härtelová – harfa.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY

Chlupova 1800

Zápisy do kroužků a klubů 

Nabízíme zájmové aktivity pro rodiče s dětmi na mateřské 

dovolené, předškolní děti, školáky, mládež i dospělé zá-

jemce. Ve 176 kroužcích u nás najdete činnosti hudební, 

 pohybové, jazykové, tvořivé, technické a další speciální na-

bídky. Volná místa v době uzávěrky STOPu jsou v těchto zá-

jmových útvarech: Muzikohrátky, Altová i sopránová flétna, 

Kytara, Bubnování, Dramaťák pro všechny věkové kategorie, 

Fotografický kroužek, Dětská televize, Kreativní dílny, Šper-

kování, Různé styly moderních tanců pro všechny věkové 

kategorie, Jóga, Ropeskipping pro děti i dospělé, Všestranné 

sportovní kroužky, Letecké a plastikové modelářství, Rybáři, 

Přírodovědný kroužek...  Aktuální volná místa a celkovou 

nabídku činností najdete na www.ddmstodulky.cz nebo se 

můžete informovat na tel. 605 920 279, 251 620 266.

Pozvánka do klubu instruktorů
Hledáme odvážné a šikovné lidičky od 12 do 15 let na rozší-

ření řad klubu instruktorů. Láká vás připravovat program 

pro ostatní? Chcete si vyzkoušet úkoly na soutěžích a akcích 

spíš připravovat a vést, nežli plnit? V loňském školním roce 

byl klub instruktorů u přípravy a realizace akcí  – Cesta svě-

tel, Zimní a jarní dílna, Den bezpečnosti a Den dětí. Nové 

nápady při vymýšlení akcí, nadšení, dobrou práci i trpělivost 

na stanovištích ocenili všichni vedoucí jednotlivých akcí. 

Máte-li zájem, napište na m.gaydosova@ddmstodulky.cz. 

Neděle 1. a pondělí 2. 9.
Po škole – 1. pražský veletrh kroužků a volného času 
Karlovo náměstí
Zveme vás na dvě propagačně-informační akce, kde před-

staví své činnosti všechny Domy dětí a mládeže v Praze. 

Sobota 7. 9. • 10.00 – 17.00
Festival volného času
Sportovní hala v Bellušově ulici 

V rámci akce Festival volného času v Praze 13 jsme pro vás 

připravili pestrou ukázku činností všech zájmových oddělení 

Domu dětí a mládeže Stodůlky. Zdarma si můžete vyzkoušet 

mnohé tradiční i netradiční aktivity a zároveň se přihlásit 

na volná místa v kroužcích a klubech.

V neděli od 10 do cca 12.15 hod. se uskuteční gala vystou-

pení našich soutěžních tanečních skupin Belly Habibi 

a D.A.R., úspěšného flétnového souboru Trylek a vystou-

pení, které pro vás vymysleli a nacvičili účastníci Letního 

hudebně–dramatického tábora. 

Více informací o všech nabízených aktivitách, vol-
ných místech v kroužcích a klubech pro školní rok 
2013/2014 a podrobný přehled o letních i příměst-
ských táborech získáte na www.ddmstodulky.cz, 
tel. 251 620 266, nově také na facebooku: 
DDM Stodulky.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK

Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Pondělí 2. 9. – úterý 15. 10.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily 
Kemp Drusus Třebonice 
Zveme všechny zájemce o přírodu a pěstování bylinek na ex-

kurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily (pro indi-

viduální zájemce, skupiny a školy). Prodej sazenic bylin a knih 

na místě. Možnost prohlídky výstavy o 300 leté historii statku 

a rodiny Staňkových. Objednání předem nutné.

Pondělí 2. 9. • 19.00 – 20.30 
Hathajóga pro začátečníky i pokročilé
Mateřská škola Podpěrova 1892/2
Nově s Ivetou každé pondělí od 18.00. Vinyása flow jóga 

(dynamická forma) pro mírně pokročilé. Hathajóga i pro 

 začátečníky bude v pondělí od 19.30 a ve středu od 19.00, 

také s Bóďou každé úterý od 19.00 a čtvrtek od 20.00. 

Kontakt: Iveta Wollerová, tel. 720 484 465,

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

www.dona-meduna.webnode.cz.

Pátky 13., 20., 27. 9. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Každý pátek herna se cvičením a zpíváním. Hledáme aktivní 

maminku na vedení cvičení. Od října každý 2. pátek v měsíci 

v rámci páteční herny Bylinky pro děti a maminky s MDS. 

Sobota 5. 10. • 15.00 – 18.00
Indiánské odpoledne pro rodiny s dětmi   
Kemp Drusus Třebonice
Čeká vás poznávání a ochutnávání léčivých bylinek i plnění 

indiánských úkolů s pokladem na závěr. Vstupné: 

dospělí 100 Kč a děti od 2 let 50 Kč. Večer možnost spaní 

v týpí s ohněm uvnitř. Prosíme nahlásit předem MDS.

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

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA

V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

V září začne další běh kurzu Alfa – dopoledního i odpolední 

Alfa: každé pondělí od 23. září do 2. prosince od 9.45 

do 12.00 hod. 

Večerní Alfa: každé pondělí od 19.00 do 21.45 hod. 

Přijďte se nezávazně podívat na úvodní nebo jakékoli další 

setkání.

Jednotlivá setkání zahrnují přednášku týkající se základních 

otázek souvisejících s křesťanstvím, občerstvení a možnost 

diskuse ve skupinkách. Více než o získání nových vědomostí 

jde spíše o možnost sdílení vlastních názorů a zkušeností 

na daná témata a navázání nových přátelských vztahů. 

Na Alfě se nikdo k ničemu nezavazuje. Pokud se hostům 

 setkání líbí, přicházejí i příště. Alfa je zdarma, přispívá se 

pouze na občerstvení dobrovolným příspěvkem.

Alfa je určena pro dospělé, dopolední Alfu většinou navště-

vují maminky s dětmi (je připraven dětský koutek) a senioři.

Alfu organizuje místní římskokatolická farnost a zajišťuje ji 

tým spolupracovníků. Na Alfu je vhodné se z organizačních 

důvodů předem přihlásit: 

dopolední Alfa: Marie Průchová, 

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

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

tel. 777 749 605

Sobota 28. 9. • 10.00 – 16.00
Den otevřených dveří 
Připravili jsme pro vás následující program:

•  Komentovaná prohlídka Komunitního centra bude 

 v 11.00 a 15.00 hod.

•  Přednáška na téma sv. Václav a sv. Prokop se uskuteční 

 ve 13.00 hod.

• Prokopské volnočasové centrum pro děti i dospělé vám      

 představí svoji činnost pro školní rok 2013/14 s ukázko-

 vými lekcemi keramiky v 11.00 a 14.00 hod. a s možností

  zápisu na 1. pololetí škol. roku, volnou hernou pro děti

 a dalšími informacemi.

•  Informační letáčky o všech programech pořádaných v Komu-

 nitním centru, pořadu bohoslužeb a o právě začínajících 

 kurzech Alfa budou pro Vás připraveny ve vstupní hale.

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

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA

Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Čtvrtek 5. 9. • 19.00 – 21.00
Ukaž svou pravou tvář
Vernisáž výstavy karikatur klientů a zaměstnanců. Přítomen 

bude i karikaturista, který bude kreslit karikatury přítom-

ných hostů. Veškerý výtěžek bude věnován na podporu 

chodu Mléčného baru Bílá vrána.

Úterý 24. 9. • 18.30 – 20.30
Petra a já
Balkan slow and gypsy songs.

Čtvrtek 26. 9. • 18.00 – 19.00
Malý princ
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Kalendář akcí září

Pohodové divadlo – divadelní představení klientů 

 POHODA o.s.

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena v po – čt od 9 do 12 hod. První týden 

(9. – 12. 9.) je ukázkový, informativní a vstup je zdarma. 

Běžné vstupné je 70 Kč pro rodinu na dopoledne 

(příp. 630 Kč/10 vstupů).

Pondělky a úterky • 9.00 – 12.00
Herna
Otevřeno od 9. září. Pro děti je připraveno divadélko, říkanky, 

výtvarka, zpívání, tanečky – to vše na téma seznámení a ry-

bičky. V pondělí spíše pro děti do 2 let, v úterý bude program 

zaměřen na děti starší 2 let. Při povídání vám představíme 

lektorky, centrum i Třináctku. Přihlášení není nutné.

Středy • 9.30 – 10.15 
Pohybové hrátky pro děti
Pomocí písniček, básniček, různých pomůcek a překážek bu-

deme rozvíjet pohybové dovednosti dětí. Cvičení je určeno 

pro děti (1 – 2 roky), které cvičí s aktivní pomocí dospěláka. 

Středy  • 10.30 – 11.30
Konverzační angličtina s rodilým mluvčím pro dospělé
Informativní schůzka a zápis pro zájemce proběhne 11. 9. 

(příp. se ozvěte mailem přes webové stránky). Kurz je určen 

dospělým, ne úplným začátečníkům, úroveň vyučování lze 

přizpůsobit většině. Podle zájmu přihlášených bude probí-

hat ve středu dopoledne (s příp. hlídáním dětí v herně) 

nebo některý večer v týdnu (bez dětí). Cena září – prosinec 

(cca 12 týdnů) je 850 Kč nebo za jednu lekci 100 Kč. 

Čtvrtky • 9.00 – 12.00
Herna s angličtinou pro děti
Hodinka (od 9.30) básniček, písniček a her – to vše v česko- 

anglické verzi – určená pro děti okolo 2 – 4 let v doprovodu 

dospělého. Od cca 11 hod. výtvarné tvoření pro ty, kterým 

ještě po angličtině zbyla síla.

Sobota 5. 10. • 17.00 – 19.00
Táborák na přivítanou
Sraz v 16.45 hod. na parkovišti u Baumaxu (poblíž je za-

stávka autobusu 225 – Bavorská), s sebou cokoli na opé-

kání. V případě špatného počasí se akce ruší.

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA

Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Neděle • 19.00 – 20.30
Víra v otázkách
Netradiční večerní bohoslužby na Třináctce. Více 

na www.13ka/vecerni nebo facebook.com/viravotazkach.

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

sebeobrana, kreativní dílnička, příběhy z Bible... Vedoucí 

klubu Martin Prchal, tel. 603 595 117, ava.prchal@volny.cz.

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

Společně usilujeme o to, abychom rozhodnutí, které udě-

láme, nemuseli později litovat. Jelikož „více hlav víc ví“, 

chceme odpovědi na některé životní otázky hledat spo-

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

Čtvrtky 12., 19. a 26. 9. • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Cvičení je určeno pro všechny, kteří si i ve vyšším věku chtějí 

udržet nebo zlepšit kondici a udělat něco pro zdraví. 

Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.

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

hry venku, etické zamyšlení z Bible, zpívání. Po schůzce 

pinčesová obíhačka a pokec. Vše důležité včetně fotek 

z našich akcí a pozvánku na megabitvu dobývání hradu 

Sion koncem září najdete na www.klubrobinson.cz, 

 vedoucí Daniel Jokl, tel. 724 841 722, 

daniel.jokl@volny.cz.

Pátek 13. – sobota 14. 9.
Eva Evě – Sex, kluci a čekání
Setkání pro holky, kde se budeme moci v bezpečném pro-

středí pobavit o věcech, o kterých se převážně mlčí, a setkat 

se s ženami, které se podělí o to, jak se ve svém životě s ně-

kterými otázkami vztahů a sexuality vyrovnaly a jak v nich 

obstály před Bohem. Další informace: Monika Válková, 

 valkovamona@seznam.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 

U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Happy Mondays – Každé zářijové pondělí mají vstup 

do zoo za korunu fotografové (podmínkou je účast 

ve fotosoutěži).

Neděle 1. 9.
Kolem světa za jeden den
Nestihli jste o prázdninách objet svět? Nevadí, na poslední 

chvíli se to dá zvládnout v pražské zoo.

Pondělí 2. 9.
Prvňáčci jdou do zoo
Oslavíme první školní den.

Neděle 8. 9.
Den na ostrovech
Navštivte s námi některé tropické ostrovy a objevujte 

v pražské zoo jejich zajímavé a vzácné zvířecí obyvatele!

Neděle 15. 9.
Křtiny u lachtanů
Nejnovější přírůstek v expozici lachtanů dostane jméno.

Neděle 22. 9.
Šéfkuchařem v zoo
Krmení zvířat je věda. Přijďte zjistit, co se v zoo vaří 

a připravuje pro zvířata. A můžete i ochutnat. 

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

 zahrady!

Bližší informace nejen o programu získáte na tel. 
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, 
www.facebook.com/zoopraha.
               Kalendář akcí připravila Eva Černá
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Čt 5. 9. PO STOPÁCH RODINY HERGETŮ OD KLUKOVIC PO HLUBOČEPY. Před 190 

lety se narodil Max Herget, nejvýznamnější představitel rodu, který v mnoha generacích 

ovlivňoval stavební podnikání v Praze – zakládal cihelny, cementárny, vápenky a lomy. 

Procházka vede Prokopským údolím do Hlubočep, kde Hergetova firma těžila vápenec, 

vyráběla stavební materiál a vlastnila rodinný zámeček Slovanka. Začátek akce v 17.15 

na zastávce aut. č. 230 Klukovice (jede od metra B Luka). 

Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová 

■ Čt 12. 9. ZA MODERNÍ ARCHITEKTUROU DO KARLÍNA. Území podél Rohanského 

nábřeží se v posledních letech změnilo téměř k nepoznání a stalo se místem, kde se 

svými moderními budovami prezentují současní špičkoví architekti. Začátek akce v 15.00 

před vstupem do stanice metra Křižíkova. Cena 100/70 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

■ Čt 26. 9. STAROMĚSTSKÝ KONVIKT. Mimořádná příležitost navštívit vybrané pros-

tory staroměstského Konviktu. V těchto místech se ve 14. století nacházel útulek ka-

jícných žen Jeruzalém, později zde byl zřízen jezuitský internát, tady se konal r. 1840 

první český bál, vystoupil zde Ludwig van Beethoven či Richard Wagner, Jiří Trnka zde 

měl studio loutkového filmu, sem chodí Pražané do kina Ponrepo. Začátek akce v 16.00 

před Betlémskou kaplí na Betlémském náměstí (Praha 1, Staré Město).

Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová 

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

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

Kuchyňský koutek
Pečená žebírka 
v medovém chilli
Suroviny:  400 g masitých 

vepřových žebírek, lžička 

soli, lžička drceného 

kmínu, 2 lžičky medu, 

1 chilli paprička, lžíce chilli 

omáčky, lžíce česnekového 

dipu

Postup: Žebírka nařežeme 

ostrým nožem na kousky asi po 8 – 10ti cm mezi krajními kostmi. Připravené kousky 

žebírek osolíme a rozložíme v pekáči. Podlijeme vodou, tak aby se během pečení 

nevypekla (asi do výše 1 cm) a v zakrytém pekáči pečeme na 220 °C 1,5 hodiny. 

V zakrytém pekáči necháme v troubě 30 minut odstát. Zatím jemně nasekáme chilli 

papričku a smícháme s medem. Odkryjeme, potřeme medovým chilli a na 200 °C 

pečeme ještě 15 minut do zlato-křupava. Podáváme s česnekovým dipem, mexickou 

chilli omáčkou a čerstvým chlebem nebo vařeným bramborem. Doporučujeme zapít, 

některým z našich pivních speciálů. Dobrou chuť!

Tuto chloubu trpělivosti nabízí Restaurace K Zahrádkám, K Zahrádkám 21a, Stodůlky. 

Otevřeno denně od 11 do 23 hod. Kontakt: tel. 702 028 159, www.kzahradkam.cz.

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Houbařit se prý dá i na sídlišti mezi auty, tvrdí paní Micha-
ela Huslarová. Její snímek je důkazem. Ale pozor, všechny houby jsou sice jedlé, 
některé však pouze jednou. Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozli-
šení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji 
zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.

TO JSOU TEDA FÓRY
■ Podnikatel si postaví nádhernou vilu. Přijde se podívat kamarád a když si ji pro-

hlédne, povídá: „Moc pěkný, ale nechápu, proč máš všechny místnosti kulatý?“

 „No, tchýně mi povídala, že až tu vilu postavím, že si tady  taky najde nějakej ten koutek.“

■ Máňa čte noviny a najednou se rozčílí: „To jim tak určitě bude někdo věřit, že podle 

vědců roste lidský organismus jen do 25 let...“

Manžel: „A proč se tak rozčiluješ?!“

„Protože přinejmenším moje břicho a zadek o tom evidentně nevědí!“

■ Svěřuje se chlapec své dívce: „Od té chvíle co tě znám, nemohu jíst, pít, ani kouřit.“ 

 „Opravdu, to kvůli tomu, že mě tak miluješ?“ 

 „Ne, ale nezbývají mi na to prachy!“

■ Mladý Skot odešel z rodičovského domu do svého nového bytu.  

Po několika týdnech mu volají rodiče, aby zjistili, jak se mu tam daří. 

„No, sousedi jsou tady trochu divní. Z jedné strany bydlí muž, který neustále buší hlavou 

do zdi, z druhé strany nějaká žena, co pořád křičí a naříká. 

„Ti jsou teda opravdu divní... radši si jich nevšímej.“

 „Já si jich taky nevšímám, já jsem celé dny doma a hraju na dudy...“
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Čtenářská soutěž

První režisér, na jehož jméno se po prázdninách ptáme, se narodil 18. 2. 1923 v Ma-

lenicích na Šumavě. Toužil se stát ochotnickým hercem, ale trpěl velkou trémou. Jeho 

velkou láskou byl hudební film. Muzikál Noc na Karlštejně natočil volně podle stejno -

jmenné divadelní komedie Jaroslava Vrchlického a obsadil jej svými oblíbenými 

herci – Janou Brejchovou a Vlastimilem Brodským. Jeho patrně nejúspěšnějším 

snímkem se však stala skvěle obsazená komedie Světáci o třech nevzdělaných ven-

kovských fasádnících, kteří touží prožít alespoň jednu noc po boku krásných žen. 

Nebyl však jen režisérem, ale byl i úspěšným scénáristou, několikrát si zahrál také 

drobné role ve filmech, jako např. postavu faráře v Postřižinách. Už víte, jak se režisér 

jmenuje a jaký film je na obrázku?

V červnu správně odpověděli ti, kteří uvedli Marii Poledňákovou a film 
Dva lidi v zoo.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Alena Prevorová, Stodůlky 

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Pavel Fischer, Stodůlky
Zdeněk Kápička, Třemošnice
Jana Štěpničková, Teplice

Soutěžní otázky na září:
1. Kdy proběhl 13. ročník Třebonických her?

2. Kde probíhá výstava Po stopě Karla Maye z cyklu Monarchie?

3. Žáci které školy získali bronz v krajském kole cyklistické soutěže?

Správné odpovědi na červnové otázky: 
1. Kdy proběhne vycházka do Kinského zahrady v rámci cyklu Kouzlo pražských 

 zahrad a parků? 

 Vycházka proběhla 18. 6. 2013.
2. K jakému výročí byla 4. 6. 2013 zahájena výstava v prostoru atria radnice? 

 4. 6. 2013 byla zahájena výstava k 10. výročí radnice.
3. Kde Praha 13 nabízí možnost rekreace?

 Praha 13 nabízí možnost rekreace v Penzionu Kozel ve Vrchlabí.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Martina Kroláková, Lužiny

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

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

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

připravila Petra Fořtová

Zářijová křížovka

Začátkem každého škol-

ního roku řeší většina 

rodičů problém, kde 

 sehnat pro své děti po-

můcky do školy. Jedním 

z řešení by pro mnohé 

z nich mohlo být Papír-

nictví Šali na tržišti 

Rondo – Lužiny. Jsou 

zde vždy velmi ochotni 

poradit a pomoci ...  TAJENKA, a to nejen školních pomůcek. Tento úžasný krámek je 

zásoben snad vším, nač si člověk vzpomene. Mají zde velký výběr batohů, tašek, pe-

nálů. Školní, kancelářské, výtvarné ale i kreativní potřeby. Mají úzkou spolupráci 

s místními školami, proto přesně vědí, čím mají být děti do školy vybaveny. Nakou-

píte zde ve velmi příjemném prostředí, kde se vám dostane osobního a profesionál-

ního přístupu. Neváhejte a přijďte sem i vy nakoupit pro své dítě na nový školní rok!

Papírnictví ŠALI, Bronzová 2/24, Praha 13 tržiště Rondo - Lužiny, směr na Centrální park.

Otevřeno: po – pá 9 – 18 hod., so 9 – 12 hod.
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Stodůlecký posel                       Informační zpravodaj Městské části Praha 13

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

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

Červnová tajenka: SPOKOJENÝ HOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Výherci: Alžběta Skrušná, Nové Butovice •  Werner Hug, Nové Butovice 

•  Markéta Zemanová, Stodůlky                              připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek 
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