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Podmínka účasti cizinců - občanů EU
- v komunálních volbách
Rozhodnutím prezidenta republiky
č. 207/2010 Sb., ze dne 18. 6. 2010, byly
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí.
Na území Prahy 13 budou ve dnech
15. a 16. 10. 2010 probíhat volby do Za-
stupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitel-
stva hl. m. Prahy. Podrobnější informace
k volbám přineseme v říjnovém STOPu
a na našich stránkách www.praha13.cz.

Důležitá informace pro občany ostat-
ních států EU:

Právo volit do zastupitelstva obce na
území MČ Praha 13 mají kromě státních
občanů ČR i státní občané členských států
EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli
věku 18 let, jsou v naší městské části při-
hlášeni k trvalému pobytu, nejsou u nich
překážky ve výkonu volebního práva a jsou
zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
O zápis do tohoto dodatku lze požádat
nejpozději do 13. 10. 2010 do 16.00 na
oddělení osobních dokladů a evidence
obyvatel u paní Magdy Přikrylové, popř.
paní Dagmar Suchomelové. Pokud občan
členského státu EU tuto žádost nepodá, ve
volbách hlasovat nemůže. Bližší informace
získáte na tel. 235 011 505, 235 011 421.

Jana Dvořáková,

vedoucí občansko-správního odboru

Prodej bytového fondu pokročil
do další fáze
Koncem dubna schválila Rada MČ Praha 13
výběr nejvhodnějších nabídek na zajištění
správy a prodeje bytového fondu, podaných
společnostmi Centra, a.s., a IKON, s.r.o. , se
kterými byly 24. 6. podepsány mandátní
smlouvy. Podrobnější informace včetně har-
monogramu jednotlivých kroků byly zveřej-
něny na www.praha13.cz v rubrice Prodej
bytových domů. Od počátku července se
provádí zaměřování jednotlivých bytů, které
je základem pro vypracování znaleckého
posudku a Prohlášení vlastníka budovy.

Zaměřování bylo ukončeno na konci
srpna a již zářijové zastupitelstvo by mělo
projednat Prohlášení vlastníka, které bude
poté ještě schváleno Magistrátem hl.
města Prahy a zapsáno do katastru nemo-
vitostí. V průběhu září a října obdrží
všichni oprávnění nájemci závaznou na-
bídku k odkoupení, která bude již obsaho-
vat přesnou výměru bytu, ale také kupní
cenu bytu včetně spoluvlastnického po-
dílu na společných prostorách a zastavě-
ném pozemku, která byla stanovena
znaleckým posudkem.

Iva Říhová, vedoucí oddělení majetku OMBAI

Nová možnost vyhledání ztraceného
kontaktu
Dne 1. 7. 2010 nabyla účinnost novela zá-
kona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel

a rodných číslech a o změně některých zá-
konů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění
pozdějších předpisů. Dle § 8b je umožněno
občanům požádat o zprostředkování kon-
taktu s jiným občanem, jehož adresu ne-
znají. Žádost o zprostředkování kontaktu je
možné podat i prostřednictvím našeho
úřadu na formuláři, který lze vyzvednout při
podání žádosti nebo nalézt na webových
stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Platí se správní poplatek ve výši 500 Kč.

Žádost může podat občan starší 15 let
na oddělení osobních dokladů a EO v úřed-
ních hodinách. Ministerstvo vnitra na
základě doručené žádosti osloví kontakto-
vanou osobu“, po jednoznačné identifikaci
v informačním systému evidence obyvatel
a sdělí jí kontaktní údaje osoby, která ji
hledá.„Kontaktovaná osoba“ nemá povin-
nost se s žadatelem zkontaktovat. V pří-
padě, že se kontakt neuskuteční, nevzniká
nárok na vrácení správního poplatku.

Darina Altmanová,

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Zákon zkomplikoval vítání občánků
a gratulace jubilantům
Novela zákona o evidenci obyvatel
č. 133/2000 Sb., v platném znění, umož-
ňuje občanům i úřadům získávat data ze
systému evidence obyvatel pouze v roz-
sahu nezbytně nutném a za podmínek
stanovených zákonem. Vítání občánků,
gratulace jubilantům a další občanské
obřady k těmto nezbytným úkonům ne-
patří, nejsou důvodem pro přístup k osob-
ním údajům, a proto nám bohužel
nezbývá, než přistoupit ke změně v orga-
nizaci občanských obřadů. Nadále mů-
žeme slavnostně přivítat občánky
s trvalým pobytem na území MČ Praha
13, narozené od 1. 7. 2010 pouze tehdy,
pokud nám jejich rodiče tuto skutečnost
oznámí. Stejný systém platí i pro agendu
jubilantů - pogratulovat občanům MČ
Praha 13, kteří dosáhnou věku 70, 75,
80, 85, 90 a více let, můžeme po 1. 7.
2010 pouze poté, co budeme o této sku-
tečnosti informováni jubilanty nebo jejich
příbuznými.

Chápeme, že je to velmi nepříjemná
informace, ale musíme akceptovat novou
právní úpravu. Oznámení k vítání občánků
přijímá paní Jana Veverková na telefonu
235 011 270, e-mail veverkovaj@p13.mep-
net.cz, oznámení o životních jubileích při-
jímá paní Eva Novotná, tel. 235 011 325,
e-mail: novotnae@p13.mepnet.cz.

Případně je lze doručit poštou nebo
osobně na adresu Úřad městské části
Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 5, oddě-
lení matrik, k rukám paní Veverkové, resp.
Novotné.

Jana Dvořáková,

vedoucí občansko-správního odboru

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části
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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.

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

RADA MČ PRAHA 13 mj.
SOUHLASILA
- s pořádáním akce Ekologická 13 s dopro-
vodným programem na Slunečním ná-
městí na pozemku parc. č. 2860/1, k. ú.
Stodůlky

SOUHLASILA
s předloženým záměrem Národní filmový
archiv - sídlo na pozemku parc. č. 1242/16
v katastrálním území Jinonice, Praha 5

SOUHLASILA
s předloženým záměrem Školní víceúče-
lový bazén, na pozemku parc. č. 2342/56
v k.ú. Stodůlky, Praha 5 a rozšíření
komunikace Herčíkova na pozemcích
parc. č. 2342/540, 2342/544,
2342/285, 2342/57, 2342/220 a 2342/537
vše k.ú. Stodůlky, Praha 5, za podmínky, že
v provozním řádu zařízení bude zapraco-
vána možnost využití parkovacích stání na
objektu bazénu pro rezidenty Velké Ohrady

SCHVÁLILA
ve smyslu ustanovení § 88 a § 95 zákona
o hl. m. Praze, a dle § 27 zák. č. 491/2001

Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, s při-
hlédnutím k počtu obyvatel a velikosti
územního obvodu Městské části Praha 13:
a) návrh na vytvoření jednoho volebního
obvodu na území MČ Praha 13 pro komu-
nální volby konané v roce 2010
b) návrh počtu členů Zastupitelstva měst-
ské části Praha 13 pro volební období let
2010 – 2014 na 35 členů zastupitelstva

SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem spol.
EKIS, s.r.o., k podlimitní veřejné zakázce
Parkoviště Stodůlky pro městskou část
Praha 13, na stavební práce ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení a návrh
smlouvy o dílo předložený spol. EKIS, s.r.o.

SCHVÁLILA
výběr nabídky podané uchazečem
spol. Zkrat, s.r.o., k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce ve zjednoduše-
ném podlimitním řízení Úprava
komunikace pro kolmá stání
a návrh smlouvy o dílo předložený společ-
ností Zkrat, s.r.o.

Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13

Formuláře k přídavkům na děti se již nebudou rozesílat
Úřad práce hl. m. Prahy oznamuje, že již nebudou rozesílány
formuláře pro prodloužení žádostí o dávky státní sociální pod-
pory přídavek na dítě a pěstounské dávky na období od
1. října 2010 (včetně potvrzení o studiu na období od 1. 9. 2010). K tomuto opatření se
přistupuje z úsporných důvodů. Veškeré formuláře jsou dostupné v úředních hodinách na
kterémkoli pracovišti státní sociální podpory, ale také na webových stránkách Minister-
stva práce a sociálních věcí - www.mpsv.cz.

Lhůta pro doložení vyplněných, případně potvrzených formulářů se nemění, je nadále
nejpozději do 30. 9. 2010 u potvrzení o studiu na školní rok 2010/2011 a do 31. 10. 2010
u dokladů o výši příjmů za r. 2009. Ivana Jahodová, vedoucí pracoviště

Aktuality z radnice
Sbíráme použité světelné zdroje
V červenci se v budově radnice objevil
nový příspěvek k ochraně životního pro-
středí - sběrná nádoba na použité svě-
telné zdroje. Můžete do ní odevzdávat
nefunkční výbojky, úsporné kompaktní
zářivky, trubicové zářivky do délky 40 cm
a světelné zdroje s LED diodami, které
sbírá a ekologicky likviduje pražská spo-
lečnost EKOLAMP, s. r. o. Nádoba je umís-
těna v blízkosti hlavního vchodu do
budovy radnice. Nepatří do ní rozbité
nebo poškozené světelné zdroje, ty je
nutné odevzdávat ve sběrných dvorech.

Aktuality z radnice
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Proč byl v Janského ulici na Velké
Ohradě nad základní školou v polovině
srpna zákaz zastavení?
V průběhu prázdnin jsme zahájili výstavbu
parkovacích ploch na dvou místech sídliště
Velká Ohrada. Obyvatele sídliště jsme před
zahájením prací informovali i prostřednic-
tvím letáku, který dostali do schránek.
První z projektů je rozšíření parkovacích
kapacit podél ulice Janského. Ulice bude
na čtyřech úsecích, zejména v prostoru nad
ZŠ Janského, rozšířena pomocí opěrných
stěn z košů s kamenivem. Tím vznikne při-
bližně 120 kolmých stání, která nahradí
současné podélné parkování. Vozidla již
navíc nebudou parkovat na komunikaci, ale
vedle ní, takže se zlepší průjezd ulicí Jan-
ského, která je hlavní okružní komunikací
okolo Velké Ohrady. Zákaz zastavení umís-
tila stavební firma před zahájením stavby
na základě rozhodnutí odboru dopravy.
Jakmile stavební firma převzala staveniště
a zahajovala přípravné práce, jako bourání
plotu a nutné kácení zeleně, muselo již být

hodli uspořádat na Slunečním náměstí
v Nových Butovicích akci s názvem Ekolo-
gická 13 s doprovodným programem. Měst-
ská část zde bude mít informační stánek
s brožurkami odboru životního prostředí
o místních přírodních zajímavostech, revita-
lizaci vnitrobloků, Centrálním parku,
ochraně přírody a třídění odpadu. Součástí
akce budou také stánky s nabídkou ovoce
a zeleniny a dalších ekologicky vyráběných
potravin. Akce se uskuteční zatím zkušebně
v průběhu dvou měsíců - září a října - vždy
ve čtvrtek od 14 do 20 hodin. Poprvé se
můžete zúčastnit 2. 9. a pak každý čtvrtek

na místě zakázáno zastavení,
i z toho důvodu, že by tam na-

příklad mohlo dojít k úrazu.
Zákaz zastavení musel být
umístěn také v nejbližším okolí
plochy mezi ulicemi Janského
a Tlumačovská na severní
straně sídliště, kde budujeme
parkoviště pro přibližně 90 aut.
Prosím tedy okolní obyvatele
o trpělivost a vzájemnou ohle-
duplnost při parkování. Zahá-
jení výstavby jsme záměrně
naplánovali na dobu prázdnin,
protože velká část obyvatel od-
jíždí na dovolenou. Omlou-
váme se také za hluk,
prašnost a zvýšený pohyb ná-
kladních automobilů. Parko-
viště při Tlumačovské ulici by
mělo být dokončeno na konci
září, stání podél Janského
nejpozději do poloviny října.
Zprovoznění nových parkova-
cích ploch zlepší průjezdnost ulice Jan-
ského a alespoň částečně zmírní
nedostatek parkovacích míst na Velké
Ohradě. Další opatření připravujeme.

Nechystáte se v Praze 13 zavést také
farmářské trhy, které jsou již v mnoha
pražských městských částech běžné?
Samozřejmě jsme zaregistrovali velký
úspěch farmářských trhů v Praze 6 a dalších
částech hlavního města a již několik měsíců
zvažujeme, jak něco podobného zrealizovat
také v našich podmínkách pro obyvatele
této městské části. Nakonec jsme se roz-

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Slovo šéfredaktora

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

V říjnu už se sice bude na první den letošního školního roku jen
vzpomínat, my se ale společně podíváme, jak ho letos v Centrálním parku odstar-
tovali naši prvňáčci. Také si připomeneme jednu z největších hudebních událostí,
a to Koncert pro park, který každoročně udělá definitivní tečku za prázdninami.
Další z tradičních akcí je Stodůlecký vodník pořádaný SDH Stodůlky. Letos již po-
osmé změří hasiči své síly v plavbě na raftu a v požárním útoku. Toto nezvyklé zá-
polení se uskuteční 4. září v Centrálním parku. Zářijovou událostí číslo jedna bude
bezesporu zahájení zcela unikátní výstavy Od jeskyně k modernímu městu. K vi-
dění bude od 7. září do konce října na Školním zimním stadionu Bronzová. Roz-
hodně se společně s námi zajděte podívat, jak vypadalo, vypadá a bude vypadat
místo, kde žijeme. Eva Černá

Vážení čtenáři,
prázdniny a dovolené máte už asi většinou za
sebou a ke konci se chýlí i letošní vrtkavé léto.
I o povodních se v tomto čísle STOPu zmiňu-
jeme v souvislosti s činností našich dobrovol-
ných hasičů. Dozvíte se také o dokončované
rekonstrukci Mlejna, revitalizaci vnitrobloků
a seznámíte se s hodnocením uplynulého
období z pohledu starosty Davida Vodrážky.

Zveme vás také k návštěvě zajímavé výstavy
o dějinách Prahy 13 (více na s. 7) a oblíbe-
ného festivalu Spiritual Fest (s. 37).

Někdy se stane, že svůj STOP ve schránce
nenajdete ani po skončení distribučního
týdne. Můžete se obrátit na distributora
na tel. 603 728 140, případně to oznamte
na informacích radnice.

Samuel Truschka, šéfredaktor

až do 21. října 2010. Na závěr průběh vy-
hodnotíme a podle úspěšnosti akce rozhod-
neme, zda v ní budeme pokračovat a jakou
formou. Přijďte se podívat!

Připravujeme.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”
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Přijďte se podívat na nábor této taneční skupiny. Irský, mo-
derní scénický tanec a Street dance jsou určeny pro všechny
věkové kategorie (od těch nejmenších až po dospělé) od za-
čátečníků po pokročilé. Výuku vedou zkušení lektoři.Kon-
takt: Kristína Pekárková – 737 685 067, www.osmirabel.cz.

po 6. a 13. 9. a st 8. a 15. 9. • 17.00–18.00
Zápis do Tanečního a Hudebního studia Dukát
V hale FZŠ Mezi Školami
Taneční studio Dukát - výuka moderního tance (baletu)
ve stylu disco, hip-hop, street-dance, video-dance, scénic-
kého tance pro věkové kategorie 4 - 6 let (pohybová pří-
prava), 6 - 10 a 10 - 15 let. Výuka 2x týdně 60 min. ve FZŠ
Mezi Školami, vždy v pondělí a ve středu (15 - 16 mladší,
16 - 17 hod. starší). Odborné vedení a choreografie Renata
Kubátová.
Hudební studio Dukát - výuka aktivní hry na klavír pro
věkovou kategorii 6 - 15 let různých stupňů pokročilosti.
Hodina 1x týdně ve FZŠ Mezi Školami v odpoledních hodi-
nách podle domluvy. Odborné vedení Inessa Lunová. Další
informace podá Irena Tabachová na tel. 603 553 279.

úterý 7. 9. od 16.00 – neděle 31. 10.
Výstava Od jeskyně k modernímu městu
Školní zimní stadion Bronzová
(v blízkosti metra Luka)
Městská část Praha 13 a Muzeum hl. města Prahy pro vás
připravily zcela ojedinělou výstavu s výstižným názvem
Od jeskyně k modernímu městu. Uvidíte mozaiku z dějin
naší městské části, kterou tvoří mj. fotografie, plány, doku-
menty, ale také archeologické nálezy. V průběhu výstavy

bude probíhat
pestrý dopro-
vodný pro-
gram. Otevřeno
bude denně
kromě pondělí
od 10 do 18
hodin. Vstup
volný, přístup
je bezbariéro-
vý. Více na str. 7.

úterý 7. a čtvrtek 9. 9.• 19.00–20.00
Zápisy do kurzů Aqua aerobiku
Ve vrátnici Gymnázia J. Heyrovského,
Mezi Školami 2475
Dámský klub Linie pořádá zápis na září 2010 – leden 2011.
1. lekce již tentýž den od 20.00 hodin. Více informací na tel.
602 805 633, klublinie@seznam.cz, www.klublinie.atlas-
web.cz.

středy 8. a 29. 9.• 15.00–17.00
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny
Archeologická 2256
Také v září nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí. Pro
děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky.
8. 9. - Magické září, 29. 9. – Indiáni, pro seniory je na čtvr-
tek 23. 9. od 15.30 připravena beseda s PhDr. Marií Křížo-
vou z Univerzity Karlovy na téma Jak jsem se potkala
s indiány. Od října bude pokračovat oblíbené Seznámení
s Koniášem a Jak na Internet. Přihlásit se lze u knihovníka
nebo telefonicky.

čtvrtek 9. 9.• 17.00–18.00
Zápis do Sportovního klubu Harmony
FZŠ Bronzová – vchod do tělocvičen
Sportovní klub Harmony zahajuje již 22. ročník Cvičení

s Motýlkem, které je určeno pro děti ve věku 6 – 12 let.
Cvičení probíhá každý čtvrtek od 17 do 19 hodin v tělo-
cvičně FZŠ Bronzová, plavání je každou středu od 15 do
16 hodin v bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského.
Cena za cvičení je 700 Kč/pololetí.
Více na www.dskmotylek.info.

pátek 10. 9.• 9.00
Ekoslunovrat 2010
Horní retenční nádrž v Centrálním parku
Tato akce je vyvrcholením již tradiční soutěže ve stavbě pla-
videl z PET lahví. Již podruhé vyzkoušejí funkčnost plavidel
sportovci – veslaři, a to v rychlostním závodu. Součástí
bude i bohatý doprovodný program.

pátek 10. a sobota 11. 9.
Ojedinělá výstava veteránů Mercedes-Benz
Mercedes-Benz, Bavorská 16, Stodůlky
Zveme vás do Prodejního a servisního centra Mercedes-
Benz ve Stodůlkách na neopakovatelnou a ojedinělou akci –
výstavu veteránů Mercedes-Benz. V pátek od 14 do 18
a v sobotu od 9 do 18 hodin si budete moci prohlédnout
skutečné veteránské unikáty - osobní, dodávkové i nákladní
vozy (sanitky, hasičská auta). Poprvé v ČR uvidíte také Pa-
tentwagen (motorová trojkolka sestrojená Carlem Benzem
v r. 1885, r. 1886 patentována - tento okamžik je považo-
vaný za zrod automobilu), kterým se budete moci svézt. Při-
praven je i doprovodný program. Vstup zdarma. Více na
www.praha.mercedes-benz.cz.

pátek 10. a sobota 11. 9. • 17.00
XIV. Stodůlecké pivnosti
Hostinec u Šimáčků na Malé Ohradě
V pátek v 17 hodin odstartují v pořadí již čtrnácté Stodů-
lecké pivnosti – slavnosti dobrého českého piva, jídla a zá-
bavy, tentokrát s mezinárodní účastí. Budete si moci vybrat
z 30 druhů zlatavého moku, které vám nabídne zhruba de-
sítka našich pivovarů. Dáváte-li přednost míchaným nápo-
jům, máte se na co těšit. Připraví vám je totiž dvojnásobný
mistr světa v míchání nápojů Zdeněk Javorský. Připravena je
také řada soutěží – hod sudem, pivní štafeta, držení tu-
pláku nebo gurmánské závody. Na zahradě nebo ve stanu
bude hrát nejen k poslechu řada kapel. V pátek např. Mí-
chačky Betonu, v sobotu vystoupí holandská skupina Holy
Water. Především dětem bude určeno sobotní dopoledne.
Čeká na ně nejen pohádka (11.00 hod.), ale také např. mo-
delování z marcipánu.

středa 1. – pátek 10. 9.
Zápisy do kroužků a klubů DDM Stodůlky
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Zápisy do kroužků a klubů pořádaných DDM Stodůlky na
volná místa stále pokračují. Nabízíme zájmové aktivity pro
malé děti, školáky, mládež i dospělé. Najdete u nás činnosti
v oblasti hudební, pohybové, jazykové, tvořivé, technické
a další speciální nabídky. Aktuální volná místa najdete na
www.ddmstodulky.cz nebo se můžete informovat na tel.
251 620 266.

čtvrtky 2. 9. – 21. 10.• 14.00–20.00
Ekologická třináctka
Sluneční náměstí, Nové Butovice
Nabídka ovoce, zeleniny a dalších ekologicky vyráběných
potravin, ale také informační stánek s brožurkami odboru
životního prostředí o místních přírodních zajímavostech,
ochraně přírody nebo třídění odpadu. To všechno bude sou-
částí akce Ekologická třináctka, která se v září a říjnu zatím
zkušebně uskuteční vždy ve čtvrtek.

sobota 4. 9. • 9.00
VIII. Stodůlecký vodník
Retenční nádrž v Centrálním parku
SDH Stodůlky pořádá v pořadí již osmý ročník nezvyklého
zápolení dobrovolných hasičů. Soutěž se skládá ze dvou
částí - plavby na raftu po rybníku a požárního útoku. Pre-
zence je v 8.15 hod. Občerstvení je zajištěno.
Více informací najdete na www.sdhstodulky.ic.cz.

neděle 5. 9.• 16.00
Letní pódium
Domov sv. Karla Boromejského, Řepy
Na koncertu pro domov vystoupí Vladimír Mišík a ČDG,
Tap Tap Orchestr. V případě špatného počasí se koncert
uskuteční v sále přilehlé sokolovny. Připraveny jsou
aktivity nejen pro děti. Více na www.domovrepy.cz.

pondělí 6. 9.
Startují pravidelné kurzy v rodinném
centru Andělky
K Zahrádkám 22, Stodůlky
Vzdělávací a relaxační program pro rodiče i děti, například
cvičení s dětmi, hudební škola Yamaha, angličtina pro malé
i velké, jóga a mnoho dalších. Pro rodiče s více dětmi zajiš-
těno hlídání sourozenců "aktivních" dětí. Více na www.an-
delky.cz, tel. 731 475 481.

pondělí 6. a čtvrtek 9. 9. •15.00– 19.10.
První hodiny plavání, zápis nových členů
Bazén Gymnázia J. Heyrovského, Hůrka
Přijímáme děti od 4 let - neplavce až pokročilé. Plaveme
každé pondělí a čtvrtek od 15 do 19 hod. Více informací na
www.plavani-taborska.cz nebo na tel. 606 918 442.
Rezervace míst předem.

pondělí 6., čtvrtek 9. a úterý 14. 9. •15.00 – 18.00
Tanec pro všechny v TS Mirabel
FZŠ Trávníčkova 1744, Luka
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sobota 11. 9. • 9.00
Memoriál J. Holečka
Sportovní areál Třebonice
Soutěží se v požárním útoku a ve štafetě na součet časů. Ka-
tegorie muži, ženy, děti. Přijďte je povzbudit.

sobota 11. 9. • 12.00
Pohádkový les v Prokopském údolí
Start v in–line parku vedle nákupního centra
Galerie Butovice
Na účastníky čeká kouzelná cesta pohádkovým lesem, na
které potkají nejrůznější pohádkové postavičky a strašidla.
Pro větší pohodlnost jsme připravili tři různé trasy o různých
délkách. Ve stejnou dobu – tedy ve 12 hodin - vypukne bo-
hatý doprovodný program a rozjedou se atrakce a další při-
pravené aktivity. Vstupné činí 50 Kč. Záštitu nad akcí převzal
starosta Prahy 13 David Vodrážka. Pro všechny děti je při-
praven dárkový balíček a pro všechny návštěvníky program
až do 21. hodiny. Více na www.galerie-butovice.cz nebo
www.rtcproduction.cz.

neděle 12. 9.• 10.00
Cyklistický závod Stodůlky – Karlštejn - Stodůlky
Start u Avtoexportu ve Stodůlkách
Již XXVIII. ročník amatérského cyklistického závodu pořádají
Cyklistický spolek Stodůlky ve spolupráci s Městskou částí
Praha 13 a společností Piccollo, spol. s r.o. Prezence závod-
níků bude od 8.00 do 9.45 hod. ve Spolkovém domě
v ul. K Vidouli ve Stodůlkách. Trať závodu: Stodůlky - Řepo-
ryje - Zadní Kopanina - Ořech - Chýnice - Kuchař - Karlík -
Dobřichovice - Lety - Mořinka - Mořina - Hlásná Třebaň -
Karlštejn - Hlásná Třebaň - Mořina a dále po tradiční trase
přes Kuchař do Řeporyj. Cíl je v Řeporyjích, ulice Krteňská,
na vrcholu stoupání. Podrobnosti k závodu získáte na
www.csstodulky.cz nebo na tel. 235 512 438.

pondělí 13. 9.• 19.00
Hostem Slávka Klecandra bude bluesman
Jan Spálený
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
První poprázdninové pokračování koncertů z cyklu Třinác-
tého na třináctce bude mít vzácného hosta. Tentokrát jím
bude hudební dramaturg a moderátor, zpěvák, skladatel,
textař a multiinstrumentalista, s Petrem Kalandrou zaklada-
tel slavného ASPM, bluesman Jan Spálený. Vstupné je dobro-
volné a vstup bezbariérový. Tento večer finančně podpořila
Nadace Život umělce. Místa je možné si rezervovat do ne-
dělní půlnoci 12. 9. na mailové adrese 13na13@centrum.cz.

pondělí 13. a úterý 14. 9.
Zápis do kroužků keramiky v Atelieru KeramBa
Kettnerova 2053
V roce 2010/2011 budou otevřeny 2 termíny: pondělí
a čtvrtek vždy od 16.30 do 18 hodin. Cena kroužku polo-
letně je 1 400 Kč (12x 1,5 hod.). Více na www.keramba.com
nebo tel. 603 593 097.

úterý 14. 9.• 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Křesťanský sbor a Římskokatolická farnost sv. Jakuba St.
ve Stodůlkách vás zvou na večer z cyklu Prokopská zasta-
vení. Téma: Turínské plátno - svědek němý, ale výmluvný.
Večerem bude provázet Petr Mecl. Vstup bezbariérový,
vstupné dobrovolné.

středa a pátky od 15. 9.
Cvičení pro maminky s hlídáním a programem
pro děti

SportCentrum Nové Butovice, Ovčí hájek
Maminky na mateřské dovolené, které by si rády zacvičily,
ale chybí jim hlídání pro dítko, mají od 15. září ojedinělou
možnost začít navštěvovat hodiny alpinningu a spinningu.
Právě pro ně a jejich ratolesti jsou připraveny speciální
lekce. Zatímco maminky si budou pod vedením zkušených
instruktorů nerušeně užívat spinningu či alpinningu, jejich
dětem se bude v té samé době věnovat cvičitelka v jiném
sále, kde společně prožijí hodinu plnou her, legrace, sportu
a zábavy. Lekce budou probíhat vždy ve středu od 16.00
hodin a v pátek od 9.30 hodin. V září budou ve SportCentru
Nové Butovice probíhat zcela zdarma i ukázkové hodiny
spinningu, alpinningu a aerobiku. Více na www.sport-buto-
vice.cz, v případě jakýchkoli dotazů pište na Kristyna.reza-
cova@seznam.cz.

středa 15. 9.• 17.30
Seznamovací odpoledne s tenisem
Základní škola Klausova
Akce Tenisové školy Tallent je určena všem dětem MŠ a ZŠ
a jejich rodičům. Seznámíte se se začátky tenisu, kvalifiko-
vaní trenéři vysvětlí dětem tenisové základy, správné držení
rakety a postavení k míči. Poradí i rodičům, jakým způso-
bem mohou dětem v jejich dovednostech pomáhat. V rámci
doprovodné soutěže děti získají věcné ceny a diplomy. In-
formace získáte na www.tallent.cz nebo na tel. 224 815
871, 603 527 172.

sobota 18. 9.• 10.00
Super den 2010
Areál Helppes – Motol, roh Plzeňské
a Zahradníčkovy ulice
Na této akci s bohatým programem pro děti i dospělé
budou opět psí pomocníci, kteří prošli výcvikem, slavnostně
předáni do rukou handicapovaných majitelů. I letos převez-
mou patronát nad psími maturanty známé osobnosti
a čestní členové Helppes. Přijďte se společně pobavit
s Annou K., D. Kobzanovou, M. Kubišovou, L. Vondráčkovou
a dalšími. Vstupné je dobrovolné. Více na www.helppes.cz,
info@helppes.cz.

sobota 18. a neděle 19. 9.• 14.00
Spiritual Fest 2010
Komunitní centrum sv. Prokopa, Spolkový dům
Zveme vás na dvoudenní mezinárodní festival afroameric-
kých spirituálů s názvem Spiritual Fest 2010, který se koná
18. září v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovi-

cích a 19. září ve Spolkovém domě, K Vidouli 727.
Více na str. 37.

neděle 19. 9.• 9.30
Pražské cyklozvonění
Hráz rybníka pod stanicí metra Luka
Zveme vás na 4. ročník cyklojízdy z Centrálního parku Prahy 13
s cílem na zábavním odpoledni na Císařské louce v Praze 5.
Tradiční cyklojízda pro rodiny s dětmi od 7 let je součástí
Evropského týdne mobility v Praze. Více na str. 19.

pondělí 20. 9.• 9.00 a 10.00
Ukázkové hodiny hudební školy Yamaha
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa
Výuka HŠ Yamaha je vhodná pro děti ve věku 4 měsíce až
4 roky. Náplní hodiny je zpěv, rytmika, používání jednodu-
chých hudebních nástrojů nebo pohybové vyjádření. Hodina
je určena max. pro 12 dětí v doprovodu rodiče. Místa pro
ukázkové lekce si proto rezervujte nejpozději do 17. 9.
mailem na pavla_mendlova@centrum.cz nebo
na tel. 777 155 982 u lektorky Pavly Mendlové.

pondělí 20. 9.• 10.00
Hudební dopoledne
Stacionář v Domově sv. Karla Boromejského, Řepy
Klasickou a lidovou hudbu hrají a zpívají studenti JAMU.
Více na www.domovrepy.cz.

úterý 21. 9.• 10.00• 9.50–12.00
Vaříme zdravě dětem - Dobromysl potěší naši chuť
i mysl
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa
V září začínáme výjimečně až 3. úterý v měsíci od října
pak vaříme vždy každé 2. úterý. Společně si připravíme
kukuřičnou polentu s omáčkou z rajčat a dobromysli,
ochutnáme i léčivý
čaj z dobromysli
pro dobrou náladu.
S sebou zástěrky.
Vstupné 170 Kč.
Nahlášení den pře-
dem M. Dobromile
- SMS na tel. 775
690 806.

středy 22. 9. – 1. 12.
Dopolední kurzy Alfa nejen pro maminky s dětmi
a seniory
Komunitní centrum sv.Prokopa, Nové Butovice
Na kurzech Alfa se můžete seznámit s křesťanstvím zajíma-
vým a zábavným způsobem. Můžete zde najít nové přátele,
maminky mohou přijít s kočárky až do sálu a větší děti si ne-
chat hlídat. Přihlásit se můžete na celý kurz nebo přijít jen na
jedno dopolední setkání. V případě zájmu se můžete přihlá-
sit na knihovna@centrumbutovice.cz nebo na tel. 251 613
969 či 251 627 400.
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středa 22. 9.• 14.00–18.0
Den otevřených dveří
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Srdečně zveme všechny zájemce na prohlídku školy. Můžete
se zúčastnit také besedy s vedením školy a studenty.
V rámci dne otevřených dveří představí naši žáci podzimní
líčení, podzimní kuchyni a barmanský kurz.

středa 22. – neděle 26. 9.
Certifikovaný barmanský kurz
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Cena pro veřejnost je 4 900 Kč, pro studenty 3 500 Kč. Kurz je
ukončen certifikátem. Bližší informace na www.barhigh.com
nebo na tel. 604 791 142.

čtvrtek 23. 9.• 17.00–19.00
115. Klub rodičů STaN
FZŠ Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Program: Péče o nadané ve světě 2010 - zajímavosti z po-
hledu členů Společnosti pro talent a nadání (STaN). Co je
dobré vědět, abychom (rodiče a učitelé) předešli zbytečným
problémům ve výchově a výuce nadaných dětí. Aktuální in-
formace z mezinárodních konferencí ICIE a ECHA 2010
a z dalších zdrojů. Více na www.talent-nadani.cz.

pátek 24. 9.• 9.30 a 11.30
Přednáška OS ROST - Zdravá výživa kojenců
a batolat
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa
O zdravé výživě matky při kojení, o vaření pro nejmenší děti,
použití bylinek při prevenci i léčení nemocí přednáší Magda-
léna Dobromila. Hlídání dětí zajištěno. Cena 80 Kč. Přihlásit
se můžete na ovc@post.cz, více na www.mcprokupek.cz.

neděle 26. 9.• 18.00
Zahájení koncertní sezóny
Kostel sv. Rodiny, Domov
sv. Karla
Boromejského, Řepy
Představí se Trio Sírius (Viktorie
Večerová – viola, Vladimír Sůva
– violoncello, Jiří Skuhra –
flétna). Více na www.domo-
vrepy.cz.

pátek 1. 10.• 9.30–11.30
Pravidelný program Mrňátka a Miminka
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru

sv. Prokopa
Nově zavádíme do pátečních programů souběžně s řízeným
programem pro chodící děti Mrňátka i blok pro miminka.
Volná herna bude k dispozici všem společně.

sobota 2. 10.• 15.00–18.00
Podzimní exkurze do bylinkové zahrádky
- pro rodiny s dětmi
Kemp Drusus, Třebonice
Povídání o podzimních plodech pro zdraví s prodejem vý-
robků z rakytníku. Pro děti bojovka. Jídlo na ohni, nově
možná exkurze pro tatínky do třebonického rukodělného pi-
vovárku s ochutnávkou piva. Akce se bude konat i za horšího
počasí. Vstupné 160 Kč za rodinu. Prosím o nahlášení nejpoz-
ději den předem M. Dobromile - SMS na tel. 775 690 806.

pondělí 4. 10. – pondělí 11. 10.
Podzimní dětská burza
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Burza oblečení, hraček a sportovních potřeb. Přineste věci,
které chcete prodat nebo přijďte nakoupit pro své děti.
Na naší burze nemusíte u svého zboží během prodeje stát,
o vše se postaráme za vás. Podrobné informace najdete na
www.modrasek.tk.

pondělky 4. 10. – 22. 11.• 19.00
Vyjděte si osmkrát na rande
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zveme vás na nový program Manželské večery, který orga-
nizuje Křesťanské společenství Praha ve spolupráci s Komu-
nitním centrem sv. Prokopa.Čeká vás osm večerů
v příjemném prostředí. Začínáme večeří, poté následují pro-
mluvy vedoucího řečnického páru, a pak to nejdůležitější -
rozhovory v soukromí jen mezi vámi dvěma. Kurz je založen
na biblických principech. Cena kurzu pro pár je 1 500 Kč.
Své závazné přihlášení či dotazy směrujte do 1. října na tel.
604 436 377. Kurz povedou Jan a Milada Frolíkovi.
Více na www.manzelskevecery.cz.

úterý 5. 10.• 10.00–12.00
Výtvarka pro nejmenší – větrníček
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa
Voskovky, vodovky, veselé barvičky, pracovní oblečení, pře-
zutí a svačinu s sebou. Kontakt: Lenka, tel. 777 647 614.

úterý 5. 10.• 17.00–18.00
Zápis do Renesance
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Zápis do hudebně-pohybové výchovy Brouci (děti 3 -7 let,
bez rodičů) hudební školy Renesance. Dítě je zapsáno po vy-
plnění přihlášky a úhradě školného. Zahájení výuky hu-
dební školy Renesance bude v úterý 12. 10. v 17.00. Do
naplnění kapacity můžete děti přihlásit i v průběhu školního
roku. Více na www.renesance.info nebo na tel. 608 323 620.

sobota 16. 10.• 13.30
Jízda k ukončení sezony
Dobříč
Cyklistický spolek Stodůlky zve fanoušky cyklistiky na Jízdu
k ukončení sezony. Start je v obci Dobříč. Jede se po známé
trase Nučice, Loděnice (rychlostní prémie), Sv. Ján, Bubovice
(vrchařská prémie) a dále pak přes Rudnou směr Sobín.
Délka vyjížďky je cca 40 km, trasa není náročná a jede se
v jedné skupině. V případě špatného počasí se akce koná
17. 10. od 10.00. Více informací na www.csstodulky.cz,
css@csstodulky.cz.

připravila Eva Černá

Kalendář akcí záříKalendář akcí
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PROGRAM DOPROVODNÝCH AKCÍ
8.9. st 16.00 Luční květy, škola japonských bojo-

vých umění a kultury (J. Mádl)
9.9. čt 16.00 Kühnův dětský sbor

11.9. so 14.00 Od Stodůleckého kostela na buto-
vické hradiště - archeologická vy-
cházka - sraz u kostela sv. Jakuba st.
ve Stodůlkách

14.9. út 16.00 ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny
15.9. st 15.00 Kultura do ulic - koncerty začínají-

cích kapel
16.9. čt 16.00 Akademie aerobiku, Genealogická

společnost
21.9. út 16.00 ZŠ Mládí
22.9. st 16.00 Společnost pro talent a nadání

(STaN) a Mateřské centrum
Prokůpek

23.9. čt 16.00 Český červený kříž
25.9. so 14.00 Za románskými kostely z Řeporyjí

na Krteň - archeologická vycházka -
sraz u kostela sv. Petra a Pavla
v Řeporyjích

26.9. ne 13.00 DEN HASIČŮ se soutěžemi a ukáz-
kami zásahu

29.9. st 16.00 ZŠ s RVJ Bronzová
30.9. čt 16.00 Komunitní centrum sv. Prokopa

a vystoupení taneční skupiny
SANDRA

1.10. pá 13.00 DEN SENIORŮ
2.10. so 14.00 Co přinesl archeologický výzkum

vznikajícího Západního Města?
- přednáška s komentovanou pro-
hlídkou archeologické části výstavy

5.10. út 16.00 FZŠ Brdičkova
6.10. st 16.00 KNIHOVNA
7.10. čt 16.00 Pěvecké sbory Noctuella, Carmina

Vocum
9.10. so 14.00 Seznamte se s archeologií -

program pro děti i dospělé
12.10. út 16.00 FZŠ Trávníčkova
13.10. st 16.00 FZŠ prof. O. Chlupa
14.10. čt 16.00 KD MLEJN a vystoupení taneční sku-

piny SANDRA
19.10. út 16.00 ZŠ Janského
20.10. st 16.00 ZŠ Klausova
21.10. čt 16.00 Liga lesní moudrosti a vystoupení

taneční skupiny SANDRA
23.10. so 14.00 Pošťácká pohádka - divadlo

pro děti
26.10. út 16.00 FZŠ Mezi Školami

Městská část Praha 13 a Muzeum hl. města
Prahy vás srdečně zvou na výstavu Od jeskyně
k modernímu městu – mozaika z dějin Prahy 13,
která vás seznámí s historií a zajímavostmi místa,
kde žijete, a to od počátků pravěkého osídlení až do dnešní doby.

� V první části výstavy se můžete seznámit
s archeologickými nálezy a poznatky o životě
našich předchůdců, které přinesly archeolo-
gické výzkumy na území naší městské části.
Některé byly objeveny již před více než
sto lety, většina je ale odkrývána
při novodobých stavbách
obytných i rodinných
domů, obchodních a admi-
nistrativních center, silnic
či inženýrských sítí. Území
Prahy 13 patří v rámci celé
Prahy k oblastem s největ-
ší koncentrací stop pravě-
kého osídlení. Díky přízni-
vým přírodním podmínkám
tu nacházíme hustou síť ar-
cheologických lokalit
z téměř všech období pravěku
především v okolí Prokop-
ského a Dalejského potoka.
Na výstavě najdete vedle ke-
ramických nádob i nástroje
a zbraně z kamene, kostí
a kovů, bronzové šperky
a nechybí ani jeden z nejstarších nálezů pra-
věkého zlata v Praze.
� Druhá část začíná v raném středověku,
věnuje se prvním písemným zmínkám i nej-
starším stavebním památkám – románským
kostelíkům. Dále se stručně seznámíte s his-
torií Stodůlek, Třebonic a nejbližšího okolí
od Motola po Řeporyje a Butovice. Největší

část dobových dokumentů, fotografií a map
představuje obyvatele regionu v průběhu dru-
hé poloviny 19. století až do roku 1974, kdy

se oblast stala součástí hlavního města.
V expozici je vystavena např. také hasič-

ská stříkačka „koňka“ třebonických
hasičů z roku 1896.

� Třetí část výstavy je zaměřena
na dějiny Stodůlek a Jihozá-

padního Města od připoje-
ní k Praze. Uvidíte foto-

grafie z výstavby sídliště
a metra i zajímavosti
ze života současné
Prahy 13. Závěr je

věnován několika po-
hledům do budoucnosti,

zejména v oblasti vznikající-
ho Západního Města.

Vystavované exponáty, do-
kumenty a fotografie pochá-
zejí z Muzea hlavního města
Prahy, z archivu Městské části
Praha 13, Národního archivu
ČR, Archivu hl. města Prahy,

osobního archivu Ing. arch. Ivo Obersteina, ar-
chivu Metrostavu a od dalších institucí a osob.

Výstava je k vidění od 7. září do 31. října
denně kromě pondělí od 10.00 do 18.00
v prostorách Školního zimního stadionu
Bronzová v ulici U Jezera, nedaleko sta-
nice metra B Luka. Vstup je volný. Jste
srdečně zváni!

Bronzový puklicovitý nánožník
z keltského pohřebiště poblíž

jinonického zámečku
(mladší doba železná)

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pon-
dělí 6. září v 16.00 hodin.

Zveme vás také na archeologické vycházky
a doprovodné akce, které budou v době ko-
nání výstavy probíhat na zimním stadionu:

FO
TO

:I
.K

YN
CL

,M
UZ

EU
M

HL
.M

.P
RA

HY

Zlatá kličkovitá záušnice z výbavy
hrobu únětické kultury (starší

doba bronzová), objeveného před
stavbou sídliště Nové Butovice.
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Velká rekonstrukce Kulturního
domu Mlejn ve Stodůlkách se
blíží ke svému závěru. V jejím
průběhu jste mohli být svědky
demontáže původního nevzhled-
ného pláště budovy a demolice
většiny příček až na holý železo-
betonový skelet, a poté dobudo-
vání objektu zcela nové kvality.
Nový Mlejn je účelná a hezká
stavba, která zapadá do okolního
prostředí a svým vybavením od-
povídá současným nárokům na
moderní kulturní zařízení. Větší
článek o nové budově přinese
STOP po jeho slavnostním zno-
vuotevření.

V tomto článku bych se ale
chtěl soustředit na jeden aspekt

této unikátní stavby, a sice na
jeho mimořádnou energetickou
úspornost. Součástí komplexní
rekonstrukce Mlejna byl totiž
projekt „Energetická opatření
v rámci rekonstrukce KD Mlejn“,
spolufinancovaný z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu
Praha – Konkurenceschopnost.
V průběhu realizace projektu
byla postupně provedena řada
prací vedoucích ke snížení ener-
getické náročnosti celého ob-
jektu. Byl vyzděn a zateplen
obvodový plášť, zateplena střecha
a podlahy a instalována nová
okna a dveře s nízkým prostupem
tepla. Důmyslný systém tepel-

ných čerpadel a vzduchotechniky
je výborným příkladem využití
alternativních zdrojů energie.
I tato moderní zařízení jsou již
hotova a čekají na své spuštění.

KD Mlejn je nejvýznamnějším
kulturně-vzdělávacím zařízením
naší městské části a jeho význam
přesahuje její hranice. Věříme, že
mnozí z vás se již těší na oka-
mžik, kdy začne opět fungovat
na původním místě, ale ve zcela
novém prostředí zrekonstruova-
ných prostor. Předání stavby je
naplánováno na druhý zářijový
týden a postupně bude zahajo-
ván zkušební provoz. Zmíněný
projekt energetických opatření
KD Mlejn bude dokončen podle
naplánovaného harmonogramu
na konci října tohoto roku. Jeho

výsledkem bude výrazné snížení
energetické náročnosti kultur-
ního domu, přičemž bude
využito i obnovitelných (ekolo-
gicky příznivějších) zdrojů ener-
gie. Je potěšující, že na tyto
pozitivní změny se podařilo díky
zmíněnému projektu získat přes
46 miliónů korun z fondů Ev-
ropské unie. Podrobnosti o pro-
jektu najdete na adrese
www.praha13.cz/Mestska-
cast/Evropske-fondy.

Libor Hakl, koordinátor fondů EU, ÚMČ Praha 13

V závěrečné fázi je také projekt
„Revitalizace sídlištních vnitro-
bloků, o kterém se ve STOPu již
mnohokrát psalo. Městské části
Praha 13, která akci realizuje
a spolufinancuje, se díky kvalitně
zpracovaným projektům podařilo
zajistit, že převážná část finan-
čních prostředků, více než 38 mi-
lionů korun, plyne z evropských
dotací, konkrétně z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
Tento typ projektů má svá pevná
pravidla a jedním z nich je i ter-
mín ukončení pro-
jektu, který je
naplánován na
30. září 2010. Pře-
dání jednotlivých
staveb proběhne již
v pondělí 6. září
a v nejbližší době
budou všechny re-
vitalizované vnitro-
bloky plně sloužit
svému účelu.

V poslední
etapě projektu
proběhly sadové

a parkové úpravy, instalace od-
padkových košů a laviček
a umělého povrchu na hřišti
ve vnitrobloku Chalabalova ve
Stodůlkách. V lokalitě Brdič-
kova – Amforová byly dokon-
čeny sportovní plochy
a oplocení, založeny trávníky
a vysazeny dřeviny, dokončena
lezecká stěna a odpočinkové
zóny. Kompletně dokončena
byla sportoviště a vysazeny dře-
viny a květiny ve vnitrobloku
Bellušova. Zde se dokončuje za-

ložení trávníků a instalace lavi-
ček a odpadkových košů.

Bohužel ještě před dokončením
se setkáváme s velmi nemilou
skutečností - s ničením nového
vybavení vnitrobloků. Již bylo po-
ničeno oplocení ve vnitrobloku
Bronzová, zmizely odpadkové
koše v Amforové, odcizeny byly
také lavičky ve vnitrobloku Chala-
balova. Jsou ničeny keramické
mozaiky, nalézáme rozježděné
trávníky, posprejované lavičky a
informační tabule, mizí atypické

sedáky na lavičkách. Žádáme tedy
důrazně vandaly, aby zanechali
poškozování upravených a vyba-
vených hřišť a zelených ploch
a ostatní občany prosíme o všíma-
vost a případné informování poli-
cie. Je potěšitelné, že vnitrobloky
jsou hezčí a barevnější a že posky-
tují dětem více prostoru ke hrám,
obyvatelům k aktivnímu i pasiv-
nímu odpočinku. Také věříme, že
díky novým výsadbám dřevin
i květin projekt přispívá ke zlep-
šení mikroklimatu. Vznikly nové
parčíky, které mají moderní mo-
biliář. Původní šeď starých be-
tonů nahradily nové materiály
v pestřejších barvách. Velmi si
přejeme, aby vydržely hezké a
sloužily obyvatelům okolních
domů co nejdéle.

Libor Hakl, koordinátor fondů EU

Mlejn po rekonstrukci uspoří energii

Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti
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Šest sídlištních vnitrobloků omládlo
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Vážení spoluobčané,
konec každého volebního období je pro sta-
rostu i ostatní volené zástupce vhodnou
příležitostí pro zhodnocení uplynulých čtyř
let. V dnešní době jsou čtyři roky velmi
krátká doba a zdá se, jakoby to bylo včera.
Přesto se toho mnoho událo, mnohé věci se
v Praze 13 změnily a věřím, že nejen z mého
pohledu, ale i pro většinu občanů městské
části šlo převážně o změny pozitivní.

Výkon státní správy
V rámci Úřadu městské části jsme se soustře-
dili na rozšiřování a zvyšování kvality služeb
pro občany. Přistoupili jsme k využívání mo-
delu kvality CAF, který spočívá mimo jiné
v každoročním důkladném sebehodnocení
úřadu. Od roku 2005 jsme již šestkrát získali
ocenění od Ministerstva vnitra za kvalitu ve
veřejné správě – v posledních letech cenu
„Organizace dobré veřejné služby“ a další
ocenění za inovace.

V březnu 2007 byl na naší radnici slav-
nostně zahájen provoz prvního Czech
Pointu v České republice. Pracoviště Czech
Pointu je velmi využívané – např. v roce
2009 vydalo celkem 17 676 stran výpisů
z veřejných registrů, z toho například
4 075 výpisů z rejstříku trestů.

V květnu 2009 bylo na radnici otevřeno
Informační centrum pro podnikatele
a v květnu 2010 byl zprovozněn modernizo-
vaný vyvolávací a rezervační systém, který
umožňuje objednat si termín návštěvy na ně-
kterých pracovištích radnice po internetu.

Investice a evropské fondy
I v letech 2007 a 2008 se nám podařilo udr-
žet přebytkový rozpočet. V roce 2008 byl
přebytek tak výrazný, že jej bylo možné zapo-
jit do rozpočtu roku 2009 (proto skončilo
hospodaření v roce 2009 zdánlivým účetním
schodkem, který však byl kryt přebytkem
hospodaření z předchozího roku).

Pokračovala vzrůstající tendence investič-
ních výdajů městské části. V roce 2007 to
bylo něco přes 131 miliónů, v roce 2008 již
přes 208 miliónů, v roce 2009 více než 356
miliónů a do konce letošního července bylo
na investice vydáno již 173 miliónů korun.

Co bych ale rád zdůraznil, že kromě pro-
středků získaných z prodeje bytů a dotací od
hlavního města a státu se nám díky dobrým
projektům podařilo získat poměrně velké
prostředky ze strukturálních fondů EU. Zís-
kali jsme tak 38 miliónů na projekt revitali-
zace vnitrobloků, 50 miliónů na energetický
projekt při rekonstrukci Mlejna a 189 mili-
ónů na obrovský projekt energetických úspor
a zateplení 15 školních budov, který se právě
uskutečňuje. U několika škol byla vybudo-
vána moderní hřiště s umělou trávou a bě-
žecké dráhy. Základní škola Mládí byla jako
první základní škola zateplena.

Podařilo se zrekonstruovat polikliniku Jan-
ského na Velké Ohradě, kde navíc vznikl pro-

stor pro úřadovnu České pošty, která na
tomto sídlišti chyběla. Největší stavební
investicí tohoto období je ale komplexní
rekonstrukce Kulturního domu Mlejn ve
Stodůlkách, kterou ocení milovníci hudby
a divadla z celé Prahy. Stalo se z něj krásné
moderní kulturní zařízení, ve kterém právě
začíná zkušební provoz.

Pokračujeme v prodeji bytů
Vždy jsme se snažili udržovat naše bytové
domy v dobrém stavu, u celé řady bytových
domů jsme přistoupili k výměně oken,
opravám lodžií, výměně výtahů a zateplo-
vání fasád. Přesto jsem zastáncem názoru,
že nejlépe je o domy postaráno, když jsou
ve vlastnictví svých obyvatel. Proto jsme
v letech 2006 - 2009 na základě rozhodnutí
zastupitelstva úspěšně zrealizovali prodej
dalších 32 technologických celků (více než
3 000 bytů) oprávněným nájemcům. Získali
jsme tak významné prostředky na investiční
záměry a současně umožnili obyvatelům
domů, aby mohli sami rozhodovat o jejich
opravách a modernizaci. Následně jsme
zahájili přípravné práce směřující k prodeji
zbývajících přibližně 1 700 bytů. Nyní se
dokončují znalecké posudky a nájemcům
bude zaslána závazná nabídka s konkrétní
cenou.

Životní prostředí
Tato oblast je u nás dlouhodobě velmi prefe-
rovaná. Na komplexní péči o veřejnou zeleň
bylo opět vynaloženo celkem 180 miliónů
korun, z toho údržba hřišť, laviček, umísťo-
vání a vyvážení odpadkových košů stály
12,5 miliónu. Investice byly také výrazné –
65 miliónů do rekonstrukcí a budování dět-
ských hřišť a sportovišť, 22 miliónů na par-
kové a sadové úpravy a 13 miliónů na
vodohospodářská zařízení. Kromě toho jsme
uskutečnili již zmíněnou revitalizaci šesti vni-
trobloků za celkem 60 miliónů korun s téměř
dvoutřetinovou podporou z fondů EU.
Z nových dětských hřišť bych rád zmínil
první bezbariérové hřiště v Praze ve vnitro-
bloku Dominova – Běhounkova nebo hřiště
s posilovnou pro seniory na Vidouli.

Pokračovali jsme v budování Centrálního
parku, kde kromě oblíbeného minigolfo-
vého hřiště vznikla sociální zařízení, dvě
sportovní hřiště s venkovní posilovnou
i velké dětské hřiště u rybníka. Ve spodní
části parku byly zase instalovány prvky
k odpočinku.

Bezpečnost
Přestože trestná činnost v Praze údajně
klesá, je bezpečnost stále jednou z našich
priorit. Nadále pokračovala velmi dobrá
spolupráce se státní i městskou policií.
Zajistili jsme další opatření v oblasti bez-
pečnosti dopravy – několik světelných kři-
žovatek a v poslední době přechody se
středovým ostrůvkem. Podporovali jsme

také činnost obou našich sborů dobrovol-
ných hasičů. Jsem velmi rád, že stodůlečtí
hasiči dostali nové zásahové vozidlo a oba
sbory speciální dodávkové Fordy pro menší
zásahy. V současné době se dokončuje hasič-
ská zbrojnice pro SDH Stodůlky.

Školství, sociální věci
Školství je jednou z velmi sledovaných
oblastí, je na velmi dobré úrovni a máme
vynikající pedagogy. Již jsem se zmiňoval
o investicích do školních budov. Díky bez-
problémovému sloučení dvou základních
škol jsme v Chlupově ulici získali skvělé
prostory pro Dům dětí a mládeže, který
v původním sídle praskal ve švech. Uvol-
něný domeček v Bronzové ulici jsme v prů-
běhu roku kompletně zrekonstruovali
a v září se zde otevírají dvě nová moderní
oddělení mateřské školky.

Dále jsme rozvíjeli služby Střediska sociál-
ních služeb, které se v říjnu 2006 přestěho-
valo do nového Domu pro seniory Lukáš.
Formou grantů, spolupráce i třeba organizací
veletrhu jsme pomáhali organizacím posky-
tujícím sociální služby, ale i organizátorům
volnočasových aktivit.

Doprava a parkování zůstává nejtěžším oříškem
Hlavní zátěží městské části je tranzitní do-
prava. Netrpělivě očekáváme otevření Praž-
ského okruhu, dokončení Jinočanské spojky
a hlavně Radlické radiály, které od nás do-
pravu alespoň částečně odvedou. Druhým
velkým problémem je parkování. V letních
měsících jsme začali budovat nové parko-
vací plochy na Velké Ohradě a další opa-
tření připravujeme.

V tomto článku jsem nastínil alespoň část
věcí, které jsme za poslední čtyři roky usku-
tečnili, i úkoly které se zatím vyřešit nepoda-
řilo. V příštím čísle STOPu bych vás rád
seznámil s některými připravovanými záměry
pro příští období.

Ing. David Vodrážka,

starosta městské části

V uplynulém období jsme hodně investovali
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Díky za nová hřiště
chtěla bych vám za mé čtyři děti po-
děkovat za revitalizaci vnitrobloků.
Zůstali jsme neplánovaně v létě
v Praze déle než jsme chtěli, a tak
jsme vyráželi na různá nová hřiště
a prohlíželi si novou parkovou
úpravu. Dětem nevadilo jít stále
znova a znova na stejná místa.
Vždy měly nefalšovanou radost
a užívaly si nových i starších prolé-
začek. Pětiletý syn si např. pochva-
loval, jak se mu dobře leze na nové
horolezecké stěně v rondelu u Amfo-
rové. Často jsme pozorovali práci
dělníků a zahradníků a moc to oce-
ňujeme. Děkuji tímto i jim.
V Praze 13 se nám opravdu moc
dobře bydlí. Jovana Chvojková, Lužiny

Co s hlučnou křižovatkou v Nových
Butovicích
Chci upozornit na velký problém,

o kterém nechce nikdo mluvit
a psát. Bydlím v ulici Ovčí hájek
vedle křižovatky ulic Bucharova –
Jeremiášova - Radlická. Za posled-
ních 5 let se to tady změnilo, stala
se tu rušná křižovatka. Stovky
rodin majících okna jenom do ulice
nemůže vůbec větrat, protože tady
jezdí a houkají sanitky do Motola
a policejní auta. A když někdo píše
o rušení nočního klidu, tak tady to
houká i v noci. Pak se tady staví
a těch nákladních aut jsou mraky.
Tady by se měla postavit protizvu-
ková bariera, ale to by se o tom mu-
selo mluvit a psát. Děkuji za
pomoc. Bohuslav Metelka

Řidiči vozidel záchranné služby
a Policie ČR stejně jako vozidel
některých dalších složek inte-
grovaného záchranného sy-
stému jsou podle § 41 zákona

č. 361/2000 Sb.(zákon o silnič-
ním provozu) oprávněni při pl-
nění úkolů souvisejících
s výkonem zvláštních povinností
využívat zvláštního výstražného
světla modré barvy, případně
doplněného o zvláštní zvukové
výstražného znamení. Smyslem
tohoto oprávnění je zajistit jim
právo přednostní jízdy, třeba
i na červenou, protože zejména
u vozidel záchranné služby zá-
visí život pacienta mnohdy na
každé minutě. Aby nedošlo
k ohrožení jejich bezpečnosti
a bezpečnosti ostatních účast-
níků silničního provozu, musí
být vozidlo nejen vidět, ale i sly-
šet. Zda je použití zvukového
signálu nezbytné, je na úvaze ři-
diče vozidla s právem přednostní
jízdy. Kontrola oprávněnosti
jeho použití je pouze v kompe-

tenci Policie ČR, příp. kontrol-
ních orgánů provozovatele vo-
zidla. Úřad městské části nemá
žádnou pravomoc, aby se touto
záležitostí mohl zabývat.

Co se týče budování protihlu-
kových stěn, to zajišťuje vždy
vlastník komunikace, v tomto
případě tedy hlavní město
Praha. Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy má na zá-
kladě měření hluku zpracovaný
dlouhodobý harmonogram bu-
dování protihlukových stěn
v rámci celé Prahy.

Máte-li pocit, že jsou u vás
překračovány hygienické normy,
požádejte Hygienickou stanici
hl. m. Prahy o přeměření hluku.
V případě, že se vaše podezření
potvrdí, můžete se obrátit na
vlastníka komunikace.

Samuel Truschka, oddělení tisku a informací

Z vašich dopisů

V létě jsem si všimla stavebních prací
na domečku v Bronzové ulici, kde byl
dříve Dům dětí a mládeže. Co se
tam buduje? Věra Boučková, Lužiny

O této stavbě jsme se již ve
STOPu zmiňovali. Po přestěho-
vání Domu dětí a mládeže
do větší budovy
v Chlupově ulici se
z uvolněného do-
mečku stala krásná
školka. Od loň-
ského roku zde
probíhala rozsáhlá
přestavba, která
provizorní domeček
vytvořený původně
ze stavebních
buněk přetvořila
na moderní a útulné

prostory pro mateřinku. V prů-
běhu rekonstrukce bylo vybudo-
váno zcela nové sociální zařízení
a přípravna jídel. Součástí pře-
stavby byla kompletní rekon-
strukce podlah, elektroinstalace,
vodovodu a topení. Byla demon-
tována původní dřevěná fasáda,

Na co se ptáte
objekt byl zateplen, okna vymě-
něna a byla instalována nová dře-
věná fasáda. Bylo také upraveno
hřiště v areálu školky. Od 1. září
už v budově fungují dvě nová od-
dělení mateřské školy s padesáti
dětmi. Samuel Truschka

Odpovídá psycholog

Vyhoření
Dobrý den, paní doktorko. Slyšela
jsem o vyhoření učitelů. Je také
možné, že vyhoří manželský vztah?

Ano, vyhoření je odborný ter-
mín pro stav, kdy se člověku už
nechce dál, tam, kde se mu dříve
chtělo. Nebaví ho samo od sebe
dál dělat to, co ho dříve bavilo,
nezajímají ho lidé, kteří ho dříve
zajímali. Nejčastěji se tento ter-
mín používá ve spojení s „pomá-
hajícími“ profesemi - zdravotní
sestry, učitelé, psychologové...
Tytéž zákonitosti a cesty z to-
hoto stavu ven se dají aplikovat
na jakýkoli vztah. Hlavním pří-
znakem je ztráta zájmu o danou
činnost nebo objekt činnosti-
zdravotníci přestanou vnímat
pacienty jako lidi, učitelé i po
prázdninách nesnáší dětský
hovor, zábavu a projevy, psycho-
logové přestávají mít zájem o své
klienty.... Vy jste ztratila zájem
o svého muže. Jak z toho ven?

Především je třeba udělat
změnu. V případě profese může
být řešení i na čas odejít z da-
ného oboru. U vztahu bych
navrhla kromě společné také sa-
mostatnou dovolenou, zájmovou
aktivitu v jiné skupině lidí.
U vztahu ale pozor - když učitel
odejde ze školy a začne třeba
prodávat v obchodě, může si od-
dechnout, nasbírat nové síly
a do školy se s novou chutí vrá-
tit. To v případě vztahu většinou
neplatí. Takže souběžně se sa-
mostatnými aktivitami jsou
velmi vhodné společné změny
celého páru - např. společná
přestavba interiéru bydlení, spo-
lečné poznávací zájezdy ve sku-
pině nových lidí, společné nové
koníčky. Pokud je s partnerem
obtížná domluva, je dobré obrá-
tit se na zkušeného psychologa,
který vás touto změnou v páru
určitě bezpečně provede.

Do nového školního roku přeji
hodně sil ke změnám a pozitiv-
ním zážitkům nejen vám, ale
i všem čtenářům časopisu STOP,
kteří pracují denně s lidmi
a někdy jim dochází síly. A když
už je to září, tak hlavně nový
elán, trpělivost, nové nápady
a pedagogický takt všem učite-
lům našich dětí :-).

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz
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Ve školním roce 2009/2010 pro-
běhly v naší škole první tříhodi-
nové bloky primární prevence
pro žáky 6. - 9. tříd vedené lek-
tory Proxima Sociale, o.s., které
naše škola mohla objednat díky
finanční podpoře MHMP
„Zdravé město Praha 2010“ a za
přispění MČ Praha 13. V jedno-
tlivých interaktivních blocích se
žáci seznamovali s problematikou
rizikového chování. Pro žáky
šestého ročníku jsme vybrali
téma napomáhající vytváření po-
zitivních vztahů ve třídě, žáci
sedmých tříd se zabývali PC zá-
vislostmi a gamblingem.

V osmém ročníku měl velký
úspěch program o drogových zá-
vislostech se zaměřením zvláště
na zneužívání marihuany, při
kterém žáci nejen zhlédli absol-
ventský film Niny Šeblové, ale
měli možnost s jeho autorkou
o filmu diskutovat. Deváťáci zís-
kali řadu důležitých informací
o rizicích a nebezpečí některých
subkultur. Věříme, že prevence
na školách může velmi významně
napomoci snížení rizik spojených
s dospíváním a jsme rádi, že pro-
gramy budou opět od září v naší
škole pokračovat. Zora Karvánková,

metodička školní prevence ZŠ Mládí

Práce s informacemi, vyhledávání
a zpracování zdrojů po stránce
obsahové, jazykové i vizuální
a jejich následná prezentace je
jedním z cílů mediální výchovy,
která v ZŠ s RVJ Bronzová pro-
líná všemi předměty a této prob-
lematice se věnuje. Již popáté
prezentovali svoje ročníkové
práce koncem školního roku žáci

druhého stupně. Témata si vy-
brali opravdu zajímavá, jejich
prezentaci pak spolu s ostatními
žáky sledovali i rodiče, zástupci
z partnerské školy v Horní Bříze,
MŠMT a Kritického myšlení.
Žáci ukázali, že tento způsob
práce zvládají a v mnoha přípa-
dech i nad rámec učiva základní
školy. za realizační tým Milena Kusá

Budova se mění, atmosféra zůstává

Od září opět s Proximou

Ta, o které vám chceme říci, je
nejen vynikajícím vzdělávacím
zařízením, ale vede svoje žáky
a studenty k charitativní pod-
poře. Jde o Německou školu
v Jinonicích. Již čtvrtým rokem
podporuje dětskou transplan-
tační jednotku kostní dřeně Kli-
niky dětské hematologie
a onkologie v Motole. Letos se
díky finanční podpoře mohli pa-

cienti této kliniky zúčastnit
mezinárodních dětských onkolo-
gických her ve Wroclavi. Repre-
zentovalo nás 10 účastníků.
V silné konkurenci vybojovali
zlaté, stříbrné i bronzové me-
daile. Vážíme si této pomoci a za
všechny děti, rodiče i personál
KDHO FN Motol děkujeme
vedení školy a všem žákům.

PhDr. M. Choniawková, MUDr. P. Sedláček

Není škola jako škola

Jak na mediální výchovu

Na dvě desítky žáků ZŠ Mládí
od nejmladších až po nejstarší
využily nabídky Britské rady,
která vedla kurzy ve dvou prázd-
ninových týdnech přímo ve
škole. Ve dvouhodinových blo-
cích se žáci s lektory zaměřili
hlavně na komunikaci, při které
využili své znalosti angličtiny ze
školy a získali další zkušenosti
z jejího používání v různých si-

tuacích. Kromě pořádání mezi-
národních cambridgeských
zkoušek z angličtiny a hodin
angličtiny s britskými lektory
během školního roku tak škola
poskytla žákům novou možnost
jak si v praxi svou angličtinu
zlepšovat. Kurzy s britskými lek-
tory na nový školní rok nabídne
škola rodičům hned počátkem
září. Norbert Tlustý, zástupce ředitele školy

Angličtina zněla ve škole i o prázdninách

Velkou zahradní slavnost uspo-
řádala 9. června k 25. výročí
svého vzniku Mateřská škola
Paletka z Trávníčkovy ulice.
V tropickém počasí se na za-
hradě sešli rodiče s dětmi, uči-
telky a hosté. Ředitelka Alena
Černohorská poděkovala všem
pracovníkům i příznivcům školy
a uvítala i některé bývalé žáky,
např. herečku Veroniku Novou,
která vzpomínala na svá léta ve
školce, nebo Adama Černohor-
ského, devatenáctiletého pře-

borníka v míchání koktejlů,
který namíchal drink i pro
místostarostu Petra Zemana.
Ten před přípitkem popřál
školce, aby se její budova stále
zlepšovala, ale atmosféra zůstala
stále stejně domácí a laskavá,
jako byla dosud. Na závěr slíbil,
že městská část bude mateřinky
podporovat a o budovy pečovat.
Všichni si pak společně užili
pásmo s písničkami a tancová-
ním v podání těch nejmladších
z Paletky. Samuel Truschka
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Letošní Den dětí, který Praha 13
uspořádala v úterý 1. června
v parku, byl ve znamení pohádek,
králů a princezen. První hodinu
byl program určen dětem z ma-
teřských škol, poté žákům zá-
kladních škol. Děti i jejich
učitelky soutěžily v řadě disci-
plín, např. ve skládání puzzle
nebo nafukování velkého balónu.
V jedné ze soutěží vyhrála ma-
teřská školka dokonce skluzavku
za 10 000 korun. Ceny výhercům
předávali zástupci starosty Petr
Zeman a David Zelený. Kromě

písniček a soutěží děti pobavily
také houpačky, kolotoče, poníci
a další atrakce.

V průběhu programu předali
žáci ZŠ Klausova z Velké
Ohrady složenku na 2 384
korun, výtěžek z jejich benefič-
ního představení, který poslali na
povodňový účet do Karviné. Sta-
rosta Karviné jim v živém telefo-
nickém rozhovoru poděkoval.
Vyplavené Karviné přispěli část-
kou 3 000 korun také členové
Sboru dobrovolných hasičů Sto-
důlky. Samuel Truschka

Děti slavily i pomáhaly
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K srpnu patří závodění v Třebonicích
Již řadu let jsou u nás hlavní
sportovní akcí srpna Třebonické
letní hry. V Třebonicích u ryb-
níka je pořádají tamní hasiči
s Jardou Matýskem, podporou
Prahy 13 a s kulturní pomocí
Mlejna. Přes nepříliš vlídné po-
časí se jich 14. srpna nakonec
zúčastnilo 11 tříčlenných týmů.
Poté, co zaplál oheň, donesený
štafetovým během od radnice,
kde starosta David Vodrážka za-
pálil pochodeň od plamene bo-
hyně Athény, zápolení začalo.
Kromě již známých disciplín,
jako je řezání klády, záchrana

tonoucího z lodě či obávaná plo-
voucí lávka, se někteří sportovci
odhodlali i k nebezpečné plavbě
na vratkých neckách. Všichni na-
štěstí přežili ve zdraví. Nakonec
zvítězila domácí Řáholecká
trojka (SDH Třebonice), stříbro
brali Zaspávači z SDH Řeporyje
a bronz tým Zakoaly složený
z pracovníků televize TV13, vždy
s nezbytným koalou na zádech.
Po dekorování vítězů všichni
ještě rádi poseděli, poslouchali
kapelu JK Band, jedli, pili a ho-
dovali až do pozdního večera.
Tak zase za rok! Samuel Truschka
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Stodůlecký Sokol stoletý
TJ Sokol Stodůlky slaví letos vý-
znamné jubileum - 100 let od
svého založení. Slavnostní výroční
schůze se konala 22. května ve
Spolkovém domě, kde byla po celý
den k vidění také výstava o historii
Sokola a oddílu kopané. Vedle
předsedy jednoty Václava Sailera,
který přednesl výroční zprávu,
promluvili na setkání také starosta

městské části David Vodrážka,
jeho zástupce Petr Zeman, posla-
nec Petr Bratský a další hosté.

Starosta ve své zdravici mimo
jiné řekl: „Práce trenéra je pro
obětavé lidi, kteří mají rádi sport,
mají trpělivost s dětmi a jsou
ochotni tomu něco obětovat.
Vám všem, kteří v Sokole aktivně
působíte bez nároku na finanční

odměnu, bych rád srdečně podě-
koval za vaši práci. Je to práce
velmi záslužná, kterou pomáháte
nejen dětem a mladé generaci,
ale celé městské části.“

Sportovní vyžití nabízí dnešní
Sokol dětem, mládeži i dospělým.
V oddílech kopané, volejbalu
mužů i žen, stolního tenisu, bas-
ketbalu mužů i žen, nohejbalu,

sportu pro všechny, lehké atletiky
a tenisu sdružuje zhruba 900
členů. Městská část v minulosti
Sokolu finančně pomohla s re-
konstrukcí sokolovny, která do-
stala novou podlahu s moderním
povrchem, okna, sociální zařízení
a šatny. Podle slov starosty bude
činnost Sokola podporovat
i v budoucnu. Samuel Truschka

Seznamte se: sociální služby
V pondělí 14. června proběhl
v atriu radnice a ve stanu před
radnicí Veletrh sociálních služeb
Prahy 13. Smyslem akce, kterou
městská část pořádala již potřetí,
je představit poskytovatele sociál-
ních a doprovodných služeb.
Letos se zúčastnilo 25 organi-
zací, z nichž většina je radnicí
podporována prostřednictvím
grantového řízení pro oblast so-
ciální péče. Veletrh zahájil zá-
stupce starosty Petr Zeman.
Mezi pravidelné vystavovatele
patří např. Středisko sociálních
služeb Prahy 13, Federace rodičů
a přátel sluchově postižených,
SANANIM, Proxima Sociale

nebo Prosaz. Veletrh vždy napo-
může také navázání kontaktů
a výměně zkušeností mezi vysta-
vujícími organizacemi.

Samuel Truschka

Seniory trénoval mistr světa
Třikrát týdně si mohli od května
až do konce června zacvičit
zdarma senioři a maminky na
mateřské dovolené v Centrálním
parku pod vedením trenérů
z týmu Davida Hufa, mistra světa
ve sportovním aerobiku. Kon-
diční cvičení na hřišti i ve ven-
kovní posilovně zpestřoval také
„nordic walking“ ve svižném

tempu s trekkingovými holemi.
Protože mělo velký úspěch, bude
padesátiminutové cvičení pokra-
čovat i po celé září. V pondělí
v 10.00 se trénuje Nordic Wal-
king, kondiční cvičení ve středu
od 16.00 a ve čtvrtek od 10.00
(s hlídáním dětí). Sraz zájemců je
vždy u budovy sociálního zařízení
uprostřed parku. Dan Novotný
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Sportovní středisko vzniklo jako
školní sportovní klub SC ZŠ
Lužiny v roce 1991 a od roku
2005 je prezentováno veřejnosti
pod názvem Volleyball.cz ČZU
Praha. Je jedním z nejlepších
mládežnických volejbalových
center v ČR a celých 19 let pů-
sobí v Praze 13 při FZŠ Brdič-
kova, od roku 2005 i ve
Sportovní hale Bellušova, kde
trénují a hrají hráči mužské ex-
traligy a nejvyšších soutěží do-
rosteneckých kategorií.

Sportovní centrum Volley-
ball.cz ČZU Praha navazuje na
tradici sportovního centra VŠ
Praha. Je zařazeno Českým vo-
lejbalovým svazem mezi vybraná
sportovní centra mládeže, která
se soustřeďují na přípravu vrcho-
lových hráčů. Mládežnickými
družstvy centra prošla celá řada
extraligových volejbalistů a ná-
sledně reprezentantů. Pravidelně
zde trénují chlapci a dívky ve
všech věkových kategoriích.
O přibližně 300 mladých spor-
tovců se stará na 20 školených
trenérů.

Mezi nejlepší, a to v republiko-
vém měřítku, patříme v mládež-
nických kategoriích. Družstvu
juniorů ČZU Praha se v posled-
ních devíti letech podařilo získat
4x titul mistra ČR a 5x stříbrné
medaile v extralize juniorů. Druž-
stvo kadetů získalo za poslední tři
roky 2x titul mistra ČR a 1x
stříbro, družstvo žáků se stalo za
poslední dva roky 2x mistrem ČR.

Velice podobné výsledky mají
mládežnická družstva děvčat,
které jsou hráčkami PVK Olymp
v Praze 10.

Do centra se lze přihlásit nej-
dříve ve věku 6 let. Horní věková
hranice není stanovena. Tréninky
hráčů ve věku 6 - 12 let jsou za-
měřené na všestranný pohybový
rozvoj, s výukou volejbalu se za-
číná od cca 11 let. Tréninky se ko-
nají ve FZŠ Brdičkova, která
malým sportovcům nabízí mož-
nost navštěvovat třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy. Více na
www.czupraha.cz, www.sportbr-
dickova.estranky.cz nebo na tel.
606 206 200.

Irena Kočková

Volejbalisté reprezentují třináctku

V sobotu 24. čer-
vence se v No-
vých Butovicích
uskutečnil již
XIII. ročník
cyklistického
Slunečního kri-
téria. Přes poně-
kud nižší účast,
než byl průměr
minulých roč-
níků, způsobe-
nou zjevně
obavou závod-
níků z hrozícího deštivého po-
časí, měl i tento ročník vysokou
sportovní úroveň. Pomyslnou
třešinkou na dortu byl v závěru
VI. ročník Akademického
mistrovství ČR v silničním krité-
riu. Na 30 kol okolo Slunečního
náměstí v délce 42,750 km od-
startovalo společně s I. divizí
Unie amatérských cyklistů
(UAC) 10 akademiků. Za pro-
měnlivého větru byl na tech-
nicky náročném okruhu k vidění
závod výborné úrovně, když

mezi první 3 akademiky se
vklínil pouze výborný Tomáš Vi-
táček (Viessmann Team). Aka-
demickým mistrem se stal Jan
Kunta (VUT Brno/Endura-
ining), akademickou mistryní je
Tereza Trefná (UK FTVS / All-
training.cz), když ve společném
závodě s II. divizí UAC obsadila
krásné 7. místo.

Ceny vítězům i dalších katego-
rií UAC předával místostarosta
MČ Praha 13 pan Petr Zeman.

Luděk Čermák

Sluneční kritérium
a Akademické mistrovství ČR

SportSport
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Hokejbalový klub HC Kert Park
Praha vyhověl svým příznivcům
a fanouškům, kteří měli časté
dotazy na odlišné časy začátků
domácích utkání. Proto náš klub
požádal ligovou komisi
ČMShbl, aby všechna naše do-
mácí utkání hraná v sobotu,
měla jednotný začátek. Komise
nám vyhověla, takže si naši fan-
dové mohou od následující ex-
traligové sezony do svých
kalendářů zapsat, že hokejbal
v Praze 13 se hraje od 17:00
hodin na hokejbalovém hřišti
ul. Kolovečská (u ZŠ Brdič-
kova), které je dostupné od sta-
nice metra „B“ Lužiny.

Termíny domácích utkání hraných
v podzimní části
Sobota, začátek utkání vždy
v 17:00 hod.:

18. 9. HBC Autosklo H.A.K.
Hradec Králové, 16. 10. Elba
Franklin Ústí nad Labem, 23. 10.
HBC Pento Most, 6. 11. HBC
Alpiq Kladno (úřadující mistr

ligy), 13. 11. TJ Snack Dobřany,
20. 11. HBC Plzeň

Neděle, začátek utkání v 11:00
hod.:

19. 9. SK OEZ Testa Letohrad
Muži se v předešlých dvou

ročnících dostali vždy do play off
– čtvrtfinále, to bylo zatím maxi-
mum. Nový trenér Jiří Tyburec,
který do Prahy přišel z Kladna,
se netají tím, že v nadcházející
sezoně by rád potvrdil play off
o kterém tvrdí, že je novou sou-
těží, kde každý může porazit
každého. Na rozdíl od předchá-
zejících ročníků trenér začal letní
přípravu s týmem již v červnu.
V srpnu tato příprava vyvrcholila
soustředěním na ZS v Rakov-
níku, kde kondici týmu prověřila
dvě přípravná utkání. Více na
www.kert-park.cz v sekci odkazy.

Současně sdělujeme, že náš klub
přijme do svých řad nové hráče,
a to jak do přípravky, tak do katego-
rie ml. a st. žáků (ročníky 1997-9,
přípravka 2000-1). Tomáš Smutek

Hokejbalisti HC Kert Park Praha
zvou na extraligu

Fotbalový tým žáků FZŠ Brdič-
kova vybojoval ve své věkové ka-
tegorii A (žáci 1. - 3. tříd) zlaté
medaile v krajském finále 13. roč-
níku McDonald’s Cup
2009/2010, které se konalo 19. 5.
v areálu AC Sparta Praha - Ge-
nerali Arena Letná. Celopraž-
ského finále se účastnilo 8
nejlepších týmů ZŠ z Prahy.
Kluci ze školy Brdičkova zvítězili
v základní skupině i v semifinále
a nakonec v deštivém finále pora-
zili tým ZŠ Vladislavova. Kromě
vítězného poháru a zlatých me-
dailí získal kapitán týmu Dan
Nový též individuální cenu pro
nejlepšího střelce za 13 gólů.

Cesta kluků až do finále na Letné
nebyla jednoduchá. Nejprve mu-
seli uspět v dubnovém okresním
finále. Zde porazili všech 5 sou-
peřů a zvítězili s vynikajícím
skóre 24:0. Kapitán Dan Nový
se stal nejlepším střelcem s 20
góly. Pro postup do finále (pouze
8 týmů ze 16 vítězů okresních fi-
nále) museli ještě 12. 5. uspět v
kvalifikaci, což se podařilo. Ne-
zbývá, než klukům poděkovat za
vynikající reprezentaci Prahy 13
a popřát mnoho dalších úspěchů.
Poděkování si jistě zaslouží také
vedoucí týmu paní učitelka Hana
Hejdová a pan učitel Tomáš John.

Miloslav Nový

Fotbalové zlato z Letné

Preventan Cup je soutěž ve vybí-
jené pro kluky a děvčata, která se
hraje v základních školách v celé
České republice.

Pořadatelem je Asociace škol-
ních sportovních klubů České re-
publiky. Do letošního 3. ročníku
soutěže se přihlásili i kluci a děv-
čata z pátých tříd (doplněné čtvr-
tou třídou) ZŠ Kuncova.
V krajské soutěži skončila děv-

čata šestá, chlapci si odnesli kov
nejcennější a postoupili do celo-
národního finále. To se konalo
8. – 9. června v Pecce u Nové
Paky. Z 16 týmů skončili kluci
doplněni o jednu dívku na
9. místě. Tým předvedl výborné
sportovní výkony a reprezentoval
nejen školu, ale i Prahu 13 svým
sportovním chováním.

Jana Faltejsková, ZŠ Kuncova

Kuncovka v celorepublikovém finále
Preventan Cupu

Žáci i kadeti z FZŠ Brdičkova,
hrající pod hlavičkou Volley-
ball.cz ČZU Praha, zopakovali
loňský výsledek a opět získali
mistrovské tituly ČR v šestko-
vém volejbalu. Tento úspěch ještě
rozšířili o mistrovský titul v žá-
kovském beach volejbalu, který
získali hráči Roman Trnka
a Tomáš Váňa, vicemistry se stala
dvojice Ondřej Beneš a Ondřej
Perušič. Mistrovský titul ve
stejné soutěži v kategorii kadetů
získali hráči Štěpán Trojan a Mi-
chal Finger. I žákyně v šestko-
vém volejbale hrající pod

hlavičkou Olymp Praha získaly
český mistrovský titul a v beach
volejbale se vicemistryněmi ČR
staly Hana Třešňáková s Bárou
Pilátovou, jdoucí ve stopách bý-
valých žákyň školy Kolocové se
Slukovou, které jsou nejlepším
párem v republice a bojují o po-
stup na OH.

Zároveň bych chtěl touto for-
mou vyzvat zájemce o tuto krás-
nou hru v kategorii chlapců
i dívek školního věku, aby

kontaktovali Tomáše Johna
na tel. 732 436 633.

Jiří Hornek, učitel a trenér

Milovníci koní nás
najdou na nové
adrese Lužce 17 (ne-
daleko Prahy), auto-
bus 311 odjíždí od
metra Zličín, stanice
Lužce. Nyní přijí-
máme nové členy do
našeho sdružení.
Děti od 8 let se
mohou učit jezdit
a starat se o koně. Kroužky jsou
rozděleny na začátečníky, mírně
pokročilé a pokročilé. Trénink

1-2x týdně (od 16 do
18.30 hod). Víkendy
jsou pracovní s mož-
ností jezdit na koni
(1x za měsíc).

Ve všední dny od-
poledne a o víkendu
po celý den pořá-
dáme pro zájemce
vyjížďky do terénu
nebo vodění dětí na

pony... Info a objednávky na tele-
fonu 736 201 587.

Daniela Boleslavská, vedoucí

Nejlepší mladí volejbalisté v republice

Sportovní stáj Prahy 13 je na nové adrese

SportSport
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Když se před pěti lety stěhovala
Basketbalová akademie z praž-
ských Petřin do rekonstruované
haly ve Stodůlkách, začala se psát
nová historie tohoto úspěšného
klubu. Jako každým rokem, tak
i letos během září a října doplňu-
jeme naše řady o další zájemce,
ať už z řad chlapců, či dívek. Na-
bízíme možnost sportovat v plně
fungujícím úspěšném klubu, tré-
novat, hrát soutěže ČBF, turnaje
v Čechách i zahraničí, nabízíme
zapojení do naší velké basketba-

lové rodiny, kde podporujeme
jeden druhého, kde prožíváme
řadu sportovně-společenských
aktivit, kde je podporován růst
jedince nejen po stránce spor-
tovní, ale také lidské. Pokud
máte zájem, přijďte si zkusit
měsíc tréninků zdarma a uvidíte,
zda vás tento kolektivní, atrak-
tivní a náročný sport pohltí. Info
najdete na www.basparta.cz
(včetně kontaktů na trenéry).
Více také na www.praha13.cz.

Hana Brejlová

Úspěšná Sparta
přijímá nové basketbalisty Zveme vás na tradiční cyklo-

jízdu, tentokrát z Centrálního
parku Prahy 13 s cílem na zá-
bavním odpoledni na Císařské
louce v Praze 5. Akce pro rodiny
s dětmi od 7 let je součástí Ev-
ropského týdne mobility v Praze.
Účastníci čtvrtého Pražského cy-
klozvonění se budou scházet na
hrázi rybníka pod stanicí Luka

v neděli 19. září od 9.30 hodin.
Poté si mohou projet 9 km bez-
pečné cyklotrasy. Akce má
upevnit partnerství mezi praž-
skými městskými částmi a Na-
dací Partnerství při realizaci
cyklostezek a cyklotras v Praze
a představit vybudované trasy
vhodné ke každodenním cestám
do práce i do školy. Dana Céová

Pražské cyklozvonění

V letošním roce oslavil SK Aktis
Praha 10. výročí své existence.
Při této příležitosti uspořádal ve
středu 16. června na hřišti Mezi
Školami atletické sranda závody
pro své členy a jejich rodiče. Zá-
vodu se zúčastnili naši bývalí vy-
nikající reprezentanti, tyčkařka
Kateřina Baďurová (2. místo MS

2007, Osaka) a výškař Tomáš
Janků (2. místo ME 2006, Gõ-
tebortg) a bývalý starosta
Prahy 13, poslanec Petr Brat-
ský. Všichni si příjemně za-
sportovali a hlavně se výborně
bavili. Budeme rádi když do
druhého desetiletí vstoupíte
s námi. Tímto vás zveme na

nábory nových členů. Oddíl atle-
tiky - pondělí 13. 9. od 16.30
hod. na hřišti FZŠ Mezi Ško-
lami, oddíl basketbalu – čtvrtek
16. 9. od 16.30 hod. u tělocvičny
Gymnázia J. Heyrovského. Bližší
informace o náborech na
www.skaktis.cz nebo na tel. 603
981 455. Radek Bártl, SK Aktis Praha

Vstupte s námi do druhého desetiletí

V sobotu 21. srpna se pod
záštitou zástupce starosty
Petra Zemana uskutečnil
již pošesté nohejbalový
turnaj sousedů. Celkem
10 týmů nohejbalových
nadšenců, především z
Prahy 13, se sešlo na hřišti
v Böhmově ulici na Luži-
nách, aby změřili své síly a za-
vzpomínali na tragicky zesnulého
Jardu Hříbka. Za krásného po-
časí, které letos vydrželo po celý
den, zvítězilo po velmi napína-
vých soubojích družstvo Santa Fe

ve složení Pavel Nekola, Petr Ci-
helka a Karel Hřebík. Stříbro zís-
kal tým Královi muži a bronz
Hvězdy. Loňský vítěz družstvo
Staré Stodůlky letos skončilo na
čtvrtém místě. Jana Janotová

Nohejbalová vzpomínka na Jardu Hříbka

Školní sportovní klub Luka Praha
- Centrum sportu pro děti a mlá-
dež, Kuncova 1580, otevírá od září
nový ročník Tenisové školičky.
Tréninky probíhají na antukovém
tenisovém kurtu v areálu Gymná-
zia J. Heyrovského na Hůrce (vy-
baveno také pro minitenis – nižší

síť, softové míče). Nabízíme také
zdokonalovací i sparingové ho-
diny. Tenisová raketa k zapůjčení.
V případě více zájemců z jedné
školy (místa) možnost doprovodu
trenérem na výuku a zpět. Kon-
takt: Blanka Klabíková, tel. 603
236 640, klabikovab@volny.cz.

Líbí se vám tenis?

DDM Stodůlky pořádá během
školního roku sportovní turnaje
pro žáky ZŠ v malé kopané, přes-
polním běhu, stolním tenisu, flor-
balu, basketbalu, volejbalu,
vybíjené, přehazované a nohej-
balu. Turnaje se odehrávají ve

školách Prahy 13, každý měsíc
kromě prosince. Letošní Velký
pohár pro žáky 2. stupně získali
žáci FZŠ Brdičkova, druzí byli
žáci z FZŠ Mezi Školami a třetí
FZŠ Bronzová. V Malém poháru
Prahy 13 se na prvním místě

umístily děti
z 1.stupně FZŠ
O.Chlupa, na druhém
místě ZŠ Kuncova
a třetí opět žáci z FZŠ
Bronzová. Turnaje
mají vždy příjemnou
sportovní atmosféru
a všichni se už těšíme
na další turnajová se-
tkání v novém škol-
ním roce. Zdeňka Hiřmanová

Velký a Malý Pohár Prahy 13
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CERTIFIKÁTY Z ANGLIČTINY. Poslední červnový den, při příležitosti
slavnostního předávání vysvědčení na radnici Prahy 13, byla vybraným
žákům devátých ročníků FZŠ Mezi Školami udělena ocenění Certifi-
cate Attendance and Progress. Tito žáci prokázali nadprůměrnou
znalost anglického jazyka, kterou uplatňovali ve všech kategoriích
hodnocení (gramatika, poslech, konverzace, četba, psaní a získávání
informací z různých zdrojů). Marcela Pískatá a Andrea Říčková, učitelky AJ

LÉTO V PRAZE. Velmi oblíbené byly během letošního léta v Domě
dětí a mládeže ve Stodůlkách letní příměstské tábory, které nabízely
dětem převážně z 1. – 5. tříd celodenní program v Praze. Výlety po
Praze a okolí střídaly výtvarné dílny, keramické tvoření, sportování
a spousta her v přírodě i uvnitř. Tábory probíhaly v týdenních cyklech
během celých prázdnin a byly částečně finančně podpořeny Magistrá-
tem hlavního města Prahy. Tyto letní programy využilo téměř 200 dětí.

Michaela Gaydošová

NETRADIČNÍ LETNÍ KINO. Příjemné zpestření prázdninových dnů
zajistil již podruhé kinobus, který po čtyři srpnové večery nabídl mož-
nost zhlédnout filmy v netradičním letním kině na Slunečním ná-
městí. Zájem o filmy Bobule 2, 3 sezony v pekle, Muži v říji
a Kawasakiho růže byl obrovský. Na každý přišlo zhruba 500 diváků.
Škoda jen, že nedělní (15. 8.) produkci filmu režiséra Tomáše Mašína
3 sezony v pekle přerušila průtrž mračen, takže takové malé peklo za-
žili všichni, kteří se nestihli včas schovat. -če-

PRÁZDNINY S BALTÍKEM. Ve dnech 1. – 8. 8. využila prostory
DDM Bílina ke svému prvnímu velkému cvičení mezinárodní trénin-
ková agentura ITA. A nevzala na sebe malý úkol, rozhodla se pro vý-
měnu zkušeností členů tajných služeb. Na cvičení se dostavilo 22
frekventantů, kteří se výcviku zúčastnili ve třech operačních týmech -
Čenda, Javor a Jabko. Během cvičení proběhl náročný výcvik všech

agentů, dětí, které se
zúčastnily letního
tábora TIB,
v různých speciali-
zacích. Vyškolení
„speciální agenti“
dokáží pak řešit pří-
pady zařazené mezi
tzv. Akta X. Více na
http://tabor-bal-
tik.webnode.cz nebo
www.tib.cz.

Zuzana Kocíková

VÝPRAVA ZA HOŘKOU A SLADKOU CHUTÍ. V polovině června se
dnes už bývalí deváťáci Základní školy Kuncova zúčastnili exkurze do
smíchovského pivovaru Staropramen, kde se seznámili s historií i sou-
časnou výrobou zlatavého moku. Navíc navštívili i Muzeum čokolády.
Tam si mimo
jiné vyzkoušeli,
jak se čokoládou
malují obrazy.
Obě exkurze
tak prohloubily
a rozšířily zna-
losti chemic-
kých výrob, se
kterými se žáci
teoreticky sezná-
mili při hodi-
nách chemie.

Romana Čechová
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TÁBORY STÁLE LÁKAJÍ. K létu patří neodmyslitelně tábory. Dům
dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800, jich o letošních prázdninách

nabídl devět. Během léta
se na nich vystřídalo více
než 300 dětí, které si
mohly vybrat tábor
Vanov, výtvarný, hu-
dební pro mladší či
starší děti, taneční s růz-
ným zaměřením, tábor
Na hranici, rehabilitační
či Šmoulí – pro nej-
menší táborníky.

Michaela Gaydošová
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DĚTSKÝ DEN V NEMOCNICI.
Na malé pacienty v motolské
nemocnici čekalo 1. června pře-
kvapení. Mohli si zasoutěžit,
chytat rybky, jezdit s vláčkem,
namalovat obrázek, házet míč-
kem nebo si pohrát s pejskem.
Takové maličkosti jsou v ne-
mocnici o mnoho důležitější.
Na všechny děti navíc čekala
milá pozornost v podobě drobných dárků, které pro ně připravilo
Dobrovolnické centrum a paní učitelky z motolské základní školy.
Více na www.dcmotol.cz. Renata Dohnalová

TITUL PRO BARONA A FLORU. V sobotu 19. června se v areálu
Helppes – Centru výcviku psů pro postižené a jeho okolí konala zcela
ojedinělá akce. Nezisková organizace Helppes spolu s Klubem speci-
álního výcviku Českého kynologického svazu uspořádala pro osoby se
zrakovým postižením již šestý ročník Mistrovství ČR ve výkonu vodí-
cích psů a první ročník Mistrovství ČR ve výkonu asistenčních psů,
kde mohli poměřit výkony svých psích pomocníků také osoby s těles-
ným postižením. Česká republika má tedy od soboty historicky prv-
ního mistra ve výkonu asistenčních psů (Milan Langr a zlatý retriever
Baron Splendid Felow) a dalšího mistra ve výkonu vodících psů (Mo-
nika Růžičková a labradorský retriever Flora Elva Bohemia). Více na
www.helppes.cz. -če-

FESTIVAL V GOSLARU BYL VELKOU VÝZVOU. V květnu se smíšený
pěvecký sbor Carmina Vocum zúčastnil XVI. ročníku soutěžního fes-
tivalu IDOCO v německém Goslaru. Festivalu se zúčastňují sbory

převážně ze západoevropských
zemí, náš byl letos jediným ze
zemí bývalé východní Evropy.
Během tří dnů jsme se zúčastnili
celkem šesti koncertů na různých
místech města. Největším zážit-
kem bylo vystoupení v historic-
kém sále z 10. století v císařském
paláci Kaiserpfalz, ale i koncerty
v kostele St. Stephani a kostele
sv. Kosmy a Damiána. Závěrečné
vystoupení proběhlo v prostorách
bývalého dolu Rammelsberg,
který je zapsán v UNESCO.
Naše účast byla korunována
úspěchem, když jsme se v kon-
kurenci osmi sborů umístili

v bronzovém pásmu v kategorii „klasika, romantika“ a na stříbrné
pásmo, které v této kategorii nebylo uděleno, nám chyběly necelé dva
body. Rádi přivítáme do svých řad nové zpěváky. Zkoušky se konají
každý týden ve čtvrtek od 19.15 hodin v prostorách FZŠ Brdičkova.
Více na www.carminavocum.cz. Denis Jerie

PROVĚŘILY NÁS VLTAVSKÉ JEZY. V červnu podnikla naše 5. třída
pod vedením učitelek Jany Faltejskové a Marie Franicové netradiční
výlet, jehož hlavní součástí byl vodácký kurz na Vltavě. Pod dohledem
kvalifikovaných instruktorů jsme si vyzkoušeli plavbu na raftech. Ne-
jenže jsme se naučili správně pádlovat, ale dokonce jsme si sjeli i šest
jezů. Na konci celého výcviku jsme byli pasováni na vodáky.

Veronika Dlesková, ZŠ Kuncova

CESTA NA MARS. Děti z Mateřské školy Rozmarýnek ze třídy So-
vičky vyhrály mezinárodní tvořivou soutěž, která měla v červnu téma
Cesta na Mars. Pro děti ze základních škol ji pořádala Evropská kos-
mická agentura ESA (European Space Agency). Třídu Sovičky
s programem pro intelektově nadané navštěvují děti ve věku 4 – 6 let.
Jedním z mnoha projektů, které s dětmi realizuje paní učitelka Soňa
Novotná, je Okno do vesmíru. Na něm spolupracuje s Českou kos-
mickou kanceláří, která pro děti ze Soviček připravuje zajímavé be-
sedy. Tak se děti dověděly i o soutěži pro školáky. A protože jsou

velmi aktivní, šikovné
a znají a umějí toho víc,
než mnozí školáci, zku-
sily si s nimi i zasoutě-
žit. V červnu oslavily
Sovičky, které úzce spo-
lupracují se Společností
pro talent a nadání
STaN, už páté naroze-
niny. Více informací na
www.esa.int.

Eva Vondráková, předsedkyně STaN

NABÍDLI JSME TO NEJLEPŠÍ. Začátkem
června se v obřadní síni radnice uskutečnil ab-
solventský koncert vybraných žáků Základní
umělecké školy Stodůlky, díky kterému jsme
mohli to nejlepší, co naše škola může nabídnout,
zpřístupnit co nejširší veřejnosti. Kdo si našel
čas, viděl a slyšel výkony, které se příliš nelišily
od profesionálního provedení. Rád bych podě-
koval všem žákům, jejich učitelům i panu
Pardubickému, který pro nás po přípravné
a organizační stránce udělal, nač jsme si jen
vzpomněli. Vladimír Světlík, zást. řed. ZUŠ
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Slovo „komora“ má desítky růz-
ných významů. Od spíže přes část
srdce až třeba po parlament.
Suchý se Šlitrem dokonce v jed-
nom ze svých nesmrtelných hitů
stavěli v komoře Golema, kterého
ale nedokázali oživit. V komo-
rách se také sdružují různé pro-
fese, aby hájily a prosazovaly své
zájmy. Vedle lékařů a advokátů
mají tak svou komoru
rovněž podnikatelé:
Hospodářská ko-
mora České repu-
bliky se jednodušeně
řečeno stará o to,
aby se podnikatelům
v tuzemsku co nej-
lépe podnikalo.

Páteří komory je téměř 100
kontaktních míst po celé repub-
lice – už to je unikum. Ta jen od
roku 2004 zodpověděla téměř
70 tisíc podnikatelských dotazů,
a to nejenom nadčasové otázky
spojené s rozjezdem byznysu, do-
tacemi, legislativou a kontakty na
partnery. Naše poradenství a se-
mináře vycházejí vstříc aktuálním
tématům (datové schránky, Ze-

lená úsporám). Naše Czech
POINTY vydávají a ověřují veš-
keré potřebné podnikatelské do-
kumenty. Vystavujeme rovněž
sadu certifikátů nutných pro me-
zinárodní obchod. Umíme fir-
mám zajistit dotovanou účast na
zahraničních veletrzích. Komora
letos udělila již 1000. osvědčení
o absolvování zkoušky v rámci

systému dílčích kvalifikací,
reagující na aktuální po-

třeby trhu práce.
Komora pořádá

ročně desítky zahranič-
ních podnikatelských

misí, které doprovázejí
nejvyšší české ústavní čini-

tele. To je podle mě naprosto
exkluzivní možnost k tomu, aby
si šéfové firem mohli osobně
promluvit nejenom s českými
a zahraničními ministry, ale
i s prezidenty a představiteli vý-
znamných institucí a koncernů.

Umíme také jako jediné připo-
mínkové místo v Česku za pod-
nikatelskou sféru aktivně
ovlivňovat na základě podnětů
svých členů vznikající legislativu.

Hospodářská komora pomáhá podnikatelům i občanům
A to nejenom českou, ale i ev-
ropskou. K tomu nás opravňuje
mimo jiné i členství v Asociaci
evropských obchodních a prů-
myslových komor EURO-
CHAMBRES.

Řešíme také ad hoc problémy.
Například na základě mého ne-
dávného jednání s ministrem
průmyslu a obchodu Martinem
Kocourkem a komerčními ban-
kovními ústavy se spouštějí pro-
gramy Českomoravské záruční
a rozvojové banky na pomoc
podnikatelům z regionů postiže-
ných povodněmi. Společně s Mi-
nisterstvem financí připravila
Komora novelu zákona, podle
které by mohl věřitel od příštího
roku žádat zpět DPH týkající se
pohledávek v insolvenci. Od r.
2013 by měly mít malé a střední
podniky v pozici dodavatele do-
konce možnost platit DPH až po
přijetí platby za dodané zboží či
poskytnuté služby. I to je výsle-
dek vytrvalého lobbingu Komory.
V rámci úspěšného projektu
Krizi navzdory jsme vyhledali,
medializovali a ocenili firmy,

které nejúspěšněji zareagovaly na
ekonomickou depresi.

Komora pomáhá podnikate-
lům a občanům na všech fron-
tách a je se svými 13 tisíci členy
nejsilnějším, nejvýznamnějším
a nejrespektovanějším reprezen-
tantem českého byznysu. Vý-
znamně se podílí na kultivaci
ekonomického prostředí a inici-
uje rozvoj etiky podnikání. Díky
šíři svého záběru je tak prospěšná
nejen podnikatelům, ale také za-
městnancům a státu. Více na
www.komora.cz. Petr Kužel,

prezident Hospodářské komory České republiky

INZERCE
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REALITY ANDROVÁ s.r.o.
Vážený kliente,

uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemo-
vitosti v Praze či okolí? Obraťte se na nás!

Poskytneme Vám kompletní právní
i hypoteční servis a zajistíme i stavební úpravy.

Inzerce a konzultace zdarma.
Pracujeme rychle a jsme solidní.

Kontakt: 775 629 934, 733 732 750.
www.reality-androva.cz

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
Alergologie a klinická imunologie

Pod kulturním domem 932/1, Praha 13
Zastávka autobusu č. 174, 130 –

„Nová kolonie“
přímo před domem, zastávka metra B „Luka“

7 minut pěšky přes centrální park.
MUDr. Jindřich Lahovský

Objednání možné – telefonicky:
235 313 367 nebo 739 053 363
e-mailem: alergo5@volny.cz

www.alergo.cz
Rádi Vás uvítáme v našich nových prostorách,
krátké objednací lhůty, žádné čekání, smlouvy

se zdravotními pojišťovnami, příjemné prostředí,
vstřícný personál.

Hovoříme anglicky, německy a rusky.
Nabízíme očkování proti klíšťové encefalitidě,

chřipce a další.

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

Husníkova 2087

Orientální břišní tanec
Maureen

Pravidelné kurzy
ZŠ Brdičkova, Praha 13, Lužiny
Vždy ve středu od 6. října 2010

Zač. + mír. pokr. : 18.00–18.55
Stř. pokr. + pokročilé: 19.00–19.55
Info + přihlášky na tel.: 728 245 858

www.maureen.cz

Přijmu distributory
na roznos STOPu.

Oblast Lužiny, Stodůlky.
Tel.: 603 728 140

ODKOUPENÍ BYTŮ
řešení exekucí, privatizace, dluhů aj.
Platba ihned. Tel: 604 802 706

VYUČUJI A DOUČUJI
ANGLICKÝ JAZYK.
Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci.

Tel.: 606 493 155

DŘEVOBYT - KUCHYNĚ
- kuchyně

- vestavěné skříně
- podlahy PARADOR

-výměna dvířek a prac. desek
-stavební práce před realizací k.l.
Mobil: 603 854 072, 603 279 066

Tel./fax: 251 614 160
www.drevobyt.cz

E-mail:
drevobyt@cmail.cz/drevobyt@cbox.cz

Vzorkovna:
Smíchovská 142, Řeporyje, Praha-5

Čtvrtek 17:00 -19:00hod.
Nebo: kdykoliv po tel.domluvě
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

Nezisková organizace Sdružení
pro komplexní péči při dětské
mozkové obrně (SDMO), o.s.,
zve na Den otevřených
dveří, který se uskuteční ve
čtvrtek 30. září ve Stře-
disku ucelené rehabilitace
při dětské mozkové obrně,
Klimentská 9, Praha 1.

V 11.00 hodin proběhne
tisková konference. Detailní pro-
gram akce bude zveřejněn na
www.dmoinfo.cz.

Pracovníci SDMO budou
v době od 10.00 do 16.00 předsta-
vovat činnost střediska. Dozvíte
se, jaké služby jsou poskytovány
nejen osobám s DMO, ale také

všem, kteří chtějí smysluplně trávit
svůj volný čas. Všechny služby jsou
poskytovány bezplatně. V průběhu

dne otevřených dveří si bu-
dete moci vyzkoušet jízdu
na mechanickém vozíku,
dozvíte se více o canisterapii,
seznámíte se s díly účastníků
kurzů střediska nebo se se-
tkáte s osobnostmi a odbor-

níky, kteří obohatí program
zajímavými přednáškami.
Kontakt: SDMO, o.s., Klimentská 9
Praha 1, tel. 222 310 803
GSM: 602 727 472
sdmo@dmoinfo.cz
www.dmoinfo.cz.

Libor Nováček, ředitel

Městská část Prahy 13 ve spolu-
práci s Proximou Sociale, o.s.,
která realizuje terénní program
na sídlišti Velká Ohrada, otevřela
nový nízkoprahový klub Jedna
Trojka. Klub je určen pro
všechny děti a mládež od 13 do
19 let a funguje jako sociální
služba s nabídkou poradenství
a pomoci pro mládež v rizikovém
období dospívání a také jako
skvělý prostor pro aktivní trávení
volného času. Když se
mládež nudí, klub nabízí
různé zábavné hry a spor-
tovní vybavení, fotbálek,
internet, poslech hudby,
filmový klub, výtvarnou
dílnu nebo také bezpečný
prostor s povídáním na ži-
votní témata dospívajících.
Tato sociální služba je

anonymní a zdarma. Každé pon-
dělí a středu od 14 do 20 hodin ji
zajišťují dva sociální pracovníci.
Klub se nachází v Centrálním
parku proti minigolfovému hřišti,
dřevěná budova klubu je u ulice
K Zahrádkám, blízko u autobu-
sové zastávky Kovářova a 10
minut od zastávky metra Luka.
Více na tel. 775 610 002
a www.proximasociale.cz.

Eva Kopečná

CEREBRUM – Sdružení osob
po poranění mozku a jejich rodin
srdečně zve všechny zájemce na
poprázdninové přednášky:
27. 9. od 17.00 hodin – Je možné
vyzrát na následky poranění
mozku s Handle programem?
Registrujte se do 22. 9. na tel.
773 540 589 nebo na info@cere-
brum2007.cz.
25. 10. od 17.00 hodin - Ergote-
rapie v domácím prostředí

Registrujte se prosím do 20. 10.
26. 11. od 17.00 hodin - Jak tré-
novat paměť a pozornost pro-
střednictvím počítačových
programů?
Registrujte se prosím do 26. 11.

Registrovat se můžete na tel.
773 540 589 nebo info@cere-
brum2007.cz. Více informací na-
leznete na
www.cerebrum2007.cz.

Tereza Žílová

Nezisková organizace proFem,
o.p.s., pořádá od druhé poloviny
září v odpoledních hodinách
Podzimní kurzy počítačové gra-
motnosti pro ženy. Jsou určeny
ženám, které nemají žádné nebo
jen minimální znalosti základ-
ních počítačových programů,
jsou vhodné pro uchazečky o (ja-
kékoli) zaměstnání, pro matky
na mateřské či rodičovské dovo-

lené, pro ženy ohrožené neza-
městnaností.

Bližší informace na www.pro-
fem.cz., u Marie Lienau na tel.
605 844 863, 224 910 744. Při-
hlášky zasílejte elektronicky na
sasa.lienau@profem.cz nebo po-
štou na adresu. proFem, o.p.s.,
konzultační středisko pro ženské
projekty, Plzeňská 66, 150 00
Praha 5. Marie Lienau

Znalost jazyka je důležitá pro
úspěšný život v jakékoli společ-
nosti, tu českou nevyjímaje. Cen-
trum pro integraci cizinců (CIC)
proto již čtvrtým rokem pořádá
nízkoprahové kurzy češtiny ur-
čené cizincům žijícím v České
republice. Od 6. září mohou zá-
jemci tyto kurzy navštěvovat
i v Praze 13 v budově Základní
školy Trávníčkova 1744.

Kurzy, které se konají každé
pondělí a středu od 18.30 hodin,
jsou otevřeny skutečně každému,
na znalosti češtiny, věku či zemi
původu nezáleží. Zájemci mohou
přijít rovnou na jednotlivé lekce,
žádná předchozí registrace není

nutná. Platí se jen za skutečně
absolvovanou lekci. Ta trvá 90
minut a cena je 50 Kč. Kurz je
podpořen v rámci emergentního
projektu Integrace cizinců
v městské části Praha 13 podpo-
řeného Ministerstvem vnitra.

Od září do prosince se stu-
denti zábavnou formou naučí ko-
munikovat v situacích, se kterými
se běžně setkávají, například hle-
dání práce, ubytování, návštěva
lékaře nebo komunikace s úřady.
Cílem je, aby se každý v těchto
nejpotřebnějších situacích doká-
zal domluvit. Tomu odpovídají
i témata, která vycházejí z kon-
krétních potřeb cizinců. Klienti,

kterých bylo jen v loňském roce
skoro 500, tento praktický pří-
stup oceňují: „Teď rozumím, ne-
bojím se jít na pohovor,“ shrnul
přínos kurzů jeden z účastníků.

Být rovnoprávným občanem
Pomoc cizincům nespočívá jen
ve výuce českého jazyka, CIC
pomáhá nově příchozím plno-
hodnotně se začlenit do společ-
nosti. Za cíl si toto sociální
poradenství bere učinit z imi-
grantů soběstačné, samostatné
a rovnoprávné občany. Toho
nelze dosáhnout bez toho, aniž
by zde cizinci měli důstojné
podmínky k životu. Každý cizi-

nec, který je ohrožen nepřízni-
vou sociální situací, tak může
požádat pracovníky CIC o in-
formace a pomoc. Sociální pora-
denství je bezplatné a týká se
především oblastí jako bydlení,
práce, zdravotní péče, získání
občanství a mnohých dalších.

Sociální poradenství i jazykové
kurzy (a všechny další projekty
CIC) mají jako hlavní úkol
pomoc cizincům stát se našimi
spoluobčany, a tím pomoci nejen
jim, ale i společnosti jako celku.
Více informací o jazykových kur-
zech i práci Centra naleznete na
jeho internetových stránkách
www.cicpraha.org.

Nízkoprahové kurzy češtiny opět od září v Praze 13

Den otevřených dveří

Nový klub pro děti a mládež

Pozvánka na přednášky

Počítačové kurzy pro ženy
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Úklid panelových, činžovních domů!!!
Provádíme pravidelný úklid společných prostor ve vašem
domě – chodby, schodiště, sklepy atd. Ceny od 70 Kč na
byt. jednotku nebo dohodou. SPOLEHLIVOST!
Tel.: 608 072 360, e-mail: vbaca@chello.cz

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Elektro-služby Nezhyba
Opravy elektroniky

v bytech i svoz na dílnu
� Televizory, videa, audio-technika (rádia-věže)

mikrovlnné trouby, DVD + CD přehrávače
� Dodávky a montáž Setup boxů-digitální příjem
� Montáž Antén: Satelitů, Rozvod signálu po bytě

Tel.: 604 348 620, 736 759 834
PRACOVNÍ DOBA: NEPŘETRŽITÁ i SO, NE

Po Praze 13 doprava zdarma

DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  vv  PPrraazzee přijme zkušeného lékaře na lůžkové oddělení, výhledově na pozici
vedoucího lékaře. Atestace v oboru interna, všeobec. lékařství, nebo geriatrie, dobrá znalost PC. Hledáme lléé--
kkaařřee,,  kktteerrýý  bbuuddee  mmoottiivvoovvaannýý  oocchhoottoouu  sslloouužžiitt  rráádd sseenniioorrůůmm,, s laskavým a trpělivým přístupem k nemocným i
rodinným příslušníkům, s osobním nasazením, schopností tolerance a týmové spolupráce. Nabízíme velmi
pěkné a moderní prostředí, přátelskou atmosféru sehraného kolektivu, vysoce profesionální i lidské vedení
lékařského a ošetřovatelského týmu a dobrou pověst zařízení s perspektivou dalšího rozvoje. Více na
wwwwww..ddoommoovvrreeppyy..cczz,, kkoonnttaakktt::  SSeessttrraa  KKoonnssoollááttaa  777766  225577  991111,,  CCVV  pprroossíímm  nnaa  kkoonnssoollaattaa@@ddoommoovvrreeppyy..cczz

Taneční skupina Sandra 96 vyhlašuje zápis děvčat ve věku od 4 – 15 let do
taneční skupiny. První vyučovací hodina se bude konat dne 13. 9. 2010 od 16.00
hodin v ZŠ Trávníčkova 1744, Praha 5, Stodůlky v blízkosti stanice metra Luka. 
Taneční hodiny probíhají každé pondělí od 16.00 – 18.00 hodin. V jedné taneční 
skupině se naučíte během jednoho roku tyto tance: hip-hop, street dance, 
moderní tanec, břišní tance, roztleskávačky, mažoretky, kankán, 
latinskoamerické tance... Tanec je všechno, co se nám líbí... 
Těšíme se na Vás... 777 099 304, www.sandra96.cz

Církev bratrská na Praze 13
Jsme poměrně pestrým a otevřeným kolektivem skládajícím se
z lidí rozmanitého věku a původu – učitelé, podnikatelé, matky
v domácnosti, manažeři, fyzioterapeuti, studenti, děti atd. Pa-
tříme k církvi, která má kořeny v české reformaci. Sdílíme spolu
svoje každodenní radosti i starosti a snažíme se být společen-
stvím otevřeným pro každého, kdo mezi nás přijde. Je pro nás
důležité, aby naše křesťanství bylo srozumitelné těm, kteří svoji
cestu k Bohu hledají a jsme rádi, že mezi nás nachází cestu jak
věřící, tak hledající. Scházíme se ke společným  akcím v prosto-
rách gymnázia Heyrovského, ale i po rodinách nebo v přírodě.

Součástí naší komunity je práce s dětmi, dále organizu-
jeme  řadu sportovních a  outdoorových aktivit, od září 2010
bychom rádi otevřeli mateřské centrum.  Všechny tyto akce
jsou otevřené všem lidem bez rozdílu původu či vyznání.
Pokud byste se mezi nás chtěli přijít podívat, potom se schá-
zíme každou neděli od 10.00 v aule gymnázia Heyrovského.
Více informací najdete na www.cb.cz/praha13

Od září do listopadu proběhne cyklus kázání, který se
bude jmenovat „Otázky, kterým se nikdo z lidí nevyhne“. Zde
jsou některá témata: Výchova, peníze a majetek, role muže,
role ženy, strach, odpuštění a pocit viny, komunikace atd.

Nabízím výuku a konverzaci 
NĚMČINY

(dlouholetá praxe), docházím. 
Cena dle dohody. Tel.: 607 753 091

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
Daňový poradce, auditor

774 432 727

Čínská restaurace DA FU HAO

RUNNING SUSHI
Running Sushi neboli sushi na běžícím

pásu je nejpříjemnější způsob, jak se 
ponořit do chuti japonských specialit. Ve
dvou řadách originálního otočného pásu
se neustále objevují talíře se sushi, maki,
dim-sun a dalšími japonskými, čínskými,

prostě východoasijskými specialitami. 
K tomu Vám obsluha přinese již v pří-

znivé ceně zahrnutou polévku.

SNĚZ, KOLIK SNÍŠ 
Oběd: 11.00 - 16.00   Večeře: 17.00 - 22.00
Dospělí 229 Kč Dospělí 299 Kč
-15% 199 Kč -20% 249 Kč
Děti do 10 let 139 Kč Děti do 10 let 169 Kč
-15% 120 Kč -20% 140 Kč

Petržílkova 2451/11
158 00  Praha 13 – Nové Butovice

OTEVÍRACÍ DOBA :  
Po – Ne  11.00  -  23.00  hodin

Rezervace na tel.: 
296 113 232, 721 724 270

SLEVY  PLATÍ DO KONCE ŘÍJNA
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Městská policieMěstská policie

� Poslední červencové pondělí jsme přijali
oznámení o odcizení malého prasátka, kte-
rého majitelka chovala jako domácího maz-
líčka, a proto mělo i jméno. Majitelka také
uvedla celkem přesný popis zvířete a škodu
vyčíslila na 6 000 korun. Hned ten den večer
ale sama prasátko našla na sousedním po-
zemku. Domácí mazlíček totiž využil špatné-
ho stavu oplocení a prostě se vydal do světa. 
� V období prázdnin došlo k několika požá-

rům, které byly zřejmě úmyslně založeny.
Šlo zejména o kontejnery na odpad, ale ho-
řela i motorová vozidla a motocykl. Žádám
proto čtenáře, aby nám poskytli případná
svědectví o žháři.
� Dále chci upozornit na neustálé případy
krádeží v podzemních garážích nových obyt-
ných domů. Ke snížení jejich počtu by hodně
pomohla všímavost samotných majitelů
bytů. Po krádeži totiž v nejednom případě

zjišťujeme, že garážová vrata byla několik
hodin otevřená. Pomohlo by i namontování
bezpečnostních kamer nebo zajištění gará-
žových dveří takovým způsobem, aby se
dala ručně otevřít například jen v případě
požáru. Dalším možným způsobem ochrany
je najmutí bezpečnostní agentury.
� Dne 2. srpna přijalo naše policejní oddě-
lení oznámení o vloupání do bytu na sídlišti
Velká Ohrada. Pachatel přes den využil po-

otevřeného okna, škvírou prostrčil ruku
a naplno si otevřel vedlejší okno. Z bytu si
pak odnesl počítač, zlaté řetízky a hodinky,
vše v hodnotě přesahující 100 000 Kč. Popis
pachatele máme, policejní technik na místě
odebral stopy, které jsme odeslali k vyhod-
nocení. Na takovýto způsob vloupání upo-
zorňuji proto, že majitelé bytů svou ne-
opatrností občas prakticky pozvou zloděje
domů. npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Strážníci nalezli odcizené vozidlo 
V pondělí 2. 8. dopoledne prováděla hlídka kontrolu parkovišť se za-
měřením na podezřelá a dlouhodobě nepojízdná vozidla. Při pro-
hlídce parkoviště v Kettnerově ulici byl mimo jiné nalezen nezajištěný
bílý Fiat Ducato s pražskou registrační značkou. Následnou lustrací 
v policejní databázi bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno na území
hlavního města. Celou věc si na místě převzali kolegové ze stodůlec-
kého oddělení Policie ČR.

Exotický ještěr se procházel po ulici
Dne 3. 8. po čtrnácté hodině vy-
jela hlídka na základě oznámení
na linku 156 do Zázvorkovy
ulice, kde se na chodníku před
bytovým domem pohyboval asi
50 cm dlouhý zelený cizokrajný
ještěr. Hlídka zvíře bez újmy od-
borně zajistila a za pomoci specialistů z odchytové služby městské po-
licie převezla do zvířecího útulku. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Hasičské okénko

Dobrovolní hasiči z Prahy 13 pomáhali ve Frýdlantu
K obcím nejvíce postiženým srpnovými záplavami patří Frýdlant
v Libereckém kraji. A právě tam vyrazilo 10. srpna celkem 15 členů
SDH Stodůlky a SDH Třebonice, společně s hasiči z Řeporyj, Zličína
a z Řep. Na tři dny se zapojili do náročných úklidových prací v ulicích
i jednotlivých domech a do odklízení spadaných a naplavených stro-
mů. Ve Frýdlantu nešla elektřina, plyn, voda. Třímetrová vlna odnesla
šedesáticentimetrové plynové potrubí do vzdálenosti čtyřiceti metrů,
přízemní domky měly vodu až pod střechou. Nenápadná říčka Smědá
způsobila obrovské materiální škody. Praha 13 se rozhodla pro tuto
rychlou a efektivní formu pomoci, současně poskytla čerpadla, vysou-
šeče, deky. Případnou finanční pomoc je možno zasílat přímo na účty
humanitárních organizací, které jsou zveřejněny i na webu Prahy 13.

Jaroslav Matýsek, referát krizového řízení ÚMČ Praha 13

Hasičské okénko

Léto třebonických hasičů
Ještě před prázdninami jsme se zúčastnili dvou důležitých akcí - Ha-
sičských slavností v Litoměřicích s průvodem historických vozidel 
a výstavou techniky a Městského kola v požárním sportu. Z umístění
jsme měli radost - ženy skončily na 2. a muži na 3. místě a stejně
skončily oba týmy v Pražském poháru. 

Na červencovém Mistrovství ČR ve hře Plamen v Litomyšli repre-
zentovala SDH Třebonice Martina Hodíková, která v kategorii do-
rostenek skončila celkově na 37. místě. 

Členové zásahové jednotky o prázdninách okysličovali rybník, aby
se neudusily ryby, a také asistovali v Edenu na zápasech Bohemians
1905. Pomáhali i při srpnových povodních v Libereckém kraji, někteří
si kvůli tomu brali i dovolené, jen aby mohli pomoci jiným. Chlapy

překvapily nejen ruiny 
a bezmoc, ale i chování
některých lidí, kteří ne-
váhali prodávat rohlík
za 5 korun, a otevřené
bary s automaty –
hlavně, aby jim neutekly
kšefty. Moc bych si
přála, aby povodně za-
sahovaly do lidských
osudů co nejméně.

Monika Malá, SDH Třebonice
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� Rekonstrukce bytových jader, sádrok. instalat. Tel.: 732 129 822.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Stříhání psů, Nušlova 45, Nové Butovice. Pracovní doba
Po 14–20., Út-Pá 9–14 hod., sobota dohodou. Tel.: 737 274 172
pí Kindlová.
� Levné volání po internetu bez paušálu. Poradím, zrealizuji.
Tel.: 777 960 978.
� Pedikúra, masáže nohou, poliklinika Lípa - Therap Tilia -
suterén. Tel.: 296 113 350, 736 623 670 nebo na recepci.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.

� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební 
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

výroba kuchyňských linek.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn. 251 612 464, technik 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� VODA - PLYN - FRÖHLICH - 235 513 645, 603 239 568,
rozvody vody, příp. myček a pák. bat. - 5 let záruka, drobné opravy.
� Fa UDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stavební servis na klíč - rodinná firma. Novostavby,
rekonstrukce domu, zateplování fasád, stavby plotu včetně drob-
ných prací (zednické, obklady, dlažba, bourání a řezání panelu, štu-
kování, stěrkování, sádrokartony, plovoucí - PVC podlahy, malování,
úklid aj.), dovoz materiálu. Poptávky možno zasílat na
viktor1010@email.cz. Tel.: 776 857 502, 774 543 309.
� Autodoprava - P–13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně)  vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.

Služby
� Malování (i barevné), TAPETOVÁNÍ (odstr. tapet), lep.
strop. podhledů PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE. TEL.: 602 976 979 NEBO 235 513 709 , NEŠPOR.
� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5,
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA 120, Favorit,
Felicia, Fabia. Příprava a zajištění TP.

� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu,
tel.: 773 239 652.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů - metro B - Luka. Mob.: 739 029 625.
� Malování, tapetování bytů a kanceláří. Tel.: 603 551 111.
� Provádím malířské, natěračské i lakýrnické práce + štu-
kování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt 602 245 428.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz, mob.: 608 861 908.
� Profi nehtové studio - Mašínová. Tel.: 603 890 000.
� Malířské, lakýrnické práce, štukování panelu, expres + sobota a
neděle. Tel.: 235 311 175, 604 577 304.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Zručný řemeslník: www.udrzbar.zprahy.com, 737 378 921. Byty

� Hledáme byt k pronájmu v Praze 5 i jinde, garsonka až
3+1, cena do 14.000 Kč včetně poplatků dle velikosti.
Zařízení dohodou. Volejte prosím na tel.: 605 845 088,
220 806 245.
� Mladí manželé koupí menší byt popř. domek v horším stavu. So-
lidní jednání, v hotovosti. Tel.: 607 220 810.
� Pronajmu 1+K.K., 43 m2, s balkonem, část. zařízený, metro Hůrka
2 min.  Cena 11.500 Kč vč. popl. Tel.: 723 325 722.
� Koupím byt 2+K.K., 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji, do 
50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 948.

ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

� sítě proti hmyzu
Objednávky pro Prahu 5,6 na tel:

222 938 896, 603 305 211
SLEVA NA MONTÁŽ 20%

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC
www.kovosluzba-plus.cz

777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

AUTOsErvis vráNA – OPrAvY Os. vOziDEl všECh zNAčEK

TEl.: 603 117 059, 311 670 198
www.AUTOvrANA.COm

Blahopřejeme
� Dne 6. 8. 2010 oslavil své sedmdesáté
narozeniny pan František Voříšek z Prahy
13, z Vidoulí.
Vše nejlepší a pevné zdraví do dalších let
mu přeje rodina.

� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Krejčovství -opravíme, upravíme, ušijeme. Rychle, kva-
litně, levně. Metro Lužiny, NC Billa, 1. patro, pasáž - opravna oděvů.
Tel.: 777 061 748.
� Luca audit - účetnictví, daně - vedení účetnictví, daňové
poradenství zastupování převzetí odpovědnosti v rámci pojištění.
Tel.: 602 282 357, e-mail: luca@volny.cz.
� Celková úprava psů za přijatelnou cenu. Telefon: 721 963
323 - krátké objednací lhůty.
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Různé
� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překlad., ŽL mám. Přípr. též
k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Zkušený pedagog doučuje MA a FY na ZŠ, SŠ. Docházím.
Tel.: 251 616 317 nebo 723 746 486.
� Hledáme zedníka - penzistu na menší práce. Tel.: 251 627 686.
� Zkušená chůva s praxí, vzděláním a autem obstará vaše
dítě od 0 věku - kroužky, doučování i speciální metody aj.
Tel.: 775 296 647.
� Doučím angličtinu a účetnictví k maturitě. Tel.: 602 282 357. 

� Prodám garáž v OV, Běhounkova 2548, 3. podlaží ze 4. Cena
290.000 Kč. Tel.: 251 619 143.
� Pronajmu garáž na Velké Ohradě - ul. Bašteckého. Volná ihned.
RK nevolat. V případě zájmu volejte: 604 834 323.
�Pronájem garážového stání Velká Ohrada, ul. Klausova,
5.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 477 901.
� Pronajmu garáž na Velké Ohradě v garážovém objektu Baštec-
kého. Cena 2.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 207 483.
� Pronajmu uzavř. garáž, Bašteckého ul. Tel.: 606 613 523.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604

www.collette.cz. Provozovna klimatizována
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Zaměstnání
� Firma spravující bytové domy na Praze 5 hledá účetní s
min. tříletou praxí v účtování BD a SVJ. Tel.: 251 625 443,
e-mail: kancelar@vasedomy.cz.
� Přijmu řidiče sk. C s profesním průkazem na rozvoz zboží po
Praze. Nástup možný ihned. Tel.: 775 619 716.
� Hledám kadeřnice na ŽL, P-6 - Řepy. Tel.: 728 995 661.
� Nabídka práce na HPP i VPP - vhodné i pro důchodce, stu-
denty, maminky na MD, info odpoledne 723 817 551.
� Důchodce na úklid, údržbu zeleně a drobné opravy
za 5.000 Kč/m. Jen svědomitě! 603 440 005 - SVJ Harmonie.
� Wellness Studio na Praze 1 hledá nové kolegy/ně. Zabýváme se
kompletní péčí o člověka - výživa, doplňky, pohyb, péče o pleť, vizáž.
Osobní pohovor nutný, možné HPČ i VPČ. Volejte 605 467 167.

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

ELEKTROSLUžbY 
P–13 Sluneční nám. 14 - červený výškový dům

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

vchod - parking Ovčí hájek, Praha 5
Stodůlky/Nové Butovice

5 min. od Slunečního nám., metro Hůrka “B”

RESTAURACE
výčep + jídelna, 2x TV, free WiFi, 80 osob

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,

pódium - hudba, možnost soukr. akcí,
staveb. oddělené kuřácké/nekuřácké prostory

obědy 80 osob
tradiční kuchyň + speciality + minutky

PIZZERIA
AKCE: v neděli každá pizza 15% sleva!

bar, TV, free WiFi, salonek , soukr. akce,
kuřácké/nekuřácké prostory
2x prostor pro 30 + 60 osob, 

Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner
akceptujeme v našich provozovnách!

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930, 777 871 672 
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

www.pizzeria-novavyhlidka@seznam.cz

� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Provádíme též bez-
platné konzultace pro nastávající maminky. Info: tel.: 251 623 889,
www.smetanova-eva.wz.cz.
50 km od Prahy. Platba hotově! Tel.: 722 509 948.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 211 142 356,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 10–18, so 9–12 hod.
� Profesorka s velkou praxí nabízí výuku hry na klavír pro
děti a dospělé. Tel.: 608 684 522.
� Hledám někoho, kdo mi pomůže občas s prací na zahrádce v
Praze 13. Tel.: 604 469 431.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Hotel Elma Srbsko-Karlštejn. Školení, kurzy, svatby,
promoce. Salonky - terasa - restaurace - gril. Tel.: 775 100 569.
� Jazyková škola Chance nabízí jazykové kurzy angličtiny
a němčiny na stanici metra Lužiny/Luka. Chopte se své šance na
www.jschance.cz, tel.: 721 311 657. Začínáme týdnem od 4. 10.
2010 a my se na vás těšíme!
�Praktická lékařka pro dospělé MUDr. Jana Hrdinová,
Běhounkova 2534/67, Praha 5 - Nové Butovice přijímá nové paci-
enty. Telefon: 222 943 788, 774 880 098, e-mail: ordinace@ordina-
cehrdinova.cz, web: www.ordinacehrdinova.cz.
� Hledám učitele/ku španělštiny pro dítě (9). Tel.: 777 848 220.

� Pohlídáme spolehlivě vaše dítě v rodinném domě se
zahradou v Řeporyjích. Klademe důraz především na spokojenost
dětí a snažíme se maximálně vyjít vstříc i rodičům. Můžete se po-
dívat na naše stránky www.hlidanicko-pohadka.webnode.cz nebo
se zajít osobně podívat. Laversová 605 288 580.
� Grafologie, olejomalba a jiné kurzy od 20.9. 2010 - GPI
Praha. Tel.: 602 277 019, email: g.isis@centrum.cz,
www.grafologisis.cz.
� Akademie podnikání - výuka angličtiny a němčiny v kurzech
i one to one, začátečníci i pokročilí. Kurzy účetnictví, daňové evi-
dence, daní, podpora znevýhodněných skupin. Info: akademi-
epodnikani@seznam.cz, tel.: 602 282 357,
www.akademiepodnikani.webnode.cz.
� Zásobte se včas palivovým dřevem www.drevojedrevo.cz
nebo 776 585 627.
� VŠ v důch. věku, čest. jednání, pref. přátelské vztahy, celoživot.
prac. v letectví hledá pokoj nebo byt k pronáj. na dožití u starších
lidí v obl. P-5, Stodůlky. Pomoc s údržbou domku a zahrady. Tel.:
603 342 315.

� Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné -
nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-
doucím 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.
� Pronajmeme 1+K.K. za 8.500 Kč a 2+K.K. za 10.000 Kč v
Praze 5. Ceny jsou včetně všech poplatků, panelový dům,
dostupnost metra, částečně zařízené dle dohody. Volejte
paní Krajňákovou na tel. 777 260 333.
� Pronájem - zařízený 2+K.K., balkon, mezonet, garáž v ceně,
12.000 Kč vč. popl., Velká Ohrada, 54 m2. Tel.: 603 700 581.
� Vyměním byt 2+K.K., obecní za 3+1/L na Barrandově, v Řepích,
v Jinonicích, také za obecní i Velká Ohrada. Tel.: 737 239 687.
� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603,
consultum@seznam.cz.
� Pronajmu zařízený 2+K.K./L u metra Hůrka. Cena 12.000 Kč/m vč.
poplatků. Kabel TV digital. Tel.: 775 313 797.
� Vyměním obecní byt 3+1 s lodžií na jih, 2. patro (77 m2), u sta-
nice metra Prosek za stejný či menší byt v Praze 13 nabízený k od-
koupení. Odstupné možné. Tel.: 774 102 944.
� Prodám zcela zrekonstruovaný družstevní byt 2+K.K. v Praze 13,
Amforová ulice, 46 m2, anuita cca 35.000 Kč, převod do OV možný v
r. 2012, k nastěhování od 11/2010. Tel.: 602 331 906.

� Prodám garážové stání v 1. patře objektu Petržílkova 2570, sta-
nice metra Hůrka, osobní vlastnictví. Tel.: 777 215 667.
� Pronajmu uzamykatelnou garáž na Velké Ohradě za
1.500 Kč/měs. Tel.: 723 885 946.
� Pronajmu garážové stání v 2.PP objektu Petržílkova 2570, st. metra
Hůrka. Měs. nájemné 1.500 Kč. Vstup na karty. Mobil:: 602 328 974.
� Pronaj. gar. stání Vel. Ohrada, ul. Foglarova. Tel.: 721 023 794.
� Prodej garáže st. Hůrka, cena dohodou. Tel.: 602 324 358.
� Prodám kvalitní český med přímo od včelaře. Cena 1 kg 120 Kč.
Doprava po P-13 zdarma. Objednávejte na www.hodnymed.cz nebo
tel.: 603 570 718, 603 400 830.

Ž A l U z i E
všECh TYPŮ

montáž a opravy – sítě proti hmyzu

A U T O D O P r A v A
Dodávkami (místní i dálková)

Tel.: 251 619 721, 602 282 053

Fa Kaše

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
MODELÁŽ NEHTŮ

Kamila Novotná 777 222 331
OC Luka, Mukařovského 1986, Praha 5

Prodej – koupě – pronájem
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Čištění peří
šití přikrývek, polštářů a polštářků

Prodej
přikrývek a polštářů

(z nového peří, dutého vlákna, ovčí vlny)
souprav do dětských postýlek

povlečení, přehozy, ozdobné  polštářky
Sběrna: Pozor! Na nové adrese!

Hošek interiér, Seydlerova 9, P-5 Nové Butovice
tel.: 251 510 876

www.janperi.cz, e-mail: info@janperi.cz

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

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

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE
Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme kusové koberce, PVC,
doplňky

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

„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, Obchodní centrum

„PAPRSEK“, Tel.: 603 216 704
www.koberce-nejlevneji.cz

+ rekonstrukce bytových 
jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

155 00 Praha 5, Janského 2369, Tel.: 235 520 573, 
Mob.: 736 752 666

E-mail: starmont@seznam.cz, www.starmont.cz

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

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

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

Opravy a montáže vlastního nábytku.
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

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

www.elektroservisvolf.cz

EENNGGLLIISSHH44YYOOUU
jsme jazyková agentura, která nabízí výuku individu-
ální angličtiny, obchodní konverzaci, překlady běž-

ných, knižních i odborných textů pro firmy i širokou
veřejnost dle dohody. Jedná se o výuku AJ od začá-

tečníků až po pokročilé, skupin i jednotlivců.
- máme 12letou praxi v oboru

- nabízíme vysokou profesionalitu 
a individuální studijní plán

- za studenty docházíme 
Bližší informace v případě zájmu na tel.: 608 601 978

John Ružek, dále také na web. stránkách firmy
www.english4you.cz.

JUDr. Luboš Vosyka, advokát
právo občanské, rodinné, pracovní aj. (rozvody, byty, nemovi-

tosti, smlouvy, úschovy, pohledávky, exekuce aj.)
Praha 5, Moulíkova 5 (st. metra „B“ Smích. nádraží)

tel.: 257 327 074, 608 212 218 
e-mail: vosyka@vosyka.cz

www.akvosyka.cz

Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10%
Tel.: 604 807 906, 604 940 922 
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

Tel.: 602 212 040, www.araneuss.cz
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Babyboom a trend více dětí
v rámci „jedné rodičovské dovo-
lené“, tedy zhruba s věkovým ro-
zestupem 2-3 roky, staví zejména
maminky před problém, jak absol-
vovat aktivity pro batolata se
všemi dětmi? To se snaží řešit An-
dělky, nově vzniklé rodinné cen-
trum v Praze 13, nedaleko stanice
metra Lužiny. Jeho programovou
náplní jsou oblíbené dětské akti-
vity jako cvičení s miminky a ba-
tolaty, hudební kurzy Yamaha,
jazyková výuka, výtvarné tvoření 
či jóga pro děti – to vše s hlídáním

sourozenců dětí, se kterými se ro-
diče chtějí kurzu zúčastnit. Další
oblastí zájmu jsou kurzy pro sa-
motné rodiče (vzdělávací, pohy-
bové), při kterých je rovněž
zajištěna péče o děti. Andělky dále
nabízejí škálu jazykových kurzů,
zdravotní tělocvik, jógu, zumbu,
výtvarné, vzdělávací či komuni-
kační kurzy, budou pořádat napří-
klad semináře o biostravě, besedy 
s psychology, lékaři atd. Více na
www.andelky.cz,  Petra.mite-
rova@andelky.cz, tel. 731 475 481.

Petra Miterová

Leštěná červená a zářivý chrom Bambiriády Sběratelky cenných kovů

V Praze 13 vznikly Andělky

INZERCE

Přesto že květnová, už 12. Bam-
biriáda byla situována především
na Vítězné náměstí v Praze 6,
Praha 13 nabídla v doprovodném
programu přehlídky sdružení
a středisek volného času v Cen-
trálním parku pro návštěvníky
výborný program. 

Návštěvníci obdivovali tech-
niku i působivé akce pořádajícího
SDH Stodůlky i hostujících ha-
sičských sborů z Dolních Mě-
cholup, Kbel, Lipenců, Třebonic,

Řeporyj, Řep a Zličína.  Slaňo-
vání a záchrana osob začínala ve
výšce 25 metrů, po vyprošťování
z havarovaného vozidla během
pár minut zůstala po Peugeotu
rozstříhaná hromádka takřka se-
parovaného odpadu. Hasiči, ha-
sičky i hasičata se skvěle
předvedli a když si kromě toho
můžete sami ručně natlakovat 
a pak spustit hlahol sirény ze
30. let tak prostě Bambiriáda
neměla chybu. Dan Novotný 

Taneční skupina D.A.R. pořádá konkurz
Je ti nad 15 let a chceš sestát
součástí super kolektivu, tancovat
moderní taneční styly, zkusit zá-
vodit? Tak přijď 30. září do
DDM Stodůlky, Chlupova 1800,
a zkus si s námi zatancovat. Jedi-
nou podmínkou je alespoň jeden
rok taneční praxe. 

Taneční skupina D.A.R. tan-
cuje pod vedením Veroniky Jeh-
ličkové Street show dance. Tato
taneční kategorie spojuje moderní
styly jako Street, Hip Hop, Disco
a mnoho dalších, v choreografiích
se využívá zajímavých kostýmů,
rekvizit, příběhů. Trénujeme 2x

týdně v DDM Stodůlky. Ve škol-
ním roce 2009/2010 jsme dosáhli
krásná umístnění na mistrovstvích
Čech, Prahy i světa. Více o naší
skupině a konkurzu najdeš na
dar-dance.unas.cz, na facebooku,
na VJehlickova@seznam.cz nebo
na 777 645 592. Michaela Gaydošová

TS Mirabel je taneční
studio, které se zabývá
irským, moderním
scénickým tancem
a Street dance. Působí
v Praze 13 ve FZŠ
Trávníčkova 1744. 

Máme za sebou vy-
dařenou taneční se-
zonu 2010. Největším
úspěchem irských ju-
niorek bylo třetí místo
na Mistrovství ČR 
v soutěži Taneční sku-
pina roku 2010, první
místo (Ulita4dance
2010) a druhé místo ( Jarní pohár
Sokola Jinonice). Irské děti se
mohou pochlubit třetím místem
(Čáslavský čtyřlístek 2010) 
a druhým místem (Poupata
2010) s choreografií Králíčci.

Tanečnice moderního scénic-
kého tance se zúčastnily třech
soutěží a vybojovaly tři stříbrné
poháry (Ulita4dance 2010, Pou-
pata 2010 a Čáslavský čtyřlístek
2010). Street dance junior se
svými výsledky mohou pyšnit
také. Získaly např. dva zlaté po-

háry, tři třetí místa, choreografie
On the street se umístila na
druhém místě (O Rtyňskou
zvonici 2010). Street dance děti
obdržely 3. místo (Čáslavský
čtyřlístek 2010).

Nábory na taneční sezonu
2010-2011 se konají ve dnech
6., 9. a 14. 9. od 15 do 18 hodin
ve FZŠ Trávníčkova. Členy TS
Mirabel se můžete stát i během
roku po domluvě s lektory. Více
na www.osmirabel.cz, www.fa-
cebook.com. Monika Johanidesová
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Arboretum u Albrechtova vrchu Park osvěžuje vodotrysk

INZERCE

Přímo za našimi humny, podél meandrů
Prokopského potoka u Albrechtova vrchu,
kousek od Malé Ohrady, dokončilo hlavní
město Praha v květnu první miniarboretum,
zaměřené na původní české ovocné stromy 
a další dřeviny. 

V rámci projektu Pro zdravé město věnovalo
hl. m. Praha na realizaci arboreta 1,1 miliónu
korun. Před vlastními výsadbami musela pro-
běhnout náročná příprava plochy, která byla
zarostlá náletovými dřevinami a plná skládek. 

Unikátní arboretum návštěvníkům umož-
ňuje návrat do minulosti pražské přírody,
některé z dřevin již v přírodě nenajdeme.
V části „šípáková doubrava“ a „dubohabřina“
jsou ukázky 14 různých druhů dřevin.

V „babiččině sadu“ na-
jdeme 17 původních vyso-
kokmenných odrůd méně
známých jabloní, hrušní,
slivoní a dříve s oblibou
pěstované ovocné stromy,
např. kdouloně, mišpule
velkoplodé, oskeruše do-
mácí nebo keř klokoč. 

Ve spodní, mokré části
louky byla vybudována tůň
pro obojživelníky. Tam bude
v další etapě vysazeno něko-
lik druhů vrb, olší, jasanů

nebo dubů letních apod. 
Arboretum je volně přístupné a může být

cílem procházek obyvatel i výukovým objek-
tem pro žáky škol. Přístup do arboreta je
z ulice K Sopce, vpravo od areálu Volcano
Complex. -red-

V rámci oprav horní retenční nádrže v Cen-
trálním parku byl v nádrži vybudován vodo-
trysk. V úterý 20. července ho spustili
starosta David Vodrážka a Václav Kroutil, ře-
ditel společnosti Lesy hl. města Prahy, která
práce provedla. 

Voda ze tří trysek proudí během dne 
v hodinových intervalech, vždy přibližně 
15 minut. Vodotrysk  bude v provozu do
konce října, v zimě se trysky odmontují 
a stojany přikryjí, aby nemohlo dojít ke zra-
nění bruslařů. Řídící technologie je ukryta 
v kamenném sloupku s dřevěnými plochami
pro sezení.

Tryskající voda je příjemným zpestřením
pro návštěvníky parku a zvýší estetický dojem
nádrže. Současně vodotrysk osvěžuje vzduch
a okysličuje vodu, což prospívá rybám, které
v nádrži žijí. Samuel Truschka
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O vítězi rozhodl 
jediný centimetr
Již pojedenácté se na Nepomuckém rybníku
v Centrálním parku konaly rybářské závody
Chyť si kapra. Pořadatelem této oblíbené
soutěže je tradičně Český rybářský svaz Ji-
nonice.

Poslední květnový víkend přišlo pokoušet
rybářské štěstí 35 dětí a 55 dospělých.

Sv. Petr, patron rybářů, se asi nestačil
divit, protože jen dětem se podařilo chytit
20 kaprů o celkové délce 13 376 cm. Tím
méně se chce věřit, že o vítězi v této kate-
gorii rozhodl pouze jediný centimetr.
První se umístil Michal Franta (1 641 cm),
již zmíněný centimetr chyběl Davidu Bou-
škovi (1 640 cm), třetí skončil Ladislav
Franta (1 527). Z děvčat se nejlépe vedlo
Lucii Čepelové (1 278), pomyslné zlato
v kategorii dospělých „vychytal“ Petr Záhora
(1 903 cm).

Jen pro zajímavost, nejdelší kapřík měřil
70 centimetrů. Zakončení těchto otevře-
ných závodů bývá v předávání hodnotných
cen. A ty čekaly nejen na vítěze.

Eva Černá

K dubnovým
oslavám Dne
Země přibylo
na třináctce
přes 1 000 no-
vých dřevin.
Část z nich
rozdali místní
skauti z 96. od-
dílu Šipka u stanice metra na Lužinách 
a další si rozebrali účastníci víkendové akce
Společnosti pro ochranu Prokopského a Da-
lejského údolí. Studenti Gymnázia Stodůlky
(na snímku) měli při sázení stromků možnost
naučit se rozpoznávat jednotlivé druhy dřevin
a dozvědět se, jak a kde stromek správně
umístit. „Když si každý zasadí svůj strom,
bude se nám společně lépe dýchat,“ připo-
mněl poslanec a radní Prahy 13 Petr Bratský,
který sazenice lípy, hlohu, dubu, střemchy či
jeřábu zajistil. -red-

Tisíc nových stromků

Nová zeleň pro Lužiny
Každoročně upraví odbor životního prostředí
novými výsadbami další plochy veřejné ze-
leně. Koncem května se byl na tři rekultivo-
vané plochy na sídlišti Lužiny podívat 
i starosta David Vodrážka. 

Stupňovité záhony před FZŠ Trávníčkova
byly opatřeny ochrannými plůtky, byly opra-
veny lavičky a vysázeny nové keře, kvetoucí
trvalky a cibuloviny, s čímž pomáhaly i děti
ze ZŠ praktické a ZŠ speciální Trávníčkova.
Ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova
vznikla nová
odpočinková
zóna na ploše,
kde byly pů-
vodně nevyuží-
vané sušáky na
prádlo a velké
betonové pís-
koviště. Byla
navezena kva-
litní zemina a provedeny výsadby parkového
typu - 12 nových stromů, podél plotu školy
živý plot z habrů, kvetoucí keře a trvalkové
záhony. Také byly rozmístěny nové lavičky 
a koše. U Domu pro seniory Lukáš byla na-
hrazena usychající alej odolnějším jeřábem
mukem a dva vyvýšené záhony byly obloženy
dřevem a slouží k posezení. Rekultivace všech
těchto tří ploch stála celkem přibližně 5 mili-
ónů korun. Samuel Truschka

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ
Přistavení:          30. 9.                  4. 11.
STODŮLKY
Chalabalova                                parkoviště u č.p. 1611
Kovářova u kulturního domu Mlejn
Vlachova x Šostakovičovo n. na chodníku proti č.p. 1511
Nám. Na Lužinách                     na náměstí
Melodická x Operetní (jen 30. 9.)
Vackova                                       parkoviště (slepý konec)
TŘEBONICE
K Řeporyjím (jen 30. 9.)        křižovatka s ul. K Brůdku
K Řeporyjím (jen 4. 11.)      u kapličky
Lýskova (jen 4. 11.)               rozšíř. chodník proti 2068
Pod Zličínem (jen 4. 11.) u retenční nádrže

Přistavení:          9. 9. 7. 10.               
LUŽINY
Fantova                                        parkov. před provoz. Barum
Chlupova (jen 9. 9.) u mateřské školy
Amforová (jen 7. 10.)             proti domu č.p. 1895
Podpěrova (jen 9. 9.) před mateřskou školou
Zázvorkova  (jen 9. 9.) proti domu č.p. 2003
Kettnerova (jen 7. 10.) parkoviště u kotelny
U Jezera (jen 17. 6.)              parkoviště proti č.p. 2039
Bellušova (jen 7. 10.) parkoviště proti č.p. 1804
Kettnerova (jen 9. 9.) parkoviště proti č.p. 2059
Trávníčkova (jen 7. 10.) u tržiště
Sezemínská (jen 7. 10.) parkoviště u kotelny

Přistavení:           16. 9.                14. 10.                                                                                                                                                                                                           
NOVÉ BUTOVICE
Suchý vršek rozšíř. chodník u č.p. 2096

V Hůrkách (jen 14. 10.) na chod. proti ul. Seydlerova
Ovčí hájek (jen 14.10.)       parkoviště proti č.p. 2159
Petržílkova (jen 16. 9.)       parkoviště u č.p. 2267
Nušlova (jen 14.10.) parkoviště proti č.p. 2289
Nušlova (jen 16. 9.) rozš. chodník před č.p. 2272
Běhounkova parkoviště proti č.p. 2462

HÁJE 
5. máje (jen 16. 9.) proti domu č.p. 325 
K Hájům x Okruhová (jen 14. 10.)
VIDOULE 
K Fialce před býv. prodej. potravin

Přistavení:          23. 9. 21. 10.
LUŽINY
Böhmova parkoviště u kotelny
MALÁ OHRADA 
K Sopce proti restauraci U Šimáčků
VELKÁ OHRADA 
Bašteckého chodník u parkoviště
Pavrovského x Přecechtělova u kont. na směsný odpad
Janského x Prusíkova rozšířený chodník u č.p. 2437
Janského rozšíř. chodník proti č.p. 2370
Srnčí x Liščí (jen 23. 9.) U Dobráků
K Opatřilce x K Jihu (jen 21. 10.)

Kontejnery jsou určeny na objemný odpad z domácností pro
obyvatele Prahy 13, nikoli pro živnostníky a firmy. Přistavovány
jsou vždy ve čtvrtek do 16.00 hod. Po naplnění jsou odváženy již
v pátek či v sobotu. Případné dotazy a připomínky vám zodpoví
pracovníci OŽP  na tel. čísle  235 012 470. Michaela Líčková

Datum:   23. 9.  čt   
Zastávky sběrové trasy Doba stání
ul. 5. máje (proti domu č. 325) 15.00–15.20
ul. Živcových (točna autobusu) 15.30–15.50
ul. Běhounkova x Dominova (parkoviště u č. 2463)

16.00–16.20
ul. Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30–16.50
ul. Petržílkova (parkoviště proti č. 2267) 17.00–17.20
ul. Bašteckého (parkovací záliv u garáží) 17.40–18.00
ul. Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10–18.30
ul. Janského (parkovací záliv u lékárny) 18.40–19.00

Datum:   12. 10. út    
Zastávky sběrové trasy Doba stání
1. křižovatka ul. K Řeporyjím - K Chabům (u kapličky)

15.00–15.20
2. křižovatka ul. K Řeporyjím - V Brůdku 15.30–15.50

Datum:   21. 10.  čt   
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Náměstí na Lužinách 15.00–15.20
ul. Mládí (u KD Mlejn) 15.30–15.50
ul. Sezemínská (parkoviště) 16.00–16.20
ul. Bellušova (parkoviště proti č.p. 1804) 16.30–16.50
Ul. Kolovečská (u sběrny surovin) 17.00–17.20
Ul. Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.30–17.50
ul. Fantova (u sběrny surovin) 18.10–18.30

křižovat. ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511)
18.40–19.00

Datum:   13. 9.  po   
Zastávky sběrové trasy Doba stání
Ovčí hájek (parkoviště proti č.p. 2174 - Sportcentrum)

15.00–15.20
Petržílkova 2483 (komunikace u sloupu veřej. 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 ulic Operetní x 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
K Zahrádkám (park. záliv před vchod. do restaurace č.p.
1047/21a 18.40–19.00

V rámci mobilního sběru nebezpečných odpadů mohou občané
prostřednictvím obsluhy vozidla odevzdat k odstranění následu-
jící druhy nebezpečných odpadů: baterie, akumulátory, nádoby
od sprejů, mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské), ředidla,
barvy, léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice,
detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy
(přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
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Kaple sv. Kříže v Háji
Západně od Motola
vedle samé buštěhradské
dráhy, stavěné r. 1873,
spatřuje se kaple baroko-
vého slohu. Kapli vysta-
věl proslulý stavitel
Kilián Ignác Dienzen-
hofer. Dne 6. srpna
1742 nalezl jeden z vo-
jínů Františka Karla Lo-
trinského při kácení stromu zarostlý kříž, který jej odevzdal
císařovně Marii Terezii. Když v r. 1743 zavítala do Prahy ke koru-
novaci na českou královnu, položila na onom místě, kde byl kříž
nalezen, základní kámen ku stavbě kaple. Vybral Dan Novotný

1. 9. 1598 povýšil Rudolf II. Hradčany na královské město.
2. 9. 1347 se konala korunovace Karla IV. a Blanky z Valois na Pražském hradě 

v chrámu sv. Víta.
4. 9. 1905 byl poprvé pořádán na ostrově Man nejstarší automobilový závod světa RAC.
8. 9. 1967 byla v Praze zahájena stavba dálnice Praha – Bratislava.

10. 9. 1799 byla v Praze založena Akademie výtvarných umění.
15. 9. 1846 bylo v Praze zavedeno plynové osvětlení na Staroměstském náměstí, 

v Celetné a Karlově ulici, na Ovocném trhu a na Národní třídě.
17. 9. 1815 řídil ve Stromovce Josef Brožek první parní vůz.
25. 9. 1899 se narodil Ondřej Sekora, autor knih pro děti.
27. 9. 1953 byl otevřen Letenský tunel, jehož výstavba začala 28. 9. 1949.
29. 9. 1931 byla v Tróji otevřena Pražská zoologická zahrada.
A v Praze 13?
Pestrobarevným ohňostrojem a velkorysým programem 8. a 9. září 1999 otevřela Del-
vita nový supermarket v Jeremiášově ulici. Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v záříKalendárium aneb událo se v září Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Nejdelší most a nejsložitější 
křižovatka u nás
Prohnutý dvoukilometrový
most se elegantně pne od zá-
padního tunelu Lochkov přes
údolí k tunelu Cholupice. Od
20. září by tudy mělo projíždět

až šedesát tisíc aut denně. Re-
kordní most je součástí 23 ki-
lometrové Jihozápadní části
Pražského okruhu, spojující
dálnice D1 na Brno a D5 na
Plzeň, a pomáhá především
pohodlně překonat údolí Vl-

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Hostinského ulice
Zamyšlená mladá tvář ve starém
albu patří profesoru Akademie
výtvarných umění, který  vyučo-
val i dějiny hudby na pražské
konzervatoři. Je „otcem zaklada-
telem“ dvou českých vědních
oborů - muzikologie a teatrolo-
gie. Otakar Hostinský (podepi-
soval se Ottokar) se narodil 2. 1.
1847 v severočeské Martiněvsi,
jeho otec tam byl správcem na
panství Kinských. Po univerzit-
ním studiu, s doktorátem z filo-

zofie v kapse (1869) si Otakar
zvolil novinářskou profesi. V re-
dakcích časopisů Lumír, Dalibor
i v odborném periodiku Hudební
listy  byl znám jako přísný kritik,
bystrý komentátor pražského
uměleckého života.  

Na přednáškách v sálech i v za-
hradě Umělecké besedy učil české
posluchače, proč hledat a vybírat si
představení nebo galerie, kde
vládne soulad mezi slovem a obra-
zem, výpravou i hereckými vý-
kony. Čtenářům Národních listů
předkládal první články, jak v di-
vadle, nebo na výstavě vnímat

malbu, grafiku,
mluvené slovo 
a hudbu či pro-
měny tváře měst-
ské architektury 
a nepodléhat jen
evropské módní

komerci. Svými referáty o novin-
kách, postřehy a radami však ne-
opomíjel ani četné Pražany,
kupující německé noviny Politik.

Neměl to snadné. Divadelní
produkce raději sázely na osvěd-
čené kusy, než aby nastudovaly
např. novou Smetanovu nebo Fi-
bichovu operu s nejistou návštěv-

ností a finančním otazníkem. Pro
přítele Fibicha také napsal vol-
ným veršem libreto k opeře Ne-
věsta messinská (premiéra ND
1884), skladateli Rozkošnému
pak pohádkové libreto k opeře
Popelka (1885). Ta byla velmi
úspěšným titulem v repertoáru
Národního divadla. Člen Králov-
ské české společnosti nauk, uni-
verzitní pedagog a estetik PhDr.
Hostinský zemřel v Praze 19. 1.
1910. Hrob má na Olšanech IV.,
1. odd., č. 30. Ulice ve Stodůlkách
nese jeho příjmení od r. 1979. 

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

tavy a Berounky. Nejsložitější
křižovatka v republice je sou-
částí tohoto sourozeneckého
páru a křižuje nedaleko zbra-
slavského zámku výpadovku
na Písek. ( Jeden z pruhů, od-
dělující se z nového křížení,

ale náhle končí.
Malý příslib
toho, že tudy
v budoucnosti
snad povede dál-
nice D3 na Bu-
dějovice.)
Nejnovější část
Pražského
okruhu má
hlavně odlehčit

přetíženému Barrandovskému
mostu a Jižní spojce. Praha má
tak další dvě, a nejenom foto-
grafické, dominanty do svého
faceliftingu. Náklady na toto
dopravní řešení dosáhly bez
DPH 18 miliard korun. -dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Od 1. září bude z důvodu zvý-
šeného zájmu v nocích z pátku na
sobotu a ze soboty na neděli pro-
dloužen provoz metra o 50 až 60
minut. Začátek provozu nočních
linek je tím pádem také posunut 
o cca 60 minut. Zároveň dojde 
k posílení provozu metra linky B
v období přepravních špiček 
a přechodových obdobích. V pra-
covní dny přibude v každém smě-
ru 18 spojů a linka B bude mít v
každém směru 290 spojů. Posled-
ní spoje linky B, které  končily ve
stanicích Smíchovské nádraží 
a Českomoravská, budou dojíždět
až do stanic Zličín a Černý Most. 

V oblasti Jihozápadního Města
a Prahy 6 dochází k větším úpra-
vám autobusových jízdních řádů
z důvodu zlepšení vzájemné ko-
ordinace a návazností. Zlepšení
se týká linek 130, 142, 149, 164,
179, 184, 191, 211, 217, 219, 225
a 235. Více najdete na www.pid-
servis.ic.cz

� Na Vypichu začala ražba nové-
ho úseku metra A. Ze staveniště
nedaleko tramvajové točny na
Vypichu se bude razit do dvou
směrů. Připravena už je štola pro
stanici Petřiny i pro tunel k mo-
tolské nemocnici. Tunely metra
budou razit dva plně mechanizo-
vané razicí štíty, které se do Čes-
ka vrátí téměř po 40 letech. Nová
trať ze současné konečné stanice
Dejvická povede do Motola, kam
by se cestující mohli svézt v roce
2014. Poté by měla pokračovat
stavba metra až k ruzyňskému
letišti, kam má metro začít jezdit
až v roce 2018. 
� Systém mikrobusů na zavolání,
zajišťující přepravu občanů se
zdravotním postižením, byl rozší-
řen o asistenci před a po ukončení
přepravy. Ta zahrnuje např. přesu-
ny z lůžka na vozík a zpět, pohyb
a přesun s vozíkem k vozidlu, po-
moc při oblékání apod. Více na
www.ropid.cz/bezbarier/. –dn-
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Slavnostní zahájení školního
roku se před 50 lety ve Stodůl-
kách konalo v sobotu dne 3. září
1960 dopoledne v místním kul-
turním domě a ještě slavnostnější
bylo odpolední otevření nazdo-
bené školní budovy. Děti ze Sto-
důlek a spádových oblastí se
začaly počínaje tímto dnem učit
v nové škole, která byla architek-
tonicky spojena se školní budo-
vou z roku 1908 a vznikala
v letech 1959–1960. V září letoš-
ního roku si tedy připomínáme
půl století existence přistavěné
budovy ZŠ Mládí. Dnes posky-
tuje své prostory druhému
stupni, tedy starším žákům. 

Její výstavba v roce 1960 byla
velmi potřebná, neboť v první
polovině 50. let se projevil kri-
tický nedostatek učeben. Stodů-
lečtí občané se tehdy intenzivně
dožadovali postavení nové školy.
Podle zápisu z kroniky pana
Vlasáka za rok 1957 bylo v celé
obci Stodůlky celkem 12 učebních
místností, které jsou umístěny ve
starých budovách. Nejmodernější
z nich byla vystavěna před pade-
sáti lety, některé třídy jsou umís-
těny ve staré budově školy zrušené
roku 1908, jedna třída dokonce
v bývalém dvoře, předtím byla
v truhlářské dílně u Pekárků. Byla
to provizorní stavba, počet žáků
celkem 420. Zařízení je v těchto
budovách velmi zastaralé, sociální
zařízení, zvláštní učebny, dílny,
klubovny, družina vůbec žádné.
V naší obci je celkem 3 300 obyva-
tel. Abychom zajistili vyučování,
vyučuje se v prvé, druhé a třetí
třídě na směny. (Kronika obce
Stodůlek, I. díl, s. 347-348).

V roce 1954 poprvé poslanci
tehdejšího MNV Stodůlky po-
tvrdili, že je nutné adaptovat
školní budovu z roku 1908 
a zároveň k ní přistavět budovu
novou. Školský odbor KNV 
v Praze po jednání s ředitelem
školy Dominikem Ledvinkou
přislíbil, že se stavba uskuteční,
pokud bude schválen investiční
úkol. KNV v Praze jako hlavní
investor zaslal 16. 7. 1954 minis-
terstvu školství žádost o schvá-
lení stavby. 

Projekční práce se táhla done-
konečna (tak jak to bylo tehdy
zvykem) kvůli liknavé činnosti
projekčních ústavů a těch orgánů,
které měly na starost investiční
výstavbu. Do roku 1957 se ne-
dělo nic. Po volbách do národ-

ního výboru byla jmenována ko-
mise pro postavení školy
v tomto složení: Josef Halada
ml., Josef Škop, Josef Beránek,
Anna Šejvlová, Václav Šampalík,
Jaroslav Petříček a František Še-
divý. I tito stodůlečtí občané se
zasloužili, že se přípravy ke
schválení stavby pohnuly ku-
předu a že plány na stavbu nezů-
staly jenom na papíře. Nemálo
starostí měli tehdejší představi-
telé obce s vykoupením rodin-
ných domků se zahradami na
pozemku, kde se mělo stavět.

Oficiální povolení ke stavbě
nové budovy ve Stodůlkách bylo
Radě MNV doručeno 12. června

1958. Budovu projektoval akad.
architekt Oldřich Brzák, stavbu
provedl národní podnik Prů-
mstav a vedl ji stavitel Josef
Vojta. Finančně nákladem 
3 500 000 Kčs ji zajistil Krajský
národní výbor se sídlem ve Zbo-
rovské ulici na Smíchově. 
5. ledna 1959 začal národní pod-
nik Průmstav buldozerem vy-
hrnovat hlínu ze základů pro
stavbu nové školní budovy a auta
odvážela zem pod hřbitov do bý-
valé Šafránkovy pískovny. Hrubá
stavba pokročila v polovině května
1959, kdy dělníci vyhloubili na
staveništi jámu pro kanalizační 
septik a začalo se s betonováním
základů celé příští budovy. 

Stavba trvala více než rok a půl.
Při slavnostním otevření školy
3. září 1960 ještě nebyly skončeny
všechny řemeslnické práce. Zbý-
valo dodělat šatny ve spojovací
části obou budov, vybrousit schody
vedoucí ze šaten do vestibulu nové
budovy a přeložit chodníky ze sil-
nice přes bývalou školní zahradu.
Při dokončovacích pracích hodně
pomáhali i zdejší občané, odpra-
covali velké množství hodin ze
svého volného času. Tehdy to bylo
naprosto běžné – dělali to pro své
děti a vnuky.

Zároveň probíhala generální
oprava staré školní budovy z roku
1908. V letech 1960-61 ji pro-

vedl národní podnik Průmstav.
Oprava byla tak rozsáhlá, že hro-
zilo uzavření celé této části starší
školní budovy. Adaptační práce
trvaly více než rok. Hlavní vchod
z ulice Mládí byl zazděn. Tímto
vchodem vcházely děti, učitelé
a všichni, kdo školu navštívili od
roku 1908 do roku 1960. Za ta
léta byly schody vyšlapány. Zed-
níci upravili fasádu a necitlivě při
tom zasáhli do její secesní po-
doby: odbourali květinové tru-
hlíky i reliéfy sov s roztaženými
křídly a stěny vybrousili do-
hladka. Původní podoba stavby
z roku 1908 značně utrpěla. 

V přízemí po levé straně s pů-
vodním vstupem býval byt řídí-

cího učitele, později učebna a na-
konec školní jídelna. Po pravé
straně se původně vybudoval kabi-
net, později byt školníka a ten se
po zazdění vchodu rozšířil o jednu
místnost. V budově bylo zavedeno
ústřední vytápění. Školní zahrada
byla zrušena, odbourány ohradní
zdi a zbytek zahrady ponechán
jako otevřený park. Kvůli adaptaci
budovy vyvařovala školní jídelna
až do října 1961 za velmi těžkých
podmínek provizorně v hotelu
Praha. Od října byla dána ve škole
do provozu kuchyně s novým vy-
bavením a jídelna.

V souladu s tehdejším škol-
ským zákonem byla v ZŠ Mládí
od 1. září 1960 zřízena jedenác-
tiletá Střední všeobecně vzdělá-
vací škola. V roce 1961 měla dvě
třídy s celkovým počtem 50
žáků. Tito žáci dojížděli do Sto-
důlek z obcí Středokluky, Hosti-
vice, Řepy, Rudná, Řeporyje 
a Stodůlky. Samotnou Základní
devítiletou školu navštěvovalo
celkem 439 žáků v 17 třídách,
kde vyučovalo 21 učitelů. Jejím
ředitelem byl do roku 1961 Josef
Škop, od roku 1961 Karel Váňa
a později Karel Pichl.

Starší budova školy přede
dvěma lety oslavila 100 let své
existence, novější budova letos 50
let. Úctyhodný počet žáků i uči-
telů prošlo Mládím - škola po-
skytla vzdělání mnoha generacím
v období od Rakouska-Uherska
po Českou republiku. V moderní
historii se škola orientuje na roz-
šířenou výuku jazyků, navazuje
řadu zahraničních kontaktů
a spoluprací, např. s Britskou
radou, s Univerzitním institutem
pro přípravu učitelů z francouz-
ského Nantes nebo s partnerskou
školou v rakouském St. Gross
Florianu. O tom se učitelům ani
žákům před 50 lety ani nesnilo. 

Až 1. září letošního roku žáci
ZŠ Mládí překročí pomyslný
práh školy, ani si její bohaté dě-
jiny neuvědomí - vstoupí do mo-
derně vybavených učeben na
úrovni prvního desetiletí 21. sto-
letí. Moderní tvář školy se snoubí
s její obnovenou secesní podobou
a tradičním interiérem dnes již
padesátileté přístavby. Slavná mi-
nulost i neméně úspěšná přítom-
nost ZŠ Mládí nás všechny
zavazuje vychovávat a vzdělávat
nové budoucí generace spokoje-
ných žáků na té nejlepší úrovni.

Věra Opatrná, učitelka a kronikářka ZŠ Mládí

Začátek školního roku ve Stodůlkách před 50 letyVÝLET DO MINULOSTI

30. září 1960 byla otevřena přístavba Základní devítileté školy Mládí
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INZERCE

Program klubu seniorů září 2010
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

6. 9. Po prázdninách opět v klubu Svatava Bulířová

13. 9. Káva po čtrnácté (příprava programu na další
měsíc. Jistě budete mít samé skvělé nápady)
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

20. 9. Letošní zkušenosti z pobytu v našich lázních
účastníci

27. 9. Naše zahrádky a pěstitelské úspěchy, výstava
našich výpěstků zeleniny, ovoce a květin - 
v klubu 
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

7. 9. Výlet na zámek Zbiroh

14. 9. Oslavíme svátek a narozeniny našich členů
a připravíme návrh na programy klubu

21. 9. Řecké ostrovy (DVD)

29. 9. Václavský koncert v Bohnicích v domově

důchodců (v 15.30 hod.)
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

8. 9. Informace o programu na září a říjen
Dny SPCCH
Dojmy z dovolených a rekondičních pobytů

Helena Hrdoušková

15. 9. Video – Kouzlo korálových útesů
Jan Hamerník

22. 9. Hrajeme Bingo Roman Kosan

29. 9. Zahraje nám Sparťanka
Jindra Cuchalová, Miloš Procházka 

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin.

Připomínám , že všechny informace o činnosti našeho
klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na po-
zemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).

FFrraannttiiššeekk  VVoořřííššeekk,,  vveeddoouuccíí  kklluubbuu,,  tteell..  225511  662222  228833

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

1. 9. Co je cukrovka 

6. 9. Odjezd na rekondici

17. 9. Návrat z rekondice

22. 9.          Členská schůze

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin služba, 
a to pro potřeby členů organizace, ale i pro předání informací
ostatním diabetikům. Všechny akce se konají v Domě pro seni-
ory Lukáš vždy od 15.30 hodin v klubovně. Při akcích je možno
si zapůjčit z naší knihovny různé knížky, po skončení akce bude
dán prostor dotazům a odpovědím.

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubu seniorů září 2010
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S potěšením vás zveme na dvou-
denní mezinárodní festival afro-
amerických spirituálů s názvem
Spiritual Fest 2010, který se koná
18. září v Komunitním centru
sv. Prokopa v Nových Butovicích
a 19. září ve Spolkovém domě, 
K Vidouli 727. 

Na festivalu vystoupí z České
republiky skupiny a soubory
Cantarina, Myšáci, YMCA Ja-
koubek, T´N´T, Columbella,
Besharmonie, DNA, True Har-
mony, Mošny, Hradecké komorní
tucteto, Geshem, Grandis,
Nsango Malamu, Brno Gospel
Choir, Svatopluk Karásek a Voc-
kap. Z Francie přijede skupina
TF Gospel Singers, z Německa
Gospel & Friends a Gospel
Swingers, z Polska Opole Gospel
Choir, z Maďarska Frater Choir 
a Sopron Gospel, ze Slovenska

Caecilia Chorus. Současně vy-
stoupí i americký zpěvák žijící 
v Praze Lee Andrew Davison. 

Hlavní náplní programu jsou
spirituály, původní písně černoš-
ských otroků, ale zazní zde
i písně, které geograficky i obsa-
hově bezprostředně navazují -
gospely a africké duchovní písně.
Žánrově nemá festival žádné ome-

zení, proto návštěvníci
uslyší stejné písně
v překvapivě odlišných
provedeních, například
sborové mnohohlasy,
country a folkové ka-
pely, bluegrass, akape-
lově propracované
vokály, rytmickou etno
hudbu nebo tajuplnou
world music, stejně

jako popový zvuk současného
gospelu i tradiční gospel. 

Spiritual Fest pořádá vokální
akapelová skupina Geshem.
Tímto festivalem podporuje 
a rozvíjí komunitu hudebníků 
a zpěváků, kteří mají ve svém re-
pertoáru afroamerické spirituály,
a to nejen pro jejich hudební pů-
sobivost a rytmickou podmani-
vost, ale zejména společensko
duchovní sdělení, zdůrazňující
tradiční hodnoty jako jsou svo-
boda, spravedlnost, úcta k životu,
rodina, přátelství a pravdivost.
Festival se tak stává spojujícím
článkem lidí z různých zemí, vy-
znávajících stejné hodnoty bez
ohledu na vyznání. 

Není náhodou, že nově zalo-
žená tradice Spiritual Festu

vznikla v prostředí země bývalého
komunistického bloku jako vy-
jádření touhy po dlouho upírané
svobodě nejen věřících lidí, kteří
v prostředí reálného socialismu
zažívali ponížení, diskriminaci 
a ústrky. Čím opravdověji ale tyto
písně zní, tím více nás konfron-
tují také s novodobými formami
otroctví spojenými s konzumním
stylem života moderní společ-
nosti. Organizátoři Spiritual
Festu chtějí zdůraznit primární
poselství přátelství a svobody ob-
sažené ve spirituálech pozváním
představitelů velvyslanectví afric-
kých i jiných zemí v Praze ja-
kožto i organizací usilujících
o lidská práva jako jsou Amnesty
International, Youth for Human
Rights a dalších. 

Poděkování za finanční i orga-
nizační podporu festivalu patří
Komunitnímu centru sv. Prokopa
v Nových Butovicích,  Městské
části Praha 13, Klubu Mlejn,
Společnosti pro duchovní hudbu,
Psalteriu, Ministerstvu kultury
ČR, Nadaci Život umělce a de-
sítkám dobrovolníků podílejících
se na propagaci i schůdném prů-
běhu akce. 

Podrobný program najdete na
www.festival.spiritualy.cz. 
Na setkání nejen hudební, prodchnuté přátelstvím, se

jménem pořádajícího souboru Geshem těší 

Marek Šlechta

Spiritual Fest 2010

Program klubu září 2010
Klub Mlejn, Spolkový dům, K Vidouli 727,

155 00 Praha 13 - Stodůlky
rezervace - e-mail: vstupenky@mlejn.cz 

www.mlejn.cz, email: mlejn@mlejn.cz

� DĚTI Začátky v 15.00 hod., není-li uvedeno jinak

DĚTSKÝ CIRKUS
Divadelně cirkusový kurz zaměřený na pohyb všeho druhu: akrobacie, žonglování,
pantomima, balanc na kouli, trapézy a další rozmařilosti. Vhodné pro rozvoj motorických
schopností, koordinace pohybu a rovnováhy. Kurz je určen pro děti a mládež ve věku 6 – 18 let.
Od 6. 9. 2010 vždy v pondělí a čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Místo: v dočasném prostoru KD Mlejn – Spolkový dům, K Vidouli 727, Praha 13 – Sto-
důlky, od listopadu v nové budově KD Mlejn Kovářova 1615/4, Praha 13.
Pedagogové: Eliška Brtnická, Jana Klimová
Kontakt: +420 608 711 892, e-mail: elis.brtn@seznam.cz, eliska@mlejn.cz

� KONCERTY
18. 9. so a ne 19. 9. 14.00 SPIRITUAL FEST 2010

dvoudenní Mezinárodní festival afroamerických 
spirituálů.

18. září 2010 v Komunitním centru sv. Prokopa, Nové Butovice  
19. září 2010 ve Spolkovém domě, K Vidouli 727
Hlavní náplní programu jsou spirituály, původní písně černošských otroků, ale zazní
zde i písně, které geograficky i obsahově bezprostředně navazují: gospely a africké
duchovní písně. Podrobný program a další informace najdete níže a na internetových
stránkách www.festival.spiritualy.cz.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Všechny příznivce srdečně zveme do znovuotevřené budovy Klubu Mlejn v Ková-
řově ulici, která prošla rozsáhlou přestavbou a věříme, že se stane příjemným
prostorem, do kterého se budete rádi vracet.
Klub Mlejn v novém prostoru pro vás připravil tyto pořady: 

10. 10. ne 15.00 POHÁDKY DO KAPSY. Kapesní atlas pohádek pro nejmladší diva-
delní fanoušky.

10. 10. ne 19.30 POSTAV NA ČAJ. Představení ve stylu nového cirkusu , které
vzniklo v produkci Klubu Mlejn, zavede beze slov diváky na sever, který
je ještě chladnější a nehostinnější, než současná středoevropská zima.
Ve sněhu se pohybují: Eliška Brtnická a Jana Klimová.
http://postavnacaj.mlejn.cz.

11. 10. po 19.30 TRABAND. Známá skupina Traband se vrací ke své rockové podobě.

12. 10. út 19.30 FLERET + Jarmila Šuláková. V novém obsazení se známými
hity opět ve Mlejně.

Po dobu rekonstrukce KD Mlejn se všechny pořady konají ve Spolkovém domě.
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�
Zářijová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V červnu správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu RAKOVNÍK. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Kateřina Pospíšilová, Stodůlky

Soutěžní otázky na září:
1) Kdy budou v Praze 13 probíhat volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva

hl. m. Prahy?
2) Kolikáté výročí oslavil Sokol Stodůlky?
3) Kde je cíl letošního Pražského cyklozvonění?

Správné odpovědi na červnové soutěžní otázky:
1) Kdy byl položen základní kámen nové radnice na Slunečním  náměstí? 
1. června 2001
2) Kdo přivezl dvě zlaté ze Slovakia Open 2010? 
Karatista Jan Kozák
3) Kolikáté narozeniny slaví smíšený pěvecký sbor Carmina  Vocum? 
20. narozeniny

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Libor Kráčmera
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. září na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
Královské město, na jehož jméno se ptáme, leží v severozápadní části geomorfologického
celku zvaného Pražská plošina. Městem, které leží cca 25 km severozápadně od Prahy, pro-
téká od jihozápadu k severovýchodu Červený potok.

První dochovaná zmínka o městu je z roku 1239 v listině papeže Řehoře IX., je ale zřejmé, že
osídlení je mnohem staršího data. V květnu 1371 vypukl na městském trhu požár, který za-
chvátil všechny domy na náměstí. V ohni tehdy zahynulo na 2 000 osob a popelem lehlo prak-
ticky celé město. K jeho obnovení přispěl Karel IV., když rozmnožil jeho příjmy a propůjčil mu
nové výsady. Do proudu svých událostí vtáhly město nejen husitské války. Snad nejvíc ale do-
platilo město na události pobělohorské. Během třicetileté války bylo město téměř zničeno. Až
Jiří Bořita, nástupce Jaroslava Bořity z Martinic, vrátil roku 1651 městu některé svobody a další
z Martiniců, Bernard Ignác, založil ve městě roku 1655 františkánský klášter a roku 1658 piaris-
tickou kolej. Opět svobodným se město stalo roku 1794. Od roku 1884 do roku 1918 město
znovu zdobil název královské město a k tomuto názvu se město navrací i po listopadové revo-
luci roku 1989. V roce 1992 se historické jádro města stalo městskou památkovou zónou.

Mezi historické památky, které určitě stojí za zhlédnutí patří např. kostel Nejsvětější Tro-
jice, renesanční Modletický dům, Velvarská brána, Černá bašta, kostel sv. Gotharda nebo
kaple Božího hrobu.

Přítel Nezamyslův (Nezamysl - syn knížete Přemysla Oráče), Holot, rád lovil v le-
sích kolem Prahy. Jednou se roz-
jel se svou družinou poněkud
dále severozápadním směrem.
Jak se tak projížděli a lovili, vy-
prahlo jim. Sesedli z koní, došli
až pod kopec a skutečně tu na-
lezli bohatý pramen křišťálově
čisté vody, vytékající z úbočí.
S chutí se napili. Ale voda chut-
nala nějak divně. 

Tentokrát vás v křížovce pozveme na Školní zimní stadion Bronzová. Brusle ale zatím ne-
chejte doma, protože vás zveme na  zcela výjimečnou výstavu ... (viz tajenka), která bude na
stadionu k vidění od 7. září do 31. října. Připravily ji Městská část Praha 13 a Muzeum hl.
města Prahy. Pětapadesát panelů vytvořilo mozaiku z dějin vašeho města. Uvidíte nejen pa-
mátky, dokumenty a fotografie od dávných dob až do dnešních dnů, ale také celou řadu ar-
cheologických nálezů. Navíc bude tato výstava obohacena o bohatý a zajímavý doprovodný
program. Výstava bude přístupná denně kromě pondělí od 10 do 18 hod. Vstup je volný.

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

Červnová tajenka: KTERÉ DO PRAŽSKÉ ZOOLOGICKÉ ZAHRADY. Výherci: Jitka Ontlová,
Velká Ohrada; Gabriela Šimšová, Nové Butovice; Jan Horčička, Praha 3.

připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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