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Volby do zastupitelstev obcí
Prezident republiky vyhlásil volby do za-
stupitelstev obcí, které se konají 15. a 16.
10. 2010. Na území Prahy 13 budou probí-
hat volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a
do Zastupitelstva hl. m. Prahy. Podrobnější
informace na str. 11 a na ww.praha13.cz.

Jana Dvořáková,

vedoucí občansko-správního odboru

Organizace školního roku 2010/2011
v základních a středních školách

� podzimní prázdniny – středa 27. 10.
a pátek 29. 10. 2010

� vánoční prázdniny – čtvrtek 23. 12.
2010 – neděle 2. 1. 2011

� konec 1. pololetí – pondělí 31. 1. 2011
� pololetní prázdniny – pátek 4. 2. 2011

� jarní prázdniny (Praha 13) – pondělí
14. 3. – neděle 20. 3. 2011

� velikonoční prázdniny – čtvrtek 21. 4.
– pátek 22. 4. 2011

� konec 2. pololetí – středa 30. 6. 2011

Čerstvá zelenina na Slunečním
náměstí
Až do 21. října každý čtvrtek od 13.00 do
19.00 hodin se na Slunečním náměstí
v Nových Butovicích koná akce s názvem
Ekologická 13. Najdete zde stánky s nabíd-
kou čerstvého ovoce a zeleniny, masných
výrobků, sýrů a dalších potravin. Městská
část zde má informační stánek s brožur-
kami odboru životního prostředí o místních
přírodních zajímavostech, cyklostezkách,
parku, ochraně přírody a třídění odpadu.

Jana Gilíková, vedoucí životního prostředí

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 a zastupitelstva

RADA MČ PRAHA 13 mj.
SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané ucha-
zečem MLB Investment a.s., neboť nabídka
tohoto uchazeče byla vyhodnocena jako
nejvýhodnější, k veřejné zakázce malého
rozsahu Rekonstrukce hřišť na minikopanou
s umělým povrchem v objektech MŠ a
návrh smlouvy o dílo předložený uchaze-
čem MLB Investment a.s.

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky k veřejným
zakázkám :
a) Zateplení ZŠ Bronzová 2027, která byla
podána uchazečem VLTAVÍN HOLDING sta-
vební podnik s.r.o.,
b) Zateplení ZŠ Kuncova 1580, která byla
podána uchazeč. PROMINECON GROUP a.s.,
c) Zateplení MŠ Běhounkova 2300, která
byla podána uchazečem VLTAVÍN HOL-
DING stavební podnik s.r.o.,
d) Zateplení MŠ Husníkova 2076, která
byla podána uchazečem VLTAVÍN HOL-
DING stavební podnik s.r.o., neboť na-
bídky těchto uchazečů byly vyhodnoceny
jako nejvýhodnější

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podána uchazečem Citysystems Holding,
a.s., k veřejné zakázce malého rozsahu
Úprava zahrad v objektech MŠ včetně her-
ních prvků, neboť nabídka tohoto ucha-
zeče byla vyhodnocena jako nejvýhodnější
a návrh smlouvy o dílo předložený ucha-
zečem Citysystems Holding, a.s.

SCHVÁLILA
výběr nabídek, které byly podány ucha-
zeči spol. VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. a Beta
Control s.r.o. k podlimitní veřejné za-
kázce na stavební práce v otevřeném
řízení Regenerace výtahů-odstranění
provozních rizik Ovčí hájek 2155-2158
a 2160-2164, Kurzova 2201,2222-
2225,2245, Přecechtělova
2230,2239,2240, Janského 2232
a návrhy předložených smluv o dílo

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku
s TSK hl. m. Prahy na akci Parkoviště Sto-
důlky, Praha 13

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemků
s TSK hl. m. Prahy na akci Úprava komuni-

kace pro kolmá stání v ulici Janského u ZŠ
Janského a u ZŠ Klausova, Praha 13

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky na veřejné
zakázky Zateplení objektů základních a
mateřských škol v městské části Praha 13:
a) Zateplení FZŠ Brdičkova 1878, podané
uchazečem PROMINECON GROUP a.s.,
b) Zateplení ZŠ Janského 2189, podané
uchazečem PODZIMEK A SYNOVÉ, s.r.o.,
c) Zateplení ZŠ Klausova 2450 podané
uchazečem VLTAVÍN HOLDING stavební
podnik s.r.o.,
d) Zateplení FZŠ Mezi Školami 2322, po-
dané uchazečem PODZIMEK A SYNOVÉ,
s.r.o.,
e) Zateplení FZŠ Trávníčkova 1744, podané
uchazečem SWIETELSKY stavební s.r.o.,
f) Zateplení MŠ ROSNIČKA, Běhounkova
2474, podané uchazečem VLTAVÍN HOL-
DING stavební podnik s.r.o.,
g) Zateplení MŠ ÚSMĚV, Herčíkova 2190,
podané uchazečem PODZIMEK A SYNOVÉ,
s.r.o.,
h) Zateplení MŠ BALÓNEK, Klausova 2188,
podané uchazečem SWIETELSKY stavební
s.r.o.,
ch) Zateplení MŠ BARVIČKA, Klausova
2449, podané uchazečem SWIETELSKY
stavební s.r.o.,
i) Zateplení Soukromá MŠ KORÁLEK, s.r.o.,
Klausova 2448, podané uchazečem SWIE-
TELSKY stavební s.r.o., neboť nabídky
těchto uchazečů byly vyhodnoceny jako
nejvýhodnější

SOUHLASILA
s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
ZKRAT s.r.o. na Rekonstrukce sociálních
zařízení WC a sprch na ZŠ Janského 2189 a
rekonstrukce sprch na FZŠ Brdičkova 1878,
která vyhrála veřejnou zakázku malého
rozsahu na základě výběrového řízení

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 mj.
VYTVOŘILO
pro komunální volby konané v roce 2010 na
území MČ Praha 13 v souladu s ustanove-
ním § 27 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, jeden volební obvod a
STANOVILO
dle ustanovení § 88 odst. 2 písm. e) zá-
kona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze,
v platném znění, pro volební období let
2010 – 2014 35 členů zastupitelstva.

zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13 vzalo dne 8. září na vědomí zánik mandátu pana Jiřího Fi-
lípka na funkci člena Zastupitelstva městské části Praha 13 z důvodu rezignace a vznik
mandátu pana Ing. Miroše Housera, prvního náhradníka téže volební strany a téhož vo-
lebního obvodu z voleb do zastupitelstev obcí v r. 2006.

Aktuality z radnice
Titul je opět na třináctce
Vstřícnost a dobrá spolupráce
úředníků s klienty byla jedním
z důvodů, proč Praha 13 již
podruhé zvítězila v pražském
kole soutěže Město pro by-
znys. Výsledky třetího ročníku
projektu týdeníku Ekonom,
který hodnotí podmínky měst
a obcí pro podnikání, byly vy-
hlášeny 14. září. Praha 13 vy-
hrála díky nejlepšímu přístupu
úřadů a nadprůměrné občan-
ské vybavenosti.

Aktuality z radnice
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Proč se stále nedá volně parkovat
na střeše parkovacího domu
v Archeologické ulici?
O tomto problému jsem psal v Přímé lince
přesně před rokem. Protože jsme byli nu-
ceni předat celou záležitost soudu, nezbylo
nám než vyčkat na jeho rozhodnutí. Soud
v květnu konečně rozhodl, ale rozsudek
ještě není pravomocný, protože druhá
strana se odvolala. Stručně zrekapituluji:

strana však okamžitě podala proti rozsudku
odvolání. Rozsudek tedy není pravomocný
a na základě podaného odvolání bude
o věci rozhodovat odvolací soud, kterým je
Městský soud v Praze. Jsem však přesvěd-
čen, že i tato instance rozhodne v náš pro-
spěch a že bude bezplatné parkování na
střeše hromadných garáží v Archeologické
ulici konečně umožněno.

Chtěl bych nabídnout své produkty na
akci Ekologická třináctka na Sluneč-
ním náměstí. Co pro to mohu udělat?
Pro ty, kdo tuto záležitost ještě nezaregistro-
vali, stručně vysvětlím, oč jde. Každý čtvrtek
odpoledne v září a v říjnu (až do 21. října) se
na Slunečním náměstí koná akce, v jejímž
rámci si mohou návštěvníci vybrat z bohaté
nabídky čerstvého ovoce a zeleniny, masných
výrobků, sýrů, bylin, pečiva a dalších farmář-
ských produktů. Radnice tam má informační
stánek o problematice životního prostředí.

Společnost RG stavby, s.r.o., investor parko-
vacího domu, se ve smlouvě s MČ Praha 13
v roce 2005 zavázala, že umožní bezplatné
parkování na střeše budovy. Tento závazek
však nedodržela. Městská část se obrátila
na soud a ten v srpnu 2009 vydal předběžné
opatření, kterým společnosti RG – Parking,
s.r.o., zakázal parkoviště pronajímat nebo
zpoplatňovat parkování. Soud tehdy nevy-
hověl našemu návrhu, aby společnost RG –
Parking, s.r.o., okamžitě zpřístupnila parko-
viště pro bezplatné parkování, protože ta-
kovým předběžným opatřením by údajně
předjímal rozsudek ve věci samé.

Na rozhodnutí soudu jsme čekali až do
května tohoto roku. Obvodní soud pro
Prahu 5 nám dal zapravdu a rozsudkem ze
dne 4. 5. 2010 rozhodl, že společnost RG –
Parking, s.r.o., je povinna plnit smluvní po-
vinnosti z nájemní smlouvy ze dne 7. 2.
2005 a umožnit ve smyslu čl. IV. 6. této ná-
jemní smlouvy bezplatné a volně přístupné
parkování třetím osobám na střeše budovy
hromadných patrových garáží. Žalovaná

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”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
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Také do předposledního letošního vydání STOPu pro vás připravujeme
maximální množství zpráviček a zpráv, týkajících se dění v naší městské části. Připome-
neme si jednu z větších a bezesporu důležitých akcí, a to slavnostní otevření zrekonstruova-
ného Kulturního domu Mlejn. A protože jde o událost skutečně významnou, určitě se
dočtete o prvních představeních, ale také to, co všechno nás v nových prostorách čeká a na
co se můžeme těšit. A když už budeme u kultury, pozveme vás do Komunitního centra sv.
Prokopa na prodejní výstavu obrazů Petra a Miloslava Vokounových, která bude k vidění až
do 7. listopadu. Říjen je mimo jiné také měsícem volebním, takže se dovíte, komu jsme dali
do příštího volebního období nejvíce hlasů. Eva Černá

Milí čtenáři,
dříve než nám příroda začne rozdávat ba-
revné lístky do kina Podzim, my už vám
přinášíme první podzimní číslo STOPu.
Mnohé reportáže nás ale ještě vrátí do
léta – ohlédneme se za Koncertem pro
park, tradičním vítáním prvňáků i ote-
vření nové školky v bývalém Domě dětí
a mládeže.

Vzhledem k blížícím se volbám do zastu-
pitelstev obcí jsme věnovali prostor také zá-

kladním technickým informacím pro voliče.
Podrobnější informace najdete na našem
webu www.praha13.cz. Rádi bychom vás
také pozvali na dvě důležité akce – první
z nich je Den otevřených dveří ve zrekon-
struovaném Kulturním domě Mlejn (Více
na s. 8 a 37) a druhou je výstava Od jeskyně
k modernímu městu, která ještě bude k vi-
dění až do konce října na zimním stadionu
(více na s. 35). Přeji hezké čtení!

Samuel Truschka, šéfredaktor

Protože zájemců, kteří by rádi nabídli své
produkty, je více, uvádím zde e-mail na or-
ganizátora akce:

info@farmarske-trhy.cz. Telefonní čísla
najdete na adrese www.farmarske-trhy.cz.
Organizátoři se nové nabídce nebrání, pod-
mínkou však je, aby šlo skutečně o prvový-
robce, tedy farmáře, zahradníka, pekaře či
uzenáře, nikoli o distributora, který naku-
puje ve velkoobchodu. Smyslem akce je,
aby zde lidé obstarali produkty skutečně
čerstvé a kvalitní.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky
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středy 22. 9. – 1. 12.• 9.45
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. Informace na knihovna@centrum-
butovice.cz nebo na tel. 251 613 969 nebo 251 627 400.

pátek 1. 10.• 9.30–11.30
Pravidelný program Mrňátka a Miminka
Mateřské centrum Prokůpek v Komunitním centru
sv. Prokopa
Nově zavádíme do pá-
tečních programů sou-
běžně s řízeným
programem pro chodící
děti Mrňátka i blok pro
miminka. Programy
budou probíhat v sa-
mostatných místnos-
tech propojených
jedním blokem stěny.
Volná herna bude k dis-
pozici všem společně.

pátek 1. 10. – pondělí 11. 10.
Zápis do kurzů
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Přijímáme přihlášky do kurzů na 1. pololetí. Nabízíme na-
příklad cvičení rodičů s dětmi od 12 měsíců, orientální tance
pro děti i pro dospělé, jógu pro děti nebo přírodovědný
kroužek pro mladší školáky. Podrobné informace na
www.modrasek.tk nebo na telefonu 773 598 621.

sobota 2. 10.• 12.30
Za pražská humna
Stanice metra Jinonice
Pražské domy dětí a mládeže vás zvou na 3. ročník turistic-
kého pochodu a cyklistického orientačního závodu po okra-
jových částech Prahy. Letos se podíváme do Prokopského
údolí. Startuje se od 12.30 do 13.30 od stanice metra Ji-
nonice. Na 8 km pěší trase je umístěno pět kontrol a nepo-
vinná keška. Cyklistický závod má stejný start a cíl, ale jinou
trasu. Pro nejpočetnější kolektiv je připravena malá odměna.

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 ta-
tínky do třebonického ru-
kodělného pivovárku s
ochutnávkou piva. Akce
se bude konat i za hor-
šího počasí. Vstupné 160
Kč za rodinu. Prosím o
nahlášení nejpozději 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. Na tom, zda v manželství žijete
méně než dva roky nebo přes třicet let, vůbec nezáleží. Čeká
vás osm večerů v příjemném prostředí. Kurz je založen na
biblických principech. Cena pro pár je 1 500 Kč. Své závazné
přihlášení či dotazy směrujte na tel. 604 436 377. Více na
www.manzelskevecery.cz.

úterý 5. 10.
Slavnostní zakončení rozsáhlé rekonstrukce školy
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Mezi pozvanými hosty jsou zástupci ÚMČ Praha 13, vnučka
profesora Chlupa a profesor Karel Rýdl. Zároveň plánujeme
v nové vstupní hale výstavu výstupů z Projektových dnů
2010 pro žáky, rodiče a veřejnost.

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. Více informací na
www.renesance.info nebo na tel. 608 323 620.

středa 6. 10.• 10.00–15.00
Den otevřených dveří
Diakonie, Vlachova 1502, Stodůlky
Středisko a speciální škola Diakonie ve Stodůlkách pořádají
u příležitosti prvního výročí zprovoznění prostor pro denní
a týdenní stacionář Den otevřených dveří. Navštívit můžete
hlavní budovu střediska a školy. Více informací naleznete na
www.diakoniep13.cz.

středy 6. a 20. 10. a 3. 11.• 12.00–16.00
Paličkování pro začátečníky i pokročilé
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jaroslava Šochová. Na lekci potřebujete herduli,
stojánek, 10 párů pali-
ček, perlovku, špend-
líky, nůžky. Cena za 2
hodiny 50 Kč, za 4 ho-
diny 100 Kč. Bližší in-
formace a přihlášky
u paní Jarošové
na tel. 257 325 439.

čtvrtky 2. 9. – 21. 10.• 13.00–19.00
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.

úterý 7. 9. – neděle 31. 10.• 10.00–18.00
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 doprovodný program. Otevřeno bude
denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. Vstup volný, pří-
stup je bezbariérový. Více na str. 35.

středy 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. Maminky budou cvičit, děti prožijí hodinu plnou her,
legrace, sportu a zábavy. Lekce budou vždy ve středu od
16.00 hodin a v pátek od 9.30 hodin. Více na
www.sport-butovice.cz, Kristyna.rezacova@seznam.cz.
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středy 6. - 27. 10 • 15.00–17.00
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Také v říjnu nabízí naše knihovna řadu zajímavých akcí. Pro
děti od 3 let jsou to Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky,
6. 10. Strom plný knih - k týdnu knihoven, 20. 10. Zvířátka
a postavičky z přírodnin. Pro mládež - každý čtvrtek od 15
do 17 hodin hrajeme Magic. V úterý 19. 10. se od 15 hodin
bude konat Odpoledne pro ženy, v 17 hodin začne přednáška
Ireny Kolářové Magická síla energie, tentokrát pro ženy. Při-
pravena je také výstava knih o vaření Vaříme s knihou.

čtvrtek 7. 10.• 18.00
Vernisáž výstavy obrazů
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Petra a Milo-
slava Vokounových Náboženské a biblické motivy. Výstava
bude k vidění do 7. listopadu. Pravidelný návštěvní den je
neděle 9.30 – 12.00 hod., ve všední dny po dohodě na tel.
251 610 850.

sobota 9. 10.• 10.00–14.00
Paspartování
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Alena Ullmanová. S sebou si přineste tvrdý papír,
tužku, pravítko, řezák, obrázek na zapaspartování (velikost
A5), sklo. Cena 120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní
Jarošové na tel. 257 325 439.

sobota 9. 10.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186
V 15 hodin začíná Karneval v tělocvičně - vstup ze školního
hřiště. Přineste si prosím přezutí (i dospělí). Čekají na vás
soutěže o ceny a odměníme i nejlepší masky. Zvláštní cenu
získá nejlepší rodinná maska. Vstupné 50 Kč. Na místě bude
možno zakoupit malé občerstvení. Více na www.fzs-chlu-
pova.cz.

neděle 10. 10.• 9.00, 10.00 a 14.00
Podzimní slavnost
DDM Stodůlky, Chlupova 1800 a Centrální park
Podzimní slavnost, to je sportování, vyrábění a drakiáda. Do-
poledne od 9 hodin proběhnou rodinné sportovní hry, kdy
jednotlivé rodinné týmy ve složení minimálně 1 rodič a 1 dítě
soutěží v různých sportovních i veselých disciplínách. Na

všechny odvážné sportovce čeká odměna. Současně je od 10
hodin připravena podzimní dílna, na které si zájemci mohou
vyrobit nejen draka, ale i malé dráčky a další podzimní drob-
nosti. Odpoledne od 14 hodin pokračujeme drakiádou v Cen-
trálním parku. Vstupné 50 Kč. Podrobnější informace najdete
na www.ddmstodulky.cz.

neděle 10. 10.• 10.00
O přilbu starosty Prahy 13
Sraz je před radnicí na Slunečním náměstí
Zveme vás na cyklistickou soutěž pro děti i dospělé. Zajištěn
je i bohatý doprovodný program. Více na www.praha13.cz.

neděle 10. 10.• 13.00–18.00
Slavnostní otevření Kulturního domu Mlejn
Klub Mlejn, Kovářova 1615/4
Srdečně zveme k prohlídce nově zrekonstruované budovy
Kulturního domu Mlejn. Zároveň si budete moci prohlédnout
i prostory knihovny a vypůjčit si knížky. Více na str. 8 a 37.

neděle 10. 10.• 15.00
Drakiáda
Nová hasičárna SDH Třebonice
Zveme rodiče s dětmi na tradiční pouštění draků. Připravena
je soutěž o nejhezčího draka. Příznivé podmínky pro létání
a občerstvení zajištěno.

neděle 10. 10.• 18.00
Carmina Vocum
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny,
Řepy
Koncert smíšeného sboru sbormistryně Dragany Novakovic-
Vitas. Jako host vystoupí dětský sbor Stodůlky.

úterý 12. 10.• 9.45–12.00
Zdravé vaření s Magdalénou Dobromilou - švestky
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Nejlepší maminčiny koláče s podzimním ovocem, sušení a
zavařování na zimu, křížaly jako zdravé sladkosti, domácí
ovocný džem a čaj. Prosím o nahlášení den předem M. Dob-
romile - SMS na tel. 775 690 806.

úterý 12. 10.• 17.00 – 17.45
Zahájení výuky hudební školy Renesance
Hudební škola Renesance v Komunitním centru
sv. Prokopa
Na hudebně-pohybovou výchovu Brouci (děti 3 – 7 let, bez
rodičů) se lze do naplnění kapacity kurzů přihlásit i v prů-
běhu školního roku. Více informací na www.renesance.info
nebo na tel. 608 323 620.

středa 13. 10.• 10.00–17.00
Den otevřených dveří
Dům pro seniory Lukáš, Trávníčkova1746
Zveme vás do Domu pro seniory Lukáš, který funguje už 4
roky, na Den otevřených dveří. Během návštěvy si můžete
prohlédnout prostory, ve kterých poskytujeme služby pro se-

niory a osoby s postižením a také poobědvat v naší jídelně,
otevřené od 11 do 14 hodin. Oběd si můžete objednat na tel.
235 517 324. Těšíme se na vaši návštěvu a rádi zodpovíme
vaše dotazy.

sobota 16. 10.• 9.00–16.15
Šou-Šlap 2010
Náměstí v Unhošti
Kondor, skupina Úsvit, o.s., na vědomost dává, že koná se
čtrnáctý ročník turistického pochodu pro děti, rodiče a
všechny, kdo mají toulavé boty. Start bude od 9.00 do 9.30
na náměstí v Unhošti. Předpokládané ukončení programu je
v 15.15 – 16.15 hod. Startovné: do 18 let 15 Kč, ostatní 20
Kč, rodina 50 Kč ( v poplatku není zahrnuta doprava). Více na
www.skupinausvit.cz.

sobota 16. 10.• 10.00–14.00
Práce s korálky
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Jarka Horná. Potřebujete vlasec 0,20 nebo 0,25, re-
žnou nit, jehlu. Korálky nabídneme. Cena 120 Kč. Bližší infor-
mace a přihlášky u paní Jarošové na tel. 257 325 439.

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.

neděle 17. 10.• 18.00
Harfa a flétna
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny,
Řepy
Duo Semplice: Lukáš Dobrodinský – harfa a Vít Homér –
flétna. Zazní autoři G. F. Händel, J. K. Krumpholz, G. Bizet, V.
Novák, Z. Folprecht a další.

úterý 19. 10.• 10.00 – 12.00
Výtvarka pro nejmenší s Petrou – deštník
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Podzim je tu, a tak si pojďme společně vytvořit papírový
deštník. Rezervace formou SMS na tel. 603 404 451.
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úterý 19. 10.• 15.00
Masáže miminek
MC Prokůpek v Domě pro seniory Lukáš
Počet míst omezen, rezervace a bližší informace u Lenky Ku-
bíkové na tel. 606 702 546.

čtvrtek 21. 10.• 19.00
Kytarový koncert
Sál Komunitního centra sv. Prokopa, Nové Butovice
Při společném koncertu na kytary zahrají Milada Karez a
David Orel. Milada Karez vyučuje hře na kytaru v hudební
škole ve Stodůlkách a se svým žákem Davidem už společně
provedli asi deset koncertů. V Komunitním centru uslyšíme
sólovou kytaru, skladby španělských romantických autorů
a také skladby českých kytaristů. Společně pak zahrají něko-
lik středověkých tanců, variace na starou španělskou píseň
La Follia, improvizaci na španělské téma a další.

čtvrtek 21. 10.• 19.30
Premiéra představení Ahoj puso
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Naše ochotnické divadlo D13 pro vás připravilo šest krátkých
humorných scének z běžného života. Čeká vás večer plný le-
grace a zábavy. Tímto vás srdečně zveme na premiéru.

pátek 22. 10.• 9.30 – 11.30
Přednáška OS ROST Máme doma alergika
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Pokračování cyklu přednášek o výchově pro rodiče Maminko,
tatínku, nebojte se miminka. O alergiích u dětí a možnostech
léčení klasickou i alternativní medicínou přednáší MUDr. Zu-
zana Vokatá. Hlídání dětí zajištěno. Cena 80 Kč. Přihlásit se
můžete na ovc@post.cz.

sobota 23. 10.• 10.00–14.00
Vánoční šitá přáníčka
Klub lidové tvorby, Janského 2370, Velká Ohrada
Lektorka Marie Babůrková. S sebou vezměte bílou čtvrtku,
filcovou podložku, zelenou vyšívací bavlnku, špendlíky. Cena
120 Kč. Bližší informace a přihlášky u paní Jarošové
na tel. 257 325 439.

sobota 23. a neděle 24. 10.
Dny otevřených dveří
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580

Studenti oborů obchodní akademie, hotelnictví a kosmetické
služby vás srdečně zvou na Dny otevřených dveří (23. 10. –
14 – 18 hod., 24. 10. - 8 – 16 hod.). Můžete se těšit na
ukázky dekorativního líčení a malé občerstvení.

sobota 23. – středa 27. 10.
Certifikovaný Specializační barmanský kurz Free
Style
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Kurz je ukončen certifikátem s mezinárodní platností. Cena je
3 500 Kč. Více www.barhigh.com nebo na tel. 604 791 142.

neděle 24. 10.• 15.00
Slavnostní koncert
Kostel sv. Jakuba St., Stodůlky
Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba St. Stodůlky
srdečně zvou na Slavnostní koncert. Účinkuje Musica cum
gaudio. Program: G. F. Händel, G. Legrenzi, A. Mazák.

neděle 24. 10.• 18.00
Musica Bellissima
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny,
Řepy
Koncert se uskuteční v rámci 2. ročníku cyklu Musica concor-
dans. Uměleckou vedoucí souboru je Eva Tornová.

pondělí 25. – pátek 29. 10.• 8.00 – 16.00
Podzimní prázdniny
Školní tělocvična FZŠ Mezi Školami
Máte již zajištěný program pro školáky na dny podzimních
prázdnin a ředitelského volna? Te7 připravila jednodenní
programy (sport, hry, besedy, promítání, výlety), svačina,
oběd, pitný režim zajištěn. Přihlášky zasílejte do 18. 10. na
tomas.egyhazi@te7.cz. Více na www.te7.cz, tel. 608 306 038
– Tomáš Egyházi.

úterý 26. 10.• 10.00 – 11.30
S Prokůpkem na výstavu
Školní zimní stadion Bronzová
Pojďte s námi na výstavu Od jeskyně k modernímu městu,
kterou pořádá Městská část Praha 13 a Muzeum hl. města
Prahy. V rámci výstavy představíme naši činnost a proběhne
dílnička pro šikovné ručičky. Vstup zdarma. Sraz na stadionu.

úterý 26. 10.• 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na pokračování cyklu Prokopská zasta-
vení. Tentokrát je pro vás připraven komponovaný večer.
Na pořadu jsou verše Romana Brandstaettera spolu s ukáz-
kou z díla Kajícník z Ossiachu. Večerem bude provázet Ondřej
Bastl. Recitace básní a myšlenek bude doprovázena hudbou.
Poslech veršů a hudby si budete moci zpříjemnit posezením
u plodů vinné révy. Počet míst bude omezen pro cca 50 lidí.
Doporučujeme místa rezervovat v KC.

středa 27. – sobota 30. 10.
Příměstský tábor
Sraz u některé ze stanic metra v Praze 13
Ať žijí rytíři, aneb kdo zachrání princeznu. V tomto duchu se
bude konat příměstský tábor pro děti od 6 let, jehož organi-
zátorem je o.s. Funny. Chcete, aby se děti o podzimních
prázdninách nenudily a poznaly nové kamarády? Přeneste je
na jeden den nebo na celou dobu prázdnin mezi rytíře,
ale i přírodu v Praze a blízkém okolí. Konkrétní informace
na funnyos.cz nebo tel. 776 160 035. Přihlášky do 24. 10.

sobota 30. 10.• 14.00
Koncert Sboru Řádu sv. Huberta
Domov sv. Karla Boromejského - kostel sv. Rodiny,
Řepy
Sbormistr Karol Ozorovský. O doprovod na lesnice se posta-
rají Trubači Zábřeh.

úterý 2. 11.• 10.00 – 12.00
Výtvarka pro nejmenší – razítka z brambor
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Studené dny rozzáří barevné mozaiky pomocí bramborových
tiskátek, které zvládnou jistě i ti nejmenší. Dozdobit můžeme
přírodninami – jeřabiny, žaludy, kaštany, listy. pracovní ob-
lečení, přezutí a svačinu s sebou. Kontakt: Lenka S., tel. 777
647 614.

středa 3. 11.• 15.00
Kurz pro předškoláky - První třídou bez pláče
ZŠ s RVJ Bronzová
Informativní schůzka se koná v přízemí školy, tř. 1.A, kde
kromě informací obdržíte i přihlášku na tento kurz.
Více na www.zs-bronzova.cz.

středa 3. 11.• 16.00
Hrajeme si na školu
FZŠ Mezi Školami
Zveme vás na první dílničku pro budoucí prvňáčky Hrajeme
si na školu. Dílnička se bude konat v novém pavilónu školy.
Bližší informace na www.fzsmeziskolmi.cz,
zastupce@fzsmeziskolami.cz.

čtvrtek 4. 11.• 8.00 – 11.40
Den otevřených dveří
ZŠ s RVJ Bronzová
Na návštěvníky čeká možnost navštívit jakoukoli vyučovací ho-
dinu, prohlídka školy s podrobným popisem, na veškeré dotazy
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rodičů odpoví zástupci vedení školy i členové pedagogického
sboru, v prostorách školy si budou moci návštěvníci prohlédnout
výstavky prací žáků a expozice výstupů z mezinárodních i repu-
blikových projektů školy. Více na www.zs-bronzova.cz.

pátek 5. 11.• 16.00
Cesta světel a noční regata
Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800
Vlastnoručně vyrobená světýlka vám večer posvítí na cestu
do Centrálního parku. Sejdeme se v 16 hodin v Domečku,
vyrobíme si světýlka a okolo 17. hodiny se vydáme na cestu.
Zde se k nám mohou připojit i ti, kteří si přinesou světýlko
vlastní. Na závěr světelné cesty čeká v Centrálním parku na
zájemce Noční regata lodních modelářů - můžete si prohléd-
nout osvětlenou, vlastnoručně vyrobenou, plující lodní flo-
tilu. Vstupné 30 Kč. Podrobnější informace najdete na
www.ddmstodulky.cz.

sobota 6. 11.• 19.00
Vystoupení gospelového souboru Touch of gospel
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Srdečně vás zveme na třetí ročník festivalu Dny dobrých
zpráv, který bude probíhat od pondělí 1. do soboty 6. 11. Vy-
stoupení gospelového souboru Touch of gospel se uskuteční
v Komunitním centru sv. Prokopa. Program v ostatních
dnech festivalu, místo konání a další informace naleznete
na www.dnydobrychzprav.cz.

úterý 9. – sobota 13. 11.• 9.00
Martinské trhy aneb Za řemesly do knihovny
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Martinské trhy aneb Za řemesly do knihovny - perníky, dře-
věné hračky, kamenořezba, keramika, paličkování, batika...
Přijďte v provozních hodinách knihovny – ve všední den
od 9 do 19 hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.

připravila Eva Černá
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V průběhu letošních letních
prázdnin proběhla v areálu
18 mateřských škol a Domu dětí
a mládeže rekonstrukce hřišť.
Jedno z nich - obnovené hřiště
mateřské školy Mezi Školami
2323 v Nových Butovicích –
symbolicky otevřel 21. září sta-
rosta David Vodrážka. Stejně

jako v ostatních mateřinkách
proběhla také zde úprava zahrady
a zeleně, byly odstraněny staré
houpačky a herní prvky a nahra-
zeny moderními, které splňují
současné požadavky. Konkrétně
v této školce byla nainstalována
velká herní sestava se skluzavkou,
dřevěný vláček a pružinové hou-
pačky. V některých školkách
a Domě dětí a mládeže byla ještě
vybudována pískoviště a vymě-
něny lavičky a pět mateřinek má
nové hřiště na míčové hry s umě-
lým povrchem. Za celou tuto
velkou stavební akci zaplatila
Praha 13 ze svého rozpočtu při-
bližně 9,6 miliónů korun.

Samuel Truschka

Budova, která je na fotografii
ještě pod lešením, je právě do-
končovaná hasičská zbrojnice
v blízkosti křižovatky Tluma-
čovské a Červeňanského na
Velké Ohradě. Sbor dobrovol-
ných hasičů Stodůlky se tak ko-
nečně dočká „hasičárny“, kde
bude moci zaparkovat svá vo-
zidla a ukládat techniku a vý-

stroj, kterou měl dosud uscho-
vanou v provizorních skladištích
na několika místech. Jejich ko-
legové ze Sboru dobrovolných
hasičů Třebonice mají novou
zbrojnici již od roku 2006. Sto-
důlečtí hasiči si tu svoji slav-
nostně převezmou do užívání
12. října.

Samuel Truschka

V září vyvrcholily práce na dvou
dopravních stavbách, které se
v létě začaly budovat na Velké
Ohradě. První z nich je parko-
viště mezi ulicemi Tlumačovská
a Janského, v blízkosti autobu-
sové točny na severní straně síd-
liště. Na tomto parkovišti, které
je právě předáváno do provozu,
vzniklo 88 parkovacích míst.
Druhou akcí byla
přeměna podél-
ných stání na ně-
kolika místech
podél ulice Jan-
ského na kolmá.
Náročnou úpravou,
při které musely
být vybudovány
opěrné zdi z košů
plněných kameni-
vem, aby mohla
být rozšířena plo-
cha pro parkování,
vznikne 60 nových

parkovacích míst. Velkým příno-
sem ale navíc bude lepší průjezd-
nost ulice Janského, protože
vozidla budou parkovat mimo
komunikaci. Parkoviště při Tlu-
mačovské mohou obyvatelé Velké
Ohrady používat již nyní, kolmá
stání na Janského budou dokon-
čena do poloviny října.

Samuel Truschka

Osmnáct školek má nová hřiště

Stodůlečtí hasiči se dočkali zbrojnice Nová parkovací místa na Velké Ohradě
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Téma StopuTéma Stopu

Vážení spoluobčané,
v minulém STOPu jsem se zamýšlel nad
uplynulými čtyřmi lety. V tomto čísle bych
rád nastínil naše záměry pro následující ob-
dobí. Z dlouhodobého hlediska jsou našimi
prioritami doprava, bezpečnost, omezení
výstavby a péče o životní prostředí.

Prioritou číslo jedna je doprava. Máme
v úmyslu nadále usilovat o to, aby se tranzitní
doprava městské části vyhýbala nebo alespoň
projížděla co nejmenším územím. Proto bu-
deme tlačit na urychlené dokončení Jinočan-
ské spojky, která odvede dopravu ze Stodůlek
nejkratší cestou na Pražský okruh. Jsem velmi
rád, že se podařilo dokončit jižní část Praž-
ského okruhu a že se prokázal výrazný pozi-
tivní vliv této důležité komunikace na
dopravu v okrajových částech Prahy. Zlepšila
se situace v Radotíně, na Barrandově a čás-
tečně i v Nových Butovicích. Přesto považuji
za další prioritu v oblasti dopravních staveb
dokončení Radlické radiály od vyústění dál-
nice až na Zlíchov, která umožní plynulý prů-
jezd osobních vozidel směrem do centra
města. V souvislosti s výstavbou pokračování
trasy metra A prosadíme zřízení autobusové
linky ze Stodůlek na stanici metra Motol.

Další důležitou oblastí je tzv. doprava
v klidu neboli parkování, a to zejména na
sídlištích. Na Velké Ohradě jsme právě do-
končili 150 nových parkovacích míst, ale
připravujeme další. Ve stadiu přípravy pro-
jektové dokumentace je parkoviště ve svahu
nad základní školou Klausova, které přispěje
ke zlepšení situace na jižní straně sídliště.
Kromě toho připravujeme úpravy ve slepých
ulicích uvnitř sídliště, které přinesou další
desítky parkovacích míst. Prosazujeme také
zřízení parkoviště P+R ve Stodůlkách. Na
něm budou moci parkovat dojíždějící řidiči
z okolních středočeských obcí, kteří v sou-
časné době nechávají svá auta na našich síd-
lištích poblíž stanic metra a do centra
pokračují hromadnou dopravou. Úbytek
těchto mimopražských vozidel by nepo-
chybně sídlištím pomohl.

V oblasti bezpečnosti hodláme prosazovat
další rozšiřování kamerového sytému. Máme
vytipována problematická místa, která by
měla být pod dohledem kamer. Ruku v ruce
s tímto opatřením ale musí být zvýšen počet
strážníků v ulicích. Od roku 2002 stoupl
počet strážníků, kteří slouží v naší městské
části, o čtyřicet. Tento trend by měl dále po-
kračovat, protože i městská část se rozrůstá.

Mělo by dojít ke změně stavebního zá-
kona, která by dala městům, obcím i měst-
ským částem větší pravomoci v rámci
územního a stavebního řízení. V současné
době mají obce příliš malé kompetence při
regulaci výstavby na svém území. Jako posla-
nec Parlamentu ČR se chystám takovou

změnu zákona iniciovat. Také v rámci Prahy 13
budu usilovat o omezení výstavby, především
v intravilánu. Rozhodně chci zabránit jaké-
koli výstavbě na pozemcích nad zimním
stadionem a pokud možno také výstavbě
na volných plochách na Slunečním náměstí.
Výjimkou je samozřejmě Západní Město, kde
se naopak chceme podílet na plánování ro-
zumné a vyvážené výstavby v této oblasti,
včetně infrastruktury a dopravních řešení.

Právě v oblasti Západního Města zvažujeme
realizaci projektu výstavby menších startova-
cích bytů pro mladé rodiny. Předpokládáme,
že v příštím roce bude ukončen prodej bytů
ve správě městské části nájemníkům. Stejně
tak podporujeme připravovaný odprodej bytů,
které spravuje přímo hl. město Praha.

V souvislosti s růstem počtu mladých rodin
s malými dětmi budeme nadále pracovat na
rozšiřování kapacit mateřských škol. Mimo-
chodem, pro mateřské školy jsme připravili
projekt výuky angličtiny zdarma, který
chceme zahájit v nejbližší době. Probíhají také
nadále jednání o možnosti vybudování česko -
rakouského gymnázia na našem území.

Máme několik investičních záměrů v ob-
lasti sportu. Nejblíže realizaci je připravovaný
projekt plaveckého bazénu při ZŠ Janského
na Velké Ohradě, o kterém jsem již psal
v květnovém STOPu. Bazén je jedna z věcí,
které podle průzkumů obyvatelům Prahy 13
nejvíce chybějí. Současně se zamýšlíme o po-
době plánované sportovní haly v sousedství
haldy na okraji Centrálního parku ve Stodůl-
kách. V následujícím období bychom také
chtěli dokončit Školní zimní stadion Bron-
zová, zejména zvukovou a tepelnou izolaci
a vzduchotechniku.

V poměrně blízké době by se měl začít
stavět Domov pro seniory v místě současné
konečné autobusů ve Stodůlkách. Praha 13
maximálně podpoří urychlenou realizaci to-
hoto projektu. Nadále máme v úmyslu pod-
porovat kluby seniorů a spolupracovat s nimi.
Chceme také rozšířit nabídku Střediska soci-
álních služeb Prahy 13, například o určité po-
radenské služby. Mezi důležité plánované
investice patří rekonstrukce poliklinik Lípa
Centrum a Hostinského. Při pronajímání
prostor v poliklinikách chceme dbát o to,
aby tím došlo ke zkvalitnění lékařské péče.

V sociální oblasti jsem stoupencem ná-
zoru, že sociální dávky mají dostávat pouze
ti, kteří se snaží pro zlepšení své situace něco
udělat. Výplata sociálních dávek by podle
mého názoru měla být podmíněna např. tím,
že rodiče posílají své děti do školy nebo že
dlouhodobě nezaměstnaní jsou ochotni vy-
konávat i nějaké práce ve prospěch obce.
Rozhodně podporuji výplatu sociálních
dávek formou poukázek na potraviny.

V Praze 13 máme poměrně hodně přírod-
ních lokalit a zeleně. Jejich udržování a rozšiřo-
vání je důležitým dlouhodobým úkolem.
Proběhla úspěšná revitalizace šesti vnitrobloků
a budeme zvažovat, zda pokračovat podobnou
formou i v dalších místech sídliště. Nyní pracu-
jeme na revitalizaci vnitrobloku Mohylová –
Píškova, spočívající hlavně v nových výsadbách
a odpočinkové zóně. Dokončuje se rekon-
strukce Panské zahrady. Velice pokročilo také
zvelebování Centrálního parku. Zbývá dodělat
vlastně už jen horní část parku u Oistrachovy
ulice, kde stále narážíme na problém vlastnictví
pozemků. Rád bych i tento problém posunul
dál a park dokončil. Ještě letos by ve střední
části parku měla vzniknout oplocená pikniková
loučka, kde by si člověk mohl sednout do trávy
bez obav ze psích exkrementů.

Zrekonstruovali jsme 70 dětských hřišť
a hodláme v tom pokračovat. Nově je dokon-
čeno hřiště v Sezemínské ulici, v současné
době se pracuje na hřišti ve Flöglově ulici
a ještě letos se možná stihne hřiště ve vnitro-
bloku Modrá – Böhmova. Máme zpracované
projekty na dalších několik hřišť, které by-
chom v závislosti na možnostech rozpočtu
chtěli zrealizovat v příštím roce – jde např.
o hřiště v Hábově a Chalabalově ulici ve Sto-
důlkách a hřiště v jednom z vnitrobloků na
Velké Ohradě. V plánu máme také rekultivaci
prameniště Prokopského potoka na okraji
Panské zahrady. Rozhodně máme v úmyslu
pokračovat ve výsadbách stromů a obnovo-
vání zelených ploch.

Možná jste si byli na zimním stadionu pro-
hlédnout výstavu o dějinách Prahy 13. Pokud
ne, tak ji rozhodně do konce října navštivte. Na
velkém množství fotografií si můžete připome-
nout, jak obrovskými změnami prošlo naše
území za posledních několik desítek let. Jsem
přesvědčen, že v posledních letech byl vývoj
městské části převážně pozitivní. Praha 13 je
v mnoha ohledech pozoruhodná a zvláštní, má
spoustu krásných míst a určitě je dobrou adre-
sou. Pokud budu mít možnost, budu i nadále
usilovat o to, aby se vám zde dobře žilo.

Ing. David Vodrážka, starosta městské části

Chceme budovat silnice, ale hlavně parky
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Stavba parkovacího pásu s kol-
mým stáním přispěje dílčím
způsobem k řešení velmi proble-
matické situace parkování v ob-
lasti Velké Ohrady. Ne všichni
ale s touto stavbou souhlasí.

Z dopisu paní Kratochvílové
vybíráme:

...Dočetla jsem rozhovor ve
STOPu (pisatelka má pravděpo-

dobně na mysli květnovou Přímou
linku) a jsem upřímně zděšena.
Na jednu stranu je chvályhodné, že
se snažíte neúnosnou situaci s parko-
váním řešit, ale na straně druhé - je
řešením vybudovat parkoviště dětem
pod nosem? Ten malý pruh zeleně
odděluje dětské zázemí od hluku a
prachu sídliště, tak proč se chcete zba-
vovat i toho posledního „tlumiče“?...

Parkování je rozčleněno do
4 nových zón v ulici Janského
s vyhrazením parkování pro
imobilní osoby. Při jejich budo-
vání dojde k normovému připo-
jení nového jednostranného
pásu kolmých stání na stávající
vozovku ve vymezených úsecích
komunikace, a tím k jejímu roz-
šíření. Veškeré nezpevněné plo-

chy zasažené stavbou budou
znovu rekultivovány a ozeleněny.
V areálu obou sousedních škol
bude provedena náhradní vý-
sadba za vykácený porost ob-
dobnými rostlinami ve stejném
rozsahu. Zeleň tedy bude v
plném rozsahu nahrazena včetně
výsadby kvalitních a vzrostlých
dřevin. –red-

Z vašich dopisů

Odpovídá psycholog
Společné bydlení dvou generací –
pomoc nebo komplikace?
...„Přistěhovala jsem se k příteli,
do domu jeho matky. Všichni
jsme se společně rozhodli pro
rekonstrukci domu, matka bude
bydlet v přízemí, my v patře.
Matka s přítelem se ale roz-
hodli, že mamince se vše zařídí
nově a my si ponecháme „staré“
vybavení. Nechci se ale stále
cítit jako na návštěvě, jako v
jejím bytě. Chci si svůj byt vy-

bavit a zařídit podle svého.
Nevím, jak matce šikovně na-
značit, že se mi tato varianta
nelíbí....“

Někdy je společné bydlení
v domě rodičů jednoho z part-
nerů ekonomicky nejvýhodnější.
Pro vztahy je to ale ve většině
případů jen komplikace. Pozor
na finanční výpomoc. Kdo finan-
cuje rekonstrukce nebo budování
našeho bydlení, ten má právo
rozhodovat, co a jak se bude
dělat. Významné a rozhodující
věci partnerského společného

Na co se ptáte
bydlení by měli partneři řešit
vždy spolu, ne s rodiči. Většina
rodičů to se svými dospělými
dětmi myslí dobře a dělá vše pro
jejich dobro, ale po svém. Ne
vždy to jde v klidu a bez kompli-
kací. Pokud tedy finanční mož-
nosti neumožňují vybudovat
vlastní bydlení ani za pomoci hy-
potéky, je vztahově (nikoli eko-
nomicky) nejvhodnější zvolit
dočasně třeba jen podnájem. Ten
zaručí páru nezávislost, soukromí
a klid. Všechno má dvě strany –
finanční výpomoc s uplatňová-

ním názorů. S rodiči rozhodně
není třeba na dané téma neko-
munikovat, nespolupracovat
nebo dokonce v hádkách přeru-
šovat kontakty, ale v dospělosti je
pro nás stabilním pilířem a nej-
významnější osobou opravdu víc
životní partner než rodiče.
Společně s ním budujeme naše
nové společné životní zázemí.
A v něm bychom se my oba
a naše děti měli cítit doma.

PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog,

602 805 633, hanajencova@seznam.cz,

www. psychoterapie.atlasweb.cz



VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍVOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Motto: Občané mají za rovných podmínek
přístup k voleným a jiným veřejným funkcím.
(Listina základních práv a svobod
čl. 21 odst. 4)

Kdo má právo volit
Voličem je občan obce za předpokladu,
že jde o státního občana České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb v této obci
přihlášen k trvalému pobytu, nebo jde
o občana Evropské unie, který v den voleb
dosáhl nejméně věku 18 let a je v den voleb
v této obci přihlášen k trvalému pobytu,
pokud požádal o zápis do dodatku stá-
lého seznamu voličů.

Hlasovací lístky
Pro volby do zastupitelstva obce mohou
být vytištěny oboustranně. V záhlaví kaž-
dého hlasovacího lístku je uveden název
obce a počet členů zastupitelstva obce,
který má být zvolen. Kandidáti každé vo-
lební strany jsou uvedeni na společném
hlasovacím lístku v pořadí určeném vo-
lební stranou, a to v samostatných zará-
movaných sloupcích. Hlasovací lístek je
na konci textu opatřen otiskem razítka
obecního úřadu, který plní pro danou
obec funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky do Zastupitelstva MČ
Praha 13 a do Zastupitelstva hl. m. Prahy

jsou ze zákona doručovány voličům nej-
později do 12. 10. 2010. V zájmu doru-
čení umožněte přístup ke schránkám
a schránky si řádně označte. V pří-
padě poškození nebo ztráty hlasovacího
lístku může volič ve volební místnosti
požádat okrskovou volební komisi o jiný
hlasovací lístek.

Způsob hlasování
� Volič hlasuje osobně – zastoupení není
přípustné. Volič po příchodu do volební
místnosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství ČR plat-
ným občanským průkazem nebo platným
cestovním pasem České republiky. Cizinec
(občan EU) prokáže státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky průkazem o povolení k po-
bytu. Neprokáže-li volič potřebnými dokla-
dy svou totožnost a státní občanství ČR, po-
případě státní občanství státu, jehož občan
je oprávněn hlasovat na území ČR, nebude
mu hlasování umožněno.
� Po záznamu ve výpisu ze stálého sezna-
mu voličů obdrží volič od okrskové volební
komise prázdnou úřední obálku opatřenou
úředním razítkem.
� Úřad městské části Praha 13, odbor ob-
čansko-správní, vede stálý seznam voličů
pro voliče, státní občany ČR, kteří jsou při-
hlášeni k trvalému pobytu v Městské části

Praha 13. Každý volič si může v úředních
hodinách ověřit, zda je ve stálém seznamu
voličů zapsán, a to v přízemí budovy Radni-
ce, Sluneční nám. 13, v oddělení osobních
dokladů a evidence obyvatel, po předložení
průkazu totožnosti u paní Přikrylové nebo
Suchomelové.
� Voliče – státního občana ČR, který není
zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který
prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku, okrsková volební komise dodatečně
po ověření dopíše do seznamu a umožní mu
hlasování.
� Volič – občan členského státu EU,
který sice splňuje podmínky pro při-
znání volebního práva, ale ve stanove-
né lhůtě nepožádal o zápis do dodatku
seznamu voličů, nemůže hlasovat do
zastupitelstev obcí. Lhůta pro podání
žádosti o zápis do dodatku stálého se-
znamu voličů končí dne 13. 10. 2010
v 16.00 hod. Bližší informace získáte na
tel. 235 011 505 nebo 235 011 421.
� Po obdržení úřední obálky vstoupí volič
do prostoru určeného k úpravě hlasova-
cích lístků. Pokud se volič neodebere do
tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
� Volič může volit nejvýše tolik kandidátů,
kolik členů toho kterého zastupitelstva má
být voleno (počet je uveden na hlasovacím
lístku). Do Zastupitelstva MČ Praha 13 je
voleno 35 kandidátů.
� Po opuštění prostoru určeného pro úpra-
vu hlasovacího lístku vloží volič úřední obál-
ku před okrskovou volební komisí do voleb-
ní schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky:
� Volič může požádat ze závažných, ze-
jména zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební komi-
si, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu stálé-
ho volebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. O náv-
štěvu okrskové volební komise s přenos-
nou volební schránkou můžete proto
požádat již nyní na tel. 235 011 314,

paní Pavla Herychová.

Pozor na neplatné hlasy
Hlas voliče je neplatný tehdy:
� jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do
úřední obálky,
� jestliže je hlasovací lístek přetržen,
� je-li v úřední obálce několik hlasovacích
lístků do téhož zastupitelstva,
� jestliže neoznačil na hlasovacím lístku
ani volební stranu ani žádného kandidáta,
� jestliže označil na hlasovacím lístku kříž-
kem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební
strany více než jednu volební stranu,
� jestliže označil na hlasovacím lístku kříž-
kem v rámečku před jménem kandidáta
více kandidátů, než má být voleno členů
příslušného zastupitelstva.
Hlasování voličů zapsaných ve zvlášt-
ních seznamech voličů vedených za-
stupitelským nebo konzulárním
úřadem České republiky
� Zvláštní seznamy voličů vedou zastupi-
telské úřady na základě bydliště voliče
v zahraničí, který z tohoto titulu o zápis
požádal, a mají povahu stálého seznamu
voličů. Vzhledem k tomu, že volič může
v těchto volbách hlasovat pouze jednou,
může být veden pouze v jednom stálém
seznamu voličů. V důsledku svého zápisu
do zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem byl volič vy-
škrtnut ze stálého seznamu voličů vede-
ného obecním úřadem
v místě jeho trvalého pobytu na území
České republiky, musí proto požádat o vy-
škrtnutí ze zvláštního seznamu voličů pří-
slušný zastupitelský úřad a o tomto vy-
škrtnutí předložit obecnímu úřadu
potvrzení, popřípadě toto potvrzení před-
ložit v den voleb okrskové volební komisi.
Bližší informace získáte na tel. 235 011
505 - paní Přikrylová, nebo 235 011 421 -
paní Suchomelová.
� Při volbách do zastupitelstev obcí
nelze volit na voličský průkaz.

Mgr. Jana Dvořáková,

vedoucí občansko-správního odboru

Co byste měli vědět, než půjdete k volbám

Způsob hlasování - jak správně upravit hlasovací lístek
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Vážení občané, v pátek 15.10. 2010 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 16.10.2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
budou na území naší městské části probíhat volby do
Zastupitelstva Městské části Praha 13 a do Zastupitelstva
hl. m. Prahy. Území městské části tvoří pouze jeden volební
obvod. Hlasování probíhá ve volebních místnostech, jejichž
seznam je uveden v Oznámení o době a místě konání voleb
a na www.praha13.cz. Adresa volební místnosti je navíc
vždy uvedena na doručovací obálce s hlasovacími lístky.

Volič se může rozhodnout pro jeden
ze tří způsobů hlasování:
a) Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví

sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kan-
didátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet
členů zastupitelstva obce, který má být
v obci volen. Pokud by byla označena
tímto způsobem více než jedna volební
strana, byl by takový hlas neplatný.

b) Označit v rámečcích před jmény kandi-
dátů křížkem toho kandidáta, pro kte-
rého hlasuje, a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
Počet členů zastupitelstva, který má být

v obci zvolen, je uveden v záhlaví hlasova-
cího lístku. Pokud by bylo označeno tímto
způsobem více kandidátů, než je stano-
vený počet, byl by takový hlas neplatný.

c) Kromě toho lze oba způsoby popsané
v předchozích bodech kombinovat, a to
tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty, pro které hla-
suje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je
dán hlas jednotlivě označeným kandidá-
tům. Z označené volební strany je dán
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku
pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do
počtu volených členů zastupitelstva obce.

Pokud má být voleno např. 11 členů
zastupitelstva a je označena volební
strana s 11 kandidáty a kromě toho
5 kandidátů individuálně ze sloupců dal-
ších volebních stran, je dáno označené
volební straně
6 hlasů, a to pro kandidáty na prvních
šesti místech. Pokud by byla tímto způso-
bem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stano-
vený počet, byl by takový hlas neplatný.

Z uvedeného vyplývá, že volič
nemá pouze jeden hlas, ale tolik
hlasů, kolik má být v jeho volebním
obvodě zvoleno zastupitelů. Proto
pokud hlasuje křížkováním kandidátů v
různých stranách a nevyužije všechny své

hlasy, zbytečně oslabuje svůj voličský vliv.
Současně v tomto volebním systému platí,
že větší šanci na zvolení má kandidát,
pokud volič podpoří celou volební stranu,
nejen kandidáta samotného.

Pokud volič zvolí stranu, nemůže již ozna-
čit křížkem kandidáty této strany, k tako-
vému označení se nepřihlíží. Ve volbách do
zastupitelstev obcí nelze udělovat pre-
ference.

Pozor!
Pokud volič použije k označení jednotlivých
kandidátů nebo volební strany jakýkoli jiný
symbol než křížek, k takovému označení se
přihlížet nebude. Proto používejte vý-
hradně křížek. -red-
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Už se školy nebojí
V Centrálním parku proběhlo
1. září tradiční vítání nových
prvňáčků. Letos jich do našich
deseti základních škol nastupuje
620. Aby se nebáli školy, uspo-
řádala pro ně městská část zá-
bavný program Hurá do školy.
Přivítal je starosta David Vod-

rážka, jeho zástupci David Ze-
lený a Petr Zeman a náměstek
primátora Rudolf Blažek, kteří
se s dětmi posadili do školních
lavic a dokonce si i zacvičili.
Starosta Vodrážka navíc ukázal
svoji rozbitou helmu, která mu
při nedávné nehodě na kole za-

chránila život,
a nabádal děti,
aby na kolo
také nosily
helmu.

Svými vy-
stoupeními děti
pobavili Ladi-
slav Hron,
věčný prvňák
Albertík a další
postavy. Děti
vyhrály mnoho
cen v soutěžích,
dostaly drobné
dárky a vyřádily
se na houpač-
kách a dalších
atrakcích.
Kromě společ-
ného fotografo-
vání dětí došlo
letos poprvé i na
společnou foto-
grafii rodičů.

Samuel Truschka

Spiritual Fest zněl
mnoha jazyky a porozuměním
Září je v Praze 13 už tradičně
spojeno s fenoménem Spiritual
Fest. Letošní festival afroameric-
kých spirituálů, konaný 18. a 19.
září, byl poprvé dvoudenní a stal
se skutečně mezinárodní záleži-
tostí. Vystoupilo na něm celkem
dvacet souborů. Kromě tradič-
ních účastníků, kteří na festivalu
vystupují každoročně, se totiž or-
ganizátorům podařilo pozvat ně-
kolik vynikajících těles ze
zahraničí – konkrétně ze Sloven-
ska, Maďarska, Německa a Fran-
cie. Mnohé z nich měly ve svém
názvu slovo „Gospel“, přesto
větší část obou odpolední zněly
zejména různé úpravy známých
spirituálů. Sobotní program
v Komunitním centru, kdy zpí-
vala většina pravidelných účast-
níků, zakončoval soubor TF
Gospel Singers z Paříže,vedený
skvělým Terry Francoisem, čle-
nem světoznámého Golden Gate
Quartetu. Svým ohromným elá-
nem a krásně sytým vícehlasem
při přednesu spirituálů i hudebně
velice náročných gospelů soubor
doslova nadchl publikum a poz-
ději večer prý i cestující v metru.
Velký úspěch měl domácí Ges-

hem, pořadatel festivalu, který
pod vedením Marka Šlechty za-
řazuje stále zajímavější aranže
klasických spirituálů i nové cho-
reografické prvky. Jako přídavek
zařadil hebrejskou píseň Osé
šalóm, protože právě na sobotu
připadl židovský svátek smíření
Jom Kipur. Do pohybu poslu-
chače uvedl i pražský Američan
Lee Andrew Davison s charis-
matickým přednesem tradičních
černošských blues. Druhý den ve
Spolkovém domě ve Stodůlkách
vystoupili například němečtí
Gospel Swingers, Brno Gospel
Choir a energetická bomba
z loňska -Sopron Gospel z Ma-
ďarska. Přes jazykovou pestrost
vládla atmosféra porozumění
a sounáležitosti. „Poselstvím fes-
tivalu je šíření biblické tradice,
toho nejlepšího z dědictví gene-
rací usilujících o pokojné soužití,
tvořivou spolupráci, podporu
svobodného rozvoje jedince
uprostřed milující rodiny a tole-
rantní společnosti,“ říká du-
chovní otec Spiritual Festu
Marek Šlechta. Myslím, že tahle
hudba to dokáže.

Samuel Truschka
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Kaleidoskop

Až do 21. října mají každý čtvr-
tek občané naší městské části
možnost zajít na Sluneční ná-
městí v Nových Butovicích, kde
se vždy od 13 do 19 hodin ko-
nají v rámci akce Ekologická 13
farmářské trhy. Tuto na tři-
náctce zatím ojedinělou akci

odstartoval 2. září zástupce sta-
rosty Petr Zeman.

V téměř třiceti stáncích si
mohou zájemci koupit například
ovoce a zeleninu, květiny, saze-
nice, maso, uzeniny, pečivo,
mošty, ale také med, koláče, ryby
nebo nejrůznější košíkářské zboží.

„Jezdím sem pravidelně
každý čtvrtek a jsem ne-
smírně spokojená,“ řekla
paní Jana z Velké Ohrady
a dodala: „Byla by velká škoda
nevyužít možnosti koupit si
opravdu čerstvé zboží přímo
od pěstitelů nebo výrobců.
Podívala jsem se také do in-
formačního stánku Prahy 13,

kde jsem si vybrala z nabízených
brožur především ty, které se týkají
Centrálního parku a přírodních
zajímavostí. Uvítala bych, kdyby
tento způsob prodeje v naší měst-

ské části zakořenil.“
To, jak bude dvouměsíční

akce Ekologická 13 úspěšná,
rozhodne, zda a jakou formou
bude pokračovat. Eva Černá

Revitalizace vnitrobloků je dokončena
Projekt, který Praha 13 zahájila
v červenci 2009, je dokončen.
Ve středu 8. září si část hoto-
vého díla prohlédl starosta
David Vodrážka společně s ředi-
telem oblasti dodavatelské spo-
lečnosti Swietelsky stavební
s. r. o. Rastislavem Súľovským
a členy realizačního týmu. Sta-

rosta poděkoval všem, kdo se na
uskutečnění projektu podíleli,
a vyjádřil naději, že obnovené
vnitrobloky zůstanou dlouho
stejně hezké.

V rámci projektu bylo šest síd-
lištních vnitrobloků zásadním
způsobem proměněno. Dostaly
nová hřiště a sportoviště, nové

Ekologická 13 se stala velkým lákadlem
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Operační program Praha – Konkurenceschopnost
Evropský fond pro regionální rozvoj
Praha & EU – Investujeme do vaší budoucnosti

cesty, lavičky a koše, zmizely
ošklivé betony, přibyly barvy.
Zatímco odstraněno bylo pouze
50 přestárlých stromů a nevhodné
křoviny, přibylo 160 vzrostlých
stromů a tisíce nových keřů. Celá
akce stála přibližně 60 miliónů
korun, z toho více než 38 miliónů
korun získala Praha 13 díky kva-
litně zpracovaným projektům
z fondů Evropské unie, kon-
krétně z operačního programu

Praha – Konkurenceschopnost.
Podrobnou zprávu o revitalizaci
najdete na www.praha13.cz.

Samuel Truschka

Kaleidoskop
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Domeček se proměnil v krásnou školku
Na letošní první školní den byla
v Praze 13 otevřena nová mateř-
ská školka. Starosta David Vo-
drážka 1. září slavnostně otevřel
rekonstruovaný „domeček“
v Bronzové ulici na okraji Cen-
trálního parku, kde dříve sídlil
Dům dětí a mládeže. V loňském
roce městská část poskytla Domu
dětí a mládeže větší uvolněnou
budovu školy v Chlupově ulici.
Objekt v Bronzové se uvolnil
a mohla začít jeho přestavba.
„Protože jsme předčasně nerušili
žádné školky, neměli jsme dosud

žádné problémy s umísťováním
dětí,“ řekl starosta David Vod-
rážka. „Nyní už máme dětí tolik,
že se nám budou nové prostory
opravdu hodit.“ Zásadní rekon-
strukce za 25 miliónů korun pře-
tvořila původní provizorní stavbu
na moderní a útulné místnosti
pro dvě nová oddělení
s padesáti dětmi. Bylo vybudo-
váno zcela nové sociální zařízení,
přípravna jídel, nové podlahy,
elektroinstalace, vodovod a topení,
objekt byl zateplen, byla vymě-
něna okna, instalována nová

dřevěná fasáda. Také byl moderni-
zován celý areál, kde vzniklo nové
dětské hřiště, sportoviště a altánky

pro děti. Školka je pobočkou Ma-
teřské školy U Rumcajse v Zá-
zvorkově ulici. Samuel Truschka

Druhý vestibul stanice Stodůlky je v provozu
V pátek 10. září byl za účasti
ředitele Dopravního podniku
hl. města Prahy Martina Dvo-
řáka a starosty Prahy 13 Davida
Vodrážky slavnostně zprovoz-
něn nový západní vestibul sta-

nice metra Stodůlky, který vede
přímo do vznikajícího Západ-
ního Města. Od roku 1994 stál
v polích za Jeremiášovou ulicí
původní skleněný vestibul, který
nebyl nikdy zprovozněn a vstup

do metra byl zakonzervovaný.
Teprve v souvislosti s výstavbou
Západního Města došlo k vybu-
dování nového vestibulu. Začal
se stavět v září 2009 a stál přes
280 miliónů korun. Jeho sou-

částí je také bezbariérový výtah
pro cestující se zdravotním han-
dicapem, prodejna jízdenek, po-
licejní služebna, veřejné WC
a bankomat.

Samuel Truschka
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S Vaškem zpíval celý Central park
Poslední prázdninový den je
v Praze 13 vnímán jako vrcholný
svátek léta pověstný přátelskou
atmosférou skvělé hudební párty.
Centrální park přidal tradiční
přírodní pozadí, a tak byl v úterý
31. srpna hodinu po poledni le-
tošní Koncert pro park odstarto-
ván. Břeskný zvuk a průzračný
vzduch byl tentokrát (přes dlou-
hodobě uzavřené kontrakty
s přírodními živly) poznamenán
nedodržením smluvních podmí-
nek ze strany počasí. Poprvé v de-
vítileté historii koncertu útočil
ostrý déšť svorně se svým rodným
bratrem větrem na diváky i inter-
prety. A protože jsme mu přes
všechna pradávná ujišťování ne-
mohli poručit, zbývalo jen hrát
a vyhrát. Jako první začal rozhá-
nět chmury lehce rockovou vlnou
a skvělou instrumentalizací Mar-
tin Pošta. Následně jsme byli

svědky slábnoucího deště, který
stále neúspěšněji narážel na auru
nesmrtelných rockových hitů jako
nejlepší důkaz, že Legendy se
vrací. Dalším chodem opulentího
hudebního menu byl vyzrálý, ale
stále provokující styl muziky, se
kterým vystoupil nestor českoslo-
venské hudební scény Lešek Se-
melka. Při jeho klávesových
partech odehrávajících se takřka
v himalájských výšinách máte
pocit, že hudba vámi prochází
a slova se vybavují podvědomě,
protože soustředěný pohled jeho
očí míří do mlčenlivé hloubky
vyššího zasvěcení.

S úsměvem, nasazením
a klasickou palbou vyhnali dnes
už legendární Screwballs z Cen-
trálního parku poslední zbytky
deště. Přinesli společně se šíle-
ným a úžasným basákem,
mistrem světa ve šplhu na svůj

nástroj, mrazení v zádech
a skvělou atmosféru vzdá-
lené iluze 50. let. Hudbu,
ke které neodmyslitelně
patří osmiválcové Fordy
a Chevrolety s půlmetro-
vými křídly, na každém ná-
razníku třista kilo chromu
a kapotami velikosti Texasu.
U Screwballs tvrdí tradičně
bican muziku. A tím je sta-
rosta Prahy 13 David Vod-
rážka. Jako host vystoupil
místostarosta Petr Zeman,
který ve svých kytarových
sólech ale i při společné
střelbě téhle bandy nikoho
nenechal na pochybách, že
takové okouzlení mohou
přinést jenom ti, kteří hrají
rock´n´roll.

Další muzikantská partička
vzbudila okamžitě frenetický pot-
lesk publika a neutuchající jekot
přítomných –náctek. To totiž
hned zkraje spustili nekompro-
misně svých 720 kilovolt rytmu,
rapu a etnojazzu Gipsy.cz. Jasné,
místy kontroverzní, ale pravdivé
texty nesené cvalem cikánské mu-
ziky jako by běžely za melodikou
na vzdálený horizont, kam je vede
se svými ďábelskými houslemi fe-
nomenální a ještě pořád hudbou
uchvácený Vojta Lavička. Se za-
sněným úsměvem i jasným zvu-
kem houslí stále dokazuje, že tohle
je prostě daleko vyšší třda, než
kudy se pop-music běžně ubírá.

Ženský člen letos reprezento-
vala Ilona Csáková, zralejší

a podmanivější, se kterou si spo-
lečně zazpívaly řadu hitů pří-
tomné dívky a ženy. Zatímco
u chlapců a mužů v tomto pří-
padě úplně stačil pohled do vel-
kých uhrančivých očí.

Se setměním nadešel čas pří-
chodu hvězd. Čaroděj Dobroděj
Stínu katedrál Chrámu svatého
Víta. V hlavním vysílacím čase
vystoupil do hvězdné záře re-
flektorů Vašek Neckář. Nevím,
které hity mám jmenovat, ale
byly tam všechny. A s Vaškem
tam byl a zpíval celý nabitý
Central park. Já tam byl taky.
A taky jsem zpíval. A tak to šlo
v letošním Koncertu pro park
dál a dál.

Dan Novotný
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DDNNYY  OOTTEEVVŘŘEENNÝÝCCHH  DDVVEEŘŘÍÍ
V rámci dnů otevřených dveří se mohou všichni zájemci zúčastnit jednotlivých cvičebních
hodin, kde budou seznámeni se zaměřením a náplní. Součástí akce bude i výstava fotografií
zachycující aktivity oddílů SK v rámci využití volného času mládeže a dětí (výlety, vycházky,

turnaje a soutěže, letní a zimní tábory apod.). Rodiče budou mít možnost seznámit se 
s prostředím, ve kterém děti cvičí, s jednotlivými cvičiteli- trenéry. Do všestranného cvičení
přijímáme děti i se zdravotním handicapem či oslabením, děti s ADHD i děti s autismem.

CCoo  VVáámm    mmůůžžeemmee  nnaabbííddnnoouutt??
� všestranné cvičení předškolních dětí (3-5 let)
� všestranné cvičení mladšího žactva (5-7 let)

� cvičení rodičů a dětí (18 měsíců- 3roky)
� míčové hry pro žáky (7-12 let)

� rytmickou gymnastiku pro dívky (3-8 let)
� orientační běh pro žáky (8-15 let)

� oddíly bojových umění AIKIDO- dospělí (od 17let)
- zlepšení fyzické kondice, zvýšení sebejistoty

� TCHAJŤI- děti (od 6let) a dospělí
- cvičení pro zdraví, práce s energií, prvky sebeobrany

SSllaavvnnoossttnníímm  vvyyvvrrcchhoolleenníímm  cceelléé  aakkccee  bbuuddee  ssppoorrttoovvnníí  ooddppoolleeddnnee  pprroo  dděěttii  
aa  jjeejjiicchh  rrooddiiččee  ddnnee  3311..1100..22001100  aakkccee  ss  nnáázzvveemm::

„„CCVVIIČČTTEE  SS  NNÁÁMMII  PPOO  CCEELLÝÝ  RROOKK““
PPřřiipprraavvuujjeemmee  ::

hhrryy  aa  ssoouuttěěžžee  pprroo  dděěttii  
ppřřeekkáážžkkoovvéé  aa  ooppiiččíí  ddrrááhhyy

sskkookkyy  nnaa  vveellkkéé  ttrraammppoollíínněě
uukkáázzkkyy  ccvviiččeenníí  TTCCHHAAJJŤŤII  aa  RRyyttmmiicckkéé  ggyymmnnaassttiikkyy

Součástí sportovního odpoledne bude i turnaj v míčovém víceboji rodin i jednotlivců. Disci-
plíny míčového turnaje: hod na koš, střelba na cíl, kop na branku, hod na branku apod.

Míčový turnaj bude vyhodnocen ve všech věkových kategoriích a první tři z každé věkové
kategorie obdrží věcné ceny.  

PPooddrroobbnnéé  iinnffoorrmmaaccee  zzíísskkááttee  uu  oorrggaanniizzááttoorraa  aakkccee::  
pp..  KKoollaannddoovvéé  nnaa  tteell..  ččííssllee::  772233006600332233,,  nneebboo  jjee    nnaajjddeettee  nnaa  wwwwww..sskkhhaallaalluuzziinnyy..wwzz..cczz..  

pp..  ČČuulláákk  nnaa  tteell..  ččííssllee  773366668811112222,,  wwwwww..ttaaiicchhiipprraahhaa..cczz
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Sportovní stáj Prahy 13, Lužce
17, nabírá nové členy do jezdec-
kého kroužku - děti od 8 let.
Stáj je nedaleko Prahy. Dobré
spojení zajišťuje autobus 311 ze
Zličína. Kroužky jezdectví pro-
bíhají ve všední den 15 - 18

hod. nebo o víkendech  11 - 17
hod. (dle domluvy). Veškeré in-
formace poskytne Daniela Bole-
slavská na tel. 736 201 587. Více
také na    www.sportovnistaj-
prahy13.cz.

Daniela Boleslavská

V polovině června překazil tra-
diční Ekoslunovrat vytrvalý liják.
V náhradním termínu v pátek
10. září se u retenční nádrže 
v Centrálním parku sešli repre-
zentanti sedmi místních škol
z Prahy 13 se svými výtvory a je-
jich fanoušci.

Zúčastněná školní družstva
měla postavit z PET lahví co nej-
zajímavější loď, samozřejmě
schopnou plavby. Akci zahájil
místostarosta Petr Zeman, mode-
rovala herečka Mirka Součková 
s autorem akce Bohdanem Par-
dubickým. Všechna plavidla byla

pokřtěna a poté se pádel chopili
městští strážníci a ředitel FZŠ
Mezi Školami. S menšími či vět-
šími obtížemi vykonali povinnou
plavbu a došlo i na koupání. Pla-
vidla pak byla převezena na zimní
stadion, kde jsou v rámci výstavy
Od jeskyně k modernímu městu
k vidění až do konce října. Hlav-
ními partnery byly Pražské služby
a.s. a autorizovaná obalová spo-
lečnost EKO-KOM, a. s.   

Vítěz tentokrát vyhodnocen
nebyl, ale všechny zúčastněné
školy byly pozvány na sportovní
dopoledne v Aquaparku Barran-

dov, které proběhlo 17. září. Pro
páteční dopoledne připravil tým
Bohdana Pardubického tři růz-
norodé disciplíny, které měly
rozhodnout o vítězném družstvu.
Po štafetě následoval průlet to-
bogánem, doprovázený typickým
jekotem, kterému ale rozuměl
každý. „No pocéém, to je hustýý,
že se ani bát nestačím.“ Soutěž
zakončovalo náročné plavání
proti proudu. Sečteno a podtr-
ženo, bronz vybojovalo družstvo
ZŠ Janského, stříbro patřilo re-
prezenteci FZŠ Otokara Chlupa
a zlatý pohár si s vítězným po-

křikem odnesla parta ZŠ Bron-
zová. A tohle dopoledne 
v Aquaparku na Barrandově si
ale fakt užili všichni.

Samuel Truschka a Dan Novotný

Pro milovníky koní

Školáci opět stavěli plavidla z lahví 

Fotbal ve Stodůlkách

SportSport

Sokol Stodůlky postoupil z 1.A
třídy do Přeboru Prahy v době
výročí 100 let sportu a devadesáti
let fotbalu ve Stodůlkách. Skon-
čil ve skupině B druhý. Vzhle-
dem k nejednoznačnému výkladu
Soutěžního řádu Českomorav-
ského fotbalového svazu využil
Meteor možnosti odvolání. 
U Pražského fotbalového svazu
neuspěl, tak se odvolal 
k Českomoravskému
fotbalovému svazu.
Ten dal za pravdu
Meteoru a bez
účasti Stodůlek po-
slal jeho béčko do
Přeboru Prahy na
úkor Sokola Sto-
důlky. Ze skupiny A
1.A třídy tak postoupila do
Přeboru dvě mužstva a ze sku-
piny B žádné! Navíc se tým A-
mužů Stodůlek ocitl ve skupině
A, takže nehraje místní derby s
Řeporyjemi, Slivencem apod., ale
jezdí na sever a východ Prahy.

Odehraná utkání ke dni závěrky:
PSK Union – Stodůlky 2:3, Sto-
důlky - Vyšehrad  B 5:0, Králo-
vice – Stodůlky 2:0, Stodůlky –
Junior 4:0.

Přijďte se některou neděli po-
dívat a zafandit na hřiště Sokola
Stodůlky (za kostelem). Na kva-

litním trávníku padá do sítě
soupeřů hodně branek. 

3. 10. v 16.00 -
Stodůlky – Kyje,
17. 10. v 15.30 -
Stodůlky –
Dubeč, 31. 10. ve
14.30 - Stodůlky
- Dolní Počernice,

14. 11. ve 14.00 -
Stodůlky – Šeberov.

Ze zajímavých utkání
pak zveme fanoušky na utkání do
Dolních Chaber, kde 9. 10. 
v 16.00 nastoupí proti Stodůl-
kám např. Vízek, Šmicer, Hašek,
Patrik Berger aj.

Aleš Musil
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DVA DŮVODY K RADOSTI. Děti z Mateřské školy Ovčí hájek měly
ve čtvrtek 16 září hned dvojí důvod k radosti. Tím prvním bylo slav-
nostní otevření nového dětského sportoviště. Pásku společně s ředi-
telkou mateřské školy Zuzanou Stočesovou přestřihl zástupce
starosty Petr Zeman. 

„Jsem velice rád, že práce na tomto hřišti skončily v termínu a že ho
děti mohou od začátku školního roku plně využívat,“ řekl zástupce
starosty a dodal: „Trochu mě překvapilo, jak velký počet rodičů se této
malé slavnosti zúčastnil. Svědčí to o tom, že jim není lhostejné, 
v jakém prostředí se děti pohybují a že i oni mají radost z toho, že si
jejich ratolesti budou hrát a sportovat na pěkném, kvalitním, hygi-
enicky nezávadném a bezpečném hřišti.“

Svou radost neskrývala ani ředitelka školky. „Dlouho jsme si něco
takového přáli a už se těšíme až hřiště začne všech 105 dětí plně využí-
vat. Jediné, co nám trochu kazí radost je, že tento prostor sloužil lidem
z přilehlých domů jako popelnice. Bohužel ani to, že nyní je tady
krásné nové hřiště na této politováníhodné skutečnosti nic nezměnilo.“ 

Pak už nic nebránilo tomu, aby mohla začít tradiční Zahradní slav-
nost, která dává prostor k bližšímu seznámení nejen dětem, ale i rodi-
čům. Připravený program s názvem Zpátky do školky za chvilku všechny
prcky pořádně rozhýbal. Při jejich zpívání, tancování a dovádění bylo
vidět, že jim je v té jejich školičce opravdu fajn. Eva Černá 

PRO POHODLNÉ A BEZPEČNÉ POSEZENÍ. Technická správa 
komunikací v září zrekonstruovala devadesát sedáků umístěných
pod budovou radnice a v okolí stanice metra Hůrka na Slunečním
náměstí. Byly vyměněny poškozené dřevěné části, doplněny chybě-
jící a všechny sedáky dostaly nový nátěr. Rekonstrukce přišla 
na 90 000 korun. –če- 

NOVÁ ŠKOLNÍ KNIHOVNA. Jistě si mnozí z vás všimli, že naše FZŠ
Mezi Školami prochází velkou rekonstrukcí. Rozhodli jsme se vylep-
šit i školní knihovnu a přestěhovat stávající do větších prostor. Vše za-
čalo už loňský školní rok. Žáci navrhli, jak by knihovna měla vypadat
a následně se na realizaci vybraných návrhů sami aktivně podíleli.
Díky financím od občanského
sdružení (rodičů) jsme mohli
rozšířit knižní fond a vylepšit
vybavení knihovny. Nově jsme
také zřídili oddělení cizoja-
zyčné literatury. Výzdobě kni-
hovny se na konci školního
roku věnovaly deváté ročníky.
Jak se jim to povedlo, můžete
posoudit sami. Naše školní
knihovna by měla sloužit
nejen ke vzdělávání, ale i jako
informační brána pro žáky 
a učitele. Pokud máte zájem
rozšířit náš knihovní fond,
domluvte si prosím předem
podrobnosti na pavezova@
fzsmeziskolami.cz.

Kateřina Pavezová
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SUPER DEN 2010 ANEB KAŽDÝ SE K DIPLOMU NEPROKOUŠE.
V sobotu 18. září se v Centru výcviku psů pro postižené Helppes
konala další slavnostní promoce psích studentů. Letos patroni 
a čestní členové z řad známých osobností předali klientům 12 čtyř-
nohých pomocníků – asistenčních psů. Mezi předávajícími byli na-
příklad ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, textař Pavel
Vrba, Anna K., Miro Žbirka, Barbara Nesvadbová, Jan Potměšil. 
V průběhu odpoledne patřilo pódium také ukázkám dovednosti psů
nebo hudebnímu vystoupení Marcely Holanové a Karla Kahovce se
skupinou George & Beatovens. „Super den je akce nejen společen-
ská, ale také propagační,“ řekla ředitelka výcvikového centra Zu-
zana Daušová. „Dává nám možnost, aby se co nejširší veřejnost
dověděla o naší činnosti, klientech, o tom, že asistenční psi stále
nejsou dotovaní státem a že bez finanční pomoci sponzorů a dárců
bychom nemohli existovat. Vždyť výcvik jednoho psa, který je pro
člověka s handicapem nenahraditelným pomocníkem, stojí zhruba
200 000 korun. Jsem ráda, že na Ministerstvu práce a sociálních
věcí začala probíhat jednání, která dávají šanci alespoň na částečnou
úhradu částky potřebné k výcviku, takže se snad blýská na lepší
časy.“ Více na www.helppes.cz. Eva Černá



NOVINKY Z VÝTVARNÉHO ATELIÉRU. Začátkem roku zahájil v Ře-
poryjích činnost výtvarný ateliér Witch Craft, který pořádá nábor stu-
dentů v průběhu celého roku. Přihlásit se může každý, kdo by se chtěl
naučit kreslit a malovat i bez jakýchkoli předcházejících zkušeností
nebo i ti, kteří se chtějí zdokonalit. Lektorka a výtvarnice Pavla Ma-
cháčková tvrdí, že kresba a jiné tvořivé činnosti jsou vlastní všem
lidem a netýkají se pouze pár vyvolených jedinců. Jen málokdo ale
umí sám v sobě tyto schopnosti probudit. Po velmi krátkém čase strá-
veném v ateliéru každý zjistí, že umět kreslit je tak snadné a přiro-
zené, jako třeba chůze či řeč. Mluvit a chodit zvládneme s pomocí
našich rodičů a kreslit nebo tvořit s pomocí toho, kdo ví jak na to.
Nakonec najdete zcela nového koníčka pro svůj volný čas. Přihlásit se
mohou děti i dospělí. V ateliéru se vyučuje ve všedních dnech odpo-
ledne a večer, nabízíme i víkendové kurzy. Pokud vás kresba ani malba
neláká, možná najdete zalíbení v keramických mozaikách. Ty probí-
hají každý poslední pátek v měsíci od 11.00 do 16.00. Maminkám
nabízíme hlídání dětí. Více informací na www.witchcraft.cz,
www.cary-mary.cz, nebo na tel. 724 583 331. Pavla Macháčková

První hodina v ateliéru

Střípky StřípkyStřípky

KONDIČNÍ CVIČENÍ V PARKU POKRAČOVALO. V květnu a červnu 
si mohli senioři a maminky s dětmi chodit do Centrálního parku pravi-
delně zacvičit pod vedením profesionálních trenérů z týmu mistra světa
Davida Hufa. Cvičení vzbudila takový zájem, že bylo rozhodnuto o po-
kračování série po prázdinách. Průměrně 10-15 fanoušků zdravého po-
hybu na čerstvém vzduchu se tak po celé září scházelo třikrát týdně 
v Centrálním parku. V pondělí se věnovali svižnému Nordic Walkingu 

s neodmyslitelnými
trekkingovými špa-
církami, středy 
a čtvrtky byly věno-
vány kondici a posi-
lování v přírodní
posilovně, ve čtvrtek
navíc s ohlídáním ra-
tolestí cvičenek. Cvi-
čilo se za každého
počasí a ohlas byl
velký. Tak možná
zase na jaře? –dn-

UČÍME DĚTI ŘEŠIT KONFLIKTNÍ SITUACE
Také v tomto školním roce budeme ve FZŠ Mezi Školami věnovat
velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Základem naší
strategie je předcházet problémům a naučit děti, jak se v konfliktních
situacích chovat ve škole i mimo ni. Během celého roku spolupracu-
jeme s městskou i státní policií. V říjnu nás opět navštíví naši čtyřnozí
kamarádi z o. s. Helppes. Děti se naučí chovat a přistupovat k lidem 
s postižením, nabídnout a praktikovat pomoc, ale i přistupovat
správně ke psům. Díky finanční pomoci Prahy 13 jsme mohli dětem
zajistit několik preventivních programů. Například 6. třídy si v Di-
vadle Fórum vyzkouší, jak se chovat v problémové situaci, sedmáci 
se zapojí do programu Prevcentra Spokojená třída, vyšší ročníky se
zúčastní preventivního programu VZP Řekni drogám ne! I letos jsme
využili nabídky OSN 
a zapojili se do projektu
Připomínka holocaustu.
Prostřednictvím řady
kroužků nabízí škola
dětem i smysluplné využití
volného času, ale základy 
si dítě nese z rodiny a my
tuto výbavu už pouze roz-
šiřujeme.         Kateřina Pavezová, 

koordinátorka preventivního programu

MUZIKA NA ZIMÁKU. Letošní koncert mladých muzikantů v rámci
akce Kultura do ulic, kterou podporuje Praha 13, se současně stal dopro-
vodným programem výstavy Od jeskyně k modernímu městu. Ve středu
15. září tak na
pódiu na Školním
zimním stadionu
Bronzová vystou-
pily tři rozdílné
skupiny mladých
umělců – Sbor
Mráček z Prahy
4, který zazpíval
melodie ze zná-
mých muzikálů,
ryčná punková
kapela Wosa a na
závěr dua flétnistů a saxofonistů z hudebního oddělení Základní umě-
lecké školy Stodůlky. A tak se zimní stadion, který je až do konce října
výstavním sálem, stal na chvíli i sálem koncertním. Samuel Truschka
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VIDEO POHLEDNICE PODESÁTÉ. Celostátní soutěž v anglickém ja-
zyce pro základní a střední školy, Video pohlednice z mého města,
pořádá Anglický klub ZŠ Mládí pod patronací velvyslankyně Velké
Británie v ČR, pod záštitou ministerstva školství a za podpory Pra-
hy 13. Cílem soutěže je motivovat učitele cizích jazyků a jejich žáky 
a studenty k využívání videotechniky při výuce jazyků. Za devět roč-
níků zaslali soutěžící celkem již 421 video pohlednic - školy 332 
a jednotlivci 89. Připravovaný desátý ročník je rozšířen o kategorii
pro 1. a 2. ročníky čtyřletých středních škol a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií. Soutěž je zapsaná v seznamu soutěží MŠMT.
Podmínky účasti a další informace na www.dis.cz/videopohlednice.

Anglický klub ZŠ Mládí
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Základní škola Mládí se na po-
čátku 90. let profilovala jako škola
s třídami s rozšířenou výukou ja-
zyků. Ve školním roce 1990/1991
byly otevřeny první dvě takové
třetí třídy. Postupně počet těchto
tříd narůstal a na 2. stupni přibyl
druhý jazyk. V letech 2007
a 2008 vytvořili pedagogové
Školní vzdělávací program „Co se
v Mládí naučíš“, podle kterého se
žáci začínají seznamovat s anglič-
tinou již v první třídě. 

Výuku jazyků podporují i další
aktivity např. video projekty,
organizace celostátní soutěže
Video pohlednice z mého města,
projektové dny, dramatizace
v cizím jazyce, výměnné pobyty
v zahraničí, zahraniční pobyty
učitelů v rámci dalšího vzdělá-
vání, spolupráce s rodilými mluv-
čími nebo akce jako Halloween
či Palačinkový běh. Naši žáci
mají také úspěchy v jazykových

soutěžích a mnozí dále úspěšně
studují na českých a zahraničních
školách.

O vysoké úrovni výuky svědčí
i stále se rozšiřující spolupráce
s mezinárodními i tuzemskými
subjekty, např. velvyslanectvím
USA a Velké Británie. Máme
nabídky členství a účasti na kon-
ferencích mezinárodních asociací
učitelů angličtiny, jako jsou brit-
ská IATEFL a americká
TESOL. Vysoká úroveň školy
přivedla k nabídce spolupráce
také Britskou radu, která zpo-
čátku ve škole organizovala me-
zinárodní Cambridgeské zkoušky
a dnes již pořádá kurzy pro žáky
během školního roku i o prázd-
ninách. 

Dvacetileté jubileum rozšířené
výuky jazyků v ZŠ Mládí připo-
mene Evropský den jazyků a plá-
novaná školní akademie.

Norbert Tlustý, zástupce ředitele školy

Zcela nové prostředí, neznámí
spolužáci, první setkání s učite-
lem, který vyžaduje jistou disci-
plínu a soustředěnost. Zkušenost,
kterou si každý rok okusí několik
prvňáčků. Pro dětskou dušičku
může být tato změna hodně ná-
ročná. To jsme si uvědomili již
před osmi lety, kdy na naší ZŠ
s RVJ Bronzová vznikal kurz
předškolní výchovy pod názvem
Bez zábran do školy. Začátek
školy má být pro dítě příjemný,
šťastný a úspěšný. Pro stálý zájem
tento kurz od listopadu do dubna
opět otvíráme. Bude se konat

vždy ve středu od 14.45 do 15.30
hod. pod vedením uč. J. Fran-
cové. Informativní schůzka se
koná ve středu 3. 11. v 15.00 hod.
v přízemí školy, tř. 1.A, kde
kromě informací obdržíte i při-
hlášku na tento kurz. Záloha na
papíry a pomůcky činí 100 Kč,
vybírá se v den informativní
schůzky v kanceláři školy. V září
bude vrácena tomu, kdo v příštím
školním roce nastoupí do naší
školy. Své děti můžete přihlásit
již nyní na tel. 235 514 369 nebo
na zs-bronzova@zs-bronzova.cz

J. Francová

Angličtina v Mládí slaví jubileum  
I v minulém školním roce studenti
Gymnázia Jaroslava Heyrovského
uspěli v různých oborech.  Největ-
šího úspěchu v přírodovědné ob-
lasti dosáhl Petr Ryšavý, který
získal bronzovou medaili v mezi-
národním kole fyzikální olympi-
ády v Chorvatsku. Naši studenti
prokázali také výbornou znalost
cizích jazyků – řada z nich obsa-
dila přední místa krajských kol
konverzačních soutěží v angličtině,
němčině i francouzštině, Jana Že-
žulková zvítězila v celostátním
kole olympiády ve španělském ja-
zyce. Kateřina Vaculová dosáhla
nejlepšího výsledku v testu čtenář-
ských dovedností v průzkumu hl.
m. Prahy a David Brabec nejlep-
šího výsledku v testu finanční gra-
motnosti v tomtéž průzkumu. 

Kromě těchto a jiných soutěží
studenti absolvovali cyklus před-
nášek Pokusy z fyziky na MFF
UK, jazykový a poznávací zájezd
do Irska, výměnný pobyt v ně-
mecké Vechtě, literární noci v naší
knihovně a filmové víkendy v ki-
nosále, výtvarné kurzy v plenéru
a komentované prohlídky Galerie
hlavního města Prahy, lyžařské

a sportovní kurzy, v rámci jedno-
tlivých předmětů navštívili různá
vědecká a odborná pracoviště, mj.
Fyzikální ústav Jaroslava Heyrov-
ského AV ČR, města svázaná
s historickými událostmi a osob-
nostmi naší kultury a řadu diva-
delních představení v českém
i anglickém jazyce. Samozřejmostí
jsou programy primární prevence
rizikového chování a adaptační
kurzy pro nově přijaté studenty za
přítomnosti výchovného poradce
a školního psychologa. 

Podporovat nadané studenty
v jejich osobnostním růstu bude
pro nás potěšením také v dalších
letech, proto srdečně zveme
všechny zájemce o studium na
Dny otevřených dveří 24. 11. a 9. 2.
2011 od 16.30 do 18.30 hod.
Více na www.gymjh.cz.

Olga Pavlásková

Podporujeme nadané studenty

První třídou bez pláče
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

První rok fungování denního 
a týdenního stacionáře oslaví
středisko Diakonie ČCE v Pra-
ze 13 Stodůlkách. Slavnost se us-
kuteční 10. října 2010 od 15 hod 
v ulici Vlachova 1502.

V rámci oslavy zástupci MČ
Prahy 13 a Nadace ČEZ pokřtí
nový automobil pro službu rané
péče. Dále pak uvedou do pro-
vozu první části zvedacího 
a transportního systému v pro-
storách stacionáře.  

Diakonie Stodůlky poskytuje
komplexní vzdělávací, výchov-
nou, rehabilitační a terapeutic-
kou péči dětem, mládeži 
i dospělým s těžkým kombinova-
ným postižením. 

Stacionář slouží především do-
spívajícím i dospělým mladšího
věku. Cílovou skupinou staci-

onáře Stodůlky jsou těžce posti-
žení mladí lidé, kteří překročili
věkovou hranici dospělosti, jejich
životní situace však nadále vyža-
duje pravidelnou podporu další
osoby. Stacionář nabízí vedle zá-
kladních činností (zajištění
stravy, ubytování a pomoc
s osobní hygienou) i hipoterapii,
canisterapii, fyzioterapii, muzi-
koterapii a výtvarné aktivity.
Práce s uživateli směřuje pro-
střednictvím individuálních
plánů k co největšímu rozvoji je-
jich samostatnosti. 

Středisko dále provozuje soci-
álně terapeutickou dílnu, odleh-
čovací službu a službu rané péče.

Další informace o činnosti Di-
akonie naleznete na www.diako-
niep13.cz.

Jakub Suchel

Stacionář Diakonie slaví první výročí 
Služba Senior Inspect je moderní
asistenční služba zajištující bez-
pečný život seniora v domácím
prostředí s asistencí ro-
diny. Poskytuje
zajištění tr-
valé prů-
běžné jistoty,
že je člen ro-
diny v po-
řádku a pokud
není, okamžitě se
to příbuzní pro-
střednictvím služby Senior 
Inspect dozví. Stav monitorova-
ných osob je po celých 24 hodin
sledován tak, aby umožnil samo-
statný život seniorů v jejich vlast-
ním domově i při zcela volném
pohybu mimo domov. Mobilní
komunikační jednotka Senior In-
spect-Basic umožňuje nouzovou
komunikaci, detekci pádu a ne-
hybnosti osob, jejich lokalizaci 
a další rozšiřující funkce. Každý
uživatel je 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu monitorován dohledo-
vým pultem Senior Inspect se
specializovanou obsluhou. Ope-

rátoři dohledového pultu se 
v okamžiku, kdy klient zmáčkne

bezpečnostní tlačítko
nebo systém sám

rozpozná některý 
z krizových
stavů, okamžitě
hlasovou komu-
nikací spojí 

s uživatelskou
jednotkou a zjistí

stav a potřeby uživatele.
Operátoři dohledového centra
podle předem domluvených pra-
videl postupu, seznamů kontakt-
ních osob, informací o aktivitě 
a lokalizaci klienta pomohou uži-
vateli získat optimální asistenci
rodiny, záchranného systému,
sousedů apod. Služba je vhodná
pro zdravé a aktivní seniory, ale 
i pro seniory s rizikem závažněj-
ších zdravotních komplikací.
Často pomáhá vyřešit i kompli-
kovanou situaci bez nutnosti 
odchodu do domova seniorů. 
Podrobnější informace naleznete
na www.cleverinspect.cz.

Renata Suchá

Občanské sdružení Máme ote-
vřeno? pořádá 26. 10. od 19.30
hod. v Obecním domě spole-
čenský večer nazvaný Klasika
nebo Balet?  Vokální duo Two
Voices a baletní skupina Raspu-
tin vám umožní prožít netra-
diční okamžiky v oblasti vážné
hudby a baletu. 

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

Více informací získáte na
www.mameotevreno.cz a na
www.dorbromysl.cz.

Řešení pro plnohodnotný život seniora

Přijďte na klasiku nebo balet

V říjnu 2010 zahájí v Praze svou
činnost klub pro tělesně postižené
a přátele - Klub Prosaz. Je konci-
pován především jako místo setká-
vání tělesně postižených občanů,
ale vítáni jsou také všichni, kdo s
nimi žijí, pracují, pečují o ně. Klub
má být místem vzájemného sdí-
lení, předávání zkušeností, setká-
vání se zajímavými hosty a třeba 
i místem k seznámení, navázání
nových přátelství. V nabídce klubu
se objeví celá škála programů -
besedy, přednášky z oblasti soci-
álně-právní problematiky, kultury,
historie, náboženství, psychologie,
medicíny, zdravého životního
stylu, nebudou chybět ani různé
relaxační programy, koncerty, 
výtvarná dílna. Plánujeme také

plavání pro postižené. V rámci
klubu se budou nepravidelně orga-
nizovat i různé výlety za zábavou 
i poznáním.

Klub je otevřen každý čtvrtek
od 17 hodin (cca do 19 hod.)
v přízemí Komunitního centra
sv. Prokopa v Nových Butovicích
(klubovna má bezbariérový pří-
stup i bezbariérové WC). Vstupné
je dobrovolné (doporučený pří-
spěvek 20 Kč). Součástí programu
je posezení u kávy nebo čaje 
a drobné pohoštění. Klub je ote-
vřen i postiženým rodičům nebo
rodičům postižených dětí, proto je
během akce zajištěno hlídání dětí
zdarma (z důvodů omezené kapa-
city je ale nutno hlídání týden
předem objednat).

I s tělesným handicapem se dá žít aktivně. Přij(e)ďte mezi nás!
Informace a přihlášky: Hana

Karasová, 777 701 802, po-
radna@prosaz.cz.

PROGRAM NA ŘÍJEN
� 7. 10. – Sport opravdu pro
všechny

O tom, že florbal je možné
hrát i na invalidním vozíku, při-
jdou vyprávět členové sportov-
ního klubu Jaguars Praha, Matěj
Koudelka a Iva Zemková.
� 14. 10. – Zelené potraviny 
v našem životě

Co jsou zelené potraviny 
a jaký je jejich přínos pro naše
zdraví? Přijďte si poslechnout
přednášku Hany Šimůnkové,
odborné poradkyně v oblasti ce-
lostní medicíny.

� 21. 10. – Nestresujme se stre-
sem aneb techniky zvládání
stresu

Techniky, jak zvládat co nej-
lépe stres, nás přijde naučit Ivana
Kuglerová, psycholožka (a mj.
kynoložka, spisovatelka a bás-
nířka) ze Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR.

V sobotu 16. 10. pořádáme
výlet na Petřín (Růžový sad, Pe-
třínská rozhledna, Zrcadlové blu-
diště, kostel sv. Vavřince).
Informace a přihlášky: Hana Ka-
rasová, 777 701 802,
poradna@prosaz.cz
Kontakt:
Občanské sdružení PROSAZ
Kodymova 2526
www.prosaz.cz
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PrevencePrevence
Připravte dítě na setkání s šikanou!
Téměř každé dítě se během své školní do-
cházky setká s šikanováním, ty připravené toto
setkání vždy zvládají lépe. I v loňském školním
roce policisté v Praze vyšetřovali několik desí-
tek případů šikanování. V jedné pražské škole
dva žáci deváté třídy při odchodu ze šaten při-
vázali za ruce šálami jiného žáka z prvního
stupně. Ten visel ve vzduchu přivázaný ke drá-
těnému stropu šatnové kóje téměř deset minut,
než si jeho pláče všiml jiný žák a odvázal ho.
Následné policejní vyšetřování odhalilo, že
tento skutek byl jenom špičkou ledovce. Oba
výtečníci byli následně obviněni z několika
trestných činů. Šikanování se však dnes již
běžně vyskytuje i mezi žáky prvního stupně.
Žáci první třídy jiné pražské školy vyrazili na
školu v přírodě. Zde v jednom pokoji, který
obývaly čtyři mladé slečny, prožila jedna z nich
chvíle, na které nezapomene. Trojice dívek ji
za zavřenými dveřmi urážela, fackovala, odpí-
rala spánek, brala a ničila její věci a za porušení
pravidel ji trestala.

Šikanování mezi dětmi má různé podoby 
a formy, dochází k němu ve větší či menší míře
v každé škole u nás i v zahraničí. Pozornost mu
věnují školy i Policie ČR. Následky šikanování
se mohou projevit na tělesném i duševním
zdraví dítěte a mohou je poznamenat na celý
život, mnohdy vedou k pokusům o sebevraždu. 

Dítě je dobré na možnost šikany předem
připravit - jak má v takové situaci reagovat, jak
se situaci vyhnout, komu a kdy o tom říci.
Pokud máte signály, že vaše dítě je obětí šika-
nování, je dobré situaci začít řešit ihned.
Snažte se dítě přimět k hovoru, ubezpečte ho,
že mu věříte a získejte co nejvíce informací
o šikaně a pachatelích. Pokud jste zjistili, že
vaše dítě bylo obětí trestného činu krádeže,

loupeže, vydírání apod., informujte Policii ČR.
Vždy informujte školu, která by měla navrh-
nout a realizovat účinná opatření. Vy můžete
požadovat třeba přeložení dítěte do jiné třídy
nebo školy. Můžete se také  poradit na telefo-
nických linkách Nadace Naše dítě: rodičovská
linka 840 111 234, linka bezpečí 800 155 555.   

nprap. Ladislav Beránek, preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

ilustrační foto
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Městská policieMěstská policie

� Ve čtvrtek 9. září odpoledne na přemos-
tění z Píškovy ulice přes Jeremiášovu na
Velkou Ohradu využil neznámý pachatel
nepozornosti ženy v okamžiku, kdy odesíla-
la ze svého mobilního telefonu zprávu. Te-
lefon jí z ruky vytrhl a utekl. Okradená žena
uvedla popis pachatele a předložila doklady
o koupi telefonu, nutné k provedení jeho

blokace. Způsobená škoda činí 2 000 Kč.
� Ve středu 8. září byl na našem místním
oddělení oznámen nález několika plecho-
vek s toluenem a acetonem, které ležely
v příkopu u silnice (ul. K Zadní Kopanině).
Je možné, že je mohlo ztratit projíždějící
vozidlo. Nález byl předán do ztrát a nálezů,
kde je možné si ho vyzvednout.

� V úterý 7. září ve večerních hodinách do-
šlo k vloupání do školy. Pachatel se dostal
až do počítačové učebny, kde z lavic odcizil
celkem 35 notebooků zn. Emachiness G725,
čímž způsobil škodu ve výši 400 000 Kč.
V pátrání po pachateli nám pomáhají foto-
grafie pořízené z videozáznamu bezpeč-
nostních kamer.

� Dne 3. září přijalo naše oddělení ozná-
mení o krádeži větší finanční hotovosti z fi-
remního trezoru. Na místě byl jako mecha-
noskopická stopa zajištěn zámek trezoru
a daktyloskopické stopy, které vyhodnotí
specializované pracoviště.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Násilníci na Šostakovičově náměstí
Dne 21. 8. 2010 v 09.30 hod. zasahovaly dvě hlídky MP a autohlídka
Policie ČR na Šostakovičově náměstí proti třem cizím státním přísluš-
níkům, kteří předtím odcizili zboží z prodejny potravin Norma, při-
čemž napadli a zranili pracovníka ostrahy. Ten musel být po brutálním
útoku tzv. boxerem ošetřen zasahujícími strážníky a poté převezen rych-
lou záchrannou službou na traumatologické oddělení FN Motol. Při
okamžitém intenzivním pátrání po útočnících se jedné z hlídek MP
ve spolupráci s policisty PČR podařilo zadržet hlavního aktéra útoku,
skrývajícího se v porostu uvnitř areálu přilehlé mateřské školy. V rámci
hledání dalších důkazů v okolí místa zadržení podezřelého pak strážníci
nalezli odhozené věci patřící pachatelům a cestovní pas jednoho z pode-
zřelých cizinců. Případ převzalo místní oddělení Policie ČR Stodůlky.

Rozebírali odcizené vozidlo
Dne 6. 9. 2010 po druhé hodině odpolední přistihl územně odpo-
vědný strážník okrskář v Jitrocelové ulici tři muže, kteří se pohybovali
poblíž již zčásti rozmontovaného Seatu Cordoba červené barvy, s od-
straněnou registrační značkou. Prvotním šetřením na místě a lustrací
v databázi odcizených motorových vozidel bylo zjištěno, že vozidlo
bylo odcizeno. Torzo automobilu a podezřelé osoby si na místě pře-
vzala hlídka PČR. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Hasičské okénko

Soutěž ve znamení vody
Letos již poosmé připravil místní hasičský sbor návštěvníkům Cen-
trálního parku neobvyklou podívanou, a to závod Stodůlecký vodník.
Celkem 17 sedmičlenných družstev dobrovolných hasičů, z toho pět
ženských, zdolalo vyznačenou trať na raftovém člunu a následný po-
žární útok bez problémů. Mezi muži si nejlépe vedlo družstvo SDH
Zličín, druhý byl SDH Třebonice, bronz patřil hasičům z Jinočan.
Stodůleckým hasičům unikl bronz o jednu sekundu. V souboji žen-
ských družstev se nejlépe dařilo SDH Třebonice, druhé místo obsadil
celek SDH Jinočany a tým SDH Řepy skončil třetí. Všichni zúčast-
nění se těší na příští ročník. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Vodníka ženy vyhrály 
Začátek podzimní sezony byl pro naše soutěžní družstva úspěšný. Na
Stodůleckého vodníka se holky připravovaly, což se projevilo na vý-
sledku – zvítězily. Ani muži nezůstali pozadu, stříbrná pozice z 12
družstev je skvělá. Týden poté se uskutečnil Memoriál J. Holečka v
Třebonicích. Muži se opět umístili na druhém místě a ženy až čtvrté.
Tentokrát se závodů účastnily i starší děti. Pro některé z nich byly tyto
závody premiérou, a proto je 7. místo vůbec netrápilo, hlavně že běžely.

Zásahová jednotka fungovala na závodech v Třebonicích jako tech-
nická četa a během září asistovala v Edenu a v Ďolíčku při zápasech
Bohemians 1905. Monika Malá, SDH Třebonice

Hasičské okénko

Policisté dopadli žháře
Kriminalisté z Prahy 5 odvedli velký kus práce, když dopadli pacha-
tele několika případů zapálených kontejnerů, které jsou svojí povahou
jen těžko objasnitelné. 

Dne 2. 7. 2010 okolo 3.00 došlo v Přecechtělově ulici k zahoření
čtyř velkých plastových kontejnerů na tříděný odpad a vnitřku tele-
fonní budky. Šířením těchto požárů začal hořet také osobní automo-
bil. Celková škoda činí přibližně 90 000 korun. Policejním šetřením
byl jako pachatel uvedené věci zjištěn D.Z. (nar. 1992) z Prahy, kte-
rému bylo sděleno obvinění z trestného činu poškozování cizí věci.
Obviněný je stíhán na svobodě a hrozí mu trest ve výši až jeden rok
nepodmíněně nebo peněžitý trest.

Dne 26. 5. 2010 mezi 2.00 a 4.30 hořelo k ulici Nad Turbovou a Na

Stárce celkem 32 velkých plastových
kontejnerů na tříděný odpad. Poz-
ději hořelo dalších 8 kusů kontejnerů
v lesoparku Cibulka. Celková škoda
činí 90 000 korun. Jako pachatel byl
ustanoven F.K. (nar. 1991), M.P.
(nar. 1990) a J.M. (nar. 1989). Všem
bylo sděleno obvinění z trestného
činu a jsou stíháni na svobodě.

Trestní sazba je zde do 1 roku odnětí svobody či peněžitý trest.
Oba uvedené případy mají společný motiv. Všichni obvinění uvedli, že

pod vlivem alkoholu a malé možnosti zábavy si „zpestřili“ cestu domů
zapálením popelnic.   Otto Kopáč, služba kriminální policie a vyštřování, OŘ PČR Praha II

Kriminální policie Praha IIKriminální policie Praha II
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� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kvalitní a přitom levné služby v příjemném studiu Píš-
kova 34, 235 515 011. Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, nehty
(dříve unimarket Lužiny 1. patro).
� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� 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.
� Kosmetické studio nabízí: kosmetika 777 592 034,
masáž - 776 257 304, pedikúra - 604 264 670, Trávníčkova 1762.
� Rekonstrukce byt. jader, sádrok. instalat. Tel.: 732 129 822

� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY,
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY
+ ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 235 512 198,
724 995 383 + DODÁVKOVÁ AUTODOPRAVA.
� 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.

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

�

� 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.
� 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.

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.
� Provádím elektropráce - Bína, Hábova 1569,
tel.: 235 522 598, 606 206 469. 

� 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.
� Váš osobní domácí údržbář - veškerá údržba a řemeslné
práce vaší domácnosti. Tel.: 731 185 427.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S): rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Vyřídím ohlášení, stavební povolení, projekt, stavební 
dozor, financování, problémy s nemovitostmi, smlouvy ve stavebnic-
tví. Ing. Urbanová, 257 324 088, 602 936 726.
� Malířské a lakýrnicé práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
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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
� Manželům Kostkovým ke zlaté svatbě.
Milá maminko a tatínku, rádi bychom vám poblahopřáli k
vašemu jubileu, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti 
a mnoho dalších společných let mezi námi.
Vaše děti, Ivana s rodinou a Petr s dětmi.

� 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.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� 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.
� 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.
� Luca audit - účetnictví, daně - vedení účetnictví, daňové
poradenství, zastupování převzetí odpovědnosti v rámci
pojištění. Tel.: 602 282 357, e-mail: lucaa@volny.cz.
� Rekonstrukce koupelny - bytu - opravy bytového jádra -
zateplení - štukování - sádrokartony - elektro - instalatéři -
krátké termíny - tel.: 775 303 211 - www.staveb.com.
� Stres, psychické vyčerpání, nemoc, nedostatek životní
perspektivy? Uzdravte sebe s pomocí rekonektivního léčení
- pomáhá tělu dostat se do rovnováhy a harmonie na všech
úrovních. Objednejte se na 721 731 004. Praxe u metra Lu-
žiny, www.halfarova.cz.
� Pravidelný úklid domácností od 3000 Kč měsíčně,
www.uklid-karibu.cz, tel.: 604 457 439.
� Prodlužování a zhušťování řas - metoda řasa na řasu. První apli-
kace 1.500 Kč, doplnění 300-500 Kč. Tel.: 603 931 173.
� PC/IT službu nejen pro seniory! Údržba, servis, instalace
HW/SW, odvirování, správa sítí, prodej příslušenství, školení. Vo-
lejte tel.: 774 198 030.
� Kosmetika, nehtové studio, laser, příjemné moderní pro-
středí, Košířské nám. Tel.: 608 885 749.

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
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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.
� 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.

Různé
� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Doučování angličtiny pro děti i dospělé. Tel.: 604 289 461.
� Hledám spolehl. paní pro občas. výpomoc v domácnosti.
Tel.: 737 671 113.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Provádíme
též bezplatné konzultace pro nastávající maminky. Info:
tel.: 251 623 889, www.smetanova-eva.wz.cz.
� Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství. Tel.: 737 601 975.

�Pronájem garážového stání Velká Ohrada, ul. Klausova,
5.000 Kč/měsíc. Tel.: 603 477 901.
� Pronájem nebytových prostor u metra Luka, 58 m2.
Informace na www.kettnerova.ic.cz nebo 605 214 359.
� Prodám garáž v Nušlově ul. Tel.: 602 463 379.
� Pronajmu garážové stání, červený výškový dům vedle radnice,
1.400 Kč měsíčně. Tel.: 776 105 023, 606 685 806.
� Pronajmu dlouhodobě dvě garážová stání přímo u metra
Hůrka, i jednotlivě. Nájem a služby 1.700 Kč měsíčně.
Tel.: 607 753 091.
� Pronajmu garáž Velká Ohrada, Bašteckého ul. 1.800 Kč/měs.
Tel.: 777 327 205.
� Pronajmu garážové stání v 2.PP objektu Petržílkova 2570, st. metra
Hůrka. Měs. nájemné 1.500 Kč. Vstup na karty. Mobil.: 602 328 974.

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.
� Hledáme paní na běžný úklid bytu v Praze Stodůlkách, 1x za 14
dní. Odměna 100 Kč/hod. Volejte 720 705 586.
� 45letý, dříve na volné noze, toho času 10 let u jednoho zaměst.,
výdej a příjem ve skladu, řidič. průkaz A, B, auto ano, konzerva-
tivní přístup, hledá práci. Tel.: 776 066 352.
� Nabídka práce na HPP i VPP - vhodné i pro důchodce, stu-
denty, maminky na MD, info odpoledne 723 817 551.
� 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.
� Přijmu pedikérku s vlastním ŽL do kosm. salonu na Košíř-
ském nám., moderní příjemné prostředí. Tel.: 608 885 749.

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 - možnost hudby a tance

při soukromých akcích
tradiční kuchyň + speciality + minutky

+ italská kuchyně
80 osob

Nabídka pro vysokoškoláky!
Dejte obsluze k nahlédnutí „Index“ 

a máte 10% slevy z celé  nabídky jídel!
Stravenky: Ticket, Sodexo, Check dejeuner

Stavebně oddělený kuřácký/nekuřácký prostor

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930

vedoucí provozu pan Minařík:  777 871 672
E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

� Zkušený pedagog Mgr. učí češtině mládež i dospělé.
Tel.: 732 634 246.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 13–18 hod.
� Zkušená profesorka nabízí angličtinu pro děti od 5-6 let a
starší. Individuální přístup. Tel.: 608 684 522.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� 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!
� Pronajmu garáž v centru obce Ořech, vhodné i jako sklad,
1.200 Kč/měsíc. Tel.: 603 522 472.
� 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:
akademiepodnikani@seznam.cz, tel.: 602 282 357, www.akade-
miepodnikani.webnode.cz.

Vzpomínáme
� Tichou vzpomínku chceme Ti dát,
aby každý vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Jen my víme, co nám osud vzal
a proto v našich srdcích žiješ dál.
Dne 4. října 2010 již uplyne 20 let, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel
a tatínek pan Václav Horák ze Stodůlek. Stále vzpomínají
manželka a syn s rodinou.

� Nabízím výuku a konverzaci němčiny pro jednotlivce,
skupinky, firemní výuka. Dlouholetá praxe doma i v zahra-
ničí, docházím. Cena dohodou. Tel.: 607 753 091.
� Starosti s učením nechte na nás!!! Opět nabízíme indivi-
duální doučování vámi vybraných předmětů žáků 1. stupně ZŠ
s možností vyzvednutí vašeho dítěte dle rozvrhu ze ZŠ nebo ŠD.
Naší prioritou je profesionální přístup a spolehlivost. Objednávky
přijímáme na adrese: agentura@ivaproduction.cz nebo tel.: 731
409 667.
� VŠ v důch. věku, čest. jednání, pref. přát. vztahy, celoživ. prac. v
letectví hledá pokoj nebo byt k pron. na dožití u starších lidí v obl.
P-5, Stodůlky. Pomoc s údržbou domku a zahrady. Tel.: 603 342 315.
� Chůva pro vaše dítě. Spolehlivost a časová flexibilita. Volejte pro-
sím tel.: 733 143 233.
� HLÍDÁNÍ DĚTÍ: odvezu, přivezu, u vás, u mě. T: 773 260 568.
� Změna image - tvarování postavy, hubnutí, péče o pleť, oděvní
poradenství. 1. nezávazná schůzka zdarma. Tel.: 605 467 167.

� 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.
� Koupím byt 2+K.K., 3+1 v Praze nebo Středočeském kraji. Nej-
lépe na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603,
consultum@seznam.cz.
� Vyměním byt 3+1/L státní za 2+K.K. na Velké Ohradě nebo kde-
koliv na P-13, také státní. Tel.: 774 576 282.
� Prodej nového bytu 3+K.K. o výměře 97 m2 + 36 m2 te-
rasy v Praze - Stodůlkách, ul. Za Mototechnou. Cena
5.800,000 Kč. V ceně je zahrnuto garážové stání v suterénu
domu. Tel.: 602 254 925.

� Pronájem  kanceláří 16 až 100 m2 v Praze-Stodůlkách, ul. Za Moto-
technou. Cena nájmu 150 Kč/m2 + služby 80 Kč/m2. Tel.: 602 254 925.
� Prodám garáž na Velké Ohradě (ul. Bašteckého). Tel.: 602 227 575.
� Prodám velkou třídílnou šatní skříň (295x60x220), man-
želskou postel včetně roštů (180x200). Tel.: 777 592 034.

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

+ 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

POTRAVINY  BABKA
Otevírací doba  

Po – Ne  7.00  -  22.00
Sluneční nám. 2588/14

Praha 5 – Nové Butovice  /vedle radnice/

COKOLIV SE ZACHCE, 
MŮŽEŠ KOUPIT V BABCE

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.: 604 940 922, 604 807 906 
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

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%

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS,
MODELÁŽ NEHTŮ

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

ZPRACOVÁNÍ 
ÚČETNICTVÍ A MEZD

Artex informační 
systémy spol. s r.o.

Jeremiášova 769, 
155 00 Praha 5

Tel: 257 311 918, 
mob.: 737 431 803

e-mail: 
dpriklenkova@artex-is.cz
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Maminky a tatínkové, pokud máte doma bu-
doucího prvňáčka, zavítejte do naší miniško-
ličky ve FZŠ Brdičkova. Vaši malí dráčci si 
v sedmi setkáních vyzkouší své schopnosti 
a dovednosti. V různých činnostech jim
budou nápomocni draci současných 5. tříd
pod vedením budoucích třídních učitelek.
Na první školičku Drakiádu přileťte 20. října 
v 16.00 hodin. Sraz u čajovny v areálu školy.
Každý si přinese svého draka. Další termíny
(středy): 3., 10. a 24. 11., 1. a 15. 12., 5. 1.,
vždy od 17 do 18 hodin (sraz u šaten). Při-
hlásit se můžete na tel. 739 007 966 nebo na
lcaithamelova@fzsbrdickova.cz, přijít můžete
i bez přihlášení.

za kolektiv třídních učitelek Laďka Caithamelová

Dráček předškoláček

Poslední srpnový den demontovali stavbaři
lešení a 1. září ráno přivítala žáky FZŠ Mezi
Školami čerstvě opravená čelní strana hlavní
budovy. Nová okna a citlivě zvolené barvy na
zateplené fasádě vytvářejí úplně jiný dojem ze
školní budovy než před prázdninami. Žáky

přivítaly i uklizené vnitřní prostory a pečlivě
připravené učebny. Za to patří dík zodpověd-
nému vedení stavby, které během prázdnin
koordinovalo svou činnost s vedením školy
tak, aby vnitřní práce byly ukončeny před
koncem prázdnin. Dík patří i zaměstnancům
školy - uklizečkám, které uklidily chodby 
a učebny v sobotu a v neděli před nástupem
učitelů z dovolené a učitelům a vychovatelům,
kteří za dva dny připravili třídy pro žáky. 
V nové školní budově dostali všichni žáci
nové učebnice, pořízené z loňské mimořádné
dotace Ministerstva školství pražským ško-
lám. Vnitřní rekonstrukční práce v termínu
skončily, teď už jen žáci pozorují okny zakry-
tými ochrannými fóliemi dělníky, kteří do-
končují fasádu. Petr Vodsloň

Škola se vyloupla do krásy

Hledáme korepetitora
Dětský pěvecký sbor Klí-
ček při FZŠ Mezi Ško-
lami hledá pro klavírní
doprovod na zkoušky a vy-
stoupení korepetitora -
nejlépe studenta či seniora z Prahy 13.
Scházíme se v pondělí a v pátek od 13.15
do 14.00 hodin. Veškeré informace na tel.
školy 251 613 247. Alena Panochová, sbormistr
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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

Mateřské centrum PAstELKA
Pořádáme pro vás na Praze 13 nové kurzy pro děti 0–6 let.

AJ pro předškoláky vedená Montessoriho metodou (3–6 let).
AJ pro batolata (1–3 roky), Montessoriho dílničky,

cvičení pro maminky s miminky, baby masáže a další
Další informace: 723 118 104, www.mcpastelka.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

ODKOUpEnÍ Bytů
řešení exekucí, privatizace, dluhů aj. 
Platba ihned.  Tel: 604 802 706

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
Daňový poradce, auditor

774 432 727

ÚÚKKLLIIDDOOVVÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY
Provádíme pravidelný úklid 

společných prostor panelových, 
činžovních domů, úklid kancelář-

ských prostor a škol, 
ceny dohodou. 

SSPPOOLLEEHHLLIIVVOOSSTT!!  
TTeell..::  660088  007722  336600,,  ee--mmaaiill::

vvbbaaccaa@@cchheelllloo..cczz

VVÁÁNNOOČČNNÍÍ    TTRRHHYY
Místo pro prodejní stánek na P-13 objekt  

RREESSTTAAUURRAACCEE  UU  KKOOZZIIČČEEKK Velká Ohrada.
TTeell..::    660033  226611  228844

ZUMBA V ZŠ TRÁVNÍČKOVA
FACEBOOK: ZUMBA STODŮLKY

PO: 18.30 – 19.30
ÚT: 20.00 – 21.00    

Tel.:  777 314 418

Domov sv. Karla Boromejského v Praze
přijme zkušeného lékaře na lůžkové odd., výhledově
na pozici vedoucího lékaře. Atestace v oboru inter.,
všeobec.lék., nebo ger., dobrá znalost PC. Hledáme
lékaře, který bude motivovaný ochotou sloužit rád
seniorům, s laskavým a trpělivým přístupem k ne-
mocným i rodinným příslušníkům. Nabízíme velmi
pěkné a moderní prostředí a přátelskou atmosféru
sehraného kolektivu. Více na www.domovrepy.cz,
kontakt: Sestra Konsoláta 776 257 911, CV prosím
na konsolata@domovrepy.cz

stavební činnost
s citem pro detail

stavba - rekonstrukce - úpravy
Praha 5, Za Mototechnou 1114/4
tel.: 602 318 551 Josef Zlámal
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Peloton žlutých triček vyrazil na Císařskou louku
Součástí Evropského týdne mobility je už
čtvrtým rokem cyklojízda pro rodiny s dětmi
Pražské cyklozvonění. Na organizaci spolu-
pracují společně s Nadací Partnerství městské
části Praha 4, 5, 11, 12, 13, Slivenec a Libuš.
A právě z těchto míst vyrazily v neděli 
19. září cyklistické pelotony, které se po slav-
nostní jízdě Prahou sjely na Císařské louce.

Účastníci z naší městské části se sešli 
u horní retenční nádrže. Početný peloton vy-
slal na trať starosta David Vodrážka, který

Přijmu distributory 
na roznos STOPu.

Oblast Lužiny, Stodůlky.
Tel.: 603 728 140

Žáci 5., 7. a 9. tříd ZŠ mají možnost studovat
na gymnáziu ve Stodůlkách.
Pro šk. rok 2011/2012 otevíráme třídy 8-letého, 
6-letého a 4-letého gymnázia. Pro úspěšné přijetí 
je připraven přípravný kurz z anglického jazyka. 
Více informací získáte na www.gymnaziumstodulky.cz
nebo na tel.: 251 550 846.

INZERCE

výjimečně nepřijel na kole,
spolu se svými zástupci Pe-
trem Zemanem a Davidem
Zeleným.

„Mně kolegové před vol-
bami zakázali na kole jezdit,
protože jsem ukázal, že jsem
vynikající cyklista a trošku
jsem si rozbil ústa,“ řekl s ús-
měvem starosta. „Přesto jsem
na kolo nezanevřel. Dnes ale
budu ten, kdo další ročník
Pražského cyklozvonění 
v Praze 13 jen odstartuje.
Jsem rád, že se stalo tradiční akcí, která už na
třináctce má své místo.“ 

Zajímalo nás, proč bez kola přišli i oba
místostarostové.

„Já sice na kole jezdím, ale když si mohu
vybrat, tak raději jezdím někde, kde není ta-
kový provoz,“ řekl Petr Zeman. Druhý místo-
starosta dodal: „Já si zajezdím rád na chalupě.
Moje ratolest zatím bravurně ovládá tříkolku,
ale Ježíšek pravděpodobně přinese kolo, tak
už se těším, až budeme jezdit spolu.“

Organizátorem letošního cyklozvonění byla

Praha 5, takže zábavný doprovodný program
na Císařské louce byl zcela v její režii. Děti
například využily možnost projet se na do-
pravním hřišti a získat řidičský průkaz, zasko-
tačit si na hřišti s prolézačkou ve tvaru lodi, na
pavoučí síti či trampolíně, velký úspěch měly
dračí lodě, které nabízely svezení dětem i do-
spělým, nechyběla ani možnost bezplatné
opravy kol. Navíc byl v pravé poledne pokořen
rekord ve zvonění na cyklistické zvonky, když
v jeden okamžik stisklo tlačítka současně 387
cyklistů. Gratulujeme. Eva Černá

HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH 
KONTEJNERŮ NA BIOODPAD

Přistavení:                      neděle 7.11. hodina  
K Řeporyjím x křiž. s ul. K Brůdku 9:00  - 12.00  
K Hájům x Okruhová (na zpevněné ploše) 9:00   - 12:00  
K Fialce - odstavná plocha u bývalých potravin

9:00  -  12:00  
K Sopce - proti restauraci u Šimáčků 13:00  - 16:00  
Nám. Na Lužinách 13:00  - 16:00  
Pod Zličínem - u retenční nádrže 13:00 -  16:00  
5. máje – proti domu č.p. 325 13:00 - 16:00  
K Opatřilce x K Jihu 9:00  - 12:00  
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Ovoce 29. října 1967.
Až dosud byly jasné noci 
a slunečné dni, teploty až
20°C. V zahradách vidíš ještě
na stromech jablka a hrušky,
nikdo to nečeše. Výkupna
ovoce a zeleniny platí - 50 hal.
za 1 kg. Tak se to nevyplatí
ani česat, zůstane to na stro-
mech až to samo spadá 
a nebo to zmrzne. Za drahé
peníze se ovoce v zimě kupuje, je to ovoce dovážené z ciziny 
a přece by si mohl každý na zimu koupit nějaké ovoce na usklad-
nění od domácích pěstitelů. V dnešní době jsou zde také pěkné
druhy a trvanlivé. Vybral Dan Novotný

3. 10. 1932 pro britský deník The Times bylo vytvořeno písmo Times New Roman
8. 10. 1965 premiéra prvního československého oscarového filmu Obchod na Korze

rež. J. Kadára a E. Klose
9. 10. 1940 se narodil John Lennon, člen kapely The Beatles 

12. 10. 1943 se narodil český zpěvák Karel Černoch
14. 10. 1947 americký pilot Chuck Yeager překonal v letounu Bell X-1 jako první člo-

věk rychlost zvuku
15. 10. 1970 Československá televize uvedla do provozu nové sídlo na Kavčích horách
24. 10. 1965 získali českoslovenští hráči kolové, bratři Jindřich a Jan Popíšilové

(posléze dvacetinásobní světoví šampióni), na mistrovství světa v Praze
svůj první titul 

27. 10. 1913 se narodil Otto Wichterle, český chemik a vynálezce kontaktních čoček 
A v Praze 13?
Od 1. října 2001 působí v bezbariérovém domě v Kodymově ulici Centrum denních služeb.

Připravil Dan Novotný    

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v říjnuKalendárium aneb událo se v říjnu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Pražské planetárium slaví kulatiny.
Před padesáti lety, na podzim
roku 1960, zahájilo pravidel-
nou činnost pražské planetá-
rium. V roce 1979 se
Planetárium oddělilo od teh-

dejšího PKOJF (nyní Výsta-
viště) a stalo se jedním ze
středisek Hvězdárny a planetá-
ria hlavního města Prahy. 
V květnu 1991 byl po náročné
komplexní rekonstrukci zahá-
jen provoz v rekonstruovaném

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Podpěrova ulice
Rodák z Jílového u Prahy Josef
Podpěra, DrSc. (* 7. 11. 1878,
† 18. 1. 1954 v Brně) byl profe-
sorem botaniky na Přírodově-
decké fakultě Masarykovy
univerzity v Brně a zakladatelem
její botanické zahrady. Výzkumu
rostlin věnoval všechen volný čas
už při svém filozofickém studiu
na pražské univerzitě (1897-
1902, titul PhDr. 1903), kdy
působil také jako asistent v bota-
nickém oddělení zdejšího Muzea

Království Českého. Dosavadní
výzkum flóry na Moravě tehdy
podléhal vlivu vídeňských bada-
telů. S příchodem mladého pro-
fesora přírodopisu Podpěry na
Slovanské gymnázium do Olo-
mouce r. 1903 a pak na českou
reálku do Brna však začala nová
etapa bádání, nezávislá na publi-
kování botanických novinek
z celé Moravy a Slezska pouze
v němčině. Pro spolupráci v te-
rénu si získal desítky studentů
i venkovských učitelů. Sběry
rostlin ukládali v Moravském
zemském muzeu. Vznikl tak

první dokladový
herbář moravské
květeny, základ
pro botanická
studia příštích
vědeckých gene-
rací. Krom řady

prací k určování rostlin, z geobo-
taniky nebo bryologie (mecho-
rosty) tu vznikla jeho nejlepší
díla - Vývoj a rozšíření květeny
zemí českých ve srovnání s po-
měry v Evropě (1906), a Květena
Hané (1911). V 1. světové válce
velel setnině c. k. domobranec-
kého pluku č. 35 při obraně ha-

ličské pevnosti Přemyšl. S celou
její posádkou 22. 3. 1915 padl
do ruského zajetí. Na přímluvu
z Petrohradu byl převezen do
města Ufa na úpatí Uralu. Pro
tamní guberniální muzeum zpra-
coval velké herbáře z jižních svahů
pohoří a přednášel o léčivých rost-
linách v medikosanitárních ar-
mádních kurzech. Po příchodu čs.
legií působil v jejich zdravotní
službě v Čeljabinsku (Epidemický,
bakteriologický a výzkumný ústav
čs. vojska na Rusi). Do Brna se
vrátil s legionáři roku 1920.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

astronomickém sále (nyní sál
Cosmorama). Promítací plo-
chu tvoří kopule sálu, která na-
podobuje pomyslnou nebeskou
klenbu. Nejvyšší bod kopule je
15 metrů nad podlahou, cel-

ková plocha činí 843
metrů čtverečních.
Jedná se tak o největší
projekční plochu 
v České republice. 
S průměrem kopule
23 metrů patří Plane-
tárium Praha mezi
největší na světě.
Pouze několik plane-
tárii v Asii a USA má
kopuli o průměru 

26 metrů. Od září 2009 pracuje
v sále Cosmorama kromě op-
tomechanického projekčního
planetária Cosmorama i nový
digitální projekční systém
SkySkan Definiti. Více najdete
na www.planetarium.cz. –dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Digitální mapa Prahy získala za
oceánem na mezinárodní uživa-
telské konferenci Esri v San 
Diegu prestižní cenu, která je 
udílena inovativním aplikacím
geoinformačních technologií tedy
vizím uvedeným v každodenní ži-
vot. Mapa představuje  ojedinělý
projekt, který slučuje a zpřístup-
ňuje v nové obsahové struktuře
data katastrální mapy a digitální
technické mapy města. Je zároveň
nástupce Jednotné digitální mapy
Prahy a Digitální referenční mapy
Prahy, jejichž obě části jsou nepo-
stradatelným podkladem při pro-
vádění geodetických činností
v území, investiční a projektové
přípravě, územním plánování
a dalších činnostech. Data jsou
navíc pro celé území hlavního
města vedena v geodetické přes-
nosti. Více najdete na
www.urm.cz/cs/digitalni_ma-
pa_prahy.
� Zahrada Ztracenka na praž-

ském Albertově září novotou. 
Čtrnáct let čekal zanedbaný

kout na svazích mezi Karlovem 
a Albertovem na svou záchranu.
Zahrada, která v minulosti sloužila
jako vinice, sad, ale i jako dětské
hřiště, se proměnila ve skutečnou
zahradu, inspirovanou Itálií. 

Nejdřív tu nic nebylo. Jen holý
svah a několik neupravených cest,
zanedbaný kus zeleně, na kterém
bylo potřeba vybudovat úplně
nový systém cest a vysadit stromy.

Zahradníci vysadili celkem 
77 nových stromů, záhony květin,
přibyly i nové lavičky. V hlavní
ose zahrady je několik teras s vy-
hlídkami, kterým měly původně
dominovat sochy archandělů Ga-
briela a Rafaela. Na ně ale nako-
nec nezbyly peníze.  Oprava
zahrady Ztracenka, která přišla
na 25 milionů korun, je však jen
první částí revitalizace albertov-
ských svahů. Druhá čeká na Bas-
tion Novoměstských hradeb. –dn-
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Už jen do konce října můžete na
Školním zimním stadionu Bron-
zová v blízkosti stanice metra
Luka navštívit unikátní výstavu,
která mapuje dějiny Prahy 13 
a okolí od pravěkého osídlení až
do dnešních dnů. Je otevřena
denně kromě pondělí od 10 do
18 hodin. Vstup je volný.

Na výstavě je k vidění rozsáhlá
kolekce archeologických památek
z našeho regionu, které byly nale-
zeny při starších průzkumech 
i v nedávné době v souvislosti 
s výstavbou nových domů, silnic
nebo hřišť. Mnohé z těchto jedi-
nečných exponátů jsou vystavo-
vány úplně poprvé a možná na
dlouhou dobu i naposled. Na ar-
cheologickou expozici navazuje
sedmdesát obrazových panelů, na
kterých se můžete seznámit se
středověkými listinami, týkajícími
se dějin Stodůlek a Třebonic, 
s vývojem v minulých stoletích,
dobovými fotografiemi, fotodo-
kumentací výstavby sídliště i zají-
mavostmi z nedávné minulosti 

a současnosti naší městské části.
Expozici doplňují trojrozměrné
modely sídliště, krásná hasičská
stříkačka z 19. století, loutky 
z dílny pana Karla Vostárka, vete-
rán z Automusea Praga, dřevěný
automobil ze sochařského studia
Bubec a velké obrazové panorama
malované dětmi ze škol a Domu
dětí a mládeže. 

„Lidská paměť je krátká a vše
uplynulé se nám brzy zdá jako
historie,“ řekl starosta David 
Vodrážka 6. září na slavnostní 
vernisáži. „Je velmi důležité po-
znávat minulost a připomínat si
zapomenuté. Proto jsem velmi
rád, že se podařilo tento projekt
uskutečnit.“ Poděkoval také týmu
pracovnic a pracovníků radnice 
a Muzea hl. města Prahy, díky je-
jichž usilovné spolupráci rozsáhlá
výstava vznikla. Hlavní díl práce
odvedl pětičlenný tým ve složení:
Pavla Státníková a Miroslava
Šmolíková (Muzeum hl. m.
Prahy), Vít Bobysud, Bohdan
Pardubický a Samuel Truschka

Dějiny Prahy 13 najdete na zimním stadionuVÝLET DO MINULOSTI

1.10. pá 13.00 DEN SENIORŮ
2.10. so 14.00 Co přinesl archeologický výzkum  vznikajícího Západního Města? 

- přednáška s komentovanou prohlídkou 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 skupiny 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 Český červený kříž

Program doprovodných akcíProgram doprovodných akcí

(ÚMČ Praha 13). Ocenit je
třeba také skvěle grafické zpraco-
vání Jaroslava Obsta. Samo-
zřejmě pomohly také desítky
dalších osob a institucí.

„Věřím, že výstava konaná
přímo v regionu, o němž pojed-
nává, přinese radost a poučení
všem, kdo zde bydlí, bydleli nebo
mají ke Stodůlkám, Třebonicím 
a jejich okolí pozitivní vztah,“
říká Pavla Státníková, hlavní ku-
rátorka sbírek Muzea hl. města
Prahy, která zpracovala období
od středověku až do připojení
Stodůlek k Praze. Vedoucí oddě-
lení archeologických sbírek
muzea Miroslava Šmolíková do-
dává: „Pro archeologa je lákavé
vystavit archeologické nálezy 
v místech, odkud pocházejí, 
a pro Muzeum hlavního města
Prahy je výstava vítanou příleži-
tostí, jak předvést veřejnosti část
ze svých bohatých sbírek, které
jinak pro náš dlouhotrvající 
nedostatek výstavních prostor
zůstávají skryté v depozitářích.“ 

S myšlenkou na uspořádání
výstavy přišel člen zastupitelstva
Prahy 13 Vít Bobysud. „Jako sto-
důlecký patriot a zastupitel jsem
chtěl všem občanům a návštěvní-
kům Prahy 13 ukázat, že to není
jen místo pro přespání v ,králí-
kárnách‘, ale živé město, na jehož
území žili lidé už v pravěku,
které se po staletí vyvíjelo 
a vyvíjí,“ vysvětluje Vít Bobysud. 

„Výstava je výjimečná téma-
tem, rozsahem  i prostředím.
Doufám, že se nám podařilo při-
pravit pro návštěvníky zábavu,
poučení i přívětivé prostředí,“
říká Bohdan Pardubický, který
kromě spolupráce na expozici za-

jišťuje technické zázemí výstavy 
a organizuje tři desítky dopro-
vodných akcí. 

Například 11. září se zájemci
pod vedením archeologů Milana
Kuchaříka a Miroslavy Šmolí-
kové vydali na archeologickou
vycházku ze Stodůlek na buto-
vické hradiště. „Území Prahy 13
je z archeologického hlediska ne-
smírně zajímavé,“ poznamenává
kronikářka Věra Opatrná, která
se vycházky zúčastnila. „V souvi-
slosti s výstavbou Jihozápadního
Města proběhla řada archeolo-
gických výzkumů, které mají 
zásadní přínos pro poznání čes-
kého pravěku. Zachytily četné
stopy sídelních, výrobních, po-
hřebních i kultovních aktivit
všech možných typů archeologic-
kých kultur z období pravěku 
i raného středověku.“ 

Výstavy se již zúčastnilo přes
tisíc návštěvníků. Pokud jste ještě
nebyli, přijměte naše pozvání 
k její návštěvě, případně k účasti
na některé z doprovodných akcí.
V říjnu se také můžete zúčastnit
soutěže o hodnotné ceny nebo
ankety Našel jsem se na výstavě.
Jste srdečně zváni!

Samuel Truschka
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Program klubu seniorů říjen 2010

Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

1. 10. Prohlídka výstavy o dějinách Městské části
Praha 13 a účast na doprovodné akci ke
Dni seniorů                                           Svatava Bulířová

4. 10. Příjemná hudba ke Dni seniorů (video)
Věra Kejřová

11. 10. Bazar II - co dnes vyměním?               Jiřina Focherová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

18. 10. Káva o čtrnácté (fotogalerie klubu seniorů)
František Kundrát

25. 10. Vzpomínáme na 28. října  
Video - Národní divadlo                           Libuše Fořtová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I)  František Kundrát

Vycházky a jiné akce dle seznamu v rámci výstavy o Praze 13
uvedené ve Stopu. Účast dle zájmu jednotlivců.

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

5. 10. Volná zábava při kávě – společenské hry

12. 10. Bazar – nabídka pěkných oděvů

19. 10. Video – dle výběru

26. 10. Četba z knihy Fr. Novotného                   I. Cejpková

Během měsíce října navštívíme pořady ke dnům seniorů.
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

6. 10. Zahraje nám Salonní orchestr Václav Vomáčka

13. 10. Přednáška o chorobách pohybového ústrojí
MUDr. Lenka Misiaczková

20. 10. Duo – harmonika, housle Dana Vokasová

27. 10. Léčba cukrovky – dieta Jaroslav Pulchart 

V říjnu slavíme Dny Svazu postižených civilizačními chorobami.
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

6. 10. Sacharidy – chlebové jednotky 

13. 10. Pozdní následky diabetu

20. 10. Video z rekondičních pobytů organizace

27. 10.         Co je hypoglykemie a hyperglykemie

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 říjen 2010

Už od roku 2005 zve starosta
David Vodrážka vždy v září členy
místních klubů seniorů na pod-
zimní výlet. Letos se jelo 7., 9. 
a 10. září autobusem na středo-
český zámek Zbiroh. Celkem 90
dam a pánů ze všech sedmi míst-
ních klubů seniorů tak ve třech
termínech absolvovalo prohlídku
zámku a oběd, po kterém násle-
dovala ještě procházka po zámec-
kém parku.

Že se výlet účastníkům líbil,
dokládá i dopis vedoucího Klubu
seniorů a přátel Vidoule Fran-
tiška Voříška: „Děkuji vedení
radnice za uskutečnění výletu pro
seniory na zámek ve Zbirohu.
Chtěl bych pochválit organizá-
torku zájezdu paní Hoffmanno-
vou za její vstřícnost a ochotu. Po
prohlídce zámku následoval spo-
lečný oběd v zámecké krčmě 
U Rudolfovy kratochvíle. Dob-

Kluby seniorů vyrazily se starostou na Zbiroh
rou chuť nám popřál pan starosta
David Vodrážka. Za všechny
zúčastněné seniory děkuji.“ 

Starosta David Vodrážka se vý-
letu zúčastnil dvakrát a vystřídali
se i jeho zástupci Gabriela Klou-

dová, Petr Zeman a David Zelený.
Účastníci výletu tak měli možnost
si s nimi neformálně popovídat.
Radnice bude s kluby seniorů i na-
dále   spolupracovat a podporovat
jejich aktivity. Samuel Truschka

Dům seniorů Lukáš funguje už 4 roky 
Ve středu 13. 10. od 10 do 17 hodin vás zveme na
Den otevřených dveří. Během návštěvy si můžete
prohlédnout prostory, ve kterých poskytujeme
služby pro seniory a osoby s postižením a také po-
obědvat v naší jídelně, otevřené od 11 do 14 hodin.
Oběd si můžete objednat na tel. 235 517 324. Těšíme
se na vaši návštěvu a rádi zodpovíme vaše dotazy.

Za Středisko sociálních služeb Prahy 13 Petr Weber, ředitel
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Nostalgické pohlazení Jana Spáleného

Program klubu říjen 2010
Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 

rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz  
www.mlejn.cz , email: mlejn@mlejn.cz 

Grant poskytla Městská část Praha 13

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

21. 10. čt 19.30 AHOJ PUSO - premiéra. Divadelní soubor D13. Večer plný le-
grace a zábavy. Stodůlecké amatérské divadlo D13 pro Vás připravilo
šest krátkých humorných scének z běžného života. Těšte se!

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

4.   11. čt 19.30 ON AIR - Divadlo T.E.J.P.

� DĚTI
10. 10. ne 15.00 POHÁDKY DO KAPSY. Hudební pohádka pro děti od čtyř let.

17. 10. ne 15.00 CO TO ŠTRACHÁ POD POSTELÍ. Rozverná loutková pohádka
o tom, jaká tajemství skrývá záhadný prostor pod postelí.

24. 10. ne 15.00 ZELENÉ PRASÁTKO. Pravdivá pohádka ze života v přírodě. Hraje
jihlavské divadlo De Facto Mimo.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD:

7. 11. ne 15.00 ODPOLEDNE S PANEM HUBOU.Autorské představení Lukáše
Vláčila. Klaunské představení, které není pouze „pohledovým“
divadlem! Vhodné pro děti od 2 let.

� KONCERTY
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 vrací ke své rockové podobě.

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

VŠECHNY POŘADY SE KONAJÍ V NOVÉM KULTURNÍM DOMĚ MLEJN, KOVÁŘOVA 1615/4

� DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

10. 10. ne 13.00–18.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Srdečně zveme k prohlídce nově zrekonstruované budovy Klubu Mlejn v Kovářově
ulici v Praze Stodůlkách. 10. říjen je DEN DIVADELNÍ, uvidíte nejen nové prostory,
ale v 15 hodin také atraktivní Pohádky do kapsy, určené dětem i jejich dospělým
v podání známých herců z divadla Radar. Před i po pohádce se budou v prostorách
Klubu Mlejn dít podivné věci a večer uvidíte představení skupiny Cirkus Mlejn,
které uvádíme v 19.30 pod názvem Postav na čaj! a zahajujeme jím novocirkuso-
vou divadelní éru ve Mlejně. Po představení následuje jazzový večírek s Jakub
Šafr Quartetem & Petrou Ernyeiovou. V příštích dvou dnech se nový Mlejn před-
staví i ve své hudební podobě. V pondělí 11. 10. je DEN ROCKOVÝ, zahraje kapela
Traband a v úterý 12.10. DEN FOLKOVÝ, kdy se můžete těšit na skupinu Fleret
a Jarmilu Šulákovou. I v pondělí a v úterý čekají drobná překvapení.
Věříme, že vás Mlejn v novém nezklame a že se k nám budete opět rádi vracet.

Komunitní centrum hostilo
13. září další koncert ze seriálu
Třináctého na třináctce. Pravi-
delný hostitel Slávek Klecandr
v první části zahrál a zazpíval své
písně a žalmy, ty starší mnohdy ve
zcela novém aranžmá. Po pře-
stávce usedl za klávesy host tohoto
pořadu, multiinstrumentalista

a zakladatel legendárního uskupení
ASPM, bluesman Jan Spálený. Na
pomoc si přivedl svého syna Filipa
Spáleného, který střídal tubu s ba-
sovou kytarou, a fenomenálního
jazzového trumpetistu Michala
Geru. Spálený si hned získal sym-
patie publika vtipnou skromností,
když si dělal legraci ze svého věku

a zpochybnil své hudební schop-
nosti i sehranost spoluhráčů. Pos-
luchači tak mohli mít pocit, že jde
spíš o setkání starých přátel. Hned
první tóny je ale nenechaly na po-
chybách, že tohle trio blues
opravdu umí. Jan Spálený zpíval
svým podmanivě chraptivým hla-
sem své citlivé i drsné texty, ale

i převzaté skladby. Překvapením
bylo zařazení žánrově se vymyka-
jícího vyznání You are so beautiful
od Billyho Prestona, při jehož
procítěném přednesu pocítili do-
jetí i ti otrlejší, včetně mě. A v las-
kavé nostalgii se odvinul i zbytek
tohoto příjemného večera.

Samuel Truschka
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V září správně odpověděli ti, kteří uvedli, že jsme hovořili o městu SLANÝ. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává: 
Michaela Pavelková, Stodůlky

Soutěžní otázky na říjen:
1) 9. října 1940 se narodil jeden z členů kapely The Beatles. Který?
2) Kdy se ve zrekonstruovaném Klubu Mlejn uskuteční Den otevřených dveří?
3) Kolik družstev dobrovolných hasičů se letos zúčastnilo soutěže Stodůlecký vodník? 

Správné odpovědi na zářijové soutěžní otázky:
1) Kdy budou v Praze 13 probíhat volby do Zastupitelstva MČ Praha 13 a do Zastupitelstva

hl. m. Prahy? 15. a 16. října
2) Kolikáté výročí oslavil Sokol Stodůlky? 100. výročí
3) Kde je cíl letošního Pražského cyklozvonění? Na Císařské louce v Praze 5

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Helena Drábková, Velká Ohrada
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října 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
Tentokrát se ptáme na jméno západočeského města, které leží na soutoku řek Radbuza,
Mže, Úslava a Úhlava. První zmínky pocházejí z roku 976, kdy u tehdy přemyslovského
hradiště porazil kníže Boleslav II. vojsko německého krále Oty II. V podhradí postupně vy-
rostlo městské sídlo s řadou kostelů a živým obchodním ruchem. Za zmínku stojí, že první
česká tištěná kniha – Kronika Trojánská – byla roku 1468 vytištěna na rohu dnešních ulic
Smetanova a Bezručova. Na tomto místě fungovala do roku 1533 jediná česká tiskárna.
Současné historické jádro města má uprostřed téměř čtvercové náměstí Republiky, jemuž
vévodí katedrála sv. Bartoloměje, která patří k nejvýznamnějším památkám města.

Mezi  rodáky patří např. herec a komik Jindřich Plachta, Josef Skupa, autor Spejbla 
a Hurvínka, režisér animovaných filmů Jiří Trnka, Miroslav Horníček, Marie Rosůlková, ces-
tovatel Miroslav Zikmund, Jiří Suchý, Karel Gott, fotbalový brankář Petr Čech nebo hoke-
jisté Petr Sýkora, Jaroslav Špaček a Martin Straka.  

Andělíček pro štěstí,
na jehož zaručené
účinky se často stojí
pokorně ve frontě zá-
jemců o přízeň osudu,
je jedním z fenoménů
katedrály sv. Bartolo-
měje na náměstí. Po-
věst praví, že zázračné
účinky andělíčka se
tradují od doby, kdy se 
v chrámu sv. Bartolo-
měje ženil místní kat. A protože kat do kostela nesměl, u oltáře jej zastupoval
jeho přítel. Kat se v tu dobu modlil u zadního vnějšího oltáře chrámu. Po skon-
čení modlitby se zvedl a při vstávání se zachytil andělíčka vykovaného na mří-
žích chrámu. Jelikož tato událost nebyla beze svědků, postaraly se plzeňské
měšťanky o zbytek. Tak se pověst o důležitosti andělíčka rychle rozletěla do
celého kraje a šíří se dodnes. 

Říjnová křížovka
Tenisová škola
Tallent, půso-
bící při ZŠ
Klausova na
Velké Ohradě,
pořádá také ...
(viz tajenka).
Nejdůležitěj-
ším rysem na-
šich tréninků
je precizní
zvládnutí sku-
pinové výuky
– zapojení všech svěřenců do her a cvičení po celou dobu tréninku. Možnost a nikoli
nutnost pokračovat v závodním tenise. Děti se při tréninku a vzájemných utkáních učí
umění fair play, vytrvalosti a soustředěnosti. Tenis podporuje rozvoj dítěte, jeho po-
hybové, ale i psychické schopnosti. Podzimní trimestr od 29. 9., bližší informace zís-
káte na www.tallent.cz nebo na tel. 224 815 871, 603 527 172.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. října. Adresa redakce STOPu:
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Pozorným luštitelů jistě neuniklo, že tajenka křížovky neodpovídá úvodnímu textu. Za chybu
se omlouváme.

Zářijová tajenka: SPORTOVNÍ STÁJ PRAHY 13. Výherci: Libuše Dominiková, Lužiny;
Zdeněk Dolejší, Velká Ohrada; Magda Fleková, Lužiny. 

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek
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