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Zprávy ze zasedání rady

Rada MČ Praha 13 mj.
SOUHLASILA
s poskytnutím grantů ve 2. kole grantového řízení v oblasti sociální péče, sociálních 

a doprovodných služeb pro rok 2013 na předložené projekty v celkové hodnotě 

140 000 Kč 

SCHVÁLILA
předložený materiál Praha 13 – náměty k tvorbě Metropolitního plánu

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky podané uchazečem FREKO, a.s., se sídlem Teplárenská 

602/9, Praha 10 k veřejné zakázce na služby vyhlášené formou zjednodušeného pod-

limitního řízení pod názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13, 

neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 

 zadavatele 

a návrh smlouvy o dílo předložený spol. FREKO, a.s. 

VYHLÁSILA
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 

 řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-

pisů, s názvem Vybavení učeben ZŠ na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou – II 

a SCHVÁLILA
výzvu k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentaci 

včetně příloh k podlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Vybavení učeben ZŠ 

na území MČ Praha 13 audiovizuální technikou – II 

a JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek, 

včetně náhradníků

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné plnění v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu 

s § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění poz-

dějších předpisů, na Dořešení stavby rekonstrukce dětského hřiště Mezi školami – 

 vícepráce formou výzvy k jednání jednomu zájemci spol. GARTENSTA PLUS s.r.o.

a JMENOVALA
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, včetně náhradníků

SCHVÁLILA
návrh smlouvy o vysílání pořadů pro obyvatele MČ Praha 13 v zemském digitálním 

 televizním vysílání předložený spol. AV-PARK, s.r.o.  

SOUHLASILA 
s podáním podnětu na změnu Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy – Revize 

uspořádání funkčních ploch na území Západního Města; změna umístění části funkčních 

ploch VV – veřejné vybavení (školství)

SCHVÁLILA
výběr nejvhodnější nabídky, která byla podána spol. GARTENSTA PLUS s.r.o., se sídlem 

Nepovolená 1320, Praha 10, k veřejné zakázce vyhlášené formou jednacího řízení bez 

uveřejnění Dořešení stavby rekonstrukce dětského hřiště Mezi školami – vícepráce, 

neboť nabídka této společnosti byla vyhodnocena jako nejvhodnější pro potřeby 

zada vatele 

a 

návrh dodatku ke smlouvě o dílo na stavební vícepráce předložený spol. GARTENSTA 

PLUS s.r.o. 

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

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

Sdělení úřadu a městské části

Zápis do prvních tříd  
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 

23. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 24. ledna 2014 od 13.00 do 17.00 

hodin. 

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Zápis do ZŠP a ZŠS Lužiny
Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny pořádají pro žáky se speciál-

ními vzdělávacími potřebami zápis do 1. ročníku základní školy. Žáci bez mentálního 

postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdělávacího 

proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.

Zápis se bude konat 5. února 2014 od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy Trávníč-

kova 1743, v 1. patře  nového pavilonu – vchod ze školního hřiště. K zápisu se dostavte 

s dítětem, vezměte s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a odborná vyšetření.

Případné dotazy zodpoví ředitelka školy na tel. 235 522 156 nebo Jaroslava 

 Svatošová, tel. 235 516 651. Více na www.zspasluziny.estranky.cz.

Věra Kozohorská, ředitelka školy

Poplatky za psy – poslední šance pro neplatiče
Protože poslední termín pro veškeré platby u poplatků za psy uplynul 31. 8., dovoluji 

si připomenout, že nezaplacení těchto poplatků může vyústit až v jejich exekuční 

 vymáhání na držiteli psa. 

Nezaplacení poplatku není signálem pro úřad, že držitel psa již nemá povinnost 

poplatek platit (pes uhynul, byl předán jiné osobě, došlo k odstěhování poplatníka 

apod.). Psa je nutné v takových případech odhlásit a ukončit tak jeho evidenci 

z hlediska místního poplatku (osobně nebo písemně včetně vrácení evidenční 

známky). Není-li pes řádně a doložitelně odhlášen, poplatková povinnost i nadále 

trvá.

V nejbližších dnech bude dlužníkům zaslána složenka k uhrazení celkového evido-

vaného dluhu. Při jejím neuhrazení bude počátkem příštího roku následovat jeho vy-

máhání.

Exekuční vymáhání provádí přímo Úřad MČ Praha 13 a lze jej provést na bankovní 

účet dlužníka či jeho manželky/manžela, na spoření, na mzdu, na důchod, na některé 

sociální dávky, v krajním případě i předáním soudnímu exekutorovi.

Doporučujeme všem chovatelům psů, aby své platební povinnosti za psa plnili 

včas.

Případné dotazy směřujte na Úřad MČ Praha 13, ekonomický odbor, odd. daní 

a   poplatků, Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 5, tel. 235 011 411; fax 235 011 414; 

e-mail ZavitkovskaZ@p13.mepnet.cz

Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Granty hl. m. Prahy na životní prostředí
Rada hl. města Prahy vyhlásila 12. listopadu grantové řízení na podporu projektů 

ke zlepšení stavu životního prostředí v hl. m. Praze pro rok 2014. Termín ukončení při-

jímání žádostí o udělení grantu je stanoven na 19. 12. 2013. Podmínky pro udělení 

grantu a další podrobnosti najdete na www.praha.eu v záložce Dotace a granty – 

 Životní prostředí a energetika.  

     -red-

Starosta městské části David Vodrážka vás zve 
na 17. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13, 

které se koná ve středu 4. prosince 2013 

od 10.00 v zasedacím sále radnice Prahy 13 

na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Dala radnice skutečně souhlas k tomu, 
aby letadla v době rekonstrukce letiště 
létala od rána do večera přes Prahu 13?
Tento dotaz nám přišel těsně 
před dokončením generální re-
konstrukce hlavní vzletové a při-
stávací dráhy, která na Letišti 
Václava Havla probíhala od po-
loviny května do konce září. 
Na několik měsíců jsme se mu-
seli všichni smířit s tím, že leta-
dla využívala vedlejší vzletovou 

a přistávací dráhu a přelétala přes 
naše území. O provozu v době 
rekonstrukce hlavní dráhy byla 
městská část letištěm předem in-
formována a tyto informace byly 
zveřejněny ve STOPu. Trvali 
jsme také na dodržování zákazu 
nočních letů (mezi půlnocí 
a pátou ráno). Různé hlasy, že 
městská část neměla povolit 
vůbec žádné přelety, se zakládají 

na zcela mylných předpokladech, 
že radnice má v této oblasti ně-
jaké pravomoci. Městská část le-
tový provoz na Letišti Václava 
Havla neschvaluje. Kompetence 
ve vztahu k letišti má Minister-
stvo dopravy a Úřad pro civilní 
letectví. Orgány MČ Praha 13 
tyto kompetence nemají a žádný 
souhlas s přelety nevydávaly. 

Rekonstrukce hlavní dráhy 
byla podle sdělení letiště z tech-

nických a bezpečnostních dů-
vodů naprosto nevyhnutelná. 
Délka stavebních prací byla dána 
také tím, že nešlo jen o povrcho-
vou úpravu, ale o skutečně radi-
kální přestavbu, při které se 
spotřebovalo téměř 200 000 tun 
betonu. 

Harmonogram prací byl dodr-
žen a 30. září byla rekonstruo-
vaná hlavní dráha zprovozněna. 

Vedlejší dráha se má v budoucnu 
využívat jen minimálně. Druhou 
dobrou zprávou je, že pravidelné 
jarní a podzimní údržby hlavní 
dráhy, které vždy trvaly několik 
týdnů, se díky novému kvalitněj-
šímu povrchu zkrátí na několik 
dnů. Situaci by zlepšila také plá-
novaná paralelní dráha, kterou by 
letiště chtělo vybudovat do roku 
2019. Po jejím zprovoznění už by 
se totiž vedlejší dráha, která smě-
řuje nad území Prahy 13, nepou-
žívala vůbec. 

Slyšela jsem, že se radnice chystá pro-
najmout Kulturní dům Mlejn sou-
kromé společnosti. Kdo to vymyslel? 
Nechcete ho rovnou zrušit?
Tuhle fámu jsem bohužel také 
slyšel a velmi mě to rozčílilo. 
 Zazněla prý dokonce i z úst 
 jednoho z interpretů, kteří 
ve Mlejně vystupovali. Rád bych 
tady zcela jednoznačně a důrazně 
prohlásil, že je to nesmysl a že 
pronájem kulturního domu ne-
plánujeme. Dokud budu staros-
tou, nic takového nepřipustím. 
Mlejn tady působí 25 let, je kul-
turním zařízením celopražského 
významu a investovali jsme ne-
malé prostředky do jeho rekon-
strukce. Jsme na něj náležitě hrdí 
a určitě o něj nechceme přijít. 
Dobře víme, že kvalitní kulturu 
není možné provozovat na čistě 
komerční bázi a že některé žánry 
je třeba finančně podporovat. 
Chceme, aby si každý v pro-
gramu něco mohl najít. Ko-
merční nájemce by se tím 
nezabýval. Pokud chceme, aby 

program Mlejna byl rozmanitý, 
aby se tam konaly třeba folkové 
koncerty nebo divadlo pro děti, 
musí městská část provoz kultur-
ního domu dotovat a také to 
dělá. Mlejn je obecně prospěšnou 
společností a má od městské části 
přidělený grant na pět let. Ten 
vyprší koncem roku 2015 a poté 
se bude rozhodovat o udělení 
grantu na další období. Radnice 
bude Mlejn nadále podporovat. 
Můžete ho podpořit také – 
 návštěvou některého představení. 
Je z čeho vybírat.

Závěrem bych všem občanům 
Prahy 13 rád popřál příjemné 
prožití vánočních svátků 
a všechno dobré do nového roku.     

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

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

SLOVO ŠÉFREDAKTORA  KONTAKTY

Uzávěrka příštího čísla: 2. 12. 2013             Distribuce: 20 . – 28. 12. 

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

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

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

Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz

www.praha13.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Milí čtenáři,

Vánoce jsou za dveřmi a konec roku se přiblížil na dohled. Proto jsme se pokusili dát 

 poslednímu letošnímu číslu vašeho zpravodaje trochu sváteční atmosféru. Přinejmenším 

zařazením hned několika zajímavých rozhovorů – s hercem Václavem Koptou, ale také 

s ředitelem pekárny či majitelem chovných rybníků.

Nechybí vánoční zamyšlení stodůleckého faráře Adama Lodka, seznam vánočních 

 bohoslužeb a samozřejmě ani přehled míst, kde si budete moci koupit stromeček nebo 

kapra. V kalendáři najdete všechny adventní a vánoční akce, ať už je pořádají školy, rad-

nice nebo jiné organizace. Snad vás pobaví silvestrovská strana 31 nebo trochu černý 

humor v komiksu kreslíře Pavla Talaše. Přestože začíná zima, seznámí vás pracovnice 

 odboru životního prostředí v Tématu STOPu s obnovou zeleně, která se uskutečnila na 

podzim. A nepřehlédněte informaci o zahájení digitálního vysílání televize TV13, které 

si můžete snadno naladit na svém set-top boxu.

Jménem redakce, která letošních deset čísel STOPu připravovala, si vám dovolím 

 popřát, abyste se nenechali pohltit gruntováním, nakupováním a nekonečným vařením, 

ale abyste měli trochu času i na ztišení, naslouchání a porozumění. Přejeme klidné 

 Vánoce.                            Samuel Truschka, šéfredaktor
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Informace z radnice

Radnice má třetí elektromobil
Úřad MČ Praha 13 se v roce 2010 stal prvním úřadem v republice, 
který začal provozovat elektromobil jako služební vozidlo. V prosinci 
2012 se vozový park úřadu rozšířil o druhý elektromobil. Pro slu-
žební jízdy na krátké vzdálenosti po Praze se elektromobily osvědčily 
a radnice je s nimi velmi spokojena. Největším přínosem jsou vý-
razné úspory provozních nákladů – ve srovnání s benzínovým autem 
je úspora na palivu přibližně 300 Kč na 100 km. Ušetří se také na ma-
zivech. Navíc jsou elektromobily tiché a šetrné k životnímu prostředí.
V rámci efektivní modernizace vozového parku zakoupila městská 
část za necelých 470 000 korun zcela nový elektromobil Peugeot iON 
Active. Vozidlo s výkonem 47 kW má spotřebu elektrické energie 
135Wh/km.                 -red-

Nalaďte si program TV13!Nalaďte si program TV13!
Na svém DVB-T televizním přijímači nebo DVB-T set-top boxu si nastavte manuální nebo automatické 

ladění programů.  Při volbě automatického ladění je možné, že se změní pořadí všech televizních kanálů. 

Při manuálním ladění zvolíte 21. kanál a naladíte programy TV13 a TV13HD, ze kterých si vyberete podle typu 

svého televizního přijímače. V bytových domech se společným anténním rozvodem lze zajistit příjem v jednotlivých bytech centrálním přidáním 

programů šířených na 21. kanálu. Dobrý příjem zajistí kvalitní DVB-T anténa. 

Nové pořady jsou nasazovány vždy v sobotu. 

Aktuální začátky devadesátiminutového vysílacího bloku jsou v 6.30, v 11.30, v 17.30 a ve 21.30 hodin.     

Poděkování za pomoc 
při organizaci voleb
Ve dnech 25. – 26. října 2013 proběhly volby do Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Příprava voleb byla časově a organizačně 
velmi náročná. V naší městské části proběhly volby naprosto hladce 
a bez vážnějších problémů především díky perfektní práci okrsko-

vých volebních komisí, všech organizačních pracovníků a technické 
podpory. Chtěli bychom vám všem, kteří jste se zúčastnili organizace 
a zajištění voleb, upřímně poděkovat. Velmi si vaší práce vážíme.

David Vodrážka, starosta a Kateřina Černá, tajemnice úřadu

Televize TV13 vysílá od prosince 
digitálně

Od 1. prosince zahajuje TV13 – regionální 
televize Prahy 13 digitální vysílání. Zna-
mená to, že program TV13 bude od ny-

nějška dostupný všem majitelům 
televizoru vybaveného set-top boxem nebo 

digitálního televizoru,         ale 
i uživatelům spo- lečných 
antén v byto- vých 

domech. 
Signál TV13 

je šířen v pozem-
ním digitálním televiz-

ním vysílání (DVB-T), 
v Regionální síti 6 na 21. ka-

nálu, a to jak v běžném rozlišení, 
tak i ve Full HD. Vysílání TV13 
(v běžném rozlišení) splňuje poža-
davky starších televizních přijímačů 
s menší zobrazovací plochou. Vysílání 
TV13HD je šířeno v rozlišení 

Full HD Native a kvalita 
odpovídá novějším velkým tele-
vizním přijímačům. Divák si tak 
může vychutnat obraz a zvuk 
v téměř nezkreslené kvalitě, 
v jaké je obsah zazna-
menáván kamerou. 
Kromě 
toho bude 
aktuální 
půlhodi-
nový 
týdeník 
Třináctka 
nadále zve-
řejňován na internetové 
stránce www.trinactka.cz, 
přístupné také z webu 
Prahy 13. Televizní kanál 
TV13 informuje už řadu 
let obyvatele Prahy 13 
o všem, co se v jejich regionu 
událo, i o tom, co se chystá. De-
vadesátiminutový blok se skládá 
ze zpravodajského třicetiminuto-
vého týdeníku Třináctka a z publicistické části. 
Obsah je zaměřen na široké divácké spektrum zahrnující celou  
rodinu od malých dětí až po prarodiče. Divákům všech generací při-
náší důležité a praktické informace z míst, kde bydlí, pracují nebo 
chodí do školy. TV13 se zabývá vším, co se obyvatel bezprostředně 
dotýká, a to formou tematických reportáží, kde občané dostávají pro-
stor. Exkluzivně se regionální televizní kanál věnuje komunální téma-
tice. Připravuje pro obyvatele městské části důležité tipy, nabídku pro 
volný čas a kulturní servis, a to v širokém, celoměstském měřítku, 
protože Praha 13 je součástí metropole. 
Pokud jste si program TV13 ještě nenaladili, jste zváni. 
Více na www.praha13.cz pod odkazem Nalaďte si TV13.

Martina Jiráková a Samuel Truschka
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Téma STOPu

Izolační zeleň se musí obnovovat  
Pozornosti obyvatel Lužin neuniklo, že v okolí mostu přes Jeremiá-
šovu ulici, který spojuje Velkou Ohradu se sídlištěm Lužiny, probíhá 
kácení některých stromů a probírka křovin. Jedná se o projekt Obnova 

a regenerace izolační zeleně, který městská část realizuje s příspěvkem 
Státního fondu životního prostředí. Od poloviny října probíhá revita-
lizace na zemním valu podél Jeremiášovy ulice v blízkosti ulic Mohy-
lová a Píškova v délce zhruba 300 metrů. Důraz je kladen zejména 
na zvýšení funkčnosti stávající izolační zeleně, která odcloňuje obytný 
celek od prachu a hluku z rušné silnice. Izolační zeleň ve správě od-
boru životního prostředí byla v neutěšeném stavu a neplnila již svou 
požadovanou funkci. Neméně důležitá je také estetika, takže nový po-
rost bude složen z  kvetoucích keřů, ale bude proložen i okrasnými 
druhy listnatých stromů. 

Při realizaci je dodržován přesný harmonogram prací. Nejprve 
proběhla probírka a pěstební zásah na izolačním pásu v keřovém 
i stromovém patru. Byly odstraněny především uhynulé a odumíra-
jící dřeviny. Pro svou vitalitu i funkčnost v ekosystému byly pone-
chány některé náletové vzrostlé stromy. Naopak byly odstraněny 
dřeviny, které nebyly pro požadované funkce vhodné nebo rostly 
v ochranném pásmu inženýrských sítí. Byly odstraněny náletové 
dřeviny s průměrem kmene do 10 cm, stromy se sníženou provozní 
bezpečností, poškozené nebo ty, které omezují v růstu sousední per-
spektivnější dřeviny. V ponechaném porostu byly odstraněny poško-
zené a odumřelé výhony. Porost byl prosvětlen v zájmu zvýšení 
bezpečnosti chodců jdoucích po chodníku na koruně izolačního 
pásu. Byly odstraněny suché a odumírající keře a druhy nevhodné 
pro izolační funkci, např. čilimník, netvařec a přerostlé zimolezy.

Ještě v listopadu probíhala výsadba nových keřů a stromů. Nejvý-
raznější pozitivní změnou je nové stromořadí podél spodního chod-
níku. Je složeno z dubů červených, pyramidálních dubů letních, 

javorů červených, habrů obecných a platanů javorolistých. Mezi vy-
sazenými keři jsou dřišťály  Thunbergovy, mochny křovité a pámel-
níky Chenaultovy. Směrem k valu na stromořadí s keři naváže pás 
dalších keřů. Bude složen z tavolníku van Houtteova, tavolníkovce 
jeřábolistého, hlošiny mnohokvěté a stálezelené kaliny vrásčitolisté. 
Do vzniklých světlin po kácení bude vysazena stejná druhová 
skladba keřů. Keřové skupiny budou doplněny dalšími solitérními 
stromy – duby červenými, habry obecnými, javory červenými a ma-

halebkami obecnými. Nové výsadby budou mít trvalou péči, aby se 
brzy zapojily a kvalitně plnily funkci izolační zeleně a současně 
zkrášlovaly zdejší prostředí.          Dana Céová, odbor životního prostředí
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Přesadit se dají i vzrostlé stromy
Stává se, že některé stromy byly v minulosti vysazeny na místa, kde 
se jim nelíbí nebo časem něčemu překáží. Takové stromy není vždy 

nutné pokácet. Existuje i možnost, jak poměrně vzrostlé stromy 
 šetrně přesadit. Pokud jde o stromy s obvodem nad 30 cm ve výšce 
130 cm, je potřeba je celý rok předem pečlivě zalévat, hnojit a při-
pravit kruhovou rýhu ve velikosti obvodu koruny. Mladší stromy, 
které žijí na stanovišti pouze několik let, není nutné připravovat 
a lze je přesadit rovnou. Používá se speciální technika, která strom 
hydraulicky podebere a vyzvedne i s kořenovým balem. Předtím se 
na určeném místě vyhloubí jáma, do které pak bal přesně zapadne. 
Odbor životního prostředí má dobrou zkušenost s přesazením 
vzrostlých stromů z letošního jara. Tehdy byly přesazeny dva vzrostlé 
jehličnany a oba dobře prospívají. Na začátku listopadu bylo touto 
metodou přesazeno několik vzrostlých stromů v lokalitě Velká 
Ohrada a Lužiny. Práce opět zajistili pracovníci odboru životního 
prostředí prostřednictvím specializované zahradnické firmy. V bu-
doucnu by tyto stromy musely být pokáceny, přestože byly v dobrém 
zdravotním stavu, jelikož se nacházely v blízkosti staveb, jiných 
stromů nebo na nevhodně zvoleném stanovišti. 

Eva Beránková, odbor životního prostředí
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Kaleidoskop

Dvě významná data v kalendáři

V říjnu a listopadu máme kromě Dušiček, kdy myslíme hlavně na své 
blízké zemřelé, další dvě příležitosti vzpomenout na ty, kteří nás 
 předešli na cestě z tohoto světa. Na Den vzniku samostatného česko-
slovenského státu 28. 10. si připomínáme oběti první světové války 

a 17. 11. oběti boje za svobodu a demokracii. Věnec ke stodůleckému 
pomníku obětem válek položil u příležitosti 28. října místostarosta 
David Zelený. Oběti totalitních režimů uctil jménem vedení radnice 
zastupitel Vít Bobysud, když před výročím 17. listopadu položil věnec 
u památníku obětem komunizmu v Kovářově ulici.             Samuel Truschka  

Odešel král swingu V noci na 28. října ze-
mřel ve věku 85 let vyni-
kající klarinetista, kapel-
ník a skladatel  Ferdinand 
Havlík. Posledních pat-
náct let prožil v Nových 
Butovicích. Česká hu-
dební scéna přichází 
o skvělého interpreta, 
 dirigenta, autora stovek 
jazzových skladeb 
a aranží pro orchestr. Byl 
spoluzakladatelem Diva-
dla Semafor, se kterým 
většinu života úzce spo-
lupracoval. Pro Semafor 
také napsal dlouhou řadu nezapomenutelných písní a skladeb 
a v mnoha představeních si i zahrál. Orchestr Ferdinanda Havlíka 
 získal světovou proslulost a doprovázel řadu známých umělců. „Jazz 
mám asi někde v sobě,“ řekl Ferdinand Havlík v rozhovoru pro STOP 
v roce 2008, kdy slavil 80. narozeniny. Jeho celoživotní láskou byl 
swing, hudba, která mu přirostla k srdci a kterou 60 let s nadšením 
hrál, obohacoval  novými skladbami a propagoval.  Ferdinand Havlík 
přinášel svou hudbou radost posluchačům i  interpretům. Teď už hraje 
v nebeském orchestru s Benny Goodmanem, Karlem Krautgartnerem 
a dalšími klarinetisty, které obdivoval. 
Kdyby nám tak těch tisíc klarinetů někdy zahrálo…            Samuel Truschka

Soutěž mladých autorů
Desátý ročník soutěže Staň se spisovatelem nabídl 

tato témata: Kantor ideál (O našich učitelích 
a profesorech); Nenechám si vzít své sny (Můj 
život za deset až dvacet let a co pro to já udě-
lám); Jak jsem doma nebo ve světě potkal nové 

kamarády z jiných zemí nebo národů.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 

126 prací z devíti základních škol 
z Prahy 13 a jedné z Prahy 6 (Soukromá 

základní škola „Cesta k úspěchu“). Po-
rota letos vybrala do sborníku pouze 

18 prací. Devět příběhů o kama-
rádech, sedm prací na téma život-

ních snů a dvě vyprávění o učitelích.
Velmi emotivní práci loňské devá-

ťačky Jany Machalové ze ZŠ Kuncova 
nazvanou Chci létat, na téma Nenechám si 

vzít své sny, porota jednohlasně ozna-
čila za nejlepší práci letošního roč-
níku. Na literární večer, který se konal 
5. listopadu v obřadní síni radnice, 
přišlo své práce přečíst 13 autorů. 
Ocenit jejich úsilí přišel i zástupce 
starosty Petr Zeman. Všichni dostali 
autorský výtisk sborníku a jako dárek 
od městské části poukázku na nákup 
knih. Mezi letošními osmnácti úspěš-
nými autory byli čtyři, kteří v soutěži 
uspěli již podruhé a jedna autorka již 
potřetí. V seznamu vícenásobných 
úspěšných účastníků soutěže je 
22 autorů, kteří uspěli ve třech roční-
cích, práce dvou autorů se objevily ve sborníku čtyřikrát a bývalá 
 žákyně Základní školy Klausova Viktoria Šupšáková byla úspěšná do-
konce v pěti ročnících za sebou. Témata pro jedenáctý ročník soutěže 
se již  připravují.                 Bohdan Pardubický
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Školy se připravují na prvňáčky
Mnozí rodiče budoucích prvňáků, ale i větších žáků využili příležitosti 
a přišli se informovat na třetí Veletrh škol. Konal se 12. a 13. listopadu 
v obřadní síni radnice, kde se společně představilo osm místních zá-
kladních škol a také ZŠ praktická a ZŠ speciální Lužiny. Každá škola 
měla náležitě vyzdobený stánek s informačními materiály a trvale pří-

tomným zástupcem školy, který odpovídal na konkrétní dotazy 
 návštěvníků. Na slavnostním zahájení veletrhu přivítali ředitele vysta-
vujících škol předseda výboru pro vzdělávání Jiří Neckář a místosta-
rosta David Zelený, který pochválil vysokou úroveň našich škol. 
Zápisy do prvních tříd se budou konat 23. a 24. ledna odpoledne. 
 Informace o všech deseti základních školách Prahy 13 najdete na 
www.praha13.cz v oblasti Městská část – Školství.              Samuel Truschka  

Výlov vzbudil zaslouženou pozornost

Také letos se těšil velkému zájmu kolemjdoucích již tradiční výlov 
v Centrálním parku. V sobotu 19. října se na hrázi pozvolna vypuš-
těné horní retenční nádrže objevili rybáři Českého rybářského svazu 
MO Jinonice. Jejich sítě se za velkého zájmu kolemjdoucích začaly 
plnit různě velkými šupináči. „Přestože podmínky k chovu ryb v této 
nádrži nejsou úplně ideální, byli jsme s jejich množstvím a velikostí 
spokojeni,“ řekl jednatel organizace Jaroslav Fišer. „Slovili jsme 
5 metráků kaprů, 7,5 metráků bílé ryby (plotice, karasi...) a k našemu 
překvapení 18 nebo 19 štik. Všechny ryby jsme převezli do nedale-
kého Nepomuckého rybníka, který je revírem ČRS hl. m. Prahy. 
Tady šupináči 2. listopadu netrpělivě vyhlíželi 21 účastníků prvního 
Podzimního jinonického kaprobraní. S organizací závodu, jehož 
 teprve třináctiletý vítěz chytil nádhernou 94 cm dlouhou štiku, která 
vážila okolo 9 kilogramů, nám pomohli rybáři z organizace Hůrka. 

Když všechno dobře do-
padne, bude od příštího roku 
část ryb z výlovu určena 
k prodeji. Rádi bychom tím 
vyhověli občanům, kteří mají 
o jejich nákup velký zájem. 
A protože zájem je také 
o rybaření, především z řad 
dětí, zakládáme pro naše bu-
doucí kolegy dětský rybářský 
kroužek. Jeho členové se už 
možná zúčastní rybářských 
závodů, které se uskuteční 
31. května (děti) a 1. června 
(dospělí).“ Více informací 
na www.rybarijinonice.cz.

                                                Eva Černá
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Podnikání

Komora hájí zájmy podnikatelů 
Hospodářská komora České republiky se už dvacet let zasazuje o podporu podnikání a usiluje o zlepšování 

podnikatelského prostředí v České republice. Sdružuje na 14 tisíc podnikatelských subjektů, jejichž činnost tvoří přes 

60 % HDP. Jejími členy jsou všechny typy podniků: od malých živnostníků po velké koncerny, od tradičních řemeslníků 

až po inovativní průmyslové firmy.

Úzká spolupráce na úrovni krajů, měst a obcí
Hospodářská komora České republiky dis-
ponuje hustou sítí komor, která pokrývá 
všechna významná města v České republice. 
Tvoří ji celkem 61 regionálních a místních 
komor, ale také 85 profesních oborových 
 organizací, tedy živnostenských společenstev. 
Území Prahy spravuje Hospodářská komora 
hl. m. Prahy, která společně s podnikateli 
v jednotlivých městských částech spolupra-
cuje s radnicemi jednotlivých městských 
částí, včetně Prahy 13. Díky tomu a své pro-
fesionalizaci Komora reaguje na požadavky 
a potřeby podnikatelů v jednotlivých krajích 
i na národní úrovni individuálně. Kromě 
toho spolupracuje s Asociací krajů ČR, Sva-
zem měst a obcí, Úřadem práce ČR, minis-
terstvy, vládou, Poslaneckou sněmovnou 
Parlamentu ČR, Senátem a další dlouhou 
řadou institucí a sdružení. Komorové hnutí 
je jedním z nejrozšířenějších na světě a to 
otvírá možnosti pro kontakty exportujících 
či importujících firem. Komora se prioritně 
zaměřuje na vzdělávání, školství, s akcentem 
na školství učňovské, kohezní politiku 
a strukturální fondy EU, dotace, granty, 
energetiku či podporu exportního potenciálu 
krajů a jejich dopravní obslužnosti.

Prostřednictvím krajských a regionálních 
komor poskytuje Hospodářská komora 
České republiky podporu podnikatelům 
ve všech regionech. Jsou to zejména pora-
denské a konzultační služby v otázkách spo-
jených s podnikatelskou činností, aktivity 
směřující ke vzdělávání, semináře, školení, 
rozvoj lidských zdrojů či podpora při vstupu 
na zahraniční trhy. Velmi vítaným pomocní-

kem pro podnikatele ve všech krajích jsou 
pak Czech Pointy, které HK ČR provozuje 
na svých kontaktních místech. Podnikate-
lům usnadňují přístup k ověřeným dokla-
dům vybraných agend státní správy přímo 
v místě nebo nedaleko místa jejich podni-
kání. Pomáhá i budoucím podnikatelkám 
a podnikatelům se startem v jejich podni-
kání. Bojuje za práva podnikatelů a nabízí 
řešení jejich problémů, i když vrcholná poli-
tika je k návrhům zástupců podnikatelů 
mnohdy hluchá.

Řešení sporů usnadňuje Rozhodčí soud
V případě potřeby mohou členové Hospodář-
ské komory ČR využít i činnost Rozhodčího 
soudu, který při HK ČR a AK ČR působí. 
Umožňuje mimosoudní způsob řešení sporů 
nezávislými a nestrannými rozhodci a je 
velmi důležitou alternativou civilního procesu 
při řešení majetkových sporů nebo sporů 
o domény, kde Rozhodčí soud vykonává do-
konce funkci jediného sudiště pro domény.eu. 
Vzhledem k tomu, že rozhodčí řízení je jed-
noinstanční, bývá rychlé a méně formální 
s dobrou vykonavatelností. V neposlední řadě 
umožňuje vedení sporu za rozumné poplatky, 
ovšem pod dohledem zkušených odborníků 
ze všech oblastí práva. 

Komora připomínkuje návrhy zákonů
Významnou roli hraje Hospodářská komora 
ČR i v oblasti legislativy. Od roku 2004 je 
uznána jako povinné připomínkové místo, 
což umožňuje hájit zájmy podnikatelů již 
na úplném začátku celého legislativního pro-
cesu. Za poslední období se jedná o více než 

čtyřicet procent návrhů a připomínek, které 
se dostanou do paragrafového znění předklá-
daných zákonů, což svědčí o vysoké erudici 
a kvalitě odborníků komory. Komora se rov-
něž zapojuje do připomínkování tvorby legis-
lativy na evropské úrovni i díky svému 
členství v asociaci evropských komor Euro-
chambres, společné kanceláří české podnika-
telské reprezentace CEBRE v Bruselu 
a zastoupení v Evropském hospodářském 
a sociálním výboru.

Prosazovat zájmy podnikatelů na všech 
úrovních, včetně okresů a krajů, může komora 
i díky své oborové části, kterou tvoří 86 živ-
nostenských společenstev rozdělených do čtyř 
profesních unií: Obchod a cestovní ruch, 
Průmysl a doprava, Služby pro podnikání 
a Stavebnictví, technická zařízení a technická 
řemesla. A naopak prostřednictvím svých zá-
stupců mohou jednotlivá společenstva a cechy 
upozorňovat na nejpalčivější problémy v je-
jich oboru, které může Hospodářská komora 
České republiky díky své vyjednávací síle 
a celostátní působnosti projednat na celo-
státní úrovni.

Členství a informace
V posledním období se množí otázky, jak zís-
kat informace o akcích, vzdělávání nebo jak 
se stát členem komory. Odpověď je celkem 
jednoduchá: základem je podívat se 
na webové stránky www.komora.cz a v Praze 
na www.hkp.cz, kde naleznete všechny po-
třebné informace. Přeji všem podnikatelům 
úspěšné podnikání, zvyšující se objem zaká-
zek a také včasné proplácení faktur.

Petr Kužel, prezident Hospodářské komory ČR

Zákon umožní podnikání nezletilým od 16 let
V souvislosti s účinností nového občan-
ského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) od 
1. 1. 2014 byl přijat zákon č. 303/2013 Sb., 
který mění mimo jiné také § 13 živnosten-
ského zákona. Ten upravuje pokračování 
v provozování živnosti při úmrtí podnikatele. 
Novela rozšiřuje okruh osob, které mohou 
za splnění podmínek daných živnostenským 
zákonem pokračovat v provozování živnosti 
po zemřelém podnikateli.

Další úprava se dotkla všeobecných podmí-
nek provozování živnosti v § 6 živnosten-
ského zákona. Změna umožní začít podnikat 
za určitých podmínek už od 16 let. Plnou 
svéprávnost lze totiž nově nahradit přivole-
ním soudu k souhlasu zákonného zástupce 
nezletilého k samostatnému provozování 
podnikatelské činnosti. Podmínkou je sou-
časně bezúhonnost.

Přiznání svéprávnosti je řešeno v § 37 
 nového občanského zákoníku:

(1) Navrhne-li nezletilý, který není plně 
svéprávný, aby mu soud přiznal svéprávnost, 
soud návrhu vyhoví, pokud nezletilý dosáhl 
věku šestnácti let, pokud je osvědčena jeho 
schopnost sám se živit a obstarat si své záleži-
tosti a pokud s návrhem souhlasí zákonný 
 zástupce nezletilého. V ostatních případech 
soud vyhoví návrhu, je-li to z vážných důvodů 
v zájmu nezletilého. 

(2) Za podmínek stanovených v odstavci 
1 soud přizná nezletilému svéprávnost i na 
návrh jeho zákonného zástupce, pokud nezle-
tilý s návrhem souhlasí.

Základní myšlenkou této úpravy je fakt, že 
zákonní zástupci, zpravidla tedy rodiče, jsou ti, 
kdo nezletilého nejlépe znají a spolu s ním do-
káží nejlépe posoudit jeho rozum, vůli a další 
individuální schopnosti. Pokud tedy soud při-
zná nezletilému staršímu 16 let svéprávnost, 
bude moci ohlásit živnost nebo požádat o kon-
cesi.             Jana Lehká, vedoucí živnostenského odboru
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Fórum

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Drobný podnikatel, tak jako každý jiný podni-

katel, nejvíce ocení stabilnost prostředí a jasné 

vymezení podmínek, za kterých může podni-

kat. Pokud mu toto může městská část poskyt-

nout ve svých rozhodnutích a usneseních 

samosprávných orgánů, je to ta největší pomoc. 

Za důležité také považuji, aby orgány samo-

správy a státní správy drobným podnikatelům  

zbytečně nekomplikovaly podnikání, aby 

drobný podnikatel při podávání žádostí cítil 

od městské části pomoc. Neříkám, že se tak 

na naší městské části děje, ale považuji to za 

největší pomoc. Podnikat si bude každý rád sám. 

Samozřejmě, že jde i o další možnosti ze strany 

města jako jsou granty, výše nájemného či za-

půjčení vybavení provozoven, jde-li o majetek 

městské části, a podobně.        Jaromír Vacek, klub ČSSD

KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

S kvalitním výkonem přenesené státní správy 

i samosprávy lze vyjádřit spokojenost. 

Praha 13 nenabízí podnikatelům pozemky 

vhodné k podnikání, neboť žádné vhodné ne-

vlastní. Pokud Praha 13 zprivatizuje drobné 

nebytové prostory v panelových domech, 

ztratí možnost nabízet je malým podnikate-

lům. Požadovaná výše nájemného za nebytové 

prostory se zdá přijatelná. Výběrová řízení 

na obsazené nebytové prostory ale příslušné 

podnikatele znejišťují, nejen ve zdravotnictví. 

Mladým podnikatelkám mohou chybět jesle 

za přijatelnou cenu. Je dobře, že zastupitelé 

Prahy 13 za ODS, ČSSD, OK a KSČM od-

mítli návrh zadání tzv. metropolitního plánu, 

jež byl v rozporu se zákonem i potřebami 

Prahy 13. Je špatné, když Praha 13 nežádá 

územní rezervu pro horkovod, který by mohl 

přivést z Elektrárny Mělník do Prahy 13 

levné teplo od Holešovic přes Teplárnu Vele-

slavín a snížit náklady na vytápění podnikate-

lům i obyvatelstvu.   Jan Zeman, vedoucí zastupitel KSČM

 

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA

Podle mého názoru se už dnes městská část 

o podporu malých a středních podnikatelů 

snaží. Například tím, že nezvedá výši nájmu 

u provozoven a neuplatňuje inflační doložku. 

To je myslím hodně důležité. Navíc podniká 

i další kroky, jak místní podnikatele a služby 

podpořit. Ačkoli jsou v některých městech 

a v centru Prahy podmínky například pro 

umístění předzahrádek u restaurací každý rok 

složitější, my naopak hledáme možnosti, jak 

celý proces žádostí zjednodušit. Kromě toho 

podnikatele a živnostníky podporujeme a mo-

tivujeme k tomu, aby se sdružovali a využívali 

všechny výhody členství například v Hospo-

dářské komoře hlavního města Prahy, která 

jim nabízí nejen poradenské a konzultační 

služby, ale také například širokou paletu semi-

nářů a školení či podporu při startu podni-

kání.     Petr Kužel, klub ODS

OBČANSKÁ KOALICE PRAHY 13

Drobných podnikatelů s různým zaměřením 

a službami je na území MČ Praha 13 celá 

řada. Svojí činností přispívají ke zvyšování za-

městnanosti a k rozvoji služeb na území MČ. 

Podnikat v dnešní době je stále složitější a ze-

jména administrativně náročnější. MČ by 

měla vycházet vstříc podnikatelům, kteří zde 

bydlí, ale zejména těm, kteří provozují v této 

lokalitě živnost, např. příznivější cenou nájmů 

nebytových prostor než jsou v okolních MČ, 

řešením parkování, ale také poskytováním 

 informací týkajících se ekonomických aktivit 

na MČ a jejich propojení se subjekty, které 

tyto aktivity mají v popisu práce (např. Hospo-

dářská komora, BD a SVJ, organizace působící 

v oblasti cestovního ruchu, obchodu, kultury, 

dopravy, apod.). V praxi je již využívána služba 

např. Živnostenského odboru ÚMČ Praha 13, 

který zavedl internetovou rezervaci termínu 

pro vyřízení žádostí, čímž šetří pracovní čas 

a zjednodušuje administrativu všem žadate-

lům.     Vítězslav Panocha, klub OK Prahy 13 

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH OBČANŮ PRAHY 13

V České republice již končí politická krize, 

policie stíhá politiky ODS, kteří si spletli se-

znamovací kancelář s výzvědnou službou, 

službu veřejnosti za vyměňování trafik, správu 

dopravních podniků za dojnou krávu a péči 

o městské pozemky za šmelinu. Naopak 

 poctivě pracující obyvatelé často nemají 

na stravu pro školou povinné děti a jenom 

 zírají na astronomické ceny energií. Podnikání 

je disciplína velmi tvrdá a Praha 13 pro malé 

a střední podnikatele nedělá zhola nic. Zato 

podnikatelé developeři mají na Praze 13 ote-

vřené dveře. Dokonce starosta osobně útočí 

v časopise STOP na odpůrce nekontrolované 

výstavby - na občanská sdružení. Starosta se 

ani nenamáhal dát prostor druhé straně. 

V těchto nesvobodných podmínkách se těžko 

žije i podniká, když zakázky vypisované rad-

nicí získávají jen přátelé vládnoucích partají. 

Na druhou stranu je třeba pochválit živnos-

tenský odbor za bezchybnou práci. 

RNDr. Erika Prausová, klub SNOP 13

STRANA ZELENÝCH A OBČANÉ PRAHY 13

V současné době městská část výrazně podpo-

ruje provozovatele hazardních her, když rada 

MČ odmítla přijmout v červnu nulovou tole-

ranci. Herny hyzdí objekty na Stodůlkách, na 

Lukách či Velké Ohradě (kde je navíc objekt 

poloprázdný). Rádi bychom místo heren viděli 

služby a malé obchody, případně kanceláře 

a malé provozovny k pronájmu. Právě vhodné 

prostory za přijatelné ceny jsou podle nás pro 

malé podnikání na Praze 13 limitující a nelze 

se vymlouvat jen na vlastníky objektů, kterým 

daný stav vyhovuje. Proto nepodporujeme 

záměr prodeje nebytových prostor, který při-

pravuje vedení MČ a prosazujeme takové na-

stavení veřejných zakázek, která by už dopředu 

nevyřazovalo ze soutěže místní drobné podni-

katele. V územním plánu je třeba počítat s ob-

čanskou vybaveností, a ne pouze s masivní vý-

stavbou bytů, jak se s tím setkáváme. Za uvá-

že ní stojí využití budov škol, které také nejsou 

vždy plně využity.       

                            Zuzana Drhová, Klub SZ a občanů Prahy 13     

TOP 09

Jistě jsou v Praze 13 spokojeni ti podnikatelé, 

kteří vyhrávají v neprůhledných výběrových 

řízeních vypisovaných městskou částí, kteří 

za opravu jednoho schodu u sídlištního domu 

dostali 80 000 Kč, kteří zde provozují herny 

a výherní automaty, i ti developeři, kteří tu 

mají téměř zcela volné pole působnosti. 

Klien telistický přístup typu „já na bráchu, brá-

cha na mě“ však může fungovat jen krátko-

době a pro omezený okruh firem. Pro úspěš nou 

činnost většiny podnikatelů je vedle stability 

a předvídatelnosti prostředí snad nejdůležitější 

rovný přístup a volný tok informací. Úkolem 

samosprávy je zbytečně nepřekážet a zpro-

středkovat dostatek relevantních informací. 

Levným a jednoduchým krokem je například 

zveřejňování všech smluv městské části s po-

skytovateli služeb, včetně plateb, které byly 

za poskytnuté služby zaplaceny. Také výběrová 

řízení městské části musí být zcela transpa-

rentní.                Vojtěch Šeferna za klub zastupitelů TOP09

Jakou formou by měla městská  část podporovat drobné podnikatele?
Drobní a střední podnikatelé jsou důležitou součástí společnosti a jejich prosperita je podmínkou fungování celé ekonomiky. Zahrnují širokou škálu forem 

podnikání od drobných obchodníků, řemeslníků, poskytovatelů služeb až po inovativní podniky, které vzniknou „v garáži“, ale mají perspektivu uspět i ve světě. 

Zvláště v době ekonomických krizí jsou drobní a střední podnikatelé nejvíce ohroženi a je v zájmu celé společnosti nenechat je padnout, protože to jsou právě oni, 

kdo v době krizí pružně reagují na změny, přinášejí růst a tvoří pracovní místa. Podpora podnikání může mít různé formy od zmírnění administrativní zátěže 

odstraněním zbytečné byrokracie a papírování, podpory vzdělávání podnikatelů, poradenství o zákonných podmínkách podnikání, přes rozumný pronájem 

nebytových prostor jako provozoven, třeba až ke grantům na inovační programy nebo rozjezd podnikatelských záměrů. Praha 13 je známá tím, že vytváří dobré 

podmínky pro podnikání a na jejím území vznikla v devadesátých letech jedna z prvních Okresních hospodářských komor. Třináctka již dvakrát zvítězila v anketě 

časopisu Ekonom „Město pro byznys“, kde obdržela velmi dobré hodnocení od samotných podnikatelů. Stačí to ke spokojenosti? Může městská část udělat pro 

rozvoj podnikání více? Jakou formou by měla podporovat drobné podnikatele? Odpovídají zástupci klubů v zastupitelstvu:
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ŠKODA Superb Combi Active 2.0TDI CR
103 kW za 439 000 Kč vč. DPH

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

Tel.: 235 518 696
Fax: 235 518 697
www.auto-styl.cz

Váš autorizovaný partner projektu ŠKODA Plus

ŠKODA Superb Combi, najeto: 40 069 km, výběr z několika metalických odstínů, emise CO₂: 119 g/km, spotřeba:

5,2 l/100 km, v provozu od 6/2012. Mimořádná výbava: Paket Active plus, 6ti stupňová převodovka, luxusní výbava.

Další vozy ze speciální nabídky najdete na našich stránkách www.auto–styl.cz

Vyobrazený model je pouze ilustrativní a může obsahovat prvky volitelné výbavy.

Kombinovaná spotřeba a emise CO₂modelu Superb Combi: 5,2l/100 km, 119 g/km
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Lásce je třeba se učit...
Postupně narůstající vánoční výzdoba, 
stromky nabízené v obchodech a koledy za-
znívající na různých místech v nás vyvolávají 
myšlenky na blížící se vánoční svátky. A nejen 
to! Bez ohledu na to, jakým způsobem je sla-
víme, jestli jsme věřící nebo ne, většina z nás 
cítí, že se o Vánocích dotýkáme něčeho, co 
by mělo být pro každého člověka posvátné: 
pozastavujeme se nad tajemstvím toho, co lidi 
sbližuje, co je dává dohromady tak silně, že 
se postup  ně stávají rodinou.

Doba adventu, doba čekání na narození 
 Ježíška, kreslí před našima očima obraz ženy 
ponořené myšlenkami do sebe, do nového ži-
vota tvořícího se v jejím nitru. V pozadí ženy 
stojí muž, otec. Žijeme ve světě plném shonu, 
starostí o zajištění našich naprosto základních 
potřeb, ve světě plném barevných atraktivních 
obrazů, množství neustále se měnících infor-
mací, ve světě, který upoutává naši pozornost 
na věci nabízející zábavu a příjemné prožitky. 
V tomto světě se statický obraz obyčejné dvo-
jice očekávající narození nového života na-
prosto ztrácí a nepřipadá lidem zajímavý. 
Avšak právě tento obraz o Vánocích oslovuje 
nejvíc, protože poukazuje na nejdůležitější 
a nejzákladnější potřebu člověka: milovat 
a být milován. 

Většina lidí se v období dospívání zabývá 
svými plány na život. Jsou různé, ale jeden 
prvek je vždy společný: chceme mít vedle 
sebe někoho, s kým budeme tento život sdí-
let, kdo nám bude oporou, kdo bude naplňo-
vat prostor samoty, která tak často zasahuje 

naše srdce. Život však ukazuje, že tato část 
našeho plánu na život je nejtěžší. O lásce si 
totiž myslíme, že přichází sama, ale teprve 
různé životní zkušenosti nám ukazují, že 

lásce je třeba se učit. Láska od nás vyžaduje 
souhlas s kompromisy, rezignaci na sebe 
sama, vyžaduje přinášení obětí. V lásce člověk 
často prochází vnitřním bojem.  

Při realizaci svých životních plánů věnu-
jeme mnoho času a sil zařizování světa, který 
je kolem nás. Tak často však zapomínáme 
na svět, který je v nás, na to, že k vytvoření 
silného vztahu lásky je potřebný čas a tiché 
naslouchání nitru druhého člověka. Ten 
vnitřní, skrytý svět nám o Vánocích připo-
míná Svatá rodina čekající na narození Je-
žíška: dívat se do sebe, vstupovat do svého 
vlastního já, věnovat čas obnovování vztahů 
spojujících nás s blízkými, udělat si čas 
na smíření, čas na odpuštění, čas na přijetí 
druhého se vším, co je v něm. Udělat si čas, 
aby člověk mohl doopravdy vstoupit do sebe, 
urovnat neurovnané, zahojit poraněné, poznat 
své vlastní bohatství a nabídnout to vše dru-
hému. 

Přeji vám všem dostatek síly, abyste se do-
kázali odpoutat od světa, který nás svou velice 
atraktivní nabídkou často odvádí od toho, co 
je nejdůležitější. Přeji vám všem dostatek síly, 
abyste dokázali vstoupit do skrytého světa 
v nitru člověka, který kráčí tímto životem 
spolu s vámi! Ať radost a pokoj betlémské 
stáje naplní i vaše srdce! 

P. Adam Lodek, administrátor farnosti Stodůlky
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Vánoční bohoslužby 
Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jakuba St. v Praze 13 - Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Út 24. 12. 
• 17.00 hod. – mše sv. vigilie Narození Páně

• 24.00 hod. – mše sv. Slavnost Narození Páně

St 25. 12. – Boží hod vánoční
•   8.00 hod. – mše sv. Slavnost Narození Páně

• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela

• 17.00 hod. – koncert Česká mše vánoční J. J. Ryby

Čt 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
•   8.00 hod. – mše sv.

• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela

Pá 27. 12. – Svátek sv. Jana Evangelisty
• 18.00 hod. – mše sv.

(žehnání vína a ochutnávka vína po mši sv. na faře)

So 28. 12. – Mláďátek betlémských 
• 18.00 hod. – mše sv.

(žehnání dětí, včetně ještě nenarozených)

Ne 29. 12. – Svátek Sv. Rodiny
•   8.00 hod. – mše sv. (obnova manželských slibů)   

• 18.00 hod. – mše sv. (obnova manželských slibů)

Po 30. 12. 
• 18.00 hod. – mše sv. 

Út 31. 12. 
• 23.00 hod. – mše sv. s prosbami o Boží požehnání 

do nového roku, po mši sv. malá oslava na faře              

St    1. 1. – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
•   8.00 hod. – mše sv.

• 18.00 hod. – mše sv.

V KOMUNITNÍM CENTRU SV. PROKOPA 
Út 24. 12. 
• 15.00 hod. –  mše sv. vigilie Narození Páně pro rodiny 

s dětmi

• 22.00 hod. – mše sv. Slavnost Narození Páně

St 25. 12. – Boží hod vánoční
•   9.30 hod. – mše sv. Slavnost Narození Páně

• 11.00 hod. – mše sv. Slavnost Narození Páně

• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela

Čt 26. 12. – Svátek sv. Štěpána
• 11.00 hod. – mše sv.

Pá 27. 12. – Svátek sv. Jana Evangelisty 
•   6.45 hod. – mše sv.

Ne 29. 12. –  Svátek Sv. Rodiny 
•   9.30 hod. – mše sv. (obnova manželských slibů)

• 11.00 hod. – mše sv. (obnova manželských slibů)

Út 31. 12.  
•   8.30 hod. –  mše sv. na poděkování za Boží požehnání 

v uplynulém roce

St 1.  1.  – Slavnost Matky Boží, Panny Marie  
•   9.30 hod. – mše sv.

• 11.00 hod. – mše sv.

V KOSTELÍKU SV. KŘÍŽE  VE STODŮLKÁCH - HÁJÍCH
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů 
č. 214, 225 Bílý Beránek)
Út 24. 12. – Vánoční bohoslužba 
• 14.00 hod.  

Sbor církve bratrské v Praze 13

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ CENTRUM
(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)
Ne 22.12. – Předvánoční bohoslužba 
• 10.00 hod. – nedělní bohoslužba 

• 16.00 hod. – Dětská vánoční slavnost aneb Děti dětem 

Rodiny ze sboru Církve bratrské vás zvou na předvánoční 

slavnost. Uslyšíte krátké vánoční zamyšlení a netradiční 

 divadélka na téma nadcházejících svátků v podání dětí.

• 19.00 hod. – večerní bohoslužba

Ne úplně tradiční bohoslužba s tématem: 

Vánoce – svátek slunovratu nebo narozeného Boha?

Ne 29. 12. – Poslední bohoslužba roku 
• 10.00 hod. FO
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Pyrotechnika může ohrozit lidi i zvířata
Vážená redakce,

předně dovolte, abych Vám poděkoval za dlouhodobou kvalitní přípravu 

STOPu. A také za to, že dáváte prostor zdánlivě obyčejným tématům, 

která se však dotýkají každého z nás. Jedním takovým by mělo být i pou-

žívání „zábavní“ pyrotechniky. Především advent se bohužel v posledních 

letech změnil z doby klidu a rozjímání na dobu dělbuchů a ne pořádku. 

Uvítal bych proto na stránkách STOPu alespoň malou osvětu, případně 

příspěvky na toto téma.

I když uživatelé pyrotechniky ohrožují především sami sebe možným 

zraněním či vážným úrazem, škody páchají také svému okolí. A to pře-

devším hlukem. Což dobře vědí všichni pejskaři, protože psi mají vyni-

kající sluch a při výbuších trpí. Na sídlišti je také mnoho citlivých zvířat 

a ptáků a v neposlední řadě starších lidí, které výbuchy nepříjemně le-

kají. Dále hrozí škody na majetku. Dělbuch v popelnici nebo mezi za-

parkovanými auty se může nepěkně vymstít. Uživateli pyrotechniky 

jsou často děti nebo skoro dospělí, kteří si zmíněné věci asi ani neuvědo-

mují. Zde by měla sehrát svoji výchovnou roli škola. Pokud je mi 

známo, legislativa povoluje používání pyrotechniky pouze na Silvestra 

a na Nový rok.  Pestrobarevné ohňostroje určitě na noční oblohu patří 

a dělají přelom roku zvláštním a magickým. Bezduché bouchání během 

adventu je ale něco  jiného.

Abych nekončil pesimisticky: Praha 13 je dobré místo pro život, o které 

se odpovědné osoby dobře starají. Proto věřím, že i v popsané oblasti dojde 

časem ke zlepšení a vzájemné soužití lidí i s přírodou bude harmonické. 

                                       Ing. Jiří Fator

Z VAŠICH DOPISŮ

Štědrý den jako noční můra?
„Paní doktorko, v tomto roce od nás odešel manžel k jiné ženě. 
 Zůstala jsem s dětmi sama, změnila práci a nevím, kam dřív sko-
čit. Jakžtakž žijeme. Bojím se ale Vánoc. Nejsem si jistá, že dokážu 
dětem koupit dárky, po kterých touží. Bojím se být s nimi sama. 
Všechny rodiny budou spolu, my budeme opuštění...“

„Moje žena si našla jiného muže. Vánoce bude trávit s našimi 
dětmi u babičky a dědy. Celá rodina. S ním. Jen vyměnila f igurky 
– mne za svého nového přítele. Já jaksi přebývám. Nevím, co budu 
dělat. Všichni známí budou trávit čas se svými rodinami. Je mi 
smutno...“

Vánoční čas je skutečně čas rodiny, pohody, vztahů. Naši představu 
ale od září systematicky přesvědčují média, že největší štěstí nás čeká, 
když koupíme co nejvíce dárků.

Samozřejmě víme, že štěstí není o množství a ceně dárků, ale 
o  pohodě mezi lidmi. Co když ale zrovna letos pohoda nebude? 
Máme představu, že všichni okolo láskyplně rozbalují vzájemná pře-
kvapení a jsou harmonicky šťastní. To je ale jen představa, málokdy 
shodná s realitou. Možná spousta vašich sousedů bude skutečně v ce-
lých rodinách, ale harmonie určitě nebude úplně všude. Kolik vrstev-
níků kolem nás má plnohodnotné kvalitní rodinné vztahy? Nejsou 
i někteří, kterým se také nepodařilo původní  rodinu s dětmi udržet? 
A jak oni tráví vánoční svátky?

Připravme se 
na danou situaci. Ze-
ptejme se otevřeně, 
jak po dobnou situaci 
řešili ostatní s podob-
nými problémy. In-
spirujme se. Pokud 
nás někdo pozve 
ke štědrovečernímu 
stolu, není třeba 
ohleduplně odmítat. 

Nepotřebujeme v sobě živit pocit křivdy a ublížení. Chceme svůj 
život co nejlépe žít dál. Možná naše přítomnost u našich známých, 
kteří nás pozvali, přinese něco pěkného i pro ně. Možná můžeme 
úplně změnit své zvyky a strávit Štědrý večer na večerní mši (ač 
jsme třeba ateisté) mezi ostatními lidmi. Možná se můžeme připra-
vit na další vánoční dny se skupinou známých na horách. Jde o úhel 
pohledu. Negativní pohled nám prožití svátků neulehčí. Když si 
připravíme plán, který může být jiný než „šťastná harmonická úplná 
rodina u stromečku“, nebudeme se cítit tak zle. Nenechme se otrá-
vit představou a diktátem normy a připravme si předem program, 
náplň, činnost, společnost tak, abychom se na  Vánoce mohli těšit, 
i když třeba letos nebudou úplně tradiční. 

Přeji příjemné prožití vánočních svátků všem čtenářům časopisu 
STOP.          PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 

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

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Stavba na cizím pozemku v novém občanském zákoníku
Vlastním malý domek, který bohužel není postaven na mém pozemku. Ma-

jitel pozemku mě nedávno navštívil s novým občanským zákoníkem v ruce 

a oznámil mi, že po Novém roce se stavba stane součástí pozemku. Bohužel, 

zaslechl jsem to samé a bojím se, že má majitel pozemku pravdu. Je možné, 

že bych mohl o svůj domek přijít? Může mě majitel pozemku vystěhovat?

Vážený pane,
v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku se s podobnými 
dotazy setkávám velmi často. Buďte klidný, i po lednu 2014  budete 
majitelem svého domu a nikdo Vás stěhovat nebude. Nový občanský 
zákoník se vrací ve svém ustanovení § 506 ke staré a osvědčené zásadě, 
že stavba je součástí pozemku. Lze tedy říct, že konstrukce pevně 
spjaté s pozemkem už nebudou věcmi samostatnými, ale budou tvořit 
právě součást pozemku. Tato zásada u nás platila až do roku 1950 
a je pravdou, že současná úprava, dle které majiteli stavby i pozemku 
mohou být dvě různé osoby, způsobuje často problémy. Vlastník po-
zemku pod Vaší budovou zřejmě ve svém studiu nového občanského 
zákoníku přehlédl ustanovení § 3055 odst. 1, které výslovně uvádí, že 
„stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavad-
ních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je 
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné 
od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
 nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, 

která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem 
pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky 
pozemku.“ Po Novém roce tak mohou nastat dva případy:

Pokud je stavba i pozemek ve vlastnictví jedné osoby, dnem účin-
nosti zákona se obě samostatné věci stanou věcí jednou – stavba se 
stane součástí pozemku. V případě jakýchkoli dispozic s pozemkem 
budete disponovat i se stavbou. 

Pokud stavba a pozemek mají rozdílné vlastníky, nestane se stavba 
vlastnictvím majitele pozemku. Přesto k jisté změně dojde – 
po Novém roce vznikne vlastníkovi pozemku předkupní právo 
ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku.

Důvod vzniku předkupního práva je zřejmý. V budoucnu tak bude 
moci stavba snáze splynout s pozemkem, neboť pokud bude kterýkoli 
z vlastníků prodávat svou věc (stavbu či pozemek), bude jí muset nej-
prve nabídnout druhému z vlastníků. I v případě, že toto předkupní 
právo nebude využito, zůstane zachováno a tuto povinnost bude mít 
i jakýkoli další vlastník. Jak jsem již zmínil, stavba bude součástí po-
zemku. V praxi je časté, že stavba jednoho vlastníka přesahuje malou 
částí na pozemek vlastníka jiného, například kvůli špatnému zaměření. 
Zákon proto zavádí nový pojem, tzv. přestavku a prohlašuje, že se takto 
zastavěná část pozemku stane vlastnictvím zřizovatele stavby. Podmín-
kou ovšem je, že vlastník této stavby stavěl v dobré víře, tedy rozhodně 
ne s vidinou rozšířit si svůj dům i o kus sousedovy zahrady.

Mgr. Jan Houser, advokát AK ROTT s.r.o., Musílkova 1311/5e, 

www.akrott.eu, jan.houser@akrott.eu, tel. 235 318 118

ODPOVÍDÁ PRÁVNÍK
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Václav Kopta pochází ze slavné rodiny. Dědeček Josef Kopta byl spisovatel, otec Pavel Kopta byl 

textař, překladatel a divadelní scénárista a strýc Petr Kopta byl český básník, překladatel, textař 

a signatář Charty 77. Václav zdědil v genech uměleckého ducha. Je to výborný herec, muzikant 

a textař. Podílel se na několika muzikálech, spolupracuje s předními českými zpěváky 

a koncertuje. V poslední době u něho převládá herecká profese. Hraje v divácky úspěšném seriálu 

Gympl, od ledna začne natáčet pro Českou televizi nový sitkom a měl právě premiéru nového 

divadelního představení Lháři, kterou v lednu uvede KD Mlejn. 

Když se podívám na výčet vašich profesí, která z nich 
vás baví nejvíce?
Dělám toho tolik, protože mě to baví a živí 
zároveň, ale kdybych měl říct, co mě baví nej-

víc, tak je to v poslední době asi herectví, pro-
tože mám štěstí na krásné role a to je u herců 
vzácný životní úsek. 

Vaši hereckou kariéru odstartoval film Sněženky 
a Machři. Jste taky tak romantický jako postava 
Radka, kterou jste ve filmu ztvárnil?
Sněženky a machři – to je moje požehnání 
a prokletí zároveň. Vždycky, když vidím toho 
anorektického blonďáčka, jak zoufale zápasí 
o přízeň krásné Mariky, mám pocit, že se 
dívám na někoho úplně cizího. A to bychom 
si s Radkem Převrátilem měli být sakra blízcí. 
Ale moje povaha je opravdu jiná než ta fil-
mová. Jsem v zásadě veselý chlapec a radši 
lidi bavím, než abych je unavoval citáty slav-
ných filozofů. 

S vaší ženou Simonou Vrbickou jste se poznali už 
na konzervatoři. Teď spolu hrajete v představení 
Lháři, prý poprvé od školy. Jak se vám se ženou 
 spolupracuje? A jak vám tato spolupráce ovlivnila 
soukromý život?
Se Simonou jsme tak dlouho, že mám někdy 
pocit, že se známe už z minulých životů, 
takže nás nemohla „rozhodit“ ani spolupráce 
na Lhářích. Navíc je to báječná komedie 

a už na zkouškách jsme se bezvadně bavili. 
Jsme ve svých profesních životech každý 
jinde, a tak bylo fajn společně posnídat a vy-
razit na zkoušku. A přiznám se, že se docela 

těším i na společné zájezdy, kterých jsme 
 samostatně odjezdili spousty, ale spolu ještě 
žádné.

Máte dvě dcery, Janu a Františku. Zdědily umělecké 
nadání po rodičích a vůbec po předcích? Čemu se 
rády věnují?
Momentálně se rády věnují svému dospívání 
a průběžné tortuře svých rodičů. Jsou zkrátka 
v pubertě a jejich budoucnost se teprve začíná 
rýsovat, ale u obou je vliv předků už teď 
 patrný. Rozhodně se ale s manželkou nechys-
táme je nějak výrazně ovlivňovat – život 
ukáže.

Jak nejradši relaxujete a kterým sportům 
se věnujete?
Ze sportů je to cyklistika a tenis, se kterým 
jsem se v téhle sezoně moc nepotkal, pro-
tože jsem měl poraněné vazy v koleni. 
 Ptáte-li se na relax, pak je to jednoznačně 
sauna a plavby na naší lodi, kterou jsme si 
pořídili místo chalupy. Na tu nám už zkrátka 
nezbýval čas.

Slyšela jsem o vaší zálibě v autobusech. Prý si děláte 
i řidičák na autobus. Je to pravda?
Ano, autobusy jsou mou celoživotní vášní, ale 

ten řidičák je pořád jen v rovině nesplněných 
snů. Čas – to je ten bídák, kvůli kterému ještě 
nesvírám volant svého milovaného RTO 
(slavný autobus československé výroby).

Představení Lháři jste zkoušeli v KD Mlejn. Jak se 
vám ve Mlejně líbí? Navštěvoval jste ho i před 
 rekonstrukcí v dobách bigbeatové éry?
Mlejn jsem znal jen z vyprávění, protože jsem 
své muzikantské roky prožíval spíš v Malos-
transké besedě a Na Chmelnici. Můj dojem 
z něj je ale báječný. Atmosféra, vybavení, zá-
zemí a vstřícnost všech zaměstnanců, to vše 
dělá ze Mlejna ohromné místo nabité pozi-
tivní energií. Byla radost tu zkoušet a určitě 

se sem budeme rádi  vracet.

Neplánujete tam v budoucnu třeba 
 nějaký koncert?
Kulturní dům Mlejn skýtá spoustu 
možností, takže uvidíme... 

Mluvili jsme o vašem novém představení 
Lháři. Proč byste ho našim čtenářům 
 doporučil? 
Protože je to skvělá komedie plná 
anglického, poněkud černého hu-
moru. Má švih, eleganci, vkus a str-
hující tempo. Dalším důvodem, 
proč diváky na Lháře pozvat, je 
skvělé obsazení – za všechny bych 
jmenoval nestárnoucí Janu Šulco-
vou a z těch mladších svého kolegu 
na scéně i v uniformě londýnských 
Bobíků – Vojtu Záveského. O něm 
čtenáři jistě brzy uslyší, protože je 
to velice talentovaný a pracovitý 
mládenec.

Jaké pracovní projekty vás čekají?
Pomalu se chýlí ke konci televizní 
seriál Gympl, ve kterém jsem skoro 
dva roky hrál školníka Kulicha. 
Na Vánoce by měl jít do kin film Ji-
řího Vejdělka Něžné vlny, ve kterém 
jsem si střihnul roli udavače – 

 zelináře Ticháčka. A od ledna začínám natá-
čet nový seriál Kancl, kde mi režisér Milan 
Šteindler svěřil hlavní roli. Do toho píšu dva 
veliké muzikály a chystám CD s Luckou 
Bílou. Je toho hodně, ale na všechno se těším, 
protože si umím práce vážit. V naší branži 
může být všechno velice rychle jinak.

Žijete na pražské Hanspaulce, což je krásná čtvrť. 
Jak se vám líbí Praha 13?
Hanspaulku mám rád, žiju tu celý život, je to 
můj domov. Na Praze 13 se mi líbí, že má vý-
bornou infrastrukturu, obchody, kina a záro-
veň hodně zeleně. 

Máte nějaké vánoční přání?
Hlavně abych nezažil na Štědrý den takový 
nervák, jako strážníci Blunt a Gobel ve hře 
Lháři... Ostatně, pokud jste Lháře neviděli 
na premiéře, přijďte se podívat 30. ledna – 
stojí to za to! 

Co byste do nového roku popřál obyvatelům 
Prahy 13?
To, co přeji všem Pražanům – aby naše město 
rostlo do krásy a aby ti, kteří ho z naší vůle 
spravují, měli méně drzosti a více odvahy 
plnit své předvolební sliby!            Rozálie Víznerová

Václav Kopta s Vojtou Záveským v komedii Lháři

FO
TO

: V
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herec a muzikant s vášní pro autobusy
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Sport

První letošní extraligové vítězství
Volejbalový klub ČZU Praha oslavil v sobotu 2. listopadu své první 
vítězství letošní extraligové sezony. V zápase třetího kola Uniqa 
 volejbalové extraligy mužů zvítězil na domácí palubovce nad týmem 
SK Volejbal Ústí nad Labem ve třech setech 25:19, 25:7 a 25:20 
s  celkovým výsledkem 3:0. „Dnes jsme potřebovali především zvítězit 
a zároveň potvrdit výkonnost z předchozích kol, což se nám podařilo,“ 
raduje se z vítězství hlavní trenér ČZU Praha Jan Malina a dodává: 
„Soupeře jsme přehráli kvalitním servisem, v prvním a druhém setu 
pak dobrou obranou.“                    Nikola Štefková

Raketový zápis
Všichni budoucí prvňáčci, kteří se zapíší do 1. třídy 
v ZŠ Klausova a od zimního trimestru se přihlásí 
do kurzů tenisu, které ve škole pořádá Tenisová 

škola Tallent, obdrží při zápisu tenisovou raketu Head zdarma. 
Více informací na 777 260 262, www.tallent.cz.            

        Roman Spousta

Skákejte radostí
Jumping® Praha 
je akreditované 
 jumping centrum 
v Praze 13 (v prostoru 
fitnessbalance ve spor-
tovní hale Bellušova) 
pod vedením  Karolíny 
Čížkové. Jumping je 
skupinové cvičení 
na speciálních tram-
polínkách za dopro-
vodu motivující 
hudby. Zlepšuje fyzic-
kou a psychickou 
kondici jednoduchým 
a zábavným způso-
bem. Podstatou pozi-
tivního dopadu tohoto 
programu jsou kombi-
nace rychlých a poma-

lých poskoků, dynamických sprintů, silových prvků i významného 
strečinku. Jednotlivé cviky i jejich souslednost jsou pečlivě připravené, 
mají vlastní význam a řád. Jumping zvyšuje kapacitu plic pro dýchání, 
tkáňové zásobení kyslíkem, působí proti depresi a stresu, pomáhá sni-
žovat krevní tlak i hladinu cholesterolu a triglyceridů... 
Více na www.jumpingpraha.cz.                              Karolína Čížková

Týden stolního tenisu

V týdnu od 11. do 18. října proběhlo ve FZŠ Trávníčkova  obvodní kolo 
POPRASKu ve stolním  tenise. Velkou pochvalu zaslouží všechna 
 vítězná družstva. V kategorii dívek 8. a 9. tříd (Katka  Kotr čová, Katka 
Švandrlíková, Dominika  Zachařová) a v kategorii 4. a 5. tříd (Gabriela 
Vejvodová, Antonie Kelnárová,  Kateřina Vejvodová). Družstvo chlapců 
v kategorii 4. a 5. tříd, které rovněž obsadilo 1. místo, hrálo ve složení 
Petr Hrdlička, Marek  Pokorný, Jan Berka a Jiří Nesvačil. Blahopřejeme.                                    

         Jaroslav Lapáček, vedoucí trenér

Proběhněte ze Silvestra do Nového roku! 
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně zváni 
na poslední sportovně-společenskou akci v České republice v letošním 
roce. Přijďte se aktivním pohybem důstojně rozloučit se starým rokem 
a zároveň naplnit motto: Jak na Nový rok, tak po celý rok! 

V úterý 31. 12. 2013 ve 23.50 hod. bude u Nepomuckého rybníka 
v Centrálním parku Prahy 13 odstartován Silvestrovsko-novoroční 
běh v podobě běhu (chůze) na čtyřkilometrové trati. Prezentace je 
od 23.00 do 23.40 hod. Muži a ženy soutěží ve věkových kategoriích 
po deseti letech. 

Vítěz a ostatní běžci jsou očekáváni v cíli „až“ 1. ledna 2014. 
Na všechny účastníky čeká originální účastnická medaile, symbolický 
přípitek šampaňským, vánočka a silvestrovská tombola. 

Záštitu nad akcí převzali olympijský vítěz 
v moderním pětiboji David Svoboda a svě-
tová rekordmanka v běhu na 800 m Jarmila 
Kratochvílová. Závod je zařazen do seriálu Běh metropole a každý tak 
může svojí účastí podpořit Prahu 13 v dlouhodobé soutěži o nejspor-
tovnější městskou část Prahy.

Startovné při platbě do 27. 12. je 180 Kč, později 230 Kč. Propozice 
závodu najdete na www.czechbigman.cz/propozice-zavodu, další 
 informace na www.czechbigman.cz. 

Těším se na osobní setkání na startovní čáře.     
   Roman Jaroš, ředitel závodu 

e-mail: rteam@czechbigman.cz, tel. 603 937 898
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Pomáhají druhým

Alma a Helppes 
získaly prestižní tituly  

Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo v Rytířském sále Senátu ČR slav-
nostní udílení ocenění Neziskovka roku 2013 pro nejúspěšnější ne-
státní neziskovou organizaci. Ceny se předávaly ve čtyřech kategoriích 
– nejúspěšnější malá, střední, velká NNO a cena veřejnosti. O pres-
tižní titul se ucházelo více než 120 neziskových organizací působících 
v České republice. Cenu společnosti KPMG Česká republika pro nej-
úspěšnější malou neziskovku získalo Centrum ALMA, o.p.s., podpo-
rované i MČ Praha 13. Centrum ALMA, o.p.s., se zabývá poraden -
skou, konzultační a informační činností pro ženy, které mají problém 
se zneužíváním alkoholu. Pomáhá jim vrátit se zpět do  plného života. 
Cenu veřejnosti získalo občanské sdružení Helppes, Centrum výcviku 
psů pro postižené.                       Veronika Zuščíková

Klub JednaTrojka 
v prosinci
Klub se nachází v Centrálním parku v ulici K Zahrádkám (blízko bus 
zastávky Mládí a metra Luka). Je otevřený každé pondělí, úterý 
a středu od 14 do 20 hodin. Dětem a mládeži ve věku 13 – 19 let 
z Prahy 13 nabízí možnost aktivního trávení volného času. K dispozici 
je sportovní a výtvarné vybavení, internet i příjemné posezení. Klub 
poskytuje bezplatné informace, podporu a pomoc v životních téma-
tech dospívajících (škola, rodina, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, 
pomoc s hledáním brigády a nabídka doučování). 

Téma měsíce: Vánoce
Program:
po    2. 12.  –  Mikulášská – MeetFactory 
út    3. a st. 4. 12.  –  Dny naruby 
po   9., út 10. a st 11. 12.  –  Vánoční dobroty... a tak...  
po 16., út 17. a st 18. 12.  –  Vánoční výtvarná dílna 
po 23. 12.  –  Zavřeno – dovolená
út 24. a st 25. 12.  –  Zavřeno – svátky
po 30. a út 31. 12.  –  Zavřeno – dovolená
Změna programu vyhrazena. 
Tel. 775 610 002, facebook: klub jednatrojka.

                        Těší se na vás Lucka, Eliška a Ivča

KrokSem – obchůdek s výukou
Na začátku srpna byl v budově polikliniky na Velké Ohradě otevřen krá-
mek KrokSem, kde hendikepovaní nabízejí své ručně vyráběné výrobky. 
Ke kladům patří i bezbariérový přístup a vnitřní prostory, které jsou také 
přizpůsobeny vozíčkářům. Celý projekt se podařilo uskutečnit díky 
 záštitě neziskové organizace Octopus – Asociace pro vzdělávání, sport 
a kulturu o. s. Prostory pomohl zajistit Úřad městské části Praha 13.

Naleznete zde předměty vytvořené artyčokovou metodou, háčko-
vané čepice a dečky, šperky z fima, pletené šály, glycerinová mýdla, 
 vyšívané obrázky, ručně vyráběné malované svíčky, menší obrazy, ko-
rálkové ozdoby a mnoho dalších. V současné době je již část výrobků 
zaměřena na vánoční čas, celoročně ale nabízí velký sortiment, který 
se neustále rozšiřuje.

Zároveň zde zakladatelka KrokSem Markéta Petráčková pořádá 
kurzy artyčokové metody, vyšívání a háčkování. Lekce probíhají v při-
lehlé dílně a lze je domluvit individuálně či pro skupiny. Vyučující vás 
seznámí se základy a principy metody, poskytne potřebný materiál 
a trpělivě vás povede krok za krokem.

Při návštěvě obchůdku budete jistě mile překvapeni, neboť vám 
představí zručnost, kreativitu a nezdolný elán postižených spolu-
občanů.                     Antonín Krejčík

Rakovina se týká nás všech
Občanské sdružení Amelie poskytuje psychosociální podporu lidem 
s onkologickým onemocněním a jejich blízkým. V Centru Amelie 
Praha se jim věnují psychoterapeuti a sociální pracovníci. Centrum 
nabízí služby jako individuální a rodinné konzultace, sociální pora-
denství, skupinové aktivity, jejichž cílem je poskytnout lidem s onko-
logickou nemocí a jejich blízkým pomoc při překonávání problémů, 
které s sebou nemoc přináší. Služby jsou poskytovány bezplatně. 
Od ledna zveme širokou veřejnost na pravidelný program „Tematické 
měsíce“. Každý měsíc se budeme věnovat konkrétní onkologické 
 diagnóze. Podrobný program naleznete na webových stránkách.

Amelii můžete kontaktovat osobně na adrese Šaldova 15 (vchod 
z ulice Sokolovská), Praha 8 - Karlín, vždy v pondělí od 10 do 16 hod 
nebo v úterý a ve středu od 10 do 17 hodin. Více informací získáte 
také na tel. 283 880 316, 739 001 123 a na www.amelie-os.cz.

                                         Kateřina Kociánová

Za Centrum Alma převzala ocenění ředitelka Kateřina Halfarová. 

Zdravotní cvičení 
(nejen) pro seniory
Občanské sdružení Senior Fitnes pořádá od konce září zdravotní cvi-
čení pro seniory i další zájemce. Hodinové cvičení se koná každé pon-
dělí v KD Mlejn ve Stodůlkách od 9.30 a poté od 10.40. Na cvičení 
není potřebná rezervace, cena je 40 Kč za hodinu.

Přijďte si s námi zacvičit pro zlepšení své fyzické kondice, odstra-
nění bolestí zad, zlepšení rovnováhy a psychické pohody.

Naši cvičitelé dobře rozumí vašim potřebám. Bližší informace podá 
Hana Borčevská, tel. 720 689 939, e-mail: seniorfitnes@seznam.cz.

Zájemci se mohou také účastnit odborně vedeného cvičení v ba-
zénu v Radlicích každý pátek od 12.00 do 13.00, rovněž za 40 Kč, 
nebo se zapojit do aktivit Senior fitnes, které jsou inzerované na 
www.seniorfitnes.cz. K aktivitám náleží i výuka jazyků (angličtina 
od začátečníků až po pokročilé), bridže a další akce. Více na 
tel. 731 496 672, www.seniorfitnes.cz.             Hana Borčevská a Miloslava Srbová

stop 10_str1-17M.indd   15stop 10_str1-17M.indd   15 25.11.13   19:3525.11.13   19:35



 PROSINEC 2013 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22716

  Prevence

Nenechte si zkazit adventní čas
Předvánoční shon, davy nakupujících, tlače-
nice u pokladen a přeplněná parkoviště 
u  nákupních center jsou pravým rájem pro 
zloděje. „Strážníci Obvodního ředitelství 
městské policie Praha 13 budou ve zvýšené 
míře preventivně působit v nákupních cent-
rech a jejich okolí, kde hrozí největší riziko 
krádeží. Nicméně je důležité, aby sami ob-

čané měli na paměti alespoň základní prin-
cipy předcházení majetkové trestné činnosti 
a nenechávali vše na strážnících. Ti nemohou 
být najednou všude,“ říká ředitel Obvodního 
ředitelství městské policie Praha 13 Hynek 
Svoboda. 

Jednou z nejdůležitějších věcí je nenechat 

tašku s penězi nebo i nákupem bez dozoru. 
Mnohokrát se stane, že občan nakupuje 
v jedné části obchodu a nákupní vozík i s taš-
kou nechá o několik metrů dál, často i tam, 
kde už jej nemá v dohledu. Původní myš-
lenka, že se nebude s vozíkem proplétat davy 
v obchodním centru, se najednou změní v ná-
vštěvu policejní služebny s nahlášením odci-

zení peněz, často i dokladů. 
Dalším nezbytným opat-

řením proti zlodějům je ne-
nechávat žádné věci vidi -
telně v autě na parkovišti 
u obchodního centra. 
„I zdánlivě nepodstatná ma-
ličkost, jako je taška na zad-
ních sedačkách může na 
zloděje působit jako po-
zvánka do vozidla,“ říká ře-
ditel Hynek Svoboda. Co 
na tom, že zloděj v tašce ne-
najde zhola nic a z vozidla 
není co odcizit. Už jen ta 

nepříjemnost s rozbitým okénkem a prohle-
daným vozidlem je zbytečná. 

Samozřejmě je také důležité při odjezdu 
na zimní dovolené a návštěvy zabezpečit 
v největší možné míře vaše domovy, abyste 
po návratu nezjistili, že dárky od Ježíška 
 odnesl zloděj a vzal si i něco navíc. „Stráž-

níci městské policie v adventním období řeší 
i různé kuriózní případy, například stížnosti 
na zacházení s kapry a vánočními stromky 
na trzích a prodejních místech,“ dodává ře-
ditel Svoboda. S koncem roku jsou spojeny 
oslavy, především odpalování ohňostrojů 
a popíjení alkoholu. Občané by měli mít 
na paměti, že obě tyto činnosti regulují 
právní předpisy hlavního města Prahy. 
 Ohňostroje je možné bez povolení odpa-
lovat 31. prosince a 1. ledna, jinak pouze 
na místech uvedených v příloze obecně 
 závazné vyhlášky 11/2008 Sb., nebo 
na  základě povolení úřadu městské části 
a hasičského záchranného sboru. Popíjení 
alkoholu na veřejných prostranstvích je 
upraveno obecně závaznou vyhláškou 
11/2013 Sb. a to tím, že vymezuje místa, 
kde je konzumace alkoholických nápojů 
 zakázána. 

Porušení těchto právních předpisů jsou 
strážníci oprávněni projednat v blokovém 
 řízení, popřípadě je oznámit příslušnému 
správnímu orgánu. „Všem občanům a ná-
vštěvníkům Prahy 13 přeji jménem svým 
i jménem našich strážníků bezproblémové 
adventní nákupy a přípravy, klidné prožití 
vánočních svátků a vstup do nového roku 
pravou nohou,“ uzavírá ředitel Svoboda.

Milena Bližňáková, kancelář ředitele MP hl. m. Prahy

INZERCE
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Z policejního deníku
 ■ Dne 7. listopadu v dopoledních hodinách využil ne-

známý pachatel chvilkové zdravotní indispozice ženy 

při nákupu a odcizil jí z kabelky peněženku s osobními 

 doklady a finanční hotovostí. Způsobil jí škodu ve výši 

1 000 Kč a spoustu dalších starostí s pořizováním nových 

dokladů.

 ■ Ve středu 6. listopadu v odpoledních hodinách došlo 

ke krádeži v podzemní garáži jednoho z našich obchod-

ních domů. Zatím neznámý pachatel odcizil ze zavazadlo-

vého prostoru vozu Škoda Octavia počítač s příslušenstvím 

a cestovní kufr s osobními věcmi. Majiteli způsobil škodu 

téměř 50 000 Kč.

 ■ Nezjištěný pachatel odšrouboval mezi 31. říjnem 

a 6. listopadem v ulicích Srnčí a K Opatřilce kryty 

u 10 lamp veřejného osvětlení a odcizil z nich elektrické 

kabely v hodnotě 20 000 Kč. Škoda na poškozených lam-

pách byla odhadnuta na 30 000 Kč.

 ■ Dne 31. října v podvečerních hodinách využil neznámý 

pachatel nepozornosti ženy na parkovišti obchodního 

domu a z otevřeného zavazadlového prostoru vozidla jí 

odcizil volně položenou koženou kabelku s peněženkou, 

osobními doklady, doklady od vozidla, finanční hotovostí, 

platebními kartami a mobilním telefonem. Způsobil jí tak 

škodu ve výši 30 000 Kč.

 ■ V pondělí 28. října dopoledne odcizil neznámý pacha-

tel v autobuse linky č. 174, jedoucím ze zastávky Luka 

do zastávky Vypich, jinému cestujícímu ze zadní kapsy 

kalhot peněženku s osobními doklady, hotovostí a pla-

tební kartou a způsobil mu tak škodu ve výši téměř 

10 000 Kč.

 ■ Dne 26. října dopoledne odcizil neznámý pachatel 

v Helsinské ulici uzamčené černé jízdní kolo Giant s nosi-

čem a blatníky v hodnotě 17 000 Kč. 

 ■ Neznámý pachatel využil 28. října mezi čtvrtou a pátou 

hodinou ranní spánku ženy v nočním autobusu linky 508 

a mezi zastávkami Anděl a Oistrachova jí odcizil kabelku, 

čímž jí způsobil škodu téměř 5 000 Kč. Žena měla v ka-

belce peněženku, osobní doklady, peníze a platební kartu.

Všem čtenářům přeji jménem policistů Místního oddělení 

Policie ČR Stodůlky klidné a ničím nerušené Vánoce a pevné 

zdraví v novém roce.            Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra

Jednotka v akci
V rámci výcviku se členové výjezdové jednotky zúčastnili 9. listopadu 
pravidelné stáže na hasičské stanici č. 7 v Jinonicích. Během služby 
se rozezněl signál k výjezdu dvakrát. Při prvním likvidovaly jednotky 
na Smíchově tlakovou vodou požár odpadu v plastovém kontejneru. 
Kontejner byl požárem zcela zničen, škoda je 7 000 korun. Podruhé 
byly jednotky vyslány k dopravní nehodě dvou osobních automobilů 
na Plzeňské ulici. Příslušníci jednotky provedli opatření proti vzniku 
požáru, uniklé ropné produkty zasypali sorbentem a zraněná osoba 
byla předána záchranné službě. 

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody 
do roku 2014 přejí členové našeho sboru.   Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Úspěšný podzim mladých hasičů     
Od září se třeboničtí mladí hasiči připravovali na závody, ať už to 
byly soutěže v požárních útocích, závod požární všestrannosti nebo 
běh na šedesát metrů s překážkami. Pro nové družstvo přípravky to 
byl trénink na festival přípravek. Nevedli jsme si špatně a v požár-
ních útocích jsme dopadli nejlépe na domácí půdě. V hlavní pod-
zimní soutěži – Závodu požární všestrannosti – obsadili ti mladší 

krásné 8. a 9. místo a starší 13. místo. Medailový úspěch naše 
 přípravka předvedla, když si z festivalu přivezla stříbrné medaile 
a pohár. V zimním období nás čeká tělocvična a příprava na jarní 
kola soutěží.
Za celý sbor bychom vám chtěli popřát krásné prožití vánočních 
svátků a vše nejlepší do nového roku 2014.          Marta Horáková, SDH Třebonice

HASIČSKÉ OKÉNKO

Poděkování poctivému nálezci
Prostřednictvím měsíčníku STOP si dovolujeme upřímně poděkovat 
panu Jiřímu z Trávníčkovy ulice, který nezištně vrátil nalezený mo-
bilní telefonní přístroj zn. Samsung. Přestože telefonní přístroj měl 
značnou hodnotu, nálezce neváhal a nalezenou věc bez okolků pře-
dal na jednu z našich okrskových služeben. Nález bude předán pro-
střednictvím policistů jeho majiteli. Chování a jednání pana Jiřího 
by mělo být samozřejmostí. Nicméně podle našich dosavadních zku-
šeností jde spíše o výjimku, přestože zatajení nálezu je protiprávním 
jednáním.

Celostátně hledaný muž spal pod mostem
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhla součinnostní akce 
s kurátorkou Úřadu MČ Praha 13, která byla zamě-
řena na kontrolu osob bez domova. V rámci prová-
děné akce nalezli strážníci pod jedním z přemostění 
Jeremiášovy ulice spícího muže. Prověrkou na místě bylo zjištěno, že 
třicetiletý muž z okresu Tábor je pro podezření z trestné činnosti ce-
lostátně hledanou osobou. Muž skončil na místním oddělení Policie 
ČR Stodůlky.            Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Pozor na zábavní pyrotechniku 
Hasiči a zdravotníci na konci každého roku vyjíždějí k požárům 
i těžkým zraněním způsobeným nesprávným používáním zábavní 
pyrotechniky. Opakovaně dochází k zapálení popelnic, kontejnerů, 
travních porostů a okrasných keřů, ale i odstavených aut. Objevují 
se případy vyhořelých balkonů a bytů, do kterých vletěly zapálené 
světlice nebo rakety. Rozhodně nikdy nepoužívejte podomácku 
 vyráběnou, necertifikovanou pyrotechniku, která představuje nej-
větší nebezpečí. Používejte zásadně jen schválenou pyrotechniku 
s českým návodem a důsledně dodržujte bezpečnostní předpisy, 
 zejména bezpečný odstup všech osob, dostatečnou vzdálenost 
od budov a stromů a směr odpálení. Současně upozorňujeme, že 
používání petard, rachejtlí a ohňostrojů je v Praze povoleno pouze 
31. prosince a 1. ledna.                Z materiálů Hasičského záchranného sboru 
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PÁNSKÉ OBLEKY 
FA PETR STREJC

ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE DO PLASTOVÝCH OKEN, 

VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ ŽALUZIE

 dřevěné žaluzie  látkové rolety  sítě proti hmyzu

 lamelové dveře  garnýže a záclonové pojezdy

 výsuvné markýzy  zastínění teras, slunečníky

 čištění vertikálních žaluzií

 předokenní bezpečnostní rolety

 montáž doplňků VELUX

 zaměření – montáž – zdarma

602 742 781   
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

Přijmu nové distributory na 
roznos STOPu.

Bližší informace na 
tel. 603 728 140

INZERCE

Rybník byl můj dětský sen
Snad každý Čech si spojuje předvánoční čas s výlovy rybníků a Vánoce 

pak s rybami. Rybníkářství má u nás dlouholetou tradici, která sahá až 

do 12. století. Kaprům se u nás dařilo, a tak české rybníkářství dosáhlo 

postupně co do produkce kaprů a počtu rybníků předního místa 

v Evropě. My jsme se na jeden výlov zajeli podívat. Nezvolili jsme však 

jižní Čechy a výlov krále rybníků Rožmberka, ale vypravili jsme se 

do Dlouhoňovic na Orlickoústecku za panem Milanem Plundrou, 

majitelem rybářství, jehož historie čítá dvě desetiletí.

Jak jste se dostal k tomuto druhu podnikání? 
Počátek vzniku našeho rybářství sahá do roku 1993, kdy jsme koupili 
Čermenský rybník a začali s chovem sladkovodních ryb. Postupně 
jsme se snažili získávat další rybníky tolik potřebné pro tento druh 
specifického podnikání. Dnes hospodaříme na 23 hektarech vodní 

plochy. Zaměřujeme se především na chov kaprů, který doplňujeme 
chovem štik, tolstolobiků, sumců, amurů... 
Splnil se tak jeden velký sen, sen mého otce, který s touto myšlenkou 
přišel jako první, a až mně se ji podařilo naplnit. Vždy jsme byli s bra-
trem k přírodě, rybníkům a rybám vedeni a sen mého otce se tak po-
stupně stal i snem mým. Minulý režim otci ale dovoloval o takových 
věcech pouze snít. Když po revoluci rybník, který se nám moc zamlou-
val, ale „hospodařilo“ na něm JZD, vrátili původní majitelce, koupili 
jsme ho. Tento specifický druh podnikání jsem až do letošního roku 
provozoval pouze jako vedlejší činnost a postupně jsem se snažil roz-
víjet a nabývat tolik potřebné zkušenosti. Až dnes se rybářství věnuji 
naplno. 

FO
TO

: D
AV

ID
 S

IL
BE

R

Rybník jste koupili v roce 1993. Kdy byl první výlov?
Po koupi rybníka jsem nasadil násadu a za dva roky byl první výlov. 
Dnes produkuji kapry od plůdku až k tržní rybě, což trvá čtyři až pět 
let. Každý rok je nasazuji do většího rybníka, až nakonec skončí v tom 
hlavním, kterým všechno začalo, v Čermenském. V roce 1997 přišla 
velká povodeň a došlo dokonce k částečnému přelití hráze. Dovedete 
si asi představit, jak jsem byl „populární“, přitom všichni pamatujeme 
její rozsah. Rybník už má naštěstí za sebou celkovou rekonstrukci, 
o kterou jsem vzhledem k jeho špatnému technickému stavu osm let 
usiloval. Bylo to nezbytné nejen z hlediska hospodaření na rybníce, ale 
především kvůli bezpečnosti. Výpustní zařízení z 15. století, špatný 
stav bezpečnostního přelivu, prosakující hráz a neuvěřitelných 25 000 
tater sedimentu, to byl stav před rekonstrukcí.

Co všechno může ovlivnit výsledek vašeho snažení?
Rybníkářství je zkrátka zemědělství, takže při práci se živými tvory si 
nelze všechny věci úplně nalinkovat. Výsledek ovlivňuje především to, 
jak je studený či teplý rok. Kapr přijímá potravu především v teplých 
měsících roku, a když přijde jaro o měsíc později, jako tomu bylo na-
příklad letos, je to na přírůstcích opravdu znát. Dalšími faktory jsou, 
jak ryba komoruje (přezimuje), jak moc nebo málo prší, správné dokr-
mování, ale i pytláci nebo vodní predátoři. 

Vaše práce je krásná, ale také fyzicky namáhavá. Jak všechno zvládáte?
Je nás šest Plundrů, což je dobrý základ. Navíc máme skvělé kama-
rády. Když je potřeba, a to zejména při výlovech, pomohou. A otec, 
který už není mezi námi, ten nás všechny shora řídí. Práce na výlovech 
je opravdu náročná, navíc někdy v dost extrémních podmínkách 
a za nepříznivého počasí. Za to jsem však většinou rád, protože pro 
ryby je lepší drobný deštík, než slunečný den s 20 stupni, jak tomu 
bylo letos. 

A co nějaké obzvlášť pěkné úlovky, byly?
Za zmínku stojí dva zlatí sumci, ti mají 1,5 metru nebo třeba kapři 
nad 10 kilo. Ty ale vracíme do vody, jsou to zkrátka už stálí obyvatelé 
rybníka.

Jaké máte plány na příští rok?
Chtěl bych otevřít malou prodejnu s celoročním prodejem čerstvých 
ryb a rádi bychom pro zpestření získali ještě rybník na sportovní ry-
bolov. Tam bychom dali ty naše trofejní ryby. A protože naši sportovní 
rybáři budou vracet ryby do vody, neskončí tak na pekáči a udělají ne-
všední zážitek mnoha dalším rybářům.

Zajdete si na ryby jen tak pro zábavu?
Za poslední dva roky se mi to nepodařilo, ale slíbil jsem sobě i kama-
rádům, že to změním a že brzy vyrazíme.

A co zlatá rybka, ta vám v síti ještě neuvízla?
Zlatí sumci, ti ano. Ale rybka, tu má každý rybář jen vysněnou.

Co byste si přál, kdyby se přece jen objevila?
Aby nám vydrželo pracovní nadšení a všechno šlo alespoň tak, jako 
doposud, aby bylo mezi lidmi méně závisti a zloby a hlavně zdraví 
sobě a celé rodině.                                        Eva Černá 

Milan Plundra se syny Tomášem, Milanem a uloveným zlatým sumcem
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Ekologická výchova již odmalička
Možná vás to překvapí, ale divadelní předsta-
vení pro mateřské školy s názvem O zvířát-

kách a loupežnících mělo ekologický obsah. 
Představení divadla Kapsa se konalo 14. listo-

padu ve Spolkovém 
domě a v rámci ekolo-
gické výchovy se ho 
 zúčastnilo na 400 dětí 
z místních mateřských 
škol. Výchovná předsta-
vení zaměřená na eko-
logii a třídění odpadu 
pořádá odbor životního 
prostředí pravidelně již 
několik let a dětem se 
moc líbí. 

    Eva Beránková, OŽP

Kam pro kapry 
a vánoční stromeček?
Přehled prodejních míst (povolený prodej k 22. 11. 2013)

Prodej kaprů
Ovčí hájek – u západního vestibulu 

st. metra Nové  Butovice         
21. – 23. 12. 

Mukařovského – atrium 

OC Luka                
21. – 23. 12. 

Šostakovičovo nám. – u pošty 

v Hábově ulici  
21. – 23. 12. 

Archeologická – před st. metra Lužiny        19. – 23. 12. 

Prusíkova – chodník před nákupním 

střediskem
19. – 23. 12. 

Netopýří noc 
Koncem září dostali žáci druhého stupně ZŠ 
Mládí příležitost účastnit se komentované 
přednášky a následného pozorovaní netopýrů 
v přírodní rezervaci Divoká Šárka. Naší prů-
vodkyní byla členka České společnosti pro 
ochranu netopýrů Dita Weinfurtová.

V České republice žije celkem 27 objeve-
ných druhů netopýrů a my jsme během jed-
noho večera viděli tři z nich. Netopýra zrza-
vého, dlouhouchého a vodního. Netopýr 
 zrzavý, tedy Lucinka, je bohužel navždy han-
dicapovaná samička, proto je chovaná v zajetí. 
Netopýr dlouhouchý neboli Piškot, je na tom 
stejně. Díky paní Weinfurtové jsme si jeho 
jedinečné uši mohli prohlédnout krásně 
zblízka. A posledními spatřenými byli neto-
pýři vodní, pár divokých jedinců poletujících 
nad vodní hladinou nádrže Džbán.

Myslím, že tato terénní exkurze byla pro 
všechny velkým přínosem. 

Dozvěděli jsme se spoustu nových infor-
mací, a tím nemyslím jen obecné věci týkající 
se právě netopýrů, ale také co dělat, popří-
padě koho kontaktovat, když se nám doma 
zabydlí hejno takových ne příliš tichých 
 tvorečků. 

Je důležité vědět, že všichni netopýři žijící 
u nás jsou chránění zákonem. Ani se nedivím, 
každý početnější úhyn může znamenat zkázu 
celého druhu. A to by byla obrovská škoda. 
I netopýři totiž zastávají v přírodě důležitou 
roli, i když si to málo lidí uvědomuje. Živí se 
hmyzem a tím pádem mají podobnou funkci 
jako třeba pavouci. Netopýří trus se navíc 
 po užívá jako hnojivo.  

 Pavlína Procházková, 8. A

Rákosí a bahno muselo pryč
Rybníček v Údolí Motolského potoka byl 
silně zanesený  bahnem a zarostlý rákosím. 
Rákosí má samozřejmě estetickou i ekologic-
kou funkci. Občas je ale třeba porost omezit, 
protože by z rybníku časem vznikl mokřad. 

Proto odbor životního prostředí inicioval vy-
bagrování nánosu bahna a odstranění části 
porostu rákosí. Práce provedly v říjnu Lesy 
hl. města Prahy. 

                       Dana Céová, OŽP

Svoz 
vánočních stromků
Svozová společnost Pražské služby, a. s., tak 
jako každý rok, bude provádět svoz vánočních 
stromků. Prosí občany, aby vánoční stromky 
odkládali vedle nádob na směsný komunální 
odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity 
objemu nádob pro ostatní odpad. Volně odlo-
žené vánoční stromky u nádob se směsným 
komunálním odpadem budou odváženy při 
pravidelném svozu od 1. ledna do 28. února. 
Vánoční stromky nepatří na stanoviště třídě-
ného odpadu ani na stanoviště nádob směs-
ného komunálního odpadu umístěných 
v domech.         Michaela Líčková

Prodej stromků
Jeremiášova – parkoviště 

před prodejnou Sconto Nábytek               
 1. – 23. 12.

Skandinávská – před prodejnou 

Tesco Zličín      
28. 11. – 23. 12. 

Pod Hranicí – parkoviště 

před Kauflandem     
 2. – 23. 12. 

Nárožní – parkoviště před Lidlem            12. – 23. 12. 
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Střípky

UŽITEČNÁ POMOC V ULICÍCH. Celých šest dní – každou říjnovou 
středu a 6. listopadu - pomáhali pracovníci leasingové společnosti 
LeasePlan s úklidem veřejných prostranství v Nových Butovicích a na 
Velké Ohradě. V rámci svého firemního veřejně prospěšného programu 
pomáhali pracovníci firmy podle pokynů odboru životního prostředí 
uklízet odpadky v ulicích a současně se trochu odreagovali od duševní 
práce. Před poslední „šichtou“ jim přišel za nezištnou a efektivní 
pomoc městské části poděkovat starosta David Vodrážka.               -st-

GITA SPEAKS ENGLISH. Minulý školní rok navštěvovala plyšová 
ovečka Gita domácnosti mých žáků ZŠ Mohylová a ti měli očima 
Gity zapisovat, co všechno s nimi zažila. Celý projekt byl nadšeně 
podporován ze strany rodičů. Bez jejich spolupráce by nebyl deníček 
Gity tak obsáhlý. Některé děti navrhly, aby Gita začala mluvit, respek-
tive psát anglicky a daly se do psaní s pořádnou vervou. Žáci v 5. roč-
níku si tedy můžou vybrat, zda napíší o zážitku s Gitou v češtině nebo 
v angličtině. Mám velikou radost z toho, jak se začíná plnit i anglická 
podoba deníčku Gity. Po tomto školním roce nás naši páťáci opustí 
a já pevně věřím, že kromě ostatních znalostí a dovedností budou mít 
i  solidní základ cizího jazyka.                Matylda Sloupová  

CHOZENÍ S HŮLKAMI FRČÍ. Stejně jako na předchozích čtyřech 
letošních vycházkách s hůlkami, byla i 18. října na posledním letošním 
pochodu Nordic Walking pořádaném střediskem sociálních služeb 
hojná účast. Senioři, ale i další zájemci, včetně některých radních, 
 vybaveni hůlkami se sešli před radnicí, zacvičili si a pod dohledem 
 instruktorek odkráčeli parkem do Lukáše, kde si senioři mohli dát 
levný oběd. Tak zase na jaře!                   -st-

KERAMICKÉ TVOŘENÍ. Žáci páté třídy FZŠ Trávníčkova mají 
novou zkušenost – práci s keramickou hlínou pod vedením paní uči-
telky Huslarové. Pomalu se blíží vánoční svátky, a tak jsme si vymode-
lovali malý betlém. Není jednoduché z hlíny vytvarovat drobné 
postavičky Ježíška, Marie a Josefa. Práce nás bavila, tak posuďte, jak 
naše výtvory dopadly.                        Věra Hamrová a žáci 5.B

KLOBOUKOVÝ BÁL. Dne 22. října jsme oslavili barevný podzim 
Velkým kloboukovým bálem. Všechny děti z naší mateřinky si přinesly 
úžasně vyzdobené kloboučky a čepičky. Uskutečnila se promenáda 
po třídách i taneční zábava s pohoštěním. Při přípravě kloboučků nám 
velice pomohli rodiče všech dětí. Vřele jim tímto děkujeme.  
       Zdeňka Frantlová, MŠ Mezi Školami 2323

LUČINKA SE CHYSTÁ NA VÁNOCE. V prosinci mají tanečníci 
z Lučinky napilno. Sotva v listopadu oslavili 26. výročí souboru, už se 
chystají na vánoční šňůru. V průběhu adventu děti zatančí ve Spolko-
vém domě pro seniory (3. 12.) a ve Mlejně pro školy (18. 12.), chystají 
se také na Vánoční výstavu do ZŠ Mohylová. Dospěláci pak vystoupí 
na vánočním večírku Povltavských mlékáren (13. 12.), které díky shodě 
jmen s produktem „Lučina“ soubor podporují. Chybět nebude ani 
 vystoupení na Staroměstském náměstí a samozřejmě tradiční  Vánoce 
s Lučinkou ve Mlejně. Více na www.fslucinka.wz.cz.             Šárka Adamová
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Střípky

KOSMICKÁ VOZÍTKA NA TĚLOCVIKU. V září jsme v rámci hodin 
TV vyzkoušeli vozítka Segway. Věděli jste, že tato dvoukolová vozítka 
byla nejprve vyvinuta pro kosmické účely v NASA? Segway je jedi-
nečné elektrické zařízení, které udržuje rovnováhu, funguje v každém 
terénu a snadno se ovládá. Jízda na něm je intuitivní a zvládnout ji je 
otázkou jen několika minut. Nastupte, nakloňte se a jeďte. Chcete za-
stavit? Narovnejte se a stane se. Jet můžete rychle nebo pomalu, zatá-
čet doleva nebo doprava. Segway posouvá hranice pohybu – budete 
klouzat vzduchem 20 cm nad zemí.       Jana Civínová, ZŠ Janského  

POSEZENÍ JINAK. U žáků se často setkáváme s vadným držením 
těla. Proto přišla třídní učitelka Laďka Caithamelová z FZŠ Brdič-
kova s nápadem, jak to změnit. Po dohodě s rodiči si žáci ze sportovní 
třídy 3.B pořídili velké balanční míče. Využívají je jako metodickou 
pomůcku nejen pro správné držení těla, ale i na zpestření výuky. 
V  hodinách českého jazyka si při mírném pohupování např. opakují 
probíraná vyjmenovaná slova napsaná na míčích, různými pohyby paží 
naznačují jaké „i“ se kde píše, při matematice zase vytleskáváním a po-
klepáváním do míčů určují výsledky... V neposlední řadě míč slouží 
i k posezení. Za pochopení zaslouží dík také rodiče.            -red- 

ROZSVÍCENÝ HALLOWEEN. Sychravé podzimní odpoledne 
v DDM Stodůlky potěšilo malé i velké návštěvníky strašidelnou at-
mosférou, setkáním s tajemnými bytostmi a úkoly na halloweenském 
odpoledni. S vlastnoručně vyrobenými světýlky pak odpoledne pokra-
čovalo pestrým světélkujícím průvodem na Cestě světel vedoucí 
z  Domečku až do Centrálního parku a bylo zakončeno plavbou svítící 
lodní regaty.               Michaela Gaydošová

SPOJTE NÁKUP SE SAUNOU. Ve druhé polovině září se v 1. patře 
Obchodního centra Galerie Butovice otevřelo nové saunové centrum 

Saunia. Je to největší měst-
ská sauna v Praze – na ploše 
900 m2 se nachází 5 druhů 
saun, parní lázeň, ochlazo-
vací zóna s bazénkem a le-
dovou studnou. K odpočinku 
slouží rozlehlá relaxační 
zóna s občerstvovacím 
barem. Základní vstupné je 
195 Kč na osobu. Ve všední 
dny od 9 do 15 hodin mů-
žete saunu navštívit za zvý-
hodněné vstupné 165 Kč. 
Osuška a prostěradlo jsou 
započteny v ceně. 
Více na www.saunia.cz.  
            -red-

SVĚTÝLKA V CENTRÁLNÍM PARKU. Již podruhé jsme v Rodin-
ném centru Rybičky slavili svátek svatého Martina se světýlky a diva-
dlem. Sešli jsme se v pondělí 11. listopadu v herně ve Třináctce. Děti 
z klubu Savana (6 – 10 let) nám zahrály o tom, jak Martin rostl, sílil 
a jak se nakonec rozdělil i o svůj plášť s žebrákem, kterého potkal. Pak 
jsme se vydali s lampionky na cestu do Centrálního parku, kde nás 
čekal „opravdový Martin“ na bílém (papírovém ☺) koni a podělil se 
s námi o malá světýlka, která nám dal na cestu.      Lenka Malá 

VYLEPŠENÁ UČEBNA PRO SENIORY. U příležitosti Dne seniorů 
byla 1. října ve Středisku sociálních služeb Prahy 13 slavnostně 
 otevřena modernizovaná počítačová učebna. Kromě uživatelů učebny 
– tedy seniorů – se zúčastnili starosta David Vodrážka, místostarosta 

Aleš Mareček, pracov-
níci počítačové firmy 
Boxed a další hosté. 
Hlavní změna spočívá 
v instalaci serveru, 
který umožňuje cen-
trální správu progra-
 mů, ochranu dat 
a využívání sdílených 
složek a aplikací. 
 Modernizaci za ne-
celých 50 tisíc korun 

 zaplatila městská část. Učebna je využívána především pro počítačové 
kurzy pro  seniory, kurzy procvičování paměti i ke studiu v rámci 
 Univerzity  třetího věku.                  -st-
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Nové učebny díky úsporám
V úterý 19. listopadu otvírala Fakultní základní škola Mezi Školami dvě 
nově vybavené jazykové učebny. Ředitel školy Petr Vodsloň pozval na 
slavnostní setkání starostu Davida Vodrážku a jeho zástupce  Davida Ze-
leného. Obě učebny jsou vybaveny dataprojektorem, sluchátky s mikro-
fony a moderním systémem umožňujícím učiteli řídit komunikaci mezi 

žáky. Pomocí dotekové obrazovky vytváří učitel  dvojice, které se navzá-
jem slyší, uděluje jim pokyny do sluchátek a  sleduje konverzaci kterékoli 
dvojice. Montáž lavic ve tvaru podkovy a instalaci systému zvládla od-
borná firma KDZ Vizovice během rekordních tří dnů. Starosta ocenil, 
že necelých 400 tisíc korun za vybavení učeben zaplatila škola z pro-
středků, které se jí podařilo průběžně uspořit. Částkou 40 tisíc korun 
přispěli také rodiče žáků školy. Učitelé si pochvalují mnohem větší klid 
v hodinách – žáci se sluchátky nevyrušují a pracují.                 Samuel Truschka    

Ptáci v naší zahradě
V pondělí 21. října proběhla vernisáž prvních šesti naučných ornito-
logických panelů umístěných na pozemku ZŠ Mládí.  Slavnostního 
 otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, ředitel školy Jaroslav 
Vodička a Veronika Voldřichová z Občanského sdružení Ornita. 

Nápad vytvořit si vlastní naučné panely je vyvrcholením několika-
leté spolupráce s Občanským sdružením Ornita. Nejdříve se žáci 
v rámci přednášek seznamovali s ptačími druhy žijícími na naší za-
hradě a s jejich predátory. Později jsme se rozhodli trochu pomoci 
 sýkorkám při hnízdění. Žáci vyrobili krmítko a šest ptačích budek, 
o které se rozdělili s MŠ Vlasákova. S jejich správným umístěním jim 
pomohl zkušený ornitolog Lubomír Peške. První odměnou za pomoc 
bylo pro děti sledování dvou jarních kroužkování mláďat.

Na podzim loňského školního roku jsme se rozhodli spolupráci 
s Ornitou rozšířit o vytvoření vlastních ornitologických panelů, které 
by měly sloužit jako malá naučná stezka v zahradě naší školy. Sedm 
zdatných a talentovaných výtvarnic, žákyň 8. a 9. tříd, vytvářelo celý 
rok 75 ilustrací na panely podle předloh RNDr. Jana Hoška. O jejich 
zdařilosti svědčí fakt, že byly použity i na ornitologické panely ve Sta-
nici přírodovědců DDM hl. m. Prahy, kam byly všechny kreslířky po-
zvány na vernisáž a kde se jim také dostalo ocenění.

Za podporu realizace naučných ornitologických panelů děkujeme 
Městské části Praha 13, Občanskému sdružení Ornita a Klubu přátel 
školy při ZŠ Mládí. Letos chceme pokračovat v malování ilustrací pro 
další panely, abychom měli naučnou stezku kompletní. Snažíme se naše 
žáky vést ke vztahu k přírodě, jejímu poznávání a aktivní ochraně v re-
gionu, kde žijeme. Věříme, že se nám to právě díky podpoře takovýchto 
dlouhodobých projektů daří.            Zora Karvánková, koordinátorka projektu v ZŠ Mládí

Kulatý stůl Proximy Sociale 
U příležitosti své dvacetileté existence uspořádalo občanské sdružení 
Proxima Sociale kulatý stůl na téma Služby v komunitě Prahy 13 
a role Proximy Sociale. Setkání se uskutečnilo 8. října v prostorách 
nízkoprahového klubu JednaTrojka. Za městskou část pozvání přijali 
místostarosta Aleš Mareček a pracovníci odboru sociální péče a zdra-
votnictví. Přišli také zástupci několika okolních škol a pracovnice 
z pedagogicko-psychologické poradny. 

Ředitel sdružení Ivo Kačaba postupně představil všechny služby 
 organizace zaměřené na práci s dětmi, mládeží a rodinou v komunitě 
Prahy 13 a pracovníky odpovědné za terénní program, nízkoprahový 
klub, programy primární prevence rizikového chování a tzv. sanaci ro-
diny. Účastníci setkání diskutovali také o možnostech zlepšení spolu-
práce a o potřebách cílových skupin klientů, se kterými se pracovníci 
sdružení při své práci přirozeně setkávají.       Petr Syrový 
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Památky Prahy 13

ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY

Uhelný a rudný důl na Letné
Historie Národního technického muzea se začala psát v roce 1908. 
Tehdy pod názvem Technické muzeum pro Království české sídlilo 
ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech. Nová budova muzea se 
začala stavět o třicet let později na Letné. Stavba měla být zkolaudo-
vána již v roce 1942, ale díky historickým událostem 20. století (aten-
tát na Heydricha, budova sloužila ministerstvu pošt, vnitra...) došlo 
k jejímu úplnému zprovoznění po dlouhých 75 letech od zahájení 

Stalo se v prosinci
Před 50 lety vzniklo Divadlo Na zábradlí
Přesně to bylo v úterý 9. prosince 1958. Jeho zakladatelé, Helena Philippová, Ivan 

 Vyskočil, Jiří Suchý a Vladimír Vodička dali svému divadlu název podle uličky vedoucí 

z Anenského náměstí na nábřeží, ve které divadlo stojí a hraje dodnes.

Jako první představení uvedli 9. prosince divadelní leporelo, dnes řekněme, muzikál, 

Kdyby tisíc klarinetů. V r. 1959 se k souboru divadla připojil Ladislav Fialka a tak čino-

hra s pantomimou vedle sebe existovaly až do jeho úmrtí v r. 1991. Počátkem 60. let, 

s režisérem Janem Grossmanem a s kulisákem, později dramaturgem a dramatikem 

Václavem Havlem, začalo divadlo rozvíjet českou podobu absurdního divadla. 

 Havlovy hry Zahradní slavnost a Vyrozumění, Jarryho Král Ubu, či Kafkův Proces byly 

tituly, které slavily úspěch i v zahraničí. V 70. a 80. letech se Divadlo Na zábradlí stalo 

útočištěm některých filmových režisérů české nové vlny, kterým byla znemožněna 

 filmová práce. Byl to především Evald Schorm, který tu od r. 1976 vytvořil řadu vyni-

kajících až kultovních inscenací. V letech devadesátých pak zanechal hlubokou stopu 

jeden z nejtalentovanějších režisérů svébytné imaginace, Petr Lébl. Po jeho tragické 

smrti přichází dramatik a režisér J. A. Pitínský a Jiří Ornest. Divadlo Na zábradlí prostě 

mělo na kumštýře 50 let kliku.                                               Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Hlas zvonů (1971)
Pokud moje paměť sahá, zní mi v uchu 

hlas zvonů. Ať už z věže místního kos-

tela a nebo z blízkého okolí a za jas-

ných dní, když vál východní větřík, až 

z Prahy. Jako školák si pamatuji, že 

jsme rádi poslouchali hlasy zvonů. 

Zvony měly i svoji mluvu, tak zvonil-li 

umíráček. To byl ten nejmenší, tím se 

zvonilo, když někdo zemřel, měl vy-

soký kvílivý hlas a opakoval rychle za sebou. „Umřel jsem, umřel jsem.“ Poledníček to 

byl ten, co se s ním ve všední den zvonilo poledne a klekání a ten se stále ptal. „Kdo ti 

kázal? Kdo ti kázal?“ A do toho velký, kterým se zvonilo o svátcích, nedělích a při po-

hřbech odpovídal „Sám pán Bůh, Sám pán Bůh.“ Nejraději jsem slýchal ten velký 

zvon z Ořecha, který měl hluboký hlas. V neděli ráno, když ozvalo se ze všech stran 

klekání, jež v tiché zasmutnělé modlitbě volalo k nebesům o zdar a štěstí pro ty lidi, 

kteří v těch končinách po vůli boží žili.         Vybrala Petra Fořtová

Vánoční procházka 
od metra k metru
Rád bych vás pozval na turistický 
 pochod, který pořádáme již popáté 
a jmenuje se Od metra k metru. 
Po dvou letech se vrací do Radlic a na-
bízí tři trasy, na které můžete vyrazit 
mezi 9 – 11 hod. ve čtvrtek 26. pro-
since. Ta nejdelší trasa, která měří 
23 kilometrů a začíná u stanice 
metra B Radlická, vás provede přes 
Dívčí Hrady,  Zlíchov, Hlubočepy, Pro-
kopské údolí, Červený lom, Trunečkův 
mlýn, Novou Ves, Butovice a Děvín 
zpět do Radlic. Střední trasa má start 
také u metra Radlická, měří 17 kilome-
trů a vede přes Dívčí Hrady,  Zlíchov, 
Hlubočepy, Klukovice, Červený lom, 
Novou Ves, Butovice a Děvín zpět 

TOULKY

stavby, a to 8. října letošního roku. Budova je nejenom stavebně dokon-
čená, ale je i plně zařízená dvanácti stálými expozicemi, restaurátor-
skými dílnami, depozitářem knihovny a archivu NTM a pracovnami 
odborných pracovníků. V únoru 2011 sice byla otevřena první část stá-
lých expozic, definitivní tečku ale udělaly poslední otevřené expozice 
Hutnictví, Interkamera, Technika hrou s výstavou Top Secret a expo-
zice Hornictví s atraktivním uhelným a rudným dolem. Otevírací doba: 
úterý – pátek 9 – 17.30, sobota a neděle 10 – 18 hodin.                      

Týden sportu zdarma         
Hned po Štědrém dnu v Praze odstartuje již šestý Týden sportu 
zdarma. Ve dnech 25. – 31. prosince budete mít možnost vyzkoušet 
si například squash, florbal, plážový volejbal, vylézt na horolezeckou 
stěnu... S velkou návštěvností mohou počítat plavecké bazény, aqua-
parky, zimní stadiony, posilovny a další specializovaná centra pro 
 spinning. Do této stále oblíbenější akce, která se koná v rámci 
 projektu Praha sportovní, se zapojí desítky sportovišť. V některých je 
vzhledem k jejich kapacitě vyžadována telefonická či online rezervace. 
Kompletní harmonogram bude k dispozici zhruba od poloviny 
 prosince na www.prahasportovni.cz. Cílem projektu, který zastřešuje 
 aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu s podporou Magistrátu hl. m. 
Prahy, je podporovat sport ve všech jeho formách a představit lidem 
sportoviště a jejich možnosti.                                            Eva Černá

do Radlic. Krátká trasa, která měří jen 
9 kilometrů, je vhodná i pro kočárky a za-
číná u stanice metra B Jinonice. Půjdete 
po ní přes Butovice, Novou Ves, Prokop-
ské údolí a Děvín do Radlic. Na živé kont-
role u kostela sv. Vavřince v Butovicích, 
kterou doporučujeme navštívit, vás uví-
táme tradičním turistickým čajem, vánoč-
kou a originálním TurBanským razítkem. 
Kromě procházky zimní přírodou vás 
na trasách čeká dřevěná ZOO v Nové Vsi 
a na konci pochodu také překvapení. Je 
velmi pravděpodobné, že v Radlicích bude 
otevřen bazén, tak přihoďte do batohu 
plavky a ručník. Také na tomto pochodu 
proběhne Sbírka víček pro Kristýnku, 
takže pokud máte nasbíraná víčka od PET 
lahví, vezměte je s sebou a odevzdejte je 
do sběrné nádoby na kontrole u kostela 
sv. Vavřince. Přijďte poztrácet vánoční 
 kilogramy!  Těšíme se na vás.    

Tomáš Lubovský, Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan
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Poslední měsíc v roce je měsícem příprav na nejhezčí svátky roku, 

na Vánoce. V domácnostech se horlivě uklízí a téměř všechny se postupně 

začnou plnit nezaměnitelnou vůní pečícího se vánočního cukroví. My 

jsme se zašli podívat na místo, kde se při pečení neváží na deka, ale 

na desítky kilogramů – do pekárny v Pekařské ulici v Nových Butovicích 

a trochu jsme vyzpovídali jejího ředitele Ing. Jana Spálovského. 

V Praze jsem osm let, třetím rokem tady v pekárně. Nastoupil jsem 
na pozici vedoucího výroby. Zhruba po roce přešel můj předchůdce 
do Pardubic a mně byla nabídnuta funkce ředitele. Jsem potravinář, 
mám potravinářskou školu a prošel jsem od masa přes mléko a skon-
čil u pečiva.
Přesto, že pozice ředitele je spíš pozicí manažérskou, maso, mléko, pečivo 
jsou věci dost odlišné.
Je to o neustálém vzdělávání se, člověk nemůže zůstat na jednom 
bodě. To neznamená, že dneska vím o pečivu všechno. Máme ale 
konference, semináře, výstavy, mám spoustu schopných kolegů, 
od kterých získávám potřebné informace... Náš tým je rozdělen 
na několik druhů pozic – na technologický, obchodní, marketingový 
a výrobní úsek, všichni spolupracujeme a předáváme si zkušenosti. 
Jsem rád, že to funguje.
Vy jste „naskočil do rozjetého vlaku“, protože pekárna už fungovala. Došlo 
za dobu vašeho ředitelování k nějaké výraznější změně?
Technologie jsou stejné, tam k žádné změně nedošlo, pečeme na nej-
modernějších linkách. Máme ale lepší efektivitu. To se projevilo 
právě letos. Tento rok byl pro pekaře extrémně slabý, nicméně jsme 
na rozdíl od řady jiných pekáren přežili a jdeme dál. Hodně nás po-
škodily i dvouleté námluvy s Agrofertem, kdy došlo k útlumu obvyk-
lých aktivit, což ale při tomto typu transakcí bývá běžné. Dnes 

můžeme říci, že se nám podařilo vrátit se tam, kde jsme byli, to zna-
mená na pozici jedničky českého trhu.
Jak dlouho pekárna na tomto místě funguje? 
Byla postavena v roce 1989, je to z pekárenských budov vlastně po-
slední stavba komunistické éry. V roce 2006 k nám byla přesunuta 
výroba z Vysočan a v roce 2007 vznikla po fúzi skupin Delta Pekárny 
a Odkolek společnost United Bakeries. 
To znamená, že Odkolek už není?
Odkolek existuje jako produktová značka. Značka, na kterou jsme 
hodně pyšní, protože vznikla v roce 1850 a v Česku opravdu takto 
historicky cenných značek už mnoho není. 
Společnost United Bakeries dokonce v roce 2010 vydala (neprodej-
nou) monografii Příběh značky Odkolek. V ní se mimo jiné dočtete, 
že příběh značky Odkolek se začal psát v kolébce pražských mlynářů 
na Kampě. V roce 1840 se František Serafín Odkolek přistěhoval 
do Prahy a oženil se s dcerou mlynáře Sovova mlýna. Po jeho smrti 
v roce 1850 se ve věku třiatřiceti let stal novým panem otcem ve mlý-
ně. To byl začátek, ale značka Odkolek, ač je to už více než 160 let, 
píše svůj příběh dál. Pro nás symbolizuje respekt k tradici, vycházíme 
i ze starých receptur. Zatímco značka Delta je moderní, inovativní 
a v portfoliu má trošku jinou roli, značka Odkolek odkazuje na tra-
dici českého pekárenství. Když už jsme u značek, máme ještě značku 
Cerea, což je řada cereálních výrobků pro lidi, kteří vyznávají zdravý 
životní styl, a značku Toasttip, kde hodně bodujeme například s dět-
ským toustovým chlebem. Jen pro zajímavost, teď jsme pro jeden vý-
robek Toasttip získali značku Český výrobek. V neposlední řadě bych 
zmínil značku Ben, což je značka pekařských výrobků určených pri-
márně dětem.
Jaké je tady složení sortimentu?
Je to běžné, chlebové, toustové a jemné pečivo. To je základní rozdě-
lení našich výrobků. Od každého se ale na celkem devíti linkách vy-
rábí řada druhů. Například chlebů děláme sedmnáct druhů.

Nabízíte i výrobky určené diabetikům?
Máme řadu Linia, kde mimo běžného pečiva nabízíme vánočky, ma-
kovky... A právě vánočka Linia je jedním ze čtyř výrobků, které Mi-
nisterstvo zemědělství ČR ocenilo značkou KLASA, potvrzující její 
nadstandardní kvalitu.
Jakou máte síť odběratelů?
Je to zhruba 650 přímých zákazníků, které několikrát denně zave-
zeme čerstvým pečivem. Pro nás to jsou každý den tisíce chlebů 
a statisíce kusů běžného pečiva. Zásobujeme Prahu a přilehlé obce.
Hovoříme jen o strojové výrobě?
To rozhodně ne. Lidská ruka je nezbytná, na část výrobků je zkrátka 
potřeba sáhnout. Například některé chleby se ručně sází na osazo-
vací stůl, ručně se dodělávají tvary, u baliček se ručně vkládá pečivo... 
Ruční výroba je sice potlačená, ale přesto se bez ní úplně neobe-
jdeme.

Bez pláště a síťky na vlasy nesmí do provozu ani ředitel Jan Spálovský
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Stane se i u vás v pekárně, že něco neklapne?
Minimálně, ale stane. Proto především mouka, ale i ostatní suroviny 
procházejí testy. U mouky je to hlavně v rámci přechodů mezi jed-
notlivými sklizněmi. Když přijde nová mouka, je nutné ji dřív, než se 
pustíme do výroby, vyzkoušet. Děláme technologické testy, máme 
fundované přístroje, ale používáme i úplně obyčejný způsob. Jako 
doma. Vezme se kilo mouky, něco se upeče a hned víme, na čem jsme. 
Případné neshody musíme řešit dřív než v rámci standardní výroby. 
To by už byla obrovská ztráta.
Vánoce znamenají zvýšený nápor také na pekaře. O kolik procent se zvýší 
výroba?
Objem výroby stoupne zhruba o třetinu. V období vánočních svátků 
je to hlavně u stálic na našem trhu, kterými jsou veka a vánočka v ně-
kolika druzích.

Znáte písničku Nadi Urbánkové Vilém peče housky?
Znám a vím, kam míříte. Ano, i u nás se dělá 
převážně v noci, takže manželky našich za-
městnanců to nemají lehké ☺. Pečení začne 
před půlnocí a rozvoz kolem jedné. První kolo 
končí zhruba v šest ráno. To ale neznamená, že 
je hotovo. Snažíme se čerstvé pečivo dostat 
k zákazníkovi po celý den. Ten největší nápor 
je opravdu v noci, ale některé výrobní linky 
jedou nonstop. Máme 200 stálých zaměstnan-
 ců, z nichž je celá řada z třináctky, a bereme 
i sezonní brigádníky. Ideální je vyučený pekař. 
Kmenoví zaměstnanci jsou tady opravdu 
dlouho, někteří od úplného začátku. Stavíme 
hlavně na dlouholetých zaměstnancích. V po-
sledních letech se náš tým, navzdory tomu, že 
jde o těžké řemeslo, stabilizoval a na kmeno-
vých pozicích je fluktuace minimální.

Budete připravovat vánoční cukroví?
Určitě. Zákazníci si ho budou moci koupit v naší prodejničce, kterou 
jsme u nás v Pekařské ulici nově otevřeli. Přestože je malá, nabízí veš-
kerý náš sortiment. Pečivo a chleba si zákazník odnáší pomalu ještě 
teplé. A protože tady máme i učně, můžeme nabídnout také jejich 
výrobky. Učňovské frgály jsou naprosto dokonalé. Vedoucí učňů je ze 
severní Moravy a její rodinný recept, který vyhrává i v soutěžích, je 
zárukou báječné chuti.  Prodejna je otevřená ve všední dny od 8 do 
18 hodin. 
Celé dny máte v hlavě a na očích pečivo, pečivo a pro změnu zase pečivo. Jak 
jste na tom s jeho konzumací? Chutná vám vůbec o Vánocích třeba vánočka?
To víte, že ano. Naše pečivo jím denně a ještě se mi nepřejedlo. 
U vánočního cukroví je to trochu jiné, protože jeho pečení je v našich 
domácnostech tradice. Jinak tomu není ani u nás doma. Existuje ne-
přeberné množství receptů, ale já preferuji linecké. Cukroví máme 
domácí, ale vánočku si kupuji tady. Máslová s mandlemi a rozinkami 
prostě nemá chybu.
A nedal byste nám recept?
Ale klidně. Budete potřebovat 50 kg mouky, 8 kg cukru, 7,5 kg másla, 
3 kg droždí, 4  litry vajec, 16,1 litru vody, 1,8 kg sušeného mléka, 
1,5 kg rozinek a na posypání 1,5 kg mandlí. Kdyby se vám to zdálo 
moc, tak to udělejte z poloviční dávky ☺.        Eva Černá

O tom, že bychom měli preferovat zdravou výživu, 
není nutné hovořit. Proč je ale například celozrnné 
pečivo dražší než to běžné? 
Základem běžného pečiva je pšeničná mouka, 
voda, droždí, olej, u celozrnného jsou suroviny 
dražší, obsahují více ingrediencí, výroba je 
pracnější. Cena se odvíjí také od objemu vý-
roby. Pokud vyrábíte 100 000 rohlíků, je ná-
klad na výrobu jiný, než když jich děláte 500. 
Speciálních výrobků je na trhu široké portfolio, 
takže při jejich výrobě jde o malosériovou vý-
robu. Tady narážíme na určitý paradox. V prů-
zkumech spotřebitel řekne, že při nákupu 
preferuje kvalitu, ale realita je dnes taková, že většina lidí preferuje 
cenu. To samozřejmě trápí i pekaře, protože každý pekař chce dělat 
nejlepší „vymazlené“ výrobky, ale musí je také prodat. Když uvedu 
příklad – bochník Odkolek je vynikající a velmi kvalitní chleba, 
ale ne všude si ho můžete koupit, protože je dražší. To je důvod, 
proč ho někteří obchodníci neobjednávají. Jeho kvalitu ocenil i reži-

sér Miloš Forman, když slavil v Praze své 75. narozeniny. Od kolegy 
dostal jako pozornost právě bochník chleba Odkolek a byl z něj 
úplně nadšený. Tehdy řekl: „To je nádhera. V Americe se mi nejvíc 
stýská po českém chlebu. Plzeňské pivo si tam koupím, ale náš 
chleba ne.“ Tuto zkušenost má asi každý, kdo byl v zahraničí delší 
dobu. 
Abyste mohli zákazníkům nabízet stále nové druhy zboží, potřebujete nové 
recepty. V časopisech je určitě nehledáte ☺.
Je řada cest. Nejdůležitější pro nás je zákazník a tedy průzkum trhu, 
s novinkou často přijdou i naši dodavatelé. Pravidelně tady zasedá 
inovační výbor, jednou ročně organizujeme Den Františka S. Odkolka, 
kde se sejdeme s kolegy z ostatních pekáren naší skupiny a mimo jiné 
vybíráme i nové výrobky. Například teď jsme uvedli na trh  Krtečkovy 
bochánky a Krtečkovy hromádky, které testovaly děti.
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Program klubů seniorů prosinec 2013 

  2. 12.  Mikuláš přichází Jiřina Focherová
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát  
  9. 12.  Zpíváme si před vánočními svátky Marie Zágorová
    Libuše Juráčková 
16. 12.  Vánoční poezie Kamila Šmídová 
         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát
23. 12.  Nesem Vám noviny, poslouchejte Svatava Bulířová
30. 12.  Přátelské posezení na konci roku 2013  Svatava Bulířová
  2. 12.  od 11.00 Výroční členská schůze Vojenského

sdružení rehabilitovaných důstojníků Petr Baubín

Přeji všem pěkné vánoční svátky.

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

  3. 12.  Předvánoční setkání ve Spolkovém domě
10. 12.  Vánoční hudba Eva Abrahamová
17. 12.  Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václav Vomáčka 

Přeji všem seniorům krásné prožití vánočních svátků.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

 
  4. 12.  Zazpívá nám Jiří Škvára ze Šlágru                                        
         Přijde také Mikuláš Helena Hrdoušková                      

11. 12.  Zpívat a přednášet budou děti z Mateřské školky Paletka   
   Alena Černohorská, ředitelka MŠ                                         

18. 12.  Přednášet o historii Vánoc bude Eva Abrahámová

Všem seniorům přejeme příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2014 splnění všech přání a hlavně pevné zdraví. 
           

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 oznamuje všem svým členům, 
že se od září 2013 schází každou první středu v měsíci 
od 14.30 hod. v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

  4. 12.  Dieta při přípravě Vánoc
11. 12.  Příprava akcí na rok 2014
18. 12.  Ukončení roku 2013
Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, Trávníč-
kova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou středu je 
v kanceláři organizace od 14.00 do 15.30 hodin služba, a to pro 
potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 
Výbor se schází každou první středu v měsíci.

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Kulturní dům Mlejn zve 17. 1. všechny seniory na představení za zvýhodněné vstupné. Více na straně 27.

Oslavili zlatou svatbu

Dne 26. 10. 1963 byli na Městském národ-
ním výboru v Karlových Varech oddáni Hana 
a Stanislav Čeleďovi ze Stodůlek. Manželé si 
svůj slavnostní den a 50 let společného života 
přišli za účasti rodinných příslušníků při-
pomenout 8. listopadu do obřadní síně 
Prahy 13. Za městskou část jim poblahopřál 
člen zastupitelstva Jiří Neckář. 

Přání všeho nejlepšího do dalších společ-
ných let připojuje i občansko-správní odbor 
ÚMČ Praha 13.

            Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru          

Tříkrálový koncert 
v Lukáši 
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a dět-
ské sbory Klíček a Notečka při FZŠ Mezi 
Školami zvou seniory i neseniory na Tříkrá-
lový koncert, který se uskuteční v pondělí 
6. ledna od 14.30 hod. v Lukáši v Trávníč-
kově ulici 1746 v Klubu seniorů. Přijďte si 
společně s námi zazpívat „Koleda, koleda 
Štěpáne“, „Štěstí, zdraví“ nebo „My tři krá-
lové jdeme k vám“ a důstojně se rozloučit 
s vánočními svátky, které v tento den, den 
Tří králů, svým dvanáctým dnem končí.  

Jiří Mašek, ředitel střediska

Nový turistický klub 
seniorů zve zájemce
V lednu 2014 zahajuje činnost další turistický 
klub seniorů, který se bude věnovat přípravě 
a organizaci výletů v Praze a blízkém okolí 
Prahy. Činnost klubu může být časem dle 
zájmu účastníků rozšířena i o výlety do vzdá-
lenějších oblastí.

První schůzka zájemců se uskuteční dne 
9. 1. 2014 v 16.30 v klubovně v Heranově 
ulici 1547/7 (nejbližší stanice autobusu 
č. 214, 225 Vackova nebo metro B 
Stodůlky). Klub bude prozatím pořádat 
 jednou měsíčně setkání v klubovně, kde se 
zájemci domluví na programu a termínech 
výletů. 

Prozatím počítáme každý měsíc s jedním 
výletem v sobotu a jedním v neděli odpole-
dne, protože mnozí zájemci z řad seniorů 
jsou ve všední dny vázáni rodinnými či jinými 
povinnostmi. Uvažujeme též o pořádání ces-
tovatelských besed.
Bližší informace vám ráda poskytnu 
na  e-mailu jitka.chejnova@seznam.cz nebo 
tel. 732 119 308. Vzhledem k omezené kapa-
citě klubovny je vhodné dohodnout i účast 
na první schůzce.           

   Jitka Chejnová, vedoucí klubu
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Památky Prahy 13

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

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

DIVADLO

    5. 12.  čt  19.30    CINK?
Co vše se může stát ve snu, když se vám do něj vkradou tři kluci? 

6. 12.  pá  19.00    MUŽ A ŽENA – Taneční divadlo Bílá velryba
Vizuálně-umělecké představení oslavující krásu jógy, tance a lidského těla.

  11. 12.  st  19.30    EASY LIVING – Cirkus Mlejn a hosté
Koncert klasické hudby spojený se vzdušným tancem na šálách.  

Mezinárodní multižánrové novocirkusové představení vzniklo jako součást projektu 

Klub Mlejn, v rámci partnerství s Hlavním městem Prahou.

  16. 1.   čt  19.30    EMÍLIE – derniéra – Cirkus Mlejn
Surrealistické představení inspirované nejen knihou Jindřicha Štyrského Emílie přichází 

ke mně ve snu

  17. 1.   pá  19.30    POSTAV NA ČAJ! – Cirkus Mlejn
Poetická novocirkusová groteska. 

Zvýhodněné vstupné pro seniory.

DĚTI 
 

Začátky představení v 15.00, není-li uvedeno jinak.
1. 12.  ne  CIRKUS CHAUVE – Bilbo compagnie

Divadelní adaptace dětské knihy Jiřího Bilba Reidingera.

8. 12.  ne  VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK aneb Jak  
                     se v Čechách strašívalo – Studio Dell´arte

Tímto divadelním představením chceme dětem připomenout, jak to vypadalo v advent-

ním čase za dob našich prababiček.

  15. 12.  ne  ZATRACENÝ DĚCKO – Divadlo Mimotaurus
Toto vánoční divadlo je vhodné pro starší děti a dospělé, neboť jde o apokryfní zvěst 

o ztraceném ráji a dočasném vítězství Satanáše. 

  12. 1.    ne  KLAUN BILBO – Bilbo compagnie
Téměř sólové představení, které vychází z cirkusových pasáží, které s Bilbem nazkoušel 

v roce 1982 Ctibor Turba a Josef Fuksa. 

  19. 1.   ne  FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI 
Dvanáctý ročník přehlídky nejlepších sólových inscenací pro děti. 

V rámci Festivalu sólové tvorby pro děti uvádíme izraelské lyrické hudební představení 

Malý Amadeus. Představení uvádíme v angličtině, ale děj je srozumitelný i při nízké 

úrovni znalosti jazyka. Představení vzniklo s podporou Ministerstva zahraničí státu 

 Izrael. Účast na festivalu podpořilo Velvyslanectví státu Izrael v Praze.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
5. a 6. 12.  9.00 (10.30)        ČERTŮV ŠVAGR

Mikulášské představení s nadílkou. 

9. 12.  po   9.00 (10.30)         VÁNOCE ZA ČASŮ NAŠICH PRABABIČEK –                                                                        
                                                          Studio Dell´arte 

  18. 12.  st   9.00 (10.30)          JAK SE CHODÍ DO BETLÉMA 
Lidové Vánoce v podání folklorního souboru Lučinka. 

Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. Více na www.mlejn.cz v sekci 

představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete kompletní nabídku programů 

pro školy.

KONCERTY
 4. 12.  st   19.30    LUŇÁČCI – křest nového CD

  13. 12.  pá  19.30    KAREL PLÍHAL – nezaměnitelný folk s humorem i lyrikou

  18. 12.  st   19.30    ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA –    
bluegrassová klasika + vánoční host

  20. 12.  pá  19.30    ASONANCE – tradiční vánoční koncert

  21. 12.  so  19.30    VÁNOČNÍ – „KANKÁNOVÝ“ COUNTRY BÁL – hraje 

Nota Bene, tančí Caramella

  22. 12.  ne  19.00    WANASTOWI VJECY – vánoční koncert

 8.    1.  st   19.30    SPIRITUAL KVINTET – novoroční koncert

  22.    1.  st   19.30    PASSAGE + POUTA

RŮZNÉ 
14. 12.  so  17.00    VÁNOCE S LUČINKOU

Tradiční vánoční program plný lidové slovesnosti a vánočních koled v podání celého 

folklorního souboru Lučinka. Více na www.fslucinka.wz.cz.

16. 12.  po  18.00    VEČER CIRKUSOVÝCH KURZŮ
Během večera uvidíte ukázky a vystoupení dětských cirkusových kurzů, teen cirkusu 

i vzdušné akrobacie dospělých. 

Noc ve Mlejně diváci ocenili 
Dvě hrazdy, 35 metrů šál a 473 oček řetězu 
– to je jen zlomek toho, co bylo potřeba 
k letošní Noci cirkusových divadel v Klubu 
Mlejn. Pokud přidáme ještě 33 účinkujících 
z třinácti českých novocirkusových souborů 
a desetkrát tolik diváků, kteří se na donese-
ných polštářcích dobrovolně mačkali v hledi-
šti, lehce zjistíme, že první ročník této akce 
byl úspěšný. 

Hned po zahajovacím potlesku v 19 hodin 
odstartovala novocirkusová smršť, která s pře-
stávkami trvala téměř šest hodin. Domovský 
soubor Cirkus Mlejn představil ukázky z in-
scenací Dynamo a Ironické Férrum, akro-
batky z Cirku La Putyka nabídly ochutnávku 
z nového představení Airground, Cink Cink 
Cirk zaujal novou verzí inscenace Cink?, Cir-
kus TeTy nabídl upoutávku k představení 
Bedřich a duo performerů z Divadla T.E.J.P. 
předvedlo krátkou etudu z inscenace ON 
AIR. Nechyběl ani swingový tanec na chů-
dách v podání Long Vehicle Circus, žonglér-
sko-kouzelnické duo s klobouky Circle 
Cirkus, futuristická show Tron skupiny 
HOPsej, klaunské číslo Salviho Salvatore 
z Divadla Décalages ani hudebně-akroba-
tické číslo Dua Hand to Violin. 

Hlavní program doplnila švýcarská akro-
batka Stéphanie N‘Duhirahe (Cie des Pieds 
Perchés) se svým sólem na laně, hudebně-
-divadelní pásmo inspirované tradicí čes-
kého, německého a francouzského kabaretu 

v podání Vlkabaretu a fire show před Klu-
bem Mlejn, kterou zajistili členové skupiny 
Pyroterra. 

Rozmanitá vystoupení, v nichž mnohdy lé-
taly vzduchem nejen předměty, ale i samotní 
performeři, diváci ocenili bouřlivým potles-
kem a my ve Mlejně se už teď těšíme na příští 
ročník Noci divadel. Do té doby zveme 
všechny příznivce nového cirkusu na samo-
statné uvedení inscenace Cink? (5. 12.), kon-
cert s visutou akrobacií Easy Living (11. 12.), 
derniéru surrealistické Emílie (16. 1.) nebo 
poetickou novocirkusovou grotesku Postav 
na čaj! (17. 1.).   Eva Sílová, pr@mlejn.czFO
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 o Dne 14. prosince oslaví 
naše maminka Miloslava 
Lukešová 85. narozeniny. 
Hodně štěstí a hlavně 
stále dobré zdraví do dal-
ších let přejí dcery Miluška 
a Blanka s rodinami, vnou-
čata a pravnučka Rozárka. 
K blahopřání se připojuje 
i bratr Fanda s rodinou.

 o Žena 64 let hledá přátelský vztah s mužem všest. 
zájmů. Příroda, cestování, sport. Tel. 777 186 955. 

 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, 

včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.

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

balkonů,  štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.

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

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, výhod-
né ceny i  nových praček, myček, sušiček včetně dopravy 

a připojení. Likvidace zdarma. Tel. 603 878 406.

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

 o Stěhování MO & HER. Tel. 739 064 100, 739 004 723.

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 
kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-

ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

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

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, 

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

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, byt. 
jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

malování bytů. Informace: 

M. Smítka, mob. 603 487 383, 

mirsmit@volny.cz.

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

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na 
Vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 

na míru, výměna pracovní desky. VRBA 603 438 707. 

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

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce.

Tel. 606 813 162, mail: veny.super@seznam.cz.

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

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

Tel. 602 817 588.

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

 o Hodinoví manželé. Truhlář, malíř pokojů, 
čalouník, lakýrník, aranžér, tapetář, instalatér. 

Tel. 604 631 987.

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

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

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí Vašeho domova a dle Vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
fládrování, tel. 736 691 087.
www.malirina.cz

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

připojování el.spotřebičů atd. Spolehlivě a levně - Bína, 

Hábova 1569, tel. 606 206 469, e-mail: 400volt@seznam.cz.

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

 o Stavební práce na klíč - Fa. Kytír - rekonstrukce 
bytů, bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. 

Cena, spolehlivost. Tel. 604 921 751, KytirJiri@seznam.cz. 

 o AUTODOPRAVA - STĚHOVÁNÍ, nabízím jednorázovou 

či pravidelnou dopravu vozem Ford Transit, rychlé 

jednání, cena dohodou, tel. 739 518 749, 

e-mail: chcitoodvezt@seznam.cz. 

 o !!! Upozornění!!! Odvoz starého nábytku k likvi-
daci. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd... Likvidace 

veškerého odpadu. Tel. 777 227 840. 

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony atd., 

mirazilina@seznam.cz, mob. 608 861 908. 

 o Elektrikáři Kilián – Švarc.
Mob. 603 438 758, www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.

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

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

 o Vedení účetnictví a daňové evidence, persona-
listika a zpracování mezd. Daně - DPH, DPPO, DPFO, 
silniční daň. Ostatní daně. Účetnictví SW Pohoda. 
Tel. 604 524 716, e-mail: lenkahajkova@o2active.cz. 
Kancelář: Praha 13 a 2.

 o Modeláž nehtů, gellak, www.gel-nehty.cz, 603 890 000.

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

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 
správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o !!! STĚHOVÁNÍ !!! Stěhování všeho druhu,odvoz 

nepotřebných věcí k likvidaci.Doprava po Praze zdarma. 

Tel. 777 227 840.

 o Veškeré instaletérské a topenářské práce 

www.instalaterskvi-sonak.com. Tel. 603 984 846.

Blahopřejeme

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

 
 

733 311 747    733 608 454

TELEVIZE - servis
OPRAVY

ANTÉNY, SATELITY

@

Seznámení

Služby

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek - ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  

Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz
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 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské – 
Přecechtělova 2228, P-5. Nízké ceny - dám. kr. vl. 280 Kč, 

pán. 110 Kč. Tel. 602 151 310.

 o Vedení účetnictví a daňové evidence včetně 

zpracování mezd, přiznání k dani z příjmů, DPH, ostatních 

daní. Kontaktní místo na Praze 4 a 5, tel. 739 577 820,

e-mail: vedeniucet@seznam.cz. 

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

 o Čistíme koberce, postele, matrace, sedačky, 
křesla a židle mokrou metodou profi  stroji Karcher - zbavte 

se prachu a roztočů, které nevidíte, ale pořád jsou s Vámi. 

Rychle, kvalitně a levně. Doprava ZDARMA. 

Tel. 777 717 818, www.cistimekoberce.cz.

 o Psí salon Jorkšír, Píškova 32 - metro Lužiny,

 tel. 603 890 000, ceník na www.psisalon.wbs.cz.

 o Prodlužování řas metodou řasa na řasu. 
Studio Ambra, Sluneční nám. 2561/3, Praha 13. 
Tel. 604 884 885.

 o REVIZE elektroinstalací, hromosvodů 
a elektrospotřebičů včetně vyhledání a odstranění závad 

v elektroinstalacích. Alexander Nardelli - 603 419 485, 

nardelli@chello.cz.

 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 
i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 

praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz.

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 
SVĚTEL, JISTIČŮ, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209.

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 
Tel. 606 662 223. 

 o Stříhání psů všech plemen. Citlivý přístup ke 

zvířatům. Tel. 602 322 302, www.strihanipsupraha5.cz.

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

 o Daňová přiznání, zpracování účetnictví, daňové 
evidence, mezd, zastupování na úřadech, dlouholetá 

praxe, přijatelné ceny. Tel. 737 669 687. 

 o Kadeřnictví Hair studio GabKa, Nušlova 2293/51. 
Dámské, pánské, dětské. Nízké ceny. Dámský střih kr. vl. 

270  Kč. Komplet ceník na www.gabkavlasy.cz, 722 579 700.

 o Přestavby bytů – celkové rekonstrukce a stavební 
úpravy – rekonstrukce koupelny – všechny stavební 
řemesla – štukování – podlahy – elektro – malování. 
www.eurocoral.cz  –  volejte ihned, tel. 774 560 666. 

 o INSTALATÉRSKÉ PRÁCE - VODA, PLYN, TOPENÍ, 
kanalizace. Tel. 608 606 379, petr.stojovsky@seznam.cz. 

 o Líčení a poradenství v oblékání. Individuální 
poradenství v líčení, barevné typologii a osobním stylu.

Vybereme barvy, oděvy i líčení jen pro Vás. Kurz pro 1 - 2 

osoby. Tel. 777 252 205, www.vizazastyling.cz.

 o Nový Spa salon "Ludmila" nabízí různorodé 
 spektrum služeb a příjemně vás překvapí svými 
cenami. Odborníci našeho salonu pracují pomocí 
kosmetiky Meder. Více detailních informací o pro-
vozu našeho salonu získáte na adrese: Pavla Švandy 
ze Semčic 3, tel. 778 035 545, 777 827 351.

 o NEHTY - s 20ti letou praxí - aeryl - celé 350 Kč, 
doplnění 190 Kč. 7 dní v týdnu, čas dle vašich možností, 

www.nehtycerna.cz, tel. 602 626 263.

 o Kosmetické poradenství s dárkovým vánočním 

servisem. Tel. 739 636 274.

 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 
Tel. 733 363 404.

 o Kurzy němčiny s rodilým mluvčím – Lužiny. 
Tel. 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.

 o Ateliér rozvoje kreativity pro děti a dospělé 
zaměřený na rozvoj osobního potenciálu, rozvíjení svých 

snů, umění zacházet se strachem prostřednictvím umělec-

kého vyjádření. Děti jsou vedeny k rozvoji své přirozenosti, 

svých daností. Více na www.ateliercreative.cz.
 o Půjčky do 30 000 Kč, pro Prahu 5, vstřícné 

jednání, diskrétnost, stačí i SMS. Tel. 722 781 287.

 o Zapper centrum Luka - pronájem přístroje.
Frekvenční terapie je převratem v léčení příčin nemocí, 

jenž způsobují mikroorganismy. Nabízím účinnou pomoc 

po domluvě na tel. 728 663 966.

www.zappercentrum-luka.estranky.cz.

 o Dlouhodobě pronajmu uzamykatelnou garáž v Nušlově 

ul. v blízkosti metra za 1 400 Kč. Tel. 736 429 294.

 o PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ PŘÍMO 

U METRA HŮRKA, NÁJEM + SLUŽBY 1 200 KČ MĚSÍČNĚ. 

TEL. 607 753 091. 

 o Koupím uzavřenou garáž na V. Ohradě. Tel. 602 668 742.

 o Pronájem nebytového prostoru, rozměr 15 m2 

s vchodem z ulice, kuchyňka, topení, vhodné jako kancelář. 

Ulice Bellušova, Kontakt: pan Melicher, Tel. 605 703 423.

 o Prodám byt 3+1/L 76 m2  na Velké Ohradě včetně 

zařízení po celkové rekonstrukci. Tel. 605 859 306.

 o Koupím byt 2+kk nebo 3+1. Dluhy nevadí, platba 

v hotovosti. Tel. 603 702 911, mail: dosjit.@seznam.cz.

 o Vyměním 3+1/L, Velká Ohrada těsně před privatizací 

za menší státní. SPĚCHÁ. Tel. 604 739 570.

 o Prodám 2+kk, 52,25 m2, OV, panel, dům po 

rekonstrukci, 6.p., P - 13 Slun. nám. Cena: nezaříz. 1,8 mil, 

zaříz. 1,75 mil Kč! E-mail: alexvogel@seznam.cz.

 o 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 a pod. Nechám čas na vystěhování, 

uhradím za Vás případné dluhy na nájmu, exekuce, priva-

tizace atd., vyřídím i právně velmi komplikované 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.

 o Přijmu kadeřnici a manikérku. ŽL Řepy. Tel. 728 995 661.
 o Hledáme kadeřnici a manikérku na žl, více info na 

tel. 605 825 294, www.moneka.cz. 

Zaměstnání

Různé

Prodej - koupě - pronájem

Byty

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboardy | y|

 VÝPRODEJ - LIKVIDACE 

  

 

 

 

 
 

       
 

www.kosmetikaluka.mypage.cz

Kosmetické studio  -   Trávníčkova 1762/1, Praha 13

Sleva 25% na služby i vánoční poukazy

P  

Mgr. Karel Hron, advokát
Tel. 602 258 560                karel.hron@akvkp.cz   

 

stop 10_str18-30M.indd   29stop 10_str18-30M.indd   29 25.11.13   19:1725.11.13   19:17



 PROSINEC 2013 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22930

Inzerce

VÝKUP KOVŮVÝKUP KOVŮ
Nádražní 10, PRAHA 5 - 

PO - NE: 9 - 18 hod.

Smíchov

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

elektromotory - autobaterie atd.

- VÝKUP PAPÍRU

OTEVŘENO KAŽDÝ DEN

www.vykupkovu.eu

vjezd také z ulice Strakonická

Autováha - Digitální vážení
Možnost zpracování a odvozu od Vás

Střelte svůj odpad

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

Prodáváme kola značek 

TREK a FELT
Provádíme 

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

Více informací na

www.centralbike.cz

OČNÍ OPTIKA  JL
v přízemí oční 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU
na nové dioptrické brýle - 10 %

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

 
 
 

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč

800 888 120
www.faircredit.cz

 

 

Tel. 777 51 52 52 

            

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

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

www.elektroservisvolf.cz

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604
www.collette.cz. Provozovna klimatizována
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Opět po roce pro vás máme jednu seriózní 
zprávu z ověřených bulvárních zdrojů. Je 
třeba skromně zdůraznit, že předpovědi 
na této straně se většinou splní – prezident 
byl skutečně zvolen a olympiáda se bude 
konat, i když v zimě a jinde. 

Před několika lety jsme vás informovali o in-
vazi mimozemšťanů, kterou se podařilo odra-
zit. Tentokrát se však vrátili v plné síle. 
Údajně se jim podařilo proniknout i do par-
lamentu a možná zasednou i ve vládě, kde vy-
střídají ty předchozí mimozemšťany. Proto 
bylo potřeba se důkladně připravit, jelikož 

hůř může být vždycky. Radnice zahájila 
v první řadě úspory v autoprovozu – nakou-
pila vozidla na klíček, která jsou ekologická 
a navíc si spolujezdec při natahování klíčku
zdarma zaposiluje a ještě v pracovní době. 
Pracovníci zase nově fasují místo počítačů 

tablety – nejoblíbenější jsou ty proti bolesti 
hlavy a na snížení chuti k jídlu. Ušetřit se dá 
i ve školách – žáci se učí v bundách venku 
a obědvají rostlinnou stravu, takže se neplatí 
za topení a rodiče nemusí hradit drahé obědy. 
Uvědomělí občané začali pěstovat obří od-
růdy luštěnin (prý z Marsu), přičemž vzniklý 
bioplyn je využíván ke svícení v domácnos-
tech. Aby se úplně nezapomnělo, jak vypadá 
masitá strava, připravili historici na zá-

kladě literatury a vyprávění pamětníků 
výstavu masa a uzenin. Ke vstupence se roz-
dávají kapesníčky na osušení slz a vepřový 
parfém. Zájemci si také mohou zakoupit mo-
tivační trička, která jim humornými slogany 
navozují optimizmus. Protože i v těžších do-
bách je nezbytná relaxace, objevila se brzy 
 nabídka výhodných pobytů u moře, kterých 
se nedotkne ani dražší euro. Na nás si prostě 
marťani nepřijdou! 

Přeji vám klidný rok, dostatečný nadhled 
a velkou dávku humoru. A uvidíte, že bude líp.

Samohyb Trubka

politický kondenzátor a uklízeč sněhu

Mimozemšťani se vyzbrojili těžkým kalibrem

Motivační trička poradí a povzbudí 

Cena tohoto pobytu u moře začíná už na deseti korunách

Výstava masa a uzenin byla putovní

Zahrádkáři diskutují nad setbou obřího hrachu

Žáci si na zelenou stravu postupně zvykají 

Úsporné auto na klíček testovali nejdříve hasiči

Špetka koření života

 Malý Pepíček nechce jíst. Matka ho přemlouvá: 

 „Miláčku, budeme si hrát na tramvaj. Ty budeš tramvaj 

 a lžička s polévkou nastupující lidé, ano?“ Pepíček přikývne 

 a polyká jednu lžičku za druhou. Když už je talíř skoro 

 prázdný, napřímí se na židli a zvolá:

 „Konecná, všichni vyštupovat!“

 „Tati, na co má helikoptéra tu velkou vrtuli?“

 „Hlavně kvůli ochlazení kabiny, aby se pilot nepotil.“

 „To je přece nesmysl!“

 „Není. Na vlastní oči jsem při letu helikoptérou viděl, jak 

 se vrtule zastavila a tos měl vidět, jak se pilot začal potit.“

 Stařičký lord přijde večer domů, sluha mu pomáhá 

 z kabátu a polohlasem říká:

 „Tak co, ty starý krokodýle, zase jsi byl v baru nasávat 

 a koukat po hezkých holkách, co?“ Lord odpoví: „Nikoli, 

 Jamesi. Dneska jsem si byl koupit naslouchátko.“

 Sedí dva vyhladovělí studenti na koleji a fantazírují: 

  „Co takhle začít chovat prase?“ 

 „Ti hrabe, ne? Co ta špína? A ten smrad?“ 

 „Si zvykne...“

Na nás si marťani nepřijdou! 
Tisková zpráva z Prahy 13 (31. prosince)
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Do nového roku 
s novým logem
Základní umělecká škola Stodůlky srdečně zve na svůj vánoční koncert, 
kde se představí žáci všech oborů školy. Koná se 12. prosince od 18.30 
hodin v obřadní síni radnice Prahy 13. Zároveň si vám škola dovoluje 
představit své nové logo, které podtrhuje název jedné z lokalit naší měst-
ské části – Stodůlky. Zobrazuje 4 stodoly, neboli stodůlky, jako  čty ři 
obory, které se v naší škole vyučují. Obor hudební, taneční, výtvarný 
a  literárně-dramatický. Věříme, že se vám nové logo bude líbit a těšíme 
se na vás v naší Základní umělecké škole Stodůlky nebo na některém 
z koncertů, které v Praze 13 pravidelně pořádáme.              Veronika Chudobová

Místo na učení i zábavu
V rámci třídního projektu Voda navštívili žáci 4.A ZŠ Mohylová 
 program Posloucháme a malujeme Vltavu v Muzeu B. Smetany. 

To děti z 1.A sice nešly do muzea, ale užily si společný nedělní výlet 
rodičů a přátel 1. A, kde se lépe poznali nejen rodiče s učitelkou, ale 
i malí školáci.

Žáci 2.A si zase pozvali na návštěvu dva dědečky spolužáků, aby jim 
povyprávěli o tom, jak dříve vypadaly domy, obchody, dopravní pro-
středky, Vánoce ... Zkrátka chtěli mít všechny informace „z první ruky“. 

Už jste někdy zkoušeli snídat s knihou? Čtenářský klub, který 
od letošního školního roku ve škole funguje, k tomu vybídl děti z řad 
čtvrťáků. Ty už teď vědí, jak při poslechu kapitoly z knížky chutná čaj 
s koblihou nebo buchtou od maminky. 

Pro radost všech dětí byla vylepšena i školní zahrada. Kromě sporto-
viště, přírodního amfiteátru, skalky a přístřešků se stoly přírodní učebny 
mají děti nově k dispozici dřevěnou houpačku a psací tabuli.               -če-

Pomoz mi, abych to dokázal sám
Na začátku všeho stála touha jedné maminky po školce, kde budou její 
děti s respektem vedeny k sebedůvěře, samostatnosti a jejich individua-
lita bude brána jako přednost, nikoli prohřešek. Díky tomu můžete 
od roku 2012 navštívit nové Rodinné centrum a mateřskou školu 
Hvězdička v Kovářově 42 (proti kostelu). Hvězdička je malou rodinnou 
školkou s Montessori přístupem. Maximální kapacita je 15 dětí ve věku 
od 2,5 do 7 let. Děti jsou vedeny v duchu hesla Marie  Montessori 
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“, dospělý je zde v roli rádce a pomoc-
níka. Vzniklo tu i rodinné centrum s řadou kurzů a kroužků, a to nejen 
pro děti. Více na tel. 604 287 375, info@skolicka-hvezdicka.cz, 
www.skolicka-hvezdicka.cz.                                            Lucie Totová, ředitelka

První třída 
se sportovním zaměřením
FZŠ Trávníčkova otevírá od nového školního roku 2014/2015 první 
třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na tenis, 
stolní tenis a judo. Veškeré sportovní aktivity probíhají v areálu školy 
bez dalšího dojíždění. Žáci v dopoledním rozvrhu mají třetí hodinu 
tělesné výchovy určenou na pohybový rozvoj, další 1 – 2 hodiny odpo-
ledne na specializovaný trénink. Výuka tenisu začíná formou mini-
tenisu. Nabízíme nadstandardní podmínky – antukové kurty, kurt 
s umělým povrchem, cvičnou tenisovou zeď... Předběžné přihlášky 
 zasílejte na adresu: FZŠ Trávníčkova 1744, 155 00 Praha 5-Stodůlky 
nebo na www.zstravnickova.cz.                      František Hanzal, ředitel

Víc než jen knihovna
Nezisková organizace Náruč pro děti a mládež, o.p.s., 
už přes rok provozuje v ulici Borovanského 2203 
na Velké Ohradě Knihovnu pro malé i velké čtenáře. Veškeré své pravi-
delné služby, které jsou zajištěny studenty VŠ pedagogické, nabízí 
zdarma dětem ve věku 6 – 15 let. V knihovně mohou děti mimo čtení 
a prohlížení knih využít i další nabídku:
•  pondělí od 15.00 a 16.00 – výtvarný kroužek 
•  úterý (hodinu upřesníme) – kurz japonské dekorativní techniky 

(vhodné pro mládež 15 – 18 let, studenty do 26 let) 
•  středa od 15.00 – doučování angličtiny 
•  čtvrtek od 15.00 a 16.00 – doučování češtiny (i pro děti cizinců) 

Při větším zájmu dětí o doučování budou utvořeny menší skupinky 
i v jiné dny. Přihlášené děti nemusejí do kroužků chodit pravidelně ani 
svou nepřítomnost předem omlouvat. Organizace má však zájem, aby 
jeden z rodičů přišel své dítě osobně přihlásit a zároveň se seznámil 
s prostředím knihovny, ve které bude dítě trávit svůj volný čas. 
 Přihlášky pište na knihovna@naruc-prodetiamladez.cz. Více na 
tel. 603 923 372, www.naruc-prodetiamladez.cz.        Jiřina Teplická, ředitelka

Vycházky za poznáním
Většina úterních odpolední patří ve FZŠ Brdičkova vycházkám. 
V rámci projektu integrace cizinců do naší společnosti, podporova-
ném radnicí Prahy 13, poznávají děti cizinců a jejich čeští  kamarádi 
město, v němž žijí. Poslední vycházka je zavedla do Královských 
 zahrad Pražského hradu, k Letohrádku královny Anny a Jeleního pří-
kopu. Při Poznávání reálií s doučováním děti zase viděly Prahu trochu 
jinak – z paluby parníku.                       -red-
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Sobota 30. 11. • 8.00
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny
SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na další ročník 

 volejbalového turnaje amatérských smíšených družstev. 

Veškeré informace získáte u Jaroslava Matýska 

na tel. 607 613 652. 

Sobota 30. 11. • 13.30 – 17.00
Jarmark aneb Adventní slavnost
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá již tradiční jarmark.

Můžete zde nakoupit především adventní věnce a mnoho 

krásných originálních dárků, ale také posedět v kavárně 

a ochutnat řadu vánočních dobrot z našich domácích pecí. 

Během odpoledne proběhne vystoupení dětí CMŠ Srdíčko. 

Pro všechny děti jsou připraveny zajímavé výtvarné dílny. 

Více na www.cms-srdicko.cz.

Pondělí 2. 12. • 16.00 
Mikulášská nadílka Prahy 13 
Sluneční náměstí 
Čeká vás zábavný mikulášský a vánoční program pro celou 

rodinu. Chybět nebude ani nadílka pana starosty a soutěžní 

klání o kopec dárků. 

Středa 4. 12. • 16.30 
Dílničky pro tvořivé ručičky
FZŠ Trávníčkova
Děti a jejich rodiče zveme na dílničky, kde bude možné vyu-

žít vánočního motivu linorytu (z listopadových dílniček) 

na výrobu přání, vánoční ozdobičky... 

Více na www.zstravnickova.cz.

Čtvrtek 5. 12.
Vánoční odpoledne v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, 
Trávníčkova 1746

Zveme všechny seniory i neseniory na vánoční odpoledne, 

které je spojeno s rozléváním vánočního punče, výrobou ad-

ventního věnce, vánočních dárků a na závěr s rozsvícením 

vánočního stromku. Mezi 11.00 – 14.00 můžete začít obě-

dem, na kterém bude zadarmo starším osmnácti let (děti 

dostanou vánoční čaj) rozléván vánoční punč. Od 14.00 
do 16.00 hod. bude probíhat program „Pojďme si vyro-
bit adventní věnec a dárky pro sebe nebo pro své nej-
bližší“. Vedle výroby adventního věnce, si vyzdobíme (tzv. 

ubrouskovou technikou) vánočními motivy na dřevěná 

 zrcadla, vyrobíme záložky do knihy anebo vánoční přáníčka. 

Po 16.00 hodině pak rozsvítíme náš vánoční smrk „ma-

lého Lukáše“. Připijeme si u něho punčem, zazpíváme si 

 koledy a popřejeme si klidné a krásné Vánoce. 

Čtvrtek 5. 12. • 17.00
Sněhová královna
Městská knihovna v Praze – pobočka Stodůlky, 
Kovářova 4/1615 (v KD Mlejn)
Zveme všechny děti a rodiče na divadelní představení 

 pohádky Sněhová královna na motivy H. Ch. Andersena, 

ve kterém se představí děti ze ZŠ Klausova na Velké Ohradě. 

Na programu je také pásmo vánočních písní v podání stu-

dentů ze stodůleckého Gymnázia mezinárodních a veřej-

ných vztahů Praha. Vstup zdarma.

Čtvrtek 5. 12. • 17.30 – 20.00
Charitativní turnaj jednotlivců a družstev v minigolfu
Minigolf Butovice, přízemí OC Galerie Butovice

Na turnaj vás zvou Minigolf Butovice a APLA Praha, Asociace 

pomáhající lidem s autismem. Program: 17.30 představení 

APLA a zahájení turnaje jednotlivců, 19.00 zahájení turnaje 

družstev, 19.45 vyhlášení vítězů, kulturní program (ukázka 

akrobatického rokenrolu). Turnaje se jako kapitáni družstev 

zúčastní patroni charitativního kalendáře APLA 2014 

(www.kalendarapla.cz). Fotografie z kalendáře budou 

od 5. 12. vystaveny v 1. patře OC Galerie Butovice. 

Vstupné dobrovolné. Výtěžek z akce bude věnován na pod-

poru lidí s autismem.

Pátek 6. 12. • 8.00
Tradiční pletení vánoček
FZŠ Mezi Školami

Ve FZŠ Mezi Školami nastanou předvánoční oslavy již 6. pro-

since, kdy ředitel školy Petr Vodsloň přizve starostu Prahy 13 

Davida Vodrážku k soutěžnímu klání v pletení vánoček. 

 Velkými soupeři jim budou družstva tvořená žáky školy.

Sobota 7. 12. • 9.00
Notor Cup 2013
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68
Také letos se uskuteční vánoční turnaj v malém fotbalu 

Notor Cup. Těšíme se na povzbuzování fanoušků, kteří si 

tento turnaj velmi oblíbili. Přijďte si zahrát se svým muž-

stvem nebo jen zafandit a odreagovat se od předvánočního 

spěchu. Přihlášky a více informací na tel. 602 226 624, 

 marazdansky@seznam.cz. 

Sobota 7. 12. • 10.00 – 14.00
Vánoční přání – sláma 

Klub lidové tvorby Praha, Janského 2370/91, 
Velká Ohrada 
S sebou vezměte vhodný papír (čtvrtky), tužku, nůžky, 

 štěteček, Herkules. Slámu dodáme. Kurzovné 120 Kč. 

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

Soboty 7. a 14. 12. • 10.00
Vánoce na Blátě – pohádkové dopoledne v Divadle 
VEŠkole
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice
Zveme vás na veselou vánoční pohádku o tom, jak peklo 

chtělo dětem zkazit Vánoce – hraje soubor Divadla Glans. 

Jednotné vstupné 70 Kč (pokladna je otevřena hodinu před 

začátkem představení). Na místě bude možno zakoupit 

malé občerstvení.

Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 7. 12. • 13.00 – 16.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně 

zvou všechny děti i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku. 

Od 17 hodin proběhne ve Spolkovém domě Valná hro-
mada SDH Stodůlky.

Úterý 10. – pátek 13. 12.
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová, Lužiny
Srdečně vás zveme na již tradiční Vánoční výstavu.

Úterý 10. 12. • 16.30 
Vánoční slavnosti 2013
FZŠ Mezi Školami
Zveme vás na již tradiční Vánoční slavnosti. Čeká vás  vá-

noční jarmark, vystoupení žáků školy v atriu, dražba vítěz-

ných třídních vánoček, sportovní vystoupení i občerstvení.

Úterý 10. 12. • 17.00 – 17.30 
Vánoční vystoupení TS Mirabel 
Staroměstské náměstí 

Děti z kurzů TS Mirabel vystoupí s vánočním pásmem cho-

reografií irského tance. Přijďte se podívat a nechte se pro-

stoupit kouzlem vánoční atmosféry. 

Úterý 10. 12. • 17. 00  
Hrajeme si na školáka 
FZŠ Trávníčkova 
Připravena je adventní dílnička.

Úterý 10. 12. • 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 
Zveme vás na tradiční Vánoční koncert. Představí se Dětský 

pěvecký sbor Klíček, flétnový soubor Notečka a smíšený 

sbor Sponte Sua.

Úterý 10. 12. • 18.00
Den otevřených dveří
Základní škola Řeporyje, Od Školy 596

Kalendář akcí prosinec
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Zveme rodiče předškoláků do učebny 1.B na Den otevřených 

dveří. Více o škole se dozvíte už nyní na www.zs-reporyje.cz.

Čtvrtek 12. 12.
Den otevřených dveří
FZŠ Trávníčkova 1744

V dopoledních hodinách můžete navštívit prostory naší 

školy, nahlédnout do tříd, venkovní učebny, jídelny i tělocvi-

čen, projít se zahradou a školním hřištěm, uvidíte i tenisové 

kurty. K dispozici vám bude vedení školy i žáci vyšších roč-

níků, kteří vás rádi provedou. V 17. 00 začíná Vánoční 
akademie a po jejím skončení vás zveme na hlavní 

chodbu, kde bude Vánoční jarmark.

Čtvrtek 12. 12. • 8.30 – 16.00
Den otevřených dveří 
Základní škola Mohylová, Lužiny
Všechny srdečně zveme a těšíme se na shledání.

Čtvrtek 12. 12. • 18.30
Vánoční koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Základní umělecká škola Stodůlky srdečně zve na svůj vá-

noční koncert, na kterém se představí žáci všech oborů školy 

– hudebního, tanečního, literárně-dramatického a výtvar-

ného. 

Čtvrtek 12. 12. • 19.00
Kabát za mobil pro Kapku naděje 
Pražská O2 Arena, Českomoravská 2345/17, Praha 9
Za starý (i nefunkční) mobil můžete zdarma získat vstu-

penku na jedinečný charitativní koncert, na němž vystoupí 

kapely Kabát, Wanastowi vjecy, Mandrage, Marta Jandová 

a další. Mobil můžete odnést na vybraná místa v obchod-

ních centrech, nemocnicích či přímo v O2 Areně 

(viz www.kabatzamobil.cz). Pro občany Prahy 13 je nejblíže 

Fakultní nemocnice Motol nebo Obchodní centrum Nový 

Smíchov.

Čtvrtek 12. – úterý 31. 12.
Od adventu do Vánoc
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Nenechte si ujít výstavu, díky které se můžete alespoň 

na chvíli ponořit do vyřezávaného světa pana Miroslava 

Hniličky.

Pátek 13. 12. • 17.00
6. ročník turnaje v badmintonu
Tělocvična ZŠ Kuncova, Stodůlky
Pozvánka platí nejen pro ředitelky a ředitele 

základních a mateřských škol z Prahy 13, ale i pro pedago-

gické pracovníky, rodiče a známé, kteří vytvoří soutěžní 

dvojice za školu. Vyplněné přihlášky zasílejte prosím 

na  reditel@zskuncova.org.

Pátek 13. 12. • 19.30
Legendární Oboroh hostem Třináctého na třináctce
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Zveme vás na poslední letošní díl koncertního cyklu Třinác-

tého na třináctce, do kterého si východočeský písničkář 

 Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky. Hostitel tentokrát 

pozval svou domovskou skupinu Oboroh, která na tomto 

předvánočním koncertě představí adventní písně z připra-

vovaného alba.

Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. Večer finančně 

podpořila Nadace Život umělce a MČ Praha 13. Doporuču-

jeme si rezervovat místa, a to do 12. 12. na mailové adrese 

13na13@centrum.cz. 

Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Sobota 14. 12. • 9.00
Tradiční turnaj ve stolním tenisu
TJ Sokol Stodůlky, K Vidouli 710 (u tenisového areálu)
TJ Sokol Stodůlky vás zve na již tradiční turnaj ve stolním 

 tenisu. Prezence je do 8.30 hod. Kategorie: společná – 

ženy a muži (podle počtu přihlášených i čtyřhra). 

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v herně. Vstup do herny 

pouze v sálové sportovní obuvi. Kontaktní osobou je paní 

Merhautová, tel. 737 822 408.

Sobota 14. 12. • 9.00 – 17.00
Vánoční Flerjarmark na Lukách aneb V klidu a v pohodě
Křesťanské centrum Třináctka, v OC Luka 
(vchod z boku nad pekárnou)
Na jarmarku si můžete zakoupit vánoční dárky v podobě 

originálních oděvů, šperků, módních a bytových doplňků, 

keramiky, vánočních dekorací, hraček a mnoho dalšího. 

Během akce konané ve spolupráci s Fler.cz jsme pro vás při-

pravili výtvarné workshopy, kde si vánoční dárečky můžete 

i sami vyrobit. O občerstvení se opět postará Mléčný bar Bílá 

vrána! Vstup je zdarma. Více na www.fler.cz/aaadesign. 

Sobota 14. 12. • 17.00
Vánoce s Lučinkou
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4

Tančit pro vás bude celý soubor – Přípravka, Ševci, Formani 

i Lučinka, k poslechu zahraje lidová muzika Praštěnka. Pro 

zpestření bude připravena i výstava s ukázkami v podání 

Klubu lidové tvorby. Lístky jsou již nyní v prodeji v KD Mlejn 

(www.mlejn.cz). 

Pondělí 16. 12. • 8.00
Den otevřených dveří

Základní škola Janského, Velká Ohrada
Srdečně zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří. 

Od 8 do 12 hodin si můžete prohlédnout školu a pohovořit 

s učiteli, v 17 hodin se v kinosále koná schůzka s vedením 

školy, které vám zodpoví všechny dotazy týkající se pro-

gramu Začít spolu a dalších činností školy.

Úterý 24. 12.                                    
Běh za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)

Proslulá halda Makču Pikču, 

tyčící se nad Nepomuckým 

rybníkem v Centrálním 

parku, se již pošestnácté 

stane dějištěm populárního 

Běhu za Ježíškem. Tento 

závod pořádaný stodůlec-

kými atlety už k vánočnímu 

dění v naší mětské části ne-

odmyslitelně patří a každý 

rok se při strmém výběhu 

na vrchol haldy utkává více 

než stovka účastníků. Malí i velcí sportovci tak budou mít 

znovu šanci přímo na Štedrý den změřit síly se svými kama-

rády, s vrcholovými sportovci a možná i s Ježíškem samot-

ným. Závodníci se můžou registrovat od 10 hodin přímo 

na úpatí slavné Makču Pikču, startovné se neplatí.

Středa 25. 12. • 17.00
Česká mše vánoční
Kostel sv. Jakuba St., Stodůlky 
MČ Praha 13 a farnost sv. Jakuba St. srdečně zvou 

na  Vánoční koncert – J. J. Ryba: Česká mše vánoční 

„Hej mistře“. Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor s hosty 

a orchestrem, řídí Jiří Kubík.

Čtvrtek 26. 12.
Vánoční procházka od metra k metru
U stanice metra B Radlická, u stanice metra B Jinonice
Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan, vás zve 

na turistický pochod, který pořádá již popáté. Nabízí tři 

trasy – 23, 17 a 9 kilometrů – na které můžete na Štěpána 

vyrazit. Více na str. 23.

Úterý 31. 12. • 23.50 
Silvestrovsko-novoroční běh 
U Nepomuckého rybníka v Centrálním parku Prahy 13 
Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 

zváni na poslední sportovně-společenskou akci v České 

 republice v letošním roce – Silvestrovsko-novoroční běh 

v  podobě běhu (chůze) na čtyřkilometrové trati. Přijďte se 

aktivním pohybem důstojně rozloučit se starým rokem 

a zároveň naplnit motto: Jak na Nový rok, tak po celý rok! 

Prezentace je od 23.00 do 23.40. Propozice najdete na 

www.czechbigman.cz/propozice-zavodu, 

www.czechbigman.cz/propozice-zavodu, 

www.czechbigman.cz. Více také na str. 14.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

 
Sobota 14. 12. • 10.00 a 15.00
Stříbrné rohlíčkování
Předvánoční setkání s pečením rohlíčků pro děti od 3 let bez 

rodičů. Cena 150 Kč. Rezervace na info@mcstodulka.cz. 

Pondělky, úterky, čtvrtky, pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)
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Úterky • 16.00 – 17.00 
Výtvarné hrátky – odpolední kurz (od 3,5 let)
Zápis do kurzů probíhá po celý rok. 

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

DOMOV SV. KARLA 
BOROMEJSKÉHO 
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 1. – úterý 31. 12. 
Výstava České vánoce
Na výstavě dřevěných vyřezávaných plastik a betlémů 

 uvidíte řezbářské umění Jana Lišky.

Neděle 1. 12. • 17.00
1. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Ztracená kapela s dětským sborem (na programu české 

a evropské adventní skladby a koledy) – náhradní program 

za inzerovaný sbor Geshem, který z technických důvodů 

 nemůže vystoupit.

Sobota 7. 12. • 19.00
Hornický pěvecký sbor Kladno – kostel sv. Rodiny
Hornický pěvecký sbor Kladno vystoupí pod vedením 

prof. Romana Makaria, slovem provází převor Břevnovského 

kláštera Prokop Siostrzonek.

Neděle 8. 12. • 17.00 
2. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Představí se smíšený sbor Orfej pod vedením Jana 

 Svejkovského.

Čtvrtek 12. 12. • 19.00 
Vánoční koncert tria Bardolino – kostel sv. Rodiny
Zazní skladby A. Dvořáka, L. Janáčka a vánoční koledy 

z Čech a Moravy (zpěv – Jana Procházková)

Neděle 15. 12. • 17.00
3. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Koncert orchestru Archioni Plus pod vedením Michala 

 Macourka.

Středa 18. 12. • 19.00 
Vánoční koncert – kostel sv. Rodiny
Zveme vás na Vánoční koncert komorního smíšeného sboru 

Gaudium Cantorum pod vedením Štěpánky Heřmánkové 

s Alfrédem Strejčkem.

Neděle 22. 12. • 17.00
4. adventní koncert – kostel sv. Rodiny
Nenechte si ujít koncert dětského pěveckého sboru Radost 

Praha pod vedením prof. Vladislava Součka.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Pondělí 2. 12. • 16.00 – 18.00
Korálkování s Markétou 
(žlutý vchod DDM)

Přijďte si vyrobit vánoční hvězdičku a další vánoční dekoraci 

z korálků. Akce je určena pro děti od 6 let, mladší v dopro-

vodu rodičů. Přihlášky nutné předem – sms na 606 618 618 

nebo na m.p.s@quick.cz. Cena včetně materiálu 60 Kč.

Středa 4. 12. • 14.00 – 15.30 a 15.30 – 17.00
Čertovské odpoledne 
(žlutá část, přízemí)

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, an-

dělem a hodnými čertíky v pekle… Těšit se můžete na vý-

tvarnou dílničku, malování na obličej, tanečky a drobné hry, 

pro odvážnější návštěva a prohlídka pekla, ale především 

na nadílku od hodného Mikuláše a anděla. Akce je určena 

dětem od 1 do 8 let. Vstupné 70 Kč je potřeba  zaplatit předem 

na recepci DDM – počet míst je omezen.  Více na našem webu 

nebo na http://pohadkaaskolicka.webnode.cz/.

Šachový kroužek
V DDM zahajuje činnost šachový kroužek. Hrací doba bude 

ve čtvrtek od 17 do 19 hodin, cena je 700 Kč/pol. Zájemci 

ve věku 7 – 18 let se mohou hlásit v DDM nebo na 

honza.ant@seznam.cz.

Přejeme vám všem krásné 
a klidné vánoční svátky. 
V novém roce 2014 hodně 
pohody, ke které chce svou 

nabídkou přispět i náš „Domeček“. 
Těšíme se v něm na další setkávání 
s vámi.

Více informací o všech nabízených aktivitách a pří-
městském táboru získáte na www.ddmstodulky.cz,  
tel.   251 620 266, nově také na facebooku: 
DDM Stodulky.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice          

V září zahájil činnost Klub na hraní Málinka. Od pondělí 

do pátku vždy od 8 do 17 hodin nabízí jednorázové i trva-

lejší hlídání dětí (i cizinců) ve věku 2 – 6 let dle vašich po-

třeb, rodinné zázemí, komunikaci v angličtině a němčině.

Více informací o činnosti Klubu na hraní Málinka 
 získáte na tel. 607 067 303, 607 067 304, 
info@hlidani-malinka.cz, www.hlidani-malinka.cz.

KOMUNITNÍ CENTRUM SV. PROKOPA
V Hůrkách 1292/8, Nové Butovice

Čtvrtek 21. 11. – čtvrtek 19. 12.
Prodejní výstava obrazů Pavla Dvořáka
Prodejní výstava obrazů Pavla Dvořáka, člena sdružení vý-

tvarníků ČR www.art-galery.cz, bude nainstalována v sále 

Komunitního centra sv. Prokopa do 19. prosince 2013. 

Výstavu je možno navštívit vždy v neděli od 9.30 do 12.00 

hod., v jiné dny po předchozí domluvě na tel. 251 610 850.

Srdečně Vás zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, 

které se budou konat všechny pátky v adventu 

v 6.45 hod. (od 6.30 hod. jsou ranní chvály). 

Jde o pátky: 6., 13. a 20. 12. 2013.

Neděle 22. 12.
Průvod s Betlémským světlem
Betlémské světlo uvítáme v závěru večerní bohoslužby 

v kostele sv. Jakuba St. (cca v 19 hod.). Odtud pak vyjde svě-

telný průvod (v průběhu průvodu se mohou zájemci připo-

jit), který půjde Centrálním parkem ke Komunitnímu centru 

sv. Prokopa. Zde se můžete zúčastnit večera chval při Bet-

lémském světle za doprovodu kapely Jakobband. Komunitní 

centrum bude otevřené od 20 do 21 hod. V této době bude 

možné si zde převzít Betlémské světlo.

Komunitní centrum sv. Prokopa bude o Vánocích 
 otevřeno pro veřejnost (kromě bohoslužeb) ve středu 
25. 12. od 14 do 17 hod.

Prokopské volnočasové centrum pro 
děti i dospělé
(Program je tvořen nejen pro maminky na MD s dětmi.)

Nově pořádané lekce keramiky pro děti od 4 do 12 let
Čas konání – pondělí 14.30 – 16.00 hod., cena je 750 Kč 

za průkazku na 12 lekcí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč 

za jednorázovou návštěvu kroužku. Při nákupu dvou průka-

zek pro sourozence zaplatíte 1 400 Kč.  

Zápis na p-v-c@seznam.cz.

Úterky • 9.30 – 11.30 
Otevřené společenství maminek na MD
Čtvrtky • 9.00 – 11.30 
Hudební škola Yamaha

Více informací získáte na tel. 251 610 850, 
251 613 969, mail@centrumbutovice.cz, 
www.centrumbutovice.cz.

MATEŘSKÉ CENTRUM PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746

Pátky 3., 13., 20. 12. • 9.30 – 11.30
Herna pro děti se cvičením
Dopolední program pro děti 0 – 5 let a jejich rodiče. 

Pátek 13. 12. • 10.30 – 11.30
Bylinky pro děti a maminky s Magdalénou Dobromilou

Léčivé a hřejivé koření – vánoční nápoje a cukroví zdravěji. 

Vstupné za hernu a přednášku včetně svačiny je 130 Kč, 

 prosíme nahlásit předem u MDS.
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Sobota 14. 12. • 15.00 – 18.00
Vánoční zpívání koled v Třebonicích 
Restaurace třebonického pivovaru

Přijďte si s dětmi zazpívat koledy se Zuzkou Světlíkovou. 

Prodej originálních vánočních dárků, prosíme o nahlášení 

předem u MDS. 

Více na www.mcprokupek.cz, K Řeporyjím 4, 
 Třebonice.

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

MLÉČNÝ BAR BÍLÁ VRÁNA
Kodymova 2526/4 
(proti Kauflandu ve Stodůlkách)

Pondělí 2. 12. • 19.00 
O hledání světa 
Vernisáž fotografií – autorka Berenika Haladová

Pondělí 9. 12. • 19.30 
Oskar a růžová paní
Divadelní spolek Sumus, mýdlové vstupné 35 Kč

Čtvrtek 12. 12. • 19.00
Kabaret na konci světa 
Divadlo Inventura. Představení propojující osobní příběhy 

jednotlivých aktérů s fiktivní rovinou rádoby komediantů 

snažících se svým umem z plných sil bojovat s nepochope-

ním světa. Netradičně tradiční pojetí varietních klaunů, 

 tanečníků, zpěváků a další šmíry. 

Mýdlové vstupné 100 Kč.

Pondělí 16. 12. • 19.00
Filmové pondělí
Krátké animované i dokumentární filmy z dílny Inventura, 

o.s., natočené lidmi s mentálním postižením, mýdlové 

vstupné 35 Kč.

Nevíte, co je mýdlové vstupné? Místo papírové vstupenky 

dostanete mýdlo vyrobené v chráněné dílně.

Více na www.barbilavrana.cz.

RODINNÉ CENTRUM 
HVĚZDIČKA
Kovářova 42 (proti kostelu), Stodůlky

Pondělky – lekce hudební školy Yamaha, angličtina 

 Mortimer, kojenecké masáže, český jazyk pro cizince

Úterky – angličtina pro maminky, jóga pro maminky, 

 cvičení s dětmi do 3 let, španělština pro děti od 4 let, 

 angličtina Mortimer

Středdy – cvičení s dětmi, tanečky, pilates, těhotenské 

a poporodní cvičení, angličtina Mortimer, zobcová flétna, 

 italština pro maminky

Čtvrtky – španělština pro maminky, lekce hudební školy 

Yamaha, poporodní posilování

Pátky – lekce hudební školy Yamaha 

Čtvrtek 5. 12.
Mikulášská veselice aneb u nás se nestraší
Čeká vás veselé divadélko i Mikuláš s čertem a andělem. 

 Nemusíte se bát, u nás jsme s touhle trojkou kamarádi. 

Vstupné 100 Kč za dítě. 

Účast na akcích si rezervujte na 
info@skolicka-hvezdicka.cz, 
více informací u Lenky Duchajové, tel. 608 136 472, 
www.skolicka-hvezdicka.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 

Třináctka – křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po - čt 9 – 12 hod. 

Přihlášení předem není nutné.

Pondělky a úterky 
  9.00 –    9.30 a 11.30 – 12.00 – volná herna
  9.30 – 11.15 – herna na téma advent a vánoční svátky
Během dopoledne navíc bude 3. 12. v 10.30 povídání 

s  kazatelem Davidem Novákem na téma Vánoce

Středy                                         
  9.00 –    9.30 a 10.30 – 12.00 – volná herna
  9.30 – 10.15 – pohybové hrátky pro děti 
        s pomocí dospělého 

10.30 – 11.30 – konverzační angličtina pro dospělé
Čtvrtky                                       
 9.00 –    9.30 a 11.30 – 12.00 – volná herna
 9.30 – 10.15 – herna s angličtinou 
      (cca 2 – 4 roky s doprovodem) 

10.30 – 11.30  – adventní výtvarné tvoření pro děti

Přejeme všem požehnané vánoční svátky. 

Herna bude od 20. 12. do 5. 1. uzavřena.

Více na rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada, vchod zezadu od hřiště

Pondělky
   9.45 – 12.00 a 15.00 – 17.00  volná herna 
17.30 – 18.30  cvičení pro těhulky
Úterky
  9.30 – 11.30  volná herna s hudební chvilkou 
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14.00 – 14.40  cvičení s miminky (od 3 měsíců)

15.00 – 15.50  cvičení rodičů s dětmi
16.00 – 17.00  cvičení „školkových“ dětí
18.30 – 19.30  bodystyling
Středy
10.30 – 11.30 (hravé)  studio pro rodiče s malými dětmi
15.30 – 16.30  pohybově-taneční kurz pro děti 3 – 5 let

16.30 – 18.00  volná herna
Čtvrtky a pátky
 9.45 – 12.00  volná herna

Pátek 6. 12. • 16.00 
Mikulášská nadílka 
Přihlášky na skritciveskole@email.cz. Vstup 50 Kč.

Více informací na www.skritcipraha.cz, 
tel. 723 607 070 (K. Šrámková).

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ 
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka)

Neděle • 19.00 – 20.30
Setkání, které se od „klasických“ bohoslužeb v něčem liší. 

Rozhodli jsme se trochu experimentovat a zařadili jsme dvě 

věci, které většinou součástí bohoslužeb nebývají. Ale mys-

líme si, že by mohlo být velmi zajímavé je zkusit. Více na 

www.13ka.cz/vecerni nebo facebook.com/viravotazkach.
Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana
Klub pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti 

 výpravy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. 

 Vedoucí Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.
Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež
Jsme otevřenou skupinou ve věku zhruba 16 – 23 roků. 

Více na frantisek.duda@gmail.com.
Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory
Více na 604 442 535, klara.dadova@tjspofa.cz.
Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson
Outdoorový klub pro kluky a holky od 9 do 13 let. 

Více na www.klubrobinson.cz, vedoucí Daniel Jokl, 

tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA 
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7

Neděle 1. 12. 
Rozsvítíme Vánoce
Rozsvěcení vánočního stromu v zoo. Přijďte se podívat, jak 

vypadá vánočně vyzdobená zoo!

Čtvrtek 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš 
Po celé odpoledne můžete v zoo potkat Mikuláše s doprovo-

dem. Pokud jste letos byli hodní, jistě vás potěší drobným 

dárkem.

Sobota 14. 12. 
Přilétla k nám zima 
Ornitologická vycházka za zimními obyvateli Vltavy. Sraz 

v 8.30 u hlavního vchodu do zoo. Dalekohledy a teplé oble-

čení s sebou!

Sobota 21. – neděle 22. 12. 
Pohodové Vánoce 
Užijte si klidný, předvánoční víkend v zoo bez nákupů a uklízení. 

Zato si můžete vlastnoručně vyrobit drobné vánoční dárky!

Neděle 22. 12. 
Nuru slaví 1. narozeniny
Gorilí sameček Nuru bude slavit.

Úterý 24. 12. 
Štědrý den v zoo 
Přijďte popřát našim zvířatům a podívejte se, jakou dosta-

nou vánoční nadílku. Zoo je otevřena do 14.00 hodin.

Úterý 31. 12.
Silvestr v zoo
Zoo je otevřena do 14.00 hodin.

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

PRAHA 13 NABÍZÍ MOÎNOST 

REKREACE 

v penzionu Kozel ve Vrchlabí

Kontakt: 
Hana Blahová, provozní
tel. 602 722 045 

rezervace: 723 703 611
Bližší informace:
www.penzionkozel.cz

VÝKUP A PRODEJ VOZŮ VŠECH ZNAČEK
KOMISNÍ PRODEJ

OTEVÍRACÍ DOBA:

Po-Pá 7-19 So 8-16 Ne 10-18

www.domansky.cz

Tlumačovská 1298, Praha 5, tel.: +420 775 206 807
Email: autobazar@domansky.cz

VÝKUP OJETÝCH 
VOZIDEL.
Nabízíme rychlé jednání
a profesionální přístup.

Z133777_DOMANSKY_inzerce_Ojete vozy_91_5x129.indd   1 10/29/13   2:32 PM

INZERCE
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POZVÁNKA NA VYCHÁZKU
Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
■ Pá 6. 12. OKOLO SV. MATĚJE. Vycházka nás zavede ke kostelu sv. Matěje a usedlos-

tem v jeho okolí – Hendlův dvůr, Fišerku, ale i zaniklou usedlost Julisku. Navštívíme 

také čtvrť Baba, kde jednotlivé vily projektovali významní architekti P. Janák, J. Gočár, 

O. Starý aj. Na závěr zajdeme ke zřícenině Baba, odkud je nádherný výhled do údolí 

 Vltavy. Začátek akce ve 14.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje (ve 13.46 jede ze stanice 

metra Hradčanská). Cena 100/70 Kč. Bohumil Kocourek 

■ Ne 8. 12. KARLŮV MOST. Během procházky se návštěvníci seznámí s historií nejstar-

šího dochovaného pražského mostu a spolu s průvodcem se projdou „galerií pod širým 

nebem“. Začátek akce v 10.00 u sochy Karla IV. na Křížovnickém náměstí, Praha 1, Staré 

Město. Cena 100/70 Kč. Alena Přibáňová 

■ Ne 15. 12. ADVENTNÍ SETKÁNÍ U JEZULÁTKA. Kostel P. Marie Vítězné je pozoru-

hodný nejen jako první barokní sakrální stavba v Praze, ale i obrazy Petra Brandla a pře-

devším světově proslulou soškou malého Ježíška. Zmíníme její historii, pověsti, rituál 

oblékání a navštívíme její malé muzeum. Začátek akce ve 14.00 před vchodem do kos-

tela (ul. Karmelitská, zastávka tram. č. 12, 20, 22 Hellichova). 

Cena 100/70 Kč. Eva Sokolová 

■ Pá 27. 12. ZE ZADNÍ TŘEBAŇE NA KARLŠTEJN. Vánoční vycházka nás povede zvl-

něnou krajinou Českého krasu. Otevřou se nám malebné pohledy na krajinu a hrad Karl-

štejn se vynoří ze zcela nečekaného úhlu pohledu. V podhradí pak navštívíme Muzeum 

betlémů, v jehož expozici najdeme nejen betlémy pečené, tepané či mechanické, ale 

také veliký podkrovní betlém inspirovaný dějinami hradu Karlštejna. Pěší trasa cca 4 km. 

Začátek akce v 11.00 na nádraží Zadní Třebaň po příjezdu vlaku (jede z Prahy – hl. ná-

draží v 10.20). Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do Muzea betlémů 30 Kč. 

Pavla Lešovská 

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.

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

Kuchyňský koutek

Marinovaná jelení plec na víně 
se sušenými švestkami sypaná 
 praženými mandlemi  servírovaná 
s bramborovo-pohankovou kaší.
Suroviny: 500–600g čisté jelení plece 

bez kosti, 3 větší mrkve, 3 petržele – kořen, 

půlka menšího celeru, 3 cibule (může být 

i červená), 100 g slaniny, sůl, pepř, rozmarýn 

– mletý, 5 kuliček černého pepře a nového 

koření, 2 bobkové listy, olej cca 1 dcl, rybízová marmeláda, 3 pol. lžíce protlaku nebo 

 kečupu, 4 dcl červeného sladšího vína, strouhaný perník cca 150 g, 1 citron, cukr krystal 

Postup: Maso si den předem nakrájíme na kostky, přidáme pepř, rozmarýn, lžíci rybí-

zové marmelády, 2 dcl vína a necháme nejlépe do druhého dne marinovat v lednici. 

Nakrájenou zeleninu a cibuli orestujeme do světle hněda, přidáme celý pepř, nové 

 koření, na kostičky nakrájenou slaninu, protlak nebo kečup a zbytek rybízové marme-

lády. Na takto připravený základ vložíme všechno marinované maso včetně koření. 

Zalijeme zbytkem vína a pod pokličkou dusíme do změknutí. Pak vsypeme nastrou-

haný perník a dochutíme nastrouhanou kůrou z 1 citronu, cukrem a solí, vložíme 

 sušené švestky a necháme lehce povařit. Podle chuti dochutíme solí, cukrem. 

Při servírování sypeme ozdobně navrch mandlemi. 

Bramborovo – pohanková kaše 
Suroviny: 800 g brambor, 100 g pohanky, máslo, sůl, muškátový květ, mléko 

Postup: Den předem si namočíme pohanku (nebo alespoň 2 hodiny před samotnou pří-

pravou). Do uvařených brambor, které jsme lehce rozšťouchali přidáme muškátový květ 

a šleháme, dokud v kaši nejsou hrudky. Přidáme teplé mléko, máslo a znovu již hotovou 

kaši rozmícháme. Nešleháme příliš dlouho, neboť kaše pak začne klihovatět - lepit a má 

jinou škrobnatou chuť. Mezitím, co jsme šlehali kaši, jsme si uvařili pohanku, kterou sce-

díme a lehce vmícháme do hotové bramborové kaše. Můžeme přidat lehce osmahnutou 

slaninu.

Tuto specialitu vám nabízí restaurant Svatý Prokop, Velichovská 1393/17, Stodůlky, tel. 

251 616 252, www.svatyprokop.cz. Otevřeno je denně kromě pondělí 11.30 – 23.30 hod. 

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Fotografii svého malého syna pořídila paní Martina 
 Machatá při návštěvě zrekonstruovaného dětského hřiště mezi Gymnáziem 
J. Heyrovského a MŠ Havaj. Hřiště opravdu doznalo velké změny k lepšímu 
a není divu, že děti jsou tam spokojené. 

Rušno nebývá jen na pozemních komunikacích, ale i vysoko nad námi. Fotografii 
nám poslal pan Jaroslav Loudín.
Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
 zašlete ji do redakce STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. 
Za všechny, které jste nám již zaslali, mnohokrát děkujeme.
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Čtenářská soutěž

V poslední letošní Čtenářské soutěži se ptáme na jméno režiséra, který se narodil 

3. listopadu 1910 v Ostroměři u Nové Paky. Aktivní zájem, který projevil o loutkové 

divadlo již jako student, ho přivedl v roce 1943 do zlínského trikového ateliéru. 

Za svůj první film Vánoční sen získal na MFF v Cannes v roce 1946 Cenu za nejlepší 

loutkový film. Byl to kombinovaný hraný a loutkový film, v němž se známý lout-

kový hrdina pan Prokouk v krátkých epizodách s anekdotickou pointou obracel 

k divákům s nejrůznějšími aktuálními problémy. Velmi často se nechal inspirovat 

Julesem Vernem. Mezi jeho nejznámější snímky patří např. Baron Prášil nebo 

 Vynález zkázy. Znáte jméno režiséra a název filmu?

V listopadu správně odpověděli ti, kteří uvedli Karla Kachyňu a film Sestřičky.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 
v Galerii Butovice získává:
Helena Černá, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 
Ondřej Němec, Stodůlky
Petra Štěpánková, Stodůlky
Monika Kubešová, Stodůlky

Soutěžní otázky na prosinec:
1. Kdy bylo znovu zprovozněno Národní technické muzeum?

2. Kdy a kde proběhne akce s názvem Vánoce s Lučinkou?

3. Kdo převzal záštitu nad Silvestrovsko-novoročním během?

Správné odpovědi na listopadové otázky:  
1. Kdy začal nový ročník UNIQA volejbalové extraligy mužů?

 Nový ročník začal v sobotu 19. října.
2. Kde se bude hrát Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska?

 Turnaj se hrál ve FZŠ Brdičkova.
3. Kdy proběhne Noc divadel v klubu Mlejn?

Noc divadel proběhla 16. listopadu.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:  
Aleš Dupal, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 13. prosince na adresu redakce: Sluneční 

nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 

251 619 236, 235 011 465.                                   

                                      připravila Petra Fořtová

Prosincová křížovka

Sponzorem prosincové křížovky jsou Zdravotnické potřeby Lípa, které svým zákazní-

kům slouží už bezmála třináct let. Prodejna sídlí hned u hlavního vchodu do polikli-

niky Lípa – Nové Butovice. Výlohy lze jen stěží přehlédnout. Sortiment prodejny je 

velmi rozmanitý, naleznete zde velké množství ... TAJENKA, ale i výrobky pro rehabi-

litaci a masáže, zdravotní obuv a také širokou nabídku výrobků zdravé výživy. Přijďte 

se přesvědčit sami! Tři výherci budou mít možnost pochutnat si na kvalitním českém 

medu, který je nepostradatelným pomocníkem při udržení zdravotní pohody v celém 

dlouhém zimním období.

Zdravotnické potřeby Lípa, Seydlerova 2451, Praha 13. Tel. 296 113 250.

ŠPANĚLSKÝ
ARAB

2. DÍL
TAJENKY

TYRAN
ESPERANTSKY

ZRUŠIT
SPZ OKR.
SVITAVY

3. DÍL
TAJENKY

ČESKÝ
PÍSNIČKÁŘ

PLAT

ZKR.BÝV.
PLÁN.KOMISE

JENŽ 
(KNIŽNĚ)

FOTBALISTA
TOTTENHAMU

Z TOGA

HLODAVEC
PODOBNÝ

DIKOBRAZU

PRAŽSKÝ
OBCH.DŮM

CIZOKRAJNÍ
PTÁCI

CVOK
PŘÍSADA
DO JÍDEL

ITALSKY
VY

BÝV. ŠVÉDSKÝ
POLITIK

INIC.HEREČKY
CÍFKOVÉ

1. DÍL
TAJENKY

SOLMIZAČNÍ
SLABIKA

KRŮPĚJE
NA ČELE

FRANC.
JEŽÍŠEK

ČISTÍCÍ
PROSTŘEDEK

DÍVČÍ
JMÉNO

CHEM. ZN.
ASTATU

SPZ OKR.
LOUNY

CHŮVA 
(ZE ŠPANĚL.)

CITOSL.
TIŠENÍ

KOLÍNSKÁ
SPZ

RUSKÝ
VELETOK

PLÁCEK

PRAVÝ
(LIDOVĚ)

CHEMICKÝ
PRVEK
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Stodůlecký posel                       Informační zpravodaj Městské části Praha 13

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 13. prosince.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice, 

soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Listopadová tajenka: RADOST DO KAŽDODENNÍ ŠEDI

Výherci: Jitka Nováková, Stodůlky • Marcela Viganová, Velká Ohrada •  

Václava  Spálenková, Nové Butovice    připravila Petra Fořtová

Křížovku připravil: Petr Šimek NÁPOVĚDA: ABOLI
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Z celého srdce přejeme všem zákazníkům
příjemné prožití vánočních svátků.
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