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Sdělení úřadu a městské části
Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek
19. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 20. ledna od 13.00 do 17.00 hodin.
K zápisu je třeba přinést následující doklady: občanský průkaz zákonného zástupce,
rodný list dítěte, cizinci ještě doklad o povolení k pobytu.

Informace o nabídce jednotlivých škol v Praze 13 můžete získat na Veletrhu zá-
kladních škol, který se uskuteční v atriu radnice v úterý 10. 1. (10.00 – 13.00) a ve
středu 11. 1. (13.00 – 18.00). Více v sekci Školství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Občanské průkazy mají novou podobu
Dne 1. 1. 2012 vstoupila v platnost novela zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech, která přinesla zásadní změnu – nově se vydávají tzv. elektronické ob-
čanské průkazy.

Jedná se o občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronic-
kým čipem (správní poplatek 500 Kč) nebo o občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji bez čipu, který se vydává po skončení platnosti stávajícího občanského prů-
kazu bez poplatku.

O vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji lze požádat u úřadu
příslušného pro vydání občanského průkazu, příp. i u jiného (nepříslušného)

úřadu obce s rozšířenou
působností. Nově je
možné podat žádost
o vydání občanského
průkazu i pro občana
mladšího než 15 let.

Zákon již neumožňuje
zapsání nepovinných
údajů manžel/manželka,
partner/partnerka, děti.

Zdůrazňuji, že se ne-
jedná o plošnou výměnu

občanských průkazů, stávající občanské průkazy mají platnost do doby vyznačení.
Upozorňujeme na možnost objednání termínů prostřednictvím rezervačního

systému přes internet, který zkrátí čekací dobu na minimum.
Bližší informace na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit nebo na tel. 235 011 518,

235 011 522. Darina Altmanová, vedoucí oddělení osobních dokladů a EO

Pořádání tomboly podléhá povolení
Podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách podléhá povolení také pořádání
jakékoli tomboly. Povolení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 10 % z jistiny
(min. 200 Kč). Městská část Praha 13 může povolit tombolu pouze právnické osobě
bez zahraniční majetkové účasti s herní jistinou do 50 000 Kč, kdy úhrnná cena
výher musí být v rozpětí 20 – 50 % této jistiny. Losy se smějí prodávat pouze v den
a místě konání akce, účastnit se může pouze osoba starší 18 let a výhry smějí být
pouze movité. Za nepovolenou tombolu hrozí pokuta až do výše 150 000 Kč.

Další náležitosti žádosti o povolení tomboly a podmínky, včetně vzorových for-
mulářů naleznete na webu MČ Praha 13 – Jak si zařídit – Místní daně a poplatky –
Povolení tomboly. Rudolf Foukal, vedoucí oddělení daní a poplatků

Zasedání zastupitelstva v 1. pololetí 2012
Zastupitelstvo MČ Praha 13 bude zasedat ve dnech 1. února, 25. dubna a 20. června
2012, vždy od 10.00 v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

Helena Šlitrová, OKS

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

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

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

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
VZALO NA VĚDOMÍ
rezignaci PharmDr. Lubomíra Chudoby
na funkci člena Rady MČ Praha 13
a
ZVOLILO
členkou Rady MČ Praha 13 Mgr. Evu
Montgomeryovou

VZALO NA VĚDOMÍ
-rozpočtové změny za měsíce září, říjen
a listopad 2011
-rozbor hospodaření MČ Praha 13 za
I. - III. čtvrtletí roku 2011 (hlavní čin-
nost, příspěvkové organizace, zdaňovaná
činnost MČ Praha 13 včetně správcov-
ských firem)
-předložený materiál Rozpočtový výhled
na roky 2013 - 2016

SCHVÁLILO
předložený materiál Provizorium roz-
počtu MČ Praha 13 na rok 2012

VZALO NA VĚDOMÍ
předloženou Strategii rozvoje Městské
části Praha 13

VZALO NA VĚDOMÍ
- předloženou zprávu o plnění usnesení
ZMČ Praha 13 za uplynulé období k ter-
mínu 31. 10. 2011, včetně zápisu z jed-
nání Kontrolního výboru ZMČ ze dne
23. 11. 2011
- splnění uložených úkolů

SCHVÁLILO
- nové termíny pro splnění dosud nespl-
něných úkolů vyplývajících z usnesení
ZMČ

ULOŽILO
Radě MČ předložit souhrnnou informaci
o stavu rozvoje Západního Města a cílech
městské části při rozvoji Západního
Města, včetně požadavků na územní
plán, veřejnou vybavenost a dopravní
obslužnost (doplněnou o audit smluv-
ních vztahů mezi MČ Praha 13 a Společ-
ností Západního Města, a.s.)

SCHVÁLILO
záměr na pořízení nemovitosti určené
k nájemnímu bydlení (tzv. startovací
byty) na území MČ Praha 13

SCHVÁLILO
investiční záměr realizace bezpečnost-
ního kamerového systému na území MČ
Praha 13 v rámci Strategického rozvoje
MČ Praha 13 za následujících podmínek:

- snížení maximální ceny na 100 mil. Kč
- posunutí termínu výběru dodavatele na
realizaci výběrového řízení do 31. 3. 2012
- účast zástupců všech politických stran
ve výběrové komisi na výběr dodavatele
s poskytnutím zadávací dokumentace
- RMČ Praha 13 učiní všechny kroky ke
snížení budoucích provozních nákladů
a k jejich přesunutí do gesce HMP

VZALO NA VĚDOMÍ
informaci o stavu přípravných prací
a čerpání finančních prostředků na zpra-
cování projektové dokumentace k do-
stavbě Školního zimního stadionu
Bronzová

Rada MČ Praha 13 mj.
VZALA NA VĚDOMÍ
protokoly z jednání hodnotící komise
vztahující se k veřejné zakázce vyhlášené
formou jednacího řízení bez uveřejnění
na Integraci solárních systémů do nadřa-
zených řídících systémů energetiky
v jednotlivých objektech a nutných re-
konstrukčních prací
a
SCHVÁLILA
návrh Dodatků č. 2 a 3 ke Smlouvám
o poskytování energetických služeb se za-
ručeným výsledkem
č. S/904/006/0801/MŠ/2010
a č. S/939/066/0801/E/2009

JMENOVALA
pana RNDr. Jiřího Maška, CSc., ředitelem
příspěvkové organizace Střediska sociál-
ních služeb Prahy 13 od 1. 2. 2012,
na základě výběrového řízení vyhláše-
ného dne 22. 11. 2011

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na služby formou zjed-
nodušeného podlimitního řízení dle § 38
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, na Kompletní výrobu regionálního
časopisu STOP Městské části Praha 13

VZALA NA VĚDOMÍ
- předloženou zprávu o plnění usnesení
RMČ za uplynulé období k termínu
31. 10. 2011, včetně zápisu z jednání Kon-
trolního výboru ZMČ ze dne 23. 11. 2011
- splnění uložených úkolů
a
SCHVÁLILA
ve smyslu návrhů nositelů úkolů
1. nové termíny pro splnění dosud ne-
splněných úkolů
2. zrušení vybraných nesplněných úkolů

Zpracovala: Helena Šlitrová, OKS

Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz v oblasti Samospráva
nebo v Odboru kancelář starosty, Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.
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Na konci roku se skládají účty. Do čeho
radnice v roce 2011 investovala peníze
daňových poplatníků?
Také v loňském roce proběhla
v naší městské části řada rozsáh-
lých investičních akcí. Ty nejzá-
sadnější se týkaly oblasti školství,
přesněji řečeno téměř všech
budov základních a mateřských
škol. Podařilo se nám dokončit

unikátní projekt nazvaný Odpo-
vědné školy Prahy 13, kde slovo
„odpovědné“ znamená energe-
ticky úsporné. Hlavní viditelnou
změnou je zateplení a nová ba-
revná fasáda školních budov. Za-
teplení 17 škol stálo téměř 474
milionů korun, z toho více než
jednu třetinu jsme získali z ev-
ropských fondů, konkrétně
z operačního programu životní

splácet, avšak výhradně z dosaže-
ných úspor, které jsou zaručeny
smluvně. Každoročně bychom
měli ve školách uspořit přes
24 milionů korun. V roce 2012
budeme v energetických opatře-
ních pokračovat – zateplíme
všechny tři naše polikliniky.

Vedle rekonstrukce fasád jsme
na školských objektech instalo-
vali také vnější kamerový systém.
Na všech 31 škol bylo namonto-
váno celkem na 350 kamer, je-
jichž smyslem je ochránit budovy
před vloupáním a také zajistit
dohled nad veřejným pořádkem
v bezprostředním okolí škol.
Celý projekt stál 38,5 milionu
korun. Prosincové zastupitelstvo
městské části schválilo záměr
rozšíření kamerového systému
v rámci projektu Bezpečná Pra-
ha 13 na další exponovaná místa,
měl by být instalován na další
budovy městské části i bytové
domy. V této chvíli jde o inves-
tiční záměr, jehož konkrétní po-
doba a rozsah se bude formovat
při zpracovávání projektové do-
kumentace.

Začátkem prosince byla také
zkolaudována nová budova, která
zvýšila kapacitu rekreačního zaří-
zení Kozel ve Vrchlabí, takže již
v této sezoně slouží našim ško-
lám pro pořádání lyžařských zá-
jezdů a škol v přírodě.
Podrobnosti se dozvíte na jiném
místě STOPu.

V oblasti životního prostředí
jsme investovali do revitalizace

prostředí. Zbývá už pouze do-
končit fasádu Domu dětí a mlá-
deže v Chlupově ulici, který se
zateploval jako poslední.

Projekt energetických úspor
se ale neomezil pouze na zate-
plení budov. Podstatným opatře-
ním byla radikální změna
hospodaření s energií ve školách
- ve všech školách byly vybudo-

vány vysoce účinné plynové ko-
telny a zaveden moderní systém
regulace teplot v místnostech.
Kromě toho byla provedena
opatření na snížení energetické
náročnosti osvětlení a úspory
vody. Všechny provedené inves-
tice a náklady ve výši téměř 129
milionů korun financovala na
základě smlouvy společnost
ENESA, my je postupně budeme

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

parku Panská zahrada, kde
vznikla fontána a dětské hřiště.
Proběhly také rozsáhlé úpravy
parku v sídlištním vnitrobloku
Mohylová, v letošní etapě jsme
zaplatili přibližně jeden milion
korun. Určité investice směřovaly
také do dalších revitalizovaných
vnitrobloků a do dílčích rekon-
strukcí dětských hřišť.

S plánovanými investičními
akcemi na letošní rok vás sezná-
mím v souvislosti se schvalová-
ním rozpočtu městské části.

Přeji vám do roku 2012 hodně
zdraví, klidu a spokojenosti.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Vážení čtenáři,
dostáváte do rukou první STOP roku 2012. Pokud jste ho obdrželi se zpožděním, omlou-
váme se, je to dáno tím, že jsme tentokrát měli v rámci distribučního týdne Vánoce. Věřím,
že jste je prožili příjemně, trochu si odpočinuli a začínáte rok s novu energií a chutí do ži-
vota. My v redakci máme předsevzetí připravovat pro vás pestrý, čtivý a užitečný zpravo-
daj. Snad se nám to podařilo i na 32 stránkách tohoto kratšího lednového čísla.

Kolegyně Eva Černá vám nabídne hned tři rozhovory – s novou radní, paní Evou
Montgomeryovou, s ředitelkou KD Mlejn Marií Navrátilovou a s ředitelem Zoo Praha,
se kterou STOP úzce spolupracuje, třeba ve čtenářské soutěži, kde bývají cenami
volné vstupenky. V Tématu STOPu se zabýváme možností omezení hracích automatů
a představujeme dokončenou budovu rekreačního zařízení ve Vrchlabí, kam již nyní
jezdí žáci z Prahy 13 na školu v přírodě a lyžařské zájezdy.

Za celou redakci STOPu vám přeji pohodový nový rok a hodně síly a optimismu na
zvládnutí všeho, co vás v roce 2012 čeká.

Samuel Truschka, šéfredaktor

Slovo ŠÉFrEdaKtora

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

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

KontaKty na radnici

Stodůlecký posel

STOP – Ročník XXII. – leden 2012 • Vychází měsíčně kromě července a srpna
• Vydavatel: Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace:
MK ČR E 12088 • IČO: 00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00
• Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251 619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet:
www.praha13.cz.• Redakční rada: JUDr. Kateřina Černá, Ing. David Vodrážka,Petr Kužel,
MBA, Mgr. Eva Montgomeryová, Ing. Eva Vítková, Ing. Zuzana Drhová, PhD., PhDr. Sa-
muel Truschka • Šéfredaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá,
Hana Valíková, Mgr. Dan Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Vý-
roba: Service Marketing, s.r.o. • Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka
tohoto čísla: 5. 12. 2011 • Za obsahovou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Ne-
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a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto číslo vyšlo dne 23. 12. 2011 v nákladu
28 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

ZÁKLADNÍ CENÍK INZERCE – (Nutno připočítat 20 % DPH). Řádková inzerce: Jedna řádka
textu – 65 Kč. Zvýraznění: 1. řádka + 30 Kč, celý text + 20 Kč za každou řádku. Plošná in-
zerce: 1 cm2 – 70 Kč, 1/4 strany – 7 700 Kč, 1/2 strany – 14 300 Kč. Celá strana – 27 500 Kč.
Počet vydání: 3-4 – sleva 5 %, 5-9 – sleva 10 %, 10 x (celoroční) – sleva 20 %. Ceník
a podmínky inzerce vám rádi zašleme. Příjem inzerce v úředních hodinách ÚMČ Praha 13.

Uzávěrka příštího čísla: 9. 1. 2012 Distribuce: 27. 1. – 3. 2. 2012

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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Každá škola si vybrala energetického ko-
ordinátora z řad učitelů, který se zúčast-
nil půldenního školení pořádaného
společností ENESA. Ve třídách vznikly
tzv. energetické hlídky. Jejich členové pak
společně navrhli pro školu program
úspor, který se snaží dodržovat a výsledky
průběžně zaznamenávají. K dispozici
mají manuál – Průvodce energetického
dispečera, který obsahuje přehled prak-
tických rad a návodů. Cílem je vzbudit ve
školácích zájem o úspory energie, zapojit
do projektu co nejvíce žáků a motivovat je
k ekologickému chování. „Zábavnou formou si
žáci vytvoří nové návyky, které si přenesou do
dospělosti a jednou, až oni budou odpovídat za
energetickou efektivitu, budou vědět, jak na
to,“ říká místopředseda představenstva společ-
nosti ENESA Miroslav Marada. „Komuniku-
jeme se školami prostřednictvím webových
stránek pomocí různých her, návodů a tipů, jak
mohou školy významně ušetřit.„

Ve dnech 28. 11. - 4. 12. proběhl ve ško-
lách tzv. energetický týden, ve kterém si žáci

vyzkoušeli úspěšnost svých vlastních plánů.
V jeho průběhu centrální dispečink měřil
a vyhodnocoval, jak jsou školy ve svém sna-
žení o energetické úspory úspěšné. Tyto vý-
sledky budou velmi důležité při určení
konečného pořadí škol v soutěži. Žáci proje-
vovali v průběhu týdne velkou aktivitu. „Když
se šetří energií, neznečišťuje se tolik životní
prostředí. Znečišťuje se o hodně méně,“ říká
jeden z žáků. „Zavíráme dveře, systematicky
větráme, zhasínáme, zjišťujeme závady, které
hned hlásíme školníkovi,“ doplňuje ho spolu-

Téma STOPu

V rámci projektu Odpovědné školy Prahy 13, jehož smyslem jsou výrazné energetické úspory
v budovách škol, vyhlásila městská část ve spolupráci s partnery projektu – společnostmi ENESA,
a.s. a Dalkia Česká republika, a.s. – soutěž o nejúspornější školu Prahy 13, která bude
vyhodnocena na konci topné sezony. Vítězná škola dostane od vyhlašovatelů příspěvek
na výlet dle vlastního výběru ve výši 60 000 Kč.

Úsporný projekt má úspěch

Diskuse o možnostech potlačení herního
průmyslu byla zahájena také v hl. městě
Praze. Magistrát připravil návrh vyhlášky,
kterou je možné herní místa regulovat, a ro-
zeslal ji všem městským částem. Radnice
jednotlivých městských částí se tak mohly
vyjádřit zejména k seznamu místních adres,
na kterých jsou provozovány výherní hrací
přístroje, videoloterní terminály a další
herní zařízení.

Také v Praze 13 se rozproudila debata
o potřebě omezit výherní automaty. Zazněly
i požadavky okamžitého zrušení všech hra-
cích míst v městské části. Na tomto místě je
však nutné zdůraznit, že ne všechna herní za-
řízení povolují městské části. Velkou část, ze-
jména tzv. videoloterní terminály, povoluje
Ministerstvo financí a zmíněná vyhláška se

na ně nebude vztahovat po dobu 3 let.
Rada Městské části Praha 13 rozhodla

v souladu se svým programovým prohláše-
ním a dlouhodobým přístupem k této prob-
lematice a s četnými hlasy občanů, kteří se
k otázce vyjadřují. Navrhla magistrátu zre-
dukovat vyhláškou v nadcházejícím období,
počínaje rokem 2012, herní místa na území
městské části o 23 %.

Pokračuje tak trend, který radnice zahájila
v roce 2008.

Od roku 2008 u nás bylo celkem zrušeno
již 43 % herních míst z původního počtu.
Opatření v oblasti redukce herního průmyslu
činí radnice i přesto, že tím dochází ke znač-
nému krácení rozpočtových příjmů - správ-
ních poplatků, místních poplatků a odvodu
části výtěžku. Radnice Prahy 13 tak postu-

puje především proto, aby se zamezilo rozvoji
negativního prostředí pro děti, mládež a do-
spělé naší městské části.

Zastupitelstvo hl. města Prahy na svém za-
sedání 15. prosince 2011 vyhlášku, jíž se sta-
noví místa a čas, na kterých lze provozovat
výherní hrací přístroje a další herní zařízení,
přijalo. Účinná bude od 1. ledna 2012. Za tři
roky podle ní zanikne např. také herní místo
s videoloterními terminály ve stanici metra
Luka, Stodůlky apod.

Praha 13 nadále počítá s plynulým snižo-
váním herních míst i do budoucna. Postupně
by tak mohlo v souladu se záměrem magis-
trátu na území hlavního města zůstat pouze
několik málo herních center nebo jedno cen-
trální herní místo.

Rudolf Foukal, ekonomický odbor

Hracích automatů bude méně

žák. V průběžném hodnocení měly v prvním
energetickém týdnu nejlepší výsledky FZŠ
Brdičkova a FZŠ Otokara Chlupa. Budou ale
probíhat i další neohlášená měření a jejich
výsledky budou zveřejňovány na webu.

Vedle soutěže školních týmů byla vyhláše-
na také individuální soutěž pro žáky o nejlep-
ší energeticky smysluplný návrh úsporného
opatření k dosažení dodatečných úspor. Hod-
notit se bude kreativita řešení a jeho účinnost.
Hlavní cenou je nový iPhone. Své návrhy
mohou žáci zasílat do 30. března na e-mail
společnosti ENESA skolypraha13@enesa.cz.

Mateřské školy se mohou účastnit výtvarné
soutěže o nejlepší výtvarné ztvárnění úspor
energie a vody. První cenou budou celoroční
vstupenky do pražské zoo.

Veškeré podrobnosti o soutěžích najdete
pod záložku „Soutěž Praha 13“ v horní liště
na webových stránkách www.enesa.cz.

Vítězslav Kulich a Samuel Truschka
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V roce 2011 znovu ožil trend směřující k omezení míst s výherními hracími přístroji, které jsou ve
společnosti všeobecně vnímány jako negativní jev. Ústavní soud dal v červnu za pravdu ochránci
veřejných práv, který se postavil proti rozhodnutí ministerstva vnitra o zrušení části vyhlášky obce
Chrastava, v níž byla stanovena místa, kde mohou být provozovány herní přístroje a videoloterní
terminály.Tímto rozhodnutím Ústavní soud jinými slovy řekl, že obce mají právo regulovat počet
výherních hracích přístrojů i videoloterních terminálů na svém území. Reakcí na tento nález byl zákon
ze 6. 9. 2011 - č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách. Novela mimo jiné zpřesnila definici herních zařízení, která může obec regulovat.



podlahové, vybavené tepelným
čerpadlem, s možností tempero-
vání přímotopnými radiátory.
Pokoje jsou vybaveny rustikálním
nábytkem a obrázky, které tvořili
klienti chráněné dílny.

Kolaudace objektu proběhla
2. prosince 2011. Už 5. prosince
přijelo na školu v přírodě 50 dětí
ze Základní školy Mohylová. Vy-
střídalo je 43 dětí ze ZŠ Kuncova
a poslední týden před Vánoci trá-
vili v rekreačním zařízení žáci ze
ZŠ Klausova na Velké Ohradě.
Prvním lyžařským výcvikem na
Kozlu je kurz ZŠ Mládí od 6. led-
na. Výhodou je blízkost sjezdovek
se sedačkovými lanovkami na sva-

zích vrchu Žalý v Herlíkovicích,
které jsou vidět na protějším kop-
ci, nebo běžeckých tras v nedale-
kém Strážném. Městská část vy-
tvořila pro žáky svých škol
pohodlnou a cenově přijatelnou
ubytovací kapacitu v krásné příro-
dě a na čerstvém vzduchu. Již nyní
mají některé školy a školky zamlu-
veny termíny pobytu v květnu
a červnu, kdy Krkonoše lákají ke
krásným procházkám po hřebe-
nech i v údolích. Především v let-
ních měsících budou pokoje
v obou objektech pronajímány
i pro individuální nebo skupinové
rekreace, přednostně pro občany
Prahy 13. Samuel Truschka
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Téma STOPu

V dubnu 2008 schválilo zastupitelstvo Prahy 13 smlouvu na koupi
rekreačního objektu Kozel veVrchlabí. Šlo o celoročně obyvatelný
rekonstruovaný objekt původní horské usedlosti, který byl vytipován jako
vhodný pro využití městskou částí, zejména pro oblast školství a sociálních
věcí.V první řadě má sloužit aktivitám škol, případně pro akce odboru
sociální péče a zdravotnictví nebo zájezdy klubů seniorů. Aby kapacita
zařízení umožnila pořádání škol v přírodě a lyžařských výcviků, bylo
rozhodnuto o výstavbě druhého objektu na přilehlém volném pozemku.

Objekt Kozel na stráni mezi
Vrchlabím a Strážným byl
vybrán jako vhodný vzhledem
k dobré dopravní dostupnosti,
velkému pozemku o rozloze
téměř 17 000 m2 a příznivé ceně.
Městská část jej koupila za
23 milionů korun. V budově bylo
11 pokojů s příslušenstvím a jí-
delna v přízemí, celková kapacita
byla 42 osob. V první fázi byla
přistavěna lyžárna a upravena
příjezdová cesta, parkoviště a po-
staveno dětské hřiště. Zprvu byl
tedy Kozel využíván jen pro
menší akce, např. pobyty dětí
z mateřských škol v přírodě.

Vzhledem k tomu, že k ob-
jektu patří poměrně velký poze-
mek, na kterém byla i přes přísná
pravidla na okraji Krkonošského
národního parku ještě možná vý-
stavba, odsouhlasilo zastupitel-
stvo Prahy 13 výstavbu druhé

budovy. Jako dodavatel byla ve-
řejnou zakázkou vybrána pražská
Z&D stavební společnost spol.
s r. o. Rekreační objekt nový
Kozel se začal stavět v roce 2010
podle projektu Ing. Evžena
Krouského, který citlivě přizpů-
sobil tvar i volbu materiálu bu-
dovy horskému prostředí.
Budova má dřevěné štíty a části
stěn obložené kamenem, takže se
podobá místním chalupám. Sta-
vební firma odvedla profesionální
práci a na podzim 2011 byla
stavba, která stála přibližně
24 milionů korun, úspěšně dokon-
čena. V dvoupodlažním objektu
je 14 pokojů s celkem 30 lůžky,
2 učebny (společenské místnosti),
šatna a lyžárna. Každý pokoj má
vlastní příslušenství, ve společen-
ských místnostech je kuchyňský
kout. První pokoj v přízemí je
zcela bezbariérový. Topení je

Školy vyrážejí do Krkonoš

Původní penzion Kozel v roce 2008

Výstavba nové budovy, v pozadí je vidět sjezdovka v Herlíkovicích

Budování sítí před dokončením objektu

Děti z mateřinek v jídelně Kozla Nový Kozel v den kolaudace Žáci ZŠ Kuncova na škole v přírodě
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Od 12. prosince jezdí nová auto-
busová linka č. 168 z Nových
Butovic k Nemocnici Na Ho-
molce přes Háje, Vidouli a Fa-
kultní nemocnici Motol. Na trase
bylo v obou směrech vybudováno
celkem 12 nových zastávek.
K zavedení linky došlo po úspěš-
ném jednání vedení městské části
s hl. městem Prahou a společ-
ností ROPID. Obyvatelé Vidoulí
a Hájů mají konečně autobusové
spojení na metro, ale také k lékaři
do polikliniky Lípa, do nemoc-
nice nebo na nákup. K těmto
cestám mohou autobus samo-
zřejmě využít i cestující z Nových
Butovic nebo Stodůlek.

Od prvních dní je o linku 168
velký zájem. „Jsem za ten auto-
bus ráda, jezdím s ním do práce
v Praze 13,“ říká paní Králová
z Motola. Menší autobusy (midi-
busy) jsou nízkopodlažní, takže
umožňují také bezbariérovou do-
pravu vozíčkářů, ale i dalších
osob se sníženou pohyblivostí.
„Několikrát měsíčně chodím na
vyšetření do Motola. Tenhle

autobus mě tam odveze takřka
od domu,“ pochvaluje si paní Ze-
manová z Petržílkovy ulice, která
se pohybuje jen s pomocí cho-
dítka. Mnozí jistě ocení přímé
spojení mezi zdravotnickými za-
řízeními - poliklinikou Lípa
a nemocnicemi v Motole
a Na Homolce. Autobus 168
jezdí v pracovních dnech od 5
do přibližně 21 hodin v intervalu
30 minut. Více informací o změ-
nách ve vedení linek Pražské in-
tegrované dopravy najdete na
www.ropid.cz.

Samuel Truschka

V úvodu prosincového zasedání
zastupitelstva starosta David
Vodrážka veřejně poděkoval
Antonínu Cveklovi, Oldřichu
Dobiášovi a Janě Pošmourné,
členům Sboru dobrovolných
hasičů Třebonice, za dlouholetou
práci pro sbor a městskou část.

Současně jim předal pamětní
listy a poblahopřál k titulu
Zasloužilý hasič, udělený Sdru-
žením hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Ostatní členové
zastupitelstva se k blahopřání
připojili potleskem.

Samuel Truschka

Zastupitelstvo tleskalo hasičůmAutobusem 168 na nákup i k lékaři
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Již posedmé uspořádal ředitel Fa-
kultní základní školy Mezi Ško-
lami Petr Vodsloň soutěž v pletení
vánoček. Protože soutěž se jme-

nuje Starostova vánočka, pletl vá-
nočku tradičně i starosta David
Vodrážka, stejně jako ředitel školy
a radní Vítězslav Panocha, který

zastupoval školskou radu.
Soutěžila ale tříčlenná
družstva žáků druhého
stupně. Nejpohlednější
vánočku upletlo tříčlenné
družstvo z 9. A, které
odpoledne doneslo staros-
tovi jeho upečenou vá-
nočku na radnici, aby se
s ní mohl pochlubit
i doma. Samuel Truschka

Starosta s ředitelem a radním
pletli vánočky
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Každoročně v předvánoční době
zve městská část členy sedmi
místních klubů seniorů na přá-
telské setkání. Letos se konalo
14. prosince ve Spolkovém domě
ve Stodůlkách. Přítomné přiví-
taly vedoucí Klubu seniorů III
Helena Hrdoušková a vedoucí
sociálního odboru
Helena Hájková.
Hodně zdraví a hezké
Vánoce popřál také
ředitel Střediska soci-
álních služeb Petr
Weber a za městskou
část radní Eva Mont-
gomeryová. Velký
potlesk si vysloužil ta-
neční a pěvecký sou-
bor Lučinka. „Velmi
mě dojalo, s jakým
štěstím v očích sledo-
vali přítomní senioři
vystoupení dětí,“ řekla
nám s potěšením
radní Eva Montgo-
meryová. „Je skvělé, že
jsme jim mohli touto
akcí zprostředkovat

krásný zážitek.“ Na závěr si
všichni zazpívali s duem Michala
Kotase a popovídali si s přáteli.
Odbor sociální péče zajistil pro
každého z dvou set přítomných
pohoštění a dárkový balíček,
který dostali již předem.

Samuel Truschka

Příjemné předvánoční setkání

Přesně na Mikuláše, v pondělí
5. prosince, uspořádala Praha 13
ve Sportovní hale na Lužinách
vánoční nadílku pro několik set
dětí z místních mateřských škol.
Dárky a sladkosti jim rozdával
starosta David Vodrážka se svými
zástupci Petrem Zemanem a Da-
videm Zeleným. Nejprve dostaly
dárky učitelky. Děti se pak nad-
šeně zapojily do zábavných sou-
těží a smály se vyprávění
kominíka a scénkám s pohádko-

vými postavami. Na závěr si za-
řádily při zpívání a tancování.

Téhož dne vpodvečer pobavila
Praha 13 také přeplněné Staro-
městské náměstí. Soutěží se
zúčastnili obyvatelé centra
Prahy, turisté i náhodní kolem-
jdoucí. Nejtěžší bylo vybrat ty
nejlepší v množství masek Miku-
láše, čerta a anděla. Ceny pře-
dával soutěžícím člen
zastupitelstva Vít Bobysud.

Samuel Truschka

Děti z mateřinek si užily nadílku
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V prostorách polikliniky Janského na sídlišti
Velká Ohrada zahájila koncem listopadu pro-
voz nová ordinace Aesculap Ambulance. Lé-
kaři doc. MUDr. Jaromír Chlumský, MUDr.
Petr Potužník a MUDr. Jaroslav Krauskopf
zajišťují komplexní péči praktického lékaře,
internisty a kardiologa. V současné době re-
gistrují nové pacienty. Objednat se můžete
na tel. 608 627 461 nebo e-mailu janske-
ho@aambulance.cz. Více informací o posky-
tované péči a ordinačních hodinách najdete
na www.aambulance.cz. -red-

Aesculap Ambulance

LEDEN 2012 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 2278

V říjnu 2011 byla na Klinice JL na Sluneč-
ním náměstí (původně oční klinika) otevřena
celá řada nových ordinací. Dovolujeme si vás
informovat o současné situaci na těchto pra-
covištích.

Oční klinika
Vedle původních pracovišť oční kliniky
vznikly v přízemí Kliniky JL další tři oční
ambulance vybavené nejmodernější přístro-
jovou technikou. Koncem loňského roku byla
na klinice instalována poslední verze femto-
sekundového laseru Victus, který bude kromě
operací presbyopie sloužit i k nitroočním
operacím. Ordinace mají volnou kapacitu,
proto v současné době nabízíme vyšetření
bez čekacích lhůt.

Gynekologická ambulance (MUDr. Hana Kosová)
K dispozici máme nejnovější ultrazvukový
přístroj Siemens Accuvix, nabízející navíc pro-
gram Sono View, který umožní velmi rychlé
a pro matku pohodlné měření základních roz-
měrů plodu v prvním trimestru těhotenství
a 3D snímek miminka. V polovině těhotenství
v rámci tzv. genetického ultrazvuku umožní
naprosto detailní vyšetření mozku plodu. Na-
bízíme kompletní péči v těhotenství, včetně
kombinovaného biochemického a ultrazvuko-
vého vyšetření v I. i II. trimestru těhotenství,
ultrazvukové vyšetření plodu ve 20. i 30. týdnu
těhotenství. Jako nadstandardní službu nabízí-
me 3D/4D záznam plodu včetně 3D obrázků.
Všechna tato vyšetření poskytuje-
me i pacientkám registrovaným
u jiného gynekologa, který nemá
k dispozici ultrazvuk.

Provádíme také vyšetření
a sledování změn děložního číp-
ku pomocí kolposkopu, spolu-
pracujeme s největší cytologic-
kou laboratoří v Plzni.
Mikroskop umožňuje okamži-
tou základní diagnostiku a léčbu
zejména gynekologických záně-
tů bez dlouhého čekání na vý-
sledky.

Lékařka je také ates-
tovaný dětský gyneko-
log, takže se věnuje
i dětským pacientům -
záněty, poruchy men-
struačního cyklu u do-
spívajících dívek, vývo-
jové vady atd. Při řadě
vyšetření používáme
ultrazvukový přístroj,
takže nejsou pro dítě
traumatizující.

Jako nová ambulance
máme dosud nenaplně-
nou kapacitu a stále při-
jímáme nové pacientky.

Kardiologická ambulance (MUDr. Petr Lepší)
Ambulance pracuje čtyři dny v týdnu a je vy-
bavena pro echokardiografické vyšetření,
dlouhodobé monitorování EKG a krevního
tlaku, možná jsou také ultrazvuková cévní vy-
šetření a konsiliární služby neurologa, endo-
krinologa, alergologa atd. Spolupracuje také
s poliklinikou Lípa, Nemocnicí Na Homolce
a Fakultní nemocnicí v Motole. V současnos-
ti má ambulance volnou kapacitu zejména
pro pacienty z Prahy 13.

Dermatovenerologická ambulance (MUDr. Renata
Schmiedbergerová, býv. primářka dermatovenerologické
kliniky a prim. MUDr. Jaroslav Hoffman)
Ambulance poskytuje veškerou dermatolo-
gickou péči od klinických vyšetření a labora-
torních odběrů, přes všechny potřebné
terapeutické zákroky, např. odstraňování
hemangiomů, stopkatých i přisedlých fibro-
mů, stařeckých keratóz, solárních pigmenta-
cí dětských bradavic, pigmentových znamé-
nek, nádorů a přednádorových stavů
s následným histologickým vyšetřením, kte-
ré je k dispozici již během týdne. Provádíme
probatorní biopsie, tj. odebrání kousku tká-
ně pro diagnostické účely.

Účinná anestetika zaručují naprostou bez-
bolestnost. Zajišťujeme také veškerou péči
o dětské pacienty. Máme smlouvu se všemi
zdravotními pojišťovnami.

Více informací a kontakty na www.eyecen-
trum.cz. MUDr. Ján Lešták

Nové ordinace kliniky
na Slunečním náměstí se představují

Koncem loňského roku se v České republice
konala již desátá informativně osvětová akce
Červená stužka. Kampaň spojená s finanční
sbírkou připadla na 1. prosinec, který je Me-
zinárodním dnem boje proti AIDS. Smys-
lem akce je vyjádřit podporu a solidaritu
HIV infikovaným a AIDS nemocným lidem
a zároveň upozornit co nejvíce lidí na ne-
bezpečí přenosu viru HIV (nejčastěji ne-
chráněným pohlavním stykem a nitrožilním
užíváním drog). V Praze 13 Červenou
stužku posedmé za sebou zajišťovali žáci
9. ročníku Základní školy Kuncova. Do ulic
naší městské části i na Smíchov se vydalo
36 proškolených deváťáků. Rozdali 900 in-
formativních letáčků a prodali 570 odznaků.
Na konto České společnosti AIDS pomoc
(ČSAP) jsme zaslali 12 098 Kč, z nichž je
financován mimo jiné i provoz Domu světla,
kde provádějí bezplatné anonymní testování
každému, kdo o to požádá. Zúčastněným
žákům naší školy vyslovuji poděkování,
pochvalu a uznání. Pavel Petrnoušek,

ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky

Pomáhají druhým

Jubilejní Červená
stužka

U příležitosti 118. výročí otevření Palaty -
Domova pro zrakově postižené proběhlo
1. prosince slavnostní setkání s bohatým kul-
turním programem. Jeho významnou součástí
bylo předání značky kvality. Ta v sociálních
službách hodnotí všechny důležité aspekty
pobytu v zařízení, a to z pohledu samotného
klienta, resp. uživatele sociální pobytové
služby. Domov Palata získal jako ocenění
kvality poskytované služby 4 hvězdy z mož-
ných pěti, tedy významně vysoké ohodnocení.
Toto ocenění bylo Domovu Palata předáno
zástupkyní Asociace poskytovatelů sociálních
služeb. Událost je o to významnější, že
značka kvality byla Domovu Palata předána
jako prvnímu zařízení v Praze a prozatím
jako jedinému zařízení, jehož zřizovatelem je
pražský magistrát. Marta Dzúrová

Palata získala
značku kvality
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Program:
po 2. 1. – odpočinek v klubu
st 4. 1. – klub s Lucií a Karol
po 9. 1. – kdo si hraje, nezlobí
st 11. 1. – filmový klub
po 16. 1. – klub s Lucií a Hanou
st 18. 1. – výtvarná dílna
po 23. 1. – origami
st 25. 1. – téma – rodinné vztahy
po 30. 1. – sněhová párty

Změna programu vyhrazena.
Tel. 775 610 453, 775 610 002,
facebook: klub jednatrojka.

Projekt nízkoprahových pro-
gramů v Praze 13 je financován
MČ Praha 13 a MHMP.

Eva Kopečná

Klub JednaTrojka v lednu

Od 1. 1. 2012 dochází k pře-
chodu agend nepojistných dáv-
kových systémů z městských
částí na Úřad práce České repu-
bliky. Tento krok je učiněn na
základě Sociální reformy I.
a jeho základním smyslem je
sjednocení místa a administrace
dávek poskytovaných Minister-
stvem práce a sociálních věcí.
Agendy dávek hmotné nouze,
příspěvku na péči, dávek pro
osoby se zdravotním postižením
a posuzování nároku a vydávání
průkazek ZP, ZTP a ZTP/P
tedy od 1. 1. 2012 vyřizuje
v Praze Krajská pobočka pro
hlavní město Prahu, Úřadu
práce České republiky, a to pro-
střednictvím svých kontaktních
pracovišť. Od 1. 1. 2012 Úřad
práce ČR vyřizuje nejen nově
podané žádosti po tomto datu,
ale převezme i řízení o žádos-
tech zahájených v roce 2011 na
jednotlivých městských částech
a tato řízení dokončí.

Občané Prahy 13 mohou od
1. 1. 2012 žádat o uvedené dávky
na Úřadu práce - oddělení nepo-
jistných sociálních dávek pro
správní obvod Praha 13, se síd-
lem na radnici Prahy 13, Slu-
neční nám. 13, 1. patro, které
současně vykonává agendu státní
sociální podpory.

Úřední hodiny Úřadu práce, oddělení
nepojistných dávek pro Prahu 13:
Pondělí, středa 8.00 - 17.00
Úterý, čtvrtek 8.00 - 13.00
Pátek 8.00 - 13.00 (pouze poda-

telna)
Telefony: 950 178 773, 950 178 775,

950 178 770.

Další informace o změnách
souvisejících se sociální refor-
mou je možno nalézt na novém
webu Ministerstva práce a soci-
álních věcí http://socialnirefor-
ma.mpsv.cz. a na internetových
stránkách Úřadu práce.

Helena Hájková, vedoucí OSPZ

Změny v sociálních dávkách

Klub se nachází v Centrálním
parku proti golfovému hřišti
v ulici K Zahrádkám (blízko za-
stávky BUS Kovářova a metra
Luka). Je otevřen každé pondělí
a středu od 14 do 20 hodin.
Dětem a mládeži ve věku od
13 do 19 let z Prahy 13 nabízí
možnost aktivního trávení vol-
ného času. K dispozici je spor-
tovní a výtvarné vybavení,
internet a příjemné posezení.
Klub poskytuje bezplatné infor-
mace, podporu a pomoc v život-
ních tématech dospívajících
(škola, rodina, vztahy, sex, drogy,
alkohol, zájmy, pomoc s hledáním
brigády a nabídka doučování).

Letošní Bienále neslo podtitul
Dejte nám místo ve svém srdci –
část verše z Bible, z epištoly
apoštola Pavla do Korintu. „Jsou
mezi námi lidé, kteří neměli to
štěstí, mají nějaký handicap a po-
třebují, abychom jim dali kousek
místa ve svém srdci,“ říká farář
Petr Hudec. „V našem případě

jsou to klienti stře-
diska Diakonie ve
Stodůlkách.
Všichni, kdo se do
Bienále zapojili -
umělci, přípravná
skupina, kupci umě-
leckých děl - tento
apel zaslechli a dali
klientům střediska
místo ve svém
srdci.“ Adéla Muchová

Bienále dobrovolnickým
projektem roku 2011
Při příležitosti týdne dobrovol-
nictví v České republice byl na
slavnosti 31. října v pražském
Obecním domě oceněn také Petr
Hudec, farář ČCE v Praze-Dej-
vicích a ideový otec projektu Bi-
enále pro Diakonii, které letos
slavilo úspěch již potřetí. Před-
stavitelé církví a náboženských
společností ocenili
Petra Hudce titu-
lem Dobrovolník
roku 2011 za jeho
dlouhodobou
a vstřícnou spolu-
práci se střediskem
Diakonie ČCE ve
Stodůlkách, orga-
nizaci benefičních
akcí a aktivní zájem
o činnost střediska.

Benefiční odpoledne
pomohlo Diakonii
V neděli 6. listopadu se uskuteč-
nilo benefiční setkání přátel sto-
důleckého stacionáře Diakonie
ČCE. V bohatém programu byla
napínavá dražba obrazů vytvoře-
ných klienty stacionáře, příjemné
koncerty kapely Monogram
a Vostrá parta i bohatá tombola.
V česko-mexické restauraci Ami-

gos v Radotíně se spontánně vy-
tvořila přátelská a rodinná atmo-
sféra. Výtěžek 24 000 Kč umožní
handicapovaným klientům tý-
denní rekreační pobyt v létě 2012.
Děkujeme všem sponzorům
a přátelům střediska Diakonie
a přejeme příjemný vstup do no-
vého roku 2012. Adéla Muchová

Předvánoční spolupráceseZajíčkem
Naše škola již několik let spolu-
pracuje s o.s. Zajíček na koni.
Zpočátku to bylo umožnění hi-
poterapie našim žákům, později
došlo i na finanční výpomoc ně-
kterým našim žákům ze sociálně
znevýhodněných rodin (platba
školních obědů a bezplatné po-
byty na integrovaných letních tá-
borech na statku v Bučovicích
u Votic).

Ve dnech 14. a 28. listopadu
proběhly ve škole vánoční díl-

ničky pro Zajíčka, ale i pro naše
děti. Maminky i děti vyráběly
přáníčka, ozdoby a zdobily per-
níčky. Děvčata se pustila i do
výroby mušelínových a organtý-
nových šperků. Každý si mohl
vybraný výrobek odnést domů,
ale většina jich putovala na trhy
firmy L’Oréal, jejichž výtěžek
půjde na nákup krmiva pro ko-
níky právě o.s. Zajíček na koni.

Michaela Huslarová,

ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743

Pomáhají druhým
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Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Trávníčkova 1743, ve spolu-
práci se SPC Ámos pořádají zápis do 1. ročníku základní školy pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami (se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhod-
něním). Tomu jsou přizpůsobeny příslušné varianty vzdělávacích programů. Žáci bez
mentálního postižení jsou vzděláváni s cílem plynulého přechodu do škol hlavního vzdě-
lávacího proudu po odeznění obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně základní školy.

Zápis se bude konat 25. a 26. ledna 2012 v době od 13 do 17 hodin v budově školy
(v prostorách SPC). K zápisu se dostavte s dítětem, vezměte s sebou jeho rodný list
a všechna odborná vyšetření. Případné dotazy na tel. čísle 235 516 651. J. Svatošová

Zápis žáků se speciálními vzdělávacími potřebami



LEDEN 2012 • www.praha13.cz • tel.: 235 011 22710

Kantorský turnaj v badmintonu

Tenisové kurzy pro děti

Odznak všestrannosti
olympijských vítězů

Mistryně z devítky

Jarní prázdniny na sněhu

Sport

V pátek 2. prosince se v ZŠ Kun-
cova konal již 4. ročník turnaje
smíšených dvojic v badmintonu
určený ředitelkám a ředitelům
MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogic-

kým i technickým pracovníkům
škol, rodičům a přátelům ZŠ
Kuncova. Do soutěže se přihlá-
silo sedm dvojic. Z lítých spor-
tovních bojů nakonec vyšel

vítězně pár ZŠ Kuncova
(Petrnoušek, Žaloud-
ková) před dvojicí Ma-
týsek, Potužníková
(ÚMČ Praha 13, ZŠ
Kuncova). Na 3. místě
skončila MŠ Barvička
(Vondráčková, Pazdera)
těsně před MŠ Korálek
(Mročková, Koťátko).
Krásnou sadu medailí
pro tři nejlepší páry
a fotodokumentaci zajis-
til pracovník ÚMČ
Praha 13 Bohdan Pardu-
bický. Pavel Petrnoušek

Hledáte pro své děti nějakou od-
polední aktivitu? Tenis může být
to správné rozptýlení, které jim
dodá pravidelný pohyb, naučí je
hře fair-play (což jistě uplatní
i v běžném životě) a vymaní je
z odpoledního pasivního sledo-
vání televize nebo hraní her na
počítači. V blízkosti vašeho byd-
liště probíhají odpo-
lední tenisové kurzy
pro děti při ZŠ
Klausova na Velké
Ohradě. Nabízí je
Tenisová škola Tal-
lent, která patří
mezi nejrozšířenější
tenisové školy v ČR.
V Praze působí již
19 let. Děti pod od-
borným vedením
trénují jednou až
dvakrát týdně ve vě-

kově a výkonnostně homogen-
ních skupinách. Ti nejlepší
mohou vstoupit do tenisového
oddílu, hrát závodně a stát se bu-
doucí Kvitovou, či Berdychem.
Podrobné informace pro lednový
nábor získáte na tel. 603 527 172,
777 260 262 nebo na www.tal-
lent.cz. Marcela Turoňová

Cvičení rodičů a dětí
SK Hala Lužiny pořádá cvičební
hodiny rodičů s dětmi. Cvičíme
út, st, čt od 10 do 11 hodin. Od
ledna otevíráme ve čtvrtek od

15.30 do 16.30 hodin cvičení,
které je určeno především pro
maminky, které si chtějí zacvičit
s dětmi staršími 3 - 5 let, nebo

i se sourozenci
různého předškol-
ního věku. Více
informací na
www.skhalalu-
ziny.wz.cz nebo
u Dáši Kolandové
na tel. 723 060 323,
kolandovadag-
mar@seznam.cz.

Dagmar Kolandová

Mimořádného sportovního
úspěchu dosáhla žákyně 9.A
Fakultní základní školy Tráv-
níčkova Sabina Merklová.
Na Mistrovství ČR dorostu
v judu, které se uskutečnilo
17. listopadu v Jablonci nad
Nisou, zvítězila a stala se tak
mistryní ČR v kategorii do
57 kg. Je to výsledek dlouho-
dobé práce trenérů Judo klubu,
který funguje pod hlavičkou
FZŠ Trávníčkova.

František Hanzal, ředitel školy

SK Hala Lužiny pořádá zimní
soustředění v Penzionu Liberta
v Dolních Albeřicích. Náplň sou-
středění: výuka a zdokonalování ve
sjezdovém lyžování, snowboardu,
běhu na lyžích... Cena 4 400
zahrnuje autobusovou dopravu,
ubytování ve 3 - 6 lůžkových po-
kojích, stravu, pitný režim, popla-
tek za vleky, náklady na tvořivé

dílny a nákup odměn pro děti (zá-
vody, soutěže apod.) Soustředění
se mohou zúčastnit děti ve věku
6 - 14 let aniž by byly členy SK
Hala Lužiny. Informace a při-
hlášky získáte u vedoucí akce Dáši
Kolandové, tel. 723 060 323, ko-
landovadagmar@seznam.cz nebo
na www.skhalaluziny.wz.cz.

Dagmar Kolandová

Máte dítě školou povinné, které
jen sedí u PC a chcete s tím
něco udělat? Přihlaste ho na cvi-
čení žáků do Sportovního Klubu
Hala Lužiny, kde od ledna otví-
ráme nové cvičební hodiny se
zaměřením na získání OVOV.
Náplní je cvičení zaměřené na
postupné zvyšování sportovní
výkonnosti, osobní aktivity. Pat-
ronem projektu jsou medailisté
z olympijských her, mistrovství
světa a Evropy. Každé dítě do-
stane svůj výkonnostní deník,
kam si bude zaznamenávat vý-

kony, které dosáhne v jednotli-
vých atletických disciplínách,
v manipulaci s míčem, posilování
a plavání. Děti budou mít mož-
nost zúčastnit se okresních
a krajských soutěží družstev.
Cvičení bude v pondělí od 16 -
17 hodin ve Sportovní hale, Bel-
lušova 1877. Více informací zís-
káte na www.skhalaluziny.wz.cz
nebo u vedoucí cvičení Všespor-
tovního oddílu SK Dáši Kolan-
dové na tel. 723 060 323,
kolandovadagmar@seznam.cz.

Dagmar Kolandová
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Ačkoli jste křtěná Vltavou, cesty osudu vás na pár let
zavedly dost daleko nejen od Prahy.
To je pravda. Narodila jsem se na Štvanici,
takže k Vltavě jsem měla opravdu hodně
blízko. V Praze jsem vyrostla, vystudovala
střední ekonomickou školu, nastoupila do prv-
ního zaměstnání. Po roce jsem začala studovat
tlumočnictví a překladatelství na Univerzitě
17. listopadu, ale poznala jsem budoucího
manžela a po dvou letech byl se studiem
konec. Vdala jsem se do Velké Británie, přišly
děti, mám dceru a syna, takže na návrat ke
studiu zrovna moc času nebylo. Fakultu sociál-
ních věd na Karlově univerzitě – obor žurna-
listika jsem vystudovala až po návratu z
Anglie. Od té doby mě živila novinařina. Teď
už jsem doma a ohromně si to užívám.

Po návratu z Anglie jste začala bydlet na třináctce?
Ono to nebylo zas až tak jednoduché. Vrá-
tila jsem se jen s dětmi a nějakou dobu jsme
bydleli u maminky. V roce 1987 jsem díky
zaměstnavateli dostala byt, tehdy ještě na
Jihozápadním Městě. To byla část Prahy,
kterou jsem vůbec neznala, jezdilo se auto-
busem z Anděla a já ani nevěděla, kde mám
vystoupit. Často vzpomínám na to, když
jsme se šly s maminkou podívat na můj
nový byt a ona po cestě zapadla do nějaké
díry. V kozačkách měla bláto a sníh a tehdy
křičela: „Tak sem mě už nikdy nikdo nedo-
stane.“ Jak se říká, nikdy neříkej nikdy, na-
konec se sem také přestěhovala a byla tady
moc spokojená.

Za ty roky se Praha 13 změnila k nepoznání
To je pravda. Metro, obchody, nová zeleň,
dětská hřiště... To všechno postupně dělalo
sídlištní život příjemnější. Hodně se zlepšilo,
ale řekla bych, že už by se mohla přestat za-
hušťovat zástavba. Smůla je v tom, že když jde
o soukromý nebo magistrátní pozemek, těžko
se tomu zabrání, i když Praha 13 k určitým
projektům vydá nesouhlasné stanovisko.

Přesto, že jste dělala časově a psychicky náročnou
práci, asi vám něco chybělo. Vstoupila jste do politiky.
Bylo to asi něco ve mně, neumím jen tak
sedět a nečinně se dívat na to, kam se život
kolem nás ubírá. Byl to zkrátka zájem o ve-
řejný život. Toto je moje první volební období,
takže všechno je to pro mne nová zkušenost.

K tomu jste rovnýma nohama spadla do funkce, která
je ještě zodpovědnější než práce v zastupitelstvu.
Přiznávám, že to bylo dost nečekané, ale
věřím, že v této funkci uspěji. Je to velká zod-
povědnost, ale beru to jako svou povinnost
a službu občanům.

Co byste ráda ovlivnila, co byste si přála, aby se
podařilo?
Máme programové prohlášení, s kterým se
ztotožňuji, a samozřejmě se budu snažit svým
dílem přispět k jeho plnění. Ale pokud se
ptáte, co je mému srdci nejbližší, tak je to so-
ciální politika. Vždycky jsem měla vyvinuté
sociální cítění a vidím, že v tomto směru je
potřeba udělat ještě kus práce. Mnohé se po-
dařilo, ale pořád je co řešit. Jde o to, aby se
naplnily základní lidské potřeby, aby lidé měli
střechu nad hlavou, teplo, jídlo. A pokud to
nemají, je nutné jim pomoci. Existuje fungu-
jící systém, který nabízí řadu možností. Dů-
ležitá je nejen prevence, ale například i terén-
ní programy, osvěta... A tady vidím i roli
médií, která by měla povědomí společnosti
více směrovat k tomu, abychom spolucítili
s lidmi v tíživé životní situaci. Do té se ostat-
ně můžeme dostat všichni. Občas v rozhlase
slyším písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka
Svěráka Ať smolařům je hej. Je dobře, že si
na ně tito velcí umělci vzpomněli. Píseň je
sice adresovaná někomu jinému, ale možná
přispěje k tomu, aby stát a obce přestaly na
sociální oblasti tak šetřit.

Jste připravená i na kompromisy a ústupky?
Myslím si, že kompromis do politiky patří,
není možné něco prosazovat silou. Jsme koa-

V listopadovém STOPu jsme se rozloučili s rubrikou Zeptali jsme se za vás, ve které
jsme si postupně povídali se všemi radními Prahy 13. Protože ale na funkci člena
rady rezignoval z pracovních důvodů Lubomír Chudoba a zastupitelstvo zvolilo novou
členkou rady Evu Montgomeryovou, máme tady ještě jedno pokračování.
Také nové člence rady jsme položili pár otázek.

Zeptali jsme se za vás

a nečinně se dívat
Neumím sedět

lice, tudíž je nutné, abychom se rozumně
domluvili. A to někdy bez ústupků nejde.
Jenom je potřeba, aby je dokázali udělat
všichni, aby nebyly jednostranné. Ale já se
domnívám, že všichni směřujeme k jednomu
cíli, a sice udělat maximum pro to, aby se tu
lidem dobře žilo.

Rada řeší a bude řešit řadu problémů. Co vy osobně
považujete za nejdůležitější?
Pro mě je to určitě dům seniorů. Populace tady
stárne, což vidíme i z demografických studií.
Poptávka po ubytovacích kapacitách typu,
které nabízejí domy seniorů, se bude zvyšovat.
Dále je to kamerový systém. Obávám se, že
zhoršující se finanční podmínky lidí s sebou
mohou přinést nárůst kriminality. Samozřejmě
je to už mnohokrát zmíněné parkování a také
startovací byty. Bydlení je jedna ze základních
potřeb lidí, především rodin s dětmi. Je nutné,
aby byla stanovena pevná pravidla, která by za-
ručovala, že tento byt získají opravdu ti, kteří
ho potřebují. Osobně vítám všechny iniciativy,
které vedou k tomu, aby se lidem, kteří to nej-
více potřebují, pomohlo.

I když se lednový STOP k většině čtenářů dostane až
po vánočních svátcích, teď, když si spolu povídáme,
Ježíšek teprve klepe na dveře. Jak se na tyto svá-
teční dny chystáte?
Něco upeču, udělám vánočky, salát, kapra,
pak zazvoní zvoneček, přijde Ježíšek a přinese
dárečky. Samozřejmě nesmí chybět vánoční
hudba a pohádky. Nejvíc mě na těchto dnech
přitahuje určité tajemno. Kouzlo českých
Vánoc je nezaměnitelné a doufám, že se
nikdy nevytratí.

Co byste ráda našla pod stromečkem?
Nějakou knížku, kosmetiku, možná parfém.
Jsou věci, které bych chtěla, ale Ježíšek o tom
neví, takže se nechám překvapit.

K předvánoční době patří také úklid. Jsou některé
práce, které zrovna nemusíte?
Mě v podstatě uklízení baví. Ale když se
ptáte, co mě nebaví, tak je to asi žehlení
a drhnutí podlahy.

Teď možná máte víc času na koníčky.
Vždycky jsem ráda četla a cestovala. Ráda
poznávám nová místa, nové lidi a jejich zvyky.
Dřív jsem se také hodně věnovala sportu.
Hrála jsem závodně volejbal, závodně jsem
tancovala a v podstatě nebyl sport, který by
mi nešel. Dnes už to s tím sportováním není
tak žhavé, ale když mám příležitost, s chutí si
zaplavu nebo vyjedu na kole.

Zmínila jste, že ráda čtete. Je nějaký žánr, který pre-
ferujete, nebo autor, po kterém ráda sáhnete?
Mám ráda každou dobrou knížku. Detek-
tivky, historické romány a poslední dobou je
to literatura faktu.

Co říci závěrem?
Chtěla bych popřát všem občanům Prahy 13,
aby nový rok byl pro všechny šťastný. A ať
i smolařům je hej. Eva Černá
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V listopadu proběhlo první kolo
2. ročníku soutěže IT-SLOT
pořádané Soukromou střední
školou výpočetní techniky
v Praze 9. Zúčastnilo se ho cel-
kem 1 560 žáků ze 110 škol.

Na 1. místě se umístil žák FZŠ
Mezi Školami Jiří Zikán (9.A),
který tak zopakoval loňský
úspěch a postupuje do 2. kola
soutěže. Gratulujeme!

Jaromír Frič

Zopakoval loňský úspěch

V příštím školním roce 2012/2013
otevíráme na FZŠ Mezi Školami
jednu 1. třídu, kde se děti budou
učit číst genetickou metodou,
která se dnes pojímá jako metoda
přirozená vývoji dítěte. Geneticky
se děti učí číst rychleji a především
rychleji vnímat a chápat obsah
přečteného. Metoda vychází
z toho, že téměř každé dítě se umí
při vstupu do první třídy podepsat

hůlkovým písmem. Proto zpo-
čátku využíváme ke čtení a zapiso-
vání pouze velkou tiskací abecedu.
Po prvních dvou měsících ve škole
děti obvykle dokážou číst běžné
texty psané velkým tiskacím pís-
mem, a to je motivuje k dalšímu
čtení. Při zápisu budou mít rodiče
možnost zvolit pro svoje dítě tuto
alternativu nebo zůstat u metod
standardních. Dana Trojáková

Genetická výuka čtení

Tento dopis je určený pánovi,
který 15. 11. venčil psy u retenční
nádrže v Nových Butovicích.

Vážený pane, obracíme se na
Vás a ne na paní, která s Vámi
byla, protože ta nám nic neřekla
(asi s vaším hrubým jednáním
souhlasila). Zato Vy jste toho stihl
docela dost! Nechal jste do sku-
piny nás, dětí, vběhnout tři velké
psy a po slušném upozornění od
naší paní učitelky a našich lek-
torů, abyste si psy připoutal nebo
alespoň přidržel, jste se choval
velmi agresivně a hrubě. Dokonce

jste řekl, že máme být přivázané
my, děti! Víte, stále nám někdo
říká, jak se máme chovat. Připo-
mínají nám to dospělí doma i ve
škole a vězte, že je toho kolikrát
dost. Ovšem takovou lekci, kterou
jste nám předvedl Vy, to tedy bylo
něco! Hodně jsme o Vašem cho-
vání diskutovali ve škole i doma -
stal jste se naším „antihrdinou“.
Nechceme být jako Vy! Až se
příště opět setkáme, věříme, že to
bude v přátelském duchu. Držíme
vám palce!

třeťáci ze ZŠ Mohylová

Během prosince bylo
v Praze 13 umís-
těno 5 červených
stacionárních
kontejnerů urče-
ných pro sběr
drobných vyslou-
žilých elektrospo-
třebičů a baterií.
Červené kontej-
nery budou
v Praze 13 roz-
místěny díky spolupráci
městského úřadu a neziskové
společnosti ASEKOL zabývající
se zpětným odběrem elektrozaří-
zení. V Praze je celkem 122 čer-
vených kontejnerů, po celé
republice téměř 1 500. Do kon-
tejnerů patří baterie a drobná

elektrozařízení - napří-
klad kalkulačky,
rádia, drobné počí-
tačové vybavení,
discmany, telefony
a elektronické
hračky.

Naopak není
určen pro sběr počí-
tačových monitorů,
zářivek, úsporných

žárovek apod.

Stanoviště červených stacionárních
kontejnerů v Praze 13:
Archeologická x Bronzová,
Vlachova – tržnice Trávníčkova (u tržnice),
Seydlerova x V Hůrkách,
Pavrovského (stan. BUS Červeňanského)

Šimon Slavík

Otevřený dopis

Přítomnost cizinců v základních
školách je dnes chápána jako sa-
mozřejmost. Jejich úspěšné za-
členění do výchovně vzdělávací-
ho procesu již takovou
samozřejmostí není.

Ve FZŠ Brdičkova se výuce ci-
zinců věnujeme systematicky již
několik let. Začali jsme v době,
kdy základní školy ještě nebyly
podporovány granty MŠMT
a Městskou částí Praha 13.

Dnes v naší škole již třetím ro-
kem funguje bezplatné vyučování,
které probíhá ve speciální učebně
jazykové přípravy cizinců. Pedago-
gové prvního i druhého stupně se
v průběhu dopoledního vyučování
věnují skupinám cizinců v komu-
nikačních kurzech pro začátečníky
a mírně pokročilé. Jejich náplní je
zvládání základních řečových do-

vedností v oblasti mluveného
i psaného projevu. Pak jsou děti
začleněny do kurzu mluvnice
a pravopisu. Na dopolední výuku
navazují odpolední bloky, které se
zaměřují na hlubší porozumění
češtině poslechem a četbou textů,
zhlédnutím filmových představe-
ní... Problémem zůstává, že žák
začleněný do výuky češtiny jako
cizího jazyka chybí v rámci dopo-
ledního vyučování. Jde o situaci
přechodnou, protože po zvládnutí
komunikačních kurzů a kurzu
mluvnice a pravopisu se dítě vrací
zpět do své třídy.

Žáků - cizinců postupně stále
přibývá, a tak doufáme, že naše
práce, snaha a úsilí mají smysl a že
za podpory MŠMT a Městské
části Praha 13 v ní budeme moci
i nadále pokračovat. Taťána Sasková

Zkušenosti s integrací cizinců

Červenékontejnery na elektroodpad
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Amunko, vraťme se na úplný začátek. Co tě do Mlejna
přivedlo?
Možná to opravdu byla moje dnes už obecně
známá balkónová věštba. Když jsem se pře-
stěhovala do Stodůlek, tak byl v blízkosti
mého bydliště rozestavěný objekt. Jednou
jsem na balkóně řekla kamarádce, že se tam
staví moje budoucí pracoviště. Tehdy jsem
fakt netušila, že to bude Obvodní kulturní
dům Prahy 5, a už vůbec ne to, že tam budu
pracovat. A vidíš, když se 8. května 1988
slavnostně otvíral, byla jsem už dva měsíce
jeho řádným zaměstnancem. Začínala jsem
v hospodářské správě, když bylo potřeba, tak
jsem zaskakovala v ekonomickém, prodávala
vstupenky, byla za barem, suplovala uklí-
zečku... Zkrátka – Ferda
Mravenec, práce všeho druhu.

Tím, že jsem byla odcho-
vaná Malostranskou besedou,
což byla hlavně hudební
scéna, měla jsem řadu kon-
taktů. Když přišel pan Jiří
Kovařík, který tehdy vedl pro-
gramovou část kulturáčku,
a potřeboval spojení na jednu
kapelu, tak jsem vyhověla,
když přišel potřetí tak mi řekl:
„Proč mám tady neustále po-
bíhat po baráku, nechceš ke
mně nahoru do programo-
vého oddělení?“ Já samo-
zřejmě chtěla. To bylo v roce
1989. Od té doby jsem se po-
dílela na programové stavbě
bývalého OKD.

Rok 1989 byl vůbec rokem velkých změn.
Doba byla volnější a my jsme se této pozi-
tivní změně snažili přizpůsobit i programo-
vou nabídku. Tenkrát, byl to koncert skupiny
Pacifik, jsem poprvé zažila, jak krásně umí
„chutnat“ to omamné slovíčko vyprodáno.
Bylo to úžasné a především tvůrčí období,
kdy se rýsovala tvář Mlejna, která se rozvíjela
až do dnešní podoby. A vezmi si, že tenkrát
nebyly mobily, internet... Všechno se maxi-
málně faxovalo nebo posílalo poštou.
A přesto se lidé o všech našich „lahůdkách“
dověděli a přišli.

Ty jsi do Mlejna přivedla spoustu skupin i sólistů.
Kdybych měla všechny vyjmenovat, tak už by
se na stránku vymezenou našemu povídání
nic víc nevešlo. Vystřídala se tady špička
folku, country, jazzu a díky Robertu Křesťa-

Amunka ze Mlejna
Řekne-li se dnes slovo Mlejn, zákonitě k němu patří jméno jeho ředitelky Marie
Navrátilové, které nikdo neřekne jinak než Amunka. Protože v této funkci končí, zašli
jsme si s ní popovídat o tom, jakých bylo těch uplynulých třiadvacet let, která v tomto
kulturním zařízení prožila, a co bude dál. Je těžké si představit Mlejn bez Amunky, ale
Amunku bez Mlejna? Tak to už vůbec ne.

Ani ne tak s dopisem, jako s obálkou. Jeden
návštěvník mi napsal dopis, ale protože ne-
znal celé moje jméno, tak na obálku napsal:
Princezna ze Mlejna Amunka, Praha – Sto-
důlky. A fakt mi to došlo.

V repertoáru Mlejna se objevil nový žánr - akroba-
tické herectví.
Všichni dnes vědí, že toto kulturní zařízení se
jmenuje Mlejn proto, že se tady „semelou“
všechny žánry. A díky rozsáhlé rekonstrukci,
kterou Mlejn prošel, můžeme našim divákům
nabídnout úplně nový žánr, který zcela jistě
stojí za pozornost.

Nebude to na úkor například činoherních předsta-
vení?
Nemyslím. Tento žánr se teď malinko prefe-
ruje, protože je v začátku a své publikum si
teprve hledá. Mimochodem některá předsta-
vení jsou opravdu skvostná. Co se týká čino-
hry, teď jsme divákům nabídli báječné
představení Velké holky nepláčou s Janou
Šulcovou. Lístky byly vyprodané během
týdne. Také o extra představení pro seniory
byl enormní zájem, takže jsme museli zařadit
ještě obnovenou premiéru. Činoherní před-
stavení tohoto typu budeme určitě zařazovat
i v budoucnu.

Název zmíněného představené mě přivedl na otázku.
Velká holka jsi, dohnalo tě něco k slzám?
To víš, že ano. Hned ten první pláč mám do-
dnes v živé paměti.

Byl to vánoční koncert Pavla Žalmana Lo-
honky, který běžně vyprodával sály. Všechno
bylo krásně připravené, vyzdobené, sálem
voněl uvařený punč a do našeho kulturáčku
přišlo třináct lidí. To mi bylo opravdu ouvej.
Ale byly i slzičky štěstí. Například když byl ve
Mlejně fantastický hráč na foukací harmoniku
Charlie McCoy. To je takový vitální dědou-
šek, který dokáže udělat nezapomenutelnou
atmosféru. To jsem si také poplakala.

Poznala jsi celou řadu umělců, ke každému máš ně-
jaký vztah, kdo je ale tvůj favorit?
To je problém, já nemám jen jednoho.
Všichni o mě vědí, že mojí platonickou lás-
kou je Robert Křesťan s Druhou trávou. Ne-
mohu nezmínit kapelu Hop Trop, Jarmilku
Šulákovou s folkrockovou skupinou Fleret....

Koho bys do Mlejna ještě ráda dostala?
Teď jsi mě trochu zaskočila. Možná Čecho-
mor. I když František Černý ve Mlejně jako
host vystupoval. Ale Čechomor, to by byla
bomba.

Končíš ve funkci ředitelky Kulturního domu Mlejn.
Znamená to, že za sebou definitivně zavřeš dveře?
To určitě ne. Budu mít jen trochu víc času na
hudební scénu. Ráda bych nabídla staré
osvědčené koně plus novou mladou krev,
jakou je třeba Tomáš Klus. Uvidíme. Právě se
chystám, že k 25. narozeninám Mlejna napí-
šeme knihu, protože si to ten náš kulturáček
opravdu zaslouží. Jak vidíš, nudit se určitě
nebudu. Eva Černá

novi, který ten starý sál úplně miloval,
i všichni Američané, kteří kdy v Česku byli,
hráli ve Mlejně.

O tobě se ví, že máš nejen k účinkujícím, ale i k divá-
kům velmi nekomerční přístup.
Vím, kam míříš. To jsou ty karbanátky
a štrůdly.

Velmi správně. Prozradíš, na co jsi koho lákala?
Víš, já jsem vždycky chtěla, aby se lidé ve
Mlejně cítili dobře. Proto osobně vítám di-
váky, popřeji jim, aby si vybrali to nejlepší
místečko, aby prožili hezký večer a když od-
cházejí, rozloučím se, poděkuji za návštěvu
a mnohdy se dovím, koho dalšího by rádi ve

Mlejně viděli. Dnes je tolik možností, kam
mohou lidé jít, že si každého návštěvníka
opravdu vážím. A účinkující? Nikdy jsem ne-
chtěla jenom předat klíče od šatny, zeptat se,
kam chtějí razítko, a konec. Když přijeli
Hoptropáci, tak jsem pekla karbanátky, pro
Roberta Křesťana jsem dělala řízečky, když
přijel Spirituál kvintet, tak jsem panu profe-
soru Tichotovi připravila tvarohový štrůdl ...

To je pozůstatek z Malostranské besedy.
Nikdy nesmí chybět oboustranná vstřícnost
a pohoda. A věř mi, že díky tomu mám
hodně báječných kamarádů a přátel. Je fajn,
když se potkáme třeba na některém festivalu,
tak slyším: „Jé, to je naše Amunka ze
Mlejna.“

Takže ty nejsi princezna ze mlejna, ale Amunka ze
Mlejna. Prosím tě, jak to bylo tenkrát s tím dopisem?
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Valná hromada na Mikuláše
Rok se sešel s rokem a první prosincové sobotní odpoledne opět
patřilo dětem, pro které jsme připravili mikulášskou nadílku, tento-
krát pod názvem Popletená mikulášská. Program plný her a soutěží
vyplnil čas do příchodu
čertů, Mikuláše a anděla.
Tak jako pokaždé, i letos
čerti odešli s prázdnou,
i když jedno dítě se ve spá-
rech čerta ocitlo.

Poté se uskutečnila valná
hromada SDH Stodůlky,
na které byl vyhodnocen
právě uplynulý rok. Jako
hosté se zúčastnili také zá-
stupci radnice Prahy 13,
starosta Městského sdru-
žení hasičů Praha a zá-
stupci SDH Řeporyje,
Řepy a Třebonice.

Sbor děkuje Městské
části Praha 13, Magistrátu
hl. m. Prahy, Městskému sdružení hasičů, všem sponzorům, členům
a příznivcům za podporu činnosti. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Konec roku v Třebonicích
Vždy okolo 17. listopadu organizujeme ve spolupráci s MČ
Praha 13 Sametový volejbal, který se vloni uskutečnil 26. 11.
(více na str. 16). Děti chodí v zimě cvičit do tělocvičny ZŠ Bron-
zová. Předposlední středu před Vánoci jsme se výjimečně sešli
v hasičárně, kde děti malovaly na sklo a vyráběly přáníčka.

Zásahová jednotka se 10. prosince zúčastnila stáže na hasičské
stanici č. 7 v Jinonicích. Za celou směnu měli dva výjezdy a oba

byly planý poplach.
První byl v nákup-
ním centru na Zli-
číně a druhý údajný
požár bytu na Velké
Ohradě, kde si sleč-
na pouze ve 4 ráno
pražila mandle.

Na závěr vás chce-
me pozvat na výroč-
ní valnou hromadu
SDH Třebonice,
která se uskuteční
14. ledna od 16 ho-
din v restauraci
U Beránků v Třebo-
nicích.

Monika Malá, SDH Třebonice

HaSiČSKÉ oKÉnKo

Děkujeme za spolupráci a podporu
Jako každoročně je mou milou povinností popřát všem čtenářům
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů v roce 2012. A samozřejmě
zvláště pak poděkovat těm, kteří nad rámec svých občanských po-
vinností pomáhali našim strážníkům v terénu, při řešení konkrét-
ních problémů. Městská policie sice využívá k plnění svých úkolů
moderní techniku, nicméně bez úzké spolupráce s občany není roz-
hodně možné dosáhnout zásadního zlepšení situace v Praze 13,
především v oblasti veřejného pořádku.

Dovolím si také seznámit vás se záměry našeho obvodního ředi-
telství pro rok 2012. V letošním roce plánujeme v rámci výkonu
služby přesunout část své pozornosti z oblasti dopravy na oblast
bezpečnosti osob a majetku, občanského soužití a na oblast veřej-
ného pořádku. Jedná se zvláště o kontrolu míst s výskytem osob bez
domova a kriminálně závadových osob. Mezi tyto lokality spadá
především okolí stanic metra a nákupní centra.

Závěrem znovu připomínám, že Obvodní ředitelství Městské poli-
cie Praha 13 sídlí v Lýskově ulici čp. 1593 ve Stodůlkách. Dostanete
se k němu autobusem č. 225 (zastávka Lýskova), případně autobu-
sem č. 164 (zastávka Mototechna). Jakékoli oznámení či žádost
o pomoc lze učinit osobně či telefonicky na naše operační středisko
s nepřetržitým provozem - tel. 251 625 175-6 nebo prostřednictvím
bezplatné linky tísňového volání 156. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚStSKÁ PoliciE

Z policejního deníku
� V pátek 22. 11. zadržela hlídka Policie
ČR na Jeremiášově ulici řidiče osobního vo-
zidla Citroen. Ten se dobrovolně podrobil
dechovým zkouškám a byly mu postupně
naměřeny hodnoty 1,2; 1,5 a 1,45 promile
alkoholu. Řidič se dopustil trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ
byl řešen ve zkráceném přípravné řízení –
soud mu uložil podmíněný trest a zákaz ří-
zení motorových vozidel na 18 měsíců.
� Do nákupního centra IKEA na Zličíně
byla 25. 11. přivolána policejní hlídka MO

Stodůlky, protože zde mělo dojít k platbě
falešnou bankovkou. Hlídka bankovku za-
jistila a zákaznice, která bankovkou plati-
la, musela celou záležitost vysvětlit na
místním oddělení.
� První prosincový den oznámil muž na
našem oddělení, že ho okolo 20.30 na
přemostění ulice Jeremiášova z ulice Píš-
kova na Velkou Ohradu někdo uhodil do
hlavy. Ztratil vědomí a poté, co se probral,
zjistil, že mu pachatel odcizil mobilní te-
lefon a finanční hotovost. Vzhledem

k tomu, že byl napaden zezadu, pachatele
neviděl. Tento případ byl k dalšímu šetře-
ní předán kriminální policii.
� V průběhu prvního prosincového týdne
došlo k vloupání do oplocené stavby budo-
vy Komerční banky u stanice metra Stodůl-
ky. Z rozestavěné budovy odcizil neznámý
pachatel halogenové svítilny, kabely elek-
troinstalace, prodlužovací kabely a nářadí
pro elektrikáře, čímž elektrikářské firmě
způsobil škodu ve výši 37 000 Kč.
� Dne 6. 12. byly na přemostění ulice

Mukařovského (mezi stanicí metra Luka
a OC Luka) zadrženi hlídkou MOP Stodůl-
ky dva občané Slovenské republiky, kteří
zde bez povolení nabízeli kolemjdoucím
napodobeniny značkových parfémů. Zbo-
ží dobrovolně vydali a jejich činnost bude
projednána ve správním řízení.

Dovolte, abychom vám do nového
roku 2012 popřáli hodně zdraví, štěstí
a pohody.

za MOP Stodůlky nprap. Eva Chábová

Nezapomeňte na zimní pneumatiky!
Užití zimních pneumatik přímo
nařizuje zákon č. 361/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, no-
velizovaný zákonem č. 133/2011
Sb. V § 40a zákona je uvedeno, že
pokud v období od 1. listopadu do
31. března je na pozemní komu-
nikaci souvislá vrstva sněhu, led
nebo námraza, nebo lze vzhledem
k povětrnostním podmínkám
předpokládat, že se na pozemní
komunikaci během jízdy může
vyskytovat souvislá vrstva sněhu,
led nebo námraza, lze užít moto-
rové vozidlo (kategorie M nebo
N2) k jízdě pouze za podmínky
použití zimních pneumatik.

V zimním období, i když ne-
sněží, nastává taková situace mini-
málně každé ráno a večer. Osobní
vozidla musí mít zimní pneumati-
ky na všech kolech a minimální
hloubka dezénu (vzorku) je 4 mm.
Důvodem užití zimních pneuma-
tik je jednoznačně bezpečnost jíz-

dy. Vozidlo vybavené zimními
pneumatikami má vyšší adhezi
(přilnavost) na sněhu, ledu i na su-
chých studených vozovkách, lepší
stabilitu při průjezdu zatáčkami
a podstatně kratší brzdnou dráhu.
Pro představu: šířka přechodu pro
chodce je pouhé 3 metry. Brzdná
dráha osobního vozidla se zimní-
mi pneumatikami na suché vozov-
ce, při teplotě 0°C a rychlosti 60
km/h je o 3 metry kratší než při
použití letních pneumatik. Právě
tyto 3 metry mohou znamenat
rozdíl mezi životem a smrtí.

Podle zákona je třeba přezout
nejpozději do 1. listopadu, ale je
prověřeno, že pokud teplota klesá
pod 7°C, je čas pro přezutí. Letní
pneumatiky při teplotě pod +7°C
tuhnou a zhoršují se tím jejich
vlastnosti.

Pokud jste tedy ještě nepřezuli,
udělejte to. Šťastnou cestu!

z informačního servisu Policie ČR, KŘP hl. m. Prahy
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MIRABEL V OPEŘE. Tanečnice Tanečního studia Mirabel se spojily se
4 tanečnicemi s tělesným postižením upoutanými na invalidní vozík.
Společně vytvořily nádhernou choreografii proti Konci světa, kterou
prezentovaly na benefičním koncertu kapely The Tap Tap. Kromě po-
vedené choreografie, kterou ve vyprodané Státní opeře Praha ocenilo
obrovským potleskem 1 000 diváků, vznikl unikátní projekt, jehož vý-
sledkem není pouze tanec. Díky němu vznikla nová přátelství a zbou-
ralo se velké množství bariér. Děkujeme také centru Paraple, které nám
pomohlo při kontaktování zájemců o tanec. Záznam choreografie mů-
žete zhlédnout na www.tsmirabel.cz. Kristína Pekárková

ZIMNÍ DÍLNA. Ta se v DDM
Stodůlky tentokrát konala
v pátek 25. listopadu. Kromě
inspirací na zimní výzdobu
bytu a drobností pro obdaro-
vání blízkých tu na návštěv-
níky čekaly i zajímavé soutěže
spojené s předvánoční atmo-
sférou i dobré pohoštění.
Všichni, kdo na tradiční dílnu zavítali, si odnášeli řadu originálních vý-
robků. Michaela Gaydošová

SAMETOVÝ VOLEJBAL. O novém majiteli putovního poháru kpt.
Jaroslava Matýska v. v. rozhodl 26. listopadu finálový zápas volejbalo-
vého turnaje. Družstvo Bez Šance neobhájilo vítězství a podlehlo
družstvu Směska. Loňského 13. ročníku se účastnilo 15 amatérských
smíšených družstev. Předání diplomů družstvům a ocenění nezkuše-
nějšího a nejmladšího hráče proběhlo v Restauraci U Šimáčků s do-
provodem hudby, kterou servíroval DJ Mgr. Dee.

Jaroslav Matýsek, který turnaj pravidelně pořádá ve spolupráci
s Prahou 13 a SDH Třebonice, děkuje všem spolupořadatelům, FZŠ
Brdičkova za poskytnutí tělocvičen a sponzorským firmám.

Celkové pořadí: 1. Směska, 2. Bez Šance, 3. Prasopsi, 4. PČR Praha I,
5. Rokyťáci, 6. Kolígci, 7. Botič, 8. JO – JO, 9. Barča tým. -red-

Střípky

VZDĚLÁNÍ JE NADĚJÍ. Vysoká škola ekonomie a managementu
(VŠEM) podnikla spolu s organizací Člověk v tísni cestu do Etiopie,
aby se zúčastnila zahájení stavebních prací v pořadí již druhé základní
školy, kterou financuje. První škola, která vznikla za podpory VŠEM,
byla v Etiopii otevřena 29. září 2010 v regionu Dara Malo. Nová škola
v Tibero Kebeli v Bursa Woredě v Sidama Zone bude koncipována pro
dvě stovky dětí. Náklady na celý projekt, který zahrnuje vybavení školy

i vzdělání lek-
torů v moder-
ních vyučovacích
metodách, se
pohybují okolo
dvou milionů
korun. VŠEM
má v úmyslu
během následu-
jících let pomoci
s realizací tří
dalších základ-
ních škol.

Martina Kloudová

VÁNOČNÍ KONCERT KLÍČKU A NOTEČKY. Před vánočními svátky
mají již tradičně napilno všechny pěvecké soubory. Nejinak na tom
byly Klíček a flétnový soubor Notečka z FZŠ Mezi Školami. Jejich
hudební předvánoční maratón odstartovaly Školní vánoční slavnosti,
které patří především rodičům žáků školy. Ve čtvrtek 8. prosince se
tyto sbory představily na radnici. „Repertoár dnešního Vánočního
koncertu bude složený z předvánočních písniček, koled a písniček se
zimní tématikou,“ řekla sbormistryně Alena Panochová. „Ve druhé
části koncertu se představí také smíšený pěvecký sbor Sponte Sua,
který společně s Notečkou koncert zakončí. Šňůra koncertů bude po-
kračovat vystoupením v Letňanech, na pěší zóně na Andělu, v Infor-
mačním centru Společnosti pro ochranu Prokopského a Dalejského
údolí a zazpíváme i předškoláčkům.“ –če-

PŘÍPRAVNÉ DÍLNIČKY. Na podzim probíhaly ve FZŠ Mezi Školami
přípravné dílničky pro budoucí prvňáčky. Byly určené pro všechny
děti a jejich rodiče, kteří se chtěli blíže seznámit se školou a prací na-
šich pedagogů a děti
si vyzkoušely své
„první krůčky“ ve
velké škole. Dílničky,
určené už pro nové
žáky naší školy, budou
pokračovat i nadále.
Na jaře na „prvňáčky“
čeká např. pohádková
škola, ekologická díl-
nička nebo sportovní
den. Marta Šefčíková
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NÁVRAT K ŽALMŮM. Listopadový koncert cyklu Třináctého na tři-
náctce v Komunitním centru sv. Prokopa byl v neděli 13. listopadu zcela
zasvěcen Slávkovi Klecandrovi a jeho domovské kapele Oboroh, která
nedávno vydala nové album Žalmy III. Album oplývá silnými, současně
znějícími melodiemi bez zbytečného patosu. Obdivuhodná je lehkost
a samozřejmost, s jakou kapela zpracovala pevně dané a víceméně velmi
nepoddajné texty. Oboroh si za léta svého působení vybudoval přízeň ši-
roké obce posluchačů, takže sál musel být otevřen do kostela, iluminova-
ného desítkami svíček. Slávek Klecandr překvapil střídavou hrou na
kytaru i baskytaru, protože výjimečně chyběl baskytarista Jaroslav Jeten-
ský. Spolu s klávesistou Romanem Dostálem a bubeníkem Liborem Jež-

kem připomněli také několik starších
písní v komorním podání, ale přede-
vším představili písně z nového alba.
Za krásný večer je třeba poděkovat
také organizátorce koncertů Lucii
Haschkové a jejím pomocníkům.
V pátek 13. ledna Slávek Klecandr
uvítá klávesistu a zpěváka Romana
Dragouna – více v kalendáři akcí a na
www.trinactnatrinact.blog.cz. Petr Linhart

RŮZNÍ ALE PODOBNÍ. Základní škola Mládí spolupracuje v rámci
evropského programu Comenius se čtyřmi dalšími školami z Ně-
mecka, Španělska, Holandska a Turecka na dvouletém projektu part-
nerství škol Different but Similar. V polovině listopadu odjelo 8 žáků
II. stupně se dvěma pedagogy na první mezinárodní setkání pracov-
ních týmů do holandského městečka Oisterwijk. Samotnému odjezdu
předcházely týdny náročných příprav prezentace školy, na které se pla-
káty a drobnými dárečky podíleli i žáci I. stupně. V Holandsku žáci
absolvovali nabitý program, kdy museli prokázat svou pohotovost,
schopnost pracovat v týmu a domluvit se anglicky ve všech situacích.
V hlasování o nejlepší logo programu získala naše Aneta Laudová
druhé místo! Na další setkání, které se uskuteční v březnu v malém
městečku Jaen na jihu Španělska, budeme zkoumat, v čem se lišíme
a v čem jsme si přesto navzájem podobní. K. Schimmerová, ZŠ Mládí

PSANÍ JE BAVÍ. V úterý 29. listopadu proběhl na radnici již osmý
Literární večer, na kterém byl představen sborník vybraných prací z
literární soutěže Staň se spisovatelem. Soutěž pořádá Praha 13 ve
spolupráci
s Městskou kni-
hovnou v Praze.
Na vyhlášená té-
mata Jak se žije
v naší škole,
Vzpomínka na
prázdniny a Ob-
jevy a vynálezy –
co je ještě potřeba
vynalézt, došlo
82 příspěvků žáků
ze sedmi základ-
ních škol Prahy
13. Z nich od-
borná porota vy-
brala k publikaci
ve sborníku 30
prací. Všichni
autoři byli na lite-
rární večer pozváni a 16 z nich své soutěžní práce přečetli. Autoři do-
stali tradičně svůj autorský výtisk sborníku a knihu. Kromě ocenění
autorů a poděkování porotě i organizátorům soutěže byla vyhlášena

témata pro příští roč-
ník: Já a moje zvíře,
Jsou mezi námi – po-
máháme jim? (o sou-
žití s hendikepovanými
kamarády) a Škola
v době kamenné.
Zúčastnit se budou
moci všichni žáci zá-
kladních a středních
škol z Prahy 13.

Bohdan Pardubický

SKŘÍTCI VE ŠKOLE. Středa 9. listopadu se zapsala do historie ZŠ
Janského významnou událostí – bylo zde otevřeno nové Rodinné
centrum Skřítci ve škole. Malé slavnosti byl přítomen také vedoucí
odboru školství ÚMČ Praha 13 Evžen Mošovský, který společně
s ředitelem školy Miroslavem Foltýnem přestřihl pásku a otevřel
brány centra. Pak už patřilo centrum dětem. Vyzkoušely vše – klou-
začky, houpačky, pohrály si, kreslily... Od tohoto dne je centrum ote-
vřené a zve všechny děti - skřítky od 3 měsíců po předškolní věk
s jejich rodiči na aktivity všeho druhu (cvičení, zpívání, výtvarka,
říkadla i volná herna) i k příjemnému posezení u kávy. Více na
www.skritciveskole.estranky.cz nebo skritciveskole@email.cz.

Kateřina Šrámková

Střípky
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Opět můžete obdivovat svatovítský
poklad
V kapli sv. Kříže na II. nádvoří
Pražského hradu byla v pátek
16. prosince opět zpřístupněna
stálá expozice Svatovítského po-
kladu, shromažďovaného od 11.
století. Poklad jako celek nebyl
od počátku 90. let přístupný ve-

řejnosti. K nejvzácnějším mezi
139 vystavenými díly patří např.
více než půlmetrový zlatý relikvi-
ářový kříž, který nechal zhotovit
Karel IV. Otevření předcházela
kompletní oprava pláště kaple
a rekonstrukce interiéru, trvající
dva a půl roku s náklady 28 mili-
ónů korun. Restaurování a přípra-
va samotných artefaktů pokladu,
který zapůjčila Metropolitní kapi-
tula u sv. Víta, pak vyšla na téměř
1,5 milionu. Kvůli nevyčíslitelné
hodnotě pokladu byla zvláštní po-
zornost věnována bezpečnostnímu
systému a také klimatizaci, která je
nutná pro udržení stálé teploty
a vlhkosti. Citlivé prostory pokla-
du povolují přístup vždy maximál-
ně 45 osobám. Expozice Svatovít-
ského pokladu bude otevřena
do 16. listopadu 2021. Více na
www.hrad.cz.

Náš zákazník - náš pán
Heslo, které považujeme už za
přísloví, má přesné místo i čas
zrodu. Václavské náměstí č. 6.
Zlínská firma přistoupila tehdy
ke stavbě pod tlakem nárůstu
počtu zákazníků a tomu odpoví-
dajícímu reprezentativnímu sídlu

pražského zastoupení. Palác
vznikl dle návrhu firemního stu-
dia za účasti architektů Svobody,
Gahury, Gočára a Sehnala. Nad-
časovou vizi pak naplnilo 32 va-
gónů cementu, 140 tun železa,
10 vagónů dříví, 1 400 kubíků
písku, 40 tun vápna a 50 000
cihel. Po 15 měsících, 4. pro-
since 1929, bylo otevřeno. Hrdá
desetipatrová budova s odděle-
ním pánské, dámské i dětské
obuvi, opravnou bot i punčoch,
pedikúrou a v nejvyšším patře
oblíbeným bufetem, byla projek-
tována a postavena jen a jen pro
zákazníky. Těm sloužily 3 osobní
výtahy, k dopravě zboží další
4 výtahy nákladní. A ono heslo,
umístěné dominantně na průčelí,
vypovídalo o všem. A pro Čechy
zůstalo symbolem úcty, obchodu
i kvality. Baťa. Dan Novotný

Stalo se v lednu
Jak Norové špatně rozuměli a Češi začali lyžovat
Když ve dvanácti s kamarády z reálného gymnázia zakládá„Bruslařský klub“(a stu-
dentům jest sportování zapovězeno), přidává si syn pražského drogisty Rösslera
pseudonym Ořovský (Ross je něm. oř). Když pak Norové obdrží žádost o ceník bruslí
podepsaný„Bruslařský klub Praha“, usoudí, že„Bruslar ski“ určitě zapomněl na lyže.
A tak po Novém roce společně s bruslemi dorazily do Prahy i dva páry lyží. Nejprve
vyzkouší„prkýnka“ na dvoře rodinného domu a pak se 5. ledna 1887 v pozdních ve-
černích hodinách, spouští Josef Rössler-Ořovský s bratrem Karlem na lyžích rovnou
dolů od zbořené„Koňské brány“ zasněženým„Václavákem“. První v Čechách na lyžích
a možná první na světě při nočním lyžování. Hned zakládá Ski – klub, v r. 1893
I. Český lawn tenis klub a Český Yacht klub, kterému kupuje plachetnici. V neděli
29. března 1896 je rozhodčím prvního pražského derby Sparta–Slavia. Zanícený a za-
rputilý bruslař, plavec, tenista, veslař i kanoista byl u vzniku Českého olympijského
výboru a jako generální sekretář ČOV vedl výpravy českých sportovců na OH r. 1908,
1912, 1920, 1924, a r. 1928. Díky jeho společnému úsilí s Dr. Guthem–Jarkovským se
čeští sportovci zúčastnili OH ve Stockholmu r. 1912 již jako samostatná země. –dn-

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka
Hmotné poměry učitele (1840)
Ty nebyly skvělé, třebaže měl mnoho příjmů. Tak ku příkladu v sobotu bral sobotáles
jako stálý plat, kretáles na křídu, penáles na ořezávání brků (per), kalefaktum na to-
pení, sekyráles za štípání
dříví a o dušičkách dušič-
káles. O Vánocích chodil
od čísla k číslu, zpíval ko-
ledy, vinšoval a bral dárky
na penězích i v naturáliích.
Chodil hrát do kostela, na
svatby, pohřby i k tanci.
Šumařil, zpíval, písařil
i dohazoval. Tehdy se mohl
státi učitelem každý, kdo se alespoň trochu vyznal ve čtení, psaní a počítání. Často
jím býval vysloužilý voják. Kantor učil také zpěvu a hudbě, řídil kostelní zpěv a byl
v kostele podřízen přímo faráři. Vybral Dan Novotný

Tentokrát bychom vás chtěli po-
zvat na 1. ročník turistického po-
chodu do okolí Klánovic, který
pro vás na sobotu 14. ledna při-
pravil Klub českých turistů. Osa-
du Klánovice založil Václav Klán
v roce 1878, dnes jsou součástí
Prahy 21. Dostanete se tam po-
hodlně za 19 minut vláčkem
z Masarykova nádraží. Vlak jezdí
každou půl hodinu a platí v něm
jízdenka na pražskou MHD.

Startuje se ze železniční stani-
ce Klánovice a od 10.00 z nedale-
ké restaurace Smolík, kde je do
18.00 hod. i cíl všech tras. Star-
tovné pro děti je 5, pro dospělé
15 Kč. Můžete si vybrat ze čtyř
tras o délce 5, 11, 13 nebo 30 km.

Trasa 5 km je vhodná pro rodiče
s dětmi a při dobrém počasí
i s kočárkem. Všechny trasy ve-
dou kolem golfu, který se zde
hrál již od roku 1937, práce fi-
nancoval baron Ringhoffer.
U bývalé myslivny na rozcestí
Nové Dvory se trasy rozdělují.
Pokud půjdete po modré, dojde-
te přes Xaverovský les do Běcho-
vic a dále do Dubče, kde si pro-
hlédnete opravený špejchar, park
a v příjemné restauraci na návsi
si můžete dát oběd. Poté se vydá-
te k Podleskému rybníku
s památnými staletými duby,
projdete okolo výběhů koní, krav
a ovcí a v obci Královice kolem
staré zvoničky a tvrze. Na konci

obce Koleděje, kde uvidíte troj-
křídlý barokní zámek z počátku
18. stol, odbočíte vpravo mezi poli
a po červené se dostanete do Bě-
chovic, k pomníku mistra Jana
Husa a klánovickými lesy do cíle.

Jiná trasa povede po naučné
stezce od Nových Dvorů k roz-
cestí Cyrilov a napříč rozsáhlý-
mi lesy k zachovalým zbytkům
studny v bývalé středověké vsi
Žák. Kolem bývalé hájovny
Štramberk, kde je restaurace,

dojdete do cíle.
Všichni dostanou popis trasy

a v cíli pamětní list, razítka do
vandrbuchu a děti překvapení. Po-
chod patří do cyklu Prahou turis-
tickou. Více na www.kct-praha-
karlov-turban.webnode.cz.
Partnery pochodu jsou časopis
STOP, penzion Sedmikráska
a Welness resort Harrachovka.
Těšíme se na vás.

Marta Kravčíková,

Klub českých turistů Praha-Karlov, oddíl TurBan

toUlKy

Klánovice aneb cesta tam a zpátky

ZajíMavoSti Z PraHy
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Více než 65 let uplynulo od
konce 2. světové války, ale ně-
které zážitky jsou pro pamětníky
tehdejších událostí dodnes živé.
V předposledním válečném roce
se stala na území dnešní Prahy 13
dvojnásobná tragická událost,
o níž jsem zaznamenala svědectví
pamětníka pana Ladislava Čer-
máka žijícího ve Vidoulích.

V sobotu 13. prosince 1944
došlo k nehodě, při níž zahynuli
dva žáci školy ve Stodůlkách
(dnešní ZŠ Mládí). S jedním
z nich, se čtrnáctiletým Josefem
Lansdorfem, pojilo pana Čer-
máka hluboké přátelství. Sám
o tom vypovídá: „S Pepíčkem
Lansdorfů jsme byli nejlepší ka-
marádi až za hrob. Vyrůstali jsme
spolu jako bratři a jeden bez dru-
hého jsme nedali ani ránu.“

Toho osudného 13. prosince
šli oba chlapci společně ze školy
a plánovali odpolední program.
Pan Čermák vypravuje, že v ten
den měl dohodnuté doučování
z matematiky u svého strýce
v Radlicích. Navrhl proto, aby
tam šli společně. „Vždyť ty to
doučování potřebuješ mnohem
víc než já,“ řekl tehdy. Pepíček
Lansdorf se totiž špatně učil. Na
druhou stranu byl výtečný hu-
debník, uměl hrát na housličky
i na bubínek. Rodina pořádala
domácí koncerty, na které zval
Pepíček i svého nejlepšího kama-
ráda. Ten obdivoval jeho hudební
nadání a s velkým zaujetím mu
naslouchal.

Paní Lansdorfová však toho
osudného dne svého syna na do-
učování nepustila. Jeho otec se
zlobil, že zase přinesl domů špat-
nou známku. Ve chvíli, kdy byl
tehdy čtrnáctiletý Ladislav Čer-
mák na cestě ke strýci do Radlic,

si to maminka na poslední chvíli
rozmyslela, ale to už Pepík svého
kamaráda nezastihl. Vrátil se
tedy domů a uprosil svou ma-
minku, aby ho ještě na chvilku
pustila ven.

Rodina bydlila v domě u Ha-
nušů až na samém konci Vidoulí.
Chlapec odtud sešel k železniční
zastávce Stodůlky, kam bylo od
domu dobře vidět. Asi 350 metrů
pod tratí měli Němci střelnici
ostrých granátů. U železniční za-
stávky potkal Pepík starší kluky.
Přinesli tam nevybuchlé granáty
a podávali si je z ruky do ruky.
Jeden granát si vzal i Pepík a str-
čil si ho do kapsy. Kluci si neuvě-
domili, jaké nebezpečí jim hrozí,
nebo nepoznali, že granáty ne-
jsou vybuchlé, protože byly po-
kryté rzí.

Po chvilce volala paní Lansdor-
fová Pepíka domů. Už se vracel,
ale pak si vzpomněl na granát ve
své kapse. Vyndal ho a nevě-
domky odjistil. Ozval se obrovský
výbuch a Pepíček zůstal na místě
mrtvý. Jeho tělo bylo strašlivě zo-
haveno. Několik metrů od něj
stál devítiletý Miloslav Gregor
a ten dostal přímý zásah do bři-
cha. Odnesli ho k restauraci
U Petrů. Přijel doktor Siegel ze

Stodůlek a ošetřil ho. Sanitka ho
převezla do motolské nemocnice,
ale tam ještě v tu noc malý Míla
zemřel. Byl pohřben 26. prosince
na stodůleckém hřbitově.

Na rukou a na nohou byl zra-
něn ještě třetí chlapec, devítiletý
Miroslav Beneš. Explozi přežil,
ale otřesný zážitek mu až do
konce života připomínaly malé
černé skvrnky od vybuchlého
granátu. Po návratu z nemocnice
vypovídal: „Slyšel jsem jen vý-
buch, potom jsem letěl někam do
vzduchu a nic víc nevím. Probral
jsem se až v nemocnici.“ Zřejmě

ho nadzvedla silná nárazová vlna
a než dopadl na zem, ocitl se
v těžkém bezvědomí, proto si nic
nepamatoval.

Pan Čermák vzpomíná na po-
slední rozloučení s nejlepším ka-
marádem Pepíčkem Lansdorfem:
„Na pohřeb mu šla celá naše
třída. Sešli jsme se u Hanušů na
dvorku. Tenkrát mě postavili
v čelo průvodu a dali mi do ruky
nějaký věnec. Když pohřeb skon-
čil, převáželi tělo do Kladna, do
místa, odkud pocházela paní
Lansdorfová.“

Jak zoufale a bezmocně se asi
musela cítit matka, která byla
svědkem tak kruté smrti svého
syna. Později si mnohokrát vyčí-
tala, že nepustila Pepíčka na do-
učování do Radlic a nezabránila
tak jeho smrti. Pan Čermák
smutně vzpomíná: „Velké dilema
jsem prožíval, kdykoliv jsem se
měl potkat s paní Lansdorfovou.
Přešla na protější chodník, nebo se
odvrátila, aby mě vůbec neviděla.“

Lansdorfovi se brzy přestěho-
vali do vnitřní Prahy. Vzpomínka
na jejich Pepíčka přetrvává v pa-
měti již jen několika málo svědků

tehdejších událostí. Příběh je
pouze malým kamínkem do mo-
zaiky lidských osudů, pozname-
nané válkou. Téměř každá
rodina si uchovává nějaké zážitky
z války – dojemné i tragické,
se smutným i šťastným koncem.
Pokud nechcete, aby se zrovna na
ten váš příběh zapomnělo, kon-
taktujte mě, prosím. Ráda se
s vámi sejdu a vaše vyprávění
zaznamenám.

S panem Ladislavem Čermákem si povídala

kronikářka Prahy 13 Věra Opatrná

Vzpomínky

Smutný příběh z války

Vidoule v roce 1930, dům u Hanušů je úplně vpravo

Vpravo Pepíček Lansdorf u maminky na klíně

Třetí třída měšťanské školy ve Stodůlkách (1944), Pepíček
je označen křížkem, pan Čermák je třetí stojící zleva Dům u Hanušů na Vidouli (čp. 275 v dnešní Jindrově ulici)
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Inzerce

� LUCA AUDIT – ÚČETNICTVÍ, DANĚ – VEDENÍ ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ, ZASTUPOVÁNÍ PŘEVZETÍ ODPOVĚD-
NOSTI V RÁMCI POJIŠTĚNÍ. Tel.: 602 282 357, E-MAIL:
lucaa@volny.cz
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE – VODA, PLYN, TOPENÍ, ČIŠTĚNÍ
kanalizace. Oprava starých rozvodů, nové rozvody, podlahové vytá-
pění. Tel.: 608 606 379, www.psservis.com
� ÚČETNICTVÍ, ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE,
personalistika, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, pečli-
vost, přijatelné ceny. Tel.: 731 515 392.
� AUTOELEKTRIKA JAN SLÁMA, NAD BRŮDKEM 105, PRAHA 13,
opravy startérů, alternátorů, veškeré autoelektrikářské
práce osobních i užitkových vozidel, diagnostika a opravy
elektronických systémů, montáž doplňků. Tel.: 235 518
049, 724 106 146.
� INTERIÉROVÉ A MALÍŘSKÉ PRÁCE, ŠTUKOVÁNÍ, VRTÁNÍ,
kompletace nábytku. Tel.: 603 305 211.
� MASÉRKA A PEDIKÉRKA P – 13. Profesionalita, přijatelné
ceny. Slevové poukázky. Tel.: 602 322 302.
� MANIKÚRA BELLA AKCE LEDEN ÚNOR GEL NEHTY ZA 290 Kč
KOMPLET manikúra + masáž rukou 90 Kč, kontakt na tel.: 604 736
785, Bellušova 1826, Lužiny.

� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek, úpravy
a opravy nábytku. TEL.: 605 437 971.
� MALBA MÍSTO TAPET – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� ŠICÍ STROJE-opravy u zákazníka-Petr Meyer.
Telefon: 211 148 037, 603 341 927.
� KADEŘNICTVÍ DÁM., PÁN., DĚT. - Přecechtělova 2228, P-5.
Nízké ceny-dám. kr.vl. 250, pán. 90 Kč. T.: 602 151 310.
� www.strihpsu.webnode.cz, Lužiny, Píškova ul., 603 890 000.
� PROFI NEHTOVÉ STUDIO – MAŠÍNOVÁ. Tel.: 603 890 000.
� REKONSTRUKCE, BYTOVÁ JÁDRA, STAVEBNÍ ČINNOST,
MOKRÉ TAPETY, SÁDROKARTON. Tel.: 774 584 243.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

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

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů, včetně
víkendů. PECINA, tel.:235 510 096, 602 954 461.
� Stavební zámečnictví Fer-met – Stodůlky, tel.: 739 612 745
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel.:222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček, prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz
� ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE-ERBEN, OPRAVY DROBNÉ I VELKÉ,
rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích,
osvětlení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. já-
drech, vedení 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
� Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, plyn,
kanalizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. Tel.: 602 976 979, NEŠPOR.
� OPRAVY ZAHR. AUT. PRAČEK – EXNER.Tel.: 608 928 283.
� REVIZE A OPRAVY ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, VÝMĚNY VAD-
NÝCH JISTIČŮ PŘED ELEKTROMĚREM SPOJENÉ SE ZAPLOMBO-
VÁNÍM ROZVADĚČŮ, VYSTAVOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ODBĚRU
V SÍTI PRE. Nardelli, Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� FA UDRŽAL-POKLÁDKA PODLAHOVÝCH KRYTIN
( PVC, KOBEREC, KOREK, PLOVOUCÍ PODLAHY),
PRÁCE I SO+NE. Tel.: 603 271 240.

� 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.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň a
vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. VRBA 603 438 707
� STŘÍHÁNÍ PSŮ. NEUSTUPNÉHO 1838, U METRA LUKA.
OBJEDNÁVKY na tel.: 739 029 625.
�MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ BYTŮ A KANCELÁŘÍ. TEL.: 603
551 111.
� STAVEBNÍ PRÁCE NA KLÍČ FA. KYTÍR – REKONSTRUKCE BYTŮ,
bytová jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehli-
vost. Tel.: 604 921 751, kytirjiri@seznam.cz.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MASAŘÍK – plyn, voda, topení.
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré instalatérské
a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. Tepelná čerpadla
a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI, SKLEP ČI PŮDU, LEVNĚ.
Tel.: 777 227 840.

Ž A L U Z I E
všEch typů

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

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

pkase@quick.cz

Fa Kaše

� STĚHOVÁNÍ MO A HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� 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.
� AUTODOPRAVA – P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování, odvoz starého nábytku. Tel.: 602 817 588.
� MALOVÁNÍ, ŠTUKOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ/OKNA,
DVEŘE, TOPENÍ, zárubně/, vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.
� MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICKÉ PRÁCE, STRHÁVÁNÍ TAPET,
ŠTUKOVÁNÍ, stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ZPRAC. DPH, MEZD A DAŇ. PŘIZNÁNÍ.
Tel.: 733 153 590, 251 623 003, strejcovajana@seznam.cz.
� Kompl.zpracování a vedení účetnictví, mezd, daní, DPH, zastu-
pování na kontrolách, 14 let praxe v oboru. Tel.: 603 451 870, www.
ucetnictvikomplet.cz.
� Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd
a všech daňových přiznání. Borkova@gmail.com, tel.: 604 234 151.

� Kosmetické služby v OC Galerie Butovice, Radlická 117, 1. patro.
Objednávejte na tel.:732 611 498.
� DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ, ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
EVIDENCE, MEZD, ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH, DLOUHOLETÁ
PRAXE, PŘIJATELNÉ CENY. TEL.: 737 669 687, 776 888 284.

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

všech značek – autorizovaný servis JVC

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

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

Služby

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

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

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

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

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE

DO PLASTOVÝCH OKEN,
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

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

petrstrejc@seznam.cz

SOUKROMÁ ZUBNÍ ORDINACE
MUDr. Jiří Pleschinger

Praha 5, Stodůlky, K Zahrádkám 36, 155 00
Přijímá nové pacienty

Zajišťujeme:
✓ preventivní prohlídky dospělých i dětských pacientů

✓ léčení a profylaktika zubního kazu a paradontózy
✓ stomatochirurgie (zavádění implantátů,

miniimplantátů, chirurg. extrakce)
✓ zubní náhrady, korunky, můstky, rekonstrukce chrupu
✓ celková dentální hygiena (vectorem, klasická metoda)

✓ dětská stomatologie
✓ první pomoc po domluvě
✓ (vlastní rtg, laser, vector)

Kontakt: +420 235 516 464
mobil zázn.: +420 739 259 706
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LUCA AUDIT s.r.o.

účetnictví, daně, zastoupení v daňovém řízení
Tel.: 602 282 357, 251 624 056

E-mail: lucaa@volny.cz
Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

Inzerce

� KOUPÍM RYCHLE BYT na Praze 5 do 3 mil. Nejlépe v blízkosti
Centrálního parku. Platba hotově. Tel.:777 660 690.
� Koupím byt na Praze 5 (13). Osobní či družstevní vlastnic-
tví. Případný dluh, exekuci či jiný závazek vyřeším. Platím
ihned. Solidní jednání. 775 688 057.

� KUŘÁCI, ODVYKNETE NA 90%! TEL.:224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof.učí AJ, či RJ mluvící, Fy, Ch, M, elektro předměty. AJ –
i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr. též k repará-
tům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� KURZY NĚMČINY S RODILÝM MLUVČÍM – LUŽINY.
Tel.: 731 256 786 nebo www. nemcina-123.cz.
� www.botickyudracka.cz, sleva 200 Kč na zimní obuv. � PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST na hlavní i vedlejší činnost.

Vhodné i pro studenty, důchodce a maminky na MD. Zaškolíme.
Volejte po 14 hod. 602 322 302.

� PRONAJMU DLOUHODOBĚ GARÁŽOVÁ STÁNÍ PŘÍMO U METRA
HŮRKA, NÁJEM + SLUŽBY 1200 Kč MĚSÍČNĚ. TEL.: 607 753 091
� PRONAJMU GARÁŽOVÉ ST., VEL. OHR., UL. KLAUSOVA.
TEL.: 724 026 323.
� PRONAJMU GARÁŽ V KETTNEROVĚ UL. (U METRA-LUKA).
728 188 006.

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

� � � � � � � � � � �

�����������

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

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

Husníkova 2087

� Profesorka připraví ke státní maturitě z češtiny a dále naučí
rusky. 737 100 061.
� CHŮVA A HOSPODYNĚ S PRAXÍ OBSTARÁ VAŠE DÍTĚ
i domácnost dle vašich potřeb. Auto i doporučení k disp.
Tel.: 775 296 647, mail: kucerova.ma@centrum.cz.
� Učitelka na SŠ doučí AJ každého na ZŠ, SŠ, ale i dospělé.
Tel.: 604 963 075.
� Doučování ANGL. JAZYKA na úrovni ZŠ a SŠ. Tel.:605 705 642.
� VŠ – učitelka stř. věku pohlídá děti. Profesionální přístup.
Tel.: 605 705 642.
� Zhubněte s námi na Hůrce. 728 740 661, 739 470 663.

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

www.elektroservisvolf.cz

Byty

Prodej–koupě–pronájem

Různé

Zaměstnání

Zdravotnické potřeby
LÍPA

Poliklinika Nové Butovice
TTiipp  nnaa  lleeddeenn  22001122

medovina, 
rozšíření sortimentu 

bezlepkových a BIO potravin

Tel.:  296 113 250
Vaše ZP LÍPA

Kvalitní DRŽÁKY (Izrael)
pro TV Norm, Led, plazmy, LCD, 

DVD, video, audio
Dovoz, montáž zdarma

T. 608 371 859
E-mail: drzaky@seznam.cz

+ kompletní rekonstrukce
bytů - bytových jader,
koupelny, kuchyně, 
interiéry s kvalitou 

+ držitel certifikátu 
ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2004 
a OHSAS 18001:2007

www.starmont.cz

kontakt kancelář: Janského 2369, Praha 5
736 752 666, 235 520 573, starmont@seznam.cz
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Inzerce

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

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

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

Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken
Tel.: 222 967 064, 777 228 091

251 615 428 – celý den.

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12
„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 
Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 
„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

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

10% sleva
s tímto inzerátem

880000  888888  990055

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

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU 
o velikosti 433 m2 v Prokopském údolí v lokalitě
Nová Ves , určený k výstavbě rodinných domků. 

Stavební povolení na inženýrské sítě, 
dokončení sítí v 2012.

Finanční příspěvek na sítě zaplacen 
současným majitelem ( je zahrnut v prodejní
ceně). Dle US Nová Ves – jih je ověřena zá-

stavba pozemku dvojdomkem se zastavěnou
plochou pro jednopodlažní dům s podkrovím s

využitelnou zastavěnou plochou 113, 45 m2,
možnost změny na samostatný dům. 

Kontakt : RNDr I.Melichar, mob. 777 247 205, 
E mail.: ivo.melichar@re-max.cz

ODVOZ SUTI, ODPADU
Tel.: 606 246 532, www.odvozsuti-krovina.cz

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

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

L
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Program klubů seniorů leden 2012
Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)

2. 1. Vesele do nového roku 2012. Hádejte, kdo bude

mít proslov k slavnostnímu přípitku (soutěž o ceny)

Svatava Bulířová

9. 1. Jak se máme v Lukáši? Povídat si budeme s ředi-

telem Petrem Weberem

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

16. 1. Vzpomínky na cirkusy Humberto a Praga (zájezd

do střední Asie) Kamila Šmídová

23. 1. Co my, lidé, děláme pro včely a co včely dělají

pro nás Petr Maubín

Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

30. 1. Cestování s Hanzelkou a Zikmundem (video)

František Kundrát

Přeji všem v novém roce hodně radosti, dobré pohody 

a hlavně pevné zdraví.

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)

3. 1. Povánoční posezení u kávy

10. 1. Zahraje nám Komorní orchestr Václava Vomáčky

17. 1. Přednáška o užívání léků a o doplatcích
pracovník lékárny IKEM

24. 1. Literární okénko, video
31. 1. Komorní hudba, koncert – klavír, housle 

Jana Perglová 

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III 
a Svaz postižených 
civilizačními chorobami

4. 1. Hrajeme Bingo Roman Kosan, Jindra Cuchalová

11. 1. Co nás čeká v roce 2012? Petr Messany

18. 1. Pěti oslavencům zahraje na piáno Josef Skalička
25. 1. Léčivé účinky Aloe vera, bylinek a bylinných čajů.

Co je Reiki? Pavla Fietzeková

Helena Hrdoušková, ved. klubu seniorů III a předsedkyně SPCCH, 

tel. 777 755 740; Roman Kosan, místopředseda, tel. 723 948 342

Klub seniorů a přátel Vidoule
Scházíme se pravidelně každou poslední středu v měsíci ve
14.30 hodin. Připomínám, že všechny informace o činnosti
našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na

pozemku pana Křivohlavého (na místě bývalého obchodu).
Poděkování
Děkujeme Dagmar Borovcové a Josefu Kupcovi, inspekto-
rům Městské policie z Lýskovy ulice, za besedu s členy
našeho klubu o bezpečnosti seniorů.

Všem našim seniorům přeji do roku 2012 hodně štěstí,
spokojenosti a především zdraví.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

4.1. Zahájení roku - plán činnosti 
11.1. Co je to diabetes I.
18.1. Dieta při diabetu I.
25.1. Následky diabetu I. 

Každou středu je v kanceláři od 14.00 do 15.30 hodin
služba, a to pro potřeby členů organizace, ale i pro pře-
dání informací ostatním diabetikům.

Všechny akce se konají v Domě pro seniory Lukáš vždy
od 15.30 hodin v klubovně. Výbor je každou první středu
v měsíci. Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405

Nenechte se oklamat podvodníky a zloději
V poslední době policisté zaznamenávají
častější bezohledné zneužívání důvěřivosti 
a bezbrannosti seniorů. Zloději a podvod-
níci vymýšlejí stále nové a nové způsoby, jak
se vetřít do jejich blízkosti s cílem je pod-
vést a okrást!

Pražští policisté nedávno řešili případ, kdy
u staré paní zazvonil neznámý muž s tím, že
vytopila sousedy pod sebou a že se musí po-
dívat do jejího bytu, odkud voda uniká. Paní
muže do bytu pustila a ten ji následně zaúko-
loval ohledně pomoci při opravě sifonu v ku-
chyni. Pak se vymluvil, že jde koupit lepidlo 
a odešel. Paní se šla po delším čekání zeptat
sousedů, co jim provedla, ale sousedé o ničem
nevěděli. Po návratu do svého bytu paní zjis-
tila, že muž využil její nepozornosti a odcizil
jí z peněženky 500 Kč.

Jindy zazvonil u starého pána neznámý
muž, který chtěl vpustit do bytu pod zámin-
kou výměny oken v celém domě. V nestřeže-
ném okamžiku odcizil starému pánovi 
z bundy na věšáku v chodbě peněženku s fi-
nanční hotovostí a občanským průkazem.
Tuto skutečnost poškozený zjistil a oznámil
policii až následující den. 

Další ze lstí, které podvodníci nejčastěji
používají, jsou telefonáty s různými zámin-
kami. Staré paní volal někdo na pevnou
linku. Představil se jako její vnuk a žádal 
o pomoc, neboť způsobil dopravní nehodu,
kterou vyšetřují policisté. Vysvětloval, že bude
muset zaplatit pokutu a nemá u sebe peníze.
Stará paní uvěřila, že se skutečně jedná o je-
jího vnuka a domluvili se, že pro peníze dojde

vnukův kamarád, který je s ním u dopravní
nehody. Za několik minut zazvonil cizí mla-
dík, kterému paní předala 10 000 Kč. 

Rady, jak těmto případům předcházet: 
� Neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li,
kdo je za nimi. Pořiďte si panoramatické
kukátko. Na dveřích používejte bezpečnost-
ní řetízek. 
� Nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požá-
dá o pomoc. To, že vás někdo oslovuje jmé-
nem, ještě neznamená, že ho znáte. Mohl si
to přečíst například na štítku na dveřích. 
� Na dveřích je vhodné mít mužské jméno,
nebo příjmení v množném čísle (např. Nová-
kovi) – hlavně pokud v bytě žije samotná žena. 
� O návštěvě pracovníka vodáren, plynáren
apod. se dozvíte včas od správce domu nebo 
z domovní nástěnky. Tento pracovník se musí

Oslavili diamantovou svatbu
Dne 26. 12. 1951 byli na radnici v Trutnově
oddáni Marie a Josef Janouškovi, kteří dnes
bydlí na Lužinách.

Svůj slavnostní den a 60 let společného ži-
vota si za účasti rodinných příslušníků přišli
připomenout v úterý 20. prosince do obřadní
síně radnice Prahy 13.

Za městskou část jim poblahopřál člen za-
stupitelstva Vítězslav Panocha. Přání všeho
nejlepšího do dalších společných let připojuje
i občansko-správní odbor ÚMČ Praha 13.

Jana Dvořáková, vedoucí občansko-správního odboru

prokázat průkazem. Jméno si můžete ověřit
telefonicky u jeho zaměstnavatele.
� Pokud očekáváte opraváře, řemeslníka, do-
poručujeme, abyste doma nebyli sami. 
� Nepouštějte do bytu podomní prodejce!
Požádejte o zaslání nabídky poštou. 
� Doma nemějte více peněz v hotovosti nebo
velmi cenné věci, pokud nemáte trezor. Pení-
ze si raději uložte na účet a cennosti do bez-
pečnostní schránky v bance. Policisté doporu-
čují své cenné věci vyfotografovat, pro
usnadnění identifikace v případě odcizení. 

Každý měsíc policisté v Praze realizují ně-
kolik přednášek a besed pro seniory. Účastní
se hlavně aktivní senioři, oslovit ty zbývající
je velmi obtížné. Předejte proto tyto infor-
mace a rady i dalším seniorům ve svém okolí. 

por. Michaela Reichertová,

Preventivně informační oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy 
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Program klubu Mlejn leden 2012

Divadlo

11.1. st 19:30 Neil Simon: VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU 2. premiéra činoherního
představení, Režie: Viktor Pavlović

12.1. čt 19:30 EMÍLIE „Obloha spí a kdesi za křovím čeká na tebe žena vymodelo-
vaná ze syrového masa. Budeš ji krmiti ledem?“ J. Štyrský

15.1. ne 19:30 EMÍLIE Pohybové představení s prvky vzdušné akrobacie a živou hudbou
22.1. ne 19:30 HRA Cirkus TeTy ...všechno je to jenom hra. Novocirkusové předsta-

vení s prvky absurdního dramatu.
1.2. - 5.2. St-Ne FUN FATALE, Ženy na prknech Ojedinělý mezinárodní festival  no-

vého cirkusu, na němž se představí pouze ženské soubory. 

Děti

začátky 15:00, není-li uvedeno jinak
8.1. ne 15:00 SNĚHURKA Studio dell’ arte České Budějovice.  

15.1. ne 15:00 ZELENÉ PRASÁTKO De Facto Mimo Jihlava. Pravdivá pohádka ze ži-
vota v přírodě. 

22.1. ne 15:00 JAK ŠLO VEJCE NA VANDR Divadlo Koňmo. Veselá pohádka s lout-
kami netradičních rozměrů, loupežníky životní velikosti, jejichž
ukrutnost je nezměrná, a velmi dramatickou hudbou.

29.1. ne 18:00 VOKŮV PES VILÉM Bilbo Compagnie, Legendární Petr Vok, poslední
pán z Růže, komediantskou formou rozjímá nad svým životaběhem,
společně s Bílou paní a loutkou věrného psa Viléma. 

Koncerty

5.1. čt 19:30 EASY LIVING – koncert klasické hudby spojený se vzdušným tan-
cem na šálách

13.1. pá 19:30 VLADIMÍR MIŠÍK & ETC Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších
osobností české populární hudby již od 60. let 20. století. 

14.1. so 19:30 ROCKOVÁ MLEJNICE – HOODERMANIAX – crossover-experimen-
tal, NIGHT BEFORE THE END – alternative  rock. Koná se ve Spol-
kovém domě, K Vidouli 727, Praha 13.

18.1. st 19:00 O PATRO VÝŠ. Charitativní koncert pro Martina... Účinkují: Bára
BASIKOVÁ, Michal DAVID, Jan KALOUSEK, Markéta MÁTLOVÁ, David
VODRÁŽKA a sk. SCREWBALLS a další

20.1. pá 20:00 80´s a 90´s DISCO party Zahraniční video disko DJ Ron
25.1. st 19:30 SPIRITUÁL KVINTET Tradiční lednový koncert.
27.1. pá 19:30 COUNTRY BÁL Hraje NOTA BENE, tančí CARAMELLA

3.2. pá 19:30 ROCKOVÁ MLEJNICE. Koná se ve Spolkovém domě, 
K Vidouli 727, Praha 13.

Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 � rezervace – e-mail: vstupenky@mlejn.cz � www.mlejn.cz � email: mlejn@mlejn.cz � Grant poskytla Městská část Praha 13

Velký potlesk pro Mlejn

Mlejn čekají festivaly

Na konci listopadu se v KD
Mlejn uskutečnila úspěšná pre-
miéra divadelní hry Velký holky
nepláčou. Tomu ovšem předchá-
zely tři měsíce každodenních
zkoušek. Divadelní práce je ve-
lice náročná, všichni musí praco-
vat jako jeden tým. Velice
důležité je zázemí, aby se herci
cítili dobře.  

Získat takové zázemí, jaké

nám poskytli ve Mlejně, je
opravdu vzácnost. Chtěla bych
poděkovat celému týmu Mlejna
(Dagmar, Marušce, Vladovi, 
Vojtovi, Draganovi atd.), kteří
s námi měli trpělivost a nejednou
přišli do práce dřív nebo z ní
vůbec neodešli. A to vše jenom
proto, abychom my měli veškeré
pohodlí. Mnohokrát za to děkuji.

Rozálie Víznerová, producent

V prosinci skončila tříměsíční
stáž zahraničních studentů. Ten-
tokrát to byli dva mladí Portu-
galci, ale mezinárodní spolupráce
ve Mlejně nekončí. Na léto se
chystá další projekt pro mladé 
v rámci projektů podporovaných
Evropskou komisí. 

Rok 2012 ale zahájí Klub
Mlejn několika festivaly. Do
konce března proběhnou hned
čtyři. Pražská Porta – hudební
soutěž folkových a country kapel 
s postupem na celostátní Portu do
Řevnic se bude tradičně konat 
v březnu. Divadelní přehlídka stu-
dentských a experimentálních di-
vadel Stodůlecký Píseček, kde
účastníci také postupují do celo-
státních soutěží, zaplní ve Mlejně
již po šestnácté celý víkend na
konci března. 

Novinkou není ani Meziná-
rodní festival ke Světovému dni

divadla pro děti, který pořádá
Mlejn ve spolupráci s Divadel-
ním ústavem a mezinárodní or-
ganizací pro dětské divadlo
Assitej. Světový den divadla pro
děti je vždy 20. března a ve
Mlejně jsou vždycky k vidění mi-
mořádná představení pro děti 
a mládež. V březnu 2012 to bude
například představení Abeceda 
v podání neslyšících studentů di-
vadelní pedagogiky JAMU v Brně. 

Naši akrobati naopak připraví
pro studenty JAMU kurzy akro-
bacie. Budou se ale konat i dva
nové festivaly. Jeden z nich je
opět pohádkový – je to Festival
sólové tvorby pro děti, který se
do loňského roku konal v divadle
Minor. Od roku 2012, kdy bude
již 10. ročník, je jeho místo ve
Mlejně. Největší novinkou bude
únorový mezinárodní festival ak-
robatického divadla. 

Pódium vyhrazeno ženám a dívkám
Nejen pódium Klubu Mlejn
bude na začátku února vyhra-
zeno ženám a dívkám. Meziná-
rodní festival akrobatického
divadla s názvem Fun Fatale
totiž uvede protagonistky – 
herečky a akrobatky – nejen 
na jevišti, ale i nad ním. Diváci
uvidí unikátní vystoupení
vzdušné akrobacie v podání 
akrobatek z Anglie, Německa,
Švýcarska, Finska a samozřejmě
také z Česka. Ty nejlepší české
vzdušné akrobatky jsou beze-
sporu ze Mlejna. Nyní napří-
klad vystupují společně 
s Karlem Rodenem a Ivanou
Chýlkovou v představení Vá-
noční koleda v divadle Hyber-
nia nebo natáčejí reklamu pro
zahraniční agentury. Návštěv-
níci jejich představení jsou pře-
kvapeni, že to jsou herečky,

které jsou ve Mlejně opravdu
doma, obvykle předpokládají, 
že přijely ze zahraničí. Pro roz-
voj akrobatického divadla v Če-
chách je bezesporu největším
impulzem spolupráce s němec-
kou akrobatkou Janou Korb
z Berlína a Švýcarkou Stéphanie
N’Duhirahe, která absolvovala
studium v Kanadě.

Festival Fun Fatale zahájí 
1. 2. 2012 premiéra představení
Paper Dolls berlínského Trapez
Tanz Theater. Součástí festivalu
bude také veřejný seminář na
téma „Uplatnění žen v umění“ 
a také večer, který předvede pře-
hlídku exkluzivních krátkých vý-
stupů jednotlivých akrobatek.

V programu nebude chybět
špičkové představení Cirkusu
Mlejn s názvem Easy Living. 
Je tedy na co se těšit. 

Dagmar Roubalová, KD Mlejn
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vřena hodinu před začátkem představení. Na místě bude
možno zakoupit malé občerstvení. Další informace na
www.divadloglans.cz.

Sobota 7. 1. • 15.30 
Benefiční koncert dětského pěveckého
sboru Radost Praha
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ––  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Sbor vystoupí pod vedením sbormistra Vladislava Součka,
na programu J. J. Ryba, G. B. Pergolesi, C. Monteverdi.
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 9. 1. – pátek 10. 2.
Novoroční výstava Nadi Fukové
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  SSttooddůůllkkyy  ((vv  KKDD  MMlleejjnn)),,  
KKoovváářřoovvaa  44//11661155
Všechny zájemce zveme na novoroční výstavu Nadi Fukové
zajímavou technikou pergamano. Ve čtvrtek 12. 1. od 16.00
hodin proběhne prezentace spojená s možností osobně si
vyzkoušet tuto techniku, kterou vás Naďa Fuková naučí.
Vhodné pro děti od 10 let a dospěláky.

Úterý 10. a středa 11. 1.
Veletrh škol před zápisem do 1. tříd
AAttrriiuumm  rraaddnniiccee  PPrraahhyy  1133,,  SSlluunneeččnníí  nnáámm..  1133
V úterý 10. 1. od 10 do 13 hodin a ve středu 11. 1. od 13 do 18
hodin se v atriu radnice Prahy 13 uskuteční Veletrh základních
škol, kde budou moci rodiče budoucích prvňáčků získat infor-
mace o nabídce jednotlivých škol na území Prahy 13.

Středa 11. 1.
Pohádková škola
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  JJaannsskkééhhoo,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa
Předškoláci, zveme vás do naší školy. Doprovod dospěláka,
přezůvky a pití s sebou.

Středy 11. a 25. 1. • 12.00 - 16.00
Paličkování
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa  
S sebou herduli, paličky, perlovku, nůžky, háček. Kurzovné 
100 Kč. Přihlášky na tel. 271 724 247, 728 477 933. Více na
www.klt.phorum.cz.

Pátek 13. 1. • 19.30
Rocková legenda Roman Dragoun na tři-
náctce
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Hostem prvního letošního dílu koncertního cyklu Třinác-
tého na třináctce bude rocková legenda, zpěvák, sklada-
tel a klavírista Roman Dragoun, kdysi člen legendárních
kapel Progres 2, Futurum a Stromboli. Dragounovy písně
se budou líbit všem, kteří mají rádi Phila Collinse či 
Petera Gabriela, nabídnou svébytnou poetiku i duchovní
přesah. Vstupné je dobrovolné a vstup bezbariérový. 
Doporučujeme si rezervovat místa, a to do 12. 1. 
na 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz.

Úterý 17. 1. • 15.30 - 17.30
Terapie pevným objetím podle etiky 
Jiřiny Prekopové
CCíírrkkeevvnníí  mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  SSrrddííččkkoo  ((ttřřííddaa  ŽŽaabbkkyy)),,  
PPooddppěěrroovvaa  11887799//22,,  LLuužžiinnyy
Sdružení rodičů vás v rámci cyklu Káva od srdce zve na
přednášku terapeutky Markéty Čapkové. Terapie pevným
objetím zahrnuje mimo jiné podporu sepjetí mezi matkou
a dítětem nebo otcem a dítětem, rehabilitaci porodních 
zážitků, manželské usmíření, metody pomocí imaginace
(usmíření, oplakání, osvobození od lehce zpracovatelných
traumat). Pro děti bude k dispozici herna, občerstvení 
zajištěno, vstupné dobrovolné.
Další informace na www.cms-srdicko.cz.

Úterý 17. 1. • 18.30
V čem je Bible výjimečná
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Srdečně vás zveme na další pokračování přednáškového
cyklu Prokopská zastavení. Hostem bude P. Jaroslav Brož,
S.S.L. Th.D., vyučující novozákonní předměty na KTF UK. 
Tématem bude „V čem je Bible výjimečná“, podtitul - „Bible
jako kniha inspirovaná a inspirující“.

Úterý 17. a čtvrtek 19. 1. • 19.30 – 20.30
Aqua aerobik
BBaazzéénn  GGyymmnnáázziiaa  JJ..  HHeeyyrroovvsskkééhhoo  22447755,,  
NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Zápisy do kurzů aqua aerobiku Dámského klubu Linie na
únor – červen. Kurzy jsou každé úterý nebo každý čtvrtek 
od 20 do 21 hod. Cena pololetního kurzu je: úterý – 3 400 Kč,
čtvrtek 3 800 Kč. Podrobnější informace podá Hana Jen-
čová, tel. 602 805 633, www.klublinie.atlasweb.cz.

středa 18. 1. • 16.30 - 17.30 
Čtení, čtení, nad něj není
MMěěssttsskkáá  kknniihhoovvnnaa  SSttooddůůllkkyy,,  KKDD  MMlleejjnn,,  
KKoovváářřoovvaa  44//11661155  
Klub U Mumínků zve děti i rodiče s dětmi na další posezení
při poslechu a četbě knih o keltských legendách a bájích.
Dozvíte se mnoho zajímavého o tomto tajuplném národu.

Středa 18. 1. • 19.00
O patro výš
KKuullttuurrnníí  ddůůmm  MMlleejjnn,,  KKoovváářřoovvaa  11661155//44
Dovolujeme si vás pozvat na úžasný koncert s názvem 
O patro výš. Je poděkováním všem, kteří přispěli na plošinu
pro Martina Navrátila (www.peppermint-cz.cz). Tento kon-
cert je spojen s 8. ročníkem tradiční akce Hvězda pro hvěz-
dičku pro děti z dětských domovů, které i letos přijedou pro
své vytoužené dárky. Účinkovat budou Screwballs, Vítek
Soural, Honza Kalousek, Markéta Mátlová, Bára Basiková,
Michal David.

Sobota 21. 1.   • 10.00 - 14.00
Korálky
KKlluubb  lliiddoovvéé  ttvvoorrbbyy,,  JJaannsskkééhhoo  22337700,,  VVeellkkáá  OOhhrraaddaa  
Začátečníci - práce dle výběru, pokročilí si mohou vyrobit
náušnice. S sebou jehlu, nitě, nůžky - korálky budou k dis-

Pondělí 5. 12. – středa 4. 1.
Výstava Eugeniusza Madeje
KKoommuunniittnníí  cceennttrruumm  ssvv..  PPrrookkooppaa,,  NNoovvéé  BBuuttoovviiccee
Srdečně vás zveme na již třetí výstavu sběratele pohlednic
Eugeniusza Madeje, tentokrát s vánoční tématikou. 
Výstavu je možné zhlédnout vždy v neděli dopoledne 
od 9.30 do 12.00 hod., ve všední dny po předchozí dohodě
na tel. 251 610 850.

Čtvrtek 8. 12. – neděle 5. 2.
Výstava obrazů
PPooddnniikkaatteellsskkýý  iinnssttiittuutt  PPyyrraammiiddaa,,  KKaarrllšštteejjnnsskkáá  3300,,
JJiinnoonniiccee
Podnikatelský institut Pyramida spolu s Vysokou školou
aplikované psychologie vás zvou na výstavu obrazů, jejichž
autory jsou Pavel Dvořák a Vladimír Heiser. Výstava je po te-
lefonické domluvě (251 612 282, 739 571 753) přístupná 
v pracovní dny od 9 do 16 hodin. Lze si domluvit i jiný termín.

Sobota 31. 12. • 19.00
Silvestr 2011
RReessttaauurraaccee  NNoovváá  vvyyhhllííddkkaa,,  SSuucchhýý  vvrrššeekk  22112222
Chcete prožít příjemný konec letošního roku? Pak si nenech-
te ujít Silvestrovskou oslavu v Nové vyhlídce. Jako každo-
ročně tu máme tradiční silvestrovské disko s hudbou od 
60. let po současnost. O skvělou muziku se postará DJ
Kolda. Vstupenka v ceně 550 Kč za osobu zahrnuje i velmi
lákavé menu – např. večeři, slané pečivo, jednohubky, sekt
na novoroční přípitek… Prodej místenek do 28. 12., jejich
rezervace na tel. 777 871 672, 235 514 930.

Čtvrtky 5. a 12. 1. • 16.30
Projekt Hrajeme si na školáka
FFZZŠŠ  TTrráávvnnííččkkoovvaa  11774444
Zveme všechny rodiče s budoucími žáky 1. tříd k účasti na
setkávání s paní učitelkou. Co na děti čeká? 5. 1. – Anglická
slovíčka, 12. 1. – Já jsem muzikant. Více na
hamrova@zstravnickova.cz, tel. 603 189 642, 251 091 647. 

Sobota 7. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne v divadle VEŠkole
FFZZŠŠ  pprrooffeessoorraa  OOttookkaarraa  CChhlluuppaa,,  FFiinnggeerroovvaa  22118866
V novém roce pro vás Divadlo Glans připravilo předsta-
vení Tři výlety do pohádek, se kterým navštívíte po-
hádky O Koblížkovi, O třech přáních a O popletené
čarodějnici. Vstupné jednotné 60 Kč. Pokladna bude ote-
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pozici. Kurzovné 120 Kč. Přihlášky na tel. 271 724 247, 
728 477 933. Více na www.klt.phorum.cz.

Sobota 21. 1. • 15.00
Koncert smíšené vokální skupiny Marika
Singers
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ––  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Zazní skladby klasické i současné moderní tvorby včetně
světově známých melodií od W. A. Mozarta, J. Haydna, 
M. Mathieu a E. Piaf. Vstupné dobrovolné.

Pondělí 23. 1.
Vernisáž výstavy na téma Stromy –
kámen – dřevo
DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee,,  CChhlluuppoovvaa  11880000
Svá dílka zde představí zejména účastníci tvořivých 
a výtvarných kroužků. Výstava potrvá do konce února.

Středa 25. 1. 
Naše srdce nezamrzla
SSaalleessiiáánnsskkéé  ddiivvaaddlloo  vv  KKoobbyylliissíícchh  
Taneční studio Mirabel pořádá benefici pro Gawain. Přijďte
shlédnout představení o Sněhové královně, malé Gerdě 
a Kájovi a podpořte svou účastí provoz Textilní dílny Ga-
wain, dílny pro lidi s mentálním postižením
(www.gawain.cz). Výtěžek ze vstupného bude podpořen
Nadací Divoké Husy. Lístky si můžete rezervovat u lektorky 
a koordinátorky celého projektu Kristíny Pekárkové na 
tel. 737 685 067, pekarkova.k@tsmirabel.cz. Více na strán-
kách www.snehovakralovna.cz a www.tsmirabel.cz.

Neděle 29. 1. • 17.00  
Duo Semplice (flétna – Vít Homér, harfa
– Lukáš Dobrodinský) 
DDoommoovv  ssvv..  KKaarrllaa  BBoorroommeejjsskkééhhoo  ––  kkoosstteell  ssvv..  RRooddiinnyy,,
ŘŘeeppyy
Zazní skladby J. S. Bacha, A. Corelliho, J. K. Krumpholtze, 
F. Bendy, V. Nováka, Z. Folprechta, V. Homéra a poezie 
W. Shakespeara, J. Seiferta, P. Claudela a J. Zahradníčka 
v podání Blanky Suriakové. Vstupné dobrovolné.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
ŽŽiivvccoovvýýcchh  1144,,  SSttooddůůllkkyy

Zápisy do kurzů – leden 2012
Stále probíhají zápisy do všech kurzů na leden - červen
2012. Přijďte se k nám podívat a vybrat si kurz, který se vám
bude líbit. 

Po, út, čt, pá • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – Chystáme se do školky
Ideální pro děti, které nemají možnost navštěvovat ma-
teřskou školu nebo potřebují menší kolektiv dětí a indivi-
duální péči.

Úterý • 16.00 – 17.00
Výtvarné hrátky

Povídáme si a hrajeme s barvami. Stříháme, lepíme, malu-
jeme, modelujeme, prostě tvořením rozvíjíme dětskou 
fantazii. Pro děti od 3 let.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
CChhlluuppoovvaa  11880000

Pondělí 6. – pátek 10. 2.
Jarní prázdniny s domem dětí
Na jarní prázdniny 6. – 10. února pro vás DDM Stodůlky 
připravil tradiční příměstský tábor o jarních prázdninách. 

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

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

Pondělí 2. 1. • 19.00 – 20.00   
Hathajóga s Ivetou – cvičení pro každý
den
MMaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  SSrrddííččkkoo,,  PPooddppěěrroovvaa  11887799//22  
Cena je 70 Kč za lekci, od 2. 1. každé pondělí (1. lekce je
zdarma, dále pololetní předplatné). 
Více na tel. 720 484 465, ivetawollerova@seznam.cz.

Úterý 3. 1. • 9.30 – 11.30   
Výtvarka pro nejmenší  -  papírová če-
pička
Na maminky a všechny malé výtvarníky se těší Petra. 

Úterý 10. 1. • 9.30 – 12.00 
Zdravé vaření s M. Dobromilou - makové
buchty jako od babičky
Zájemce prosíme o nahlášení den předem.  

Pátek 13. 1. • 9.30 – 11.30
Beseda na téma Jak ušetřit na pojištění 
Besedu od 10.00 do 10.45 hod. povede v rámci páteční
herny nezávislá finanční konzultantka Eva Rosenbaumová.
Hlídání dětí zajištěno.

Úterý 17. 1. • 9.30 – 11.30   
Výtvarka pro nejmenší - sněhuláček 
Na maminky a všechny malé výtvarníky se těší Petra. 

Sobota 21. 1. • 15.00
Bylinková cesta v Třebonicích – zima se
skořicí 
RReessttaauurraaccee  kkeemmppuu  DDrruussuuss,,  TTřřeebboonniiccee
Tvoření, bylinky, jóga a tanec pro ženy. Nahlášení předem.

Více na www.bylinkypromaminky.blogspot.com.

Úterý 24. 1. • 9.30 – 11.30   
Aby naše děti rostly zdravě - přednáška
Pohled na správný fyziologický vývoj dítěte. Přednášet bude
Pavel Černý, ortopedický protetik.

Úterý 31. 1. • 9.30 – 11.30   
Zimní péče o pleť maminek i dětí pomocí
olejů - přednáška  
Magdaléna Dobromila vám poradí, jak si vyrobit přírodní
pleťové vody. Namícháme si vlastní obličejový olej. Cena za
olejíček 50 Kč, nahlášení předem.  

Více informací o aktivitách Mateřského centra Proků-
pek a náplni jednotlivých setkání získáte na
www.mcprokupek.cz, nahlášení na akcích předem –
SMS na tel. 775 690 806.

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

Úterky • 9.00 - 12.00
Herna pro děti
Těšíme se na společné vyrábění, zpívání, cvičení s říkadly 
i divadélka - vše na téma zimní radovánky. 

Středy • 9.00 - 12.00 
Herna s programem pro děti i dospělé
Od 9.30 probíhá cvičení pro děti (1 - 2 roky) a jejich 
doprovod. Pro dospělé je od 10.30 připraven program 
s hlídáním dětí. 
4. 1. - rehabilitační cvičení s Klárou (příplatek 25 Kč),  
11. 1. - minidílna scrapbookingu (výroba malého fotoalba)
a embossingu s Karolínou (je třeba se předem přihlásit), 
18. 1. - diskuze pod vedením Mirky - Chystáme se do školky,
25. 1. - volná herna a prográmek od maminek. 

Čtvrtky • 10.00 - 11.00 
Cvičení dětí a rodičů
Hala Basketbalové akademie, Kovářova 1617, Stodůlky
Pohybové hrátky dětí (2- 4 roky) a dospěláků ve velké 
tělocvičně. 

Čtvrtky • 16.00 - 18.00 
Volná herna
Přijďte si pohrát a seznámit se....

Více o činnosti Mateřského centra Rybičky se dozvíte
na www.mc-rybicky.webnode.cz, zde se také můžete
přihlásit na dílnu.

RODINNÉ CENTRUM ANDĚLKY
SSppoollkkoovvýý  ddůůmm  SSttooddůůllkkyy,,  KK  VViiddoouullii  772277  
aa  FFZZŠŠ  TTrráávvnnííččkkoovvaa

Čtvrtek 5. 1. 
Zápisy do kroužků na druhé pololetí 
Přijďte si se svými dětmi zacvičit, zatančit, poznat pedago-
giku Montessori, naučit se anglicky nebo vyzkoušet i jiné
aktivity! Andělky vám přejí vše nej do nového roku!

Více informací o činnosti Rodinného centra Andělky
získáte na www.andelky.cz, na vybrané aktivity se
můžete přihlásit na tel. 731 475 481 a na an-
delky@andelky.cz.
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tru Zoo Praha. Vstupné 20 Kč. 17. 1. - Bhútán – Michal
Thoma (fotograf), 24. 1. - Afrika a pytláci – Radek Klimeš
(fotograf), 31. 1. - Svět moře – Steve Lichtag (režisér)

Neděle 8. 1.
Den mořských savců 
– přijďte se podívat na cvičení našich lachtanů a vyzkou-
šejte si, zda dokážete některé z jejich dovedností! Chybět
nebudou ani zajímavé informace o velrybách. 

Úterý 10. 1.
Pomáháme jim přežít 
– návrat divokých koní – Miroslav Bobek Přednáška 
přibližující transport koní Převalského do Mongolska. 
Od 18 hodin ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. 
Vstupné 20 Kč.

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

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

Večerní procházky v zoo - každý lednový pátek 
a sobotu vždy od 17.30, 18.00 a 18.30 můžete zjistit, 
co dělají zvířata po zavírací době. První termín od 17.30
hodin je určen pro rodiče s dětmi, těm bude přizpůsoben
i výklad. Objednávky na tel. 296 112 230 nebo pr@zoo-
praha.cz.

Happy Mondays - každé pondělí v lednu mají vstup do
zoo za korunu všichni sponzoři bezobratlých.

Cestovatelská setkání v zoo - přednáškový cyklus každé
úterý od ledna do března od 18 hodin ve Vzdělávacím cen-
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Cabáreno – Moja v kontaktu 
s ostatními golrilami
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Pane řediteli, poté, co se po povodních gorily vrátily
do zrekonstruovaného pavilonu, se postupně vytvořila
skupina, kterou pražské zoo všichni závidí.
V Praze se skutečně podařilo vytvořit velmi
soudržnou a harmonickou gorilí skupinu. Je
to jistě dáno i tím, že její základ tvoří spolu 
s Richardem dvě nevlastní sestry, které spolu
vyrůstaly: Shinda a Kijivu.

Po narození Moji v prosinci 2004 přišla do
této skupiny Kamba, která se ujala tetičkov-
ské role. Příchod do Prahy pro ni byl poslední
šancí mít vlastní mládě, ale když v dubnu
2007 porodila, bylo mládě bohužel mrtvé.
Krátce nato se Kijivu narodil Tatu a o tři roky
později Kiburi. Dalším důležitým momen-
tem byl v prosinci 2010 příchod patnáctileté
samice Bikiry, která do Prahy přicestovala 
z Belfastu. Její jméno znamená svahilsky
„panna“, což má docela zajímavé konse-
kvence. Ona sice byla pářena, ale nikdy ne-
byla březí a nebyla ani svědkem výchovy
mláděte. Navíc byla po narození krátce od-
chovávána uměle. Právě tady, ve svém novém
domově, má možnost sledovat péči o mlá-
ďata, jejich vývoj a připravit se na vlastní ma-
teřství. Svého první mláděte, Tana, se však
bohužel neujala... Na rozdíl od Bikiry je
Moja na nový život velmi dobře připravená 
a já věřím, že z ní jednou bude skvělá máma.

Doteď se skupina úspěšně rozrůstala. Nyní je to 
naopak. 
Narození Moji provázela obrovská radost, ale
všichni jsme věděli, že přijde den, kdy bude
muset skupinu opustit. Musíme se smířit 
s tím, že dospěla, je schopná mít mládě. Od
loňska musí brát antikoncepci, protože ji její
otec Richard začal pářit. I to vedlo koordiná-
tora chovu k rozhodnutí, že by měla odejít.
Ve spolupráci s námi i se zahraničními kolegy
jí vybral nový domov ve španělském Cabár-
cenu. Tato zoologická zahrada se nachází 
v místě někdejších dolů na železnou rudu,
která se tam těžila od dob Římanů až do roku
1989. Těžbou vznikla bizarní krajina, kde
jsou výběhy z velké části tvořené přírodními
bariérami. Tamní tříčlenná skupina goril, kte-
rou tvoří stříbrohřbetý samec Niky a dvě sa-
mice – Nadia a Chelewa, zde žije v novém

moderním pavilonu. Niky je geneticky cen-
ným samcem, neboť pochází ještě z volné
přírody. Díky tomu bude pochopitelně pro
další chov velmi cenné i případné Mojino po-
tomstvo. Do této své nové skupiny se Moja
zapojuje až překvapivě snadno, dokonce bych
řekl suverénně. Jako by věděla, že i ve Španěl-
sku má svůj fanklub. Na facebooku jsem 
s údivem sledoval, jak české fanynky goril 
a Moji doslova pobláznily Španěly. Poté, co
jsem byl v Cabárcenu a zveřejnili jsme, kam
Moja půjde, psal jsem takový sloupek, který
se jmenoval Komando. Inspirovaly mě právě
její fanynky. Ty hodinu po oznámení, že jde
Moja do Cabarcéna, měly na facebooku nas-
díleno přinejmenším stejné množství infor-
mací, které já jsem získal během své návštěvy.
Po dvou hodinách už řešily to, že si pronaj-
mou letadlo, aby se mohly za Mojou podívat,
a po třech hodinách si už sdílely satelitní a le-
tecké snímky nedalekého santanderského le-
tiště. Tehdy se hodně psalo o tom, jak hledají
Kaddáfího, a já zažertoval, že kdyby po něm
šlo tohle komando, už by ho dávno mělo. 
S Mojou samozřejmě před jejím odchodem
proběhlo v Praze velké loučení. Zúčastnila se
ho i Lucka Bílá, která na CDnamluvila gorilí
pohádky s hlavní hrdinkou Mojou. V pavi-
lonu psali návštěvníci Moje nekonečný dopis
na rozloučenou - jejich vzkazy dosáhly délky
asi 120 metrů. Především jsme jí však s fi-
nanční podporou hlavního města zajistili do
Cabárcena skutečně komfortní let speciálem,
v němž ji jako největší celebritu doprovázela 
i skupina novinářů. Máme ji zkrátka rádi 
a její odchod na tom nic nezmění. Z prvních
dnů pobytu Moji v Cabárcenu bylo, myslím,
dost zpráv i fotografií. To, že by se vyplnilo:
sejde z očí, sejde z mysli, určitě nehrozí.

Bývalý ošetřovatel Marek Ždánský vpomíná
Marku, vy jste s gorilami a s Mojou strávil spoustu času.
Narození Moji, to je vlastně výsledek práce 
s gorilami, která začala v šedesátých letech.
Ty začátky nebyly vůbec jednoduché. Z po-
čátku se do zoologických zahrad dostávala
hlavně upytlačená zvířata. Byla chovaná v ne-
vhodných podmínkách, dostávala nevhodnou

V pražské zoologické zahradě se 13. prosince 2004 narodilo
první gorilí mládě v České republice – Moja, což ve svahilštině
znamená první. I když se z nádherného gorilího miminka stala
už velká slečna, zůstala miláčkem snad každého návštěvníka
zahrady. O to těžší a smutnější bylo loučení. 
Nejen o Moje jsme si povídali s ředitelem Zoo Praha
Miroslavem Bobkem.

stravu... Ještě když jsem do zoo nastoupil já,
tak gorily, ač býložravci, dostávaly vařené
maso. Nová éra jejich chovu začala výstavbou
nového pavilonu. Podařilo se nám získat sa-
mečky Ponga a Tadaa, samičku Kambu, 
z Austrálie přicestovaly další samičky Shinda
a Kijivu. Když jsme je dali dohromady, tak se
ale Tadao změnil, začal být hlavně vůči sami-
cím agresivní a Pong tím velmi trpěl. Tadaa
se nám s pomocí sedativ podařilo zklidnit, 
ve skupině zavládla pohoda a Pong začal být
šťastný. Bohužel jen na dva měsíce. Přišla po-
vodeň a nám se Ponga nepodařilo zachránit,
ostatní gorily se musely odvézt do Dvora
Králové. Po rekonstrukci jejich pavilonu se
vrátily Shinda a Kijivu (později i Kamba) 
a z Anglie přicestoval Richard. Do roka Ki-
jivu porodila první mládě v historii českých
zoologických zahrad - Moju.

Byli v životě Moji nějaké rizikové okamžiky?
Šlo o první porod, takže jsme samozřejmě
měli obavy. Aby porod dobře dopadl, aby bylo
mládě v pořádku, aby Kijivu kojila, aby... Ki-
jivu nám prokázala velkou důvěru. Vzala
mládě a sama nám ho přinesla ukázat. To bylo
něco úžasného. Všechno šlo dobře, ale také
nám zatrnulo. Shinda si vzala mládě a ne-
chtěla ho matce vrátit. Trvalo to několik
hodin a už jsme měli strach. Vyřešil to Ri-
chard. Dal Shindě herdu do zad, ta mládě
vrátila a už se to nikdy neopakovalo. Brala si
ho, ale jen na chvíli. Daleko horší bylo, když
jsem objevil Mojino bezvládné tělíčko ve vod-
ním příkopu. Okamžitě jsem pro ni skočil,
začal ji oživovat a vůbec mi nedošlo, že nám
jde vlastně o život oběma. Jedno gorilí kous-
nutí nebo rána by byly můj konec. Dalším ri-
zikovým momentem byla jablka s hřebíky
naházená do výběhu. To byl fakt šok. Naštěstí
se nic nestalo, z Moji je krásná slečna připra-
vená na svůj vlastní život. Vím, že z jejího od-
chodu jsou všichni smutní. Já jsem naopak
rád, protože v tomto věku by od své skupiny
odešla i ve volné přírodě. Pro mě bude nej-
větší radost až se dovím, že je březí, až porodí
a začne vychovávat své mládě. Pak si budeme
moci říci – ano, v Praze jsme posunuli chov
goril zase o trochu dál. Eva Černá

Hodně štěstí,
Mojo
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Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
� Ne 1. 1. TRADIČNÍ NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PETŘÍN. Opět po roce se vydáme po-
kořit petřínský vrch. Pěší procházka na petřínský vrch spojená s povídáním o zajímavos-
tech této pražské dominanty. Začátek akce ve 14.00 u dolní stanice lanové dráhy na
Újezdě (zastávka tram. č. 12, 20, 22 Újezd). Cena 100/70 Kč. 
Bohumil Kocourek 
� Ne 8. 1. HOTEL CROWNE PLAZA (INTERNACIONAL). Prohlídka nezaměnitelného
hotelu v Dejvicích, který je nejvýraznějším představitelem socialistického realismu 
v Praze a dodnes vzbuzuje údiv svou impozantností. Hotel zdobí práce M. Švabinského,
C. Boudy a dalších vynikajících umělců. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tram. č. 2, 8
Podbaba. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít před-
prodeje vycházek. Jednotná cena 100 Kč. Jarmila Škochová
� Ne 22. 1. RUDOLFINUM – dnes sídlo České filharmonie. Máte možnost prohlédnout
si vybrané prostory této významné novorenesanční budovy architektů Josefa Zítka a Jo-
sefa Schulze. Začátek akce v 10.00 před vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena
100/70 Kč. (průvodce PIS)
� Pá 27. 1. KAROLINUM A HISTORICKÉ KOLEJE KARLOVY UNIVERZITY. Karolinum
je dnes sídlem rektorátu UK a místem, kde se odehrávají slavnostní ceremonie. Dozvíte
se o okolnostech vzniku Karlovy univerzity a  o tom, kde se nacházely historické koleje.
Začátek akce v 15.30 před budovou Karolina (Ovocný trh 541/3, Praha 1). POZOR! –
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. 
Jednotná cena 100 Kč. Pavla Bartásková
� Ne 29. 1. PINKASOVA A ŠPANĚLSKÁ SYNAGOGA. Prohlídka památek židovského
ghetta v rámci cyklu „Poznávejte Židovské město“. Začátek akce ve 14.00 u Pinkasovy sy-
nagogy v Široké ulici, Praha 1. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporu-
čujeme využít předprodeje vycházek. Cena 100/70 Kč + jednotné snížené vstupné do
objektů 75 Kč. Zuzana Tlášková Pavlovská

Další informace naleznete na www.praguewelcome.cz.
Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@pis.cz

PoZvÁnKa na vycHÁZKU

� „Ztratila se mi manželka.“
„Mně taky. Jak vypadá ta vaše?“
„Štíhlá blondýna, 180 cm, 90 – 60 - 90.
A ta vaše?“
„Na tu se teď vykašlete, jdeme hledat tu
vaši...“

� Přijde kostra k doktorovi. Doktor se na
ni podívá a povídá: „To jdete brzo!“

� Mladík se připotácí k dívce sedící u stolu.
„Hele, nešla bys tancovat?“
Ta rozpačitě špitne:  „...No...Ano..“
„Tak běž, nemám si totiž kam sednout.“ 

to jSoU tEda Fóry

Kuchyňský koutek
Parmazánské kuře s lehkým 
bramborovo-okurkovým salátem 
Receptura, kterou jsem letos o Vánocích
objevil, je jednoduchá, ale co se týče
harmonie chuti naprosto dokonalá. 

Parmské kuře 
Suroviny: kuřecí prsíčka, vejce, sůl,
strouhaný parmazán (nenahrazovat ei-
damem), hrubá mouka, olej na sma-
žení, strouhanka 
Postup: Kuřecí prsíčka si klasickým způ-
sobem nakrojíme na řízky, lehce nakle-
peme, osolíme. Připravíme si obalovací
směs. Do jedné misky dáme hrubou
mouku, do druhé lehce rozšleháme
vejce ve studené vodě (cca 2 polévkové
lžíce na 1 vejce), do třetí si připravíme
směs strouhanky a strouhaného parma-
zánu. Nakrájené a naklepané plátky
masa klasicky obalíme - 
v mouce, v rozšlehaném vejci, ve
směsi sýra a strouhanky. Lehce
řízečkem zaklepeme, aby nám
přebytečná strouhanka nepa-
dala a dáme smažit do rozpále-
ného oleje. V horkém oleji se sýr
začne rozpouštět, ale je zachy-
cován strouhankou. Řízečky

smažíme dozlatova. Pak vyjmeme, mů-
žeme na ně položit kousek másla, aby
dostal již hotový řízek jemnější chuť. 

Bramborovo-okurkový salát
Suroviny: ve slupce vařené a oloupané
brambory (nezapomeňte brambory
osolit), salátová okurka, zakysaná sme-
tana, sůl, pepř (nejlépe bílý), citrón, tro-
cha cukru, cibule (nemusí být)
Postup: Vařené brambory nakrájíme na
plátky, okurky omyjeme a nakrájíme
rovněž na plátky, ale podstatně tenčí.
Přidáme zakysanou smetanu, sůl, pepř,
citrónovou šťávu podle chuti, cibuli 
a cukr. Vše řádně promícháme, dochu-
tíme a dáme na 1 hodinu odležet. Pak
můžeme servírovat.

Jaromír Sadílek, 

manažer Kulinářské akademie AKC ČR

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Někdy se pro zajímavý snímek nemusí chodit daleko. Tento
pořídila paní Milena Doleželová z okna svého bytu.
Podaří-li se i vám pořídit nějakou zajímavou fotografii, zašlete ji do redakce
STOPu (stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme.

� Šéf hovoří k zaměstnancům: „Pořád si stě-
žujete, že je krize, přitom byste měli být rádi,
že máte tento rok o 50 procent vyšší platy.“
„Vyšší? Oproti kterému roku?“
„Oproti příštímu.“

� Kdekdo chce být na diskotéce kanón.
Ale většinou dopadne jako dělo.

� Která z následujících vět odradí muže
nejúčinněji?
1) Jestli hned neodejdeš, zavolám policii.
2) Miluji tě, chci si tě vzít a mít s tebou 
miminko.
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Čtenářská soutěž
Stejně jako se v lednu změnil letopočet, mění se i zadání naší Čtenářské soutěže.
Tentokrát se budeme ptát na dominanty evropských metropolí. Protože soutěž ne-
bude těžká, navíc vám opět napoví obrázek Jana Babky, věříme, že se zapojí i naši
nejmladší čtenáři. 

V první části se podíváme k našim západním sousedům. Na rozloze téměř 
357 000 km² žije více než 82 miliónů obyvatel, což je nejvíce ze všech zemí EU. 

V období let 1949 až 1990 byla země rozdělena. V roce 1991, po pádu světo-
známé zdi a de-
finitivním
sjednocení
obou částí se
hlavním měs-
tem země stalo
město, na jehož
jméno se
ptáme.

Mezi domi-
nanty této
mladé a mo-
derní metro-
pole patří např.
Braniborská
brána, zámek Charlottenburg, muzeum Pergamon, ale také velice známá botanická
zahrada, dvě zoologické zahrady, East Side Gallery (zbytek dělící zdi) nebo televizní
věž. Víte, o které město se jedná?

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli jméno Jaroslav Heyrovský
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Zuzana Turková, Nové Butovice
Volnou rodinnou vstupenku do pražské zoo dostanou:
Emil Rudolf, Lužiny; Míša Babušková, Lužiny; 
Jiřík Trousílek, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:
1) V prosinci byla zpřístupněna stálá expozice Svatovítského pokladu.

Kde?
2) Kdo bude hostem prvního letošního dílu koncertního cyklu Třináctého na tři-

náctce?
3) Kdo a kdy založil osadu Klánovice?

Správné odpovědi na prosincové otázky: 
1) Kdo přivezl zlato z Gold Coast? 

Kateřina Smíšková, Lucie Pavelková, Kateřina Palková
2) Kde se nachází prodejna výrobků chráněné dílny PROSAZ? 

V Kodymově ulici 2526
3) Znáte jméno sbormistryně pěveckého sboru Carmina Vocum? 

Dragana Novaković-Vitas 

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává:
Libuše Fialová, Velká Ohrada

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

připravila Eva Černá

�
Lednová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

Lednová křížovka
Také letos ... (viz tajenka) 
nejen dětem možnost sportov-
ního vyžití. V dnešní uspěchané
době, kdy převážně sedíme 
u televizní obrazovky nebo u po-
čítačů, je potřeba zařadit sport
jako důležitou náplň volného
času. Naší snahou je učit děti
tenis zábavnou formou, aby je
hra bavila a měly z ní radost. 

Při hodinách se navíc učí soustředěnosti, samostatnosti i zdravé herní drzosti.
Tenis celkově působí na jejich rozvoj od pohybových po psychické dovednosti. Na
závěr každého kurzu pořádáme pro děti ze všech středisek, kterých máme v Praze
21, tzv. trimestrové turnaje, kde mohou předvést, co se naučily a poměřit své do-
vednosti s ostatními vrstevníky. V letních měsících se tenisu věnujeme formou 10ti
hodinových bloků, táborů a campů v tuzemsku i zahraničí a příměstských táborů.
Tenis je krásný sport i pokud se z vás nestane závodní hráč. Můžete mu propadnout
na celý život jako skvělému koníčku. Více informací získáte na www.tallent.cz nebo
na telefonech 777 260 262, 603 52 71 72, 224 815 871.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. ledna. Uveďte, prosím, tele-
fonní kontakt. Adresa redakce STOPu: Sluneční náměstí 13, Nové Butovice,
stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.
Listopadová tajenka: ... LEGENDÁRNÍHO MONTEREY JAZZ FESTIVALU
Výherci: Karel Pelc, Velká Ohrada; Zdenka Husová, Nové Butovice; 
Bohumila Janečková, Nové Butovice. připravila Eva Černá

Křížovku připravil: Petr Šimek




