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Zastupitelstvo MČ Praha 13 mj.
ZVOLILO 
– do funkce starosty městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018
Ing. Davida Vodrážku
– do funkce zástupce starosty městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018:
Ing. Pavla Jaroše
RNDr. Marcelu Plesníkovou
Petra Zemana
– členem Rady městské části Praha 13 pro volební období 2014 – 2018:
Ing. Michala Drábka   
Bc. Libora Hadravu   
JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA    
Zbyňka Pastrňáka 
Mgr. Šárku Skopalíkovou

ZŘÍDILO pro volební období 2014 – 2018 devět výborů zastupitelstva
a ZVOLILO jejich předsedy, členy a tajemníky:

Finanční výbor – David Zelený, předseda
členové: Ing. Michal Drábek, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, Jan Mathy, 
Mgr. Šárka Skopalíková
tajemník: Ing. Jaroslav Mareš 

Kontrolní výbor – Ing. Jan Zeman, CSc., předseda
členové: Ludmila Tichá, Ing. Josef Zobal
tajemník: Mgr. Michal Prošek

Výbor pro výchovu a vzdělávání – Ing. Vít Bobysud, předseda
členové: Miloš Drha, Ing. Pavel Jaroš, Yveta Kvapilová, Ludmila Tichá
tajemník: Evžen Mošovský

Výbor pro životní prostředí – Ludmila Tichá, předsedkyně 
členové: Mgr. Štěpán Hošna, Aleš Mareček, Zbyněk Pastrňák
tajemnice: Mgr. Jana Gilíková

Sociální výbor – Aleš Mareček, předseda
členové: Miloš Drha, Mgr. Štěpán Hošna, Ludmila Tichá, Ing. Bc. Pavel Vondrovic
tajemnice: Mgr. Helena Hájková

Výbor pro Agendu 21 – Mgr. Štěpán Hošna, předseda
členové: Ing. Vít Bobysud, Ing. Josef Zobal
tajemnice: Ing. Dana Céová

Majetkový výbor – Yveta Kvapilová, předsedkyně
členové: Ing. Vít Bobysud, Aleš Mareček
tajemnice: Ing. Renáta Uramová

Výbor pro evropské fondy – Ing. Michal Drábek, předseda
členové: Jan Mathy, Ing. Josef Zobal
tajemník: Ing. Libor Hakl

Výbor pro dopravu a bezpečnost – Ing. Josef Zobal, předseda
členové: Aleš Mareček, Zbyněk Pastrňák, Milan Vávra, Ing. Bc. Pavel Vondrovic
tajemník: Miroslav Jíra

SOUHLASILO
s uvolněním pro výkon funkce členů Zastupitelstva MČ Praha 13, 
pro volební období 2014 – 2018:
Ing. Davida Vodrážky, starosty
Mgr. Marcely Plesníkové, zástupkyně starosty
Ing. Pavla Jaroše, zástupce starosty
Petra Zemana, zástupce starosty 

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

Zprávy ze zasedání zastupitelstva a rady

Davida Zeleného, předsedy Finančního výboru
Ing. Víta Bobysuda, předsedy Výboru pro výchovu a vzdělávání
Ludmily Tiché, předsedkyně Výboru pro životní prostředí
Aleše Marečka, předsedy Sociálního výboru
Yvety Kvapilové, předsedkyně Majetkového výboru
Ing. Michala Drábka, předsedy Výboru pro evropské fondy
Ing. Josefa Zobala, předsedy Výboru pro dopravu a bezpečnost
VZALO NA VĚDOMÍ
navržené ustavení politických klubů ZMČ Praha 13 na volební období 2014 – 2018 
a jejich zástupce:
za ANO 2011 Bc. Libora Hadravu 
za ČSSD Mgr. Štěpána Hošnu 
za KSČM Ing. Jana Zemana, CSc. 
za ODS Ludmilu Tichou 
za TOP 09 Ing. Vojtěcha Šefernu 
za koalici Zelení a Piráti pro 13 Ing. Zuzanu Drhovou, Ph.D.
POVĚŘILO
všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 13 podpisem doložek k právním 
úkonům ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění

Rada MČ Praha 13 mj.
SCHVÁLILA
rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2015
POVĚŘILA
funkcí oddávajícího všechny členy Zastupitelstva městské části Praha 13 
DOPORUČILA
Zastupitelstvu MČ schválit smlouvu o financování projektu v rámci OPPK, výzva 
číslo 13 na projekt Revitalizace hřiště v ulici Petržílkova 
SCHVÁLILA
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování projektu v rámci OPPK ze dne 17. 12. 2013
 – Interaktivní úřední desky 
SOUHLASILA
s návrhem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/213/005/1301/L/2014 na Rekonstrukci 
Třebonického rybníku
VZALA NA VĚDOMÍ
odmítnutí uzavření smlouvy doručené zadavateli od uchazeče spol.  CDV služby, s.r.o., 
který byl vybrán jako vítěz veřejné zakázky na služby vyhlášené ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ Praha 13 
pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13-43357/2014 a písemnou zprávu zadava-
tele vztahující se k této podlimitní veřejné zakázce 
ZRUŠILA
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené formou zjednoduše-
ného podlimitního řízení s názvem Zimní údržba a úklid komunikací ve správě MČ 
Praha 13 pod evidenčním číslem veřejné zakázky P13-43357/2014 v souladu s § 84 
odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů. Zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek 
22. ledna 2015 od 13.00 do 18.00 a na pátek 23. ledna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin. 
 Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Sdělení úřadu

Starosta městské části David Vodrážka vás zve 

na 2. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13,

které se koná ve středu

3. prosince 2014 od 10.00 

v zasedacím sále radnice Prahy 13 na Slunečním náměstí.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
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Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Milí čtenáři,
přinášíme vám prosincové číslo Stodůleckého posla, které je slavnostní ze dvou důvodů. 
Jednak proto, že představujeme nové zastupitelstvo vzešlé z říjnových komunálních 
voleb a představitele městské části, kteří byli zvoleni na jeho ustavujícím zasedání. Dru-
hým důvodem jsou samozřejmě Vánoce. 

Vánoce ve STOPu nepřehlédnete. Nabízíme adventní zamyšlení místního faráře 
Adama Lodka, program vánočních bohoslužeb, ale také místa prodeje stromečků 
a kaprů. Jaroslav Fuglík  zpracoval abecední přehled pojmů souvisejících s Vánocemi. 
Redaktorka Eva Černá zase připravila dva zajímavé rozhovory – s největším českým 
dodavatelem jmelí Jiřím Kašíkem a s úspěšným triatlonistou Štěpánem Vidnerem.  

Také mimořádně rozsáhlý kalendář akcí je nabitý vánočními koncerty, výstavami 
a setkáními. Rád bych upozornil na dvě výstavy betlémů v atriu radnice. Od 1. do 12. 12. 
uvidíte české betlémy ze sbírky pana Glasera z Ořecha a od 15. 12. budeme vystavovat 
betlémy zapůjčené obyvateli Prahy 13. Máte-li doma originální betlém a jste ochotni ho 
půjčit na výstavu, ozvěte se nejpozději do 12. 12. panu Pardubickému na tel. 
235 011 210.

Za celou redakci STOPu vám přeji pokojné Vánoce, plné radosti, lásky a naděje. 
Prožijte je pokud možno ve zdraví a bez stresu.  Samuel Truschka, šéfredaktor

Uzávěrka příštího čísla: 8. 12. 2014 Distribuce: 2. – 9. 1. 2015

Ve vnitrobloku Trávníčkova – Fantova se 
připravuje kácení stromů. Některé ozna-
čené stromy se jeví naprosto zdravé 
a byla by jich škoda. Žádám tedy o pro-
vedení dalšího nezávislého dendrologic-
kého posudku. Pro jistotu věc podstou-
pím ke kontrole Inspekci životního pro-
středí. Musí se kácet vzrostlé stromy?

 
V první řadě je nutno říci, že 
v uvedeném vnitrobloku na sídli-
šti Lužiny nejde o žádné živelné 
kácení, ale o zahájení revitalizace 
vnitrobloku. Na revitalizaci byl 

odborně zpracován projekt, který 
zahrnuje řadu úprav, tedy zdaleka 
ne jen kácení. Záměr navazuje 
na úspěšnou revitalizaci z let 
2009 – 2010, která výrazně zlep-
šila vzhled a hodnotu šesti vnitro-
bloků na sídlištích v městské 
části. Dostaly nová hřiště a spor-
toviště, nové cesty, lavičky a koše, 
zmizely ošklivé betony, přibyly 
barvy, přibylo 160 vzrostlých 
stromů a tisíce nových keřů. 

Také ve vnitrobloku Trávníč-
kova – Fantova je cílem moder-
nizace celého prostoru, obnova 
zeleně, odstranění nevzhledných 
betonových prvků a instalace no-
vých laviček a košů. Při přípravě 
kácení se postupovalo důsledně 
podle zákona o ochraně přírody 
a krajiny. Bylo vydáno rozhod-
nutí o kácení dřevin příslušným 
orgánem ochrany přírody a kra-
jiny. Stromy, které byly určeny 
ke kácení, jsou buď nemocné 
nebo nevhodně umístěné a ve vý-

sadbě neperspektivní – např. 
javor u skluzavky na dětském 
hřišti je nevhodně vysazený (ná-
letový) a nemá prostor k rozvoji 
a zdravému růstu. Dub červený 
nad dětským hřištěm byl zase 
nevhodně vysazen příliš blízko 
k sousednímu dubu. Při výsadbě 
nebylo počítáno s cílovou veli-
kostí stromu, takže mu vedlejší 
starší dub zcela konkuruje. Má 
tedy jednostrannou korunu, což 

by v budoucnu působilo pro-
blémy i z bezpečnostních dů-
vodů, nehledě na estetiku.

Dále budou z důvodu bezpeč-
nosti a neestetického vzhledu 
zcela odstraněny keřové porosty 
složené z jalovců a tisů v betono-
vých blocích. Bohužel často 
slouží jako odpadkový koš, úkryt 
pro potkany nebo osoby, které 
zde nemají co dělat. Jalovce 
budou nahrazeny směsí stáleze-
lených i kvetoucích keřů. Vý-
sadba je navržena tak, aby v jejím 
středu byly vysazeny vyšší keře 
a směrem k okrajům se bude vý-
sledný porost snižovat. V beto-
nových blocích budou odstraněny 
některé neperspektivní borovice, 
protože jsou zde vysázeny příliš 
nahusto. Borovice lesní je vitální 
dřevina, které tento zásah neu-
škodí. Plánována je výsadba 
mnoha kvalitních vzrostlých 
stromů, které např. vytvoří alej 
podél cesty vedoucí okolo Domu 
sociálních služeb Lukáš a sou-
sední školky. 

Celý projekt revitalizace zmí-
něného vnitrobloku byl občanům 
představen na veřejném projed-
nání na radnici v květnu 2013. 
Obyvatelé vnitrobloku a všichni 
ostatní zájemci byli pozváni pro-
střednictvím STOPu a webových 
stránek. Připomínky účastníků 
byly zváženy, projednány a zo-
hledněny v projektové dokumen-
taci. Ke kácení dřevin nebyly 
námitky. Veřejné projednání pro-
běhlo v časovém předstihu, pro-
tože určitý čas zabere získání 
stavebního povolení a také vyří-

zení žádosti o dotaci z evrop-
ských fondů, kterou se nám 
na revitalizaci podařilo získat. 

Mohu také všechny ujistit, že 
Inspekce životního prostředí se 
na podnět tazatele s naším pro-
jektem již seznámila, neshledala 
pochybení a nemá proti revitali-
zaci v Trávníčkově žádné ná-
mitky. Případní zájemci se 
mohou s projektovou dokumen-
tací seznámit na odboru život-
ního prostředí v kanceláři č. 521, 
ve 4. patře radnice.

Závěrem bych všem obyvate-
lům Prahy 13 rád popřál klidné 
a příjemné Vánoce a hodně 
zdraví a úspěchů v novém roce.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA KONTAKTY

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

Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580, 158 00, Praha 5
Ústředna: 235 011 111, Bezplatná informační linka: 800 130 000
Informace: 235 011 144, 235 011 228, dotazy@p13.mepnet.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@p13.mepnet.cz
Webové stránky úřadu: www.praha13.cz

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13

ANO 2011........................................hadravalibor@centrum.cz, praha13@anobudelip.cz
Česká strana sociálně demokratická......stepan.hosna@email.cz, http://praha13.cssd.cz 
Komunistická strana Čech a Moravy...................................janzemanekolog@seznam.cz
 http://praha.kscm.cz/article.asp?thema=3704&category=
Občanská demokratická strana....................tel. 728 815 349, ticha.ludmila@seznam.cz 
 www.odspraha13.cz
TOP 09............................................................................................vseferna@upcmail.cz 
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni-organizace/praha-13
Zelení a Piráti pro 13.....................................tel. 777 230 356, zuzana.drhova@zeleni.cz 
 www.praha13.zeleni.cz

Vzhled vnitrobloku před obnovou
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro volební období 2014 – 2018

Ing. Vít Bobysud – ODS

Bc. Libor Hadrava – ANO 2011

Mgr. Antonín Krejčík – TOP 09

Aleš Mareček – ČSSD

Luboš Petříček, DiS.  – KSČM

Ludmila Tichá – ODS

Ing. Jan Zeman, CSc. – KSČMDavid Zelený – ODS Petr Zeman – ODS Ing. Josef Zobal – ANO 2011 Marek Ždánský – ANO 2011

Ivana Todlová – TOP 09 Milan Vávra – ODS Ing. David Vodrážka – ODS Ing. Bc. Pavel Vondrovic – ANO 2011

RNDr. Marcela Plesníková – ANO 2011 doc. Ing. Petr Praus, CSc. – TOP 09 Mgr. Šárka Skopalíková – ODS Ing. Vojtěch Šeferna – TOP 09 

Tomáš Murňák – ZaP13 Mgr. František Nejedlý – ZaP13 Pavel Opatřil – ZaP13 Zbyněk Pastrňák – ODS

Yveta Kvapilová – ANO 2011 Mgr. Jakub Lapáček – TOP 09 Jan Mathy – ODSJUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA – ČSSD

Ing. Kateřina Helikarová – TOP 09 Bc. Alena Hosnedlová – 
 
ZaP13 Mgr. Štěpán Hošna – ČSSD Ing. Pavel Jaroš – ČSSD

Ing. Radek Dlesk, MBA – TOP 09 Ing. Michal Drábek – ANO 2011 Miloš Drha – ANO 2011 Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. – ZaP13

Volební strany, jejichž kandidáti byli zvoleni do Zastupitelstva MČ Praha 13: 

ANO 2011, ČSSD - Česká strana sociálně demokratická, KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy, ODS - Občanská demokratická strana, TOP 09, ZaP13 - Zelení a Piráti pro 13
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Informace z radnice

Nové zastupitelstvo zvolilo vedení Prahy 13 
Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni 
v říjnových volbách do zastupitelstev obcí, se na radnici poprvé sešli 
ve středu 12. listopadu 2014. V úvodu předsedající konstatoval, že se 
dostavilo 33 z celkového počtu 35 zastupitelů a že zasedání je tedy 
usnášeníschopné. Poté všichni členové nového zastupitelstva složili 
slib do rukou stávajícího starosty. Po krátkém školení v obsluze hlaso-
vacího zařízení zvolili zastupitelé mandátový výbor a návrhový a vo-
lební výbor. Mandátový výbor pak ověřil platnost mandátů všech 
přítomných zastupitelů. 

Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednot-
livých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Po schválení voleb-
ního řádu proběhla volba starosty. Starostou městské části zastupitel-
stvo zvolilo Ing. Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci sta-
rosty již v předchozích volebních obdobích 2002 – 2006, 2006 – 2010 
a 2010 - 2014. Zastupitelstvo dále rozhodlo, že v následujícím období 
budou tři zástupci starosty. Kandidáti navržení jednotlivými stranami 
se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Do funkcí zá-
stupců starosty byli poté zvoleni Petr Zeman (ODS), RNDr. Marcela  
Plesníková (ANO 2011) a Ing. Pavel Jaroš (ČSSD). 

Rada městské části bude na základě ustanovení zákona o hl. městě 
Praze a usnesení zastupitelstva ze dne 4. 6. 2014 v následujícím voleb-
ním období devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a místostaros-
tové, dalších pět radních bylo třeba zvolit. Kandidáti navržení strana-
mi se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady 
byli poté zvoleni Zbyněk Pastrňák (ODS), Mgr. Šárka Skopalíková 
(ODS), Bc. Libor Hadrava (ANO 2011), Ing. Michal Drábek 
(ANO 2011) a JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA (ČSSD). 

V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotlivých 

výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení je 
na základě § 100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastupi-
telstvo o zřízení dalších sedmi výborů – Výboru pro výchovu a vzdělá-
vání, Výboru pro životní prostředí, Sociálního výboru, Výboru pro 
agendu 21, Majetkového výboru, Výboru pro evropské fondy a Výboru 

pro dopravu a bezpečnost. Po rozpravě zastupitelstvo schválilo počty 
členů výborů, postupně zvolilo jejich předsedy, členy a tajemníky a roz-
hodlo, kteří členové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce. 
Složení jednotlivých výborů najdete ve zprávách ze zastupitelstva 
na str. 2, stejně jako informaci o ustavení politických klubů, které za-
stupitelstvo vzalo na vědomí. 

Nově zvolená Rada MČ Praha 13 se poprvé sešla v úterý 18. 11. 
Kromě přípravy nezbytného rozpočtového provizoria měla na pro-
gramu rozdělení kompetencí, za které zodpovídají starosta a jeho zá-
stupci. Starosta David Vodrážka bude mít nadále v kompetenci ekono-
 mickou oblast, investice a oblast územního rozvoje; zástupce starosty 
Petr Zeman má v působnosti oblast majetku a oblast kulturní, tělový-
chovné a spolkové činnosti; zástupkyně starosty Marcela Plesníková 
má na starosti bytovou politiku, správcovské firmy, informatiku a ob-
last školství; zástupce starosty Pavel Jaroš přebírá oblast sociální péče 
a zdravotnictví, dopravy a životního prostředí. 

Rada mimo jiné pověřila funkcí oddávajícího všechny členy zastu-
pitelstva a schválila termíny pro uzavírání manželství na území Prahy 13 
v roce 2015.

Následující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13 se koná 3. 12. 
– hlavním bodem programu bude již zmíněné rozpočtové provizo-
rium na rok 2015.  Samuel Truschka

Složení slibu zastupitele

Mandátový výbor ověřuje platnost mandátuZastupitelstvo MČ Praha 13 pro období 2014 – 2018

Starosta a jeho zástupci (zleva: Marcela Plesníková, Petr Zeman, David Vodrážka, Pavel Jaroš)
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Autorské čtení mladých talentů
Ve čtvrtek 20. listopadu vyvrcholil Literárním večerem v obřadní síni 
na radnici 11. ročník autorské soutěže Staň se spisovatelem pro žáky 
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Svá 
dílka předčítalo 16 ze 30 nejlepších autorů, jejichž příspěvky odborná 
porota zařadila do letošního sborníku, který byl na slavnostním večeru 
představen. Celkem došlo do soutěže 141 soutěžních příspěvků od žáků 
všech deseti místních základních škol a dvou studentek Gymnázia Ja-
roslava Heyrovského. Soutěžící si vybírali jedno ze tří zadaných témat: 
1. Naše město. Kdybych byl starostou… (došlo 15 prací, 2 vybrány 
do sborníku)
2. Na okně mi přistál papoušek. Humorné setkání se zvířaty (došlo 82 prací, 
15 vybráno do sborníku)
3. Kde je tady nejbližší zastávka vznášedla? Dopravní prostředky budouc-
nosti (došlo 44 prací, 13 vybráno do sborníku)

Soutěž pořádala MČ Praha 13 ve spolupráci s Městskou knihovnou 
v Praze. Práce hodnotila porota ve složení Romana Friessová, Irena 
Šormová a Míla Linc z Městské knihovny v Praze a autorka soutěže 
Iluše Cejpková.

Zvláštní ocenění poroty získalo pět autorů: Julie Hnaťjuk z 9. třídy 
FZŠ Mezi Školami, Tomáš Ouředník z 5. třídy ZŠ Klausova, Lucie 

Hernady z 8. třídy FZŠ prof. Otokara Chlupa, Daniel Dočkal z 2. třídy 
ZŠ Mohylová a za originální nápad obrazu tvořeného textem Marek 
Schlaichert z 9. třídy FZŠ prof. Otokara Chlupa. Bohdan Pardubický

Medvědi a papouščí stíhači
Skoro tradicí se už stalo podzimní cirkusové představení Národního 
cirkusu Originál Berousek pro mateřské školy, zaplacené městskou 
částí. Ve čtvrtek 23. října dopoledne se naplnilo šapitó dětským smí-
chem, údivem, vřelým potleskem a okouzlením. Po uvítání ředitelem 
cirkusu už obdivovaly děti africké akrobaty Zuma Zuma z Nairobi, 
vzdušnou akrobacii rumunské Miss Alerim, plastickou akrobacii 

Amry Dungu z Mongolska, či klaunské hudební vystoupení virtuóz-
ního Dua Carnellis. Exotická drezúra koní, velbloudů, zeber, poníků 
i slona v režii Jiřího Berouska jr. zažehla v dětských očích tu největší 
záři. Úchvatnou novinkou programu bylo ovládnutí prostoru i cirku-
sového nebe osmicí papoušků Ara – prostě létající cirkus s rychlostí, 
odvahou a jistotou frontových stíhačů. A o medvědí revue snad ani 
není třeba hovořit. Vzpomínáte si na filmově nesmrtelných „Šest 
medvědů s Cibulkou“, ve kterém účinkovali právě Berouskovic med-
vědi? Tak jedna z nich – medvědice Rocky – se dodnes pravidelně 
prohání na motocyklu pod šapitó Národního Cirkusu Originál Be-
rousek. Viděl jsem ji na vlastní oči. A je fakt pořád dost dobrá. Dan Novotný
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Události, které změnily svět
Na letošní rok připadla dvě významná jubilea – výročí událostí, které 
zásadním způsobem změnily naše i světové dějiny. V červnu jsme si 
připomněli 100 let od začátku první světové války, jednoho z nejstraš-
nějších konfliktů světových dějin. Konec této války v roce 1918 naopak 
zcela proměnil mapu Evropy a světa a vedl ke vzniku řady nových 
států, včetně samostatné Československé republiky, jejíž vyhlášení sla-
víme 28. října. Památku místních obyvatel padlých v 1. světové válce 
uctil v předvečer tohoto svátku zástupce starosty Petr Zeman 

za vedení městské části položením věnců u pomníků obětem válek 
ve Stodůlkách, na Vidouli a v Třebonicích.

Druhým důležitým mezníkem našich dějin, od něhož letos uply-
nulo plných 25 let, byly listopadové události roku 1989, které zahájily 
rychlý sled změn a vedly k pádu totalitního režimu a ke svobodě. 
Státní svátek 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii – byl 
v České republice i na mnoha místech v zahraničí příležitostí ke vzpo-
mínkovým setkáním, oslavám i demonstracím. Památku všech, kteří 
se v průběhu 40 let komunistickému režimu postavili a zaplatili za to 
životem nebo byli pronásledováni, uctil za vedení radnice starosta 
David Vodrážka položením věnce u památníku obětem komunizmu 
v Kovářově ulici ve Stodůlkách. Samuel Truschka

Umění sbližuje národnosti
Již počtvrté se 6. listopadu v Kulturním domě Mlejn uskutečnila kul-
turně-komunitní akce pod názvem Nejsme si cizí... Jejím smyslem je 
podpořit integraci cizinců a vzájemné přátelské soužití všech oby-
vatel v Praze 13 a ukázat pestrost života v městské části, která je pro 
mnohé příjemným místem k životu, vzdělávání dětí i umělecké inspi-
raci a tvorbě.

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Integračním centrem Praha 
uspořádala i tentokrát bohatý program, který byl zahájen už odpole-
dne a probíhal až do večerních hodin. Vstup pro všechny byl zdarma. 
Na pódiu se vystřídalo velké množství místních hudebních i tanečních 
souborů, například Taneční studio Nautilus, Arménská sobotní škola, 
sólistky Nikola Zhangová, která předvedla břišní tance a Daria Ševe-
leva se svým Aerial Dance. Jednotlivá vystoupení byla proložena pro-
jekcí krátkých reportáží regionální televize TV13, mediálního partnera 
akce, o integračních aktivitách.

Večer vyvrcholil koncertem kapel 
Apple Jam Light a Atarés. Návštěv-
níci akce si mohli na interaktivním 
workshopu v rámci doprovodného 
programu vyzkoušet „turecké Ebru“, 
techniku tradičního malování 
na vodní hladinu. Bylo také možné 
nakouknout pod pokličku našim 
sousedům, kteří připravili ochut-
návku svých národních a regionál-
ních specialit.

Na setkání ve Mlejně navázala 
výstava výtvarných děl umělkyň 
z Prahy 13 s migrantskou zkuše-
ností, která měla vernisáž v atriu radnice 10. listopadu a trvala až 
do 21. listopadu. Své fotografie a obrazy představily Vafa Ašumova, 
Jana Juškjevič a Oxana Herodesová.  Eva Kalinová
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VÁNOCNÍ ABECEDA

Advent, latinsky znamená „příchod“. Obdo-
 bí přípravy na Vánoce trvá čtyři neděle 

před slavností narození Ježíše Krista (25. 12).

B arbora má svátek 4. 12. Mladé dívky si 
dávají do vázy větvičky z třešně. Když 

do Vánoc vykvetou, věří, že se brzy vdají. Osud 
sv. Barbory byl však smutný. Její otec, bohatý 
kupec, ji chtěl ochránit před nápadníky a za-
vřel ji do věže. Když u ní jako nepřítel křes-
ťanů objevil kříž, sťal ji.

C ukroví a jeho pečení je jedna z vánočních 
tradic.

C očka nesmí chybět na Nový rok v žádném 
jídelníčku. Prý se vás budou držet peníze.

D árky a jejich nadělování mají svůj původ 
v příběhu narození Ježíše. Lidé nosili 

Svaté rodině dary, jako projev úcty.

Exotické Vánoce. Ne všude je sníh např. 
v Austrálii či Brazílii se slaví i na mořské 

pláži zalité sluncem a Santa Claus se projíždí 
na vodních lyžích.

F íky, datle, jedlé kaštany, mandarinky, bu-
rá ky, kokosy... To vše zdobí vánoční tabuli.

Gregoriánský kalendář, který vznikl refor-
mou papeže Řehoře XIII. v r. 1582, byl 

u nás zaveden 6. 1. 1584 a nahradil kalendář 
juliánský z doby Caesara. Účelem bylo dorov-
nání přestupných roků odstraněním 10 dnů. 
Po 6. 1. následovalo 17. 1. Tím se posunula 
také doba adventu a Vánoc.

H od Boží vánoční – 25. 12. Den, kdy si 
křesťané připomínají narození Ježíše. 

První svátek vánoční.

CH anuka (zasvěcení) – židovský osmi-
denní „Svátek světel“. Zapalují se 

osmiramenné svícny, dodržují tradice. Podle 
židovského kalendáře začíná 25. dnem měsí ce 
kislev, což je podle gregoriánského kalendáře 
od konce listopadu do konce prosince. Židé 
křesťanské Vánoce neslaví.

I NRI je latinskou zkratkou umístěnou 
nad ukřižovaným Kristem. Znamená 

„Ježíš Nazaretský – král židovský“.

J melí je v přírodě zelené. Jedná se o para-
zitující rostlinu rostoucí na stromech. Jeho 

bílé bobule mají rádi drozdi, využívají se i v lé-
kařství. Jmelí je považováno za rostlinu odpu-
zující nebezpečí a přinášející štěstí. Hraje 
významnou úlohu v mytologii.

Koledy a roráty jsou písně, které se zpívají 
v období adventu, Vánoc i Tří králů.

L ucie. Patronka švadlen a ochránkyně před 
čarodějnicemi. „Lucinky“ obcházely v pod-

večer svého svátku 13. 12. celé v bílém a se 
zamoučeným obličejem domácnosti a kon-
trolovaly průběh příprav vánočních svátků. 
Před změnou kalendáře na gregoriánský tak 
mohly „upít noci“, protože chodily vlastně 
o 10 dní později.

M ikuláš. Oblíbená postava, která 5. 12. 
nosí s čertem a andělem dětem dárky. 

Sv. Mikuláš byl biskupem v Myře (dnešní 
Turecko). Při pronásledování křesťanů byl věz-
něn a umučen. Podle legendy byl laskavý a obda-
rovával děti.

Neviňátka (mláďátka) zavražděná králem 
Herodem. Ten nechal v Betlémě pobít 

chlapce do dvou let, aby se tak zbavil nově 
narozeného Ježíše. Neexistují o tom však jasné 
důkazy. Herodovu vládu ale provázelo hodně 
krveprolití. Křesťané si svátek připomínají při 
mších 28. 12.

Olovo a jeho lití patří mezi vánoční zvyky. 
Podle tvaru odlitku si lidé mohou určit 

budou cnost. Dalším zvykem je krájení ja-
blka. Vznikne-li z jaderníku hvězdička, bude 
příští rok vše dobré. Při házení střevícem 
za záda určí špička boty směr, kam se osoba 
vydá. Půjde do světa či zůstane doma?

Père Noël, tak se jmenuje „Ježíšek“ ve Fran-
cii. Santa Claus se jmenuje v USA a An-

glii. Pan Chalandré s kulatou lucernou chodí 

za dětmi ve Švýcarsku. Stařeček Jultomten 
s doprovodem skřítků a trpaslíků chodí 
ve Švédsku. Ve Finsku dětem naděluje vou-
satý dědeček Velký Ukko. V Německu chodí 
podle krajů Christikind nebo Weihnachts-
mann. V Bulharsku nosí dárky děda Koleda, 
v Dánsku Julemand, v Holandsku Sinterklaas. 
V Itálii někde naděluje až 7. 1. žena a jmenuje 
se Beffana.

Ryba (Ichthys) byla v prvotní církvi nejroz-
šířenějším symbolem křesťanství. Někteří 

z učedníků byli původem rybáři a Kristus 
později označil své učedníky za rybáře lidí. 
Řecké slovo Ichthys (ryba) je zároveň zkrat-
kovým slovem pro spojení Ježíš Kristus, Boží 
Syn, Spasitel ( Jézúz Christos Theú Hyios 
Sótér). Ryba je považována za postní jídlo.

Rízek v mnoha rodinách nahrazuje sma-
žené ryby. Bramborový salát však větši-

nou zůstává.

Silvestr byl pronásledovaný křesťan, bis-
kup a papež. Stal se svatým a má svátek 

31. 12., poslední den roku. 

Stěpán byl Ježíšův následovník a výborný 
řečník z Jeruzaléma. Za svůj výrok, že 

členové velerady mohou za vraždu Mesiáše, 
byl odsouzen a ukamenován. Má svátek 
26. 12. na druhý svátek vánoční. Na sv. Ště-
pána mohli později odejít ze služby čeledíni 
a děvečky. Z toho vzniklo rčení „Na Štěpána 
není pána“.

Tři králové, mudrci z východu, které upo-
zornila hvězda na příchod Krista. Přišli 

se poklonit Svaté rodině a přinesli dary – Kašpar 
zlato, znak důstojnosti, Melichar kadidlo 

a Baltazar myrhu, vonnou pryskyřici, znak 
člověčenství. Dodnes chodí 6. 1. Tři králové 
po domech, zpívají, píší křídou na veřeje dveří 
letopočet a K+M+B nebo C+M+B, což je latin-
ská zkratka pro požehnání „Kristus ať žehná 
tomuto příbytku“. Lidé je za to obdarují, vět-
šinou penězi na dobročinné účely.

Urbi et orbi – papežovo požehnání 
„městu (Římu) a světu“ k oslavě naro-

zení Páně 25. 12. (Na Velikonoce je požeh-
nání Urbi et orbi udělováno k oslavě 
zmrtvýchvstání Krista).

Vánoční stromeček. Do Čech se tradice 
dostala z Německa v 19. století. První 

velký strom na veřejném prostranství postavili 
v Plzni a Brně kolem r. 1924. Svíčky na stro-
mečku rozptylovaly obavu z dlouho přetrvá-
vající zimní tmy.

Zvony a jejich hlas jsou prý prostředníkem 
mezi lidmi a Bohem. „Srdce“ zvonu hlásí 

příchod naděje a radosti.

Zidovský král – Ježíš Nazaretský.
 Připravil Jaroslav Fuglík
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Čas na poděkování, smíření, obnovu vztahů
Vzpomínám na Vánoce a na sváteční přípravy 
z období svého dětství. Hlavním bodem ad-
ventu byly takzvané „roráty“. Byla to slavnost ně 
prožívaná ranní bohoslužba, během které byly 
pro děti připravené různé soutěže a hry spo-
jené s událostmi předcházejícími narození 
Krista. Čím více se blížily Vánoce, tím blíže 
jsme byli v našich soutěžích u Betléma, 
do kterého cestovali Josef s Marií a kde se 
pak narodil Ježíš. V kostele se často už od za-
čátku adventu začínal stavět betlém, ve kte-
rém postupně přibývaly figurky a narůstala 
výzdoba. Odněkud shora, na skoro neviditel-
ném provázku, sestupovala – každého dne níž 
a níž – figurka malého Ježíška, aby se o půl-
noci z 24. na 25. prosince konečně ocitla v jes-
ličkách. Doma na Štědrý den vládla atmos féra 
plná napjatého očekávání. Pokoj, ve kterém 
byl stromek a kde se připravovala štědrove-
černí večeře, byl zamčený, vstupovala tam 
pouze máma. Stromek jsme sice připravili 
my: bratr, sestra a já, ale slavnostní rozsvícení 
a rozbalování dárků bylo až po slavnostní ve-
čeři. Pak jsme běželi do kostela na půlnoční.

Dětství mám už dávno za sebou (občas si 
člověk říká, že je to škoda), ale stále vzpomí-
nám na to napětí související s čekáním. Celý 
advent je obdobím čekání na slavnostní udá-
lost spojenou s narozením Ježíše. V každém 
čekání je – pokud se zamyslíme – jakési 
prázdno, které má být teprve naplněné někým 
nebo něčím, co přijde. Vzpomeňme na chvíle, 
kdy jsme čekali na něco radostného: na ná-
vštěvu někoho vzácného, na dovolenou nebo 
na narození dítěte. Čekání na radostnou udá-
lost vytváří příjemné napětí, které vrcholí 
v okam žiku naplnění očekávané chvíle.

Položil jsem si otázku: Na co vlastně čekám 
dnes? Co očekávám od Ježíška teď, když už 
pominuly dětské sny o krásných hračkách?

Často se naše aktivity kolem vánočních 
příprav soustředí na vybírání dárků, na úklid 
a výzdobu bytu, nákup potravin na vánoční 
stůl a další starosti. Všechny ty přípravy nám 

mají vytvořit sváteční atmosféru a poskytnout 
příjemný pocit, možná někdy i pocit štěstí. Je 
to však to, co nás opravdu naplní radostí? 
Možná bychom měli během těch příprav, 

během adventu, každodenně nalézt chvilku 
pro obnovení a prohloubení toho, co velmi 
často v běhu života postupně ztrácíme a po čem 
se nám podvědomě o Vánocích stýská: krásné 
rodinné atmosféry plné lásky, porozumění 
a jednoty.

Věnujeme čas mnoha záležitostem, které 
jsou určitě důležité pro náš každodenní život. 
Zapomínáme však, že k tvoření vzájemných 
vztahů a budování důvěry je potřebný čas vě-
novaný bezprostředně druhému člověku. Čas 
na obyčejný rozhovor, na přijetí bolesti i rado-
sti člověka žijícího vedle mě, čas na smíření 
nebo na vyznání lásky, čas na poděkování, že 
můžu s někým sdílet život, čas tvoření spole č-
ného života. Čas, který nevěnuji druhému 
pouze jako „bokovku“ při vykonávání nějaké 
činnosti, ale kdy středem mé pozornosti bude 
jen a jen ten, pro kterého jsem se kdysi roz-
hodl žít.

Přeji vám všem, abyste o Vánocích i během 
celého adventu prožili krásné, nádherné chvíle 
s rodinou. Abyste znovu objevili, že člověk je 
šťastný jen tehdy, když svůj život může věno-
vat druhému, aby ho obohatil a udělal šťast-
ným. Láska nás totiž učí ztrácet, aby do prázd -
ného prostoru mohl vstoupit druhý člověk se 
svým životem a rozptýlit naši samotu.

Inspirací pro nás může být Svatá rodina 
Marie, Josefa a Ježíše, která v nesnadných 
podmínkách bezdomovectví a vyhnanství, 
v nichž se ocitla po narození Ježíše, nacházela 
oporu ve vzájemné lásce, důvěře a přijímání 
druhého tak, jak to bylo v dané situaci zapo-
třebí.

Přeji vám krásné a požehnané vánoční 
svátky, plné radosti a porozumění a zvu vás 
do kostelů na vánoční program. 

 P. Adam Ryszard Lodek, administrátor stodůlecké farnosti

Vánoční bohoslužby

Římskokatolická farnost u kostela 
sv. Jakuba St. v Praze 13 - Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST.
Středa 24. 12. 
• 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně 
• 24.00 hod. –  mše sv. – Slavnost Narození Páně
Čtvrtek 25. 12. – Boží hod vánoční 
• 8.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
• 17.00 hod. – Česká mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“- 
koncert
Pátek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána  
• 8.00 hod. – mše sv.
• 14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
Sobota 27. 12. – Svátek sv. Jana Evangelisty
• 18.00 hod. – mše sv. (žehnání vína a ochutnávka vína 
po mši sv.)
Neděle 28. 12. – Svátek Sv. Rodiny a Mláďátek bet-
lémských
• 8.00 hod. – mše sv. (při obou bohoslužbách obnova man-
želských slibů a žehnání dětí, včetně dětí ještě nenarozených)
• 18.00 hod. – mše sv. 
Čtvrtek 1. 1. 2015 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
• 8.00 hod. – mše sv.
• 18.00 hod. – mše sv.

V KOMUNITNÍM CENTRU SV. PROKOPA
Středa 24. 12.
• 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Narození Páně pro rodiny s dětmi
• 22.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
Čtvrtek 25. 12. – Boží hod vánoční
• 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně
• 14.00 –17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
Pátek 26. 12. – Svátek sv. Štěpána
• 11.00 hod. – mše sv.
Neděle 28. 12. – Svátek Sv. Rodiny a Mláďátek 
betlémských
• 9.30 hod. – mše sv. (při obou bohoslužbách obnova man-
želských slibů a žehnání dětí, včetně dětí ještě nenarozených)
• 11.00 hod. – mše sv.  
Pondělí 29. 12.
• 18.00 hod. – mše sv.
Úterý 30. 12. 
• 8.30 –  9.00 hod. – Evropské setkání mládeže – modlitba 
společenství Taizé
• 9.00 – 10.00 hod. – Evropské setkání mládeže – diskuze
• 18.00 hod. – mše sv.
Středa 31. 12. 
• 8.30 –  9.00 hod. – Evropské setkání mládeže – modlitba 
společenství Taizé
• 9.00 – 10.00 hod. – Evropské setkání mládeže – diskuze
• 18.00 hod. – mše sv. – díkůvzdání za celý uplynulý rok
• 23.00 – 24.00 hod. – Evropské setkání mládeže – 
modlitba za mír ve světě

Čtvrtek 1. 1. 2015 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
• 9.30 hod. – mše sv.
• 11.00 hod. – mše sv.

V KOSTELE NALEZENÍ SVATÉHO KŘÍŽE 
(při železniční trati u viaduktu nad stanicí autobusů č. 214, 
225 Bílý Beránek)
Středa 24. 12 
• 14.00 hod. – Vánoční bohoslužba
Čtvrtek 1. 1.
• 9.00 hod. – Novoroční bohoslužba
Jinak jsou v kostele bohoslužby každý pátek od 13.30 hodin 
s nedělní platností.

Sbor církve bratrské v Praze 13

V TŘINÁCTCE – KŘESŤANSKÉM CENTRU LUKA
(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)
Neděle 14. 12. 
• 16.00 hod. – Dětská vánoční slavnost aneb Děti dětem 
Rodiny ze sboru Církve bratrské vás zvou na předvánoční 
slavnost. Uslyšíme krátké vánoční zamyšlení a uvidíme ne-
tradiční divadélka na téma nadcházejících svátků v podání 
dětí.
Neděle 21. 12.
• 10.00 hod. – Předvánoční bohoslužba
Neděle 28. 12.
• 10.00 hod. – Poslední bohoslužba roku

 Ludmila Vyskočilová



Na ulici se za ní automaticky otočíte. Je to přesně ten typ, který na sebe umí strhnout pozornost. 
A ještě větší překvapení Vás čeká, když ji poznáte blíž… Dynamický nadčasový design a barevné 
možnosti ColourConceptu jsou teprve začátkem. To, co se skrývá uvnitř, je stejně lákavé. Třeba 
nová generace motorů, které jsou až o 17 % úspornější, a nejmodernější technologie. I díky nim 
má nová Fabia bezkonkurenční jízdní vlastnosti. A při pořízení jedinečné Záruky Mobility Plus 
se zárukou prodlouženou na 5 let již není co řešit. Nová Fabia již od 239 900 Kč s klimatizací, 
6 airbagy a ESC s multikolizní brzdou. Chcete vědět víc? Zeptejte se nás na on-line chatu, 
zavolejte na Infolinku ŠKODA 800 600 000 nebo nás navštivte a přesvědčíte se sami.

Váš autorizovaný prodejce ŠKODA.

mojeskodafabia.cz ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4–4,8 l/100 km, 88–110 g/km

NEPŘEHLÉD
NUTELNÁ

Zcela nová ŠKODA Fabia s novými úspornými motory

/skodacz /skodacz /skodacz /skodacz

ColourConcept – možnost 
individualizace

Nejnovější generace úsporných 
motorů

V případě financování 
se ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Záruka Mobility Plus 
s prodlouženou zárukou na 5 let

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého 
mobilního zařízení. 
Dostupný od 12/2014.

MOBILITA

PLUS

PORSCHE PRAHA-SMÍCHOV
Vrchlického 31/18
150 00 Praha 5
Tel.: 257 107 257
www.porsche-smichov.cz



Jarní prázdniny na sněhu
Sportovní klub Hala Lužiny – všesportovní oddíl zve děti od 6 do 14 let 
na jarní prázdniny na sněhu. Od 21. do 28. 2. je čekají báječné dny 
v Jizerských horách ve Smržovce v penzionu U Potůčku. Přihlásit se 
mohou i děti, které nejsou členy SK Hala Lužiny. A náplň kurzu? 
Výuka sjezdového lyžování od úplných začátečníků až po pokročilé 
lyžaře a výuka jízdy na snowboardu, hry a soutěže, tvořivé dílny, jed-
nodenní výlet, bobování a hry na sněhu, v případě zájmu dětí i výlety 
na běžkách do okolí. Máme vlastní lyžařské instruktory, což nám 
umožní individuální výcvik každého dítěte. Možnost zapůjčení kom-
pletního lyžařského i snowboardového vybavení přímo na místě za při-
jatelnou cenu. Cena: 4 200 Kč.

Přihlášky a informace obdržíte od vedoucí akce Dáši Kolandové 
ve Sportovní hale Lužiny v hodinách cvičení dětí nebo na tel. čísle 
723 060 323, kolandovadagmar@seznam.cz, www.skhalaluziny.wz.cz. 
Závaznou přihlášku je třeba odevzdat co nejrychleji.

  Dagmar Kolandová

Máme mistry Prahy v malé kopané
Výrazného úspěchu dosáhli nejmladší fotbalisté Gymnázia Jaroslava 
Heyrovského s profesorem Truhlářem, když po vítězství v turnaji 
v Praze 13 vyhráli i turnaj o titul mistrů Prahy. Přestože první zápas 
nezačal pro naše studenty dobře (prohra se ZŠ Filosofská 0:1), násled-
nými výhrami (4:0 nad ZŠ Weberova a 2:1 nad ZŠ Chodovická) si 
přesto zajistili postup ze skupiny. Čtvrtfinále (výhra 1:0 nad ZŠ Van-
čurova) a semifinále (výhra 1:0 nad ZŠ Bílá) byly vypjaté, až do posle-
dní chvíle, ale proti finálovému utkání (výhra 4:3p nad ZŠ Eden), 
které vyústilo až v penalty, se jednalo o relativně klidné zápasy. Nejlep-
šími střelci našeho gymnázia se shodně stali bratři Novotní, během 
turnaje oba skórovali třikrát. Kuba Koráb

Přijďte si zabruslit!
Školní zimní stadion Bronzová (ulice U Jezera, nedaleko metra Luka) 
je od 15. 11. opět v provozu a zve vás k návštěvě. Přijďte si zasportovat. 
Dospělí platí za hodinu 30 Kč, za dvě 40 a za tři hodiny 50 Kč, děti 
a senioři zaplatí 15, 20 nebo 25 korun.

Veřejné bruslení: 
Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00 
soboty, neděle, svátky: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00 
(půlhodinové přestávky jsou určeny k úpravě ledové plochy)

Broušení bruslí (40 Kč za pár, 60 Kč za pár nových): 
Po – pá: 17.00 – 18.00, So – ne: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00

Provoz zimního stadionu o Vánocích
24. 12. • zavřeno
25. 12. • 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
26. 12. – 28. 12. • 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
29. 12. – 30. 12. • 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
31. 12. • 9.00 – 12.00, 12.30 – 14.30

1.  1. 2015 • zavřeno
2.  1. 2015 • 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
 Vojtěch Koutek, správce stadionu

Prodej permanentek do bazénu 
Prodej permanentek do bazénu Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
na období  5. 1. – 26. 6. 2015 proběhne dne 17. prosince v době od 
15.00 do 17.00 v budově gymnázia. Cena jedné hodiny je 70 Kč. 
Více informací na www.gymjh.cz. Věra Maturová

Rozloučení se starým rokem 
Ve středu 31. prosince 10 minut před 
půlnocí bude v Centrálním parku odstar-
tována poslední letošní sportovní akce 
v České republice, a to Silvestrovsko-
novoroční Běh metropole v podobě běhu 
na 4 km. Přijďte se aktivním pohybem 
rozloučit se starým rokem a zároveň naplnit motto: Jak na Nový rok, 
tak po celý rok! Vítěz a všichni účastníci běhu jsou v cíli očekáváni 
v prvních minutách roku 2015. Bude na ně čekat originální účastnická 
medaile, symbolický přípitek šampaňským a vánočka. Záštitu nad akcí 
převzali světová rekordmanka v běhu na 800 m Jarmila Kratochvílová 
a mistr Evropy v atletice (štafeta 4 x 400 m) Jan Poděbradský.

Prezence otevřeného závodu je od 23.00 do 23.40 u kuželkárny 
v Centrálním parku. Běh odstartuje ve 23.50. Muži a ženy soutěží 
ve věkových kategoriích po deseti letech.

Přijďte svou účastí podpořit naši městskou část a společně ji doveďme 
k prvenství v dlouhodobé soutěži o nejsportovnější městskou část 
Prahy. Zatím si vede skvěle. Po pěti závodech v konkurenci 42 měst 
a městských částí je na průběžném výborném prvním místě před 
MČ Praha 5 a MČ Praha 4.

Více informací včetně elektronických přihlášek a informací o star-
tovném najdete na www.czechbigman.cz, www.czechbigman.cz/
silvestrovsko-novorocni-beh-metropole.  Roman Jaroš, ředitel závodu 
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Triatlon je vytrvalostní sport zahrnující tři části – pla-
vání, jízdu na kole a běh. První významnější triatlo-
nový závod se uskutečnil v roce 1974, v roce 2000 
v Sydney se poprvé objevil na olympiádě. Dnes patří 
mezi nejprestižnější na světě dva závody – Ironman 
Havaj a mistrovství světa Xterra, které se každoročně 
koná na ostrově Maui, druhém největším z osmi hlav-
ních Havajských ostrovů. Až tam se letos probojoval 
jeden z našich nejlepších triatlonistů Štěpán Vidner. 

Mistrovství světa na Havaji byl určitě vysněný cíl. Vraťme se alespoň krátce 
na začátek vaší sportovní kariéry.
V roce 1996, tedy asi v 6. třídě základní školy, jsem jen tak na zkoušku 
přišel na běžecký trénink místního oddílu Triatlon Sportklub Praha 
(TSK Praha). Tedy tenkrát jsem k tomu byl spíše donucen rodiči, 
abych se podle jejich slov stále neválel doma. Od té doby se v tomto 
sportu pohybuji. Nejprve jako hladký triatlonista (závody na silničním 
kole), později, někdy v roce 2008, jsem přesedlal na terénní formu 
triatlonu, u nás a ve světě známou jako Xterra. Ta se jede na horském 
kole v terénu, i běhy jsou krosovější. 
Stále startujete za TSK Praha? 
Nejen to, nyní jsem i jeho předseda. Dost občanů náš klub dobře zná 
díky tomu, že pořádáme v Praze 13 dost oblíbené závody. Například 
Předvánoční běh Prokopským údolím nebo dubnový Butovický roh-
lík. Toho se od roku 1997 zúčastňuji zcela pravidelně. Myslím, že 
nikdo nemá víc účastí než já. To je pro mě „nejdůležitější“ závod se-
zony. Triatlon je náročný sport a tréninky zaberou spoustu času. Za tu 
řádku let, kdy náš oddíl v Praze 13 funguje, si ho přišlo zkusit hodně 
dětí, ale málokteré vydrželo delší dobu. Je to sice žrout času, ale určitě 
smysluplnější, než hrát doma hry na počítači. Já osobně jsem napří-
klad spolu s tréninky zvládl vystudovat architekturu.
Kdy se ta tréninková dřina nějakým výraznějším úspěchem zúročí?
To je těžké, někdy ty úspěchy nepřijdou vůbec. Triatlonu, chcete-li být 
dobří, musíte dát opravdu hodně. Je to především vytrvalostní sport 
a výkonnost v daném roce se nasčítává i z předchozích let. Při mém 
pracovním vytížení se samozřejmě těžko mohu měřit s profíky, kteří 
mají o hodně víc času. Místo práce mohou trávit dlouhé hodiny 
na kole nebo v bazénu. Nám, pracujícím „amatérům“, zbývá pár hodin 
po práci a víkendy. To se snažím odtrénovat co nejvíce.

Kolik měří trať závodu? 
Já jsem začínal s krátkým, tedy olympijským triatlonem. Závod je tak 
na dvě hodiny – plave se 1,5 km, na kole se jede 40 km a trať běhu 
měří 10 km. Teď dělám terénní triatlon a to je zhruba na 2,5 až 3 ho-
diny – plavání je stejné, také 1,5 km, na kole se jede 30 km, ale v te-
rénu, takže to je náročnější. Zbývá ještě běh – délka je také 10 km, ale 
stejně jako u kola je trať daleko obtížnější. 

Která část vás nejvíc baví?
Bývalo to kolo, ale dlouhými lety tréninku všech tří disciplín se to tak 
nějak vyrovnalo.
Kde trénujete?
S oddílem trénujeme v Podolí, kde je padesátimetrový bazén. 
A na kole? Většinou začínám v Prokopském údolí, zamířím někam 
za Prahu... Snažím se to střídat, abych nejezdil stále po těch samých 
okruzích. Hodně také natrénuji na soustředěních.
Víte, kolik toho v rámci tréninků naplavete, najezdíte a naběháte?
Za rok naplavu od 150 do 200 kilometrů, na kole je to 6 až 8 000 
a zhruba 1 000 kilometrů naběhám. Víc toho při práci nestihnu. 
Profíci natrénují až třikrát tolik.
Vy jste nikdy neuvažoval o profi  dráze?
To bych musel daleko víc trénovat už v době, kdy jsem byl ještě 
ve škole, což jsem tak trochu propásnul. Navíc jsem měl dost často 
zdravotní problémy. Profík už ze mě zkrátka nebude. U nás se terén-
ním triatlonem uživí tak jeden člověk, tím olympijským tři, možná 
čtyři. Triatlon není fotbal ani hokej. I když jsem teď byl v republice 
pátý a přede mnou byli vlastně jen poloprofesionálové a jeden profík, 
bez stálého zaměstnání by to nešlo. 
Co považujete za svůj největší sportovní úspěch? 
Myslím, že fakt dobrá byla celá letošní sezona. V těch předešlých mě 
pokaždé v přípravě na závody zbrzdilo nějaké zranění nebo nemoc. Xterra Prachatice 2014

Žitava 2014

Mistrovství ITU v terénním triatlonu v německé Žitavě



2 1 3 2 1 3 2Letos jsem mohl prodat vše, co jsem přes zimu natrénoval. Nakonec 
z toho byly výsledky, za které se myslím nemusím stydět. Jen namát-
kou – 6. místo v kategorii 25 – 29 let na srpnovém Mistrovství světa 
ITU v terénním triatlonu v německé Žitavě, celkově 18. místo 
na světě mezi „amatéry“ všech věkových skupin; několik vítězství 
v Českém poháru v terénním triatlonu v kategorii 20 – 29 let; celkové 
hodnocení Českého poháru v terénním triatlonu (Xterra) – 1. v kate-
gorii 20 - 29 let, celkem i s profíky 5. místo. A jako třešnička na dortu 

splněná kvalifikace na mistrovství světa na Havaji. Konečně jsem se 
dočkal. Například před dvěma lety jsem měl sezonu také dobře rozje-
tou, vypadalo to slibně, ale dostal jsem zánět ledvin, skončil v nemoc-
nici a bylo po všem. Letos jsem měl dobré výsledky, vyhnuly se mi 
zdravotní problémy, vybojoval jsem kvalifikaci a sehnal sponzory, díky 
kterým jsem cestu na Havaj mohl uskutečnit. Poděkování patří fir-
mám Ciat, Petlach TZB, Reflex, KSB, Hydronic Systems, Auto ESA 
a Janu Říhovi.
Mistrovství světa bylo koncem října, zážitky jsou čerstvé, tak povídejte. 
Jakých bylo těch pár dnů na Havaji?
Havaj je právem snem mnoha turistů a stoprocentně se tam dá prožít 
skvělá dovolená. Ale triatlon a Havaj, to je úplně jiný šálek kávy. Tam 
si člověk skutečně sáhne na dno. Vedro, vlhko, neuvěřitelně náročná 
trať, plavání ve vysokých vlnách... Jedním slovem – strašné. Přesto 
bych se tam chtěl ještě alespoň jednou vrátit. Cítím, že tam mám ne-
vyřízené účty.
Nevyřízené účty? To byste měl vysvětlit.
Zkrátka to nedopadlo podle mých představ. Nepodařilo se mi zúročit 
úspěšnou sezonu a bohužel mi nevydržela forma, kterou jsem měl 
v létě. Abych se mohl uvolnit v práci, musel jsem toho dost zvládnout 
a nebylo tolik času na trénování. Nebyl to propadák, ale určitě jsem 

měl letos na víc. Ve své kategorii jsem skončil dvanáctý (ze 43 závod-
níků), celkově, včetně profíků, kterých bylo asi šedesát, jsem obsadil 
111. místo ze zhruba šesti set mužů.
Nesvazuje vám účast na takto prestižním závodu ruce a nohy?
Neřekl bych, nejsem taková hvězda. Možná, kdybych měl obhájit ně-
jaké skvělé umístění... Jestli mi něco trochu svazovalo ruce, tak to byly 
obavy z plavání v moři. To byla totiž moje premiéra. Nikdy jsem 
v moři neplaval, takže jsem měl ze slané vody v puse a z vysokých vln 
trochu obavy. V moři se totiž dost špatně udržuje směr, protože bójku, 
která vás naviguje, vidíte jenom když jste na vlně. Ale zvládnul jsem 
to celkem dobře.
A co kolo a běh?
Kolo bylo fakt hodně náročné. Závod samotný startuje brzy ráno, aby 
nebylo takové vedro, ale než doplavete, už se pečete. Trať na Maui je 
hodně specifická – prudká stoupání, hodně zatáček, člověk zkrátka 
dostane zabrat. A běh? Kopcovitý přírodní terén s extrémními výběhy 
a seběhy, kmeny popadaných stromů, trať vede úplnou džunglí... Pro 
oko je to krásné, ale člověk už je tak vyřízený, že to snad ani nevnímá. 
Závěr je běh po pláži. Kdybyste si ale myslela, že běžíte po mokrém 

chladivém písečku, byla byste vedle. Až do cíle se boříte do písku su-
chého a rozpáleného. A když proběhnete cílem, ani nevěříte, že jste to 
zvládnul. Přesto doufám, že ještě bude nějaké příště.
Jsou sporty, kde jsou ještě poměrně mladí sportovci už za zenitem. 
U vytrvalostních sportů je to jiné. Tady se můžete řadit mezi špičku 
i ve čtyřiceti. „Každá hodina“ tréninku vás výkonnostně posouvá do-
předu, takže se klidně můžete i v pětatřiceti stále zlepšovat. Nejlepší 
Ironmani jsou ve věku 35 – 40 let. Proto mohu doufat, že dostanu-li 
ještě jednou šanci startovat na Havaji, bude výsledek lepší.
Nechcete tím ale říci, že máte špatné vzpomínky?
To určitě ne, byla to úžasná zkušenost. A špatné vzpomínky mít sto-
procentně nebudu, vždyť jsem se tam zasnoubil. 
 Eva Černá, foto: archiv Štěpána Vidnera

Více informací získáte na www.xterraplanet.com/maui, www.xterra.cz, 
www.tskpraha.net.

Xterra Ostrov 2014

I tak to někdy vypadá za cílovou páskou – naprosté vyčerpání

3 fotografie z Mistrovstí světa Xterra na Havaji
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ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

Kdo nás pochválí? 
 
Dobrý den, paní doktorko. Mám pocit, že nic nestíhám. V zaměstnání ode 
mne chtějí pořád více práce, náš nadřízený pořád jen kritizuje a nedokáže 
nikdy ocenit. Když se něco podaří, považuje to za automatické. Doma se 
také samo neuklidí, nenakoupí, neuvaří, nevypere. Rodina si žije svým 
životem, každý automaticky předpokládá, že to všechno udělám já. Už 
jsem hrozně unavená a mám pocit, že všechno dělám špatně.
 
Hodnocení nás samotných, naše mínění o tom, zda se nám daří nebo 
ne, zda jsme úspěšní nebo ne, vzniká opravdu z vnější zpětné vazby. 
Kritizující šéf nebo partner, soused či příbuzný mohou opravdu na-
dělat hodně škody. Ne vždy je ale možné z jeho dosahu na náš život 
odejít (i když to bývá „čisté řešení“). Jak ale fungovat, pokud jeho vliv 
změnit nemůžeme?

U malých dětí jsme se naučili, že pochvalou a oceněním dosáhneme 
většinou mnohem lepších výsledků, a navíc dítě i my jsme spokojení. 
Proč ale potom jsme sami na sebe v dospělém věku tak přísní a kri-
tičtí? Ta dětská dušička v nás, když k sobě promlouváme negativním 
a kritickým způsobem, se samozřejmě bojí, pláče a má chuť utéct 
a někam se schovat. Podobně se při kritice cítíme my sami, i když už 
dětmi dávno nejsme. Kde ale povzbuzení a ocenění nás samotných 
brát, když zvenku se v době nepřetržitého tlaku na výkon stále hrne 
jen kritika a další a další požadavky. Pomyslná hromádka negativního 
hodnocení a tím i našich negativních pocitů nezadržitelně stoupá. 
Řešení? Zkusme pochválit a ocenit sami sebe!

Je to také vnější zpětná vazba, nemusíme na ni pasivně čekat 
a dodá nám stejně hodnotné pozitivní pocity jako jakákoli jiná. Zvý-
šíme si tak nevyrovnané skóre poměru negativního versus pozitiv-
ního hodnocení a tím dojde i ke změně vlastního pocitu. Jednoduše 
řečeno: nepochválí-li nás někdo zvenku, pochvalme se sami – za co-

koli, co si jen trošičku pozitivní hodnocení zaslouží. Přihodíme tak 
zpětnou vazbou plusové body na „pozitivní hromádku“. Pokud ne-
můžeme zmírnit vršící se negativní hodnocení, uměle si sami mů-
žeme navršit na pozitivní stranu. 

Naše pocity se řídí poměrem negativní a pozitivní zpětné vazby. 
Nejde-li ubrat mínusů, je třeba přidat plusů. Pozitivního si potřebu-
jeme „vyrobit“ více. Budeme se cítit lépe, hned nám vše půjde lépe 
od ruky a negativní hodnocení na nás nebude mít tak výrazný vliv.

Přeji všem čtenářům časopisu STOP, aby jejich pocity v předvá-
nočním shonu i v novém roce byly v rovnováze, anebo ještě lépe, 
aby plusy měly vždy navrch. Nepochválí-li nás druzí – pochvalme se 
sami. Budeme se cítit lépe :-).
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog

 

 
tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Pomáhají druhým

Cvičení pro seniory 
pokračuje
Senior fitnes, o.s., se na vás nadále těší 
v tělocvičnách:
cvičitelka Hana Borčevská, tel. 720 689 939
• Sokol Modřany, K Vltavě 410, Praha 4, 
úterý od 10.00 – 11.00
• KD Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky, 
pondělí v 9.30 –10.30 a 10.45 – 11.45
• Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3, 
středa 9.00 – 10.00
• bazén Olšanka - cvičení ve vodě, 
středa v 10.15 – 11.30 a pondělí 13.45 – 15.00
cvičitelka Zuzka Rybáčková, tel. 603 526 695
• bazén Podolí, středa 11.50 – 13.20
cvičitel Václav Mornštejn, tel. 604 725 657
• TJ Sokol Žižkov II, Na Balkáně 812, Praha 3, 
čtvrtek 10.00 – 11.00, sebeobrana jiu-jitsu – 
pondělí a středa 19.00 – 20.30

Více informací o cvičení, výuce angličtiny 
a němčiny, práce na PC a společenské hry 
bridž na www.seniorfitnes.cz. Pište nám 
na seniorfitnes@seznam.cz. Přejeme pokojné 
prožití Vánoc a radost z pohybu a cvičení 
i po celý příští rok 2015.
 Hana Borčevská

Klub JednaTrojka
v prosinci
Klub se nachází
v Centrálním parku naproti golfovému hřišti 
v ulici K Zahrádkám (blízko bus zastávky 
Mládí a metra Luka). Je otevřený každé 
úterý, středu a čtvrtek od 14 do 20 hodin. 
Dětem a mládeži ve věku 12 – 19 let z Prahy 13 
nabízí možnost aktivního trávení volného 
času. K dispozici je sportovní a výtvarné vy-
bavení, internet i příjemné posezení. Klub po-
skytuje bezplatné informace, podporu a pomoc 
v životních tématech dospívajících (škola, rodi-
 na, vztahy, sex, drogy, alkohol, zájmy, pomoc 
s hledáním brigády a nabídka doučování).
 
Téma měsíce: Tvoříme a bavíme se
Program:
út 2. 12. Mikulášská párty 
  v MeetFactory
st 3. 12. Tvořivá dílna
čt 4. 12. Stolní hry 
út 9. 12. Filmový klub
st 10. 12. Tvořivá dílna   
čt 11. 12. Čajovna
út 16. 12. Domácí cukroví  
st 17. 12. Tvořivá dílna
čt 18. 12. Karaoke párty
út 23. 12. Klub je zavřený
st 24. 12. Klub je zavřený
čt 25. 12. Klub je zavřený
út 30. 12. Předsilvestrovské setkání
st 31. 12. Klub je zavřený

Změna programu vyhrazena. 
Tel. 777 471 813, facebook: klub jednatrojka.
 Těší se na vás Marek a Helča

Tříkrálová sbírka pomáhá
Každým rokem na začátku ledna probíhá v celé 
republice tradiční Tříkrálová sbírka, kterou 
pořádá Charita Česká republika. Sbírka pro-
bíhala i v naší městské části, kde jsme od dárců 
vykoledovali 64 769 Kč. To je druhý nejlepší 
výsledek za dobu konání Tříkrálové sbírky 
v naší farnosti, tedy od roku 2001. 

Třetina prostředků odchází na velké pro-
jekty Charity ČR určené lidem různým způ-
sobem sociálně potřebným (např. podpora 
azylového bydlení pro seniory, pomoc zdra-
votně postiženým) a část také na pomoc 

Charity v zahraničí (především podpora ne-
mocnice v Ugandě). Zbylé dvě třetiny z vy-
brané částky se nám vrátily zpátky. Využíváme 
je jednak na organizaci Setkání starších a ne-
mocných obyvatel Prahy 13 s programem, 
pohoštěním a drobnými dárečky, které pořá-
dáme 2x do roka a účastní se ho zhruba 80 lidí. 

Další část prostředků je 
určena především 
na podporu rodin, které 
se snaží aktivně řešit svou 
tíživou finan ční situaci, 
ale momentálně jim ne-
zbývají finance na úhradu 
např. škol ních aktivit, pomů cek, obědů apod. 
Současně probíhá i sociální poradenství 
s cílem podpořit rodinu ve zvládání situace 
a motivovat ji k takovým krokům, aby se 
v budoucnu nedostala zpět do problémů.

Ráda bych vám upřímně poděko-
vala za podporu Tříkrálové sbírky 
a prosím o zachování přízně i při 
sbírce následující, která proběhne 
tradičně v první polovině ledna. Za-
hájíme ji Tříkrálovým koncertem 
pěveckého sboru sv. Jiří z Vraného 
nad Vltavou, který se koná 4. 1. 2015 
od 16 hod. v kostele sv. Jakuba Star-
šího ve Stodůlkách. Sbor řídí Alfons 
Limpouch a na programu budou ko-
ledy českých i jiných národů.

Vybranými prostředky chceme 
nadále podporovat rodiny a seniory. 
Nově bychom chtěli podpořit i lidi, 
kteří se z různých důvodů do tabulek 
systému sociální pomoci nevejdou, 
ale pomoc potřebují, např. na výživo-
vou dietu po léčbě poruchy příjmu 
potravy, bezlepkovou dietu při auti-
smu apod. Těším se, že díky vaší štěd-
rosti zase společně pomůžeme těm 
potřebným. 

V případě jakýchkoli dotazů mě neváhejte 
kontaktovat (www.stodulky.charita.cz, 
e-mail: helena.ryklova@stodulky.charita.cz, 
tel. 733 108 816). 

Za Farní charitu Stodůlky děkuji a přeji 
požehnaný adventní čas.
 Helena Ryklová

Vánoční výzva − pomozte 
ubytovat zahraniční hosty
Pro přelom roku (29. 12. 2014 – 2. 1. 2015)
byla Praha vybrána jako místo pro Evropské 
setkání mladých. Pořadatelé z francouzské 
komunity Taizé očekávají příjezd velkého 
množství účastníků ze všech koutů Evropy, 
ale i z mimoevropských zemí. Program setkání 
se bude konat na několika místech v centru 
Prahy, zároveň i v místních farnostech a ko-
munitách po celé Praze. 

V současnosti sháníme ochotné hostitelské 
rodiny z Prahy 13 a okolí, které by mohly 
ubytovat ve svých domovech některé cizince. 
Ubytování má být nenáročné, stačí opravdu 
jen 2 m2 u vás doma. Účastníci si dovezou 
karimatku a spací pytel. V rodinách by pouze 
snídali a po zbytek dne by se účastnili progra-
mu setkání v centru Prahy nebo v hostitelském 
společenství (Komunitní centrum Sv. Prokopa 
nebo kostel sv. Jakuba St.). Pokud by bylo 
ve vašich možnostech své hosty 1. 1. 2015 

pohostit slavnostním obědem, budeme velice 
rádi, ale není to podmínkou.

Registrace nabídek ubytování nejpozději 
do 19. 12. 2014. 

Jedná se o jedinečnou příležitost si na pár 
dní procvičit cizí jazyky, poznat cizí kulturu 
a vyměnit si zkušenosti ze slavení Vánoc v ji-
ných zemích, prostě možnost prožít sváteční 
dny jinak, udělat dobrý skutek a získat nové 
přátele ze zahraničí. 

Více informací o ubytování a formulář 
najdete na www.taizepraha.cz/ubytovani/, 
e-mail: taizestodulky@gmail.com.

Za přípravný tým Taizé – Stodůlky předem 
moc děkujeme za vaše nabídky. 
 Eliška Hrušovská, koordinátorka ubytování Taizé v Praze 13
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Otevírací doba: po – pá:  7.00 – 22.00,  so: 8.00 – 14.00

Jeremiášova 3, 155 00 Praha 5-Stodůlky, tel.: 235 518 829, e-mail: info@auto-styl.cz, 

www.auto-styl.cz

Hezké prožití Vánoc a příjemnou jízdu rokem 2015 Vám přeje Auto Styl 

– autorizovaný  partner ŠKODA a servisní partner Volkswagen

Inzerce

INZERCE
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Pomozte v zimě ptactvu 
Na zimu sice odlétá mnoho našich ptačích druhů do teplých krajů, 
ale spousta jich u nás zůstává a mnohé druhy dokonce na zimu přilé-
tají. Za nepříznivého počasí, zejména za velkých mrazů a sněhové po-
krývky mohou mít problém sehnat potravu. V takovém případě může-
te pomoci i vy.

„Nejlepším způsobem je přikrmování pomocí krmítka na stromě, 
podstavci či parapetu,“ říká David Zítek z Pražské zvířecí záchranky. 
„Na něj se pak může nasypat nejrůznější zrní, od lněného semínka, 
máku či prosa, přes slunečnici a řepku. Možné je na něj umístit také 
lůj, nakrájené maso, mrkev nebo tvaroh.“ 

Zrní a semínka snadno seženete. Koupíte je i v Domě ochránců 
přírody v pražské Michli. Velmi vhodné je na krmítko umístit také dr-
cená jádra ořechů například lískového nebo vlašského, v přírodě mů-
žeme předem nasbírat i plody břečťanu, hlohu, rakytníku a jeřabiny.
Nedostatkem potravy trpí ve velkých zimách všechny druhy ptáků, 

kteří u nás zůstávají. Větší trable s krutými mrazy však mají menší 
druhy pěvců, jako jsou sýkory či nejmenší evropští ptáci králíčci 
obecní. „U těch snadno dojde ke spotřebování velkého množství ener-
gie, což má za následek jejich neschopnost letu. Při nálezu takového 
vyčerpaného ptáčka je vždy nutné zavolat Pražskou zvířecí záchranku 
na číslo 774 155 185 a my už se o ptačího pacienta postaráme,“ dopl-
ňuje David Zítek. 

Pražská zvířecí záchranka pomáhá divokým zvířatům již od roku 
2009. Za tu dobu pomohla více než 2 000 zvířat. Stále se však potýká 
s finanční nejistotou. Jestli můžete, pomozte, prosím. Bližší informace 
dostanete na info@csop.cz a na telefonním čísle 774 155 185.
 Marcela Mikesková, Český svaz ochránců přírody

Kde koupíte kapry a stromeček?
Přehled prodejních míst (povolený prodej k 24. 11. 2014)

Prodej kaprů
• Sluneční nám. – u stanice metra Hůrka                         19. – 23. 12.      

• Mukařovského – atrium OC Luka                                       20. – 23. 12.

• Mukařovského – atrium OC Luka                                       21. – 23. 12.

• Šostakovičovo náměstí – u pošty v Hábově ulici                          21. – 23. 12. 

• Ovčí hájek – u západního vestibulu 

   stanice metra Nové Butovice                                                                        21. – 23. 12. 

• Ovčí hájek – u východního vestibulu

   stanice metra Nové Butovice                                                                        19. – 23. 12. 

• Archeologická – před stanicí metra Lužiny                           20. – 23. 12. 

• Prusíkova – chodník před nákupním střediskem               19. – 23. 12.

• Jeremiášova – u prodejny Lidl 20. – 23. 12.

• Nárožní – u prodejny Lidl 20. – 23. 12.

Prodej stromků
• Archeologická – u metra Lužiny                                         5. – 23. 12. 

• Skandinávská – před SM Tesco Zličín                      27. 11. – 23. 12. 

• Pod Hranicí –   parkoviště před OD Kaufland               1. – 23. 12. 

Vánoční stromky do popelnic nepatří
Pražské služby se postarají na jimi obsluhovaných územích také o volně 
odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem. 
Vánoční stromky budou odváženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2014.

Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob na směs-
ný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování kapacity objemu 
nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří na stanoviště sepa-
rovaného odpadu ani na stanoviště nádob směsného komunálního od-
padu umístěné v domech, popřípadě ve vnitroblocích, kde se vynáška 
nádob provádí přes prostory objektu.   Michaela Líčková

Svoz odpadu během svátků
Pražské služby zajistí v jimi obsluhovaných městských částech svoz 
směsného a tříděného odpadu i během vánočních a novoročních 
svátků. Program svozu bude vytvořen tak, aby nedocházelo k přepl-
nění nádob a nevznikal kolem nich nepořádek.

Pražané během vánočních svátků vyhodí téměř 7 000 tun odpadu. 
Největší nárůst se tradičně očekává v množství svezeného papíru. Pra-
žané ho v tyto dny odevzdají až o 200 tun více. To je o cca 60 procent 
větší množství než během roku. U skla a plastů se nárůst pohybuje 
okolo 15 %, u směsného odpadu jde asi o 5 %. 

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2014 budou zajištěny normální pra-
covní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných 
svozových programů, tedy jako v běžných dnech. Na Nový rok bude 
zajištěn nadstandardní svoz odpadu z kritických míst vysoké zástavby 
(sídliště). U tříděného odpadu bude ve dnech 15. – 31. 12 prováděn 
mimořádný svoz skla v kritických oblastech, jinak bude vše probíhat 
dle příslušných svozových programů. 
 Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb
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Prevence

Bezpečnostní opatření a správné návyky 
V minulém STOPu jsme zahájili seriál zaměřený na zabezpečení ne-
movitostí proti vloupání. Tuto část věnujeme základním bezpečnost-
ním opatřením a bezpečnému chování. Bezpečnost obydlí můžeme 
do určité míry ovlivnit dodržováním jednoduchých organizačních 
opatření a korigováním svého jednání a návyků:

  Řádné uzamykání a vhodné označení objektu 
Odcházíte-li z objektu, i krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna 
a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku 
ani do květináče. Na zvonek, schránku a dveře uvádějte pouze příjmení 
v množném čísle, bez titulů. 
  Zbytečně neupozorňujte na svou nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte. 
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla 
na obydlí – větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala 
schránku na dopisy apod.

Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy o vaší nepřítomnosti. Dobu 
nepřítomnosti nesdělujte ani do telefonního záznamníku či na sociální 
sítě. Využívejte elektronických zařízení, která v nepravidelných časech 
zapínají světla, televizi atd. pro zdání, že byt je obydlen.

  Přehledný prostor před objektem
Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly velkou část objektu. 
To umožňuje zlodějům pracovat ve skrytu. Keře stříhejte. Nezapomí-
nejte ani na dobré osvětlení před objektem. Díky lepší viditelnosti 
mohou i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše v pořádku.
  Nevystavujte zbytečně cenné předměty, nehovořte o nich
Večer zatahujte závěsy nebo rolety. V odpadcích nenechávejte obaly 
od nových výrobků a spotřebičů. Nechlubte se před cizími lidmi, co 
máte doma cenného. Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. 
Pokud chcete přechovávat cennosti doma, nenechávejte je na jednom 
místě – uložte je na různých těžko předvídatelných místech nebo si 
pořiďte trezor. 
  Označujte cennosti, sepište si je, nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných před-
mětů, elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů 
a pečlivě ho uschovejte. Nechte cennosti označit kódem anebo mikro-
tečkami pomocí forenzního identifikačního značení. Cennosti si vyfo-
tografujte. Tato opatření usnadní nalezení a identifikaci předmětů 
v případě odcizení a ulehčí tak práci pojišťovně a policii. 
  Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet žebřík, nářadí ani sekačku. Uklá-
dejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže. Udržovaná zahrada, pose-
kaný trávník a odklizený sníh ukazují na skutečnost, že je objekt obýván. 

  Dobré vztahy se sousedy, obezřetnost
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blíz-
kosti obydlí. Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěry-
hodným. Mějte se na pozoru před lidmi, kteří chodí po domech 
a nabízejí možnosti zisku, různé zboží a služby. Mohou to být tipaři. 
  Zabezpečení domu, bytu, chaty
Na předchozí, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření musí co nej-
dříve navázat vaše rozhodnutí o zabezpečení obydlí. Na co si přitom 
dát pozor? 
  Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí 
bezplatně), nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
  Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými 
oprávněními, má dobré reference, provádí komplexní služby, firmě, 
která je členem příslušné asociace či cechu.
  Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte 
porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
  Nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci, nesledujte jen položky 
v ceníku.
  Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné 
podmínky pojišťoven.  

Jak musí postupovat zabezpečovací firma?
Prvním krokem je navržení systému, které musí obsahovat 
kvalitní bezpečnostní posouzení objektu. Z posudku musí 
vyplynout zařazení techniky do jednotlivých stupňů rizika. 
Dalším krokem pracovníků firmy je klasifikace okolního pro-
středí systému, ve kterém bude daný prvek pracovat.

Projekt stanoví rozsah zabezpečení, vybere prvky patřič-
ného stupně a třídy pro daný objekt. Stupeň elektrického za-
bezpečovacího systému (EZS) se určí podle požadované 
úrovně zabezpečení. Projekt musí odpovídat míře rizika vlou-
pání, která závisí na charakteru objektu. Je nutné posoudit tyto 
faktory:
  Druh majetku (atraktivnost, snadnost zpeněžení).
  Hodnotu majetku (následné výdaje související se ztrátou, 
osobní vztah k věcem).
  Objem a velikost předmětů (snadnost krádeže a transportu).
  Historie krádeží (předcházející krádeže, způsoby vloupání).
  Nebezpečí okolního prostředí. 
  Poškození majetku (riziko vandalizmu a žhářství).
  Faktory uvnitř objektu, které mohou negativně ovlivnit 
funkci EZS. Zejména při volbě typu detektorů a jejich umís-
tění musí pracovníci firmy posoudit možný vliv tepelných, 

ventilačních a klimatizačních systémů, elektromagnetického rušení, 
průvanu, domácích zvířat a škůdců, výtahů, vnějších zvuků.

Při posuzování rizik projektu je určujícím faktorem struktura daného 
objektu. Firma musí posoudit: konstrukci objektu (stěny, střecha, pod-
laha a sklepení), otvírací prvky (okna, dveře, světlíky, kanály), počet 
přítomných osob (děti, muži, ženy), držení klíčů, umístění objektu 
(rizikovost oblasti), kvalitu a rozsah stávajícího zabezpečení (mecha-
nika, EZS), historii případných vloupání.

Plán instalace musí vycházet z návrhu projektu systému a z posou-
zení problematiky specifikované v technické prověrce. Projekt musí 
obsahovat umístění jednotlivých prvků i jejich nainstalování, požado-
vaná propojení, typy kabelů a kabelové trasy. Musí se také finalizovat 
a odsouhlasit konfigurace systému, postupy nastavování stavů, progra-
mování obvodů, zpoždění a délky signalizace vnějších zařízení. Projekt 
musí obsahovat úplnou specifikaci všech prvků určených k instalaci. 
Veškeré změny musí být odsouhlaseny zákazníkem.

Montáž systému musí provádět specialista s příslušným proškole-
ním a způsobilostí (koncese č. 313 k ochraně osob a majetku). Provádí 
ji v souladu s projektem a s využitím certifikovaných výrobků příslušné 
kategorie. Po ukončení instalace je nutné provést revizi a vypracovat 
revizní zprávu. V revizi je obsažena kontrola souladu s projektem. 
Teprve poté je možné uvést zabezpečovací systém do zkušebního 
provozu.  Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
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Z policejního deníku

 Dosud nezjištěný pachatel se začátkem listopadu 
vloupal ve starých Stodůlkách do garáže, která je sou-
částí rodinného domu. Odcizil odtud pánské horské 
jízdní kolo zn. Kellys výr. č. 09141363. Majiteli tak 
způsobil škodu téměř 30 000 Kč. 
 Dne 5. 11. v době od 14.00 do 16.30 hod. vnikl 
dosud neznámý pachatel přes neuzamčený balkon 
do bytu v ulici Janského na Velké Ohradě, který pro-
hledal a odcizil finanční hotovost ve výši 8 000 korun. 
Pachatel na balkon vyšplhal po vedení kabelové tele-
vize. Potom už měl cestu do bytu přes nezajištěné bal-
konové dveře volnou. 

 Dosud nezjištěný pachatel mezi dny 28. a 29. 10. 
odcizil na parkovišti OD Lidl v ul. Červeňanského přívěs 
zn. Korbas Sprint, registrační značky 8A5 0362, VIN 
TK9KMB1508AKP9005, na kterém byl umístěn rekla m-
ní poutač. Majiteli přívěsu byla způsobena škoda
asi 120 000 korun. 
 Neznámý pachatel se 4. 11. ve večerních hodinách 
vloupal na parkovišti u metra Luka do uzamčeného 
osobního automobilu. Z vozidla odcizil klíče od bytu 
a domu a ovladač od garáže. Majiteli tak způsobil 
škodu ve výši 7 000 Kč. Pokud dojde ke krádeži ovla-
dačů vstupních dveří podzemních garáží nebo různých 

čipů ke vstupu do společných prostor domů, vždy 
na tuto skutečnost upozorněte správce objektu, který 
zajistí přeprogramování vstupu tak, aby nemohlo dojít 
ke zneužití odcizeného klíče nebo čipu nepovolanými 
osobami.
 Upozorňuji na probíhající zbraňovou amnestii –
dočasný zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, 
jehož konec je stanoven na 31. 12. 2014. Do tohoto 
data od vás kterýkoli útvar policie převezme proti 
potvrzení zbraň nebo střelivo. 
Na závěr přeji všem čtenářům klidné a ničím nerušené 
Vánoce a pohodový rok 2015.

 Za MOP Stodůlky npor. Jaroslav Vondra
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S pyrotechnikou opatrně 
Konec roku bývá pravidelně ve znamení zvýšeného hluku z petard, 
rachejtlí a ohňostrojů. Proto upozorňujeme, že používání zábavné py-
rotechniky je ve městě povoleno pouze 31. prosince a 1. ledna. I v těchto 
dnech je ale nutno důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy, zejmé-

 na odpalovat pyrotechniku v dostatečném odstupu od ostatních osob, 
budov a stromů. 

Je třeba používat jedině schválenou pyrotechniku s českým návodem 
a postupovat podle něj. Proto také rakety a bomby nepatří do rukou 
dětem, které si nebezpečí neuvědomují. Hasiči varují před požáry, které 
vznikají neopatrným odpálením rachejtlí na balkóny nebo do otevře-
ných oken. Může také dojít k poškození zaparkovaných aut. 

Důležitá je nejen bezpečnost, ale také ohleduplnost. Obavami se 
netají rodiče malých dětí a hlavně majitelé psů, protože psi mají mimo-
řádně vyvinutý sluch a nadměrným hlukem velmi trpí. Zkusme tedy 
omezit pyrotechnické radovánky skutečně jen na oslavy příchodu no-
vé ho roku, ke kterým ohňostroje neodmyslitelně patří. A v advent-
ním a vánočním čase si dopřejme trochu ticha a klidu, určitě nám to 
prospěje. -red-

HASIČSKÉ OKÉNKO

Ujížděl s drogami v ukradeném autě
V úterý 14. října vykonávali strážníci 
našeho obvodního ředitelství běžnou 
noční směnu, když si povšimli neo-
světlené dodávky Fiat Ducato bez 
registrační značky. Řidič vozidla nere-
spektoval dopravní značení ani svě-
telné signály na křižovatkách, kterými 
projížděl. Na světelné a zvukové vý-
stražné znamení k zastavení vozidla reagoval zvýšením rychlosti. 
Při dalším pronásledování pak už bez zábran používal ke své jízdě 
chodníky pro chodce i travnaté plochy. Když zjistil, že strážníkům 
neunikne, rozhodl se z vozidla utéci. To se mu ale díky pohotovosti 
zasahující hlídky nepodařilo a několik set metrů od vozidla byl 
dopaden. 

Předběžným šetřením na místě bylo zjištěno, že vozidlo je ve-
deno v databázi odcizených vozidel a dopadený čtyřiadvacetiletý 
Středočech v něm převážel větší než malé množství omamných 
a psychotropních látek. Podezřelý byl omezen na osobní svobodě 
a po ošetření ve Fakultní nemocnici Motol byl předán policistům 
ze služby kriminální policie a vyšetřování.

Hledaný muž zadržen v parku
V odpoledních hodinách 26. 10. provedla hlídka Městské policie 
kontrolu Centrálního parku Prahy 13 zaměřenou na osoby bez do-
mova a kriminálně závadové osoby. Při prověrce v okolí čistící ná-
drže byl nalezen podezřelý padesátiletý muž z Mostecka. Lustrací 
v evidenci hledaných a pohřešovaných osob bylo zjištěno, že po muži 
bylo vyhlášeno celostátní pátrání pro podezření z trestné činnosti. 
Po ověření totožnosti strážníci muže předvedli na místní oddělení 
Policie České republiky a předali policistům.
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

MĚSTSKÁ POLICIE

Tradiční Mikuláš ve Spolkovém domě
SDH Stodůlky ve spolupráci s Prahou 13 pořádá 6. prosince od 13 ho d. 
ve Spolkovém domě Mikulášskou nadílku. Přijďte i s dětmi a vnou-
čaty. Pro všechny je připraven mikulášský program, pro děti dárečky 
a občerstvení. Od 17.00 proběhne ve Spolkovém domě valná hro-
mada SDH.

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a pohody 
do roku 2015 přejí členové SDH Stodůlky. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Vánoční přání z Třebonic
Třebonické děti zakončily svoji soutěžní sezonu na halových závo-
dech na memoriálu M. Habadové ve Stromovce, kde měly možnost 
porovnat svoje síly s dětmi z celé republiky. Naši dospělí zase ukon-
čili sezonu na celopražském plese ve Stodůlkách.

Všem čtenářům přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a pohody v roce 2015. Za SDH Třebonice starostka Marta Horáková
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Jak ochránit svůj byt
V rámci projetku Městská část Praha 13 – Stop krádežím vloupáním, 
který byl zahájen červnovou anketou ve STOPu, uspořádala radnice 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra čtyři odborné semináře o kom-
plexním zabezpečení majetku. Uskutečnily se v průběhu listopadu 
a přednášeli na nich odborníci na danou problematiku: Tomáš Koní-
ček z odboru prevence MV, příslušníci místních oddělení Policie ČR, 
kteří majetkovou trestnou činnost šetří, městští strážníci a expert přes 
technické záležitosti, Petr Fráz z Cechu mechanických zámkových 
systémů ČR. Účastníci seminářů, kterých bohužel přišlo poměrně 
málo, se dozvěděli mnoho zajímavých rad a tipů, jak ochránit svůj 
dům nebo byt před vloupáním. Projekt bude ještě pokračovat několika 
preventivními články ve STOPu s náměty a doporučeními na bez-
pečný domov. -st-



Střípky
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CESTA SVĚTEL. Na samém začátku bylo vyrábění lucerniček 
v Domě dětí a mládeže Stodůlky, které zpestřilo stínové divadlo dětí 
z dramatického kroužku. Venku jsme si pak všichni světýlka zapálili. 
Cestou k rybníku v Centrálním parku se k nám přidávaly se svými 
lampionky další děti s rodiči. Dlouhý průvod krásně svítil do příjemné 
podzimní noci. Na jezeře se proháněla osvětlená lodní flotila mode-
lářů z DDM Stodůlky a byla tak krásným překvapením i zakončením 
světelné cesty. Michaela Gaydošová

PRAŽSKÝ PRAMEN. Více než padesát žáků z několika desítek 
pražských základních škol se zapojilo do 7. ročníku přírodovědné sou-
těže Pražský pramen, kterou vyhlašuje a organizuje Gymnázium Bo-
tičská. Do třídenního celopražského finále, postoupilo celkem 34 nej-
lepších řešitelů. Výborně si vedli tři žáci 9. ročníku Základní školy 
Kuncova – Anna Barnoky obsadila 3. místo, Aneta Irová byla čtvrtá 
a Petr Coufal dvanáctý. Přejeme jim hodně úspěchů v pražském finále 
a držíme palce. Romana Čechová, učitelka přírodopisu 

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE. V pondělí 3. listopadu proběhlo 
v Domě dětí a mládeže již tradiční Halloweenské odpoledne. Všichni 
účastníci si mohli vyzkoušet plnění strašidelných úkolů, vyrobit straši-
dýlko, dýni nebo se občerstvit kouzelným lektvarem, ochutnat dráku-
lovy oči, rakvičku, plesnivý koláč nebo slupnout uříznutý prst. Pro 
odvážné byla připravena i stezka odvahy, na jejímž konci čekala od-
vážlivce sladká odměna v rakvi.                            Michaela Gaydošová 

JEDENÁCTÝ MINIMAX. Turistický pochod k nejvyššímu místu 
Prahy se konal 17. listopadu již pojedenácté. Pochod pořádá kartogra-
fické vydavatelství Žaket, a tak není divu, že turisté obdrží na startu 
mapu s vyznačenou trasou a kontrolními otázkami. Do cíle na Bílém 
Beránku letos dorazilo přes 200 chodců – od rodin s dětmi přes out-
doorové páry až po nestory turistiky. Trasa se každoročně mění, letos 
navštívila například Hanspaulku, Hvězdu, Bílou Horu, staré Řepy, 
Zličín nebo park Na Pískách. Nejvyšší místo Prahy u modelářského 
letiště Sobínka leží podle měření kartografů ze Žaketu ve výši 
399,22 metrů nad mořem. Jarmila Němečková

DEMO NA MISTROVSTVÍ SVĚTA. Členové Taneční skupiny 
DEMO reprezentovali od 31. října do 2. listopadu v libereckém Cen-
tru Babylon naši republiku na World dance championship 2014. Zís-
kali tituly mistrů i vicemistrů světa a malé tanečnice si s choreografií 
Z pohádky do pohádky vytančily titul II. vicemistrů světa. Děkujeme 
za skvělou reprezentaci. V Taneční skupině DEMO tančí děti od 4 let 
až po jejich rodiče. Více na jitka.zaloudkova@centrum.cz, www.tanec-
niskupinademo.cz,www.facebook.com/TanecniSkupinaDemo. 
                      Jitka Žaloudková

HRAJEME SI NA ŠKOLÁKA. Ve čtvrtek 6. listopadu proběhla ve 
FZŠ Trávníčkova první hodina pro předškoláky, která byla zaměřená 
na matematiku. Děti zábavnou formou počítaly se zvířátky a kost-
kami, poznávaly čísla, geometrické tvary i barvy. Za své výkony si od-
nesly domů razítka a dokonce i první jedničky. Na školáka si do konce 
roku zahrají ještě čtyřikrát. Setkají se s písmenky, poví si o světě kolem 
nás, budou malovat i zpívat a 4. prosince se prozatím s velkou školou 
rozloučí adventní dílničkou.  Ludmila Blechová
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FESTIVAL V KRUMLOVĚ. Dětská část Lučinky byla pozvána na 
Mezinárodní folklorní festival do Českého Krumlova. Jak na náměstí 
Svornosti, tak v Seminární zahradě zatančila svá pásma a sklidila ob-
rovský potlesk. Vedle českých souborů se představili i tanečníci z Ně-
mecka, Slovenska a Rumunska. Tance bylo hodně, stejně tak svato-
václavských trhů, hezkého počasí a pouličního veselí. Plné hlediště 
a celé náměstí zaplněné turisty i místními byly jasným důkazem, že 
folklor je i dnes oceňovanou a pěknou součástí dětských představení. 
Více na www.fslucinka.wz.cz.  Michaela Čermáková

DIVADÉLKO VEDE K EKOLOGII. Více než 400 dětí z mateřských 
škol a prvního stupně základních škol z Prahy 13 se 3. listopadu ve 
Spolkovém domě pobavilo na dvou představeních, která pro ně zajistil 
odbor životního prostředí. Představení Divadla Kapsa, jehož hlavními 
hrdiny byla zvířátka, se jmenovalo Nešťastný šafářův dvoreček a mělo 
za cíl vést děti zábavnou formou k ochraně přírody a životního pro-
středí kolem nás. Eva Beránková 

 

SVĚTÝLKA V CENTRÁLNÍM PARKU. Již potřetí jsme v Rodinném 
centru Rybičky slavili svátek svatého Martina se světýlky a divadlem. 
Sešli jsme se v pondělí 10. listopadu odpoledne v herně ve Třináctce. 
Po chvilce hraní a zpívání nám děti z klubu Savana zahrály příběh 
o životě Martina, který nás naučil, že i malé světýlko může porazit 
velkou tmu a že každý z nás, maličkých, může být dobrým a užiteč-
ným ostatním. Pak jsme se vydali s lampionky do Centrálního parku, 
kde nás čekal tentokrát „opravdový Martin" na bílém (papírovém) 
koni a podělil se s námi o malá světýlka, která nám dal na cestu. Pro 
většinu malých účastníků to byl možná první lampionový průvod 
a my věříme, že to byl příjemný zážitek. Lenka Malá 

RICHARDŮV VELKÝ DEN. Gorilí samec Richard, hlava pražské 
gorilí rodiny, oslavil 9. listopadu své 23. narozeniny. Všichni členové 
pražských goril si mohli pochutnat na množství dobrot, od sušených 
jablek, přes zeleninu, jogurt, piškoty a oříšky. Na Richarda čekalo 
navíc narozeninové přání napsané na jedlém cukrářském papíře cuk-
rářskými fixami s různými příchutěmi.     Jana Ondrejechová, tisková mluvčí zoo

ODBOJ A LEGIONÁŘI. V roce 2014 si připomínáme stoleté výročí 
vypuknutí 1. světové války. Se vzpomínkou se připojila i FZŠ Mezi 
Školami, kde se 21. října konala odborná přednáška, určená žákům 
9. tříd, o československém odboji za 1. a 2. světové války. Připravili ji 
členové Československé obce legionářské, kteří žáky seznámili s histo-
rií československých legionářů a vojáků obou světových válek, také jim 
předvedli kompletní dobové vojenské uniformy a základní výbavu vo-
jáků včetně zbraní. Nástupci původních legionářů, kteří byli ve škole, 
navazují na 100 let staré tradice a rozvíjejí. Kateřina Pospíšilová
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Zpívali jsme pro Joan Baez
14. října 2014 měl smíšený pěvecký sbor Carmina Vocum spolu s vokál-
ním souborem Kolorit Dobříš jedinečnou příležitost prožít okouzlu-
jící, neformální setkání s věhlasnou zpěvačkou Joan Baez, legendou 
světového folku. Stalo se tak na pozvání Edo Jaganjace z občanského 
sdružení Lastavica. Pod vedením naší sbormistryně Dragany Novaković 
– Vitas jsme slavné písničkářce zazpívali písně z jejího repertoáru 
Where Have All The Flowers Gone (Řekni, kde ty kytky jsou) a Donna, 
Donna, které jsme si pro ni s respektem (a trochu i trémou) připravili 
jako překvapení. Joan Baez byla viditelně mile potěšena a překvapila 
nás svojí srdečnou a bezprostřední reakcí. Byla dojatá a k našemu vel-
kému překvapení si nechala donést kytaru, sedla si s námi a hrála a zpí-
vala nejen své písničky, ale i písně Boba Dylana (Blowing in The Wind) 
a Johna Lennona (Imagine). Závěr večera jsme strávili společným zpě-
vem a tancem. Pro členy našeho sboru byl tento večer nezapomenu-
telným zážitkem a pro Joan Baez, jak věříme, příjemným zpestřením 
jejího pobytu v Praze. Denis Jerie a Věra Dvořáčková

Setkání Baltíků v Praze 2014
V sobotu 8. 11. proběhl 6. ročník soutěže Setkání Baltíků v Praze, 
tentokrát na téma Baltíkovy dobroty a Star Wars. Soutěžící, kteří byli 
nejen z Prahy, ale i z Bíliny, Českých Budějovic, Zvoleněvsi, Strakonic 
a Žatce, předvedli 33 velice pěkných programů. Také jsme viděli 2 ne-
soutěžní programy starších kluků. Porota měla tentokrát těžký úkol 
a radila se opravdu dlouho. Soutěž organizovalo TIB, OS a podpořila 
ji MČ Praha 13. Více na http://soutez.tib.cz. Zuzana Kocíková

Studenti mají otevřený celý svět

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů sídlící v objektu 
ZŠ Kuncova ve Stodůlkách oslaví v letošním školním roce 10 let své 
existence. Za tu dobu se gymnázium stalo plnohodnotnou a konku-
renceschopnou školou, která má téměř 250 studentů ve všech gymna-
ziálních oborech. Protože škola je od počátku zaměřena na výuku ci-
zích jazyků, jsou studenti výborně jazykově vybaveni a je běžnou praxí, 
že tráví část školní docházky v zahraniční škole, např. v USA, Argentině, 
Německu nebo Velké Británii. Několik absolventů již studuje na ame-
rických univerzitách. Neodmyslitelnou součástí vzdělávání na gymnáziu 
je i poznávání cizích zemí a kultur. Studenti pravidelně vyjíždějí do za-

hraničí, a to jak prostřednictvím poznávacích zájezdů a výměnných 
pobytů, tak i v rámci mezinárodních projektů, do kterých je škola za-
pojena. Škola má dlouholetou spolupráci se školami např. v Německu 
nebo ve Španělsku a nově také v Číně. A právě v říjnu skupina stu-
dentů a pedagogů partnerskou školu v Číně navštívila. Devět dní strá-
vených na střední škole Hangzhou Wenlan Middle School ve městě 
Hangzhou pro ně bylo nesmírným obohacením. Studenti a učitelé byli 
součástí výuky i odpoledních školních aktivit, prožili tři dny v čínské 
rodině a samozřejmě poznali město a jeho okolí. Domů si odvezli 
plno jedinečných zážitků. Z cesty vznikla výstava zajímavých fotogra-
fií, které můžete zhlédnout v druhé budově gymnázia na Klamovce. 
Více informací o škole najdete na www.gmvv.cz.
 R enáta Zajíčková, ředitelka gymnázia

Vítěz soutěže Mensa
Žák IV. A ZŠ s RVJ Bronzová Vojtěch Suchý postoupil do finále 
soutěže Talent základek Prahy 13. Pořádalo ji pod záštitou starosty 
Prahy 13 Davida Vodrážky Mensa gymnázium, o.p.s. Rozšířilo soutěž 
pro talentované a bystré žáky a studenty Logická olympiáda o novou 
soutěž Talent základek, která zkoumá a rozvíjí některé z těch schop-
ností, vědomostí a kompetencí, které žáci neuplatní v Logické olym-
piádě. V 1. kategorii této soutěže Vojta zvítězil. Alena Šoukalová

Zdravá škola
ZŠ Kuncova je známá nejen rozšíře-
nou výukou matematiky, jazyků, tělesné 
a výtvarné výchovy, ale také svými pre-
ventivními programy, kterými řadu let 
cíleně rozvíjí sociální a emoční inteligenci žáků. Velká pozornost je 
věnována i vytváření příjemného školního klimatu, estetizaci prostředí, 
vybavenosti tříd a učeben a demokratizaci školního života. Proto jsme 
se školní metodičkou prevence Katarínou Počepickou vypracovali 
projekt Zdravá škola a přihlásili ho do sítě programu Škola podporu-
jící zdraví. Garantem národního programu je Státní zdravotní ústav, 
který 13. listopadu zorganizoval kulatý stůl, u kterého ředitel školy 
společně s preventistkou projekt obhájili. ZŠ Kuncova získala osvěd-
čení o přijetí do sítě programu Škola podporující zdraví v České re-
publice, jehož součástí je Dohoda o spolupráci mezi garantem 
programu (SZÚ) a školou. Jako nositelé titulu Zdravá škola budeme 
snáze získávat granty na preventivní akce a projekty pro naše žáky.
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova
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ZAJÍMAVOSTI Z PRAHY
Křižovatky české a československé státnosti
Do konce letošního roku je otevřena v Národ-
ním památníku na Vítkově výstava zachycu-
jící významné zlomy našich dějin ve 20. století, 
kdy se výrazným způsobem měnila státnost 
a ideové pojetí státu. Pro expozici bylo vy-
brá no období od vzniku ČSR v roce 1918 až 
po rozdělení Československa v roce 1992. 
Architektonicky je expozice řešena tak, aby 
co nejlépe zapadla do historického prostoru 
památníku. Vznik Československa se ode-
hrává v tzv. Ústřední síni s Pokorného reliéfy 
československých legi onářů a v Síni padlých 
italských legionářů. Výstavu doplňuje výběr 
předmětů, které chara kterizují téma a zobra-
zují některé osobnosti, které se na vývoji 

státnosti podílely nebo jí byly postiženy. Tak 
mohou návštěvníci spatřit poslední dopisy 
Milady Horákové a Heliodora Píky, osobní 

předměty spjaté s Janem 
Palachem, významná státní 
vyznamenání a řády, prezi-
dentskou standartu, první 
československou ústavu apod. 
Expozice využívá i podzemí 
památníku, kde je do kulis 
Gottwaldova mauzolea včle-
něna nová expozice Labora-
toř moci. Otevřeno je od čtvrt-
ka do neděle, od 10.00 
do 18.00. Plné vstupné poří-
díte za 60, snížené za 30 a ro-

dinné za 90 korun. 
Více informací naleznete na www.nm.cz.
 Dan Novotný

Stalo se v prosinci

Nejlepší český purkrabí 
O největší rozvoj Čech a Prahy se vedle Karla IV. zasloužil hrabě Karel Chotek. Narodil 
se 23. července 1783, pocházel ze staročeského šlechtického rodu. Vystudoval práva 
v Praze a ve Vídni. Od r. 1802 působil jako krajský hejtman v Hranicích na Moravě, guber-
niální rada v Brně, krajský hejtman v Přerově, gubernátor v Terstu a v Tyrolsku. Roku 
1824 se stal dvorním kancléřem rakouského ministra financí. V letech 1826 – 1843 byl 
nejvyšším purkrabím Českého království. Tento úřad spojoval dvě funkce – předsed-
nictví gubernia, tedy zástupce krále v zemi a současně gubernia jako úřadu, tedy nej-
vyššího úřadu zemské stavovské korporace. Karel byl vášnivým čtenářem a vynika-
jícím klavíristou, zdatným jezdcem na koni, příjemným a vzdělaným společníkem, 
prostě ideálem dobového aristokrata. Aktivně organizoval rozsáhlou výstavbu a mo-
dernizaci hospodářství i infrastruktury v českých zemích. Široce se rozvinula výstavba 
silnic obroubených z obou stran milníky a ovocnými stromořadími. Nejlepším příkla-
dem jsou smělou zatáčku vyvedené Chotkovy sady. V Praze byly dlážděny ulice, zavá-
děna kanalizace, stavěny zdravotní a charitativní budovy, zakládány sady, postaveno 
první kamenné nábřeží i první bulvár Na Příkopech. Vybudoval druhý most přes Vltavu 
a také celý Petřín. Přestavěl Staroměstskou radnici a opravil Karlštejn. Kromě toho, 
zřejmě jako první na světě, odeslal novoročenku – tedy „péefku“. Patřil k několika 
českým šlechticům, které František Palacký považoval za věrné Čechy. Hrabě Karel 
Chotek zemřel 28. prosince 1868 ve Vídni.  Dan Novotný

Víte, kde je záporno?
Když existuje Kladno, tak proč by neexisto-
valo Záporno? A existuje. Dnes vás zavedeme 
na výlet nedaleko Prahy do míst, kde opravdu 
najdete záporno s malým z.

Vlakem z Masarykova nádraží, který jezdí 
každou půlhodinu, dojedete do stanice Praha 
- Klánovice. Klánovice založil Václav Klán, 
obchodník s nemovitostmi, který koupil po-
zemky od knížete Lichtenštejna a v r. 1878 
mu bylo povoleno, aby založil novou osadu 
s 18 usedlostmi. Nechal zde postavit silnici 
a rybník. Dnes jsou samostatnou městskou 
částí v rámci Prahy 21. U nádraží stojí oprýs-
kaný hotel Smolík a turistický rozcestník, 
od něhož se vydáte po červené značce směr 
Škvorec, Říčany. Projdete přírodní rezervací 
Klánovický les, kde převládá doubrava, boro-
vice a smrky. Můžete zde potkat zajíce, lišky, 
srnce, ještěrky a zaposlouchat se do zpěvu ptac-
tva. Vyjdete u rozcestí Pod Kostelíkem a dál 
jdete podél polorozbořené kamenné zdi pří-
rodního parku Škvorecká obora s 9 zastave-
ními a přes most z r. 1842 z kamenných kvá -

drů, který byl vyhlášen technickou památ-
kou. Dojdete do obce Škvorec a kolem pa-
mátné lípy na Masarykovo náměstí s rozcest -
níkem a restaurací U Zálabských, kde se natá-
čela část trilogie „básníků“. Tyršovou ulicí 
dojdete k opravovanému zámku s parkem, 
jež je v soukromých rukách. Zajděte se také 
podívat do objektu bývalého purkrabství. 
Od něj jděte vpravo Husovou ulicí a opět se 
napojíte na červenou značku. Dojdete do Tře-
bo hostic, kde je na návsi hostinec, ve kterém 
se dobře najíte. Potom projdete kolem zvo-
ničky a zahnete na polní cestu, na které je 
malá cedule „záporno“. A jsme tady. Je to 
bod, který je v zeměpisně rovnovážném 
místě, jako je na opačné straně Prahy 
Kladno. Na kraji lesa s chatkami najdete roz-
cestí Na Plachtě a odtud scházíte okolo me-
andrů Dobročovického potoka hlubokými 
nádhernými lesy po červené do Babic. 
Na návsi s rybníčkem vás zaujme mimo jiné 
velmi stará zvonička. Za obcí se opět pono-
říte do lesů až dojdete na rozcestí Janovický 
les s odpočívadlem. Červená značka pokra-
čuje až do Říčan na nádraží, odkud vám jede 

vlak zpět do Prahy. Přejeme krásné zážitky! 
A že vás bolí nohy už teď? To je správné, 
však přestanou a vyrazíte zase.

Marta Kravčíková, Klub českých turistů Praha – Karlov, oddíl TurBan

Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Chov drobného zvířectva (1974)
Mám za to, že je mezi lidmi moc peněz, že si nedovedou ničeho vážit. Není strach 
a nejistota. Vzpomínám si, jak za mého mládí před první sv. válkou jsme chodili vždy 
za čtvrt roku ke strýci do Hostivic, který tam býval na panství lesmistrem a odebíral 
hodně časopisů. Ty nám schovával, my jsme je nosili domů a prodávali je do obchodu, 
kde z nich dělali kornouty. Za 1 kg novin jsme dostávali 2 krejcary, tj. 4 haléře. O prázdni-
nách ve žních jsem sousedkám pásával husy. Za 10 husí jsem za týden dostával šesták 
tj. 20 haléřů. Na pastvu jsem jich honil 60 až 70. Z toho bývalo 10 až 15 našich. Doma 
se chovaly husy, kachny, slepice, králíci a kozy. Prase držel pouze ten, kdo měl alespoň 
kousek pole. Vybral Dan Novotný



Jmelí je symbolem štěstí, lásky a hojnosti a je opředené řadou mýtů 
a legend. To ale asi nebyl důvod, proč jste se začal zabývat jeho výrobou?
To opravdu ne. Sběrem jmelí a poté jeho prodejem se zabýval už můj 
dědeček - zahradník, od něj se to naučil můj otec, který také celý život 
jmelí sbíral a já, když mi bylo třináct, jsem se sběrem pomáhal. 
Po pádu bolševické totality jsem si založil zahradnickou firmu a tady 
začal jmelí už ne sbírat, ale od sběračů a firem vykupovat a zpracovávat 
na vánoční svazky. A tím, že dnes vyrábíme vánoční svazky ve velkém, 
jsem vlastně zúročil naše dlouholeté zkušenosti. 
Přesto jste po základní škole vystudoval obor, který má se zahradničením 
pramálo společného.
Vybral jsem si maturitní obor na strojírenské škole a po jejím absolvo-
vání nastoupil v tehdejším podniku Pal Magneton Kroměříž. V za-
městnání jsem ale vydělal tak na nájem a přežití z měsíce na měsíc. 
A když se člověk musí postarat o rodinu... Zkrátka jsem se rozhodl 
postavit na vlastní nohy a začal podnikat. 
Jaké byly začátky?
Nejdříve jsem měl prodejní stánek s květinami. Nebyla moc velká 
konkurence, takže se mi celkem dařilo. V roce 1992 jsem si koupil 
zahradnictví v Postoupkách, místní části Kroměříže. Celý areál prošel 
úpravami, aby vyhovoval potřebám výroby, na kterou se zahradnictví 
specializuje. Na obor svého podnikání sice stále nemám žádný papír, 
ale díky dědovi a otci jsem měl k němu vždycky hodně blízko a za ty 
roky už o něm opravdu dost vím.

Kolik druhů jmelí vlastně existuje?
Na světě existuje celkem asi sto botanických druhů jmelí, 
ale tady, ve střední Evropě, se vyskytuje, pokud vím, 

druh jen jeden. Jmelí bílé - latinským názvem 
Viscum album. Najít ho můžeme na ovocných, 

listnatých i jehličnatých stromech.
Jak dlouho trvá než doroste do potřebné 

velikosti?

Jmelí, které je určené pro vánoční 
prodej, roste minimálně osm až 

deset let. Jeho stáří můžeme poznat 
podle velikosti keříků, které mohou 
dosahovat v průměru i přes jeden 
metr. Každý rok větvičky jmelí naros-
tou jen o jeden článek s jednou dvo-
jicí listů.
Dříve než se jmelí začne zpracovávat, 
musí se nějak dostat z korun stromů 
na zem. Jak?

To je těžká, namáhavá a také dost 
riskantní práce. Sbírá se téměř vý-
hradně ve velkých výškách. Sběrači 
a nebo firmy, které se sběrem zabý-
vají, musí mít specialisty na lezení 
po stromech a pro práci ve výškách 
a zároveň musí také něco vědět 
o dendrologii. Jak z napadeného 
stromu jmelí nejlépe odstranit totiž 
posuzují až při samotné práci. Větši-
nou vycházejí z dlouholetých zkuše-
ností. Sběr se ve výjimečných 
případech dá provádět kromě stro-
molezecké techniky také třeba z vy-
sokozdvižných plošin, ale to pouze 

tam, kam taková plošina může přijet. A to bývá opravdu výjimečné. 
Navíc jedna z nepsaných zásad říká, že nejkrásnější a nejkvalitnější 
jmelí roste na těch nejhůře dostupných místech, kam se nedá přijet 
ani terénním autem natož s plošinou. Tudíž nezbývá, než patnáctiki-
lové balíky sčesaného jmelí nosit bahnem, přes potoky a různé svahy 
třeba i půl kilometru na zádech. Je to opravdu velmi tvrdá a náročná 
práce, do které má co říci třeba i počasí. Je-li na konci listopadu 
a první dva týdny v prosinci krásně, jmelí se prodává na každém 
kroku. Pokud je sníh a mráz, tak je prodejců desetina. My, jako nej-
větší výrobce, ale musíme mít zboží vždy a co si zákazník objednal, 
to prostě musí dostat. Proto musíme mít i stoprocentně spolehlivé 
dodavatele. 
Jmelí je sčesané, co dál?
Jmelí musí být po sběru speciálně uskladněno. Potom se podle barvy 

P a d e s á t  t u n  š tě s t í  a  l á s k y
Vánoční svátky, které se nezadržitelně blíží, jsou bezesporu nejvýznamnější a nejkrásnější svátky roku. Je pravda, že v prosinci máme často 
pocit, že právě u nás žádné svátky nebudou, protože zkrátka nestíháme – nemáme všechny dárky, není ještě uklizeno, chybí spousta druhů 
cukroví... Přijde ale Štědrý den, stres a chaos jsou pryč a všechno je tak, jak má být. Ozdobený stromeček, kapr, dárky, cukroví, jmelí... A právě 
o jmelí si budeme povídat s panem Jiřím Kašíkem, největším výrobcem a dodavatelem svazků vánočního jmelí v celé České republice.

























roztřídí na surovinu, ze které se připravují svazky dodávané bez bar-
vení. To, které je hodně žluté, se nechává na barvení na stříbrný nebo 
zlatý odstín. Jmelí má svá specifika, která musí člověk znát. V opač-
ném případě se může velmi snadno stát, že se výroba nepodaří. Neza-
svěcený člověk může mít dojem, že celý výrobní proces je jednoduchý. 
Není tomu tak. Ve skutečnosti jde o dost složitou záležitost. 
Jak se jmelí barví?
Svým způsobem je to alchymie. A je úplně jedno jestli barvíte deset 
kilo nebo deset tun. Člověk musí mít zkušenosti, musí to zkrátka 
umět. Když si doma budete míchat barvu na malování, myslíte, že se 
vám ji podruhé podaří namíchat úplně stejně? Určitě ne. Stačí malinký 
nepoměr a už je to jiné. Proto má firma, která barvy na malování 
míchá, technologa. Ten přesně ví, co tam přidat, aby byl výsledek totož-
ný. A barva na jmelí? Když ji máte namíchat správně, tak to ani s dva-
cetiletou zkušeností není žádná legrace. Jmelí barvíme na lince, kde se 
namočí do speciální zlaté nebo stříbrné barvy míchané z několika 
různých surovin podle vlastní receptury. Zrání a sušení trvá asi tři dny, 
v závislosti na počasí. Když je barva suchá, může se hotový svazek 
před expedicí zabalit. 
Kupujeme-li jmelí nebarvené, má řadu odstínů. Od zelené až po téměř 
žlutou. Čím to je? Jak vůbec poznáme, že je jmelí čerstvé? 
Jmelí je od přírody zeleno-žluté a jeho barva nemá naprosto nic spo-
lečného s tím, jestli je, nebo není čerstvé. Na čerstvosti jmelí navíc 
v podstatě ani nezáleží, není to jako například u květin. Květina 
po nějaké době od utržení odkvete a uvadne. Jmelí se chová úplně 
jinak. Je-li ihned po utržení pověšené na jedno místo, vydrží, aniž by 
se rozpadlo, i celý rok. Proto je na výrobě asi to úplně nejdůležitější, 
jak se jmelí skladuje a jak se s ním zachází při vlastní výrobě svazků. 
Celkem snadno se může stát, že už týden po očesání se jmelí zapaří 
a byť vypadá jako čerstvé, tak je znehodnoceno.

Takže podle mého názoru čerstvé jmelí poznat nejde, já jsem scho-
pen po čtyřicetileté praxi poznat jmelí, které je starší než týden, a to 
podle odporu při pokusu o odtržení lístku. Bohužel, popsat se to nedá.

Má se dávat jmelí do vody?
Jmelí se do vody nedává zcela zásadně, jde 
o polokeřovou dřevinu, takže namočením 
do vázy s vodou urychlíte maximálním možným 
způsobem jeho opadání. Jmelí musíte pověsit, už 
proto, abyste se pod ním mohli líbat... To je jeden 
z krásných zvyků, který se ke jmelí váže.
Dnes se módní trendy netýkají jenom oblečení, účesů... Došlo 
i na vánoční stromky a dekorace. Letos je prý IN růžová. Neuva-
žoval jste o tom, že rozšíříte barevnou nabídku jmelí?
V posledních asi deseti letech jsme se několikrát pokoušeli vyrábět 
svazky v několika barvách, ale poptávka byla mizivá. Tento segment 
trhu necháváme pro malé, případně garážové výrobce. V posledních 
dvou letech jsme ale zaznamenali prudký nárůst poptávky po svazcích 
jmelí ve stříbrné barvě. Tyto svazky už máme v nabídce a je možné si 
je objednat.
Je na sběr jmelí nutné nějaké povolení? I když je krásné, je to vlastně 
parazit. Jak moc stromům škodí?
Jmelí je cizopasník, takže stromu sběr jmelí, pokud je prováděn tak, 
jak se má, prospěje. Stromy silně napadené jmelím jsou oslabené, ná-
chylnější na choroby a škůdce, začnou jim odumírat větve a později 
odumře i celý strom. Jmelí navíc znehodnocuje dřevo určené pro další 
zpracování. Ke sběru musí být povolení vlastníka a někdy i nějakého 
toho úředníka. A tady v poslední době bývá problém, protože o povo-
lení nebo nepovolení sběru v drtivé většině rozhodují lidé, kteří jsou 
naprosto nekompetentní a při svém rozhodnutí vycházejí spíš z toho, 
co kde slyšeli, než ze zkušeností ověřených praxí.
Jste největším výrobcem a dodavatelem svazků vánočního jmelí u nás. 
Zásobujete jen český trh nebo vaše jmelí překročilo i naše hranice?
V roce 2010 a 2011 jsme realizovali nějaké dodávky na Slovensko 
a na holandskou burzu květin.
Kdy s výrobou začínáte a jaké množství jmelí ročně zpracujete? O který 
barevný odstín je největší zájem? 
Kdy se začne sbírat závisí na počasí a hlavně na teplotě. Sběr může 
začít, nepřekročí-li teploty ve dne pět stupňů. Takže je-li dobré počasí, 
sběr začíná 18. listopadu a pokud je příliš teplo, začínáme až 22. listo-
padu. To je nejzazší termín, ten kdybychom překročili, tak již nejsme 
schopni vykrýt všechny objednávky, a to z jednoho prostého důvodu 
– den má pouze 24 hodin. Ročně zpracujeme 45 až 50 tun surového 
jmelí. Největší zájem je o zlaté a přírodní svazky, i když, jak už jsem 
řekl, zájem o stříbrné jmelí je stále větší.

Našli bychom o Vánocích jmelí také u vás doma, nebo ho máte z práce 
až nad hlavu?
Ano i u nás doma byste svazek vánočního jmelí našli, tradice se přeci 
musí dodržovat.
Více informací o zahradnictví pana Jiřího Kašíka získáte 
na www.zahradnictvikasik.cz, zahradnictvi.kasik@email.cz. 
 Eva Černá

 Foto: archiv Jiřího Kašíka
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Svaz diabetiků České republiky
Jednou z organizací Rady seniorů České republiky je také Svaz diabe-
tiků ČR. Jde o celostátní neziskovou organizaci, která je zřízena pro 
potřeby občanů trpících nevyléčitelnou chorobou Diabetes mellitus
– úplavicí cukrovou – lidově zvanou cukrovka. 

Organizace má po celé republice územní organizace, které se starají 
o své členy i ostatní diabetiky v regionech a příslušných obcích. Pra-
cují podle stanov svazu a řídí se doporučeními výkonného výboru, 
který se pravidelně schází k jednáním a prostřednictvím krajských zá-
stupců přenáší úkoly na organizace. Ty mají svoji právní subjektivitu 
a hospodaří z vlastních prostředků. Vedení svazu zajišťuje na své pro-
jekty státní dotace od příslušných ministerstev, které přerozdělí jed-
notlivým organizacím na rekondiční plavání, cvičení, přednáškovou 
činnost, edukačně preventivní pobyty (rekondice), na činnost organi-
zace... 

Každá organizace má svého garanta – lékaře diabetologa, který s ní 
spolupracuje a pomáhá jí zvládat činnost po lékařské stránce. Organi-
zace je připravena každému diabetikovi (i nečlenu) v případě potřeby 
pomoci. 

Členem organizace může být každý diabetik. Současně jsou ote-
vřeny dveře i jeho rodinným příslušníkům nebo organizacím, které 
mohou nabídnout pomoc a podporu. 

Nečlenové nemají nárok na státní dotaci a svou případnou účast 
na projektech organizace si musí hradit sami, ale mají možnost sezná-
mit se s tím, jak diabetes léčit a mohou tak svým blízkým pomáhat 
v jejich těžkém údělu. Organizace mohou svojí účastí pomoci při akcích, 
a to hlavně při organizaci, ale také finančně. 

Nedílnou součástí činnosti je příprava společenských i sportovních 
akcí nebo neformálních setkání. Hlavním projektem je EPP (rekon-
dice), kde spolu účastníci stráví minimálně týden. Naučí se, jak si 

s ohledem na svou nemoc organizovat den a naváží přátelství s ostat-
ními účastníky. Každý má své zkušenosti a je dobré se o ně podělit, 
aby je případně mohli na svoji osobu aplikovat i ostatní. Mnoho diabe-
tiků tak našlo ten správný způsob, jak svoji nemoc kompenzovat a tak 
moci žít i s touto chorobou plnohodnotný život. Jaroslav Pulchart

Přijďte na Tříkrálový koncert
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Klub seniorů I a dětské sbory 
Klíček a Notečka při FZŠ Mezi Školami zvou nejen seniory na Tří-

králový koncert, který se uskuteční v pondělí 5. ledna od 14.15 hod. 
v Lukáši v Trávníčkově ulici 1746 v klubovně. 

Přijďte si s námi společně zazpívat a důstojně se rozloučit s vánoč-
ními svátky, které v tento den, den Tří králů, svým dvanáctým dnem 
končí. Jiří Mašek, ředitel SSS Prahy 13

Program klubů seniorů prosinec 2014

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
 1. 12.   Češi v Jugoslávii za druhé světové války Božena Dardová

 8. 12.   Možná přijde i Mikuláš členové  klubu

         Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

15. 12.   Chystáme se na Vánoce členové klubu

22. 12.   Posezení před Štědrým dnem členové klubu

29. 12.   Loučíme se s rokem 2014 členové klubu

Každou schůzi 15 minut cvičení pro zdraví Viera Mareková

Přeji všem pěkné Vánoce. 

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

Klub seniorů II (úterý 13 – 16 hod.)
 2. 12.   Vystoupení dětí z Mateřské školy Lenka Husáková  

   U Bobříka Ivana Píšková

 9. 12.   Předvánoční posezení u kávy 

11. 12.   Setkání před Vánoci ve Spolkovém domě s programem,

 vystoupení dětí a „Veselé Trojky“ ze Šlágru

16. 12.   Vánoční posezení u stromečku s pohoštěním, koledy

 nám zahraje Josef Skalička

30. 12.   Silvestrovské posezení, na přání členů i hudba

Přeji všem seniorům pěkné a pohodové prožití vánočních svátků 

a do nového roku hodně zdraví.

Milada Tomašovičová, vedoucí klubu, tel. 222 963 603 

Klub seniorů III a Svaz postižených
civilizačními chorobami
 3. 12.   Písničky ze Šlágru nám zazpívá Jiří Škvára 

 Možná přijde i Mikuláš a čert

10. 12.   Recitovat a zpívat nám budou děti z MŠ Paletka

  Alena Černohorská

17. 12.   Na piano nám zahraje Josef Skalička 

31. 12.   Při vínečku se rozloučíme s rokem 2014 

Všem seniorům přejeme hezké Vánoce a hodně zdraví v novém roce.

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

Klub seniorů a přátel Vidoule oznamuje všem svým členům,

že se schází každou první středu v měsíci od 14.30 hod.

v restauraci U Petrů, Jindrova 280, Stodůlky.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

 3. 12.   Dieta při přípravě Vánoc

10. 12.   Příprava akcí na rok 2015

17. 12.   Ukončení roku 2014

Všechny akce se konají v Domě sociálních služeb Lukáš, 

Trávníčkova 1746, vždy od 15.30 hodin v klubovně. Každou

středu je od 14.00 do 15.30 hodin v kanceláři organizace služba,

a to pro potřeby diabetiků a zájemců o informace o diabetu. 

Jaroslav Pulchart, předseda, tel. 603 917 405
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Program klubu Mlejn prosinec 2014

DIVADLO

14.   1. st 19.30  JANA EYROVÁ
  Divadelní společnost  Františka Kreuzmanna

Dramatizace slavného románu Charlotty Brontëové. 

DĚTI 

 7. 12. ne 15.00  O SMOLÍČKOVI − Divadlo Karrosa Praha

Klasická pohádka o tom, jak Jezinky málem přelstily Smolíčka.

14. 12. ne 15.00  1 000 + 1 NOC − Toy Machine
Stínová loutková pohádka pro děti na motivy starých arabských pohádek. 

21. 12. ne 15.00  CESTOU DO BETLÉMA − Divadlo Karrosa Praha

Hraní a zpívání na motivy lidových vánočních her a vánočních koled.

11. 1. ne 15.00  O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI
  Divadlo Co tě to napadlo

Poetická i vtipná pohádka kombinuje loutkové i činoherní principy.

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST 

 4. 12. 10.30  HEJ MISTŘE − Divadlo Drak

Rybova mše vánoční originálně propojená s příběhem dvou českých průkopníků lyžařství.

10. 12. 9.00, 10.30  ANDĚLÍČEK TONÍČEK − Buchty a loutky

O andělíčku Toníčkovi, kterého poslal svatý Petr zvěstovat narození Ježíška.

17. 12. 9.00, 10.30  O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI

Příběh andělíčka, který nosí dětská přání Ježíškovi. 
Na představení pro školy a veřejnost je nutná rezervace. 

Více na www.mlejn.cz v sekci představení pro MŠ, ZŠ, SŠ, kde také naleznete 
kompletní nabídku programů pro školy.

KONCERTY 

 3. 12. st 19.30  COP Plzeň a host

Výborný plzeňský bluegrass opět ve Mlejně.

 4. 12. čt 19.00     IRENA BUDWEISEROVÁ V KOSTELE 

Tradiční koncert v kostele sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách.

 6. 12. so 15.00     SKUTEČNÁ LIGA

Finále hudební soutěže.

10. 12. st 19.30  LUŇÁČCI − vánoční koncert

12. 12. pá 19.30  KAREL PLÍHAL

Koncert s uvedením nové knížky vynikajícího písničkáře.

17. 12. st 19.30  ROBERT KŘESŤAN a POZDNÍ SBĚR

Předvánoční pohoda se špičkovou muzikou.

18. 12. čt 19.00  VÁNOČNÍ KONCERT 

Nejkrásnější české i světové koledy a vánoční písně ve vynikající interpretaci nevido-
mého zpěváka a klavíristy Honzy Jareše. Na baskytaru a bicí doprovodí známí jazzoví 
umělci Adam Tvrdý a Jaromír Helešic.  

20. 12.   so 19.00  WANASTOWI VJECY − vánoční koncert

 7. 1.  st 19.30  SPIRITUÁL KVINTET− tradiční novoroční koncert

RŮZNÉ
13. 12. so 17.00  VÁNOCE S LUČINKOU

Tradiční vánoční program. Host: FS Jitřenka z Českého Krumlova.

Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete
na www.mlejn.cz nebo i na facebooku.

KD Mlejn, Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5  Rezervace a prodej vstupenek online na www.mlejn.cz  Pokladna je otevřena v pracovní dny od 10.00 hod.
do 18.00 hod. a vždy hodinu před představením  e-mail: info@mlejn.cz, tel. 235 314 734, 777 710 666  Grant poskytla Městská část Praha 13

Semleli jsme, co se dalo
Po prázdninové pauze začal Klub Mlejn podzimní kulturní sezonu 
charitativním koncertem s názvem Mrakoplaš kontra Alzheimer, aneb 
nezapomínejme na sebe, jehož výtěžek byl věnován Vinohradské nemoc-
nici na výzkum této zákeřné choroby. Všichni přítomní včetně hostů 
– skupiny Traband – rádi na dobrou věc přispěli. Akce se konala 1. října 
na Mezinárodní den seniorů. O týden později se Mlejn rozezněl melo-
dickými tóny skupiny Klíč kvartet a jejich balady a skvělé vokály si zís-
kaly srdce všech přítomných. Na dalším koncertě uvítal zcela vyprodaný 
sál písničkáře Pavla Dobeše s kytaristou Tomášem Kotrbou. K radosti 
všech zazněli i chronicky známé písničky jako Jarmila, Zpátky do tre-
nek, Pražce... Datum 22. října bylo spojeno s křtem nového CD sku-
piny Nezmaři Stopy bláznů. Jihočeská pohoda s krásnými melodiemi 
ovládla celý sál a spokojení návštěvníci si bouřlivým potleskem vynu-
tili řadu přídavků. Říjnovou hudební nabídku zakončil pořad Ozvěny 
Porty – všichni účinkující získali ocenění na letošní Portě 2014. A tak 
skupiny Choroši, Šeginy a písničkář Zdeněk Barták + Honza Adam-
čík všem dokázali, že Porta stále žije!

Měsíc listopad zahájila ve velkém stylu skupina Hop Trop. Humorné 
historky, které v podání Jardy Samsona Lenka pobavily i rozesmály 
a notoricky známé písničky si zazpívali všichni přítomní. Skvělá nálada 
se nesla celým večerem a spokojené tváře odcházejících hovořily za vše! 
Ve středu 12. listopadu byl dán prostor jihočeskému bluegrassu v podá-
ní skupiny Sem Tam. Výborné instrumentální výkony doplněné čis-
tými vokály byly zárukou příjemného večera. Týden nato se ve Mlejně 
po roční přestávce opět představil Radim Hladík a Blue Effect. Všichni 
si plnými doušky vychutnali muzikantskou lahůdku.

Čtvrtek 20. listopadu patřil všem příznivcům originální kapely Pat-
rola – Šlapeto... s pořadem Staropražské Vánoce, ve kterém zazněly 
romantické písně Karla Hašlera i upravené staropražské koledy. Všichni 
diváci, kteří program přijali s nadšením, byli skvělým sborem.

Prosincová programová nabídka patří špičkovým bluegrassovým 

kapelám. Třetího se představí plzeňský Cop a BlueGate, o den později 
si v kostele sv. Jakuba St. zazpíváme koledy s Irenou Budweiserovou, 
na desátého je pozvána kapela Luňáčci, aneb rodinný band z Týna 
nad Vltavou a závěr prosince je již dlouhá léta rezervován tomu nej-
lepšímu – vánočnímu dárku s modrou mašlí – kapele Roberta Křesťana 
a Druhé trávě!

Tečka za hudební produkcí roku 2014 bude opět v režii kapely 
Wanastowi vjecy. 

Ano, ve Mlejně se skutečně „semelou“ všechny hudební žánry a každý 
zájemce o kulturní zážitek si může vybrat dle svého gusta. A co napsat 
závěrem? Popřát všem dobré zdraví, veselou mysl, klid v duši..., ale to 
si povíme 7. ledna 2015 na tradičním novoročním koncertu skupiny 
Spirituál kvintet, který odstartuje novou kulturní sezonu 2015.

 Marie-Amunka Navrátilová, Klub Mlejn
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 o MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních 

podhledů, včetně víkendů, PECINA, tel. 235 510 096, 

602 954 461.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.

 o Provádím zednické a obkladačské práce, obklad

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

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 

plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 

Tel. 602 934 126.

 o Levné opravy praček. Prodej opravených, 

výhodné ceny i nových praček, myček, sušiček včetně 

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

 o Hodinový manžel, malování, štukování, 

kompletace nábytku. Tel. 603 305 211 Seher. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 

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

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

 o  INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER, tel. 222 961 238 

večer, 602 938 399.

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

 o Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít! Štuky, 

stěrky, laky, malba. Návštěva zdarma. Info tel. 606 227 390.

 o OPRAVY  AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283. 

 o Autodoprava – Praha 13, Iveco maxi, rychle,

levně,  i menší stěhování, odvoz starého nábytku. 

Tel. 602 817 588.

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE – ERBEN, opravy drobné 

i velké, rekonstrukce částečné i celkové, v bytech, 

domech i kancelářích, osvětlení, zásuvky, vypí-

nače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech, 

vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, 

v lištách či zasekání elektřiny do betonu, začištění 

omítek do původního stavu, kontrola stávající 

instalace, dotažení spojů, www.elektrikarerben.cz, 

tel. 604 516 344.

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

Tel. 211 148 037, 603 341 927.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,

malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o Opravy aut. praček – Liška. 30 let praxe, 

tel. 602 937 117.

 o Provádím opravy počítačů, připojení k internetu, 

správu počítačových sítí. Tel. 731 819 380, 

e-mail: opravycompu@seznam.cz.

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy

a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 

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

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

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 

byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 

podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 

malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 

mirsmit@volny.cz.

 o  ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 

MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 

TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 

Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-

latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 

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

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,

fl ádrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz.

 o Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na 

vaši kuchyň a vestavěné skříně, šuplíky pod linku, skříňky 

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

 o Daňová přiznání, vratky daně pro pracující 

důchodce, zpracování účetnictví, daňové evidence, 

mezd, zastupování na úřadech, dlouholetá praxe, 

přijatelné ceny. Tel. 737 669 687, Vyhnánková, 

mail: uctokv@seznam.cz.

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 

(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 

koupelny, WC), vč. hr. úklidu. Tel. 603 221 653. 

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 

Tel. 606 662 223. 

 o Elektropráce Rada, montáž, rekonstrukce, opravy, 

revize, rada.luk@email.cz, tel. 773 693 369.

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 

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

jirasek.servis@seznam.cz. 

 o MATRACE NA MÍRU DO 3 DNŮ, čalounictví. Prodej 

– molitany, koženky, popruhy, gumožíně, potaho-

vé látky, juta, líná a studená pěna, lepidla, plátna 

a jiné. Nízké ceny! Na Veselí 2, P-4, parkoviště před 

obchodem. Tel. 241 402 270, www.molitany.cz.

 o Stříhání psů, Neustupného 1838, u metra Luka. 

Objednávky na tel. 739 029 625.

 o !VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ! Odvoz starého nábytku 

k likvidaci. Vyklízení bytů, sklepů, pozůstalostí, bytových 

družstev atd... Stěhování od A-Z. Malířské práce. 

Tel. 773 484 056.

 o ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ a ČALOUNĚNÍ – MYTÍ OKEN 

A ÚKLID – nejlevnější mokré čištění v Praze 5. 

Profi  stroje. DOPRAVA ZDARMA! Tel. 774 357 072, 

www.mduklid.cz.

 o Kadeřnictví dámské, pánské, dětské. – 

Přecechtělova 2228, P-13. Nízké ceny – dámské krátké 

vlasy 300 Kč, pánské 120 Kč. Tel. 602 151 310. 

 o Instalatérské, obkladačské, zednické, sádro-

kartonářské práce, rekonstrukce. Tel. 603 184 081. 

E-mail: olaolda@volny.cz. 

 o Čistíme koberce, sedačky, postele ap. mokrou 

metodou profi  stroji. Ručně čistíme kožený nábytek, 

myjeme okna a podlahy. Zbavíme Vás špíny, prachu, 

roztočů, alergenů a skvrn různých původů. Rychle, kvalit-

ně a levně. Doprava Praha ZDARMA. Tel. 777 717 818, 

www.cistimekoberce.cz.

 o Nabízím Vám kadeřnické služby všeho druhu 

v prostředí Vašeho domova a dle vašich časových 

možností. Volejte 774 901 193.   

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, 

světel, jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, 

varné desky, rekonstrukce elektroinstalací. 

Tel. 604 794 209.

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 

řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243.  

 o Psí salon Píškova 32,Lužiny, tel. 603 890 000.

 o INSTALATÉR, TOPENÁŘ, ČIŠTĚNÍ KANALIZACE, 

VLASTNÍ PRODEJNA. TEL. 605 802 803, WWW.IKUZMA.CZ.

 o Hodinový opravář – nabízím práci všeho druhu 

u Vás doma nebo na chatě . Tel.777 317 278, 

www.hodinovy-opravar.cz 

 o Rekonstrukce koupelen, www.sadrokartony.webz.cz.

Tel. 732 129 822.

Služby

 
 

PRODÁVÁME A PRONAJÍMÁME 
NEJVÍCE NEMOVITOSTÍ 

NA PRAZE 5

Štefánikova 29, Praha 5

opravaaprodej chladničekamrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn.251612464,technik603466089

www.servis-chlazeni.cz

✁

       www.TVSERVIS.cz

OPRAVY PC DVD
 

733 311 747    733 608 454     v.siebert@volny.cz



tel. 235 011 229 • inzerce@p13.mepnet.cz • PROSINEC 2014 29

Inzerce

 o Pedikérka nabízí své služby. Přijedu i za vámi! 
Tel. 775 925 581.

 o Malířské, lakýrnické a zednické práce. Vyklízení 
domů, bytů, půdních prostor, sklepů a zahrad. 
Odvoz stavebních materiálů. Tel. 731 409 833.

 o Sdružení řemeslně-stavební, tel. 776 056 550, 3XM.eu.
 o Účetnictví, daňová evidence, mzdy externě 

i u klienta. Za rozumné ceny, kvalitně. Mám dlouholetou 
praxi. Tel. 725 562 738, www.uctoolga.cz.

 o KPK Zděnek Veselý – www.kpkpodlahy.cz.
Kladení podlahových krytin. Tel. 602 340 495.

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

 o ZAMĚŘOVÁNÍ A PASPORTIZACE bytů, domů. 
Tel. 724 304 603.

 o Ohlídám Vaše dítě kdykoliv. Jsem v důchodu. 
Tel. 241 431 479 – záznamník.

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

 o KUŘÁCI, ODVYKNETE AŽ NA 90 %! 
Tel. 224 214 617, 604 207 771.

 o Kvalitní výuka hry na klavír pro děti. Tel. 608 684 522.
 o Soukromé lekce angličtiny a němčiny. 

Tel. 733 363 404.
 o Sídlo pro s. r. o., místo podnikání OSVČ od 190 Kč za 

měs. Tel. 728 991 247, www.sidloprofi rmupraha.cz.
 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA – pro děti a dospělé. 

Vyučované obory: KYTARA, ZPĚV, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, 
ZOBC. FLÉTNY, KLAVÍR, KLARINET, HOBOJ. Výuka probíhá 
zábavnou a individuální formou. INFORMACE: Martina 
Dvořáková, dipl. spec., e-mail: radostnahudba@seznam.cz, 
tel. 602 646 628.

 o Zkušená učitelka doučuje angličtinu. Tel. 608 684 522.

 o Pronajmu byt 2+kk, 45 m2, Kettnerova, 50 m na 
metro B - Luka. 5 patro, po rekonstrukci, zařízený. 
Bez domácích zvířat, cena 13 000 Kč/měs. 
E-mail: milrosicky@seznam.cz nebo tel. 602 494 558.  

 o DRUŽSTEVNÍ BYTY: prohlášení vlastníka, převody 
bytů do vlastnictví, SVJ, družstevní právo. 
Tel. 724 304 603.

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

 o Garáž na Velké Ohradě, Pavrovského, uzavřenou, 
pronajmu. Tel. 602 668 742. 

 o Pronajmu samostatnou garáž, Archeologická, 
Lužiny. Uzavřený objekt, sklopná vrata. 16 m2, 1850 Kč/
měsíc. Tel. 603 272 004, mail: info@kalibrace.com. 

 o Pronajmu případně prodám garážové stání,  
Petržílkova 2570, stanice metra Hůrka. 1 500 Kč/měs. 
Vstup na karty. Tel. 602 328 974.

 o Pronajmu dlouhodobě garážová stání přímo u metra 
Hůrka, nájem + služby 1 200 Kč/měs. Tel. 607 753 091.

 o Poptávám parkovací stání na střeše garáží Nušlova. 
Tel. 724 169 521.

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

opravy audio, video, CD, DVD, ladění, čištění

777 606 707                 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 první cesta k vám 

ZDARMA

K dispozici dva kryté dvorce s celoročním provozem a čtyři antukové kurty

www.tenisstodulky.cz             Rezervace hracích hodin - tel. 606 270 999

Různé

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboardy | y|a|servis|ppprodeeeeeeeeeeejjjjjjjjjjjjjjjjj|||||||||||||ssssssssssssjjjjjjjjjjjjjeeeeezzzzzdddddddoooooooové
SERVIS LYŽÍ 299,- 

pppppppůjjjjjjčovn

 

 www.studio-ambra.cz

BALKAP, s.r.o.
23 let jsme tu s Vámi

Malířství   
Lakýrnictví                                                    

                       Madla na zábradlí
            Podlahy - Zednictví                   

ostatní pro byt a dům
www.balkap.cz

 tel. 777 70 80 35                        tel. 777 70 80 34

KADEŘN CTVÍ 

       STUD O  K  
Kateřina Etzlová

tel. 606 354 603

Brdičkova 1907/28, 155 00 Praha 5
E-mail: katkae@email.cz, www.studiokatka.cz

Prodej – koupě – pronájem

Byty
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 o Firma spravující bytové domy hledá spolehlivé 
spolupracovníky pro tyto pozice:
- Administrativní pracovník/ice
- Technik správy nemovitostí
- Údržbář nemovitostí 
Popisy pracovních pozic a kontaktní informace naleznete 
na: www.vasedomy.cz/zamestnani.html.

 o HLEDÁM ÚČETNÍ NA VPP nebo na zkrácený PP 
od 01/2015, nejlépe Nové Butovice. Pracovní doba volná. 
Nabídky posílejte mailem na info@euservis.eu. 

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. 777 228 091 - NEJLÉPE, 222 967 064 
251 615 428 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Zaměstnání

O NÍ OPTIKA  JL
v p ízemí o ní 
kliniky

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

KUPON NA SLEVU

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

www.elektroservisvolf.cz

účetnictví, daně, 
zastoupení v daňovém řízení

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

Trávníčkova 1777, 155 00 Praha 5

VŠECH TYPŮ
Montáž a opravy - Sítě proti hmyzu

Dodávkami (místní i dálková)

www.fakase.cz            pkase@quick.cz

Fa Kaše

Renovace cartridgí, prodej cartridgí,

   723 576 756

Dr. TONER

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

psychologie
Nadstandardní prostředí,
rychlé objednací termíny včetně víkendů,
dlouholetá praxe, přímá platba.
(Klienti VOZP mají péči hrazenou
zdravotní pojišťovnou.)

www.jencova.cz

Radovánky se zpívánky
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Praha 13 má vlastní armádu
Tisková zpráva z Prahy 13 (31. prosince 2014)

Přišel zase čas na vydání seriózní tiskové 
zprávy. Protože mezinárodní situace v Evropě 
a ve světě je stále komplikovanější, rozhodla 
se Praha 13, že si pro jistotu zřídí vlastní armá-
du. Zájemců o velitelská místa je vždycky 
dost, takže brzy na jednoho vojína připadli 

čtyři důstojníci. Aby se to srovnalo, bylo po-
třeba začít s náborem mužstva už ve školách. 
Kluci mají ke zbraním tradičně dobrý vztah 
a většina má v počítačových hrách nastříleno 

více než kdekterý veterán. Výzbroj bylo 
vzhledem k napjatému rozpočtu potřeba po-
řídit co nejlevněji. S loďstvem z plastových 
lahví již máme zkušenosti a přeměna kanoí 
pomocí vhodného vrtáku na ponorky byla 
také snadná. Nepříliš úspěšně dopadl pokus 
o náhradu letectva balónovým vojskem. Přes-
tože balónků bylo nakoupeno opravdu hodně, 
natěšení čekatelé na první let se nevznesli ani 

o centimetr. A bylo to velké štěstí, protože 
když myči umyli zamýšlenou přistávací plo-
chu na střeše radnice, zjistilo se, že je skle-
něná. Takže mohlo dojít k pěknému neštěstí.
A začal výcvik vojsk. Říká se: Těžko na cvičišti, 
lehko na bojišti. Po zkušenostech z výcviku, 
při kterém armáda utrpěla těžké ztráty, bylo 
však moudře rozhodnuto, že Praha 13 od pů-

vodních expanzivních cílů upustí a válku 
Bělorusku a Koreji vyhlašovat nebude. Armádu 
použije jedině v případě napadení, a to jen 
tehdy, bude-li okupant slabší. A o tom to je.
 Samohyb Trubka

válečný kompilátor a fabulátor  

První plavba válečné fregaty

Tankista nastupuje do tanku

Mladí vojíni se učí zacházet se zbraněmi

Vozidlo nejvyššího velení

Ponorka nenápadně operuje v rákosí 

Výcvik výsadkářů je drsný

Neúspěšný pokus o start balónové letky  

Smích je svátkem obličeje
 (Jan Werich)

Diváci pozorují maratonský běh a pan Novák se sází: 
„O kolik, pánové, že támhleten s tou červenou kravatou 
bude první?“ Pan Navrátil oponuje: „To sotva, to není krava-
ta, ale jeho jazyk.“

Policisté zastavili auto, protože za volantem seděl ber-
nardýn. „Zbláznil jste se?! Víte, co se mohlo stát,“ rozčilují se 
na vedle sedícího muže. „Já za to fakt nemůžu, stopoval 
jsem a tenhle jedinej mi zastavil.“

 Blondýnka v autoškole. Instruktor: „Teď přidejte plyn.“
„Co si o mně myslíte, že jsem blbá? Jsem v autě a ne 
u sporáku!“

Reklama: Není srst vaší kočičky dost hebká? Použijte 
aviváž! Ona zhebne.

Učitel říká žákům šesté třídy: „Jste tak slabí v matemati-
ce, že vás 60 % propadá.“ 
Přihlásí se Petr a říká: „Ale pane učiteli, tolik nás tady přece 
ani není.“

Nasedne totálně opilý muž do taxíku a povídá: „Prosím 
domů.“ „Můžete to nějak upřesnit?“„Do ložnice.“

„Tak co, Michale, jak dopadlo vysvědčení?,“ chce vědět 
maminka. „To je přece vedlejší, mami, hlavně že jsme zdraví.“

„Proč jsi vlastně opustila svého manžela? Vždyť jsi tvrdi-
la, že má něco, co tě k němu neodolatelně přitahuje?“
„To ano. Jenže on už to všechno do haléře utratil.“

„Zločin byl spáchaný v noci z pátého na šestého srpna,“ 
informuje podřízené náčelník.
„Promiňte, veliteli,“ hlásí se jeden z příslušníků. „Špatně 
jsem slyšel – v noci z pátého na kolikátého?“

Rybář sedí u řeky a dívá se na své pruty. 
Přichází známý, také rybář, a ptá se: „Je tady dobrá voda?“ 
„Bohužel znamenitá. Rybám se z ní vůbec nechce.“

Na rodičovském sdružení: 
„Paní učitelko, co můj syn Jiří Vomáčka, už se zlepšil?“
„Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko lépe.“

Potkali se dva hokejoví fanoušci a sdělují si novinky:
„Víte, že ten útočník Vaňura se chtěl z nešťastné lásky 
zastřelit?“
„Neříkejte! A jak to dopadlo?“
„Jako obyčejně, netrefil se.“

„Soudruhu Kohne! Pročpak jste v dotazníku neuvedl, že 
máte v zahraničí bratra?!“
„Ale pane vedoucí, můj bratr žije v Izraeli.“
„Správně Kohn, tak proč jste to tam neuvedl?“
„V zahraničí žiju přeci já! On je doma!“
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Kalendář akcí prosinec

Sobota 29. 11. • 8.00
Volejbalový turnaj o pohár kpt. Matýska v.v.
Fakultní základní škola Brdičkova, Lužiny

SDH Třebonice a ÚMČ Praha 13 vás zvou na další ročník 
volej balového turnaje amatérských smíšených družstev. 
Prezen ce 7.30 - 8.00 v tělocvičně školy. Závazné přihlášky 
a veškeré informace u Jaroslava Matý ska (tel. 607 613 652, 
235 011 239) nebo Martina Šmída (tel. 602 765 024, 
235 011 205). 

Sobota 29. 11. • 9.00
Setkání nemocných a starších obyvatel Prahy 13
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Farní charita Stodůlky spolu s římskokatolickou farností
sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách vás srdečně zve na další 
setkání. Zahájíme je v 9 hod. společným slavením mše svaté 
s možností přijetí svátosti nemocných, následovat bude 
společenský program.

Sobota 29. 11. • 9.00 – 15.00
Jarmark na Havaji
MŠ Havaj, Mezi Školami 2482, Nové Butovice 

Kolektiv MŠ Havaj vás srdečně zve na Havajský jarmark, kde 
si můžete nakoupit vánoční dárky pro celou rodinu, pochut-
nat si na domácím občerstvení, poslechnout si koledy a podí-
vat se na divadlo. Těšíme se na hezkou sobotu s vámi.

Pondělí 1. 12.
Červená stužka
Městská část Praha 13 

V rámci Mezinárodního dne boje proti AIDS opět proběhne 
osvětová kampaň spojená s finanční sbírkou. V Praze 13 ji 
tradičně zajišťují vybraní žáci 9. ročníku ZŠ Kuncova.

Pondělí 1. 12. • 10.00, 16.00 
Farmářské Vánoce 
Sluneční náměstí  

Od 10 hodin budou na Slunečním náměstí 
děti z mateřských škol se svými učitelkami zdobit vánoční 

stromeček. Každá mateřinka dostane od pana starosty 
jeden. Ty nejhezčí budou vybrány v 16 hodin. Potom už 
dojde na rozdávání dárků a zábavný doprovodný program, 
který navodí sváteční náladu a zároveň udělá hezkou tečku 
za letošními farmářskými trhy.

Pondělí 1. – pátek 12. 12.
České betlémy – výstava 
Atrium radnice, Sluneční nám. 13  

Zveme vás na výstavu betlémů ze sbírky 
pana Vladimíra Glasera z Ořecha. Vernisáž proběhne 
ve středu 3. 12. od 17.00 v atriu radnice. V obřadní síni pak 
bude následovat pěvecké vystoupení  HUKOTu (HUdební 
Kroužek Ořech) a poté odborná přednáška Vladimíra Glasera 
na téma „Třešťské betlémy - světový unikát“.
Od 15. 12. bude výstava pokračovat v Penzionu U Barona 
Prášila v Ořechu (podrobnosti na www.orech.cz). Tradičně 

proběhne výstava také v řeporyjském kostele, a to 13. 12. 
odpoledne. 

Úterý 2. 12. • 10.00
Dílny s Ferdou 
ZŠ Klausova, Velká Ohrada

Dopolední program pro mateřské školy z Velké Ohrady.

Středa 3. 12.
Lučinka o Vánocích
Staroměstské náměstí

Také letos Lučinka představí středočeský folklor mezi jinými 
soubory v Praze na Staroměstském náměstí. Zatančí svá vá-

noční pásma, děti nově i tance převzaté od dospělých taneč-
níků. Přijďte podpořit malé tanečníky a užít si vánoční 
atmosféru v historickém centru Prahy. 
Více na www.fslucinka.wz.cz.

Čtvrtek 4. 12. • 11.00 
Vánoční odpoledne v Lukáši
Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746

Zveme všechny seniory i neseniory na vánoční odpoledne, 

které je spojeno s rozléváním vánočního punče, výrobou 
adven tního věnce, vánočních dárků a na závěr s rozsvícením 
vánočního stromku. Mezi 11.00 - 14.00 můžete začít obědem, 
na kterém bude rozléván vánoční punč. Od 14.00 do 16.00 
hod. bude probíhat program „Pojďme si vyrobit adventní 
věnec a dárky pro sebe nebo pro své nejbližší“. Po 16.00 ho-
dině pak na zahradě rozsvítíme náš vánoční smrk „malého 
Lukáše“. Připijeme si punčem a zazpíváme koledy. 

Čtvrtek 4. 12. • 18.30
Mikulášský koncert 
Základní umělecká škola Stodůlky, K Brance 72/2

Srdečně vás zveme na koncert, který se bude konat v sále 
naší školy.

Čtvrtek 4. 12. • 19.00
Slavnostní koncert Carminy Vocum 
České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

Srdečně zveme všechny příznivce a ctitele vokální hudby 
na koncert smíšeného pěveckého sboru Carmina Vocum. 
Členové sboru tímto vystoupením chtějí vzdát hold sbor-
mistryni Draganě Novaković-Vitas u příležitosti jejího dese-
tiletého působení v čele sboru a vyjádřit vděčnost za její 
obětavou práci. Pod jejím vedením se sbor zúčastnil mnoha 
koncertních vystoupení, a to jak tuzemských, tak i zahranič-

ních. Jako hosté vystoupí houslistka Markéta Janoušková 
a kytarista Vladimír Hájek.

Sobota 6. 12. • 9.00
Vánoční Notorcup 2014
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Zveme vás na další ročník oblíbeného turnaje v malé kopa-
 né, letos opět hraný v adventním čase. Přihlášky a více 
infor mací na marazdansky@seznam.cz, tel. 602 226 624.

Sobota 6. 12. • 13.00 
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727

Sbor dobrovolných hasičů Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně 
zvou všechny děti i jejich rodiče na Mikulášskou nadílku. Pro 
všechny je připraven mikulášský program, pro děti dárečky 
a občerstvení. Od 17 hodin proběhne ve Spolkovém domě 
valná hromada SDH Stodůlky.

Neděle 7. 12. • 16.00  
Mikulášská nadílka pro děti 
Sportovní Hala Lužiny, Bellušova 1877/68

Na programu, který připravili cvičitelé SK Hala Lužiny, 
budou mikulášské soutěže zdatnosti pro děti, vystoupení 
dívek z rytmické gymnastiky a v 17.30 příchod Mikuláše 
a nadílka.
S sebou: malou rolničku na šňůrce (zavěsit na prst), spor-
tovní oblečení, obutí se světlou podrážkou (nebo návleky) 
i pro rodiče. Děti VŠO SK Hala Lužiny vstupné neplatí, 
ostatní děti včetně doprovodu 50 Kč/osoba. Akce je veřejně 
přístupná.

Pondělí 8. 12. • 8.00 – 12.00  
Den otevřených dveří v pondělí  
Základní škola Janského, Velká Ohrada 

Můžete si prohlédnout naše třídy a zúčastnit se výuky podle 
programu Začít spolu. V 17 hodin se bude konat v kinosále 
setkání s vedením školy, kde se můžete zeptat na vše, co 
vás v souvislosti se vzděláváním v naší škole zajímá. Infor-
mace na www.zs-janskeho.cz.

Úterý 9. 12 • 8.00
Tradiční pletení vánoček
FZŠ Mezi Školami

Ve FZŠ Mezi Školami nastanou předvánoční oslavy již 9. pro-
since, kdy ředitel školy Petr Vodsloň přizve starostu Prahy 13 
Davida Vodrážku k soutěžnímu klání v pletení vánoček. 
Soutěžit budou družstva tvořená žáky školy.
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Úterý 9. – pátek 12. 12. • 9.00 – 16.00
Vánoční výstava
Základní škola Mohylová 1963, Lužiny

Srdečně vás zveme na již tradiční Vánoční výstavu.

Středa 10. 12. • 16.30
Vánoční slavnosti 2014
FZŠ Mezi Školami

Zveme vás na tradiční Vánoční slavnosti. Čeká vás váno ční jar-
mark, vystoupení žáků školy v atriu, dražba vítězných tříd-
ních vánoček, sportovní vystoupení i občerstvení.

Středa 10. 12. • 16.00, 17.00 
Vánoční rozjímání 
ZŠ Klausova, Velká Ohrada

Představení žáků z divadelního kroužku O narození Ježíše 
Krista, v 17.00 začne tradiční jarmark.

Čtvrtek 11. 12. • 8.30 – 16.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová 1963

Využijte možnosti prohlédnout si naši školu a získat odpo-
vědi na všechny své otázky. Připraveno je i odpolední setká ní 
s rodiči.

Čtvrtek 11. 12. • 13.00 – 18.00
Komisař Vrťapka
Městská knihovna Lužiny, Archeologická 2256

Knihovna Lužiny (OC Lužiny, 3. patro) a nakladatelství Mor-
kes vás srdečně zvou na vánoční zábavnou akci pro děti od 6 
do 12 let (v případě sourozenců i mladší). Těšit se můžete na 
vánoční dílničky, detektivní soutěže, kreativní hry, divadelní 
představení, dětské koutky a mnoho dalšího. Chybět ne-
bude ani vánoční občerstvení a prodejní stánky s originál-
ními dárky. Vstup zdarma. Více na www.vrtapka.cz.

Čtvrtek 11. 12. • 17.00
Adventní program
Městská knihovna v Praze − pobočka Stodůlky, 
Kovářova 1615

Děti z dramatického kroužku ZŠ Mládí vystoupí s adventním 
programem. Vstup volný.

Čtvrtek 11. 12. • 18.00
Vánoční koncert
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13  

Představí se Dětský pěvecký sbor Klíček, flét-
nový soubor Notečka a smíšený sbor Sponte Sua.

Pátek 12. 12. • 17.00
Turnaj smíšených dvojic v badmintonu 
Základní škola Kuncova 

Nepropásněte tradiční předvánoční turnaj smíšených dvojic 
v badmintonu. Bližší informace podá ředitel školy 
na tel. 235 520 991 nebo na reditel@zskuncova.org.

Sobota 13. 12. • 10.00
Pohádkové dopoledne v Divadle VEŠkole 
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186 

Tentokrát si pro vás soubor Divadla Glans připravil „Vánoce 
na blátě” – veselou vánoční pohádku o tom, jak peklo 
chtělo dětem zkazit Vánoce. Jednotné vstupné 70 Kč 
(pokla dna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Na místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Bližší 
infor mace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 13. 12. • 17.00
Vánoce s Lučinkou
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4

Tančit pro vás bude celá dětská část souboru – přípravka, 
kominíčci, ševci i formani, k poslechu zahraje lidová muzika 

Praštěnka. Jako host vystoupí dětský folklorní soubor Jitřenka 
z Českého Krumlova. Lístky jsou již nyní v prodeji v KD Mlejn 
(www.mlejn.cz). Více na www.fslucinka.wz.cz.

Sobota 13. 12. • 19.30
Znovu poprvé a Třináctého na třináctce 
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice 

Srdečně zveme na poslední letošní koncert z cyklu Třinác-
tého na třináctce. Skupina Oboroh na něm poprvé v Praze 
představí své nové CD adventních písní s názvem Znovu po-
prvé. Doporučené vstupné 100 Kč, bezbariérový vstup. Místa 
si můžete rezervovat do 12. 12. na 13na13@centrum.cz. 
Více na www.trinactnatrinact.blog.cz. Koncerty cyklu dlou-
hodobě podporují Ministerstvo kultury ČR, Městská část 
Praha 13, nadace Život umělce a Český hudební fond.

Neděle 14. 12. • 13.30
Vánoce s Baltíkem
FZŠ Trávníčkova

TIB, občanské sdružení pořádá přehlídku vánočních pro-
gramů, které děti naprogramovaly na kroužcích Baltíka. 
Nejlepší programy budou zaslány do celostátní soutěže. 
Přehlídka je přístupná veřejnosti. Více na www.tib.cz

Pondělí 15. 12. • 18.00
Předvánoční vystoupení Tanečního
a Hudebního studia Dukát 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Tanečnice a klavíristé se tradičně představí rodičům, známým 
i široké veřejnosti. V programu jako hosté vystoupí Natálie 
Housková, profesionální tanečnice a lektorka Tanečního stu-
dia Dukát; Marina Lastovina, interpret a skladatelka, lektorka 

Hudebního studia Dukát; Nikolaj Merzlikin, Taneční konzer-
vatoř Jaroslava Ježka, s hrou na ... - to je malé překvapení!

Pondělí 15. 12. – pátek 9. 1.
Výstava betlémů
Atrium radnice, Sluneční nám. 13 

Přijďte si prohlédnout výstavu betlémů zapůj-
čených občany Prahy 13.

Úterý 16. 12. • 17.00
Vánoční jarmark 
Základní škola Janského, Velká Ohrada 

Přijďte si nakoupit vánoční ozdoby a jiné drobnosti, posedět 
u vánočního punče a dalšího občerstvení nebo jen tak 
vychut nat atmosféru v adventní čas. V tělocvičně proběhne 
kulturní program, který žáci nacvičí během adventního zpí-
vání,  můžete se těšit i na vánoční tombolu. Výtěžek z pro-
deje dětských výrobků a občerstvení darujeme pro střed nictvím 
projektu Můj nový život onkologicky nemocným dětem. 
Více na www.zs-janskeho.cz.

Úterý 16. 12. • 18.30
Vánoční koncert 
Radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 13

Nenechte si ujít koncert Základní umělecké školy Stodůlky.

Středa 17. 12. • 16.30 − 17.00
Adventní zpívání v knihovně
Městská knihovna v Praze − pobočka Lužiny, 
Archeologická 2256

Zazpíváme si vánoční písně za hudebního doprovodu ukulele, 
houslí, flétniček a rytmických nástrojů. Vstup volný.

Středa 17. 12. • 18.00
Koncert sboru Carmina Nova 
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13

Přijďte si poslechnout vánoční koncert komorního smíše-
ného pěvec kého sboru Carmina Nova.

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

Proslulá halda Makču Pikču, tyčící se nad Nepomuckým ryb-
níkem v Centrálním parku, se již posedmnácté stane dějiš-
těm populárního Běhu za Ježíškem. Tento závod pořádaný 
stodůleckými atlety už k vánočnímu dění v naší městské 
části neodmyslitelně patří a každý rok se při strmém výběhu 
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na vrchol haldy utkává více 
než stovka účastníků. Malí 
i velcí sportovci tak budou 
mít znovu šanci přímo 
na Štědrý den změřit síly 
se svými kamarády, s vr-
cholovými sportovci a mož-
ná i s Ježíškem samotným. 
Závodníci se můžou regist-
rovat od 10 hodin přímo 
na úpatí slavné Makču 
Pikču, startovné se neplatí.

Čtvrtek 25. 12. • 17.00
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
Kostel sv. Jakuba St., Stodůlky 

Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba St. vás srdečně 
zvou na již tradiční vánoční koncert. Zazní nejslavnější dílo 
Jakuba Jana Ryby Česká mše vánoční, také uváděná jako 
mše Hej mistře nebo lidově Rybovka. Účinkuje Stodůlecký 
chrámový sbor s hosty a orchestrem, řídí Jiří Kubík.

Pátek 26. 12.
Vánoční procházka od metra k metru
Start – Smíchovské nádraží, zastávka tramvají směr 
centrum 

Klub českých turistů Praha–Karlov, oddíl TurBan, vás zve na 
turistický pochod, který pořádá již popáté. Nabízí tři trasy – 
– 21, 14 a 7 kilometrů – na které můžete na Štěpána vyra-
zit. Start: Smíchovské nádraží – 8.30 – 10.00 (trasa 21 
km), 10.00 – 12.00 (trasy 7 a 14 km). V cíli – u Restaurace 
u Perónu – čekáme účastníky od 11.00 do 19.00. 
Více na www.kct–praha–karlov–turban.webnode.cz. Po-
chod se koná za každého počasí. Na tomto pochodu budete 
také moci přispět do sbírky Víčka pro Kristýnku a do sbírky 
Brýle pro Afriku, jejichž sběrné nádoby budou na startu.

Pondělí 29. 12. – pátek 2. 1.
Evropské setkání mládeže v Praze
Centrum příprav – Kafkův dům, nám. Franze Kafky 3

Setkání pořádá francouzská komunita bratří z Taizé. Jde 
o 37. setkání mladých z celé Evropy, kteří se sejdou, aby se 
rozloučili se starým rokem při společné modlitbě. Pamětníci 
si jistě vzpomenou na poslední setkání v Praze, které bylo 
v roce 1990. Tehdy přijelo neuvěřitelných 80 000 účastníků. 
Během dne  budou mít účastníci program v centru Prahy 
a večer společnou modlitbu v hale v Letňanech. K programu 
se může zdarma připojit kdokoli z obyvatel Prahy. 
Více na www.taizepraha.cz, nebo v Kafkově domě.

Středa 31. 12. • 23.50
Silvestrovsko-novoroční Běh metropole 
Centrální park Prahy 13 – u kuželkárny 

Sportovní nadšenci všech věkových kategorií jsou srdečně 
zváni na poslední letošní sportovní akci v České republice - 

Silvestrovsko-novoroční Běh metropole - v podobě běhu 
(chůze) na čtyřkilometrové trati. Přijďte se aktivním pohy-
bem důstojně rozloučit se starým rokem a zároveň naplnit 
motto: Jak na Nový rok, tak po celý rok! Prezence je od 23.00 
do 23.40. Propozice najdete na www.czechbigman.cz, 
www.czechbigman.cz/propozice-zavodu-mc-praha-13. 
Více také na str. 11.

Neděle 4. 1. • 16.00
Tříkrálový koncert 
Kostel sv. Jakuba Staršího ve Stodůlkách 

Zveme vás na Tříkrálový koncert pěveckého sboru sv. Jiří 
z Vraného nad Vltavou. Sbor řídí Alfons Limpouch, na pro-
gramu budou koledy české i jiných národů. Tříkrálový kon-
cert zahájí Tříkrálovou sbírku, která proběhne tradičně 
v první polovině ledna.

Středa 7. 1. • 16.30 – 18.30
Den otevřených dveří 
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 
Mezi Školami 2475, Stodůlky

Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří. 

Středa 7. 1. • 17.00
Kolik barev má svět 
ZŠ Klausova, Velká Ohrada

Kolik barev má svět aneb Školička pro budoucí prvňáčky. 
Otevřené hodiny v prvních třídách pro rodiče předškoláků se 
uskuteční 5. – 9. 1. vždy 1.vyučovací hodinu.

DĚTSKÉ MINICENTRUM STODŮLKA
Živcových 14, Stodůlky

Úterý a pátky • 8.30 – 11.30
Dopolední blok – miniškolička (od 2,5 let)

Sobota 13. 12. • 10.00 a 15.00
Stříbrné rohlíčkování

Předvánoční setkání s pečením rohlíčků pro děti od 3 let bez 
rodičů. Cena 150 Kč. Rezervace na info@mcstodulka.cz. 

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

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

Sobota 1. 11. – středa 31. 12. 
Od barev podzimu do adventu – refektář

Výstava fotografií Romana Zuzáka zachycující barvy 
podzimu a kouzlo zimy 

Neděle 7. 12. • 17.00 
Druhý adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Představí se Panochovo kvarteto, na programu J. Haydn, 
F. Schubert a A. Dvořák.

Pondělí 8. 12. • 20.00
Vánoční koncert – kostel sv. Rodiny

Zveme vás na koncert Hornického pěveckého sboru Kladno 
pod vedením prof. Romana Makaria se sólisty Národního 
divadla.

Čtvrtek 11. 12. • 18.30
Vánoční koncert Daniely Radosa – kostel sv. Rodiny

Koncert sopranistky Státní opery Praha Daniely Radosa 
a jejích hostů.

Neděle 14. 12. • 17.00
Třetí adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Vystoupí dětský sbor Radost Praha a dívčí komorní pěvecký 
sbor Puellae pod vedením prof. Vladislava Součka.

Středa  17. 12. • 19.00 
Benefiční koncert šansonierky Zlatky Bartoškové 
– kostel sv. Rodiny

Klavír Jiří Toufar, housle Zuzana Grosmanová, hosté Kamila 
Moučková, Tomáš Pergl, Jitka Smutná, dětský pěvecký sbor 
Vrabčáci pod vedením Pavla Žura...

Neděle 21. 12. • 17.00 
Čtvrtý adventní koncert – kostel sv. Rodiny

Vystoupí orchestr Archioni Plus pod vedením Michala 
Macourka.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu domova pro 
nemocné seniory.

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STODŮLKY
Chlupova 1800

Středa 3. 12. • 15.00 – 16.30, 16.45 – 18.15
Čertovské odpoledne 

Přijďte strávit příjemné odpoledne společně s Mikulášem, 
andělem a hodnými čertíky v pekle… Těšit se můžete na vý-
tvarnou dílničku, drobné hry, pro odvážnější je připravena ná-
vštěva a prohlídka pekla, ale především na nadílku 
od hodného Mikuláše a anděla. Akce je určena pro děti od 1 
do 10 let. Cena 30 Kč. Rezervace a platby předem na recepci 
DDM Stodůlky. Akce je částečně dotována z grantu hl. m. 
Prahy.

Středa 10. 12. • 16.30
Korálkování pro děti do 10 let 

Cena dílny včetně materiálu je 30 Kč (akce je částečně doto-
vána z grantu hlavního města Prahy). Přihlášení je nutné 
předem na recepci nebo na: market.peterkova@gmail.com. 

Neděle 14. 12. • 18.30, 20.00
Vánoční besídka Belly Habibi 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky

Taneční skupina 
Belly Habibi, která 
již mnoho let 
úspěšně reprezen-
tuje DDM Stodůlky 
doma i v zahraničí, 
v minulém škol-
ním roce stihla 
ukořistit další 
cenné medaile. 
Nechte se zlákat 
hudbou dálek, překrásnými kostýmy a podívanou pro celou 
rodinu. Více na http://bellyhabibi.wbs.cz.
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Pátek 19. 12.
Vánoční show tanečních skupin AMF Dance a D.A.R. 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4, Stodůlky

Přijďte nasát vánoční atmosféru, podívat se na naše choreo-
grafie a na všechny naše tanečníky. Uvidíte ty nejmenší 
a jejich pokroky od začátku školního roku, ale také naše 
starší, už profesionální, tanečníky a jejich závodní choreo-
grafie. Připraveny jsou pro vás dvě představení.
Více na www.dar-dance.unas.cz nebo na facebooku. 
Vstupné 70 Kč. 

Dětská herna

Venku je chladno a vás to doma už nebaví? Chcete si jen tak 
hrát se svým synem/dcerou a jeho kamarády? Tak přijďte 
k nám do herny. Nabízíme útulné prostředí, mnoho hraček 
a her, možnost uvařit si kávu, čaj... Odpolední herna je pro 
děti do 10 let, děti do 6 let v doprovodu rodičů. Otevřeno 
máme v pondělí, úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin. 
Cena je 30 Kč/odpoledne nebo 300 Kč/12 vstupů.

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

FASTRACKIDS – CENTRUM ROZVOJE 
VAŠICH DĚTÍ
V Hůrkách 2145/1, Nové Butovice

Navštivte nové centrum rozvoje pro děti od 6 měsíců do 8 let. 
Ve FasTracKids děti rozvinou kreativní myšlení, naučí se vést 
tým, řešit problémy, uplatňovat znalosti a dovednosti v každo-
denním životě, získají komunikační a řečnické schopnosti 
a osvojí si i další nezbytné dovednosti současného světa.
Od listopadu otevíráme nové kurzy FasTrack Signing – znako-
vání (pro děti 1/2 – 2 roky) a FasTrack Music (děti 2 – 8 let).

Neděle 7. 12. a soboty 13. a 20. 12.
Kuchtíci v akci

Přijďte si zpestřit příchod Vánoc speciálními vánočními 
kurzy vaření. V sobotu od 9.30 do 12.30 pro děti 5,5 – 
11 let, v neděli od 10.00 do 12.00 pro děti 3 – 5 let. 
V sobotu 13. 12. navíc organizujeme i přednášku pro rodi če 
(i ostatní zájemce) o výživě dětí s výživovou poradkyní Margit 
Slimákovou. Programovou náplň kurzů a přihlášky najdete 
na www.varenisdetmi.cz.

Sobota 13. 12. • 14.00 – 18.00
Vánoční zábavná párty

Pečení perníčků, vánoční třpytivé účesy, třpytivé tetování, 

korálková dílnička, zpívání, soutěže… V 15.00 děti roztančí 
kouzelný vánoční skřítek! Vstupné je dobrovolné.

Více informací o našich programech a rezervace 
termínů ukázkových hodin na www.FasTracKids.cz, 
tel. 604 815 472.

KLUB NA HRANÍ 
MÁLINKA
Vidoulská 760/6, Jinonice 

Klub na hraní Málinka nabízí od pondělí do pátku vždy 
od 8 do 17 hodin jednorázové i trvalejší hlídání dětí (i cizinců) 
ve věku 2 – 6 let. Dle vašich potřeb, rodinné zázemí, komu-
nikaci v angličtině a němčině.

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

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

Možnost návštěvy kostela sv. Prokopa a volného vstupu 
do prostor Komunitního centra se nabízí v pondělí 9.00 – 
11.00, 14.00 – 17.45, úterý 18.00 – 21.00 a ve středu 9.00 
– 11.00, 13.00 – 15.00. Rádi odpovíme na vaše dotazy, na-
bídneme šálek kávy nebo čaje, knížku z farní knihovny nebo 
křesťanský časopis. 

Neděle 21. 12. 
Betlémské světlo 

Betlémské světlo uvítáme v závěru večerní bohoslužby 
kolem 19.00 v kostele sv. Jakuba St. Odtud pak vyjde 
světelný průvod, ke kterému se můžete připojit v Centrálním 
parku. Průvod bude ukončen v Komunitním centru sv. Pro-
kopa. Betlémské světlo si budete moci vyzvednout v Komu-
nitním centru až do 21.00.

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

Pondělky • 14.30 – 16.00
Lekce keramiky 

Pro děti od 4 do 12 let, cena je 750 Kč za průkazku na 12 lek-
cí (průkazka je přenosná) nebo 80 Kč za jednorázovou ná-
vštěvu kroužku. Na lekce je možné se přihlásit i v průběhu 
roku v čase lekce, na p-v-c@seznam.cz nebo na telefonní 
číslo 722 533 301 (Kateřina Hrbková). 

Úterky • 9.30 – 11.30
Otevřené společenství maminek na mateřské dovolené

Vítáme i nové maminky, které se s námi chtějí scházet, 
společně se modlit a sdílet navzájem své radosti i bolesti.

Veškeré aktivity Prokopského volnočasového centra budou 
probíhat v nové klubovně – bývalé garáži, která má vchod 
z parkoviště KC. Více na www.centrumbutovice.cz/zivot-
farnosti/prokopske-volnocasove-centrum.

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

MATEŘSKÉ CENTRUM 
PROKŮPEK
Dům sociálních služeb Lukáš, 
Trávníčkova 1746 

Pátky 5., 12. a 19. 12. • 9.30 – 11.30 
Herna pro děti se cvičením

Dopolední program pro děti do 3 let a jejich rodiče − říka-
dla, pohybové a hudební aktivity i výtvarné tvoření. Stále 
hledáme nové posily týmu pro vedení páteční herny a ma-
teřského centra. 

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

Přijďte si vyzkoušet 
přípravu zdravějšího 
vánočního cukroví – 
s použitím suše ného 
ovoce. Prosíme o při-
hlášení předem u MDS. 
Od ledna pokračují By-
linky každý čtvrtek 
na novém místě, info:
www.mcprokupek.cz.

Sobota 13. 12. • 15.00 – 18.00 
Vánoční besídka se zpíváním koled pro rodiny s dětmi   
Restaurace třebonického pivovaru 

Přijďte si zazpívat koledy se Zuzkou Světlíkovou. S sebou: 
cukroví či jiné dobroty, kdo má své hudební nástroje a každé 
dítě 1 neoznačený dárek pro kamaráda pod stromeček. Pro-
dej originálních dárků – keramiky, knih a bylinek. Počet 
míst je omezen, prosíme o rezervaci předem – sms na tele-
fonní číslo 775 690 806. Více na www.pivovartrebonice.com.  

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

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka - křesťanské centrum Luka, 
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt 9 – 12 hod. Přihlášení předem 
není nutné.

Pondělky a úterky – téma měsíce je advent – říkanky, 
výtvarka, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne od 10.30 navíc:  
  9. 12. kazatel David Novák – Úcta k rodičům
15. 12. povídání o Vánocích s výměnou receptů 
Středy – 9.30 – pohybové nebo hudební okénko pro děti 
(s doprovodem dospělého) – střídá se co týden, 
10.30 – konverzační angličtina pro dospělé se Stacy Nofzinger 
– hlídání dětí zajištěno 
Čtvrtky – 9.30 − angličtina pro děti se Stacy, Mirkou 
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Kalendář akcí prosinec

a papou škem Petem, 10.30 – výtvarné tvoření pro děti 
Přejeme všem požehnané vánoční svátky.

Herna bude od 18. 12. do 4. 1. uzavřena. Více se o nás 
a o programu dozvíte na www.rybicky.13ka.cz.

SKŘÍTCI VE ŠKOLE – 
RODINNÉ CENTRUM 
PŘI ZŠ JANSKÉHO
Janského 2189, Velká Ohrada  

Na všechny akce se předem přihlašujte!
Pondělky – volná herna, cvičení pro těhulky 
Úterky – volná herna s hudební chvilkou, cvičení s miminky 
(od 3 měsíců), cvičení rodičů s dětmi, cvičení školkových 
dětí, bodystyling
Středy – orientální tance pro maminky s dětmi, volná herna 
Čtvrtky a pátky – volná herna

Sobota 6. 12. • 15.30
Mikulášská nadílka

Zábavné odpoledne pro děti s doprovodem, které zakončí 
příchod Mikuláše s čertem a nadílkou. Vstupné je 50 Kč.

Pátek 12. 12. • 16.00 − 17.30
Vánoční pečení

Modelování vánočních ozdob a cukroví z barevného těsta – 
poklidné předvánoční tvoření s koledami – pro děti s dopro-
vodem. Vstupné je 90 Kč.

Pátek 16. 1. • 16.00 − 17.30
Můj dům a všichni co v něm bydlí

Vytváření domečku metodou scrapbooking, který doplníme 
reálnými fotkami všech obyvatel vašeho domova (pokud si je 
přinesete), povídání a pohádka o tom, co je domov a rodina.
Pro děti v doprovodu, vstupné je 90 Kč.

Více informací, podrobný program s daty, časy i při-
hlášky na skritciveskole@email.cz, www.skritcipraha.cz, 
723 607 070 (K. Šrámková).

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

Neděle 14. 12. • 16.00
Dětská vánoční slavnost aneb děti dětem

Rodiny ze sboru Církve bratrské vás zvou na předvánoční 
slavnost. Uslyšíme krátké vánoční zamyšlení a v podání dětí 
netradiční divadélka na téma nadcházejících svátků.

Pondělky • 16.30 – 18.00 
Dětský klub Savana

Pro děti od 6 do 10 let. Hry, outdoorové dovednosti, výpra-
 vy, tábor... Více na www.klubsavana.webnode.cz. Vedoucí 
Martin Prchal, tel. 731 403 566, ava.prchal@volny.cz.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu Mládež

Pro zájemce ve věku zhruba 16 – 23 roků. 
Více na frantisek.duda@gmail.com. 

Čtvrtky • 10.30 – 11.20
Cvičení pro seniory

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

Pátky • 16.00 – 18.00
Robinson

Outdoorový klub pro děti od 9 do 13 let. Na začátku prosince 
tradiční „Vítání prvního sněhu“ na Jizerce – podívejte se 
na www.klubrobinson.cz. Vedoucí Daniel Jokl, 
tel. 724 841 722, daniel.jokl@volny.cz.

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

Neděle 30. 11. 
Rozsvítíme Vánoce

Blíží se Vánoce!

Happy Mondays − každé prosincové pondělí má vstup 
za korunu každý (až do 15. prosince 2014).

Pátek 5. 12. 
Po zoo chodí Mikuláš

Po celé odpoledne můžete v zoo potkat Mikuláše 
s doprovodem.

Neděle 7. 12. 
Děti za korunu

V rámci podzimní kampaně, ve které společně oslavujeme 
zařazení Zoo Praha na 7. místo mezi všemi zoologickými 

zahradami světa, zveme každého sedmého v měsíci do zoo 
děti jen za korunu!

Sobota 13. 12. 
Přilétla k nám zima

Ornitologická vycházka za zimními obyvateli Vltavy. 
Sraz v 8.30 u hlavního vchodu do zoo.

Sobota 20. – úterý 23. 12. 
Užijte si pohodové Vánoce

Zahřejte se během prohlídky zoo ve Vzdělávacím centru 
a vyrobte si drobnou vánoční ozdobu nebo přáníčko 
z pražské zoo.

Sobota 20. – úterý 30. 12. 
Živé Vánoce

Vyměňte stresující prosincový shon za klidnou vánoční 
atmo sféru plnou staročeských tradic v pražské zoo.

Neděle 21. 12. 
Nuru slaví 2. narozeniny 

Nejmladší gorilí mládě v Zoo Praha, sameček Nuru, dostane 
vánoční strom a dárky.

Středa 24. 12. 
Štědrý den v zoo

Přijďte se podívat, jakou nadílku připravíme zvířatům v zoo? 
Obdarovat je můžete i vy! 
Vaše dárky zvířatům převezmeme u hlavního vchodu 
do zoo.

Sobota 27. – úterý 30. 12. 
Kolovrátku, toč se

Užijte si klidnou vánoční atmosféru plnou staročeských 
tradic v pražské zoo.

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

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU

UMÍME SI PORADIT

VAŠÍM OBJEKTIVEM. Nebude to dlouho trvat a půlnoční obloha posledního dne 
v roce nám poskytne úžasnou podívanou. Minulý silvestrovský ohňostroj zachy-
tila svým fotoaparátem paní Markéta Dočekalová. Podaří-li se i vám udělat zají-
mavou fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce STOPu 
(stop@p13.mepnet.cz), rádi ji zveřejníme. Za všechny, které jste nám již zaslali, 
mnohokrát děkujeme.

Vybrané vlastivědné vycházky Pražské informační služby
 Ne 7. 12. ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle 
Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly 
před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se 
u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, 
E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky oněch barokních hradeb i už 
neexistu jící vojenský kostelík Panny Marie. Začátek akce v 10.00 před Bílkovou vilou 
(Mickiewiczova ulice 1). Cena 100/70 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
 Ne 7. 12. Z POHOŘELCE NA NOVÝ SVĚT BĚHEM ADVENTU.  Na vycházce se pro-
jdeme po Pohořelci i Hradčanech a vyhneme se turisticky rušným místům. Zabloudíme 
do okolí Lorety a na Novém Světě objevíme malebná zákoutí adventní Prahy s její mi křivo -
lakými uličkami. Začátek akce v 15.00 na zastávce tramvaje č. 22 Pohořelec (ve směru 
z centra). Cena 100/70 Kč. Marie Hátleová
 Ne 14. 12. OD HLÁVKOVA MOSTU NA NÁMĚSTÍ JANA PALACHA (nábřeží Ludvíka 
Svobody a Dvořákovo nábřeží). Asi 2,5 km dlouhá vycházka nás povede po pravobřežním 
vltavském nábřeží kolem významných budov a památek, jejichž pestrou historii si na vy-
cházce připomeneme. Začátek akce ve 14.00 na zastávce tram. č. 14 Těšnov. 
Cena 100/70 Kč. Pavla Lešovská
 Pá 26. 12. PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM. Během tradiční vánoční procházky 
poznáte nejvýznamnější stavby, které se v prostoru sídla českých králů a české státnosti 
nacházejí. Dozvíme se nejpodstatnější momenty více než tisícileté historie tohoto 
hradu, které jsou také momenty historie českého národa. Začátek akce ve 14.00 u sochy 
T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 100/70 Kč. Alexandra Škrlandová

Vyprodané vycházky a další podrobnosti naleznete na www.prazskevychazky.cz.
 Vlastivědný útvar Pražské informační služby, tel. 221 714 714, 221 714 161, vlastiveda@prague.eu

Také poslední letošní vydání přináší v rubrice Umíme si poradit pár užitečných rad. 
A protože Vánoce už klepou na dveře, zaměříme se na přípravu hezkých dekorací.

� V málokteré rodině chybí
adventní věnec. Výběr je značný,
ale ceny mnohdy také. Zkusíme si ho 
tedy vyrobit. Budeme potřebo-
vat slaměný korpus, čerstvé 
chvojí (smrk, stříbrná jedle, 
buxus, túje, chvojí z jalovce...), 
nejlépe zelený provázek 
(slabý drát), lepidlo nebo tavící 
pistoli, bodce na svíčky, materiál 
na zdobení a trochu fantazie. 
A jak na to? Nastříhané chvojí 
přiložíme ke korpusu a přichytíme 
provázkem. Vždy ve stejném směru vrst-
víme větvičky přes sebe a připevňujeme. Hotovo? To nejhorší máme za sebou a po roz-
místění bodců na svíčky začneme s pomocí lepidla nebo tavící pistole se zdobením. Teď 
dostane prostor fantazie. Můžeme použít sušené ovoce, ořechy, celou skořici, badyán, 

malé dekorace, stuhy... Nakonec dáme do bodců svíčky.

� Zdá se vám to pracné, ale přesto byste rádi každou adven t-
ní neděli zapálili jednu ze čtyř svíček? Tak zkuste vykouzlit něco 

zajímavého z perníkového těsta. Tady je vyzkoušený 
recept: 300 g moučkového cukru, 3 vejce, 125 g másla, 

200 g medu, 750 g hladké mouky, 1 lžička sody, tlučené 
perníkové koření (badyán, zázvor...). 

Poleva: 150 g moučkového cukru, 
1 bílek, 1 lžíce citronové šťávy. 

Druhý den z těsta vyválejte 
placku silnou 5 mm a vykro j-
te hvězdu, kometu, koste-

lík... Kalíškem od čajové svíčky 
vykrojte kolečka a do otvoru 

prázdný kalíšek vložte. Ihned po upečení těsto 
potřete rozšlehaným vejcem. Pak už jen na-
zdo bte, do kalíšků vraťte čajové 
svíčky a advent může 
začít. Do pečení a zdobení 
klidně zapojte i děti,
určitě se vám společné 
tvoření bude líbit.
 Eva Černá  

ý,
si ho 

l 

me
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Prosincová křížovka Čtenářská soutěž
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Tenisová škola Tallent nabízí 
kvalitní trénink se zaměřením 
na výuku tenisu pro děti z MŠ, 
ZŠ a mládež SŠ. V současnosti 
působí ve 40 střediscích v Pra-
ze, Brně, Plzni nebo Příbrami. 
Trénink pro všechny zajišťují 
trenéři ČTS a FTVS, prověření 
dlouhodobou spoluprací s teni-
sovou školou, s kladným přístu-
pem k dětem i tenisu. Kamarádi, kteří si dovedou udržet pozornost i respekt. Vyučuje 
se celoročně. Učíme i ... TAJENKA. Podrobné informace o termínech, místech ukázek, 
ale i samotných kurzech získáte na 777 260 262 nebo na www.talent.cz, případně 
na mailu info@tallent.cz.           

Poslední jméno spisovatele, které v tomto roce hledáme, nebude jistě těžké uhod-
nout. Byl to český spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. 
Narodil se v Malých Svatoňovicích v rodině lékaře. Svoji literární tvorbu zahájil před 
první světovou válkou, zpočátku tvořil se svým bratrem Josefem, který byl především 
malířem. Působil také jako redaktor v několika časopisech. Typickým znakem jeho děl 
je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných 
větných členů a rozvitých souvětí. Uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho 
zvláštností. Celkem sedmkrát byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu. Roku 
1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka. Pomohla vám nápověda 
ke zjištění jména a názvu knihy našeho světově známého autora?

V listopadu správně odpověděli ti, kteří uvedli Antoine de Saint-Exupéry 

a knihu Malý princ.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s 

v Galerii Butovice získává:

Věra Hrubá, Nové Butovice

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou: 

Marie Lišková, Stodůlky

Jiří Riesenthaler, Nová Kolonie

Matouš Chvojka, Lužiny

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kdy a kde proběhne slavnostní koncert Carminy Vocum? 
2) Co znamená latinská zkratka INRI?
3) Ve střední Evropě roste pouze jeden druh jmelí, jaký je jeho název?

Správné odpovědi na listopadové otázky: 
1) Jaké výročí oslavila v září Diakonie ve Stodůlkách?

Diakonie oslavila 20. výročí působení ve Stodůlkách.
2) Kdy a kde se bude konat Veletrh základních škol?

Veletrh škol se konal 25. a 26. 11. na radnici Prahy 13.
3) Jaké vyznamenání získala Zoo Praha?

Zoo Praha získala vyznamenání za záchranu koní Převalského.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Jana Svobodová, Stodůlky

Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. prosince na adresu redakce: 
Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13, na soutez@p13.mepnet.cz 
nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Petra Fořtová

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 20. prosince.
Adresa redakce: Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, Nové Butovice,
soutez@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Listopadová tajenka: VČETNĚ ODBORNÉ LITERATURY
Výherci: Bohuslav Rozboud, Stodůlky, Markéta Jurkovič, Velká Ohrada,
Lenka Průchová, Stodůlky
 připravila Petra Fořtová
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www.smart-byty.cz / 79 % prodáno

inteligentní bydlení energetická náročnost sk. B

= jen několik metrů od stanice metra

= kompletní občanská vybavenost bez nutnosti dojíždění 

=  jen 15 minut do centra Prahy nebo na letiště

= tři parky v docházkové vzdálenosti

= energetická náročnost budovy skupiny B

= ve stand. vybavení bytu VZT s rekuperací

= modulové bydlení (spojení bytů podle potřeb majitele)

= příprava technologií pro inteligentní ovládání bytu

= předprodej II. etapy projektu www.smart-byty2.cz

= pro více informací volejte zdarma 800 340 350

www.smart-byty.cz / Praha, Nové butovice / 75 % prodáno

Trigema a.s. / Explora Business Centre - budova Jupiter / Bucharova 2641/14 (showroom v přízemí budovy Explora - Jupiter), 158 00 Praha 5
(u stanice metra Nové Butovice), tel. +420 800 340 350, email: smart@trigema.cz / www.smart-byty.cz / byty.trigema.cz / www.trigema.cz


