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Zasedání zastupitelstva v I. pololetí 2011
Plánované termíny konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 13
na období leden – červen 2011 jsou 2. února, 13. dubna
a 22. června.

Zasedání zastupitelstva se konají v obřadní síni radnice
Městské části Praha 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice.

Zápis do prvních tříd
Termín zápisu do prvních tříd základních
škol Prahy 13 byl stanoven na čtvrtek
20. ledna od 13.00 do 18.00 hodin a na
pátek 21. ledna od 13.00 do 17.00 hodin.
Podrobné informace o všech základních
školách najdete na jejich internetových
stránkách, přístupných také ze sekce Škol-
ství na www.praha13.cz.

Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství

Změny ve vyplácení příspěvku na péči
Příspěvek na péči se poskytuje osobám zá-
vislým na pomoci jiné fyzické osoby za
účelem zajištění potřebné pomoci. Posu-
zují se čtyři stupně závislosti (I-IV), podle

toho, jak dotyčný zvládá úkony, přesně
stanovené zákonem. O příspěvku na péči
rozhoduje a příspěvek vyplácí příslušný
úřad obce s rozšířenou působností (tedy
i ÚMČ Praha 13).

Podle tzv. úsporného zákona, účinného
od 1. 1. 2011, který novelizuje zákon o so-
ciálních službách, se snižuje pouze příspě-
vek na péči náležející ve stupni I (lehká
závislost) osobám starším 18 let z částky
2 000 Kč na částku 800 Kč. Příjemci pří-
spěvku budou o této skutečnosti informo-
váni písemně. Všechny ostatní částky
příspěvku na péči zůstávají stejné.

Helena Hájková,

vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části
Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete
na internetových stránkách www.praha13.cz
v oblasti Samospráva nebo v Odboru kancelář starosty,
Sluneční nám. 13, Praha 13, 5. patro.

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
POTVRDILO
platnost volby jednotlivých členů zastupi-
telstva na základě ověření platnosti man-
dátů pro volební období 2010 – 2014

ZVOLILO
STAROSTU, jeho zástupce, členy rady a us-
tanovilo výbory a jejich předsedy, tajem-
níky a členy (více na str. 13)

VZALO NA VĚDOMÍ
navržené ustavení politických klubů zastu-
pitelstva na volební období 2010 – 2014
a jejich zástupce

ULOŽILO
Radě městské části Praha 13 předložit za-
stupitelstvu programové prohlášení rady
do 15. 3. 2011

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
SOUHLASILA
jako vlastník objektu, s výstavbou vstup-
ního pavilonu se šatnami v ZŠ Kuncova
1580 pro Gymnázium mezinárodních a ve-
řejných vztahů Praha, s.r.o., Kuncova 1580

SOUHLASILA
s předloženým záměrem rozšíření komuni-
kace V 71
a s výjimečně přípustným umístěním části
komunikace ve funkční ploše ZMK – zeleň
městská a krajinná

VYHLÁSILA
veřejnou zakázku na dodatečné plnění
v jednacím řízení bez uveřejnění, v souladu
s § 23 odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb.,
na Dodatečné plnění k veřejné zakázce No-
vostavba ubytovacího zařízení – Nový Kozel
formou výzvy k jednání jednomu zájemci,
spol. Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

SCHVÁLILA
- výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podána uchazečem KERT, s.r.o., Praha 5
a návrh smlouvy o dílo na akci Kompletní
úprava rozvodů vody, kanalizace a topení,
včetně stavebních oprav objektu zdravotnic-
kého zařízení Janského
- výběr nejvhodnější nabídky, která byla po-
daná uchazečem spol. IKON, s.r.o., k nadli-
mitní veřejné zakázce na Zajištění správy
a provozu sportovních a kulturních zařízení
včetně veřejných WC ve správě MČ Praha 13
a návrh mandátní smlouvy spol. IKON, s.r.o.
- výběr nejvhodnější nabídky, která byla
podaná uchazečem Blažek, s.r.o., k veřejné

zakázce malého rozsahu Zimní úklid komu-
nikací ve správě MČ Praha 13 a návrh
smlouvy o dílo
- výběry nejvhodnějších nabídek a návrhy
dodatků k prováděcím smlouvám, které
byly podány společnostmi VLTAVÍN HOL-
DING stav. podnik, s.r.o., SWIETELSKY sta-
vební, s.r.o. a Podzimek a synové, s.r.o.,
v rámci veřejných zakázek vyhlášených
formou jednacího řízení bez uveřejnění na
Dodatečné plnění k veřejným zakázkám na
zateplení objektů základních a mateřských
škol v MČ Praha 13 dle seznamu v příloze
materiálu č. 2, neboť nabídky obsahují
všechny součásti požadované zadavatelem
v zadávacích podmínkách
- výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou
zakázku na Dodatečné plnění k veřejné za-
kázce na zateplení objektu ZŠ při PedF UK, Br-
dičkova 1878, Praha 13, společnosti
PROMINECON GROUP, a.s., neboť nabídka
obsahuje všechny součásti požadované za-
davatelem v zadávacích podmínkách,
a návrh dodatku k prováděcí smlouvě č. 10
předložené spol. PROMINECON GROUP, a.s.

ZŘÍDILA
Komisi pro rozvoj a investice MČ Praha 13,
Komisi dopravy, Komisi bytovou, Komisi
pro životní prostředí, Komisi sociální
a zdravotní, Komisi bezpečnosti, prevence
kriminality a sociálně patologických jevů
Komisi škodní, Komisi pro likvidaci ma-
jetku, Umísťovací komisi pro Dům seniorů
Lukáš, Domov sv. Karla Boromejského
a Dům sociálních služeb Prahy 5, Komisi
pro sociálně-právní ochranu dětí

POVĚŘILA
funkcí oddávajícího všechny členy zastupi-
telstva
a
STANOVILA
a) všem členům zastupitelstva oprávnění

užívat závěsný odznak se státním zna-
kem při významných příležitostech a ob-
čanských obřadech dle § 76 a § 97 odst.
1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů

b) obřadní síň Úřadu městské části Praha
13 jako úředně určenou místnost pro
uzavírání manželství na území Městské
části Praha 13 v roce 2011

c) dobu pro uzavírání manželství na území
MČ Praha 13 v roce 2011 – konkétní ter-
míny najdete na www.praha13.cz v ob-
lasti Jak si zařídit – Manželství a rodina.

zpracovala Helena Šlitrová, OKS

Zprávy ze zasedání rady a zastupitelstva

Pražská plynárenská přijede za vámi
Pražská plynárenská, a.s. opět nabízí
služby mobilní obchodní kanceláře, kde si
můžete bez cestování vyřídit vše okolo
odběru zemního plynu, způsobu placení,
reklamace, atd.

Mobilní kancelář v dodávkovém auto-
mobilu s logem Pražské plynárenské,
a.s. bude k dispozici na Slunečním náměstí
u oční kliniky v následujících termínech:

4. 1. 2011 od 13.00 do 17.00 hodin,
1. 2. 2011 od 13.00 do 17.00 hodin,
8. 3. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin,

19. 4. 2011 od 9.00 do 13.00 hodin.

Služeb mobilní kanceláře mohou vy-
užít i občané přilehlých obcí
a částí Prahy.

Stanislav Paclík,

Pražská plynárenská, a.s.

Aktuality z radnice

Ověřování půjde rychleji
Díky rekonstrukci pracoviště ověřování v přízemí radnice, která skončila před Vánocemi,
se zvýšil počet přepážek pro ověřování podpisů a kopií dokumentů ze dvou na čtyři, což
urychlí obsluhu zákazníků.

Čekání na radnici se také můžete vyhnout tím, že se na přepážková pracoviště
předem objednáte prostřednictvím internetu. Přehled těchto pracovišť, rezervační
formulář a další podrobnosti najdete na www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit –
Rezervace termínů.

Aktuality z radnice
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Po podzimních volbách se změnilo ob-
sazení funkcí zástupců starosty. Změ-
nily se také jejich kompetence?
Ano, na základě koaliční dohody došlo po
ustavujícím zasedání zastupitelstva, na
němž bylo zvoleno vedení městské části,
k novému rozdělení oblastí, za které zodpo-
vídají starosta a jeho zástupci. Zástupce sta-
rosty David Zelený má na starosti bytovou
politiku, správcovské firmy, informatiku
a oblast školství. Zástupce starosty Petr
Zeman má nadále v kompetenci oblast ma-
jetku a oblast kulturní, tělovýchovné a spol-
kové činnosti. Oblast sociální péče
a zdravotnictví, dopravy a životního pro-
středí převzal nově zvolený zástupce sta-
rosty Aleš Mareček. Já jsem si ve své
kompetenci ponechal ekonomickou oblast,
investice a oblast územního rozvoje. Usta-
vující zasedání zastupitelstva také rozhodlo
o zřízení pěti výborů. Kromě výboru finanč-
ního a kontrolního, které jsou dány záko-
nem, jsme zřídili ještě výbor majetkový,
výbor pro evropské fondy a výbor pro vý-

příslušných podílů na společných částech
budovy a zastavěných pozemcích.

Na základě Prohlášení vlastníka budovy
a znaleckého posudku byly zpracovány zá-
vazné nabídky, které byly rozeslány všem
oprávněným nájemcům. Nájemce má právo
na akceptaci nabídky v šestiměsíční lhůtě
od jejího obdržení. Jakmile oprávněný ná-
jemce akceptuje nabídku a prokáže, že spl-
ňuje stanovené podmínky, připraví
realizátor prodeje k podpisu kupní smlouvu.

Prodej první části z prodávaných byto-
vých jednotek (včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a zasta-
věných pozemcích), na které byly zpraco-
vány znalecké posudky, schválilo
zastupitelstvo již 8. 9. 2010. Zbývající byty,
na které byly zpracovány znalecké posudky

chovu a vzdělávání, které
jsou poradními orgány za-
stupitelstva.

Přihlásil jsem se, že
mám zájem o koupi
obecního bytu, ve kte-
rém bydlím. Dojde
k prodeji bytů, i když se
změnilo zastupitelstvo?
Nemusíte mít vůbec
žádné obavy. Pokud splňu-
jete podmínky stanovené
usnesením Zastupitelstva
MČ Praha 13 č. 420 z 9. 12.
2009 (např. nejste dlužní-
kem na nájemném a služ-
bách po lhůtě splatnosti,
nevlastníte žádný objekt
k bydlení na území hlav-
ního města Prahy atd.), budete moci byt
odkoupit do svého vlastnictví. Prodej bytů,
který byl zahájen na základě rozhodnutí
předchozího zastupitelstva, bude dokončen
podle plánu. Je to i jeden z bodů koaliční
smlouvy, uzavřené po podzimních komu-
nálních volbách.

V měsíci červenci a srpnu bylo prove-
deno zaměření bytových jednotek včetně
společných prostor. Poté došlo ke zpraco-
vání „Prohlášení vlastníka budovy“
k reálnému rozdělení domu na bytové
jednotky, společné části budovy a neby-
tové jednotky. Prohlášení vlastníka bu-
dovy bylo po odsouhlasení Hlavním
městem Prahou vloženo do katastru ne-
movitostí. Následně byly zpracovávány
znalecké posudky na cenu bytu včetně

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Slovo šéfredaktora

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz

V únorovém vydání se na chvíli vrátíme do svátečních dnů a připo-
meneme si některé tradiční předvánoční a vánoční akce. Například koncerty, taneční vy-
stoupení nebo Vánoční výstavu v Základní škole Mohylová. Také vám prozradíme, na koho
se usmálo štěstí ve Vánoční soutěži na tržišti Luka nebo jak se vydařil loňský, v pořadí již
třináctý Běh za Ježíškem na Makču Pikču, jehož pořadatelem je atletický oddíl TJ Sokol
Stodůlky. Společně bychom mohli přijmout pozvání Klubu českých turistů Praha – Karlov,
který na druhý vánoční svátek připravil ve spolupráci s SK Motorlet Praha turistický po-
chod Od metra k metru. Ve čtvrtek 13. ledna startuje další ročník koncertního cyklu Tři-
náctého na třináctce a vy budete prostřednictvím stránek STOPu při tom. Eva Černá

Vážení čtenáři,
s potěšením vás vítám nad prvním STOPem
v roce 2011, do kterého vám za celou redakci
přeji zdraví, spokojenost, dobré vztahy a vese-
lou mysl. Budeme rádi, když vás náš časopis
alespoň trochu pobaví a poskytne vám po-
třebné informace. V tomto čísle vám předsta-
vujeme nově zvolené zastupitelstvo Prahy 13,
seznámíme vás s výsledky jeho ustavujícího
zasedání a přinášíme také první představy
znovuzvoleného starosty Davida Vodrážky pro

další volební období. Nepochybně vás zaujme
rozhovor s dalším místním obyvatelem – ře-
ditelem pražské zoo Miroslavem Bobkem, se
kterým si povídala redaktorka Eva Černá. V zá-
věru čísla zařazujeme třetí díl archeologického
seriálu - o nálezech z doby bronzové.

Od ledna jsme zvýšili náklad STOPu na
28 000 výtisků. Ani tento náklad zřejmě ne-
pokryje všechny nové obyvatele. Můžete nás
najít na webu http://stop.p13.cz. Děkujeme
za pochopení. Samuel Truschka, šéfredaktor

později, byly předloženy ke schválení na za-
sedání zastupitelstva 20. 12. 2010. Kupní
smlouvy pak budou uzavírány na základě
akceptací nabídek oprávněnými nájemci.
Podepsaná kupní smlouva se předkládá ke
schválení Magistrátu hl. m. Prahy. Po schvá-
lení a prověření splnění všech podmínek
je podáván návrh na vklad do katastru
nemovitostí.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”

STOP – Ročník XXI. – leden 2011 • Vychází měsíčně kromě července a srpna • Vydavatel:
Rada MČ Praha 13, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 58 • Registrace: MK ČR E 12088 • IČO:
00241687 • Redakce: Sluneční nám. 13, Praha 58, 158 00 • Tel.: 235 011 227, tel./fax: 251
619 236 • E-mail: stop@p13.mepnet.cz • Internet: www.praha13.cz.• Redakční rada:
Ing. David Vodrážka, Ing. Petr Bratský, Petr Zeman, PhDr. Samuel Truschka, Eva Černá • Šéf-
redaktor: PhDr. Samuel Truschka • Redakce a inzerce: Eva Černá, Hana Valíková, Mgr. Dan
Novotný • Grafická úprava a zlom: Mgr. Hana Bušková • Výroba: Service Marketing, s.r.o. •
Distribuce: Pavel Sirotek – firma SABINA • Uzávěrka tohoto čísla: 6. 12. 2010 • Za obsaho-
vou správnost příspěvků a inzerátů ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevra-
cejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěvky po stylistické stránce. • Toto
číslo vyšlo dne 27. 12. 2010 v nákladu 28 000 výtisků, 32 stran, ZDARMA.

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

Uzávěrka příštího čísla: 10. 1. 2011 Distribuce: 28. 1. – 4. 2. 2011

Informační zpravodaj Městské části Praha 13
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úterky 4., 11., 18. a 25. 1.• 18.00
Cestovatelská setkání – přednáškový cyklus
Vzdělávací centrum Zoologické zahrady
hl. m. Prahy
4. 1. Indie – Hynek Kmoníček (diplomat), 11. 1.
Severní Indie – Martin Hříbek (indolog), 18. 1. Kilimandžáro,
safari a fotbal – Rudolf Švaříček (CK Livingstone), 25. 1. Ma-
dagaskar – Eva Smržová (botanička). Vstupné 20 Kč. Více na
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.

úterý 4. 1.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – maminka
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Třeba má modré oči a nosí kalhoty? Je nejkrásnější na světě
a na mě se směje. Snadná práce i pro nejmenší ručičky, kte-
rým maminky rády pomohou. Barevné křídy a hadříky. Pra-
covní oblečení, přezutí a svačiny s sebou. Více na
www.mcprokupek.cz

středa 5.. 1.
Zahajujeme nové kurzy v Andělkách
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Znovu připravujeme hudební školu Yamaha, cvičení pro děti,
nový pohybově vydatnější dětský kurz Škatulata, hejbejte se,
angličtinu či výtvarku pro malé i velké, kurzy němčiny, špa-
nělštiny, ruštiny, zumbu a mnoho dalšího s hlídáním dětí.
Více na www. andelky.cz, hlásit se můžete na andelky@an-
delky.cz. nebo na tel. 731 475 481, 606 914 460.

středa 5. 1.• 15.00–17.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Více informací získáte na tel. 235 514 523.

středy 5. a 19. 1.• 16.00
Hrajeme si na školu
FZŠ Mezi Školami
Škola pořádá pro budoucí žáky 1. ročníku cyklus přípravných
dílniček Hrajeme si na školu. Program: 5. 1. Zima s angličti-
nou, 19. 1. Písnička a hry. Děti se mohou zúčastnit jednotli-
vých dílniček i celého cyklu. Více na www.fzsmeziskolami.cz,
251 613 247, 251 619 150.

čtvrtky 6. a 13. 1.
Hrajeme si na školáka
FZŠ Trávníčkova 1744
Zveme všechny rodiče s budoucími prvňáky k účasti na set-
kávání s paní učitelkou. Program: 6. 1. - Na Tři krále o krok
dále, 13. 1. - Zimní radovánky. S dětmi si budou hrát na školu
paní učitelky budoucích 1. tříd. Informace podá Zuzana No-
váková, zástupkyně ředitele.

čtvrtek 6. 1.• 17.00
(Pod)večer tříkrálový
Prosaz, o.s., Kodymova 2526
Byli tři? Byli opravdu
králové? Kde se vzal
svátek Tří králů?
A víte, že někde se Vá-
noce slaví až v tento
den? Přijďte na tříkrá-
lový (pod)večer a do-
zvíte se více! Součástí
programu je posezení u kávy/čaje a drobné pohoštění.
Vstupné je dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč). Kon-
takt: Hana Karasová, tel. 777 701 802, poradna@prosaz.cz,
www.prosaz.cz.

pátky a soboty 7. a 8. 1., 14. a 15. 1., 21. a 22. 1.
a 28. a 29. 1.• vždy od 17.30, 18.00 a 18.30

Večerní procházky po zoo
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
První termín od 17.30 je vyhrazen pro rodiče s dětmi, kterým
přizpůsobíme i výklad. Ostatní termíny jsou určeny věkem
dospělým návštěvníkům. Je nutné se předem objednat na
tel. čísle 296 112 230 nebo na pr@zoopraha.cz. Více na tel.
296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz, www.fa-
cebook.com/zoopraha.

sobota 8. 1.
Tři králové
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Připojte se i vy k putování Tří králů, kteří nesou dary nejenom
pro Ježíška. Rozlučte se s Vánocemi a vánoční výzdobou
v zoo. Více na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoo-
praha.cz, www.facebook.com/zoopraha.

sobota 8. 1.• 10.00–14.00
Drátenické šperky
Klub lidové tvorby, Janského 2370
Lektorka Alena Samohýlová. Přineste si drát 0,8 - 1 mm, ští-
pačky, kombinačky. Kurzovné je 120 Kč. Přihlášky u pí. Jaro-
šové tel. 257 325 439 nebo na
Drahoslavajarosova@seznam.cz.

sobota 8. 1.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ prof. Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Odpolední program zahájíme vystoupením Divadla Glans.
Uvidíte Tři pohádky na dobrý den (pro děti od 3 let). Vstupné
jednotné 55 Kč. Prosíme o včasný příchod do divadla.
Od 16 hodin bude Korálková tvořivá dílna. Poplatek 10 až 35 Kč
podle toho, co budete dělat. Na místě bude možno zakoupit
malé občerstvení. Další informace na www.fzs-chlupa.cz.

pondělí 10. 1.• 9.00
Baby signs
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Už jste někdy přemýšleli o tom,
co vám chce vaše nemluvně
říci nebo proč pláče? Znaková
řeč pro slyšící batolata je
snadný a přirozený způsob, jak
se dorozumět s vaším dítětem
ještě před tím, než je schopné
mluvit. Kurz (6 hod.) stojí 720 Kč,
je nutné ho předplatit. Přihlásit se můžete na 728 003 280,
irena.smatlak@gmail.com. Více na www.andelky.cz.

pondělí 10. 1.• 10.00
Angličtina Go Kids
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Pro děti ve věku 6 - 18 měsíců. Kurz bude rozdělen do tří
částí po dvanácti lekcích. Kurzovné na 12 hodin je 2 300 Kč.
Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 16. 12.– pondělí 31. 1.
Vánoční prodejní výstava obrazů Larissy Ruzyak
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Celý výtěžek z prodeje obrazů bude věnován na pomoc
dětem s těžkými vadami sluchu a zraku. Návštěvní den: ne-
děle 9.30 – 12.00 hod. (nebo jindy po předchozí dohodě na
tel. 251 610 850).

pátek 31. 12.• 19.00
Silvestr 2010
Restaurace Nová vyhlídka, Suchý vršek 2122
Chcete prožít příjemný konec letošního roku? Pak si nenechte
ujít Silvestrovskou oslavu v Nové vyhlídce. Jako každoročně
tu máme tradiční silvestrovské disko s hudbou od 80. let.
O skvělou muziku se postará DJ Kolda. Vstupenka v ceně
500 Kč za osobu zahrnuje i velmi lákavé menu – např. večeři,
slané pečivo, jednohubky, sekt na novoroční přípitek... Pro-
dej místenek do 28. 12., jejich rezervace na tel. 777 871 672,
235 514 930.

sobota 1. 1.• 13.00
Novoroční polétání
Centrální park Prahy 13
Na Nový rok přesně ve 13 hodin se již tradičně setkají všichni
nadšenci a zájemci o létání a společným polétáním oslaví Nový
rok. Akci pro vás připravili letečtí modeláři z DDM Stodůlky
v Centrálním parku před bývalým domem dětí. Vstup volný.

úterky 4., 18., 25. 1. a 1. 2.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – maminka
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Témata budou maminka, sněhulák, čepička, ptáčci.
Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou.
Více na www.mcprokupek.cz.

Kalendář akcí ledenKalendář akcí
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pondělí 10. 1.• 15.30–17.30
Školní zralost - přednáška
Církevní mateřská škola Srdíčko (třída Žabky),
Podpěrova 1879/2, Lužiny
Sdružení rodičů CMŠ Srdíčko vás v rámci pravidelné akce
"Káva od srdce" zve na přednášku o školní zralosti. Přednáší
Hana Imlaufová, speciální pedagog předškolního poradenství.
Řeč bude o tom, jak poznáme, že je dítě na nástup do školy
připravené, o výběru vhodné základní
školy a o tom,co nabízejí alternativní
školy. Více na www.cms-srdicko.cz.
Alternativní program pro děti zajištěn.
Vstupné dobrovolné.

pondělí 10. 1 - 7. 3. • 19.00–21.45
Večerní kurzy Alfa
Komunitní centrum sv. Prokopa,
Nové Butovice
Od 10. ledna budou každé pondělí probíhat
večerní kurzy Alfa - praktický úvod do křes-
ťanství. Alfu pořádá Římskokatolická far-
nost u kostela sv. Jakuba St., vedoucí kurzu je P. Angelo
Scarano, ThDr. Na Alfu je možné se přijít nezávazně podívat
třeba jen na úvodní večeři nebo i kdykoli během kurzu. Pře-
dem je ale potřeba se přihlásit (z důvodu zajištění večeře)
na tel. 251 618 893, 777 739 612, scarano@seznam.cz nebo
na adrese: P. Angelo Scarano, fara u kostela sv. Jakuba St, Ko-
vářova 21. Více na www.kurzyalfa.cz, www.centrumbuto-
vice.cz.

úterý 11. 1.• 9.30–12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
„Obyčejná“ mrkev jako pochoutka i lék. Přihlášení nejpozději
den předem - SMS na tel. 775 690 806.

středa 12. 1.• 12.00–16.00
Paličkování
Klub lidové tvorby, Janského 2370
Lektorka paní Šochová. Vezměte si paličky, herduli, perlovku,
špendlíky. Kurzovné 25 Kč za hodinu. Přihlášky u pí. Jarošové
na tel. 257 325 439 nebo na Drahoslavajarosova@seznam.cz.

středa 12. 1.• 16.00
Den otevřených dveří
Osmileté Gymnázium Nad Kavalírkou
Dovolujeme si pozvat zájemce o studium a jejich rodiče na
prohlídku školy a setkání s vedením, pedagogy a žáky gym-
názia. Podrobnosti najdete na www.kavalirka.cz.

středa 12. 1.• 17.00
Kurzy vaření na Svatém Prokopu
Restaurant Svatý Prokop, Velichovská 17,
Malá Ohrada
Škola vaření je krátkodobý kurz pro začátečníky i mírně po-
kročilé, kde se budete učit vařit nejen českou, ale i zahraniční

kuchyni, správně servírovat
jídla, připomenete si i staré
lidové zvyky. Kurzy budou
probíhat vždy 2. středu v mě-
síci. Jeden kurz bude trvat
3 - 4 hodiny, vždy od 17
hodin. Přihlásit se můžete na
rezervace@ svatyprokop.cz,
tel. 251 616 252, 602 375
188. Podrobné informace
najdete na
www.svatyprokop.cz.

středa 12. 1.• 18.00
Výroba skleněných svícnů
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Pro dospělé i větší děti. Vstupné 250 Kč. Hlásit se můžete
na andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481, 606 914 460. Více
na www.andelky.cz

čtvrtek 13. 1.• 8.00–17.00
Den otevřených dveří
FZŠ Trávníčkova 1744
Připravili jsme pro vás prohlídku školy, návštěvu výuky a od
16 hodin besedu s vedením školy. Školu je možné navštívit
kdykoli po předchozí domluvě. Bližší informace na tel.
251 091 650, 251 091 658, 603 420 513,
hanzal@zstravnickova.cz, novakova@zstravnickova.cz.

čtvrtek13. 1.• 17.00
Zimní výtvarná dílna
Prosaz, o.s., Kodymova 2526
Tentokrát budeme v klubu vyrábět svíčky z pravého vosku.
Ručně vyrobená svíčka zútulní váš domov a za dlouhých zim-
ních večerů zahřeje na těle i na duši. Součástí programu je
posezení u kávy/čaje a drobné pohoštění. Vstupné je dobro-
volné (doporučený příspěvek 20 Kč). Kontakt: Hana Kara-
sová, tel. 777 701 802, poradna@prosaz.cz, www.prosaz.cz.

čtvrtek 13. 1.• 17.00–18.30
Karneval
Tělocvična ZŠ Janského, Velká Ohrada
Karneval je určen předškolákům i školákům. Programem vás
budou provázet klaun a princezna, se kterými si zatancujete,
zazpíváte a zasoutěžíte. Vstupné 50 Kč. S sebou přezůvky,
masku a dobrou náladu.

čtvrtek 13. 1.• 19.00
Třináctého na třínáctce s bubeníkem Cainem
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice

Letošní první díl koncertního cyklu Třináctého na třináctce,
do kterého si východočeský písničkář a frontman skupiny
Oboroh Slávek Klecandr zve rozličné hudebníky, se chystá
na leden. Hostem večera bude Caine, bubeník legendární ka-
pely Znouzectnost, který se představí jako„osamělý písnič-
kář“. Vstupné je dobrovolné (doporučené 90 Kč) a vstup
bezbariérový. Doporučujeme si rezervovat místa, a to do
středeční půlnoci 12. 1. na adrese 13na13@centrum.cz.
Více informací najdete na www.trinactnatrinact.blog.cz.

pátky 14. a 21. 1.• 9.50
Seminář Správný psychomotorický vývoj miminka
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Vhodné pro rodiče kojenců do 8 měsíců i pro budoucí rodiče.
Vstupné je 150 Kč na každou část. Hlásit se můžete na an-
delky@andelky.cz, tel. 731 475 481, 606 914 460. Více
na www.andelky.cz.

úterý 18. 1. a čtvrtek 20. 1.• 19.00–20.00
Aqua aerobik Dámského klubu Linie, pololetní
kurzy
Bazén v Gymnáziu J. Heyrovského, Nové Butovice
Zápisy do pololetních kurzů únor – červen 2011 aqua aerobi-
ku pro ženy. Kurzy budou každé úterý nebo čtvrtek 20 - 21 hod.
Bližší informace na tel. 602 805 633, Hana Jenčová,
www.klublinie.atlasweb.cz.

středa 19. 1.• 15.30
Zimní Hry bez hranic
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Dětský den v zimě aneb nesedíme za pecí, ale proběhneme
se v parku. Pro děti od cca 1,5 roku, ale i předškoláky či malé
školáky. Symbolické vstupné 40 Kč za rodinu. Hlásit se mů-
žete na andelky@andelky.cz, tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 20. 1.
Epos o Gilgamešovi
Prosaz, o.s., Kodymova 2526
Nahlédněte do kultury starověké Mezopotámie a poznejte
Epos o Gilgamešovi – jedno z nejvýznamnějších děl světové
literatury. Přednáší ThDr. Petr Jan Vinš, odborný asistent na
Bernské univerzitě ve Švýcarsku a na Karlově univerzitě
v Praze. Součástí programu je posezení u kávy/čaje a drobné
pohoštění. Vstupné je dobrovolné (doporučený příspěvek
20 Kč). Kontakt: Hana Karasová, tel. 777 701 802,
poradna@prosaz.cz, www.prosaz.cz.

sobota 22. 1.• 8.30
Ornitologická vycházka
Zoologická zahrada hl. m. Prahy,
U Trojského zámku 120/3
Ornitologická vycházka s Pavlem Brandlem, kurátorem zoo
Praha, za zimními obyvateli Vltavy. Sraz v 8.30 u hlavního
vchodu do zoo Praha. Dalekohledy s sebou. Více na
tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.
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sobota 22. 1.• 9.00–12.00
Taneční soutěž
Sokolovna Jinonice, Butovická 100
Zveme vás na 6. ročník soutěže ve standardních a latinsko-
amerických tancích pro Hobby páry v kategorii dospělých
(16 - 34 let) a seniorů (od 35 let), kterou pořádá Taneční
škola Blanky Vášové. Více na www.tanecni.net.

sobota 22. 1.• 13.00–17.00
DCC Cup Praha 2011
Sokolovna Jinonice, Butovická 100
Taneční škola Blanky Vášové pořádá celorepublikovou soutěž
DCC Cup Praha 2011 již po šesté. DCC - dance clip club – je
výuka choreografií ze současných videoklipů. Více na
www.tanecni.net.

sobota 22. 1.• 18.30–22.30
Prodloužená pražských tanečních kurzů
Sokolovna Jinonice, Butovická 100
Přijďte na Prodlouženou pražských tanečních kurzů TŠ
Blanky Vášové. Uvidíte předtančení Old Stars teamu a zatan-
číte si všechny standardní a latinskoamerické tance, polku
nebo blues. Více na www.tanecni.net.

pondělí 24. 1.• 16.00
Vernisáž výstavy na téma O-tisky
Dům dětí a mládeže
Stodůlky, Chlupova 1800
Slavnostní zahájení výstavy bude
v oranžové části. Přijďte se podí-
vat na zajímavé práce dětí nejen

z výtvarných i tvořivých kroužků. Vystavené práce a fotogra-
fie budou zdobit prostory Domečku do konce února.

úterý 25. 1.• 17.00
Přijměte pozvání do knihovny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Připraveny jsou beseda s astroložkou Alenou Kárníkovou
a oblíbený cyklus Alternativní metody.
Více na tel. 235 514 523.

středa 26. 1.• 15.00–17.00
Dílničky pro šikovné kluky a holčičky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256
Více informací získáte na tel. 235 514 523.

čtvrtek 27. 1.
Přednáška k Památce obětí Holocaustu
Prosaz, o.s., Kodymova 2526
V tento den v roce 1945 byl osvobozen koncentrační tábor
Osvětim – Auschwitz. Poslední vězňové byli vyhnáni na po-
chody smrti a plynové komory, krematoria a vše, co mohlo
svědčit o hrůzných zločinech nacistů, bylo zničeno. O těchto
událostech bude hovořit Václav Diviš, učitel dějepisu a ředitel
Horské synagogy a Památníku v Hartmanicích. Právě přes
Hartmanice šel pochod smrti koncem dubna 1945. Součástí
programu je posezení u kávy/čaje a drobné pohoštění.
Vstupné je dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč). Kon-
takt: Hana Karasová, tel. 777 701 802, poradna@prosaz.cz,
www.prosaz.cz.

pondělí 24. 1.
Ukázkové hodiny angličtiny Mortimer – English
Club
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Ukázkové hodiny pro děti ve věku 2 - 3 roky od 10.00,
3 - 6 let od 17.00. Přihlaste se na andelky@andelky.cz nebo
na tel. 731 475 481. Více na www.andelky.cz.

úterý 25. 1.
Předsevzetí - po Vánocích začnu zdravě jíst či
hubnout
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22

Jak toto předsevzetí splnit, vám poradí MUDr. Lukášová.
Hlásit se můžete na andelky@andelky.cz, 731 475 481,
606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 27. 1.• 17.00
Hvězda pro hvězdičku
Obřadní síň radnice
Projekt Hvězda pro hvězdičku, jehož cílem je propojení
úspěšné a známé osobnosti s dítětem z dětského domova, je
dalším krůčkem ku pomoci dětem emocionálně a sociálně
znevýhodněným. Akci na podporu dětských domovů pořádá
již poněkolikáté občanské sdružení Peppermint. Také letos
vystoupí Petr Janda, Petra Černocká, Honza Kalousek nebo
Richard Tesařík. Na závěr večera dostanou děti z dětského
domova Planá u Mariánských Lázní povánoční dárky.
Vstupné je dobrovolné. Více na www.peppermint-cz.cz.

pátek 28. 1.• 10.00
Kurz první pomoci u dětí
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Vstupné 300 Kč, hlídání dětí zajištěno. Hlásit se můžete
na andelky@andelky.cz, 731 475 481, 606 914 460. Více
na www.andelky.cz.

sobota 19. 2.• 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Klub seniorek staré Stodůlky pořádá tradiční Dětský karneval
Čeká vás spousta zábavy, bohatá tombola. Masky jsou vítány.
Vstupné dobrovolné.

připravila Eva Černá
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Téma StopuTéma Stopu

Kam bude směřovat Praha 13?
Máme tu začátek nového roku a současně za-
čátek nového volebního období, takže je na
místě zhodnotit uplynulou dobu a zamyslet
se nad následujícími kroky. Uplynulý rok byl
velmi náročný a z hlediska realizovaných pro-
jektů velmi úspěšný. Budu jmenovat jen ty
největší akce: podařilo se nám dokončit vel-
kou rekonstrukci Kulturního domu Mlejn,
z čehož mám nesmírnou radost, uzavřeli jsme
náročnou revitalizaci šesti sídlištních vnitro-
bloků, vybudovali jsme nová parkovací místa
na Velké Ohradě, rozjeli jsme rozsáhlý pro-
jekt zateplení 15 školních budov, postavili

jsme několik nových hřišť, provedli důležité
úpravy v Centrálním parku,... a mohl bych
pokračovat dále.

Po podzimních komunálních volbách pro-
běhla jednání, ze kterých vzešla současná koa-
lice ODS, ČSSD a Občanské koalice Prahy 13.
Na základě koaliční dohody máme jednoho
nového zástupce starosty a nové složení rady.
Ustavující zastupitelstvo pověřilo nově zvole-
nou radu, aby do 15. 3. 2011 předložila za-
stupitelstvu programové prohlášení na
volební období 2010 – 2014, v němž budou
formulovány hlavní cíle vedení městské části
pro tato léta. Nechci nyní předjímat, jak
přesně bude programové prohlášení vypadat,
to bude předmětem mnoha jednání. Jsem
však přesvědčen, že i nadále zůstanou v plat-
nosti priority, které jsme měli v předchozím
období. Těmi nejdůležitějšími oblastmi na-
šeho zájmu budou nepochybně i v budoucnu
doprava, bezpečnost, životní prostředí a roz-
voj městské části. To ale samozřejmě nezna-
mená, že se chystáme zanedbávat školství
nebo sociální věci.

Abych se dostal ke konkrétním záměrům
pro následující období: Chceme pokračovat
v řešení situace s parkováním na sídlišti Velká
Ohrada. Připravujeme nyní výstavbu teraso-
vitého parkoviště u Základní školy Klausova.

Zasadíme se o rozšíření městského kamero-
vého systému na dalších problematických
místech. Budeme prosazovat dobudování Ji-
nočanské spojky a Radlické radiály. Na druhé
straně uděláme vše pro to, abychom omezili
výstavbu velkých staveb v intravilánu obce.

Chceme podpořit modernizaci sportovního
areálu Sokola ve Stodůlkách a v mezích mož-
ností pokračovat v rekonstrukci dalších hřišť
a sportovišť. Budeme intenzivně usilovat o rea-
lizaci projektu Domu seniorů, jehož výstavbu
připravuje hlavní město v místě dnešní autobu-
sové točny ve Stodůlkách. Termín zahájení

stavby bude dán
finančními mož-
nostmi hlavního
města, Praha 13
poskytne maxi-
mální součinnost,
aby u nás Dům se-
niorů mohl být co
nejdříve postaven.

Dokončíme
rozběhnutý prodej
obecních bytů
oprávněným ná-
jemcům, aby se
obyvatelé domů
mohli sami roz-
hodnout, jak
budou se svým
majetkem naklá-
dat a do čeho
budou investovat.
Já osobně budu

nadále prosazovat,
aby Praha 13 měla
vyrovnaný rozpočet
a nezadlužovala se.
V předchozím ob-
dobí jsme byli velice
úspěšní v získávání
prostředků z evrop-
ských fondů.
Budeme v tomto

úsilí pokračovat i nadále a hledat všechny
možnosti, jak doplnit naše zdroje vhodnými
dotacemi.

V neposlední řadě se zaměříme na další
rozvoj služeb úřadu pro veřejnost. Vždy jsem
říkal, že úřad má sloužit a co nejméně občana
obtěžovat. Měli jsme první Czech Point
v České republice a dále rozšiřujeme služby
poskytované po internetu. Občan se může
prostřednictvím internetu objednat
k návštěvě na několika pracovištích na kon-
krétní den a hodinu a nemusí pak čekat. Je
známo, že jedním z nejvytíženějších pracovišť
na radnici, kde se tvořily fronty, je přepážka
ověřování dokumentů a podpisů (tzv. vidi-
mace a legalizace). Proto jsme přistoupili
k přebudování a posílení tohoto pracoviště,
takže od nynějška jsou zde místo dvou přepá-
žek k dispozici přepážky čtyři, což by mělo
výrazně urychlit odbavení žadatelů o ověření.
Samozřejmě budeme i nadále sledovat po-
třeby občanů i moderní trendy a v rámci
možností budeme naše služby vylepšovat.

Rád bych vám popřál, abyste na úřad museli
chodit co nejméně, ale abyste byli v Praze 13
spokojeni a aby se vám tu dobře žilo. Do roku
2011 přeji hodně zdraví, pohody i pracovních
úspěchů.

David Vodrážka, starosta Prahy 13
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Ing. Vít Bobysud – ODS Ing. Radek Dlesk – TOP 09 Mgr. Soňa Dóžová – TOP 09 Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. – SZ RNDr. Miloš Gregar – ODS

Ing. Kateřina Helikarová – TOP 09 Věra Herzánová – ODS PharmDr. Lubomír Chudoba – ČSSD Ing. Lucie Inmanová – ČSSD Libor Jirků – TOP 09

Ing. Gabriela Kloudová, MBA – ODS Lenka Kotková, DiS. – TOP 09 Mgr. Antonín Krejčík – TOP 09 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. – ODS Petr Kužel, MBA – ODS

Mgr. Jakub Lapáček – TOP 09 Aleš Mareček – ČSSD Mgr. Eva Montgomeryová – ČSSD Ing. Jiří Neckář – ČSSD Ing. Vítězslav Panocha – OK P13

Zbyněk Pastrňák – ODS RNDr. Marcela Plesníková – SZ doc. Ing. Petr Praus, CSc. – TOP 09 Erika Prausová – VV Mgr. Olga Sedláčková – SZ

Pavel Sirotek – ODS Ing. Ladislav Strejček – KSČM Ing. Vojtěch Šeferna – TOP 09 Ludmila Tichá – ODS Jaromír Vacek – ČSSD

Ing. Eva Vítková – OK P13 Ing. David Vodrážka – ODS David Zelený – ODS Ing. Jan Zeman, CSc. – KSČM Petr Zeman – ODS

Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro volební období 2010-2014
ODS – Občanská demokratická strana, ČSSD – Česká strana sociálně demokra-
tická, SZ – Strana zelených a občané Prahy 13, KSČM – Komunistická strana
Čech a Moravy, OK P13 – Občanská koalice Prahy 13, VV – Věci veřejné
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Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl
odejít z místa ředitele Českého roz-
hlasu Online a šéfredaktora rozhlasové
stanice Leonardo? Přestala vás bavit
práce v rozhlase nebo jste jen zatoužil
po změně?
S pražskou zoologickou zahra-
dou, ale i se zoo ve Dvoře Krá-
lové nebo v Chomutově, jsem
spolupracoval už velmi dlouho.
Ostatně vystudoval jsem zoologii
a věnoval se popularizaci přírod-
ních věd… Když tedy odešel Petr
Fejk a bylo vypsáno výběrové ří-
zení na nového ředitele, byla to
ohromná výzva. Navíc přišla
v době, kdy jsem zvažoval, zda
a jakým způsobem vůbec v Čes-
kém rozhlase pokračovat.

K výběrovému řízení jste už musel jít
s určitou vizí, jakým směrem by se pod
vaším případným vedením měla praž-
ská zoologická zahrada ubírat. Co jste
nabídnul, že to zabralo?
Tvrdil jsem a říkám to dodneška,
že je nutné navázat na to, co zde
udělal doktor Fejk a udržet
úspěch zoo. Každý jsme samo-
zřejmě jiný a já jsem už ve svém
projektu kladl na některé věci
trošku větší důraz než on. Ze-
jména jsem chtěl a chci klást větší
důraz na prezentaci živočišných
druhů v souvislostech, přál bych
si, abychom zvířata představovali
jako individuality a také abychom
se víc věnovali projektům na
ochranu ohrožených druhů... Ale
myslím, že vedle koncepce sehrála
roli i moje dosavadní práce. Výbě-
rové řízení bylo složité a náročné
a jsem šťastný, že jsem uspěl.

Začátkem loňského roku nastoupil do funkce ředitele
Zoologické zahrady Praha Miroslav Bobek. Po roce jeho
působení jsme ho zašli malinko vyzpovídat.

Chci, aby lidé mohli vnímat jedinečnost

Do funkce ředitele jste jistě nastupoval
s určitými představami. Jaká pak byla
skutečnost?
Já si ještě pořád připadám jako
na tobogánu, kdy se kolem mě
všechno míhá. Chci tím říci, že
jsem neustále vystavován novým
impulzům, musím se pořád učit.
Přesto si nemyslím, že by mě
něco vyloženě zaskočilo. O zoo-
logické zahradě jsem poměrně
dost věděl, lidi už jsem také řídil
a s tím tobogánem jsem vlastně
počítal... Ale je pravda, že něco
jsem musel revidovat. Například
musím připustit, že mnohé jde
daleko pomaleji, než bych si
představoval a než bych chtěl.

Takže jste rámcově věděl, do čeho
jdete. Vyskytlo se něco, s čím jste
ale nepočítal ani náhodou?
Jeden problém, se kterým se vy-
rovnávám dodneška, je fakt, že
mi zahradu nemohl Petr Fejk
předat. Nejenom že jsme se ales-
poň na nějakou dobu nepřekryli,
ale tady dokonce po nějakou
dobu bylo prozatímní vedení.
Petr Fejk odešel k 31. říjnu, já
jsem přišel k 1. lednu. A to se
stalo základem řady problémů
a celá situace pro mě byla o to
složitější.

Ještě dřív než přišlo ředitelování, vás
lidé znali jako autora a vedoucího pro-
jektů Africká a Nová odysea a také
Odhalení. Dost jste psal, dokonce
i pohádky. Budete mít na takovéto
aktivity ještě čas?
Bohužel i do zoo – ke zvířatům
a za kolegy – se dostanu mno-

hem méně, než bych chtěl.
Strašně moc času mi zabírá to,
co by šlo nejspíš označit jako
úředničina. Současně však zoo
poskytuje nesmírně široké mož-
nosti pro uplatnění kreativity, ať
už je to vymýšlení nových expo-
zic, marketingových kampaní,
různých projektů... A psaní? Píšu
alespoň pravidelné sloupky do
jednoho týdeníku...

Co změně vaší profese říkala rodina?
Já jsem vždycky trávil v práci
hodně času. Teď ho mám ještě
o něco míň, ale na druhou stranu
pro děti je docela výhra mít tátu
ředitelem zoo. Dostat se ke zví-
řatům, to je pro moje děti, kte-
rým je 5 a 10 let, něco úžasného.
Když jsem viděl jejich nadšení,
inspirovalo mě to k tomu, aby-
chom v zoo zřídili pro školáky
přírodovědný kroužek.

Rok je a není dlouhá doba. Jaký byl?
Byl například ve znamení naro-
zení gorilího mláděte, příchodu
velkých želv a tapírů čabrako-
vých, představení člunozobců
afrických, vylíhnutí dvaceti va-
ranů komodských… Zkrátka ve
znamení spousty událostí, které
se týkaly zvířat. Otevřeli jsme
mj. novou expozici vodních
ptáků a především byla zahájena
stavba nového prostoru pro
slony, hrochy a antilopy. To je
skutečně ohromný a velkorysý
projekt! Probíhala také rekon-
strukce Gočárových domů.
Rozjeli jsme i další investiční
akce, mimo jiné jsme budovali
zázemí pro větší využití infor-
mačních technologií a pro tech-
nologické projekty. Spustili
jsme kampaň Seznamte se!,
v níž představujeme nejenom

živočišné druhy, ale konkrétní
jedince s jejich jmény, vlast-
nostmi i příběhy. To samo-
zřejmě nejsou jenom billboardy,
jsou to i aplikace na facebooku,
informace o zvířatech, jejich
profily na internetu... Daleko
víc jsme se začali věnovat na-
šemu angažmá v ochraně ohro-
žených druhů. Když se půjdete
podívat do našeho Vzdělávacího
centra, je tam výstava o tom, jak
pomáháme ochraně goril
v Africe. Ale samozřejmě jsme
se hodně zamýšleli nad budou-
cím rozvojem naší zoo. Tady je
například studie expozice ve-
lemloků. Jsou to největší obojži-
velníci světa, kteří mj.
inspirovali Karla Čapka k na-
psání Války s mloky. Velkou
pozornost věnujeme i tomu,
abychom naše příznivce infor-
movali o dění v zoo. Face-
bookový profil Zoo Praha se už
blíží k sedmasedmdesáti tisícům
fanoušků. Myslím, že v České
republice není žádná instituce,
která by měla tenhle počet pří-
znivců.

Všechno, co jste udělali a co připravu-
jete, stojí peníze. Dotknou se zoo
úsporná opatření, která už někde pro-
bíhají, jinde se připravují?
Naše zoologická zahrada má za
sebou naštěstí silnou Prahu.
Věřím, že ta na provoz, ale i na
dobudování nového prostoru pro
slony, hrochy a antilopy, pro-
středky najde. Současně bych
chtěl zdůraznit, že jsme z velké
míry soběstační. Naše příjmy ze
vstupného, ale i z dalších aktivit,
jsou poměrně vysoké. To všechno
nám umožňovalo, umožňuje
a doufám, že i do budoucna bude
umožňovat další velkorysý rozvoj.

Kvída, samice hrabáče kapského Eliška s mládětem Bora, Alberta a Tom
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každého zvířete

Vstupné do zoo není úplně levné. Mys-
líte si, že se vám podaří jeho výši ales-
poň zachovat?
Byl bych opravdu rád, kdyby-
chom základní vstupné zachovali.
Současně bych trochu polemizo-
val s tím, že je až tak vysoké.
U nás návštěvník zaplatí vstupné
a může tady být celý den. Když
jdete do kina, jste tam dvě ho-
diny a cena je úplně stejná.

Co se v nejbližší době změní?
Věřím, že představíme další výji-
mečné živočichy a že budeme
slavit další chovatelské úspěchy.
Pracujeme však i na tom, aby-
chom v nejbližší době důstojně
a účelně využili Gočárovy domy,
a rovněž abychom změnili navi-
gační a informační systém. To je
zrovna jedna z věcí, která trvá
déle, než bych si přál. V dlouho-
dobějším horizontu bychom se
měli zaměřit například také na
botanickou úpravu zahrady. Rok
2011 však bude především ve
znamení oslav 80. výročí otevření

Zoo Praha a také prestižní kon-
ference Světové asociace zoolo-
gických zahrad (World
Association For Zoos & Aqua-
riums - WAZA), která se usku-
teční právě v Praze.

Pražská zoologická zahrada se řadí
mezi deset nejkrásnějších na celém
světě. Tuto pozici nebylo snadné zís-
kat, ale těžší asi bude si ji udržet.
Máme z toho výsledku samo-
zřejmě obrovskou radost, ale na
druhou stranu to, že naše zoo je
sedmá nejkrásnější na světě, bych
nepřeceňoval. Snažil jsem se zjis-
tit, kdo, kdy, jak často tento žeb-
říček sestavuje, a pokud mám
správné informace, šlo o jednorá-
zovou anketu, která se neopakuje
a nemá úplně pevná kritéria.
Tohle sedmé místo tedy ani nelze
dost dobře obhajovat či umístění
ještě zlepšovat. Ale skvělou po-
věst a významnou pozici naší zoo
je potřeba udržet. Především ve
vztahu k Pražanům a k návštěv-
níkům obecně. Zoo je provozo-
vána hlavním městem, patří mu,
ale její význam Prahu přesahuje.
Je to vlastně česká národní zoo,
byť jejím provozovatelem je
Praha. Její význam přesahuje
hranice České republiky i Evropy
jak chovatelskými úspěchy, tak
angažmá v záchraně ohrožených
druhů, například koně Převal-
ského. To všechno jsou věci, ve
kterých je nutné pokračovat.

Zoo Praha pořádala v podstatě celo-
ročně širokou škálu doprovodných
akcí. Zůstane jejich nabídka zacho-
vána?

Nejen zachována, ještě počet akcí
rozšiřujeme. A snažíme se je
dělat neotřelým způsobem. Na-
příklad když jsme představovali
Kvídu, samici hrabáče kapského,
spojili jsme to se Dnem hmyzo-
žravců a návštěvníci měli mož-
nost ochutnat jídla připravená
z hmyzu. Vím, že to může vyvo-
lat ambivalentní reakce, ale proč
to nezkusit. Samozřejmě však
největší důraz klademe na akce
tradičnějšího charakteru.

Jaká je nyní, když přívaly sněhu zasy-
pávají Prahu, návštěvnost?
Mě strašně mrzí, že Češi nejsou
zvyklí v zimě do zoo chodit.
A je to obrovská škoda, protože
když napadne sníh, je neuvěři-
telně půvabná a krásná. O ve-
černí procházky po zoo je však
veliký zájem bez ohledu na po-
časí. I v zimě to je nezapome-
nutelný zážitek. Musíme zimní
zoo více zatraktivnit a ještě lépe
ji tomuto ročnímu období uzpů-
sobit. Nyní jsou nejčastějšími
návštěvníky Rusové, kterým
tolik zima nevadí.

Jsou nějaké žhavé novinky, o kterých
byste se chtěl zmínit?
Až STOP vyjde, už tak žhavé
nebudou, ale dnes... Z Belfastu
k nám přijede další gorilí samice.
Před pěti lety to byla Kamba,
nyní je to Bikira, což ve svahil-
štině znamená panna. Je jí 15 let.
Byla vychována lidmi a žila ve
skupině bez mláďat, takže to, jak
o mládě pečovat, musí teprve
„okoukat“. Doufejme, že se
v Praze dočká vlastního po-
tomka… A kolem Vánoc očeká-
váme příchod skutečně dvou
bizarních zvířat, která chová jen
velmi málo zoologických zahrad.
Budou však muset do karantény,
takže je představíme asi až někdy
v lednu. Bylo by proto předčasné
prozrazovat, o jaké tvory jde, ale
držte nám palce, ať skutečně při-
jedou a jsou v pořádku!

Při zmínce o nové gorilí slečně jsem
si vzpomněla na narození Moji, prv-
ního gorilího mláděte. To vzbudilo na-
prosto ojedinělou pozornost. Myslíte,
že se najde jiné zvíře, jiný živočišný
druh, kterému by se povedlo něco po-
dobného?
Můj pohled na gorily je velmi
osobní. Jak už bylo řečeno, vymy-
slel jsem projekt Odhalení a s go-
rilami pracuji dál. Moja je
pomohla vyzdvihnout na piedes-
tal popularity. Nemyslím, že se
něco podobného dá v dohledné

době zopakovat. Upřímně, já ani
takový cíl nemám. Ano, gorily
jsou pro mě číslo jedna, ale da-
leko důležitější než jejich popula-
rita je skutečnost, že pomáhají
svým příbuzným volně žijícím
v tropických deštných lesích
střední Afriky. Naše kampaň Se-
znamte se! je vlastně snaha tu
popularitu, byť už nebude taková,
rozvrstvit na další druhy zvířat
a další konkrétní jedince.

O pomoci ohroženým druhům ve světě
se hovoří poměrně často. Už méně se
mluví o ohrožených druzích u nás.
Pomáhá pražská zoo i jim?
Samozřejmě se angažuje
i v ochranářských projektech,
které se týkají naší fauny. Jsou to
různé reintrodukční programy
i výzkumné projekty, třeba kurá-
tora chovu plazů Petra Velen-
ského, které se týkají užovek atd.
To angažmá nesměřuje jenom do
zahraničí, ale i do České repu-
bliky. Ano, i to je role zoologic-
kých zahrad.

Od narození Moji je jasné, že přijde
den, kdy bude muset odejít.
Je to tak. Richard už o ni jeví
zájem, takže začala dostávat anti-
koncepci. To nám pomůže její
odchod poněkud oddálit. Určitě
ještě tak rok tady bude. Kam
půjde potom, zatím nevíme,
to nám doporučí mezinárodní
koordinátor chovu.

Budete mít šanci sledovat její další
osud?
Moja je naprosto výjimečná a její
další osud nás bude vždycky zají-
mat. Už nyní vymýšlíme, jak to
udělat. Úžasný by byl třeba inter-
netový přenos, který by se pouš-
těl u pavilonu goril, aby se lidé
mohli podívat, jak se jí v novém
domově daří. Přece ji nemůžeme
jen tak „někam“ dát a zapome-
nout na ni...

Více na www.zoopraha.cz,
www.facebook.com/zoopraha.

Eva Černá

Miroslav Bobek vítá milióntého návštěvníka Zoo Praha

Gorilí samice Bikira
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Mgr. Miroslav Bobek
� Narodil se 10. února 1967 v Mladé
Boleslavi. Vystudoval zoologii na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Karlo-
vy v Praze. Od roku 1993 do 2009 byl
zaměstnancem Českého rozhlasu.
V lednu 2008 převzal Čestnou medaili
Vojtěcha Náprstka, kterou uděluje
Akademie věd ČR za popularizaci vědy.
� Je ženatý, spolu s manželkou Klá-
rou, která pracuje jako genetička, sy-
nem a dcerou bydlí v Praze 13.



Kaleidoskop

V rámci projektu Integrace ci-
zinců v MČ Praha 13 uspořádal
odbor sociální péče a zdravotnic-
tví 3. prosince ve spolupráci
s KD Mlejn, Organizací pro

pomoc uprchlíkům a Centrem
pro integraci cizinců celodenní
kulturně-společenskou akci.
První blok workshopů byl určen
žákům místních základních škol,

ve kterých jsou
integrovaní ci-
zinci. Zapojili se
zejména díky pe-
dagogům, kteří
v rámci projektu
realizují bez-
platné doučování
žáků-cizinců
a zúčastnili se in-
terkulturního
vzdělávání. Za
dvě hodiny si
mohly děti vy-
zkoušet nespočet
zajímavých akti-
vit – například
žonglování, zá-
klady akrobacie
a výtvarné nebo
hudební dílny.

Odpoledne
mohli návštěv-
níci Mlejna přijít

ochutnat cizokrajné speciality,
tzv. ethnocatering, seznámit se
s projektem integrace cizinců
a spolupracujícími organizacemi,
které představily sociálně-právní
poradenství nebo nízkoprahové
kurzy češtiny. Poté zahrály děti
z otevřeného klubu Rozmanitý
svět divadelní představení Zví-
řátka a loupežníci v režii paní
učitelky Žďárské. Tento patnácti-

členný soubor sestavený z dětí ci-
zinců i domácích si vlastními si-
lami obstaral kostýmy a kulisy
a pobavil veselou pohádkou. Zá-
věrečné vystoupení kapely TIDI-
TADE s africkými rytmy
rozproudilo zábavu a donutilo
přítomné k tanci. Celkem se akce
zúčastnilo asi 235 žáků a několik
desítek dospělých.

Eva Reslová

Kaleidoskop

Mikuláš s sebou vzal zoo
Svatý Mikuláš by se v neděli
5. prosince divil, kolik se na Sta-
roměstském náměstí našlo jeho
příznivců a dvojníků. Praha 13
tam již tradičně pořádala zá-
bavný program v rámci vánoč-
ních trhů, tentokrát pod názvem
Veselé Vánoce v zoo, takže se
objevili také tygr, opice a plnoš-
tíhlý sob s dětským kočárkem
a tanečním nadáním. Pódiu ale
vévodila soutěž masek Miku-

lášů, čertů a andělů. Kromě toho
diváci soutěžili v dalších něko-
lika disciplínách a vyhrávali
ceny, které jim předávali zá-
stupci starosty Petr Zeman
a David Zelený.

Tito dva pánové rozdávali ceny
a dárky také den nato, v pondělí
6. prosince ve Sportovní hale na
Lužinách, kde proběhl podobný
program pro děti ze školek a prv-
ního stupně základních škol
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Prahy 13. Nejprve dostaly dárky
učitelky a potom už soutěžily
děti. Nadšeně běhaly na překáž-
kové dráze, skládaly obrázky

a učitelky zase šlehaly sníh. Vá-
noční dopoledne skončilo tanco-
váním a zpěvem, což děti uvítaly.

Samuel Truschka

Nejsme si cizí
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Zastupitelstvo zvolilo představitele Prahy 13
Starostou Prahy 13 pro násle-

dující čtyřleté období zastupitel-
stvo zvolilo 23 hlasy Ing. Davida
Vodrážku (ODS). Třemi zástupci
starosty byli zvoleni Petr Zeman
(ODS), David Zelený (ODS)
a Aleš Mareček (ČSSD). Rada
městské části bude v následujícím

volebním období devítičlenná. Na
základě koaliční dohody byli jejími
členy kromě starosty a jeho zá-
stupců zvoleni ještě Petr Kužel
(ODS), Zbyněk Pastrňák (ODS),
PharmDr. Lubomír Chudoba
(ČSSD), Jaromír Vacek (ČSSD)
a Ing. Vítězslav Panocha (Občan-

ská koalice Prahy
13). Zastupitelstvo
pak ještě zřídilo cel-
kem pět výborů: fi-
nanční, majetkový,
kontrolní, výbor pro
evropské fondy
a výbor pro výchovu
a vzdělávání. Poté
zvolilo jejich před-
sedy, místopředsedy,
tajemníky a členy.
Složení výborů
a všech ostatních sa-
mosprávných orgánů
najdete na
www.praha13.cz
v oblasti Samospráva.

Samuel Truschka

Ustavující zasedání nově zvole-
ného Zastupitelstva MČ Pra-
ha 13 se uskutečnilo ve čtvrtek
25. listopadu. Jeho hlavním úko-
lem bylo zvolit starostu, jeho zá-
stupce, členy rady a zřídit výbory.
Zasedání zahájila paní Eva
Montgomeryová, jakožto nej-

starší zastupitelka, která poté
předala řízení schůze dosavad-
nímu starostovi Davidu Vodráž-
kovi. Všichni zastupitelé složili
zákonný slib a projednali další
průběh zasedání. Po delší roz-
pravě byl nakonec schválen i vo-
lební a jednací řád zastupitelstva.

Každoročně před Vánocemi se na
radnici scházejí organizace, které
v Praze 13 působí v sociální ob-
lasti, tentokrát byli zástupci 40
organizací pozváni na 16. pro-
since. Místostarosta Petr Zeman
jim poděkoval za čtyřletou spolu-
práci a představil svého kolegu,
zástupce starosty Aleše Marečka,
který má nově sociální problema-
tiku ve své kompetenci. „Myslím,
že spolupráce mezi radnicí a or-
ganizacemi poskytujícími soci-
ální služby je v Praze 13 velmi

dobrá,“ řekl místostarosta Mare-
ček. „Budu se snažit ji dále rozví-
jet a zajistit co nejlepší podmínky
pro vaši prospěšnou a důležitou
práci.“

Vedoucí odboru sociální péče
a zdravotnictví Helena Hájková
účastníky seznámila s legislativ-
ními změnami a podmínkami
pro získání grantů. O svých
úspěších i problémech pak infor-
movali také všichni přítomní zá-
stupci sociálních organizací.

Samuel Truschka

Společně pomáhat potřebným
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SK Aktis Praha v roce 2011
vstupuje do druhého desetiletí
své existence, a proto je čas na
krátké hodnocení. V průběhu
těchto let se měnila nabídka
sportovních oddílů, fungovaly
oddíly atletiky, basketbalu, flor-
balu, volejbalu a rekreačních
sportů, ale prim v Aktisu hráli
vždy atleti. A proto se v tomto
ohlédnutí zaměříme právě na ně.

SK Aktis je především mlá-
dežnický klub, a proto také vět-
šinu úspěchů vybojovali právě
mladí závodníci. Mladým Akti-
sákům se podařilo získat 159
medailí z Přeborů Prahy (48 zla-
tých, 64 stříbrných, 47 bronzo-

vých) a 12 z Mistrovství ČR
(4, 5, 3). O tyto republikové me-
daile se postarali vícebojařka
Adéla Novotná, sprinteři Jitka
Táborská, Jitka Sýkorová, Mar-
kéta Padevětová, Honza Šafrá-
nek a Michal Drdlíček. V roce
2005 se družstvo juniorů probo-
jovalo do semifinále M ČR, kde
obsadilo 6. místo. Úspěšní junioři
a dorostenci pak spojili síly s tre-
néry a dalšími dospěláky a vytvo-
řili družstvo mužů, které se
v roce 2004 probojovalo do

II. ligy, kde soutěží dodnes. Aktis
je sice převážně mládežnický, ale
ne zcela, proto můžeme uvést ještě
pár zajímavých výsledků starších
atletů. Z těch se činí především
veteráni. Na Mistrovství Evropy
vybojoval ve své kategorii tyčkař
Radek Bártl zlatou medaili, Miloš
Padevět pak obsadil na 400m pře-
kážek 7. místo. Navíc jak Miloš
Padevět, tak sprinter Jiří Valík (náš
dlouholetý vynikající reprezen-
tant) drží každý 2 české veteránské
rekordy.

Zajímavé úspěchy se podařily
nejen na poli sportovním, ale
i pořadatelském. V roce 2002
uspořádal SK Aktis 1. ročník

Pražského běžec-
kého poháru mlá-
deže. Ten si již
vydobyl pevnou
pozici v atletickém
kalendáři a letos
oslaví jubilejní
10. ročník. Stejně
tak bude 10. roč-
ník slavit závod
mateřských škol
Butovický zajíček.
A nesmíme zapo-
menout ani na tra-
diční dvojutkání,
které každoročně

pořádáme společně s atlety ze
Stodůlek. Na tyto různé akce se
také podařilo přivést několik na-
šich významných reprezentantů
jako je Tomáš Dvořák, Kateřina
Baďurová, Tomáš Janků, Jiří
Mužík a další.

Nezbývá, než si přát, aby ta
příští desítka byla minimálně
stejně úspěšná, jako ta první.
A pokud by chtěl být někdo z vás
u toho, nové členy přijímáme ce-
loročně, takže vás rádi uvítáme
mezi námi. za SK Aktis Radek Bártl

Vstupujeme do druhého desetiletí

Putovní pohár kpt. Jaroslava Ma-
týska v. v. se vrátil ke svým před-
loňským držitelům. Rozhodl
o tom 20. listopadu finálový
zápas 12. ročníku volejbalového
turnaje, který v areálu FZŠ Br-
dičkova pravidelně pořádá Jaro-
slav Matýsek ve spolupráci
s Prahou 13 a SDH Třebonice.
Družstvo PČR OŘ Praha I ne-
obhájilo své předloňské vítězství
a podlehlo družstvu Bez Šance.
Turnaje se zúčastnilo 15 ama-
térských smíšených družstev,
která soutěžila ve třech základ-
ních skupinách.

Večer byly v restauraci U Ši-
máčků předány diplomy a věcné
ceny pro družstva na l. – 9. místě,
ceny nejzkušenějším a nejmlad-

ším soutěžícím a vloni poprvé
také cena nejlepšího kouče. Po
předání cen si všichni zatančili
a zazpívali za doprovodu hudby
v režii DJ Mgr. D.

Pořadatel děkuje všem partne-
rům, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu celého turnaje, za
vstřícnost FZŠ Brdičkova a za
pomoc sponzorským firmám, bez
kterých by těžko mohl sportovní
klání v takovém měřítku pořádat.
Tak zase na podzim – sledujte
STOP.

Pořadí: 1. Bez Šance, 2. Policie
ČR Praha I, 3. Městská policie
Praha, 4. Sokol Jinonice, 5. Pra-
sopsi, 6. Rokyťáci, 7. JO – JO,
8. 4 x zalomená kliková hřídel,
9. Horní Počernice. -red-

Jsme klub sportovního aerobiku,
trénují u nás děti všech věkových
kategorií se zájmem o aerobik,
a to pod vedením Moniky Kraj-
čové – mistryně světa ve sportov-
ním aerobiku a Daniela Komarova
– druhého vicemistra Evropy ve
sportovním aerobiku. Naši svě-
řenci sbírají medaile z celorepu-
blikových soutěží a my bychom
rádi rozšířili řady našich úspěš-
ných závodníků. Přijďte v týdnu
od 10. ledna na nábor. Budeme
se na vás těšit v tělocvičně FZŠ

Trávníčkova 1744 každé pondělí
a úterý 16 – 17.30, středu 17 – 19
a čtvrtek 16.30 – 18.30.

Další informace na www.aero-
bic-couple.com.

Barbora Dubnická

Aerobic couple

Koncem listo-
padu pořádal
DDM Stodůlky
turnaj ve flor-
balu. Své síly
měli možnost
porovnat žáci
základních škol
Prahy 13 v pěti
kategoriích. ZŠ
s RVJ Bronzová
nejlépe repre-
zentovala děv-
čata 8. – 9. tříd.
Po napínavém
boji získala 1. místo a postup do
krajského kola celostátní soutěže.
Gratulujeme Veronice Bašové,
Žanetě Vlčkové, Daniele Pilá-
tové, Andree Kuncové, Lence
Lassigové, Dominice Novákové,

Elišce Kocmanové, Tereze Přiby-
lové a Nikole Smotlachové. Dě-
kuji za nádherný sportovní
zážitek a přeji mnoho úspěchů
v dalším sportovním klání.

Marta Němcová

Soutěž škol ve florbalu

SportSport

Volejbalový pohár vybojovali
předlonští vítězové
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ŠKOLA TROCHU JINAK. Ve
FZŠ Brdičkova se 8. prosince
konal již 4. ročník Vánočních
dílen. Děti měly možnost vy-
brat si ze 16 dílen, které byly
zaměřené např. na výrobu ad-
ventních věnců nebo svícnů,
pečení a zdobení perníků, vý-
robu obrázků, krabiček na
dárky, přívěsků z korálků, ma-
lování kamenů nebo práci se
dřevem. Celou akci zajistila
paní učitelka Műcková a ko-
lektiv všech učitelů.

Kamila Hubalovská

NEŽ PŘIŠLY VÁNOCE. V sobotu 4. prosince proběhla v DDM Sto-
důlky již tradiční Zimní dílna se spoustou inspirací na zimní a před-
vánoční výzdobu bytu. Děti i rodiče malovali perníčky, vytvářeli
zajímavé dekorace z větviček, šili koníky či malého čertíka do okna.
Zajímavým doplňkem byl anděl ze skleničky s drátovanými křídly či
anděl ze šustí. Na všechny návštěvníky jistě působila tvořivá
a pohodová atmosféra zimního odpoledne a přenesla svou sváteční
náladu i do jejich domovů. Michaela Gaydošová

KOUZELNÍK KMOTREM KNÍŽKY. Spisovatel Miloš Kratochvíl křtil
22. listopadu v divadle Minor svoji novou knihu o kouzlení Kouzláci
s ilustracemi Milana Starého. Kmotrem knížky se stal kouzelník Ma-
gicob - student gymnázia Jakub Nachtigal z Prahy 13, který v junior-
ské kategorii moderní magie získal řadu ocenění i na mezinárodních
soutěžích. Za kmotra knížky si ho vybral sám autor, který mu spo-
lečně s ilustrátorem a početným dětským publikem asistoval při jeho
kouzelnickém vystoupení. -st-

JAK JSME HRÁLI DIVADLO. V pátek 3. prosince se děti z klubu
Rozmanitý svět při FZŠ Trávníčkova zúčastnily akce Prahy 13 Ne-
jsme si cizí dramatizací pohádky Zvířátka a loupežníci. Na vystoupení
se pečlivě připravovaly, samy si vyrobily kulisy i kostýmy. Své předsta-
vení nejprve zahrály prvňáčkům naší školy, aby získaly jistotu a zba-
vily se trémy. Když nadešel velký den, cítily se na jevišti Klubu Mlejn
už ostřílenými herci, kteří se ničeho nebojí. Velký potlesk byl dětem
odměnou a motivací k dalším zajímavým nápadům a společným čin-
nostem. Nejsme si cizí! Hana Žďárská

CENY ROZDÁVAL MIKULÁŠ. V neděli
5. prosince se nejmenší sportovní gym-
nastky SK Velká Ohrada zúčastnily vánoč-
ního závodu ve Zbraslavi. Ve čtyřech
věkových kategoriích se utkalo 112 malých
gymnastek. Největšího úspěchu se dočkala
naše Terezka Kovaříková a Jirka Tomášek,
kteří vybojovali zlato a odvezli si krásný
pohár. Na stupínek stříbrný vyskočila Liza
Bittout a bronz patřil Kubíku Karčovi. Ale
i ostatní malé gymnastky předvedly skvělé
výkony a určitě si zasloužily odměnu, kterou
jim předal sám Mikuláš. Všem gratulujeme.

Andrea Verešová, vedoucí trenér

KAVKY POMOHLY ŽÁKŮM. Žáci ZŠ Klausova se opět zapojili do
projektu Ornity. Vloni se prezentovala kavka ve městě. Přiletěla se
s dětmi seznámit, představila nám své rodinné zázemí, svoji omladinu
i nejednoduchou péči spojenou s výchovou. Svým vyprávěním probu-
dila u žáků zvědavost. Ti se pak vrhli do malování, fotografování, psaní

povídek, pohádek, básni-
ček či vytváření prezen-
tace. Jejich činnost byla
završena úspěchem.
Odměnu a ocenění si
odnesli hned v několika
kategoriích. V literární
již podruhé získala
2. místo Viktória Šupša-
ková z 8.A, v mediální
Jonáš Mára ze 6.B
a soutěž byla završena
získáním 6. místa za vy-

tvoření kavkovníku i s malými opeřenci. Toto bydliště jim podle své
fantazie vytvořily pod odborným vedením paní učitelky Liškové děv-
čata Lada Adamová, Bára Bokůvková a Viky Šupšaková z 8. třídy.
Krásným vánočním dárkem Ornity bylo i zavěšení ptačích budek do
zahrady naší školy, za což velmi děkujeme. Zdeňka Novotná
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POHÁRY ZA TECHNICKÉ DOVEDNOSTI. Tentokrát získali žáci
ZŠ Mládí ocenění za technickou zdatnost ve třetím ročníku Technic-
kých soutěží pražské mládeže (TESOPRAM), organizovaných Sta-
nicí techniků DDM hl. m. Prahy. V disciplínách automobilové
modelářství, letecké modelářství a fotografie a její grafické zpracování
počítačem získali dvě první, dvě druhá a jedno třetí místo. Za vzornou
reprezentaci školy děkujeme E. Cetensovi, P. Rauchovi, B. Sedláč-
kové, A. Trybučkovi a M. Hájkové – žákům VII. A a VII. B.

Edita Martoníková, ZŠ Mládí

MIKULÁŠ PŘIŠEL I ZA MALÝMI PACIENTY.
Ani nečekané sněhové závěje nezabránily,
aby se začátkem prosince vypravil Mikuláš
s nadílkou za dětmi do nemocnice v Motole.
A protože by na malé pacienty sám nestačil,
dorazili hned tři. S pomocí andělů a čertů
nadělovali dětem na několika klinikách na-
jednou. Děti si připravily říkanky a písničky,
některé zahrály na klavír, dokonce předvedly
ukázky bojových umění. Dočkaly se za to
sladké odměny. Ani Mikuláš neodešel
s prázdnou. Odnesl si s sebou obrázek s domečkem plným smíchu,
který mu stačila namalovat jedna hospitalizovaná holčička.
Mikulášská nadílka odstartovala sérii dalších předvánočních akcí.
Vše vyvrcholilo na Štědrý den Psí vánoční nadílkou.
Více na www.dcmotol.cz. Renata Dohnalová

POHODA S BADMINTONEM. Mikulášský turnaj smíšených dvojic
v badmintonu, který se v ZŠ Kuncova konal letos již potřetí, se tra-
dičně vydařil. Z pěti přihlášených dvojic se sice dostavily jen čtyři
páry, sestavené převážně z ředitelek a ředitelů mateřských a základ-
ních škol Prahy 13, ale o sportovní zážitky, pohodu a legraci nouze
opravdu nebyla. Prvenství stejně jako vloni získala dvojice Petrnoušek
(ZŠ Kuncova) – Vondráčková (MŠ Barvička), ale v pořadí druhá dvo-
jice Babjaková (MŠ Korálek) – Matýsek (ÚMČ Praha 13) zaujala
nejen kvalitní hrou, ale i originálně řešenými čertovskými úbory.
Na regulérnost soutěže dohlížel pan Pardubický z Úřadu MČ Praha 13,
který pořídil i bohatou fotodokumentaci a obstaral pro vítěze sady
medailí. Pavel Petrnoušek

TS MIRABEL V OPEŘE. Za živého doprovodu kapely The Tap Tap
vystoupilo 6. prosince 22 dětí z TS Mirabel na Velkém mikulášském
koncertu pro děti a dospělé ve Státní opeře Praha. Choreografie na
námět písničky Černej pasažér vznikala na intenzivních víkendových
soustředěních pod vedením Kristíny Pekárkové, Jitky Žaloudkové
a Moniky Johanidesové. Za podporu děkujeme zejména firmě Strob,
která vytvořila rekvizity, Dopravnímu podniku hl. m. Prahy za poskyt-
nutí prostor pro nácvik, části kostýmů a lakování rekvizit a firmě Se-
curity systém, s.r.o., za finanční dar na kostýmy. Pokud se vám aktivity
TS Mirabel líbí
a chcete, aby i vaše
děti vystupovaly s vý-
znamnými lidmi na
zajímavých místech
nebo se účastnily sou-
těží, přidejte se
od nového pololetí
k nám. Výběr kurzů
a rozvrhy naleznete
na www.osmirabel.cz.

Kristína Pekárková

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA. V pátek 3. prosince přišli do FZŠ Trávníč-
kova Mikuláš, andělé i čerti. A hodným nadělovali...

Jenda Chuděj (foto) a kolektiv 9.A
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TANEČNÍ SKUPINA D.A.R. SLAVILA. Taneční skupina D.A.R., která
trénuje v DDM Stodůlky, vznikla 7. ledna 2009. Její zakladatelkou
a zároveň trenérkou je Veronika Jehličková. Skupina se věnuje show

dance, street show dance
a freestylu. V choreografiích
jde hlavně o pobavení diváka
pomocí spojení všech mož-
ných tanečních stylů. Vloni
měla skupina již více než
80 členů, a to ve věkových
kategoriích děti (8 - 12 let),
junioři (12 - 15 let) a dospělí
(nad 15 let). Své druhé vý-
ročí oslavila v Klubu Mlejn

zároveň se svojí Vánoční show. Všichni doufáme, že i letos zopakuje
úspěchy z minulých let, opět se zúčastní mistrovství republiky a obsadí
některé z předních míst. Zdeňka Hiřmanová
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DOPRAVA TOMAN
SÍDLO PRAHA 13

Stěhování, montáže, balení celá EU
Dodávkový vůz „MAXI“

Tel.: 734 605 759

Sabina Merklová z 8.A FZŠ Trávníčkova zís-
kala na Mistrovství České republiky dorostu
v judu již podruhé titul Mistr ČR. Po pře-
svědčivém výkonu sklidila velký potlesk hle-
diště. Všechna utkání v žákyních i dorostu
ukončila před časovým limitem iponem. Bla-
hopřejeme. Jan Průša, trenér

Sabina podruhé mistrem

INZERCE

Umění v mé mysli
V předešlých měsících se studenti semináře
Dějiny výtvarného umění účastnili pro-
jektu Art in my mind/Umění v mé mysli,
jehož cílem bylo seznámit mladé lidi
s tvorbou současných umělců, prezentova-
nou v malých nekomerčních galeriích,
a podnítit v nich vlastní kreativní reflexi
uměleckých děl. Eseje finalistů z Gymná-
zia Jaroslava Heyrovského - Jana Bydžov-
ského, Vojtěcha Čejky, Miroslavy
Majerové, Kateřiny Pacákové a Annemarie
Pájové – byly 27. listopadu prezentovány
v klubu Klamovka. Tam byla na společném
večeru oceněna práce Vojtěcha Čejky jako
nejlepší ve své kategorii. Olga Pavlásková

Práci Vojtěcha Čejky najdete na
www.praha13.cz v rubrice Co se nevešlo.

Ve dnech 12. – 19. března pořádá Kondor
skupina Úsvit zimní tábor pro děti od 6 do
18 let. Program tábora ve Velké Úpě v Kr-
konoších je zaměřen na sjezdové lyžování
a je vhodný i pro začínající lyžaře. Volný
čas bude vyplněn společenskými hrami,
soutěžemi, diskotékou … Cena je 3 200 Kč
(+ zhruba 2 100 Kč na vleky). Ubytování je
v pensionu
přímo
u sjezdovky Por-
tášky (www.pen-
sionpaulu.cz).
K dispozici
máme deset po-
kojů se sociálním
zařízením po
dvou až pěti lůž-
kách. Stravování
je zajištěno vlastními silami v místní ku-
chyňce. V ceně je zahrnuta doprava, plná
penze + pitný režim, ubytování, úrazové
pojištění a vedoucí. Více na 602 621 812,
ivar@skupinausvit.cz nebo http://skupi-
nausvit.cz/. Ivar Fišer, vedoucí tábora

Lučinka přijímá nové tanečníky
Neváhejte a při-
jďte se podívat na
naše taneční
zkoušky ve
Mlejně. Celoročně
přijímáme děti od
4 let do Malé Lu-
činky (zkouška
každou středu
16 – 16.30 hod),
ale i starší taneč-
níky do Lučinky
(zkouška každou
středu 18 – 21 hod.
+ soustředění dle
dohody). Pokud
hledáte kroužek,
kde si vaše dítě najde kamarády a bude s nimi
trávit čas na tanečních zkouškách, různých ak-
cích a letních soustředěních, pak je pro vás Lu-
činka to pravé. Cena kurzů je 1 500 Kč za 1. po-
loletí. Pokud se přihlásíte v průběhu školního
roku, cena bude propočítána za období, kdy bu-
dete navštěvovat zkoušky.
Více na fslucinka@seznam.cz nebo www.fslu-
cinka.wz.cz. Těší se na vás Šárka Adamová
a Tereza Hrazdírová, vedoucí souboru.

Pojeďte s námi na hory

Přijmu nové distributory
na roznos STOPu. Tel.: 603 728 140
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V České republice se již podeváté
konala informativně osvětová
akce Červená stužka. Kampaň
spojená s finanční sbírkou při-
padla na středu 1. prosince, který
je Mezinárodním dnem boje
proti AIDS. Smyslem akce je ob-
rátit pozornost k HIV infikova-
ným a AIDS nemocným lidem,
vyjádřit jim podporu a solidaritu
a zároveň upozornit co nejvíce
lidí na nebezpečí možné nákazy
virem HIV (nejčastěji nechráně-
ným pohlavním stykem
a nitrožilním užíváním drog). Si-
tuace v České republice se bohu-
žel v posledních dvou letech
zhoršuje. Zatímco před sedmi lety
přibývaly 3 – 4 HIV pozitivní
osoby měsíčně, nyní je to 11 – 16
nových případů během jednoho
měsíce. Celkem je v ČR evido-
váno již více než 1 500 HIV pozi-
tivních a AIDS nemocných lidí.

V Praze 13 Červenou stužku
pošesté za sebou zajišťovali vy-
braní žáci 9. ročníku Základní

školy Kuncova. Do ulic naší
městské části se vydalo 27 pro-
školených deváťáků. Každý z nich
měl na klopě bundy nebo kabátu
připnutý nejen odznak Červené
stužky, ale i odznak naší školy.
Vedoucí dvojice byl navíc označen
i povolenkou vydanou MHMP,
která umožňuje osobě starší 15
let nakládat s finančními pro-
středky. Žáci z Kuncovky rozdali
600 informativních letáčků
a prodali 459 odznaků. Na konto
České společnosti AIDS pomoc
(ČSAP), která je hlavním organi-
zátorem Červené stužky v Praze,
jsme zaslali 10 497 Kč, z nichž je
financován mimo jiné i provoz
Domu světla, kde provádějí bez-
platné anonymní testování kaž-
dému, kdo o to požádá.

Za vzorný přístup k letošní
kampani Červená stužka vyslovuji
zúčastněným žákům naší školy
poděkování, pochvalu a uznání.

Pavel Petrnoušek,

ředitel ZŠ Kuncova a koordinátor Červené stužky

Červená stužka 2010

Děs a hrůza…bylo pouze téma
literárního večera, který jsme
s mými spolužáky připravili pro
studenty a studentky nejnižších
ročníků Gymnázia J. Heyrov-
ského - prim a sekund. Noc
z 12. na 13. listopadu jsme strávili
v duchu hororového dramatu.
Náš program jsme zahájili hrou
„Abeceda“, kdy nám účastníci
měli předvést dramatické ztvár-
nění abecedy. Dalším bodem bylo
vymýšlení konce zadaného
úryvku. S tímto úkolem se všichni
znamenitě vypořádali. Následo-
valo divadelní představení, kdy
nám jednotlivé skupinky předvá-
děli vlastní vymyšlené scénky
s hororovým námětem, u kterých

se všichni pobavili a zasmáli. Ně-
kteří se smáli až tak moc, že pak
sami ani nemohli hrát. Po divadle
jsme se zabývali dalšími drama-
tickými hrami. „Programování“
z nich bylo dle mého názoru nej-
povedenější. Dva obětní beránci
museli předvést stejnou roli,
ovšem bez toho, aniž by věděli, že
oba mají za úkol hrát to samé.
Ať šlo o psychiatra, který má pře-
svědčit druhého, že je blázen,
nebo o instalatéra, který přišel
kolegovi spravit záchod, či o dvě
sestry, které mají hlad, ale ani
jedna nechce vstát a udělat sní-
dani, o zábavu nebyla nouze.
S další hrou nám pomohla paní
knihovnice. Do její Divadelní
společnosti jsme se zapojili i my
jakož to organizátoři, ovšem dalo
nám to zabrat víc, než jsme če-
kali. Nakonec jsme všichni zalezli
do spacáků a nechali se unášet na
vlnách (zajisté děsivých) snů.

Petra Cejnarová 7.B

Hororový literární večer

Po úspěšně se rozvíjející spolupráci
se zahraničními partnery, konkrétně
s Britskou radou a partnerskou ško-
lou v Gr. St. Florianu v Rakousku,
navazuje Základní škola Mládí
další mezinárodní spolupráci, ten-
tokrát ve Francii. Počátkem pro-
since navštívili naši školu zástupci
vedení univerzity UIFM z Lyonu
a francouzské ambasády. Na
schůzce byly domluveny stáže
francouzských studentů učitelství
v naší škole. Nové pojetí vzdělá-

vání budoucích učitelů ve Francii
totiž předpokládá získávání zkuše-
nosti v zahraničí - na zhruba mě-
síčních stážích přímo ve škole.
Jsme rádi, že již v únoru a březnu
budeme moci přivítat první stá-
žisty. Přínos je oboustranný. Pro
naši školu s tradicí rozšířené výuky
jazyků je přínosem především
možnost zapojení rodilého mluv-
čího do hodin a vzájemná výměna
zkušeností a poznatků.

Jaroslav Vodička, ředitel

Francouzští stážisté přijedou do Mládí

Vánoční vystoupení folklorního
souboru Lučinka sklidilo 4. pro-
since veliký úspěch. Do Mlejna se
přišlo podívat přes 220 diváků,
čímž se vystoupení stalo první vy-
prodanou akcí v nově otevřeném
Mlejně. Spolu s Lučinkou se na
představení podílel také pěvecký
sbor Klíček a flétnový soubor No-
tečka. Jako host vystoupily děti
z Cirkusu Mlejn. Pro diváky byl
připraven dvouhodinový program
rozdělený přestávkou. V první po-
lovině Lučinka s Klíčkem před-
stavila tance a písničky z různých
koutů Čech, velký úspěch sklidil
např. tanec Vzal jsem si babičku
stařičkou, kdy se děvčata převle-
čená za staré báby snažila „ulovit“
mladé nápadníky. Druhá polovina

začala adventem. Mezi diváky se
tiše vplížily svaté Barborky a kon-
trolovaly, zda jsou děti poslušné.
Pokud ano, neměly se děti čeho
bát a byly odměněny. Ale pokud
ne, kdo ví … při odchodu diváky
nepřepočítaly. Přišel také Mikuláš
a svatá Lucie. Na závěr se všichni
účinkující vydali do Betléma po-
klonit se Panně Marii a Ježíškovi.
Reportáž z představení brzy nalez-
nete i na internetových stránkách
TV13. Lučinka však před Váno-
cemi nevystoupila pouze ve Mlej-
ně, ale také na Staroměstském
náměstí nebo ve firmě Nobis.
Více na www.fslucinka.wz.cz .
Šťastný nový rok 2011 vám přeje
Lučinka.

Šárka Adamová

Na vánoční vystoupení Lučinky
bylo vyprodáno
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Městská policieMěstská policie

� Ve středu 8. prosince v brzkých ranních
hodinách zadržela hlídka policistů tři pa-
chatele krádeže měděných okapů z novo-
stavby rodinného domu v Řeporyjích. Při
příjezdu hlídky na místo krádeže se všichni
pachatelé, dva muži a žena, snažili ukrýt ve
sněhu, nebylo jim to ale nic platné. Byli za-
jištěni a převezeni na naše oddělení
i s uloupeným desetimetrovým okapem

a rozkládacím žebříkem, který ke krádeži po-
užili. Prověrkou v evidenci hledaných osob
bylo zjištěno, že na ženu z tohoto trojlístku
vydal Obvodní soud pro Prahu 5 zatykač.
� Musím čtenáře upozornit na stále se zvy-
šující množství podvodů v souvislosti s pro-
dejem zboží přes internetové portály. Tako-
vých případů přibývá zvláště v tomto období
před koncem roku. Podvodní prodejci jako

fyzické osoby lákají na nízké ceny, především
mobilních telefonů nebo přenosných počíta-
čů. Přečtěte si prosím před uzavřením takové
koupě na internetu hodnocení prodejce
a v případě pochybnosti od sebevýhodnější-
ho nákupu raději upusťte. Rozhodně nikdy
neodesílejte peníze za zboží předem.
� V úterý 30. listopadu se zatím nezjištěný
pachatel vloupal do bytu v 1. poschodí na

stodůleckém sídlišti. Zloděj zřejmě vylezl po
mřížích na okně v přízemí, po kterých vylezl
nahoru. Vypáčil okno, dostal se dovnitř a od-
cizil elektroniku. Pak pachatel zevnitř vypáčil
bytové dveře, kterými i s odcizenými věcmi
volně odešel. Nikdo ze sousedů si ničeho ne-
všiml. Zloděj na místě zanechal mnoho stop,
které jsme odeslali k provedení expertíz.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Ohlédnutí za rokem 2010
Není mnoho příležitostí ke komplexnímu zhodnocení skutečných vý-
sledků práce OŘ MP Praha 13 v nejpalčivějších oblastech, které trápí
obyvatele městské části, jako jsou delikty proti veřejnému pořádku,
občanskému soužití, krádeže a poškozování jejich majetku. Proto jsme
se rozhodli věnovat tento příspěvek bilancování. V roce 2010 kolegové
v terénu odhalili a řešili přes 4 000 přestupků ve veřejném pořádku,
nalezli 11 odcizených vozidel, zadrželi 15 celostátně hledaných osob
a přistihli 25 osob při páchání trestného činu. Samozřejmě ani přes
tato čísla není situace v některých lokalitách uspokojivá. V roce 2011
se zaměříme na závadové osoby obtěžující občany svým chováním
u stanic metra a na skupiny podnapilých mladistvých výtržníků.
Chceme také zvýšit četnost preventivních nočních kontrol veřejných
parkovišť, kde stále dochází k páchání majetkové trestné činnosti.
V souvislosti s dosaženými výsledky bychom velmi rádi poděkovali ob-
čanům Prahy 13 za spolupráci a zájem o bezpečnost. Je třeba naprosto
upřímně přiznat, že bez jejich aktivního přispění by zdejší strážníci
Městské policie hl. m. Prahy některé věci jen velmi těžko odhalili.
Všem občanů připomínáme, že s žádostí o pomoc se mohou kdykoli
obrátit telefonicky či osobně na operační středisko Obvodního ředitel-
ství MP Praha 13 v ul. Lýskova 1593 ve Stodůlkách, tel. 251 625 175 -
6 nebo na bezplatnou linku tísňového volání 156. Všem čtenářům přeji
hodně štěstí, zdraví a klidu v roce 2011. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Auto není trezor!
Ve středu 17. listopadu se neznámý pachatel v ulici Ovčí hájek vloupal
do uzamčeného vozidla Ford Focus, které měl majitel zaparkované
před domem. Rozbil skleněnou výplň levých předních dveří a ná-
sledně si z vozidla odnesl příruční satelitní navigaci. Majiteli způsobil
škodu 6 000 Kč. Pachatel se svým jednáním dopustil trestného činu
krádeže, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta.
Vandal posprejoval vagóny
V úterý 9. listopadu nahlásil zaměstnanec metra na linku 158, že ve
stanici Nové Butovice posprejovali neznámí pachatelé v nočních hodi-
nách dva vagóny metra barevnými nápisy o velikosti cca 30 a 50 m2

a způsobili tak škodu za 24 000 korun. Na obou vozech posprejovali
také tlačítka pro otevření dveří. Celkově vznikla provozovateli škoda
bezmála 50 000 Kč. Policisté nyní pátrají po pachatelích, kteří se dostali
do metra v době, kdy pracovníci provádějí údržbu a opravu kolejiště.
Vloupal se do bytu
Neznámý pachatel vypáčil 4. listopadu vstupní dveře do bytu v 7. po-
schodí panelového domu v ulici Suchý vršek. Odnesl si šest zlatých
prstenů s diamantovým kamenem, náramkové hodinky, stravenky
v hodnotě 20 000 Kč, finanční hotovost ve výši 1 000 EUR. Majiteli
cizí státní příslušnosti vznikla škoda 250 000 Kč. Pachatel se dopustil
trestného činu porušování domovní svobody a krádeže vloupáním,
za což mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let. pprap. Eva Kropáčová

preventivně informační oddělení, PČR - Krajské ředitelství policie

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově

Hasičské okénko
Valná hromada ve Stodůlkách hodnotila rok
V sobotu 4. prosince 2010 se za účasti hostů z Úřadu MČ Praha 13,
Výkonného výboru MSH ČMS Praha, zástupců SDH Řeporyje,
Řepy, Třebonice a Zličín uskutečnila valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů Stodůlky, na které byl vyhodnocen uplynulý rok. Sbor dě-
kuje za podporu
činnosti Úřadu
městské části Pra-
ha 13, Magistrátu
hl. m. Prahy, MSH
ČMS Praha, všem
sponzorům, členům
a příznivcům.

Sobotní odpo-
ledne patřilo dětem,
pro které jsme opět
připravili mikuláš-
skou nadílku.
O tom, že se všichni
přítomní dobře ba-
vili, svědčí i to, že vydrželi do úplného závěru.

Na stříbrnou neděli se výjezdová jednotka zúčastnila pravidelné
stáže na stanici Hasičského záchranného sboru v Jinonicích. Více
o nás na adrese www.fdpstodulky.eu Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Podzimní výlety a stáže
Konec roku bývá pro sportovní družstva klidnější, ale příprava se
nesmí podceňovat, a tak pravidelně navštěvujeme posilovnu nebo cho-
díme na tréninky s dětmi. V rámci stmelování dětského kolektivu
jsme 17. listopadu navštívili hasičskou stanici č. 5 ve Strašnicích. Děti
se dozvěděly mnoho zajímavého o rozmístění aut v garážích, o vyba-
vení automobilů a mohly si je prohlédnout. Nejvíce se těšily na výjezd
a sledování, jak se hasiči sbíhají k autu, oblékají se a bleskurychle vyrá-
žejí do akce. Tentokrát ale byla služba klidná. V sobotu 4. 12. jsme jeli
do Příbrami za Mikulášem, čerty a andělem. V podzemí měli strach
i mnozí dospělí.

Naše zásahová jednotka v listopadu po delší době vyrazila na stáž
na stanici HZS do Jinonic, výjezdu se ale také nedočkali.

Zveme na Výroční
valnou hromadu
sboru, která se bude
konat 15. ledna 2011
v restauraci U Be-
ránků v Třebonicích.
Za Sbor dobrovol-
ných hasičů Třebo-
nice vám přeji vše
nejlepší do roku
2011 a především
hodně zdraví.

Monika Malá, SDH Třebonice

Hasičské okénko
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� Masařík Zdeněk - plyn, voda, topení. Dodávky a montáže plyno-
vých spotřebičů. Veškeré instalační a topenářské práce. Revize požár-
ních hydrantů. Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel.: 602 331 959.
� Žehlení prádla na švýcarském parním stroji. Možnost
drobných oprav a dopravy. Tel.: 605 467 167.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho
domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Instalatérství Luboš Valeš - www.instalaterstvivales.com.
Tel.: 603 293 111.

� Malířské a lakýrnické práce, strhávání tapet, štukování,
stěrkování. Tel.: 235 520 955, 606 828 702.
� Vedení účetnictví, zprac. DPH, mezd a daň. přiznání.
Tel.: 733 153 590, 251 623 003, strejcovajana@seznam.cz.
� Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, mezd
a všech daňových přiznání. Borkova@gmail.com, tel.: 604 234 151.
� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

výroba kuchyňských linek.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

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

S tímto kupónem cestovné zdarma

�
Služby

� MALOVÁNÍ, TAPETOVÁNÍ, lepení stropních podhledů,
včetně víkendů. PECINA, tel. 235 510 096, 602 954 461.
� Zámečnictví Fer-met-Stodůlky, U Dálnice 1638.
Tel.: 235 512 524, 739 612 745, več. 235 513 750.
� Provádím zednické a obkladačské práce, obklad balkonů,
štuk. omítky atd. Tel. 222 935 943, 606 824 539.
� Levné opravy praček. Prodej opravených, výhodné ceny
i nových praček, myček, sušiček včetně dopravy a připojení. Likvi-
dace zdarma. Tel.: 603 878 406.
� INSTALATÉRSKÉ PRÁCE MÜLLER. Tel.: 222 961 238 večer,
602 938 399, www.pavel.muller.zde.cz

� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stavební práce na klíč. Fa Kytír - rekonstrukce bytů, bytová
jádra, obklady, dlažby, štuky, sádrokarton. Cena, spolehlivost. Tel.:
604 921 751, KytirJiri@seznam.cz.
� Provádím malířské, natěračské i lakýrnické práce + štu-
kování, stěrkování. Tel.: 606 227 390, e-mail: jsaifrt@seznam.cz.
� Koupelny a byty rekonstrukce - obklady, dlažby, voda, topení,
elektro, plyn, SDK, štukování. Kontakt 602 245 428.
� Digitální a ofsetový tisk - www.tiskpip.cz.
� Oáza zdraví Laudova 1013/17, P-6 www.sweb.cz/oazaz
nabízí cvičení na stolech, rolletic, bodystyling, lymfodrenáže, ma-
sáže. Tel.: 235 325 111, 608 519 354.

OPRAVY – NON STOP
LEDNICE A MRAZÁKY

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Servis PC - u vás doma - instalace, nastavení, konfigurace
softwaru. Výměna, instalace hardwaru, nastavení domácí sítě, zálo-
hování, obnova ztracených dat aj. E-mail: info@domaservis.eu, tel.:
773 239 652.
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KUPÓN NA SLEVU 10%

OČNÍ OPTIKA
v přízemí oční
kliniky
Nela Leštáková

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

Ž A L U Z I E
všEch typů

Montáž a opravy – Sítě proti hmyzu

A U t O D O p R A v A
Dodávkami (místní i dálková)

tel.: 251 619 721, 602 282 053

Fa Kaše

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

Husníkova 2087

� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. TEL.: 602 976 979 NEŠPOR.
� Provádím elektropráce - Bína, Hábova 1569,
tel.: 235 522 598, 606 206 469.

� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� INSTALATÉR FRÖHLICH - 603 239 568, 235 513 645
rozvody vody, plynu, montáže baterií, 5 let servis.
� Fa UDRŽAL - pokládka podlahových krytin (PVC, koberec,
korek, plovoucí podlahy, práce i So+Ne. Tel.: 603 271 240.
� Stěhování MO & HER. Tel.: 739 064 100, 739 004 723.
� Autodoprava P-13, Iveco maxi, rychle, levně, i menší
stěhování. Tel.: 602 817 588.
� Malování, štukování, tapetování, lakování (okna, dveře,
topení, zárubně) vč. hr. úklidu. Tel.: 603 221 653.

� Návrhy a realizace interiérů, výroba a montáž vestavě-
ných skříní, kuchyňských linek, obývacích a předsíňových stěn. Vy-
soká kvalita za rozumnou cenu. Tel.: 606 956 741,
www.marekinterier.wz.cz.
� Elektrikář Kilián - Švarc. Mob.: 603 438 758,
www.elektrikari.org.
E-mail: jsvarc@elektrikari.org.
� Pozor, znovu otevřeno! Opravy, úpravy, čištění a prodej
oděvů, čištění peří, Přecechtělova 2392. Tel.: 775 045 970.
� Kadeřnictví a manikúra Bella - Bellušova 1826, Lužiny.

Dámský střih fouk. 180-230 Kč, barva komplet 470 Kč, manikúra
90-120 Kč, P.Shine 240 Kč, modeláž komplet 500-690 Kč. Příjemné
ceny i prostředí. Kadeř. tel.: 777 305 459, manik. tel.: 777 309 722.
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Byty
� Hledáme byt k pronájmu v Praze 5 i jinde, garsonka -
2+K.K. do 11.000 Kč včetně poplatků. Zařízení na dohodě.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
� Koupím byt nebo rod. dům kdekoliv v Praze, i ve špatném stavu,
na velikosti ani vlastnictví nezáleží, může být i za odstupné -
nájemní, družstevní, LBD i nečlena družstva, služební, podnikový
apod. Nechám čas na vystěhování, uhradím za vás případné dluhy
na nájmu, exekuce, privatizace atd., vyřídím i právně velmi kompli-
kované případy, podílová spoluvlastnictví, stáhnu soudní výpověď,
žalobu atd. Koupím i nemovitost neoprávněně obsazenou, s nežá-
doucím nájemníkem, příp. dám náhradní byt, či domeček mimo
Prahu a doplatek apod. Platím v hotovosti, záloha možná ihned.
Tel.: 222 941 032 nebo 603 420 013.

Různé

� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Dr. prof. učí AJ, ČJ pro AJ či RJ mluvící, Fy, CH, M, elektro před-
měty. AJ - i pro firmy, též tlumoč. a překladatel., ŽL mám. Přípr.
též k reparátům a ke zkouš. Tel.: 251 615 473, 728 435 079.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 13–18 hod.
� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství. Tel.: 737 601 975.
� Státní maturita - příprava český jazyk, němčina.
Tel.: 602 877 459 večer.

�Pronajmu dlouhodobě garáž u stanice metra Luka nebo Lužiny.
Tel.: 732 344 467.
� Prodám garážové stání v 1. patře objektu Petržílkova 2570, sta-
nice metra Hůrka, osobní vlastnictví. Tel.: 777 215 667.
� Pronajmu garážové stání v Praze - Stodůlky, Velká Ohrada. Cena
1.800 Kč/měs. Tel.: 725 178 180.

SALON COLLETTE
HOCHMANOVÁ J.

člen asociace střihačů České republiky
Kompletní + výstavní úprava psů

Bellušova 1871 – Luka, Obj.: 602 202 604

www.collette.cz. Provozovna klimatizována
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Zaměstnání
� Přijmu řidiče sk. C s profesním průkazem na rozvoz zboží po
Praze. Nástup možný ihned. Tel.: 775 619 716.
� Wellness Studio na Praze 1 hledá nové kolegy/ně. Zabýváme se
kompletní péčí o člověka - výživa, doplňky, pohyb, péče o pleť, vizáž.
Osobní pohovor nutný, možné HPČ i VPČ. Volejte 605 467 167.

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

� Domácí spotřebiče: pračky, myčky, trouby atd.

� Montáže: set boxu pro příjem pozemní digitální televize

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

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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

OPRAVY TELEVIZORŮ
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

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

777 606 707 Josefkoubek@seznam.cz

Po předložení inzerátu po Praze 13 první cesta k vám
ZDARMA

� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji, nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.
� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603.
� Pronajmu 2+K.K. v rod. domě u metra Jinonice s bazé-
nem. Tel.: 603 536 588.
� Prodám DB 2+K.K., P-13, 50 m2 garážové stání, vestavěné skříně,
anuita O Kč. Více na www.slunnybyt.cz nebo na tel. čísle 731 377 131.

Prodej – koupě – pronájem

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

www.elektroservisvolf.cz

„NOVÁ VYHLÍDKA“
Suchý vršek 2122/33

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

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

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

80 osob

STAROČESKÁ RYCHTA
samostatný vchod, selský interiér,
pódium - možnost hudby a tance

při soukromých akcích
tradiční kuchyň + speciality + minutky

+ italská kuchyně
80 osob

Nabídka pro vysokoškoláky!
Dejte obsluze k nahlédnutí„Index“

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

Stavebně oddělený kuřácký/nekuřácký prostor

OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt: 235 514 930

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

ŽALUZIE – Fa STÍN
Výroba a montáž žaluzií:

� horizontální hliníkové
� vertikální látkové

� ISSO na plastová a euro okna
� čalounění dveří

� předokenní rolety
� plastové shrnovací dveře

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

222 938 896, 603 305 211
SLEVA NA MONTÁŽ 20%
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Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10%
Tel.: 604 807 906, 604 940 922
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem

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

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

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

Tel.: 602 212 040, www.araneuss.cz

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

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

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

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

251 615 428 – celý den.

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

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

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

www.akvosyka.cz

+ rekonstrukce bytových 
jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

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

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

NEJLEVNĚJŠÍ
KOBERCE V PRAZE

Cena od 89 Kč/m2

Dále nabízíme 
kusové koberce, 
PVC, doplňky
Otevírací doba

Po – Pá 10 – 18, So 9 – 12
„M“ Stodůlky, Hábova 2345, 

Praha 5-Stodůlky, 
Obchodní centrum 

„PAPRSEK“, 
Tel.: 603 216 704

www.koberce-nejlevneji.cz

LUCA AUDIT s.r.o.

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

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

PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS
XTREME LASHES,MODELÁŽ NEHTŮ

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

KUPON NA SLEVU 10 % při první návštěvě

FA PETR STREJC
ŘETÍZKOVÉ ŽALUZIE 

DO PLASTOVÝCH OKEN, 
VERTIKÁLNÍ LÁTKOVÉ 

ŽALUZIE
� dřevěné žaluzie � látkové rolety � síťe proti hmyzu

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

� čištění vertikálních žaluzií
� předokenní bezpečnostní rolety

� montáž doplňků VELUX
� zaměření – montáž – zdarma

602 742 781
www.markyzy-rolety.cz

petrstrejc@seznam.cz

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



Sníh zasypal celou Evropu
Tahle zima udeřila brzy a v plné
síle. Sněhová nadílka byla již od
začátku prosince hojná a  velmi
zkomplikovala dopravní situaci 
na mnoha místech republiky,
včetně hlavního města. S podob-
nými, mnohdy i horšími problémy
se potýkali obyvatelé měst v celé
Evropě i ve Spojených státech.

Sněhová kalamita se nevy-
hnula ani Praze 13. Když už se 
v některé oblasti podařilo zajistit
sjízdnost komunikací a schůd-
nost chodníků, začalo znovu sně-
žit a mohlo se začít s novým
úklidem. Je jasné, že tato situace
způsobila problémy řidičům, ale
zejména starším lidem nebo oso-
bám se sníženou pohyblivostí.
Mnozí telefonovali na radnici 
a stěžovali si na stav komunikací.
Všechny stížnosti občanů byly
okamžitě řešeny s úklidovými fir-
mami nebo s vlastníky komuni-
kací. Nutno říci, že na vozovkách
a chodnících, které má ve své
správě Praha 13, byla zimní
údržba většinou prováděna ve
stanoveném rozsahu.

Většina stížností směřovala

proti nedostatečnému úklidu vo-
zovek, chodníků a autobusových
zastávek ve správě Technické
správy komunikací hl. města
Prahy (TSK), která má na starosti
největší množství komunikací 
v celé Praze. Odbor dopravy byl 
s TSK v každodenním kontaktu 
a urgoval provedení  úklidu na
konkrétních místech. Proběhlo
také několik jednání mezi vede-
ním Prahy 13 a vedením TSK, po
kterých se situace zlepšila. Starosta
také rozhodl o nasazení dobrovol-
ných hasičů z SDH Stodůlky,
kteří uklízeli sníh z chodníku při
ulici Armády, ze střechy Spolko-
vého domu a zimního stadionu. 

Závěrem je třeba zopakovat, že
městská část nezodpovídá zda-
leka za úklid všech komunikací.
Přesto se v případě stížnosti snaží
pomoci a zajistit nápravu u vlast-
níka nebo správce komunikace.
Podrobnější informace o správě 
a zimním úklidu najdete na
www.praha13.cz v oblasti Měst-
ská část – Doprava – Zimní
údržba komunikací. 

Samuel Truschka

INZERCE

Na velkoobjemové kontejnery 
si budeme muset počkat
Omlouváme se občanům naší
městské části, že z důvodu kala-
mitního stavu nebyly dne 2. pro-
since přistaveny kontejnery na
objemný odpad a pokud situace
bude obdobná, nebudou přista-

veny ani ve zbývajících termínech.
V lednu a v únoru nebudou

kontejnery na objemný odpad rov-
něž přistavovány. Harmonogram
bude uveřejněn v měsíci březnu.

Michaela Líčková

Pozor na výběr vhodného krmení pro ptáky
Většina z nás se
snaží pomáhat ope-
řencům lépe pře-
čkat zimní období.
Na oknech domů, 
v zahradách i v par-
cích se objevují kr-
mítka, aby vítr
nezavál dobroty
pro ptáky sněhem.

Mnozí lidé ale
netuší, že výběrem
nevhodného krmení mohou 
i s dobrým úmyslem způsobit
ptákům zdravotní potíže i smrt.

Naprosto nevhodné jsou: těsto-
viny, rohlíky, veky, knedlíky či
strouhanka, vzhledem k jejich ob-

sahu droždí a kypří-
cího prášku. Mléko
nedokáží ptáci trá-
vit, čokoláda je pro
mnohé z nich jedo-
vatá, masné výrobky
obsahují sůl a kon-
zervy sůl i koření.
Cukr a cukrovinky
jim  působí průjem,
měkký chléb je na-
dýmá. 

Nejlepším krmením je ptačí
zob, suchá semena, či jejich směsi
v závěsných lojových koulích
nebo na kousky nakrájená zele-
nina či ovoce.

Jaroslav Fuglík, OŽP
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Hlas zvonů (1971)
Pokud moje paměť sahá, zní
mi v uchu hlas zvonů. Ať 
z věže místního kostela 
a nebo blízkého okolí a za
jasných dní, když vál vý-
chodní větřík, až z Prahy.
Jako školák se pamatuji, že
jsme rádi poslouchali hlasy
zvonů. Dle toho, odkud byl
hlas zvonů slyšet, se určovalo i počasí. Když bylo slyšet zvony 
z Jinonic, tj. od východu, říkalo se, že bude hezké stálé počasí 
a v zimě mrazy. Když byly slyšet od Krtně, tj. od západu, říkalo se,
že bude brzy pršet. Když byly slyšet z Ořecha, tj. od jihu, říkalo se,
že bude teplo. Vybral Dan Novotný

1. 1. 1922 vstoupil v platnost zákon o vytvoření Velké Prahy. Byl zaveden titul Pri-
mátor hlavního města Prahy.

2. 1. 1791 byla v Praze otevřena první veřejná obecní nemocnice v budově býva-
lého novoměstského ústavu šlechtičen na Karlově náměstí.

19. 1. 1354 osvobodil Karel IV. pražské obchodníky od cel vybíraných v německých
městech. Císař nařídil, že pražští kupci mají mít stejné svobody jako no-
rimberští.

20. 1. 1969 byla ve Štětkově ulici na Pankráci zahájena ražba prvního tunelu praž-
ského metra.

31. 1. 1899 přihlásila firma Friedrich Bayer a spol. k patentování synteticky připrave-
nou kyselinu acetylsalicylovou - aspirin.

A v Praze 13?
V lednu 2003 byl otevřen Školní zimní stadion v Bronzové. 

Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v lednuKalendárium aneb událo se v lednu Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Na Pražský hrad se vrátil slavný Re-
likviář sv. Maura 
Ve Vladislavském sále Praž-
ského hradu bude vystaven až
do 27. února. Nechal jej zhoto-
vit na počátku 13. století bene-
diktinský klášter ve Florennes.

Na dubové jádro středověcí
umělci aplikovali filigrány ze
zlacené mědi s téměř 200 vsa-
zenými drahými kameny, které
prostřídali s emailovými destič-
kami se starozákonními výjevy
a nikami z pozlaceného stříbra

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Mrazivé počasí příliš nepřeje vý-
letům a většina lidí dá přednost
posezení v teple domova. Když
ale vysvitne slunce a ozáří zasně-
ženou krajinu, stojí za to se po-

řádně obléknout a vyrazit ven.
Krásným cílem takové zimní vy-
cházky se může stát například
malebný kostelík sv. Jana a Pavla
na Krtni, který máme v podstatě

za humny a mů-
žeme se k němu
dostat třeba na
běžkách nebo
pěšky. Je vidět
zdálky, protože
stojí na kopečku 
u silnice z Řeporyj
do Třebonic. Když
začneme stoupat
velkým obloukem

k zasněženému kostelíku, nas-
kytne se nám téměř ladovský po-
hled. Kostelík je jednou 
z nejvýznamnějších památek na
našem území. Jeho dnešní po-
doba je dána velkou přestavbou,
která proběhla v roce 1890, aniž
by byla pořízena dokumentace
předchozího stavu. Z původního
románského kostela se zachoval
zejména pravoúhlý presbytář s je-
diným původním románským
okénkem a freskami z konce 
13. století, které vidíte na foto-
grafii. Mají zobrazovat křest
Kristův, obětování v chrámě,

Josefův sen a symboly evange-
listů. Do kostela samotného se
v zimě nedostanete, to jedině
okolo 26. června, když se tam
koná pouť na sv. Jana a Pavla,
nebo o májových pobožnostech.
Při dobrém počasí je odtud hezký
výhled do kraje. Přejeme příjem-
nou procházku! Samuel Truschka

Ježíše Krista, sv. Maura, Jana
Křtitele a 12 apoštolů. Po zru-
šení a vypálení kláštera za fran-
couzské revoluce, jej, již značně
poničený, zakoupil vévoda Al-
fréd de Beaufort. Relikviář byl
za dramatických okolností na-

lezen čs. krimina-
listy 5. listopadu
1985 pod podla-
hou hradní kaple
na zámku v Be-
čově nad Teplou.
Spolu s koruno-
vačními klenoty
tak patří k nejcen-
nějším středově-
kým památkám 

u nás. S relikviářem mohou zá-
roveň návštěvníci vidět kopie
českých korunovačních klenotů,
umístěné ve Staré sněmovně 
v sousedství Vladislavského
sálu. Více najdete na
www.svatymaur.cz -dn-    

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Od 12. prosince je prodloužena
noční autobusová linka 502 do
trasy Suchdol - Vítězné náměstí -
Vypich - Motol - Luka - Řepo-
ryjské náměstí. Linka I2 pro těles-
ně postižené je prodloužena 
o úsek Jiřího z Poděbrad – Flo-
renc – Kodymova (v úseku Flo-
renc – Kodymova je vedena pouze
část spojů) a zrušeny zastávky Pla-
ňanská, Sídliště Malešice a Rek-
torská (nahrazeno linkou 297).
Od 3. ledna 2011 dojde k rozšíře-
ní počtu zastávek „na znamení“ 
a ke změně způsobu zastavování 
v těchto zastávkách. Navíc již ne-
budou muset cestující na těchto
zastávkách mávat. Více najdete na
www.dpp.cz.
� Koncem listopadu byl uzavřen
předprodej jízdenek a kuponů ve
stanici metra Lužiny. Je otevřeno
nové prodejní místo ve stanici
metra B Stodůlky.  Otevírací
doba je po - pá 6 – 20 hodin, 
v sobotu 7 –14 hodin. Je možné

platit i kartou.
� Lyže a snowboardy se na všech
linkách MHD přepravují bez-
platně. Cestující si s sebou smí
vzít maximálně dva páry lyží
včetně lyžařských holí v jednom
obalu. Takže pozor! Lyže bez
obalu se nepřepravují.
� Prahou do nocí nyní svítí více
než pět set padesát plynových
lamp. Osvěcují téměř celou ob-
last okolo Staroměstského ná-
městí, Královskou cestu přes
Karlův most, Malostranské ná-
městí a Nerudovu ulici takřka až
k Hradu. V Praze opět existuje
Cech mistrů lampářů. 
� Od 9. prosince do 28. února je
otevřena v budově Obecního
domu unikátní výstava díla svě-
toznámého italského malíře a so-
chaře počátku dvacátého století
Amedea Modiglianiho. Výstava
seznamuje veřejnost nejen s Mo-
diglianiho prací, ale i s jeho
osobností a životem. –dn-

Zimní vycházka ke kostelíku na kopci
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V průběhu doby bronzové (2 200 – 750 př.
n. l.) se po Evropě rozšířila znalost výroby
bronzu – slitiny mědi a cínu, rozvinula se 
také těžba těchto surovin a obchod s nimi. 
Z bronzu se vyráběly předměty používané 
ve všech oblastech lidské činnosti – nástroje,
zbraně i ozdoby. Ve starší době bronzové byly
Čechy ústřední oblastí únětické kultury 
(2 200 - 1 550 př. n. l.), nazvané podle pohře-
biště, objeveného v 19. století v Úněticích 
na dnešním severním okraji Prahy.

Na území Prahy 13 známe tuto kulturu
především z pohřebišť, která byla prozkou-
mána při stavbě obytných souborů Lužiny,
Nové Butovice a nejnověji i Západního Města.
Zemřelí byli pohřbíváni převážně jednotně, ve
skrčené poloze na pravém boku, s hlavou při-
bližně k jihu a obličejem obráceným k vý-
chodu. Hroby měly často vnitřní kamennou
konstrukci. Jejich výbavu, proti předchozím
obdobím bohatší, tvořily kvalitně zpracované
keramické nádoby, bronzové dýčky a šídla,
jehlice, záušnice a korálky i náhrdelníky z jan-
taru a bronzových spirálek. Výjimečným nále-
zem jsou čtyři zlaté kličkovité záušnice.

Při záchranném archeologickém výzkumu
v prostoru Západního Města byly odkryty
také části půdorysů šesti tzv. dlouhých domů.
Jejich stěny z kůlů a dřevěných sloupů zane-
chaly v zemi stopy v podobě kůlových a slou-
pových jam, vytvářejících souběžné řady. Zda
pocházejí opravdu ze starší doby bronzové,
prokáže až další pokračování výzkumu.

Stopy po kultuře mohylové (1 550 - 1 200
př. n. l.) ze střední doby bronzové představují
zahloubené objekty se zlomky keramiky 
a zvířecích kostí, objevené v bývalé Dezortově
pískovně mezi dnešní Kovářovou a Oistra-
chovou ulicí, a keramické zlomky z různých
míst dnešního sídliště Lužiny.

V průběhu mladší doby bronzové na území
Prahy 13 žil také početný lid kultury knovíz-
ské (1 200 – 900 př. n. l.), která podle převlá-
dajícího žárového způsobu pohřbívání patřila
do tzv. okruhu popelnicových polí a množ-
stvím svých osad dosáhla největší hustoty
osídlení v celém našem pravěku. Rozsáhlá

V době bronzové tady bylo živoVÝLET DO MINULOSTI

sídliště této kultury se nacházela v prostoru
obytných souborů Stodůlky a Lužiny, husté
knovízské osídlení ukázaly i povrchové prů-
zkumy po obou stranách Prokopského po-
toka. Pozůstatek sídliště štítarského stupně
knovízské kultury ze závěru doby bronzové
(900 - 750 př. n. l.) byl nově objeven při zá-
chranném archeologickém výzkumu na
území vznikajícího Západního Města. Byly
odkryty především zásobní jámy a další vý-
kopy, které souvisely s pravěkou stavební čin-
ností. Většinou se později používaly jako
odpadní, protože obsahovaly velký počet
zlomků keramiky a zvířecích kostí. Pozůsta-
tek výrobního objektu z konce doby bron-
zové, tvořený dvěma propojenými jámami se
zlomky keramiky, byl odkryt také na polykul-
turní lokalitě v místě nového sportoviště 
v Centrálním parku.

Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. města Prahy

Keramická nádoba ze závěru doby bronzové z pro-
storu sídliště Lužiny 

Zlaté kličkovité záušnice z jednoho z únětických hrobů z Nových Butovic. Jejich
nález připomíná jméno ulice Na Zlatě.

Bronzové šperky z únětického pohřebiště v Nových Butovicích: záušnice,
náramky, jehlice a spirálky z náhrdelníku
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Kostrový hrob nejspíše únětické kultury ze Západního Města 
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Program klubu seniorů leden 2011
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

3. 1. Přátelské posezení – vesele do nového roku 2011

10. 1. Bingo Slávka Augustínová
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

17. 1. Budeme slavit 85. narozeniny paní Evy Vašutové

24. 1. Káva o čtrnácté – (program klubu na další měsíce)
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

17. 1. Beseda s oční lékařkou          MUDr. Alena Pechanová

Přeji všem do nového roku hodně zdraví, radosti a spokojenosti.

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

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

4. 1. Zahraje nám Pražský salonní orchestr Václava
Vomáčky

11. 1. Okénko do literatury – K. Čapek
- výročí narození - číst bude paní Iluše Cejpková

18. 1. Video – film na přání

25. 1. Společenské hry, posezení u kávy
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

5. 1. Přednáška k valorizaci důchodů, vdovský
a vdovecký důchod MPSV

12. 1. Hrajeme Bingo Roman Kosan, Jindra Cuchalová

19. 1. Zahraje nám Sparťanka a oslavíme významné
životní jubileum Aničky Horákové – 90 let

Miloš Procházka, 
Helena Hrdoušková 

26. 1. Co nás čeká v roce 2011 astrolog Petr Messany

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

Klub seniorů a přátel Vidoule

Scházíme se pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci
ve 14.30 hodin.  Připomínám, že všechny informace o činnosti

našeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna
na pozemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

5. 1. Co je diabetes

12. 1. Pozdní následky diabetu

19. 1. Promítání videa

26. 1. Hypoglykemie, hyperglykemie

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

Jaroslav Pulchart, předseda ÚO, tel. 603 917 405

Program klubu seniorů leden 2011

Poprvé v novém
Mlejně se uskutečnilo
tradiční setkání seni-
orů, které každoročně
v předvánočním čase
pořádá odbor sociální
péče a zdravotnictví 
ve spolupráci s KD
Mlejn a kluby seniorů.
Celkem 150 dam 
a pánů se 14. prosince
sešlo v novém sále, aby
si popovídali, občer-
stvili se a zhlédli při-
pravený program.
Přivítal je zástupce
starosty Petr Zeman,
popřál krásné Vánoce a představil svého ná-
stupce v oblasti sociální péče – místostarostu
Aleše Marečka – a zastupitelku Evu Mont-

gomeryovou. Tradiční spoluorganizátorka
akce, paní Svatava Bulířová, vedoucí Klubu
seniorů I, poděkovala radnici za podporu

klubové činnosti a pochválila výstavu
Od jeskyně k modernímu městu. 
V následujícím kulturním programu
vystoupili žáci Základní umělecké
školy Stodůlky, brilantní tanečníci
rock’n’rollu pod vedením Vasila Gju-
rova, folklorní soubor Lučinka a La-
dislav Zrzavý s vánočními koledami.
Kromě příjemného zážitku si účast-
níci odnesli i dárek. Nezbývá, než se-
niorům popřát totéž, co zástupce
starosty Aleš Mareček – aby se na-
přesrok opět všichni ve zdraví sešli.

Samuel Truschka

Vánočky zavoněly 
na Mikuláše 

Ať se zase za rok ve zdraví setkáme

Ve FZŠ Mezi Školami se 6. prosince konal
pátý ročník soutěže Starostova vánočka, kte-
rou pořádá ředitel školy Petr Vodsloň, sám
již mistr v pletení vánoček. Starostu tento-
krát zastoupil místostarosta Petr Zeman 
a zaplést si přišel i radní Vítězslav Panocha
v tandemu s předsedkyní školské rady Len-
kou Jakubovou. Soutěžila ale družstva žáků
ze druhého stupně. Sedm družstev upletlo
sedm vánoček, některé byly pohlednější, jiné
méně, ale voněly a chutnaly stejně. Porotě
mladších žáků se nejvíce líbila vánočka
družstva 9. A., které pak odneslo upečenou
místostarostovskou vánočku na radnici. -st-
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Vánoce ve Mlejně - z každého žánru trochu
Příprava vánočního programu
v Klubu Mlejn je velmi náročná.
Pravidelně se zde prezentují
místní školy, Dům dětí a mlá-
deže, základní umělecké školy,
ale také členové folklórního
sdružení Lučinka.

Kromě toho probíhá tradiční
program, kde nechybí velké kon-
certy Roberta Křesťana a Aso-
nance, divadla a pravidelné

nedělní pohádky.  První rocková
soutěž v novém Mlejně s názvem
5 songs proběhla úspěšně. Tyto
soutěže budou v novém roce po-
kračovat, protože podpora mla-
dých hudebníků a kapel je
jedním z našich stálých cílů.
Úspěšný byl i projekt městské
části s názvem Nejsme si cizí,
který byl zaměřen na děti ze zá-
kladních škol a podpořil integraci

cizinců. Pro návštěvníky jsme
připravili několik dílen, kde si
děti vyzkoušely zajímavé činnosti.

Největšími akcemi uplynulého
období byly: koncert Ireny Bud-
weiserové v kostele, premiéra Lazy
varieté či křest nového CD sku-
piny Kamelot. Všechny potěšily
zcela vyprodané Vánoce
s Lučinkou, kde jako hosté vystou-
pily i děti z cirkusového kroužku.

V lednu se těšíme na tradiční
novoroční koncert Spirituál
Kvintetu, který se bude konat
5. ledna. Zveme také na 19.
ledna, kdy uvedeme divadelní
projekt divadla Líšeň Putin ly-
žuje, jehož motivem jsou zápisky
zavražděné ruské novinářky Po-
litkovské. 

Přejeme všem krásný rok
2011. Dagmar Brtnická, Klub Mlejn

Program klubu leden 2011
Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 

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

Grant poskytla Městská část Praha 13

� DĚTI

9. 1. ne 15.00 Barbora Červenková: TŘI NEZBEDNÉ POHÁDKY. Dvě kama-
rádky se setkávají na hřišti a hrají své oblíbené hry, ale co když je jed-
noho dne omrzí? Díky jejich fantazii se dostaneme do pohádek
O kohoutkovi a slepičce, O třech prasátkách a O zvířátkách a loupežní-
cích. Jedno hřiště, dvě děti, tři pohádky a spousta fantazie. Pohádka
pro děti od tří let.

16. 1. ne 15.00 BABA JAGA. Autorská loutková pohádka pro celou rodinu.
Pohádka o Jeníkovi a Mařence, kterak se v lese ztratili. 

23. 1. ne 15.00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Cirkus Žebřík. Tradiční příběh 
o tom, jak Jeníček a Mařenka, kterým táta přivede novou maminku,
jsou vyhnáni do lesa a jak cestou potkají chaloupku z perníku a v ní
zlou babu a jak nad ní vyzrajou... ale co dělá v té pohádce ten skřítek?
Více na www.cirkuszebrik.com.

3. 2. ne 15.00 PATLA A MATLA. Autorské pantomimické představení pro děti
Patla a Matla, které vytvořil Tomáš Tomsa Legierski a Radim Vizváry,
poodhaluje kousek neomezené klučičí fantazie.

� KONCERTY
5. 1. st 19.30 SPIRITUAL KVINTET. Tradiční novoroční koncert.

12. 1. st 19.30 Jarda SAMSON Lenk + hosté.

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

� DIVADLO

13. 1. čt 19.30 POSTAV NA ČAJ.
Představení ve stylu No-
vého cirkusu s názvem
Postav na čaj! zavede
beze slov diváky na
sever, který je ještě
chladnější a nehostin-
nější, než současná středoevropská zima. 

19. 1. st 19.30 PUTIN LYŽUJE. Divadlo Líšeň.Politická fraška o obětech Puti-
novy vlády. Jevištní reportáž podle Ruského deníku zavražděné novi-
nářky Anny Politkovské.

26. 1. st 20.00 BUDILOVA DIVADELNÍ ŠKOLA:DIVADELNÍ KONFERENCE. Již
třetí Divadelní konference Budilovy divadelní školy nabízí příležitost
k seznámení se s Metodou Jacques Lecoq z Francie, s postupy výuky,
s ukázkami tvorby studentů i setkání s pedagogy. Budilova divadelní
škola „...je tu, aby budila v lidech talent!“ HERECKÁ STUDIA A WORK-
SHOPY PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ. Více na www.budil.cz. Škola
vznikla za podpory Klubu Mlejn.

27. 1. čt 19.30 FOUTAISE. La Compagnie des pieds perchés. Na scéně spleť
provazů. Dvě ženy ji postupně rozmotávájí dokud nezůstanou jen dvě
lana. Pak zazní siréna a příběh může začít... Umělecký soubor „Des Pieds
perchés“ představuje závěsnou akrobacii na laně, jednu z disciplín no-
vého cirkusu, která v České republice doposud není příliš známá.
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�
Lednová
odpověď:

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V prosinci správně odpověděli ti, kteří uvedli město JIHLAVA.
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Jaroslav Bochenek, Velká Ohrada
Protože nám pražská zoologická zahrada věnovala 3 volné rodinné 
vstupenky již nyní, mohli jsme navíc vylosovat tři výherce:
Milan Čihák, Stodůlky; Bohumila Janečková, Nové Butovice; Kate-
řina Slívová, Stodůlky.
Soutěžní otázky na leden:
1) Kdo vybojoval Putovní pohár kpt. Jaroslava Matýska v.v.?
2) Pokolikáté se letos konala v České republice informativně osvětová akce Červená stužka?
3) Kdo bude letošním prvním hostem Slávka Klecandra v cyklu hudebních pořadů

Třináctého na třináctce?

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1) Pokolikáté se letos poběží za Ježíškem na Makču Pikču? Konal se 13. ročník.
2) Kdy se narodil známý český herec Josef Bek? 21. 12. 1918
3) Kde budou v Praze 13 umístěny vánoční stromy? Před budovou radnice, na tržišti

Luka a v Hábově ulici u pošty.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Jitka Šimonková, Praha 9
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. ledna na adresu redakce: Sluneční nám. 13,
Nové Butovice, na stop@p13.mepnet.cz nebo faxem na čísla 251 619 236, 235 011 465.

připravila Eva Černá

Čtenářská soutěžČtenářská soutěž
Tento rok bude první část Čtenářské soutěže patřit dětem do patnácti let a osobnostem
českých dějin. Při hledání správné odpovědi jim opět pomohou obrázky Jana Babky, naše
textová nápověda a zcela jistě i rodiče. Beze změny zůstává druhá část soutěže, kterou jsou
tři otázky. Na ně mohou odpovídat děti i dospělí. Ke změně dojde v počtu sponzorů naší
soutěže – McDonald´s v Galerii Butovice a Hypermarket Globus ve Zličíně jsou naše stá-
lice. Letos ale v tomto bodu máme významnou změnu. Dalším sponzorem naší Čtenářské
soutěže se stává pražská zoologická zahrada, která třem dětským výhercům poskytne vol-
nou rodinnou vstupenku. Čtenářská soutěž tedy bude mít pět výherců. Čtyři děti do 
15 let, které získají tři rodinné vstupenky do pražské zoo, čtvrté poukázku do McDonald‘s
v Galerii Butovice. Pátý výherce – soutěžních otázek - obdrží poukázku do Hypermarketu
Globus Zličín. A nyní to, co čeká hlavně děti. Podle naší nápovědy a obrázku by měly po-
znat osobnost, na jejíž jméno se ptáme.

Byl jsem spisovatel, novinář, dramatik, překladatel, fotograf, narodil jsem se 
9. ledna 1890 v obci Malé Slavoňovice. Možná, že vám v uhodnutí mého jména
pomůže, že můj bratr, především malíř, se jmenoval Josef. Napsal jsem napří-
klad Devatero pohádek, Dášeňku čili život štěněte, Pudlenku, ale také řadu kní-
žek spíše pro dospělé –
R. U. R, Továrnu na ab-
solutno, Krakatit, Po-
vídky z jedné kapsy,
Povídky z druhé kapsy,
Hordubala, Povětroně,
Válku s mloky, Ze ži-
vota hmyzu, Věc Ma-
kropulos, Bílou
nemoc... Už znáš moje
jméno?

Lednová křížovka
V první křížovce roku 2011... (viz tajenka) paní Laďky Havlínové na Suchém vršku 2121/2
v Nových Butovicích. A čím tak krásně voní? Především bylinkami. A ty se nám právě teď,
kdy se zima ujala své vlády, mohou hodit. Počasí
je vrtkavé, dny jsou krátké, mnohdy se necítíme
nejlépe, typické zimní neduhy se vyhnou málo-
komu z nás. Dříve, než budeme nuceni vyhledat
lékařskou pomoc, zkusme se přesvědčit, jakou
sílu tyto zázraky přírody mají. Je všeobecně
známé, že bylinky nebo jejich směsi působí pre-
ventivně, zkracují dobu případného onemoc-
nění, jeho příznaky a průběh. A když je doplníme
např. bylinnými koupelemi, určitě letošní zimu přečkáme snáze. Poraďte se na tel. 777
068 141 nebo raději zajděte přímo do obchůdku, kde nás dobře naladí už jeho vůně.

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

Prosincová tajenka: PŘIVÍTAT V JEDINEČNÉM KONCEPTU MC CAFE. Výherci: Bohumila
Henklová, Velká Ohrada; Jiřina Pavelková, Stodůlky; Věra Hřebejková, Stodůlky.

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek

Lednová křížovka
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