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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.

K zápisu je třeba přinést následující
doklady: občanský průkaz zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte, cizinci ještě do-
klad o povolení k pobytu.

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

Stavebníci, nezapomínejte na místní
poplatek za užívání veřejného pro-
stranství!
Mnozí vlastníci domů nebo bytová druž-
stva se rozhodli zvelebit své bydlení a pro-

vádějí zateplování budov, výměnu oken,
renovace interiérů apod. Pokud tyto
úpravy vyžadují stavbu lešení, umístění
stavebních kontejnerů, strojů, skládku ma-
teriálů či zařízení staveniště na veřejném
prostranství (chodníky, zpevněné plochy,
zeleň), jedná se o užívání veřejného pro-
stranství pro stavební činnost a je nutné
uhradit místní poplatek městské části.
Týká se to nejen nových staveb a renovací,
ale třeba i oprav plotů.

Za veřejné prostranství je považován
každý prostor přístupný komukoli bez ome-
zení (zejména náměstí, chodníky, silnice,
zpevněné plochy i veřejná zeleň, parky).

Při označení prostoru za veřejné pro-
stranství se nepřihlíží k druhu vlastnictví.
Veřejným prostranstvím mohou být jak po-
zemky obce a státu, tak pozemky občanů,
firem či jiných institucí. Rozhodující je, že je
na ně volný přístup. Také výše poplatku je
pro všechny druhy vlastnictví stejná.

Poplatek se vybírá za zvláštní užívání
veřejně přístupného prostranství, tedy za
to, že veřejné prostranství je po určitou
dobu obsazeno, blokováno. Je to v pod-
statě platba za výhradní užití veřejného
prostoru pro svou potřebu.

Zpoplatněna je rozloha zabraného pro-

stranství pro umístění stavebních zařízení
(výkopy, lešení, kontejnery, automobily
a stroje, zařízení staveniště, umístění sklá-
dek, stavebních materiálů, stavebních
buněk, bezpečnostního hrazení atd.).

Poplatníkem je investor celé akce –
občan nebo podnikající fyzická či práv-
nická osoba, která veřejné prostranství
výše uvedeným zvláštním způsobem
užívá. Výjimkou je vlastník pozemku, který
za jeho užívání neplatí. Nájemce ale již
platit musí. Poplatek nelze zaměňovat
s nájmem, platí se vedle platby nájmu.

Poplatník je povinen ohlásit užívání ve-
řejného prostranství nejméně 7 dní před
jeho započetím správci poplatku. Při uží-
vání prostranství do 6 dnů je ohlášení
nutné 1 den předem.

Správu poplatku pro Městskou část
Praha 13 vykonává oddělení daní a poplat-

ků ekonomického odboru ÚMČ Praha 13,
Sluneční náměstí 13, dveře č. 531,
tel. 235 011 413, fax 235 011 414, e-mail
pilarovam@p13.mepnet.cz. Úřední hodiny
jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00
hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do
13.00 hodin.

Pro přihlášení k poplatku je nutné mít
s sebou platný občanský průkaz, podnika-
jící osoby též živnostenský list, resp. výpis
z Obchodního rejstříku, případně pověření
k jednání od statutárního zástupce. Je
nutno také doložit kladné stanovisko
vlastníka pozemku - jeho písemným sou-
hlasem, nájemní smlouvou apod.

Sazba poplatku za každý i započatý m2

a den činí 10 Kč.
Místní poplatek za užívání veřejného

prostranství (často nazývaný poplatkem
za zábor) upravuje zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláška č. 24/2003 Sb. hl. m.
Prahy, o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství, ve znění pozdějších
předpisů.

Další informace lze nalézt na
www.praha13.cz v oblasti Jak si zařídit.

Rudolf Foukal,

vedoucí oddělení daní a poplatků EKO

Sdělení úřadu a městské částiSdělení úřadu a městské části

Sešlo se nové zastupitelstvo

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastu-
pitelstva Městské části Praha 13 se konalo
na radnici ve čtvrtek 25. listopadu.

Hlavní body programu byly: složení
slibu členů zastupitelstva, volba sta-

rosty, zástupců starosty a členů rady,
zřízení výborů zastupitelstva, volba je-
jich předsedů a místopředsedů.
Vzhledem k tomu, že STOP byl v té době
již v tisku, přineseme další informace
v příštím čísle. Více najdete již nyní na
www.praha13.cz

Zápis do Základní školy praktické
a Základní školy speciální

ZŠP a ZŠS Lužiny, Trávníčkova 1743, pořádá
ve spolupráci se SPC ÁMOS zápis do 1. roč-
níku základní školy pro děti se speciálními
vzdělávacími potřebami (se zdravotním po-
stižením, zdravotním a sociálním znevýhod-
něním). Různorodým speciálním
vzdělávacím potřebám jsou přizpůsobeny
příslušné varianty vzdělávacích programů.

Žáci bez mentálního postižení jsou vzdělá
váni s cílem plynulého přechodu do škol
běžného vzdělávacího proudu po odeznění
obtíží – nejdéle po absolvování 1. stupně ZŠ.

Zápis se bude konat ve dnech 2. a 3.
února 2011 od 13.00 do 17.00 v budově
školy, v prostorách SPC.

K zápisu se dostavte s dítětem, vez-
měte s sebou rodný list dítěte a všechna
odborná vyšetření. Případné dotazy na
tel. 235 516 651 – J. Svatošová.

Přijďte si zabruslit!

Od 17. listopadu se opět bruslí na Škol-
ním zimním stadionu Bronzová (ulice
U Jezera, nedaleko od stanice metra Luka).
Provozní doba
Pondělí - pátek: 14.30 - 16.30,

17.00 - 19.00
soboty, neděle, svátky: 9.00 - 12.00,

12.30 - 15.30,
16.00 - 19.00

Vstupné
dospělí: 50 Kč - 3 hodiny,

40 Kč - 2 hodiny,
30 Kč - 1 hodina

děti (6 -15 let): 25 Kč - 3 hodiny,
20 Kč - 2 hodiny,
15 Kč - 1 hodina

Broušení bruslí (40 Kč/1 pár, za 1 pár no-
vých 60 Kč)
Po - pá: 17.00 - 18.00
So - ne: 14.00 – 15.00, 17.00 – 18.00

Aktuality z radnice
Výzdoba připomíná blížící
se Vánoce
Také letos před první adventní nedělí se
budova radnice zahalila do svátečního.
Kromě světelných vánočních hvězd
a girland ji zdobí stromeček v atriu
a strom před vchodem. Mimo to budou
tradičně ozdobeny dva živé stromy – na
tržišti Luka a v Hábově ulici u pošty.
Vzhledem k možnostem rozpočtu a ná-
kladům na údržbu a provoz světelných
ozdob je výzdoba realizována v omeze-
ném rozsahu a na dalších místech se ne-
připravuje.

Aktuality z radnice
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Všiml jsem si, že se několik škol ob-
kládá polystyrénovými deskami. Bu-
dete takto zateplovat i jiné budovy?
V letošním roce úspěšně probíhá velký pro-
jekt zateplení patnácti škol a školek. Získali
jsme na něj dotaci z fondů Evropské unie ve
výši téměř 190 miliónů korun. Některé
z nich jsou již zcela dokončené, zbylé by
měly být hotové do konce roku, pokud to

Nad objektem Tesca u metra Luka se
objevil veliký blikající nápis „casino“,
jako někde v Las Vegas. To vám nevadí?
Naopak, vadí mi to velmi a udělám vše
pro to, aby byl nápis odstraněn. K tomuto
tématu jsem se vyjadřoval už v minulém
STOPu. Videoterminály a kasina bohužel
nepovoluje městská část, ale přímo mi-
nisterstvo financí. Kasino na Lukách po-
volilo Ministerstvo financí ČR bez našeho
vědomí již v roce 2007. Podle sdělení pro-
vozovatele to má být z větší části uza-
vřený klub, který nebude nijak obtěžovat
okolí. Jenže velký nápis, který byl po ote-
vření provozovny umístěn na ocelové kon-
strukci nad budovou, okolí obtěžuje,
zejména v noci, když je rozsvícený a bliká
do oken okolních domů. Proto jsem hned
požádal stavební úřad, aby tuto záležitost
prověřil. Bylo zjištěno, že nápis byl nain-
stalován zcela bez vědomí stavebního

dovolí počasí. Kromě škol jsme v posledních
letech zateplovali také bytové domy, letos
na jaře jsme dokončovali zateplení pěti
vchodů v Přecechtělově ulici na Velké
Ohradě, které nemohly být kvůli nepřízni-
vým klimatickým podmínkám dokončeny
v loňském roce. V současné době připravu-
jeme realizaci zateplení všech tří našich po-
liklinik. Jako první přijde na řadu poliklinika
Janského na Velké Ohradě, poté poliklinika
Hostinského a nakonec největší poliklinika
– Lípa Centrum Nové Butovice. V rámci akce
bude provedeno zateplení obvodových
stěn, výměna oken a zateplení střech.
Vzhledem k tomu, že jde o projekt směřující
k úsporám energie, podařilo se nám i zde
získat dotace z Operačního programu ži-
votní prostředí na polikliniku Janského 1,6
miliónu korun, na Hostinského 3,7 miliónu
a na polikliniku Lípa 10,6 miliónu. Akce je
nyní ve stadiu projektové přípravy, vlastní
práce na první poliklinice začnou pravděpo-
dobně na jaře příštího roku.

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

„Stodůlecký posel”Slovo šéfredaktora

Starosta Prahy 13
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13,
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202,
e-mail: vodrazkad@p13.mepnet.cz,
internet: www.praha13.cz
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Vánoce a konec letošního roku jsou sice ještě přede dveřmi, ale my
už vám alespoň v krátkosti prozradíme, co na vás čeká v prvním vydání roku 2011. Na-
příklad jak dopadl volejbalový turnaj amatérských smíšených družstev O pohár kpt. Ja-
roslava Matýska nebo jaký byl Mikuláš ve Sportovní hale Lužiny. Také se podíváme na
Staroměstské náměstí, kde Praha 13 zpestří mikulášské oslavy obyvatelům i návštěvní-
kům naší metropole, nebo na náš zimní stadion, kde už začala bruslařská sezona. Pro-
stor dostanou také informace o nejrůznějších předvánočních akcích – koncertech,
adventních slavnostech i výtvarných dílnách. To, a ještě mnohem více se dozvíte, ale až
v roce 2011. Eva Černá

Milí čtenáři,
přinášíme vám poslední letošní STOP. Prosin-
cové číslo jako obvykle dýchne atmosférou
Vánoc už v kalendáři akcí, který je plný po-
zvánek na adventní a vánoční výstavy, be-
sídky a koncerty. Jistě vás zaujmou také
rozhvory Evy Černé s výrobcem vánočních
zvonků a s odborníkem na stolování o pří-
pravě nejen vánoční tabule. Duchovní rozměr
Vánoc připomíná zamyšlení faráře stodůlecké
farnosti P. Michaela Špilara. Ještě jednou se

vracíme k úspěšné výstavě Od jeskyně k mo-
dernímu městu a přinášíme i druhou část se-
riálu archeoložky Miroslavy Šmolíkové
o pravěkých dějinách našeho území - tento-
krát o nálezech z období eneolitu.

Za celou redakci STOPu vám děkuji za pří-
zeň a ze srdce vám přeji, aby předvánoční ob-
dobí nebylo jen obdobím shonu a horečného
nakupování, ale aby se vám dostalo času i na
příjemná setkání a hezké zážitky. Užijte si ra-
dostné Vánoce! Samuel Truschka, šéfredaktor

úřadu. Ten proto vyzval okamžitě dopi-
sem vlastníka objektu, kterým je sou-
kromá společnost, aby zajistil
bezodkladné odstranění světelného re-
klamního zařízení, které bylo instalováno
bez rozhodnutí nebo opatření stavebního
úřadu. Provozovatel zařízení, které je
třeba ohlásit, se tak dopustil správního
deliktu. Se současným stavem se roz-
hodně nehodláme smířit, a pokud nápis
nebude odstraněn, podnikneme i další
kroky, abychom toho dosáhli.

Připravujeme

Přímá linka starosty Ing. Davida Vodrážky

Rada MČ Praha 13 vám přeje
příjemné prožití Vánoc
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gelovou svíčku, řetěz z přírodních materiálů, svícen z jablíček
a pomerančů, prostírání (dekorace), medovou svíčku,
andílka z medových plátů nebo smaltovaný přívěšek. Občer-
stvení bude tradičně během celého dopoledne v kavárně
a kolem poledne si můžete zakoupit adventní guláš.

sobota 27. 11.• 9.00–16.00
Jarmark šikovných rukou na Havaji
Mateřská škola Havaj, Mezi Školami 2482, Nové
Butovice
Srdečně vás zveme na předvánoční Havajský jarmark. Mů-
žete si zde nakoupit ručně dělané vánoční dárky od prodejců
z Prahy a okolí (keramiku, šperky, oblečení, vánoční dekorace
apod.), občerstvit se v našem stánku s dobrůtkami z domácí
dílny, poslechnout si dobovou hudbu a podívat se na divadlo.

sobota 27. 11.• 10.00 – 16.00
Balení dárků – mikulášské i vá-
noční zdobení
Esprita Centrum, Seydlerova
2451
(poliklinika Lípa, 6. patro)
Letos jsme pro vás připravili novinku –
sobotní celodenní kurz balení a zdobení dárků pro miku-
lášskou nadílku. Jde o balení originální a tradiční záro-
veň. Kdo by nechtěl mikulášský motiv, může si vybrat
motivy vánoční. Kurz je proto vhodný pro všechny. Zaba-
lit si můžete vlastní dárky nebo donesené krabičky či jiné
útvary. V ceně je zahrnutý veškerý materiál a pracovní
pomůcky. Lektorka Jarka Semecká. Cena kurzu 899
Kč/osobu (děti 50 % sleva).

sobota 27. 11.• 15.00 – 18.00
Jarmark aneb Adventní slavnost
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Církevní mateřská škola Srdíčko pořádá již tradiční Jarmark.
Můžete zde nakoupit především adventní věnce, mnoho
krásných a originálních dárků a ochutnat řadu vánočních
dobrot z našich domácích pecí. Pro všechny děti jsme navíc
připravili hlídání a výtvarné dílny. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Více na www.cms-srdicko.cz.

sobota 27. 11.• 20.00
Taneční zábava
TJ Sokol Řeporyje
K tanci a poslechu hraje skupina Globus Band, bohatá tom-
bola, vstupné 100 Kč (předprodej 23. a 24. 11. od 18 do 20
hod. v sokolovně, informace a rezervace vstupenek na tel.
724 151 405). Spojení: autobusy č. 230, 249, 301 a 352
ze stanice Luka, z Nových Butovic č. 256 - zastávka Náměstí
U Lva.

neděle 28. 11.• 17.00
I. adventní koncert
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy

Vystoupí Pražský komorní sbor. Více na
www.domovrepy.cz.

pondělí 29. 11.
Vánoční burza hraček a sportovních potřeb
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Přijďte prodat nebo nakoupit do Modrásku na burzu hraček
a sportovních potřeb. Na naší burze nemusíte u svého zboží
během prodeje stát, o vše se postaráme za vás. Více na
www.modrasek.tk.

úterý 30. 11.• 10.00–12.00
Léčivé vůně pro děti
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Předvánoční tvoření a povídání o vůních s Magdalénou Dob-
romilou. Dozvíte se, jak si zlepšit náladu pomocí vonných
olejů a čajů z bylin. Společně si vyrobíme voňavé ozdoby na
adventní věnec z koření a kůry citrusů a bylinnou léčivou
mast. Prosím o nahlášení předem formou SMS na tel.
775 690 806, cena za materiál 50 Kč.

úterý 30. 11.• 18.00
Adventní koncert Hornického sboru Kladno
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Dirigent Roman Makarius. Koncert se koná pod záštitou Na-
dačního fondu maltézského kříže a Česko-afghánské ob-
chodní komory. Vstupné dobrovolné. Možnost zakoupení
sponzorské vstupenky za 300 Kč. Více na www.domovrepy.cz.

úterý 30. 11.• 18.30
Prokopská zastavení
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Římskokatolická farnost sv. Jakuba St. ve Stodůlkách a Křes-
ťanský sbor vás zvou na přednášku z cyklu Prokopská zasta-
vení Putování po Rusku - od Kaliningradu po Sibiř. Večerem
bude provázet P. Josef Ptáček. V průběhu přednášky budou
promítány fotografie z cest po Rusku. Vstup je bezbariérový.

středa 1. 12.
Červená stužka
Praha 13
Také letos proběhne v naší městské části informačně osvě-
tová kampaň ke světovému Dni boje proti AIDS spojená

středy a pátky
Cvičení pro maminky s hlídáním a programem
pro děti
SportCentrum Nové Butovice, Ovčí hájek
Maminky na mateřské dovolené, které by si rády zacvičily,
ale chybí jim hlídání pro dítko, mají od 15. září ojedinělou
možnost navštěvovat hodiny alpinningu a spinningu. Právě
pro ně a jejich ratolesti jsou připraveny speciální lekce. Za-
tímco maminky si budou pod vedením zkušených instruk-
torů nerušeně užívat spinningu či alpinningu, jejich dětem se
bude v té samé době věnovat cvičitelka v jiném sále, kde
společně prožijí hodinu plnou her, legrace, sportu a zábavy.
Lekce budou probíhat vždy ve středu od 16.00 hodin
a v pátek od 9.30 hodin. Více na www.sport-butovice.cz,
v případě dalších dotazů pište na Kristyna.rezacova@seznam.cz.

čtvrtek 11. 11. – neděle 12. 12.
Výstava obrazů Pavla Dvořáka
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na prodejní výstavu obrazů Pavla Dvo-
řáka s názvem Výběr z tvorby. Pravidelný návštěvní den je
neděle od 9.30 do 12.00 hod. Výstavu je možné navštívit
i ve všední dny po předchozí tel. dohodě na čísle 251 610 850.

sobota 27. 11.• 9.00
XXXI. Setkání nemocných a starších obyvatel
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Setkání pořádá Farní charita Stodůlky a Farnost sv. Jakuba
Staršího. Od 9.00 bude slavena mše sv., od 10.15 bude násle-
dovat společenská část setkání. Občerstvení zajištěno.

sobota 27. 11.• 9.00–13.00
Adventní dílna
Základní škola Mohylová
Přijďte si vyrobit svícen na stůl, věnec, závěsnou dekoraci,
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s finanční sbírkou. V Praze 13 ji zajišťují žáci 9. ročníku
ZŠ Kuncova.

středy 1. a 15. 12.• 15.00
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky
Městská knihovna v Praze, pobočka Lužiny,
Archeologická 2256
Také v prosinci se budou pro děti od 3 let konat oblíbené
Výtvarné dílničky pro kluky a holčičky, tentokrát s přívlast-
kem předvánoční. V úterý 7. 12. od 17 hodin se usku-
teční beseda s Evou Návesníkovou na téma Mezilidské
vztahy, ve čtvrtek 16. 12. v 17 hodin vás čeká posezení
u čaje se spisovatelkou Jiřinou Tejkalovou.V úterý 21. 12.
od 17 hodin máte jedinečnou možnost - pečete, vaříte,
uklízíte...?, pak pošlete svoje ratolesti do knihovny na
předvánoční čtení.

středy 1. a 15. 12., 5. a 19. 1.• 16.00
Hrajeme si na školu
FZŠ Mezi Školami
Také letos škola pořádá pro budoucí žáky 1. ročníku cyklus
přípravných dílniček Hrajeme si na školu. Program: 1. 12.
Výtvarná dílna, 15. 12. Vánoční dílna, 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.

středa 1. 12.• 17.00
Výroba vánočních svícnů
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Vánoce se blíží, nazdobte si svátečně váš domov. Pod vede-
ním zkušené lektorky Lenky Bohuslavové si můžete vyrobit
vánoční svícny z chvojí a jiných přírodnin. Všechny potřebné
věci budou k dispozici na místě. Přihlásit se můžete na
andelky@andelky.cz, více na www.andelky.cz.

čtvrtky 2. a 9. 12., 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: 2. 12. - Počítáme se zví-
řátky, 9. 12. - Pojďme si hrát, 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
Nováková, zástupkyně ředitele.

Čtvrtek 2. 12.• 15.45
České Vánoce
Staroměstské náměstí
Přijďte se vánočně naladit na Staroměstské náměstí, kde se
představí dětský pěvecký sbor Kulíšci.

čtvrtek 2. 12.• 17.00
Mikulášská besídka v Klubu Prosaz
Přízemí Komunitního centra sv. Prokopa, Nové Bu-
tovice
Zveme vás na Mikulášskou besídku, která se uskuteční
v rámci prosincového programu nově vzniklého Klubu Pro-
saz. Budeme si povídat o sv. Mikuláši a o různých podobách

slavení tohoto svátku. Očekáváme, že se i vy aktivně zapo-
jíte a přidáte třeba své vzpomínky z dětství. Možná přijde
i Mikuláš. Součástí programu je posezení u kávy nebo čaje
a drobné pohoštění. Vstupné je dobrovolné (doporučený
příspěvek 20 Kč). Více Hana Karasová, 777 701 802,
poradna@prosaz.cz, www.prosaz.cz.

čtvrtek 2. 12.• 17.30
Lampionový průvod za Mikulášem
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Vydejte se s námi setmělým parkem a posviťte si na cestu
lampionem. Na konci bude čekat překvapení a možná přijde
i Mikuláš. Akce je určena pro celé rodiny s dětmi jakéhokoli
věku. Symbolické vstupné 30 Kč za rodinu. Sraz u našeho
centra. Přihlaste se na andelky@andelky.cz nebo na
tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

čtvrtek 2. 12.• 18.00
Scrapbook – vánoční přáníčka, zdobení diářů
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Chcete si vyrobit vlastní originální přání nebo dekorovat
vlastní diář? Přijďte si vyzkoušet metodu scrapbook.
Cena 150 Kč pouze přáníčka (až 4 kusy), 200 Kč dekorace
diáře na rok 2011. Veškerý materiál a pomůcky jsou v ceně.
Doba trvání jednoho kurzu je minimálně 2 hodiny. Přihlášky
nebo dotazy na tel. 607 186 282.

pátky 3., 10., 17. a 24. 12.• 6.45
Rorátní mše sv.
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Srdečně vás zveme na rorátní mše sv. při svíčkách, které
budou v době adventní slaveny vždy v pátek od 6.45 hod.
v Komunitním centru sv. Prokopa.

pátek 3. 12.• 9.30
Mikulášská veselice
Klub Modrásek, Modrá 2, Lužiny
Přijďte se s dětmi pobavit na Mikulášskou veselici. Pohra-
jeme si, zazpíváme a nakonec se na nás přijde podívat Mi-
kuláš s andílkem a přinese nám krásné dárečky. Cena 50 Kč.
Rezervace nutná na klub.modrasek@gmail.com.

pátky 3., 10. a 17. 12.• 9.30
Masáže miminek
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Startuje třídílný cyklus masáže miminek pod vedením Hany
Sýkorové. Jedna lekce trvá 90 minut. Cena celého cyklu je

1 500 Kč. Přihlásit se můžete na andelky@andelky.cz nebo
na tel. 731 475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

pátek 3. 12.• 17.00
Mikulášský turnaj
Základní škola Kuncova
Srdečně zveme na 3. ročník Mikulášského turnaje smíše-
ných dvojic v badmintonu v ZŠ Kuncova ředitelky a ředitele
MŠ a ZŠ Prahy 13, pedagogické pracovníky a přátele školy.
Bližší informace podá ředitel školy na tel. 235 520 991
nebo 235 520 975.

sobota 4. 12.• 10.00–14.00
Perník z forem
Klub lidové tvorby, Janského 2370,
Velká Ohrada
Lektorka Alena Samohýlová. Budete potře-
bovat prkénko, nožík, těsto nabídneme. Přihlášky u pí. Jaro-
šové, tel. 257 325 439 nebo Drahoslavajarosova@seznam.cz.

sobota 4. 12.• 13.00
Mikulášská nadílka
Spolkový dům, K Vidouli 727
SDH Stodůlky a MČ Praha 13 srdečně zvou všechny děti i je-
jich rodiče na mikulášskou nadílku.
Od 17.00 se ve Spolkovém domě koná výroční valná hro-
mada SDH.

sobota 4. 12.• 14.00–17.00
Zimní dílna
Dům dětí a mládeže
Stodůlky,
Chlupova 1800
Připravili jsme pro vás
již tradiční zimní dílnu
se spoustou inspirací
na zimní a předvánoční
výzdobu bytu, drobné
dekorace i milé malič-
kosti. Na všechny návštěvníky čeká tvořivá a pohodová
atmosféra zimního odpoledne. Doporučujeme vzít si s sebou
lepidlo, nůžky a krabičku či košík na výrobky. Vstupné 50 Kč.
Více na www.ddmstodulky.cz.

sobota 4. 12.• 17.00
Vánoce s Lučinkou a Klíčkem
Kulturní dům Mlejn
Zveme vás na večer plný tradic, písní a tanců v podání folk-
lorního souboru Lučinka a pěveckého sboru Klíček. Jako host
vystoupí děti z Cirkusu Mlejn. Vstupné 60 Kč. Více na
www.fslucinka.wz.cz. Těšíme se na viděnou.

neděle 5. 12.• 17.00
II. Adventní koncert
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Zazní Vánoční hudba v podání smíšeného sboru Cantus
Amici. Sbormistr - Lukáš Dobrodinský.
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neděle 5. 12.• 17.00
Mikuláš Prahy 13
Staroměstské náměstí
Také letos Praha 13 zpestří sváteční podvečer obyvatelům
i návštěvníkům centra naší metropole. Nenechte si ani vy ujít
program plný soutěží, písniček, neuvěřitelného množství
dárků a zábavy. Nebude chybět volba nejhezčího čerta,
anděla a Mikuláše. Pódiu ale po většinu času bude vládnout
někdo úplně jiný. Přijďte zjistit, kdo to bude.

pondělí 6. 12.• 8.00–12.00, 16.00
Den otevřených dveří
Základní škola Janského, Velká Ohrada
Srdečně zveme všechny rodiče na Den otevřených dveří.
Od 8 do 12 hodin si můžete prohlédnout školu a pohovo-
řit s učiteli, v 16 hodin se koná v kinosále schůzka s vede-
ním školy.

pondělí 6. 12.• 9.30
Mikulášská nadílka Prahy 13
Sportovní hala Lužiny, Bellušova 1877
Také letos se pod záštitou starosty uskuteční velká Mikuláš-
ská nadílka. Nasedněte s námi na vlnu zábavy a přeneste se
do nevšedního světa vánočních kouzel a přání, kde zažijeme
kopec legrace a zábavy. V pestrém a zbrusu novém programu
Veselé Vánoce v zoo ale nebudou chybět ani soutěže a dárky.
Na závěr přijde i Mikuláš se svými pomocníky.

pondělí 6. 12.• 18.00
Mirabel v opeře
Státní opera Praha, Legerova 75, Praha 1
Taneční skupina Mirabel vystoupí jako host skupiny
The Tap Tap. Lístky jsou k zakoupení v budově Státní
opery Praha, na internetových stránkách opery a v síti
Bohemia ticket.

úterý 7. 12.• 8.00–10.45, 16.00–18.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mládí
Dopolední program: 8.00 – 10.45 hod. Možnost navštívit
výuku (není třeba se objednávat). Odpolední program:
16.00 – 18.00 hod. program pro děti, prohlídka školy,
setkání s učiteli a vedením školy.

úterý 7. 12.• 9.30
Pečení perníčků s dětmi
Rodinné centrum Andělky,
K Zahrádkám 22
Připravte si spolu s dětmi voňavé
vánoční perníčky. Děti vám pomo-
hou. Pokud je práce nebude bavit,
mohou si odběhnout pohrát do
herny. Vše potřebné dostanete na
místě, těsto připravíme předem.
Přihlásit se můžete na andelky@andelky.cz nebo na tel. 731
475 481, 606 914 460. Více na www.andelky.cz.

úterý 7. 12.• 9.30–11.30
Výtvarka pro nejmenší – jablíčkový svícínek,
pomerančový ježek
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa
Jablíčko, svíčka, pomeranč a hřebíček, k tomu kousek jehličí
a parádní voňavá vánoční ozdoba provoní náš domov. Zazpí-
váme si k tomu koledu a práce nám půjde dobře od ruky.
Materiál zajištěn. Pracovní oblečení a přezutí s sebou.
Více na www.mcprokupek.cz.

úterý 7. 12.• 14.00–18.00
Den otevřených dveří
Soukromá obchodní akademie Stodůlky, s.r.o.,
Kuncova 1580
Studenti oborů Obchodní akademie, Hotelnictví, Kosmetické
služby vás srdečně zvou na Den otevřených dveří. Můžete si
prohlédnout školu, na veškeré dotazy odpoví zástupci jejího
vedení nebo členové pedagogického sboru. Součástí bude
vánoční raut, připravený studenty školy. Přijďte ochutnat,
srdečně vás zveme. Více na www.soastodulky.cz.

středa 8. 12.• 10.00
Zpíváníčko
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Chcete si spolu s dětmi zazpívat vánoční koledy? Vstupné
100 Kč. Přihlásit se můžete na andelky@andelky.cz nebo
na tel. 731 475 481, 606 914 460. Informace na
www.andelky.cz.

středy 8. 12. a 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 8. 12.• 16.–17.00
Večerníčkování
Základní škola Klausova, Velká Ohrada

Navštívili jste v listopadu naši školu se svoji mateřinkou a líbil
se vám program Večerníčkování? Pohádkové bytosti se sta-
nou znovu našimi průvodci a my si všichni společně vyzkou-
šíme roli školáků ve Školičce. Programy pro předškoláky
a rodiče budou pokračovat dalšími setkáními až do konce
školního roku.

středa 8. 12.• 17.00–19.00
Vánoční jarmark
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Jako každoročně, tak i letos se těšíme na radostné období
dětí – vánoční čas. Od srdce a s velkým zaujetím vyrábíme
pozornosti, dárečky, přáníčka na vánoční jarmark, který se
každoročně koná ve školní jídelně a je spojený také s hudeb-
ním vystoupením žáků. Budeme rádi, když se i letos na
našem jarmarku sejdeme.

čtvrtek 9. 12.
Nový rozvrh v Andělkách
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Přihlaste se do kurzů na příští pololetí. Opět pro vás chys-
táme hudební školu Yamaha, cvičení s dětmi, angličtinu pro
děti i dospělé, tanečky, zumbu, jógu, výtvarné dílny a mnohé
další. Nový rozvrh a návod k přihlášení naleznete na
www.andelky.cz.

čtvrtek 9. 12.• 17.00
Vánoční výtvarná dílna
Prosaz, Kodymova 2526
Tentokrát si můžete zkusit pod vedením Alice Fránkové, ve-
doucí chráněných dílen Prosaz, vyrobit originální vánoční
přání z ručního papíru a jmenovky na dárky. Součástí pro-
gramu je posezení u kávy nebo čaje a drobné pohoštění.
Vstupné je dobrovolné (doporučený příspěvek 20 Kč).
Více Hana Karasová, 777 701 802, poradna@prosaz.cz.

čtvrtek 9. 12.• 17.30
Den otevřených dveří Tenisové školy Tallent
Základní škola Klausova
Tenisová škola Tallent s dlouholetou tradicí (od roku 1993)
si vás dovoluje pozvat na den otevřených dveří, který po-
řádá v ZŠ Klausova. Přijďte se seznámit se základy tenisu.
Ukážeme vám, jak probíhá tréninková hodina a rádi zodpo-
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víme všechny vaše dotazy. Přesvědčte se, že tenis je
vhodná mimoškolní sportovní aktivita pro vaše děti. Jde
o individuální sport, který učí děti vytrvalosti, soustředě-
nosti a umění fair – play. Zároveň podporuje zdravý rozvoj
dítěte, jeho pohybové i psychické vlastnosti. Zimní trimestr
začínáme 10. 1., při zápisu do 15. prosince poskytujeme
20% slevu. Více na www.tallent.cz nebo na telefonu
224 815 871, 603 527 172.

čtvrtek 9. 12.• 18.00–20.00
Vánoční dekorace ze suchých květin a plodů
Esprita Centrum, Seydlerova 2451
(poliklinika Lípa, 6. p.)
Kurz bude tentokrát věnován výrobě dekorace na vánoční
stůl nebo kamkoli na poličku. Naučíte se, jak si můžete
podobné dekorace vyrobit i sami doma z materiálů, které
jste si nasušili. Kurz je vhodný pro dospělé. Veškerý ma-
teriál a zapůjčení pomůcek jsou v ceně kurzu.
Cena: 350 Kč/osobu.

čtvrtek 9. 12.• 19.00
Česká mše vánoční J. J. Ryby (veřejná generálka)
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Představí se pěvecký sbor studentů Katolické teologické fa-
kulty UK Acant.

pátek 10. 12.• 10.00
Oslík a ti druzí
Stacionář Domova sv. Karla Boromejského, Řepy
Zveme vás na divadelní představení divadla DNO, které se
pod záštitou MKČR uskuteční v rámci projektu Společně.

pátek 10. 12.• 10.00
Kurz první pomoci u dětí
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Víte, co dělat, když se vaše dítě zraní? Jak správně volat zá-
chranku? Jak zachránit život? Přijďte na kurz první pomoci
u dětí pod vedením lékařky Dariny Krutinové. Dozvíte se zá-
kladní postupy a informace při nejčastějších život ohrožují-
cích situacích. Vstupné 300 Kč, hlídání dětí zajištěno. Hlásit
se můžete na andelky@andelky.cz nebo na tel. 731 475 481,
606 914 460.

pátek 10. 12.• 16.30
Vánoční vystoupení
Výstaviště Praha – Holešovice
V rámci Vánočních trhů na Výstavišti Praha - Holešovice
můžete vidět děti ze všech kurzů TS Mirabel. Připraveno je
pásmo nejen vánočních choreografií, k vidění budou
i úspěšné choreografie loňské soutěžní sezóny.

pátek 10. 12.• 17.30
Vánoční zvyky a tradice
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Vánoční zvyky a tradice si můžete připomenout a vyzkoušet
v podvečerním programu, který zamýšlíme především pro
předškoláky a rodiče. Počet míst je omezen, prosíme o při-
hlášky předem u zástupkyně ředitelky Heleny Hejnové,
tel. 732 222 953.

sobota 11. 12.• 10.00–14.00
Betlém ze slaného těsta
Klub lidové tvorby, Janského 2370
S sebou vezměte prkénko, váleček, hladké rádlo, malý hrnek
na vodu, štěteček, nožík. Těsto dodáme. Kurzovné je 120 Kč.
Přihlášky u pí. Jarošové na tel. 257 325 439 nebo na Draho-
slavajarosova@seznam.cz.

sobota 11. 12.• 10.00–16.00
Kurz balení dárků – netradiční tvary
Esprita Centrum, Seydlerova 2451
(poliklinika Lípa, 6. p.)
Pokud máte pocit, že neumíte úhledně či originálně zabalit
vánoční dárky, pak nezbývá než vyrazit do našeho celoden-
ního kurzu za inspirací. Naučíte se je nejen zabalit, ale
i ozdobit, a to pomocí nejrůznějších technik, které si roz-
hodně nevystačí jen s balicím papírem. Pomůžeme vám ze-
jména s balením neforemných dárků. Zabalit si můžete své
vlastní dárky nebo donesené krabičky či jiné útvary. Kurz je
vhodný od 10 let věku. Veškerý balicí materiál a zapůjčení
pomůcek jsou v ceně kurzu. Cena: 699 Kč/osobu.
Tel. 251 511 952, esprita@esprita.cz, www.esprita.cz.

sobota 11. 12.• 15.00
Rodinné odpoledne
FZŠ profesora Otokara Chlupa, Fingerova 2186
Odpoledne zahájí svým vystoupením Divadlo Glans. Tento-
krát si pro děti od 3 let připravilo Pohádky z proutěného
koše. Vstupné jednotné 50 Kč. Od 16 hodin bude Vánoční
tvořivá dílna - malování perníčků, výroba přáníček a vánoč-
ních ozdob nejen z korálků. Poplatek 10 až 35 Kč podle toho,

co budete dělat. Přineste si s sebou krabičku na výrobky. Na
místě bude možno zakoupit malé občerstvení. Další infor-
mace na www.fzs-chlupa.cz.

neděle 12. 12.• 17.00
III. Adventní koncert
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Přijďte na tradiční koncert pod vedením Jiřího Hoška.

neděle 12. 12.• 19.00
Vánoční show tanečních skupin
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615
Vánoce za chvíli zaťukají na dveře a my bychom vás rádi po-
zvali na taneční vánoční show. Uvidíte Taneční skupinu
D.A.R., která trénuje v DDM Stodůlky a skupinu AMF Dance,
která trénuje v Praze 4. Tyto dvě skupiny se převážně zabý-
vají tanečními styly jako jsou show dance, street show dance
a freestyle. Celý večer proběhne v duchu přicházejících
Vánoc, uvidíte naše závodní i vystupující choreografie, zku-
šené tanečníky i úplné začátečníky, dospělé i děti. Vstupné je
50 Kč. Více informací naleznete na dar-dance.unas.cz nebo
na facebooku.

pondělí 13. – pátek 17. 12.• 8.00–9.00
Otevřené hodiny pro rodiče
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
Zveme rodiče do naší školy, aby se mohli podívat, jak probíhá
výuka, jaká je aktivita žáků, jaké pomůcky paní učitelky vy-
užívají a co se žáci všechno naučí. To vše můžete vidět na
otevřených hodinách pro rodiče. Budeme rádi, když si udě-
láte chvilku čas a přijdete mezi nás, abyste poznali, jak to
v naší škole chodí.

pondělí 13. 12.• 16.00 a 18.00
Školní akademie Základní školy Kuncova
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Srdečně zveme rodiče a přátele školy na školní akademii,
která se koná pro tradičně velký zájem od 16 a od 18 hod. Na
odpolední nebo večerní vystoupení žáků i učitelů ZŠ Kuncova
je třeba zakoupit předem rezervační lístek (à 20 Kč) u zá-
stupce ředitele v ZŠ Kuncova v pracovní dny od 7.00 do 7.55
hod. nebo po telefonické dohodě (235 520 975) v jinou
dobu. Bez místenky nebude vstup možný. Vstupné je dobro-
volné. Více najdete na www.zskuncova.org. Těšíme se na vás.

Pondělí 13. 12.• 19.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Na tradičním Vánočním koncertu vystoupí dětské pěvecké
sbory Noctuella, Kulíšci, Sovičky a flétnové oddělení.

Pondělí 13. - pátek 17. 12.
Adventní týden otevřených dveří
Česko-anglická školka Domeček, Diabasová 15,
Stodůlky
Česko-anglická školka Domeček vás srdečně zve na Adventní
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týden otevřených dveří. Přijďte k nám i s vašimi dětmi zažít
předvánoční atmosféru plnou anglických i českých písniček
a zvyků. Více informací na www.msdomecek.cz.

úterý 14. – pátek 17. 12.• 9.00–17.00
Tradiční Vánoční výstava
Základní škola Mohylová
Na Vánoční výstavě, která se koná ve spolupráci s Klubem li-
dové tvorby, uvidíte práce dětí i jejich rodičů a učitelů školy,
ale také práce dětí z mateřských škol Rumcajs, Balónek, Hus-
níkova, z Církevní mateřské školy Srdíčko a Praktické školy
Lužiny. Výstava bude slavnostně zahájena 14. 12. v 17 hodin
programem nejen pro rodiče, 15. 12. v 18.00 hodin se před-
staví dramatický kroužek, 16. 12. v 17.30 můžete vidět vy-
stoupení dramatického kroužku, 17. 12 v 17.00 vystoupí
kroužek fléten.

úterý 14. 12.• 9.30
Rodinná vánoční dílna
Rodinné centrum Andělky, K Zahrádkám 22
Spolu s vašimi dětmi si vyrobte různé typy vánočních ozdob
– podle zručnosti a věku vás lektorka naučí ozdůbky papí-
rové, drátované či korálkované. Přihlásit se můžete na an-
delky@andelky.cz nebo na tel. 731 475 481, 606 914 460.
Více na www.andelky.cz.

úterý 14. 12.• 9.30–12.00
Zdravé vaření s M. Dobromilou – vánoční cukroví
zdravěji
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Upečeme si společně
cukroví ze sušeného
ovoce podle našich ba-
biček, dostanete také
recepty na další dob-
roty. Povíme si o po-
užití vonných olejů
k provonění domova,
při úklidu i při pečení
cukroví. S sebou si při-
neste zástěrky a kdo
chce i vlastní vykrajo-
vátka a válečky.
Prosím o nahlášení nejpozději den předem – sms na číslo
775 690 806.

Úterý 14. 12.• 16.00 – 18.00
Vánoční jarmark
Společenská místnost FZŠ Trávníčkova
Přijďte na prodejní výstavu dětských výrobků, doplněnou
o ukázky výzdoby vánočních stromečků a poslech koled.
Všichni jste srdečně zváni.

úterý 14. 12.• 16.45
Předvánoční vystoupení TS Mirabel
Staroměstské náměstí

Přijďte zhlédnout taneční umění dětí z kurzů irského tance,
moderního scénického tance a street dance a naladit se
předvánoční atmosférou.

úterý 14. 12.• 18.00
Vánoční koncert
Domov sv. Karla Boromejského - refektář, Řepy
Vystoupí dětský pěvecký sbor Musi-Canti Classic. Sbormistr -
Zdeněk Klumpar.

úterý 14. 12.• 18.00–20.00
Vánoční dekorace – ozdobený proutěný stromeček
Esprita Centrum, Seydlerova 2451
(poliklinika Lípa, 6. p.)
Vánočních motivů, které nesmí o Vánocích doma chybět, je
několik. Mezi ně určitě patří vánoční stromeček. Zkuste tento
motiv přenést i na zeď nebo do prostoru v podobě krásné de-
korace z proutěného stromečku, sušených plodů a květin.
Proutěný stromeček a dekorativní materiály jsou v ceně
kurzu. Zapůjčení výtvarných pomůcek zdarma. Kurz je
vhodný od 10 let věku. Cena: 350 Kč/osobu. Tel. 251 511 952,
esprita@esprita.cz, www.esprita.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).

čtvrtek 16. 12.• 8.30–12.00
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová
Od 8.30 do 12 hodin mají rodiče možnost vstoupit do výuky
jednotlivých tříd a prohlédnout si školu. Ta bude pro veřej-
nost otevřená do 16 hodin. Více informací nejen o škole nalez-
nete na www.zsmohylova.cz.

čtvrtek 16. 12.• 16.00
Divadelní představení pro děti
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice

Dřevěné divadlo Honzy Hrubce nám tentokrát zahraje Vá-
noční příběh aneb cesta do Betléma. Přijďte malí i větší
(představení netrvá ani hodinu, je uzpůsobeno i nejmenším
divákům). Informace a rezervace u Veroniky
na tel. 602 146 987 nebo mailem na veronika@veget.cz .
Vstupné 100 Kč za rodinu. Těšíme se na vás.

čtvrtek 16. 12.• 17.00
Vánoční flétna a klavír
Domov sv. Karla Boromejského - refektář, Řepy
Koncert žáků Kulturního střediska Průhon.

čtvrtek 16. 12.• 18.00
Vánoční koncert
Atrium radnice, Sluneční nám. 13
Zveme vás na již tradiční Vánoční koncert. Představí se Dět-
ský pěvecký sbor Klíček, flétnový soubor Notečka a smíšený
sbor Sponte Sua.

pátek 17. 12.• 9.30–11.30
Přednáška OS ROST na téma Malé dítě v rodině
MC Prokůpek v Komunitním centru sv. Prokopa,
Nové Butovice
Pokračování cyklu
přednášek o vý-
chově pro rodiče
Maminko, tatínku,
nebojte se mi-
minka. Jana Mráz-
ková, speciální
pedagog a rodinný
terapeut, bude
přednášet na téma
Malé dítě v rodině,
sourozenecké
vztahy - o změnách,
které v rodině nastanou po příchodu miminka. Hlídání dětí
zajištěno, cena 80 Kč. Přihlásit se můžete na ovc@post.cz.
Více na www.mcprokupek.cz.

sobota 18. 12.• 10.00–16.00
Kurz balení dárků
Esprita Centrum, Seydlerova 2451
(poliklinika Lípa, 6. p.)
Odpočiňte si na chvíli od předvá-
nočního úklidu a přijďte si k nám
zabalit dárky. A nebudete je balit
pouze do papíru. Vyrobíte i krásné
aplikace, stuhy, namalujete ornamenty. Kurz
je vhodný od 10 let věku. S sebou přineste pouze dárky nebo
nejrůznější krabičky, které budete chtít zabalit. Veškerý balicí
materiál a zapůjčení pomůcek jsou v ceně kurzu. Cena: 699
Kč/osobu. Tel. 251 511 952, esprita@esprita.cz,
www.esprita.cz.

Pondělí 20. 12.• 17.00
Vánoční koncert
Aula FZŠ prof. O. Chlupa, Nové Butovice
Nenechte si ujít koncert dětského pěveckého sboru Sovičky
a flétnového oddělení.

Úterý 21. 12.• 17.00
Zpívá celé sídliště
Před FZŠ prof. O. Chlupa, Nové Butovice
Přijďte si zazpívat společně se všemi pěveckými sbory školy.

úterý 21. 12.• 17.00
Vánoční jarmark
Základní škola Janského, Velká Ohrada
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Můžete si zakoupit vánoční výrobky našich žáků a zhlédnout
bohatý doprovodný program. Jako každoročně pro vás bude
připraveno také občerstvení. Přijďte si s námi užít předvá-
noční atmosféru. Výtěžek z celé akce opět věnujeme Klinice
dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol.

úterý 21. 12.• 19.00
IV. Adventní koncert
Kostel sv. Rodiny, Domov sv. Karla Boromejského,
Řepy
Evropské a české koledy vám představí sbor Kakofon.

pátek 24. 12.• 10.00
Za Ježíškem na Makču Pikču
Centrální park (u můstku pod haldou)
Atletický oddíl TJ Sokol
Stodůlky si vás dovo-
luje pozvat na třináctý
ročník oblíbeného
Běhu za Ježíškem na
Makču Pikču. Závod pů-
vodně určený pro děti
i rodiče, kteří si chtějí
na Štědrý den zkrátit
čekání na Ježíška, si
během let své exis-
tence získal nejen mezi
obyvateli Prahy 13
mnoho příznivců. Mezi nimi nechybí ani hvězda české atle-
tiky Barbora Špotáková, která také letos přislíbila účast. Re-
gistrace závodníků začíná v 10 hodin na úpatí haldy kousek
od Nepomuckého rybníka. Zváni jsou sportovci všech věko-
vých kategorií i pohlaví. Tak vezměte kamarády a přijďte
okusit jedinečnou atmosféru závodu, který se pomalu ale
jistě stává legendárním. Více na www.sokolstodulky.net.

sobota 25. 12.• 17.00
Česká mše vánoční
Kostel sv.Jakuba St., Stodůlky
Městská část Praha 13 a farnost sv. Jakuba Staršího srdečně
zvou na Vánoční koncert - J. J. Ryba - Česká mše vánoční

„Hej mistře". Účinkuje Stodůlecký chrámový sbor s hosty
a orchestrem.

neděle 26. 12.
Od metra k metru
Stanice metra Zličín nebo Stodůlky
či Nové Butovice
Klub českých turistů Praha
Karlov - oddíl Turban pro
vás ve spolupráci s SK Mo-
torlet Praha připravily
2. ročník turistického po-
chodu Od metra k metru.
Připravené jsou tři trasy.
Nejdelší měří 30 km –
start je ze stanice metra B
Zličín v 7 – 9 hodin. Start trasy dlouhé 13 km je ve vestibulu
stanice metra B Stodůlky v 8 – 11 hodin. Na trasu dlouhou
9 km můžete vyrazit od stanice metra B Nové Butovice (vý-
stup K Lípě). Start je od 9 do 11 hodin. Popis trasy obsahující
také informace o zajímavostech, které budete na jednotlivých
trasách míjet, získáte na startu. Cíl pro všechny trasy je
u Plaveckého bazénu TJ Motorlet v Radlicích (10 – 19 hodin).
Startovné pro dospělé je 20, pro děti 10 Kč. V cíli pro vás bude
připravena odměna v podobě bezplatného vstupu do bazénu
SK Motorlet. Více informací získáte u pořadatele Tomáše Lu-
bovského na tel. 607 283 173 nebo na www.praha13.cz. Po-
chod se koná za každého počasí a každý se účastní na vlastní
nebezpečí.

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.

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, kterým maminky rády pomohou. Barevné křídy a
hadříky. Pracovní oblečení, přezutí a svačiny s sebou. Více na
www.mcprokupek.cz.

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.

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.

připravila Eva Černá





(povolená místa k 18. 11. 2010)
Vánoční stromky
ul.Skandinávská před OD Tesco 1. – 23. 12.
ul. Pod Hranicí - parkoviště před OD Kaufland 3. – 23. 12.
ul. Archeologická - před stanicí metra Lužiny 9. – 23. 12.
ul. Mukařovského - atrium OC Luka 9. – 23. 12.

Vánoční kapři:
ul. Pod Hranicí - parkoviště před OD Kaufland 18. – 24. 12.
ul. Nárožní - parkoviště před OD Lidl 20. – 23. 12.
u západního vestibulu metra N. Butovice 20. – 23. 12.
u metra Lužiny 20. – 23. 12.
v atriu OC Luka 20. – 23. 12.
u metra Stodůlky 20. – 23. 12.

Přehled prodejních míst
vánočních stromků a kaprů
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Vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St.

v kostele sv. Jakuba St.
pá 24. 12. 17.00 – mše sv. – vigilie Narození Páně

24.00 – mše sv. – Slavnost Narození Páně
so 25. 12. 8.00 – mše sv. – Slavnost Narození Páně

14.00 – 17.00 hod. – možnost návštěvy kostela
17.00 – Česká mše vánoční J. J. Ryby„Hej mistře“

koncert
ne 26. 12. 8.00 a 18.00 – mše sv. – svátek sv. Rodiny

14.00 – 17.00 – možnost návštěvy kostela
po 27. 12. 18.00 – mše sv.
čt 30. 12. 18.00 – mše sv.
pá 31. 12. 18.00 – mše sv. na zakončení občanského roku
so 1. 1. 8.00 a 18.00 – mše sv. – Slavnost Matky Boží P. Marie
ne 2. 1. 8.00 a 18.00 – mše sv.

v Komunitním centru sv. Prokopa
pá 24. 12. 6.45 – mše sv. s roráty

15.00 – mše sv. - vigilie Narození Páně
(pro rodiny s dětmi)

22.00 – mše sv. – Slavnost Narození Páně
so 25. 12. 9.30 a 11.00 – mše sv. – Slavnost Narození Páně
ne 26. 12. 9.30 a 11.00 – mše sv. – svátek sv. Rodiny
út 28. 12. 8.00 – mše sv.
st 29. 12. 18.00 – mše sv.
pá 31. 12. 6.45 – mše sv.
so 1. 1. 9.30 a 11.00 – mše sv. – Slavnost Matky Boží P. Marie
ne 2. 1. 9.30 a 11.00 – mše sv.

Zdravý rozum aneb smysluplný advent
Když se v životě lidí objeví nějaká důležitá
událost, zvláště je-li předvídatelná, tak se na
ni zpravidla připravujeme. Bývá zcela běžné,
že se připravujeme na svatbu, narození po-
tomka, nastěhování do nového domu a po-
dobně. Podle toho, o jakou událost jde, také
vypadají naše přípravy. Například když se při-
pravuji na svatbu, je logické, že především in-
vestuji do vztahu se svým partnerem či
partnerkou, protože to je to nejpodstatnější
pro budoucí život, a teprve na druhém místě
je, že k tomu potřebuji opatřit i další věci,
jako svatební šaty, prstýnky…

Dá se říci, že na začátku každé velké udá-
losti si člověk potřebuje jasně uvědomit, na
co se připravuje a jaký to má smysl. Jen pak je
schopen vybrat si pro přípravu správné pro-
středky. V opačném případě se může stát, že
zůstane zcela nepřipraven, i když se snažil
a investoval třeba i velké úsilí.

Advent je doba, která má svůj důvod, svůj
cíl. Je čekáním, přípravou na Vánoce, tedy na
památku narození Ježíše Krista v Betlémě.
V křesťanství, které naší společnosti advent
přineslo, je Ježíš Kristus největší dar, který
člověk mohl dostat. Dar lásky k lidem i Bohu
a dar odpuštění, které velkoryse nabízí Bůh
nám a my, jako jeho obraz, ho můžeme,
smíme a máme nabídnout sobě navzájem.
Čas adventu je tak velmi důležitý a přitom ho
lze jednoduše přehlédnout pod nátlakem
okolí či jiných skutečností.

Kupodivu tedy vůbec nejsou
příliš důležité hmotné dary a ho-
nění se za tím, co vše nám na-
bídnou obchody. Kdybychom tak
svým rodinám, přátelům, naší
společnosti nabídli evangelní
hodnotu možná doprovázenou
symbolickým dárkem, udělali by-
chom pro nás všechny více než
obchodním „běsněním“.

Darujme si v rodinách pokoj
a ne shon. Darujme si sebe na-
vzájem. Dejme dětem zpět ro-
diče, ne jen dospělé, kteří vláčí
své děti po „kšeftech“ nebo stí-
hají rychlostí blesku převoz na
dětské kroužky a akce. Dejme
jim mámu, která se s dcerou
baví nejen od volantu auta, aby
stihla vše, co diktuje doba, ale
jede s ní klidně autobusem či
metrem a učí ji žít uprostřed
lidí. Mámu, která s dcerou či
synem peče perník a pak ho
zdobí a tvoří. Dejme jim tátu,
který se synem vytváří nové věci
a který jen nezírá v sobeckém zaujetí do po-
čítače. Dejme dětem večery plné klidu a po-
vídání bez televize.

Chci říci jedno: učiňme znovu advent pra-
vým adventem. Bůh se nám dává ve svém
Synu Ježíši Kristu a vede nás od zákona od-

platy a fundamentalistického vnímání litery
zákona k pravdě a Lásce. Přijměme tuto Boží
dobrotu a sami takto obdarováni pak každý
dejme druhému to nejcennější: nezištnou
bezpodmínečnou lásku.

P. Michael Špilar
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V polovině října byl v pří-
zemí výškového domu
na Slunečním náměstí
15 nedaleko radnice ote-
vřen nový cafe-sushi re-
staurant Meduse. „Jedná
se o splynutí světů - cafe,
sushi a mezinárodní ku-
chyně připravované
opravdovými mistry
svého oboru. To vše je doprová-
zeno obsluhou v podání doko-
nale proškoleného a příjemného
personálu,“ říká manažer pro-
vozu Robert Kraft. Restaurant
má otevřeno denně od 11 do
23 hodin. Poskytuje velmi pří-
jemné a luxusní prostředí, nabízí

bohatou škálu sushi, masa i bez-
masých jídel, ryb, nápojů
a v době od 11.30 do 15.00 také
zlevněné polední menu. Rezer-
vace a dovoz sushi lze objednat
na tel. 235 314 224, 602 666 100.
Více informací naleznete na
www.meduse.cz. -st-

Obsluhoval jsem moldavského prezidenta
To může klidně říci restauratér
Jaromír Sadílek z Prahy 13.
V rámci říjnových oslav vzniku
Československa se v hlavním
městě Moldavska Kišiněvě ko-
naly Dny České republiky. Jejich
součástí byly Dny české gastro-
nomie, kterou zastupovali dva
špičkoví kuchařští odborníci -
Jan Pýcha (restaurant Tvrz, Prů-
honice) a Jaromír Sadílek (re-
staurant Svatý Prokop, Malá
Ohrada). Během tří dnů předsta-
vili výběr z české klasické ku-
chyně, např. bramborovou
polévku, svíčkovou s knedlíkem,
pečenou kachnu se zelím nebo
třeba lívance a švestkový koláč.
Jídla byla samozřejmě doplněna

českým pivem a becherovkou.
Akce se setkala s mimořádným
úspěchem. Naši kuchaři několi-
krát vystupovali v moldavské te-
levizi a psalo se o nich v mnoha
místních denících. V rámci oslav
připravovali i raut pro moldav-
ského prezidenta a celou škálu
velvyslanců. Na závěr obdrželi
čestná poděkování od českého
velvyslance v Moldavsku Jaro-
míra Kvapila i významné ocenění
od Moldavské asociace kuchařů.
Majitel a provozovatel restau-
rantu Svatý Prokop na Malé
Ohradě, Jaromír Sadílek tak
úspěšně reprezentoval nejen čes-
kou národní gastronomii, ale
také Prahu 13. -st-

Dvacátá Vánoční soutěž na tržišti Luka
Nechce se tomu ani věřit, ale rok
2010 jde do finále. I když jeho
poslední měsíc bude díky pří-
pravě vánočních svátků tradičně
hektický, zkuste na chvíli zapo-
menout na nákupy, úklid, pečení
a v klidu vyplňte kupon Vánoční
soutěže 2010. Možná, že její ju-
bilejní 20. ročník rozšíří počet
dárků právě pod vaším vánočním
stromečkem.

A navíc, na tržišti bude

možné koupit téměř všechno,
co k hezkým a klidným Váno-
cům patří. Proto je také letos
zajištěn prodej stromků a kaprů.
Už 21. prosince v 8 hodin ráno
najdou všichni zájemci na tržišti
Luka plné kádě pravých třeboň-
ských šupináčů ze soukromých
rybníků pana Milana Píchy. Ji-
hočeské kapříky si budou moci
koupit do večerních hodin
23. prosince.

A nyní to nejdůležitější, pravidla
soutěže:
Každý soutěžící bude mít od
pondělí 13. do 21. prosince do
17.45 hodin možnost vhodit
svůj soutěžní kupon do zapeče-
těné schránky, umístěné v pro-
dejně zeleniny pana Jaroslava

Průchy ve spodní části tržiště.
Každá rodina může použít
pouze jeden kupon. Ceny předá
starosta jen osobně přítomným
výhercům losování, a to po
předložení průkazu totožnosti.
U dětí je nutná přítomnost ro-
dičů nebo zákonných zástupců.

Na jaké ceny se mohou výherci těšit?
1. cena – barevný televizor
2. cena – rychlovarná konvice
3. cena – dárkový balíček s pře-
kvapením
4. – 9. cena – drobné dárky
a upomínkové předměty
10. cena – vánoční kapr

Losování soutěže proběhne
v úterý 21. prosince v 18 hodin
na tržišti Luka.

Hlavními sponzory soutěže jsou
již tradičně Řeznictví U českého
lva, Spytihněvova 2, Praha 2,
Stavební a nové izolace, s.r.o.,
Stanislav Nižaradze, Praha 2
a Tržiště Luka. Eva Černá

Soutěžní kupon velké Vánoční soutěže – tržiště Luka 2010

jméno a příjmení:

adresa:

rok narození:
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Restaurant se znakem medúzy
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Na výstavě Od jeskyně k moder-
nímu městu byla představena
také plavidla z plastových lahví,
která v červnu v rámci akce
Ekoslunovrat postavili žáci sedmi
místních škol. Návštěvníci vý-
stavy mohli lodím, které byly
v září otestovány i na vodě, vy-
jádřit svoji podporu v anketě
o nejkrásnější plavidlo. Do an-
kety bylo odevzdáno celkem 313
platných hlasů. Nejvíce se líbil
koráb Špekové knedlíky z dílny

FZŠ Mezi Školami, druhé místo
obsadila loď Santa Maria vyro-
bená žáky ZŠ Kuncova a na třetí
příčce skončilo vznášedlo z FZŠ
Trávníčkova. Těsně před skonče-
ním výstavy, 5. listopadu, přišli
na zimní stadion žáci ZŠ Jan-
ského a FZŠ prof. Otokara
Chlupa a všech sedm plavidel
rozebrali a ekologicky napěcho-
vali do přistavených kontejnerů
na plasty, které si poté odvezly
Pražské služby. Samuel Truschka
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Od jeskyně k modernímu městu - ohlédnutí za výstavou
Skončila první velká výstava o mi-
nulosti Prahy 13 a byla to výstava
z mnoha důvodů unikátní a jedi-
nečná. Oslovila návštěvníky všech
generací jako celek, ale zaujala
i svými jednotlivými částmi. Před-
stavila průřez dějinami Prahy 13
od pravěku až po současnost a plá-
novanou budoucí podobu moder-
ního města. Návštěvníci zhlédli
poklady Prahy 13 a s úctou postáli
především před kronikou pana
Františka Vlasáka zachycující život
obce Stodůlky. Mottem práce sto-
důleckého kronikáře se staly verše
Viktora Dyka: „Vyrostl jsem
z půdy milované/ naslouchal jsem
věkům s okem planoucím/ stíny
velkých mrtvých mluvívaly ke
mně/ kéž tak jako ke mně mluví
k budoucím.“ Tato slova podle
mého názoru dobře vystihují
hlavní cíl výstavy. Pan Vlasák by
měl radost, jeho přání se naplňuje
i v moderní době.

Skladba vystavených doku-
mentů byla tak pestrá, že si z ní
vybral každý návštěvník, každého
něčím oslovila. Před očima oby-
vatel Stodůlek ožívala místa, kde
se dříve nacházely staré zeměděl-
ské usedlosti, nejstarší rodinné
firmy, cihelny, pily, truhlárny
a malé živnosti, ale také volná
příroda, pole a louky. Ti nejstarší
návštěvníci dokázali pojmenovat
každé místo lépe než přiložený
popisek, a dokonce poznávali lidi
na fotografiích zachycujících
místa dávno zaniklá, nezřídka na
nich našli sami sebe.

Lidé střední generace se
o chvilku déle zastavili u snímků
rozestavěných sídlišť na konci
80. let a připomněli si dobu, kdy
se ke svému paneláku prodírali

zablácenými cestami, přes provi-
zorní můstky z prken, krajinou
bez stromů a zeleně. Dnes už se
nemusí zavírat ve svých bytech,
izolovat se od nevzhledného okolí
či zajíždět za kulturou do centra.
Je obdivuhodné, kolik aktivních
zájmových organizací v Praze 13
pracuje a nabízí bohaté možnosti
pro kulturní a sportovní vyžití,
pro vzdělání i zábavu.

Děti na výstavě ukazovaly
hřiště, kam si chodí hrát, svou
školu i svůj domov: „Tady vystu-
puju z metra, když se vracím ze
školy, jdu touhle ulicí nahoru
a hned za rohem je dům, kde
bydlíme,“ poznávaly nadšeně.
Velké pozornosti dětských náv-
štěvníků se rovněž těšila výstava
loutek, koňská stříkačka zapůj-
čená SDH Třebonice, Praga Pi-
collo z roku 1924 ze stálé
expozice Automusea Praha
a dřevěný automobil ze sochař-
ského studia Bubec Řeporyje.

Archivní prameny vhodně
posloužily učitelům místních zá-
kladních škol jako názorný vý-
ukový materiál pro vlastivědu,
dějepis a výchovu k občanství.
Archeologická část výstavy
vhodně doplnila učivo 6. ročníku
o pravěku, ostatní panely se daly
využít pro bližší poznávání regi-
onálních dějin. Záleželo na uči-
telích, jak se chopili této
jedinečné příležitosti a pracovali
s nabízeným materiálem.

Příprava výstavy si vyžádala
mnoho času, úsilí a obrovské
pracovní nasazení celého týmu
organizátorů. K úspěšné reali-
zaci přispěla i moderní technika:
návštěvníci kladně ohodnotili
nápad naskenovat vzácné doku-
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menty a fotografie na panely.
Jednak se nedaly v této podobě
poškodit, jednak byly zřetelnější,
ostřejší a čitelnější než originály.
Mnozí návštěvníci je zhlédli
opakovaně. Je proto třeba oce-
nit, že na výstavu byl vstup
volný. Pokud by lidé museli pla-
tit, jistě by se nevraceli.

Zajímavě působilo i místo,
které organizátoři vybrali pro

výstavu. Dětští i dospělí náv-
štěvníci byli zpočátku přesvěd-
čeni, že je výstava umístěna na
ledu a zvláště děti se ptaly, zda
si s sebou nemají vzít brusle.
Mnozí starší lidé díky výstavě
poprvé navštívili zimní stadion
a pochválili nápad využít jeho
prostory mimo zimní sezonu ke
kulturním účelům.

Věra Opatrná

Vystavená plavidla soutěžila v kráse
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Den prozářený nejen sluncem

Vzpomínka na významné dny
Slunečnou sobotu 13. listopadu
zakončili příznivci cyklu Třinác-
tého na třináctce zcela stylově,
v Komunitním centru na Sluneč-
ním náměstí, kde vystoupili hos-
titel Slávek Klecandr a britský
písničkář John de Jong. Pro velký
zájem o koncert čekalo návštěv-
níky nové uspořádání prostoru –
za improvizovaným pódiem vy-
tvářel muzikantům kulisu ztem-
nělý kostel s osvětleným křížem,
svatostánkem a podsvícenou kří-
žovou cestou. Večer otevřel Slá-
vek Klecandr, tentokrát ve třech
písních podpořen zpěvem a klá-
vesami Romana Dostála, svého
kolegy ze skupiny Oboroh. Po
přestávce nastoupil John de Jong
obklopen výtečnými instrumen-

talisty, aby představil průřez své
dosavadní tvorby. Více než hodi-
nový program nápadité hudby
a textů, jejichž české překlady
byly promítány na plátno, uběhl
téměř stovce posluchačů v útulné
atmosféře velmi rychle a jistě
mnohým přítomným zůstane pří-
jemná vzpomínka. Již teď ale sr-
dečně zveme na koncert lednový,
kdy bude hostem Slávka Kle-
candra Caine, bubeník legendární
kapely Znouzectnost, který se
tentokrát představí jako písničkář.
Ty, kteří se chtějí dozvědět více,
zveme k návštěvě stránek
www.trinactnatrinact.blog.cz.
Tyto večery finančně podporuje
nadace Život umělce.

Lucie Haschková

U příležitosti 92. výročí vzniku
Československé republiky
28. října položili zástupci starosty
Petr Zeman a David Zelený
věnce k pietním místům a pa-
mátníkům obětí válek ve Stodůl-
kách, v Třebonicích a na Vidouli.

Místostarosta Petr Zeman se
pak 16. listopadu, v předvečer
Dne boje za svobodu a demokra-
cii, poklonil památce obětí ko-
munismu a položil věnec
u stejnojmenného pomníku
v Kovářově ulici. Okolí tohoto
pomníku prošlo letos v dubnu
stavebními a sadovými úpravami,

což dodalo místu důstojnost, kte-
rou si památník obětem komu-
nistického režimu rozhodně
zaslouží. Samuel Truschka

Výstava o dějinách Prahy 13,
která byla otevřena v září a říjnu
na Školním zimním stadionu
Bronzová, je už minulostí.
V průběhu dvou měsíců si ji
prohlédlo téměř 6 000 návštěv-
níků a v areálu se konalo na
30 různých akcí. Pro velký
zájem byla nakonec prodloužena
až do 7. listopadu. Poté byla vý-
stava během tří dnů demonto-
vána, aby se mohlo začít
s chlazením a od 17. listopadu
stadion opět slouží bruslařům.

Výstava, která vznikla ve spo-

lupráci Muzea hl. města Prahy
a Městské části Praha 13, byla
svým rozsahem, množstvím ex-
ponátů, fotografií a dokumentů
skutečně unikátní. Mnohé z ex-
ponátů v pestré archeologické ex-
pozici byly vystavovány skutečně
poprvé a možná nadlouho budou
uloženy v depozitářích muzea.
Naprostá většina ohlasů na vý-
stavu byla velmi příznivá. Čtyři-
cet návštěvníků našlo odvahu
zapojit se do vědomostní soutěže
o dějinách městské části. Děvět
soutěžících, kteří odpověděli na

všech 13 otázek bezchybně, ob-
drželo poukázky na nákup zboží
v hypermarketu Globus nebo
knihy o Praze 13.

Jménem šestičlenného autor-
ského týmu bych rád poděkoval
všem, kdo přiložili ruku k dílu
při instalaci expozice a dopravě
a jakkoli jinak pomohli. Jmeno-
vitě bych chtěl poděkovat panu
Petru Bratskému za bezplatné
zapůjčení pódia s osvětlením,
panu Karlu Vostárkovi za pří-
pravu expozice loutek, panu Pří-
hodovi za zapůjčení Pragy

Picollo a panu Čestmíru Suškovi
za dřevěné auto. Dík patří
i všem, kdo zapůčili fotografie,
např. paní Magdaleně Staňkové,
kterou jsme zapomněli uvést v ti-
ráži výstavy, a dětem za výtvarnou
výzdobu, která na stadionu zů-
stane. A za všechny spoluautory
děkuji kolegovi Bohdanu Pardu-
bickému, že strávil na stadionu
spoustu dní i večerů, aby všechno
dobře fungovalo. Desítky poch-
valných zápisů v návštěvní knize
svědčí o tom, že to nebyla ná-
maha zbytečná. Samuel Truschka
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Historická výstava měla úspěch díky všem, kdo pomohli
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Fakultní základní škola Trávníč-
kova 1744 má vlastní vzdělávací
program Škola pro děti i jejich
rodiče. Již od 1. třídy vyučujeme
anglický jazyk, od 6. třídy jazyk
německý. K výuce jazyků žáci
využívají mimo jiné moderní
počítačové programy. Aby si své
jazykové znalosti zdokonalili,
vyjíždějí s nimi pedagogové do
zahraničí. Rozšířená výuka in-
formatiky a výpočetní techniky
u nás začíná od 3. třídy. K dis-
pozici máme tři počítačové pra-
covny. Žáci mohou využívat
sportovní areál s fotbalovým
hřištěm a lehkoatletickou drá-
hou s umělým povrchem, víceú-

čelové hřiště, tenisové kurty,
halu pro stolní tenis, judo tělo-
cvičnu, ale také keramickou
dílnu, knihovnu, školní družinu
nebo školní klub. Nabízíme 
i řadu volnočasových aktivit.
Například keramiku, výtvarná
řemesla, klavír, pohybové hry,
atletiku... Mezi zajímavé školní
akce patří exkurze, sportovní
soutěže, lyžování a další. Po-
drobnější informace získáte na
tel. 251 091 650, 251 091 658,
603 420 513, 603 189 642,
hanzal@zstravnickova.cz, nova-
kova@zstravnickova.cz nebo na
www.zstravnickova.cz.

Marcela Fuglíková

Škola pro děti i jejich rodiče 
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Kurz Školička

V sobotu 13. listopadu se v ho-
telu Diplomat konal Charitativní
vánoční trh, který organizovalo
sdružení IWAP (International
Women´s Association of Pra-
gue). Prodávaly se na něm vý-
robky péče o zdraví a krásu,
pokrmy a nápoje z různých koutů
světa a ručně dělané šperky nebo
fair trade produkty. 

Na Charitativní vánoční trh
přišlo 600 návštěvníků a vybralo

se 150 000 korun. Výtěžek z akce
pomůže organizacím Život 90 
a Domov sv. Karla Boromej-
ského, které se starají o seniory 
a jejich začleňování zpět do spo-
lečnosti. Poděkování za podporu
patří i dalším českým a meziná-
rodním firmám zajišťujícím
zboží, služby a finanční zdroje,
které velkou měrou přispěly 
k úspěšnému konání akce. 

Aleš Kocina

Sportovní hale vládnul rokenrol
Ve druhé polovině října se ve
Sportovní hale Lužiny v Bellu-
šově ulici konal další ročník Pod-
zimního poháru Sokola Jinonice,
soutěže v akrobatickém roken-
rolu. V devíti kategoriích soutě-
žilo 45 jednotlivců a 20 formací.

„Vznik našeho oddílu se datuje
od roku 2001,“ řekla hlavní tre-
nérka Miroslava Kočová. „Za-

čátky byly skromné - 5 dívek
a 1 chlapec, který však dlouho
nevydržel. Dnes máme okolo pa-
desáti členů od 5 do 30 let. Letos
jsme začali také s přípravkou pro
nejmenší. Pokud má někdo
zájem si rokenrol zkusit, může
klidně přijít, dáme šanci kaž-
dému. To, jestli vydrží, záleží
jenom na něm.“ Eva Černá

Vážení rodiče předškoláčků, ZŠ
Mohylová zve vás a vaše děti na
přípravný předškolní kurz, který
má za úkol usnadnit dětem pře-
chod ze školky do školy. Tento
kurz pořádáme již osmým rokem.
Je rozdělen na dvě části –   pod-
zimní třídílný a jarní sedmidílný.
Podzimní kurz je zkrácená verze
jarního kurzu. Je zdarma a během
něho se můžete rozhodnout, zda
se přihlásíte na kurz jarní.

Podzimní kurz Školička začíná
ve středu 1. prosince v 16 hodin 
v ZŠ Mohylová 1963 a pokračuje

8. a 15. 12. vždy ve stejný čas 
(i když některý z termínů zmeš-
káte, můžete přijít další týden).

Náplň kurzu pro předškoláčky:
Rozvoj hrubé motoriky
Rozvoj jemné motoriky
Rozvoj grafomotorických dovedností
Rozvoj zrakového vnímání a pravolevé ori-
entace
Rozvoj sluchového vnímání
Rozvoj početních představ
Rozvoj myšlení a řeči

Těší se na vás Katka Kudláčková (třídní 5.B) 

a Jana Moravcová (třídní 4.B)

Třináctka bez hranic
U příležitosti dne věnovaného ci-
zincům uspořádá Praha 13
v pátek 3. prosince v KD Mlejn
celodenní kulturně-společenskou
akci pod názvem Třináctka bez
hranic aneb Nejsme si cizí...
Akce se uskuteční v rámci pro-
jektu Integrace cizinců v MČ
Praha 13 financovaného Minis-
terstvem vnitra ČR. V průběhu
dne bude v rámci doprovodného
programu ke zhlédnutí výstava
obrázků dětí místních základních
škol zaměřená na téma odlišných

kultur, budete mít možnost nav-
štívit infostánky spolupracujících
organizací na projektu nebo
ochutnat speciality ethnocate-
ringu Berkat. Zájemci mohou
využít příležitosti zúčastnit se vý-
tvarných i hudebních workshopů
(8.30 – 10.30, 11.00 – 13.00).
Celý den vyvrcholí hudebním vy-
stoupením kapely TiDiTaDe
(africká hudba a tanec), na které
bude vstupné zdarma. Začátek
bude v 16 hodin.

Eva Reslová

Charitativní vánoční trh

Generální ředitel Britské rady v Mládí
V pondělí 11. října navštívil ZŠ
Mládí generální ředitel Britské
rady z Londýna Martin David-
son, který byl v Praze na konfe-
renci Forum 2000 na pozvání
bývalého prezidenta Václava
Havla. Doprovázel ho ředitel
Britské rady v Praze Nigel Bel-
lingham a další hosté. Pan Da-
vidson měl zájem navštívit naši
školu díky bohaté spolupráci
s Britskou radou. Po diskusi 
o spolupráci, rozšířeném jazyko-

vém programu a jazykových akti-
vitách, které naše škola nabízí
žákům a o školství u nás a ve
Velké Británii, navštívil vzácný
host hodinu angličtiny ve 4. roč-
níku a odpověděl na otázky žáků.
Krátký rozhovor s ním natočily
také naše žákyně Berenika Sed-
láčková a Denisa Rozenbergová 
z D-ZONy. Hosta návštěva tak
nadchla, že požádal o možnost
získat natočenou reportáž.

Jaroslav Vodička, ředitel ZŠ Mládí



INZERCE

Již potřetí se 21. října
konalo ve FZŠ prof.
O. Chlupa meziná-
rodní kolo matema-
tické soutěže Genius
Logicus, jehož orga-
nizace se ujala ředi-
telka Blanka
Janovská. Zúčastnili
se ho soutěžící v pěti
soutěžních kategori-
ích z českých základ-
ních a středních škol. Starší  
a mladší studenti museli zvládnout
tři kola po 45 minutách, starší 
a mladší žáci dvě kola a nejmladší
žáci jedno šedesátiminutové kolo.

Své školy reprezentovali nejúspěš-
nější řešitelé z loňských republiko-
vých kol. Z naší školy postoupili
Dan Richter, Pavla Wojtkiewit-
zová a Laura Thonová. 

Do soutěže se zapojují desetiti-
síce studentů z osmi zemí Evropy.
V naší škole se každoročně
účastní více než 50 řešitelů, mnozí
z nich získávají bronzové, stříbrné
i zlaté certifikáty a pravidelně se
jich několik probojuje i do mezi-
národního kola. Soutěž našim
žákům umožňuje soutěžit na me-
zinárodní úrovni a objektivně tak
porovnat schopnosti v meziná-
rodní konkurenci vrstevníků.

Zuzana Majstrová

Genius Logicus
FZŠ Mezi Školami přichystala
pro své žáky a jejich rodiče řadu
již tradičních akcí, které vyplní
celý předvánoční čas. Mikuláše si
žáci 2. stupně zpestří soutěží. 
V již šestém ročníku Starostovy
vánočky si společně s panem sta-
rostou a panem ředitelem upletou
staročeskou vánočku. O tom,
která bude nejzdařilejší, rozhod-
nou svými hlasy žáci 1. stupně. Ve
stejný den navštíví naše nejmladší
žáky ve školní družině čert a Mi-
kuláš. Následující den, tedy 
7. prosince, proběhne ve znamení
Vánočních slavností. Od 16 ho-
din se škola promění na Vánoční

bazar. Zde si rodiče mohou za-
koupit výrobky svých dětí 
a zhlédnout v atriu školy vystou-
pení tříd a jednotlivých žáků. Po
skončení se budou dražit vítězné
vánočky školních družstev.  Ob-
držené peníze z bazaru a dražby
budou využity na vybavení škol-
ních družin. V loňském roce
škola zakoupila do heren stolní
fotbálek, stolní tenis a trampo-
línu. V tento adventní čas navštíví
naši žáci i řadu kulturních akcí 
a představení. Za všechny zmí-
níme představení v divadle 
U Hasičů - Putování do Betléma 
a Když je v pekle neděle. 

Pro budoucí prv-
ňáčky a kamarády 
z MŠ si na 15. prosince
žáci 2. stupně společně
připravili Vánoční díl-
ničku. Předvánoční čas
bude ukončen slavnost-
ním koncertem škol-
ního pěveckého
souboru Klíček na rad-
nici Prahy 13.

Marta Šefčíková, 

zástupkyně ředitele

Než přijdou Vánoce 
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Na poslední turnaj, který se
konal 3. listopadu na hřišti
Tatry Smíchov, přilákala Školní
liga ragby celkem 95 dětí 
ze 6 škol. Z Prahy 13 se turnaje
zúčastnila ZŠ Mládí. K dneš-
nímu dni máme do soutěže za-
pojeno více než 7 000 dětí, což
je příjemná odměna za naše
snažení. Zachovejte nám prosím
přízeň i v příštím roce. Budeme

se na vás těšit na jarních turna-
jích, školní ragbyová liga začíná
19. dubna. Jana Moravcová

Ve dnech 20. - 24. 10. se ve švéd-
ském Malmö konalo Mistrovství
Evropy v TeamGymu. Zúčastnilo
se ho i družstvo našich juniorek
pod vedením trenérů Andrey Ve-
rešové a Ericha Szlauera. Děvčata
se na ME kvalifikovala na letoš-
ním mistrovství České republiky 
v Ostravě a nevedla si vůbec

špatně. Ve velmi silné konkurenci
hlavně severských států skončila
na pěkném 7. místě. Zvítězilo
družstvo Švédska před Dánskem
a Islandem. Přejeme všem hodně
sil do dalšího tréninku a děkujeme
za jejich vzornou reprezentaci.

Vladimíra Hukaufová, 

SK Velká Ohrada - gymnastika

Trojnásobná mistryně Evropy 
a mistryně světa ve sportovním
aerobiku Radka Hanáková vy-
tvořila po skončení své závodní
kariéry Akademii aerobiku.
Hlavním cílem akademie je vý-
chova a sportovní příprava zá-
vodníků ve věkovém rozmezí
6 – 25 let. Ti nejlepší závodníci
dosáhli již celou řadu úspěchů
mezi dospělými i na poli junior-
ském. Akademie aerobiku Radky
Hanákové má opět po pěti letech
juniorskou mistryni světa. Stala
se jí šestnáctiletá Hanka Volfová,
která přidala i stříbro z kategorie
týmů. Společně ho vybojovala

s Lucií Pavelkovou a Barborou
Trnkovou. Závodnice, které tré-
nují 5 x týdně pod vedením Ni-
koly Košacké, se mohou od jara
pyšnit titulem mistryně ČR.
Mistrovství světa se konalo
v Eindhovenu ve dnech 20. - 23.
října. Více na www.bodyart.cz. 

–če-

Skončila sezóna ragby pro školy

Po Ostravě následovalo Malmö

Sourozenci Adriana a Filip Pís-
katí jsou stále úspěšní inline
bruslaři, navíc ještě svůj zájem
rozšířili.

Přesto, že Filip už přestoupil do
starší kategorie (10 - 11 let), může
si i letos připsat na své konto ně-
které výborné výsledky. Například
bronzové medaile z mistrovství
republiky na Dlouhé dráze 
v Otrokovicích, z mezinárodních
závodů v Halle a Lipsku a bronz

vybojovaný v silničním závodě
Life inline tour v Hradci Krá-
lové, Prievidzi a Plzni. Aby
nezůstalo jen u jednoho druhu
kovu, přidal Filip stříbro z In-
line poháru v Černošcích 
a Račicích a také kov nejcen-
nější. I přes tréninkový výpa-
dek zaviněný zraněním
celkově zvítězil v prestižní Bě-
chovické korunce.

Mladší Adriana letos opět
dominovala kategorii do 5 let.

Vyhrála Mezinárodní
mistrovství Švýcarska v hale
v Embrachu, Mezinárodní

mistrovství Čech v hale v Let-
ňanech, na krátké dráze v Be-
nátkách nad Jizerou a na dlouhé
dráze v Otrokovicích. Přemoži-
tele nenašla ani v Inline poháru
v Černošcích a Račicích. 
V rámci všestrannosti trénuje 
i na ledě, zatím krasobruslení.
První soutěžní vystoupení
úspěšně absolvovala v rámci
Slováckého džbánku v Uher-
ském Hradišti. -red-

Mají za sebou další úspěšný rok

SportSport

Velký úspěch na mistrovství světa 

Ve FZŠ Trávníčkova proběhl
v první polovině října Turnaj
Prahy 13 ve stolním tenisu. Ob-
sadili jsme kategorie nejmladšího
žactva a starších žáků a žákyň. 

Chlapci 4. a 5. tříd (Radek
Olšák, Tomáš Kotalík, Gabriel

Koromhař, Michal Křivan) se
umístili druzí, děvčata (Kateřina
Kotrčová, Tereza Heltová, Kate-
řina Švandrlíková) v téže katego-
rii obhájila 1. místo.

Chlapci 8. a 9. tříd (Martin
Dostál, Lukáš Jelínek, Jakub
Oliva, Michael Kotrč) zvítězili 
a z 1. místa postupují do finále
Prahy. Stejně dopadly i dívky
(Barbora Krejčová, Adéla Vru-
blová). Ani ony nenašly přemoži-
tele a vybojovaly postup. 

Všem děkujeme za vzornou re-
prezentaci školy a přejeme další
sportovní úspěchy. Dík patří 
i Barboře Krejčové, Lukáši Jelín-
kovi, Martinu Dostálovi a Jakubu
Olivovi za pomoc při přípravě
turnaje a práci rozhodčích.

Jaroslav Lapáček, vedoucí trenér

Bojovalo se o postup do pražského finále
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CESTA SVĚTEL A NOČNÍ REGATA. Letošní cesta světel, kterou pořá-
dal 5. listopadu Dům dětí a mládeže Stodůlky, začala vyráběním skle-
něných lampionků. Poté se téměř třistahlavý průvod vydal na cestu do
Centrálního parku,
kde čekala  podívaná
na závody osvětle-
ných lodí, které vy-
ráběli lodní modeláři
DDM Stodůlky.
Touto noční regatou
a velkým zlatým klí-
čem byla na zimní
období zavřena
voda.

Michaela Gaydošová

NAMALUJ SI SVÉ TRIČKO. Jedno říjnové odpoledne se sešli malí
pacienti Fakultní nemocnice Motol společně s dobrovolníky. Čekali
na ně canisterapeutičtí pejskové a také vodní raci a strašilky. Kromě

pozdravu z pří-
rody pro ně Dob-
rovolnické
centrum připra-
vilo ještě jedno
speciální překva-
pení. Mohli si
vybrat tričko, na
které si pak na-
malovali podle
šablony obrázek.
Více než padesát
dětí si nakonec
odnášelo tričko 
s obrázkem ba-

revných psích tlapek, jezevčíka nebo jiného psího mazlíčka. Radost 
z vlastních výtvorů byla alespoň na chvíli tou nejlepší medicínou.  

Renata Dohnalová, Dobrovolnické centrum

DÝŇOVÉ VESELÍ. Koncem října se v Mateřské škole Pastelka konala
každoroční Dýňová slavnost. I přes chladné počasí se to na zahradě
hemžilo různorodými kostýmy a dýňovými strašidélky. Obávaného
deště jsme se naštěstí nedočkali, zato ale jsme si hezky zatančili,
ochutnali výborný štrúdl a domácí koláčky. Nejhezčí maska a vydla-
baná dýně byly odměněny, a když se začalo stmívat, zahrada se rozzá-
řila dýňovými světýlky. Na  rozloučenou jsme si zazpívali již známou
písničku Dýňové veselí. Děkujeme všem, kdo přišli, a tatínkům, kteří
se postarali o hudební produkci a teplé občerstvení, obzvlášť.

kolektiv MŠ Pastelka
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KID WITNESS NEWS. Po předchozím úspěchu ve video soutěžích se
letos žáci FZŠ Mezi Školami, jako jedné ze tří škol v České republice,
zúčastní soutěže Kid Witness News - mezinárodního programu spo-
lečnosti Panasonic. Tento projekt přispívá k rozvoji tvůrčích a organi-
začních dovedností a je plně v souladu s naším školním vzdělávacím
programem. V rámci projektu mají žáci možnost pracovat s nejmo-
dernějšími video technologiemi. Pro letošní ročník je připraveno téma
ekologie. Vítězové soutěže získají zajímavé ceny od společnosti Pana-
sonic a postoupí do evropského finále. Petr Kubička

KTERAK SE KRTEK ČTVRTEK NACHYTAL. Koncem října se v ob-
řadní síni radnice konalo v pořadí už desáté Ekodivadélko - divadelní
představení pro mateřské školy Karlovarského hudebního divadla.
Zhruba 200 dětí se v prů-
běhu dne mohlo podívat
na to, co během chvilky
dokáže napáchat krtek
Čtvrtek. 

Tato představení s eko-
logickým zaměřením po-
řádá každoročně pro
předškoláky odbor život-
ního prostředí. –če-

ADAPTAČNÍ KURZ. Začátkem října tohoto školního roku odjeli nově
přijatí žáci prim a prvního ročníku Gymnázia J. Heyrovského na
adaptační kurz do Sloupu v severních Čechách. Cílem pobytu bylo
poznat nové spolužáky a třídní učitele, upevnit vztahy ve třídě, a to
především v jiném prostředí, než je škola. Program byl opravdu bo-
hatý, navštívili jsme hrad Sloup, podnikli výlety do okolí a někteří 
z nás zdolali i náročný výstup na horu Klíč. Ve sklárně v Novém Boru
jsme pozorovali těžkou a zajímavou práci místních sklářů. Pobyt, do-
provázený řadou poznávacích, tvořivých a sportovních aktivit, byl za-
končen veselým divadelním vystoupením studentů. Dana Šuraňová
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POHÁDKOVÁ VYCHÁZKA PRO PRVŇÁČKY. Žáci 5.A  se svojí třídní
učitelkou Libuší Kuncmanovou si pro své mladší kamarády připravili
krátké ukázky pohádek známých z knížek a večerníčků. Své herecké
umění jim předvedli v Centrálním parku, kde žáci 1. tříd hádali názvy
pohádek a pohádkových postav. Potkali vlka s Červenou karkulkou,
Pata a Mata, Macha s Šebestovou, kůzlátka apod. Aby nezabloudili,
měli průvodce - motýla Emanuela a Makovou panenku. Prvňáčky sa-
mozřejmě potěšilo, že všechny pohádky uhádli, páťáky to, že dokázali
nejmladší žáky školy skvěle pobavit. Libuše Kuncmanová, ZŠ s RVJ Bronzová

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY. V prvním listopadovém týdnu navštívili
žáci 2. stupně ZŠ Mládí Národní technické muzeum v rámci projektu
ENTER. Absolvovali zde nejrůznější aktivity zaměřené na měření
času, energie a také na optiku v době Rudolfa II. Po cestě měli mož-
nost zhlédnout
výstavu velko-
plošných foto-
grafií Věda na
vaší straně na
náměstí Repu-
bliky. Ve stanici
techniků DDM
hl. m. Prahy
bojovali
sedmáci o po-
stup do praž-
ského kola
Tesopram –
technických
soutěží pražské
mládeže. Členové přírodovědného kroužku navštívili odborné praco-
viště Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Do-
zvěděli se mnoho zajímavého o výzkumu, včetně ukázek pokusů. 

Edita Martoníková, ZŠ Mládí

POHÁROVÁ SMRŠŤ PRO MLÁDÍ.
V říjnu letošního roku se nám ve-
lice dařilo v soutěži družstev ve
stolním tenisu, kterou uspořádal
Dům dětí a mládeže Prahy 13.
Škola vyslala do soutěže pět druž-
stev a každé se vrátilo s pohárem.
Získali jsme dva zlaté, dva stříbrné
a jeden bronzový pohár. Chlapci
ze sedmých tříd byli nejlepší ve
své kategorii a postoupili do kraj-
ského kola. Děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a držíme palce.

učitelé tělocviku ze ZŠ Mládí

RADOST Z MUZICÍROVÁNÍ. Komunitní centrum sv. Prokopa nabízí
nový výukový hudební program. Právě otvíráme pro děti od 5 do 7 let
třídu přípravné a pohybové výchovy se zaměřením na výuku hry na
klavír a keyboard. Spolu s dětmi budeme zpívat, rozvíjet jejich přiro-

zené pohybové schop-
nosti, učit se slyšet krok
hudby a reagovat na
jeho změny. Seznámíme
je s klavírem a budeme
objevovat různé mož-
nosti zacházení s klavír-
ním tónem, naučíme je
využívat barevných
možností tohoto ná-
stroje a poskytneme jim
základní znalosti hu-

dební nauky. Výuka bude probíhat ve skupinkách po 2 – 3 dětech.
Přesná doba konání se upraví podle možností zájemců. Pro další in-
formace volejte na tel. 773 531 910. Těšíme se na vás. Zdeňka Nováková
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PODĚKOVÁNÍ BOBŘÍKOVI. Mateřská škola U Bobříka spolupracuje 
s rodiči nadstandardně, a tak bychom tímto chtěli poděkovat za  zre-
alizování akcí pro děti s rodiči a také za osobní přístup vedení školky,
všem učitelkám a za vstřícnost celému personálu. Podzimníčkova
olympiáda, drakiáda či hledání pokladu skřítka Podzimníčka 
s opékáním buřtů se dětem i rodičům moc líbily. Stejně tak se těší na
tradiční Mikulášský běh. Přejeme všem zaměstnancům, žáčkům 
a jejich blízkým veselé a bohaté Vánoce 2010. Romana Skořepová

PŘIDEJTE SE K NÁM. Mateřské centrum Prokůpek, které nabízí
pravidelné programy pro nejmenší děti, sídlí v Komunitním centru
sv. Prokopa na Slunečním náměstí. Mezi širokou nabídkou činností
je například výtvarka, zdravé
vaření, cvičení i zpívání pro
nejmenší. Pro celé rodiny
i s většími dětmi pořádá od-
polední tematické akce, spo-
lupracuje s hudebními
školami Renesance a Ya-
maha. Nabízí také pravi-
delné masáže miminek,
programový cyklus Zdravé
vaření s Magdalénou Dobromilou, mimi akce, prezentaci aromate-
rapie a exkurze do bylinkové zahrádky v kempu Drusus v Třeboni-
cích. Mateřské centrum Prokůpek stále hledá pro svůj tým
sestavený z maminek nové posily. Více o programu a činnosti cen-
tra naleznete na www.mcprokupek.cz. -če-



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
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REALITY ANDROVÁ s.r.o.
Vážený kliente,

uvažujete o prodeji nebo pronájmu své nemo-
vitosti v Praze či okolí? Obraťte se na nás! 

Poskytneme Vám kompletní právní 
i hypoteční servis a zajistíme i stavební úpravy. 

Inzerce a konzultace zdarma. 
Pracujeme rychle a jsme solidní. 

Kontakt: 775 629 934 
www.reality-androva.cz

ÚÚKKLLIIDDOOVVÉÉ  SSLLUUŽŽBBYY
Provádíme pravidelný úklid společných
prostor panelových, činžovních domů,

úklid kancelářských prostor a škol, 
ceny dohodou. SSPPOOLLEEHHLLIIVVOOSSTT!!  

TTeell..::  660088  007722  336600,,  
ee--mmaaiill::  vvbbaaccaa@@cchheelllloo..cczz

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

Odstranění 
zatékání do bytů

panelových domů. Izolace panelových
spár pomocí horolezecké techniky.

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

ZPRACOVÁNÍ 
ÚČETNICTVÍ A MEZD

Artex informační 
systémy spol. s r.o.

Jeremiášova 769, 
155 00 Praha 5

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

e-mail: 
dpriklenkova@artex-is.cz

PPOOMMOOCC  JJEEDDNNOORRÁÁZZOOVVÁÁ,,    
KKRRÁÁTTKKOODDOOBBÁÁ,,    DDLLOOUUHHOODDOOBBÁÁ

Pomoc s bytem ve vaší nepřítomnosti
(menší) opravy, údržba

Doprovod rodičů k lékaři, na procházku
Podrobnosti při osobním jednání

IInnffoo::    660022  664455  331100

S E C O N D H A N D
& FASHION OUTLET

8.30 – 19.00 (dětské, dámské, pánské)
u metra Nové Butovice
ul. Seydlerova 2151/3
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Na straně 13 jste si mohli přečíst článek Obsluhoval jsem moldavského
prezidenta. Snad proto nás napadlo, že bychom si k Jaromíru Sadílkovi,
špičkovému kuchařskému odborníkovi, mohli před blížícím se Štědrým dnem
zajít pro pár rad. Příští rok nám už možná poradí některá z „žákyň“ Malé školy
vaření, kterou pan Sadílek od ledna otevírá.

V průběhu roku nemáme mnoho času na to, abychom
připravovali sváteční tabuli. O Vánocích je to jiné.
Mohl byste nám poradit jak na to? 
Vánoce jsou atypické v tom, že se v některých
rodinách udržují zažité tradice a tomu také
odpovídá příprava a výběr pokrmů a také
vzhled a výzdoba nejen svátečně prostřeného
stolu, ale v podstatě celé domácnosti. Budu-li
hovořit o své rodině, tak zvyky, které dodržo-
vali rodiče, jsem převzal já, dnes je od nás
přebírají naše děti. Jsou takovým příjemným
vybočením ze shonu běžných dnů. Je pravda,
že se dnes už daleko méně používají sváteční
talíře, příbory, sklenky, je to trochu konzum-
nější, ale to neznamená, že by štědrovečerní
tabule nemohla dobře vypadat.

Jak tedy prostřít stůl, aby hezky vypadal?
V první řadě bychom si měli uvědomit, že
někdy méně znamená více. Nic, co je přeplá-
cané, nevypadá dobře. Doporučoval bych po-
užít dva ubrusy. Spodní, který zakryje celý
stůl, by měl být světlý, nejlépe bílý. Přes něj se
dá takzvaný napron neboli menší středový
ubrus výraznější barvy. Ten se dává nakoso.
Může být červený, zelený, ale i modrý. Pak
přijde na řadu veškeré nádobí, které k večeři
potřebujeme. Je to proto, že se říká, že mimo
hostitele nebo hostitelky by nikdo neměl
odejít od štědrovečerního stolu, protože to
přináší neštěstí. Neodpustil bych si takovou
drobnost – my doma dáváme pod talíř šu-
pinku pro štěstí. Je to milá pozornost. Nemu-
síte kvůli ní ani mordovat kapra, stačí se
projít kolem kádí.

Co by na svátečním stole určitě chybět nemělo?
Popíšu náš štědrovečerní stůl, ale musíme si
uvědomit, že tradice jsou různé. Jak už jsem
řekl, dáváme tam veškeré nádobí, proti místu
sezení je masový talíř, na něm ubrousek a po-
lévkový talíř. Podél talířů leží příbory. Lžíce je
na vnější straně, příbory se při hostinách ode-
bírají vždy směrem dovnitř. Skleničky umis-
ťujeme nad nůž. Nejbližší je ta, kterou
budeme používat jako první. Jsou rodiny, kde
si ještě dávají studený předkrm. V tom pří-
padě dáváme jako první na stůl dezertní ta-
lířky, které se potom nahradí mělkým 
a hlubokých talířem na hlavní chod. Na stole
by měl mít každý ještě talířek na kosti. Ať už
budete podávat kapra nebo drůbež, která se 
u nás stává populární, je zbytečné, aby se vám
na talíři motaly kosti.

Hezký porcelán a sklo jsou bezesporu ozdobou stolu,
ale jsou Vánoce, takže čím ho ještě vylepšit? 

Než si popřejeme dobrou chuť

I vánoční dekorace podléhají módním tren-
dům. Například pestrobarevným vánočním
ozdobám alespoň na čas odzvonilo. Dnes se
stromeček ladí do jedné barvy. Všechno záleží
na kreativitě. Na stůl můžeme dát například
malé větvičky, neměl by scházet svícen s něja-
kou vánoční ozdobou, stůl můžeme doplnit
ořechy, vánočním cukrovím... Těch možností
je celá řada. Měli bychom se řídit zvyklostmi
a jsou-li v rodině děti, tak jejich stářím.

Čeho bychom se měli vyvarovat?
Je to věc názoru, ale asi živých ozdobných
květin. Jsou jistě krásné, ale růže nebo kara -
fiáty vánočně zrovna moc nepůsobí.

Jaká jsou pravidla při podávání jídla? Koho bychom
měli obsloužit jako prvního?
Nejdříve bychom měli obsloužit nejváženější
osoby - babičku, dědečka, otce – i když je
dnes feminizace značná, tak podle společen-
ských regulí je otec hlava rodiny, ale já bych to
na Štědrý den klidně porušil a dal jídlo nej-
dříve dětem. Ony jsou celé nedočkavé, co na-
jdou pod stromečkem, takže udržet je v klidu
u stolu bývá občas nadlidský výkon. Pak bych
pokračoval podle společenské hierarchie. 

Jak je to s nápoji?
Podáváme-li nealkoholické nápoje, tak se ří-
díme tím, co kdo upřednostňuje. Víno volíme
raději suché, k bílému masu bílé, k tmavému
masu červené.

Zmínil jste studený předkrm. Poradíte nám něco jed-
noduchého a dobrého?
Těch možností je celá řada. Jednoduché 
a chutné jsou například rybí filety. Ty oso-
líme, zakapeme citronem a necháme chvilku
odležet. Pak je uvaříme nebo opečeme. Ho-
tové podáváme s omáčkou z osoleného jo-
gurtu, smetany a bylinek.

Máte nějaký fígl na přípravu tradičního kapra?   
Porce osolím a obaluji v klasickém trojobalu.
Mouku ale používám hrubou, aby maso pod
strouhankou nebylo „blátivé“.

Kapra dám do rozpáleného oleje, nekou-
kám, jak dlouho se smaží, jestli je nebo není
propečený, dělám ho takříkajíc „na barvu“.
Opečené porce naskládám do pekáčku, za-
kryji alobalem a bez přidání tuku (nasucho)
peču v troudě zhruba 20 minut.

Salát si většinou hospodyňky připravují podle chuti.
Ale pro úplné začátečnice – jaké suroviny použijeme?
Brambory, které musejí být uvařené ve slupce,

mrkev, celer, petržel, hrášek, kyselou okurku,
trošku cibule, majonézu (někdo dává jogurt,
Lučinu rozředěnou smetanou), dochutíme
solí, pepřem, citronovou šťávou a necháme
odležet. Toto je základní recept. Někdo ale
přidává například hořčici nebo ořechy, kyselé
hříbky, kousky salámu, kapari... Jiný naopak
některé suroviny vynechává. Těch chuťových
variant je strašně moc.

Co když rybu zrovna nemusím?
V tom případě bych volil drůbež. Jako před-
krm bych si asi vybral drůbeží šunku, pak by
místo rybí mohla následovat jiná čirá nebo
zahuštěná polévka a jako hlavní pokrm bych
upřednostnil buď kačenu, nebo krůtu.
Kačenu pečenou s jablíčkem, s kterým ji mů-
žeme servírovat, a krůtu s nádivkou nebo ve
formě rolády. Ke kachně bych jako přílohu
zvolil nějaké nočky, krůtu bych podával
s bramborem.

Příjemnou tečku za jídlem dělá nějaký moučník.
O Vánocích je to trochu složitější. Peče se vá-
nočka, všude jsou tácy s cukrovím, takže po-
dávat ještě něco sladkého ...? Navíc děti se
nemohou dočkat, kdy zazvoní zvoneček 
a přijde Ježíšek, takže by další zdržení asi ne-
přežily, tak snad kopeček zmrzliny s nebo bez
kapky vaječného koňaku. Někdy později by-
chom ale mohli nabídnout třeba pečený ana-
nas. Jak na to? Rozkrojíme ananas, oloupeme
ho, vykrojíme dužnatou část, kterou nakrá-
jíme na plátky. Ty dáme na máslo na pánev,
přidáme trošku medu a opečeme. Hotové po-
lijeme rumem nebo koňáčkem, necháme na
pánvi vzplanout a máte úžasný zkaramelizo-
vaný ananas. Jenom upozorňuji, koňak nebo
rum v žádném případě nelijte na pánev 
z lahve. Asi deci si odlijte do skleničky. Při-
neseme to ještě hořící, je to show se zaruče-
ným úspěchem.

I když jsme si povídali o tom, jak připravit
hezky stůl, co nabídnout, jsem přesvědčený,
že Vánoce by rozhodně neměly být jenom 
o jídle nebo dárcích. Na to máme celý rok.

Pozn. redakce: O škole vaření se více dočtete 
v příštím vydání. Eva Černá 
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Zvony k nám promlouvají 
v den všední i sváteční
Mnohý z vás už se někde setkal s těmito slovy:

Zvony, vy se lidem podobáte, pláčete, radujete se, srdce máte. 
Provázíte člověka od kolébky až do hrobu. Zvon doprovází člověka v celé 
jeho historii a jeho posvěcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný. 
Ve středověku bylo zvonům přisuzováno 7 ctností - pravého Boha chválí, 
živé volají, kněží shromažďují, mrtvé oplakávají, blesky rozrážejí, mor zahání,
svátky slaví.

A protože ty nejkrásnější svátky roku se blíží, vypravili jsme se do Kostelce
nad Orlicí do kovolitecké dílny pana Jana Šedy, který tam před lety začal zvony
a zvonky vyrábět. Trochu jsme vyzpovídali jeho syna Jana, který výrobu
postupně přebírá.

Prozradíte nám, jak se váš otec k této práci dostal?
Tatínek původně pracoval v JZD. Těsně
po revoluci se rozhodl, že půjde na „volnou
nohu“, ale nebyl rozhodnutý v jakém oboru
začne podnikat. Tehdy mu tchán poradil,
aby začal dělat malé zvonečky, protože
v té době je u nás nikdo nedělal. Tak se 
o to pokusil a vyšlo to.

Takže tatínek je kovolitec samouk?
Přesně tak. Všechno se naučil sám.

Začal asi malými zvonky. Jak se výroba vyvíjela
dál?
První zvonek odlil v roce 1987 se svým ka-
marádem Luďkem Bernardem v kotelně
ruských kasáren v Rokytnici v Orlických
horách. Asi na třináctý pokus se jim povedl
do kovové kokily odlít jeden malý zvonek.
To byl experiment jako blázen. Časem
začal dělat větší zvonky, pak přišly zvony
domovní, lodní, firemní až po zvony do
vesnických kapliček. Dnes vyrábíme
zvonky od 50 gramů až po ty, které váží
kolem čtyřiceti kilogramů. Dodáváme je 

s ručním nebo elektrickým ovládáním 
i včetně odbíjení hodin. Letos jsme v Praze
zvony s touto plnou výbavou instalovali na-
příklad na zvoničku ve Štěrboholích.

Dnes pomalu firmu přebíráte vy. Zúročujete při své
práci jen to, co vás naučil otec?
Když jsem byl ještě na základce, tak jsem 
v dílně trávil dost času, ledasco jsem okoukal
a něco se i naučil. Protože jsem neměl žád-
nou konkrétní představu, kam půjdu dál, tak
mě taťka tak trošku dotlačil k tomu, abych
zauvažoval, zda nezačnu dělat to, co on. Šel
jsem tedy na uměleckoprůmyslovou školu do
Turnova, obor umělecké lití kovu.

Tak to už nám můžete zasvěceně říci, jak se takové
zvonky vyrábějí.
Zkusím to, ale všechno neprozradím. První
se musí udělat model zvonku. Ten může být
dřevěný, což není moc praktické, protože se
rychle opotřebuje. My používáme modely
hliníkové. Model se potom formuje do jed-
notlivých pískových dělených forem. Po jeho
vyjmutí vznikne ve formě dutina, do které se

vtokovou soustavou lije žhavý kov, v našem
případě bronz. Ten tavíme v elektrické peci
na 1 300 stupňů. Než dojde k samotnému
lití, bronz asi o 100 stupňů zchladne. Použí-
váme měkký cínový bronz.

A to je skoro celé. Forma se potom rozebere,
zvonek se ořeže a podle toho, jaký má být vý-
sledný efekt, se brousí, cizeluje, leští, patinuje ...

Menší zvonky se všechny soustruží, takže
jsou lesklé. Některé z větších se jenom okar-

�
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táčují a jsou matné. Buď se nechají tak, nebo
se na ně nanáší patina.Zvonek se natře 
a nechá do druhého dne zaschnout, potom se
vydrhne ve vodě a rozleští. 

Patinu si vaříme sami. Ve škole jsme tomu ří-
kali sirná játra. Je tam síra, modrá skalice a řada
dalších příměsí a strašně, ale opravdu strašně to
smrdí. Nikomu neradím, aby to doma zkoušel.
My toho navaříme několik litrů, to nám vydrží
tak zhruba rok a pokaždé jsme rádi, že to máme
za sebou. Je to opravdu „něco“.

Řekl jste, že používáte klasický bronz. Proč ne zvono-
vinu?
Zvonovina je také bronz, ale je tam jiný poměr
mědi a cínu. Toho je tam více než 21 %. Vyrá-
bějí se z ní spíš kostelní zvony. Tyhle menší,
když jsou ze zvonoviny, hůř zvoní. 

Ke zvonku jeho zvuk neoddělitelně patří a asi žádný
nevydává totožný zvuk.
Přesně tak. Každý zvoní jinak. Je to složením
materiálu, tvarem, velikostí i jeho opracová-
ním. Čím je stěna zvonku tenčí, tím je zvuk
hlubší. Zkrátka, co kus, to originál.

U menších zvonků máme jako srdíčka za-
věšené kovové kuličky, u větších si je odlé-
váme z bronzu nebo si necháváme dělat
srdce kovaná.

Rozhoduje o zvuku i velikost srdíčka?
To v každém případě. Když jsme dávali do
velkých zvonů klasické zavěšené kulaté sr-
díčko, byl jeho zvuk mnohem výraznější,
než ten, který vznikne při použití srdíčka
plochého, které se dává do kostelních zvonů.

Nenapadlo vás někdy udělat zvonkohru?
Zvonkoher jsme vyrobili už desítky. Jednu 
z nich používá při svých vánočních koncer-
tech orchestr Václava Hybše, ostatní jezdí 
s různými sbory po celém světě. Pravda je, že
se takto malé zvonky nedají odlít s dopředu
stanoveným tónem, takže se vždy vybírají 
z velkého množství. Je to šílená práce, ale 
výsledek stojí za to.

Zdobíte nějak zvonky? 
Určitě. Ornamenty se obtiskují už do formy 
s minerálním pískem, takže odlitý zvonek je
už s tímto ornamentem. Říkám ornamenty, ale
může tam být cokoli – jméno, logo, datum ...

Dá se zvonek zkazit?
Asi jako všechno. Například se čas od času
stane, že je v něm díra. K tomu může dojít
chybou při přípravě formy, při nedostateč-
ném odplynění nebo když se kov lije do
formy pomalu. Musí se lít tak, aby vznikl
tlak a forma se dokonale vyplnila. Kupodivu
ale i ty děravé zvonky zvoní. Když jedeme na
trh, vždycky s sebou nějaké vezmu a je o ně
zájem. Často je kupují sběratelé. Jsou prostě
jiné a jinde se neseženou. Já bych si ho asi
také koupil, mně se líbí.

Co by tomu řekl tatínek, coby mistr?
Nevím, jestli to chci vědět. Raději mu to ani
říkat nebudu. I když... ? Asi by mu prodej
sběratelských unikátů v podobě zajímavě dě-
ravých zvonků nevadil.

Která fáze výroby vás baví nejvíc?
Asi formování, to je začátek, jaká je forma,
takový je odlitek. To je nejdůležitější práce.

Co vás při výrobě limituje? Proč neděláte zvony,
neříkám přímo kostelní, ale větší?
Určitě dílna. Na výrobu větších zvonů je po-
třeba mnohem více místa, je to daleko složi-
tější, je jiná technologie. Ale neříkám, že
bychom se o to někdy v budoucnu nepokusili.
Díky škole bych o výrobě něco málo věděl, ale
určitě bych nejdříve sbíral rady a informace.
To už není legrace. Dělat kostelní zvony je
něco úplně jiného, to je mistrovská práce.

Ať se dívám, jak se dívám, u vás doma by se asi
nějaký zvonek hledal dost těžko. Říká se, že ková-
řova kobyla chodí bosa. Jaký zvonek máte u dveří?
To víte, že elektrický. Asi máme zvonků 
z práce plné zuby, takže se na ně nechceme
dívat a poslouchat je ještě doma. ☺

Blíží se Vánoce a s nimi Štědrý den. Jak to u vás chodí?
Dovolíte alespoň Ježíškovi zazvonit na zvoneček?
Domovní zvonek sice máme elektrický, ale
Ježíšek zvoní na ten náš, bronzový.

Zvony provázejí člověka celým životem a svým způ-
sobem „odbíjejí“ náš čas. Co vás u této práce drží?
Především je to krásná a nevšední práce,
která mě nesmírně baví. A výsledek? Když si
zazvoním, mohu hned posoudit, jestli se mi
práce podařila. A navíc, jak jste říkala, se
zvony se setkáváme denně a úplně všude. 
Ať už se někdo narodí, odejde z tohoto
světa, při svatbě, zvony bijí na poplach,
zkrátka jsou nedílnou součástí našeho života.
A já jsem rád, že tuto součást vytvářím 
a mohu ji nabídnout. 

Více na www.zvony.com Eva Černá

Foto: Dan Novotný
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Pomáhají druhýmPomáhají druhým

Dluhy, které tíží čím dál více lidí,
mohou být řešeny prostřednictvím
služeb občanských poraden. Ty
bezplatně poskytnou svým klien-
tům potřebné praktické informace
a podporu. Dluhové poradenství,
projekt Asociace občanských po-
raden (AOP) a v současné době
devatenácti zapojených poraden 
z celé České republiky, je realizo-
ván již od roku 2007 a finančně
podporován ČSOB a Poštovní
spořitelnou, a.s. 

Cílem projektu je zlepšit fi-
nanční gramotnost obyvatel, vyba-
vit je znalostmi o nekalých
praktikách některých poskytova-

telů půjček a seznámit je i s dal-
šími riziky, která by mohla způso-
bit jejich pád do dluhové pasti.
Současně se také podle jednotné
metodiky školí poradci, aby po-
skytovali co nejlepší služby. Asoci-
ace občanských poraden nabízí
kvalitní a dostupné poradenství,
realizací preventivně působících
seminářů pro širokou veřejnost,
stejně jako pomoc při odstraňo-
vání již vzniklých potíží formou
individuálních podpůrných sociál-
ních služeb. Více informací na-
jdete na www.obcanskeporadny.cz.

Hana Buršíková, Asociace občanských poraden

S dluhy pomohou občanské poradny

Občanské sdružení POHODA
vyhlašuje soutěž o nejnápaditější
a nejlákavější název pro mléčný
bar, který bude na jaře příštího
roku otevřen v Kodymově ulici.
Bude to místo s milou domáckou
atmosférou a s nabídkou koktejlů,
kávy, dortíků, toustů a podobných
dobrot. Část zaměstnanců budou
tvořit lidé s mentálním postiže-
ním, kteří stále mají v běžném
světě velmi ztíženou pozici na
trhu práce. Skoro by se dalo říci,
že se jejich šance rovnají nule. 
V tomto mléčném baru získají
příležitost plnohodnotně se za-

členit do běžného života, navíc se
stanou méně závislými na pod-
poře rodiny a okolí. Své nápady
(spolu se jménem) můžete zasílat
na mlecny-bar@email.cz. Vítěz
získá dvě poukázky v hodnotě 
100 Kč na občerstvení v tomto
mléčném baru. Soutěž probíhá
od 1. do 31. prosince. Jméno vý-
herce bude zveřejněno ve STOPu
a na facebooku, sám výherce bude
upozorněn emailem. 

Více o o.s. POHODA:
www.pohoda-help.cz, marta.lis-
kova@pohoda-help.cz, 
tel. 777 913 412. Františka Kernová

Soutěž o název pro mléčný bar

V pondělí 6. prosince od 18 hodin
můžete ve Státní opeře Praha
vidět tančit členy Tanečního stu-
dia Mirabel. Dvacítka dětí napříč
tanečními styly (irský tanec, mo-
derní scénický tanec, street dance)
secvičila choreografii, jejíž premi-
éru s živým doprovodem (The
Tap Tap a symfonický orchestr)
můžete právě v tento den obdivo-
vat. Taneční studio Mirabel svým
vystoupením podpoří koncert hu-
debníků s tělesným postižením ze
skupiny The Tap Tap aneb Velký
Mikulášský koncert pro děti i do-
spělé, oslava 20. výročí založení
Nadace Jedličkova ústavu. Kapela
The Tap Tap vystoupí s Českým
národním symfonickým orches-
trem, Pražským smíšeným sbo-
rem, sborem La Grande Bande 

a hosty (Dan Bárta, Tomáš
Hanák, David Koller, Klára Vytis-
ková, Xindl X, Ondřej Hejma, Jiří
Ornest, Bohnická divadelní spo-
lečnost a TS Mirabel). Ke každé
vstupence bude mikulášská na-
dílka a CD The Tap Tap zdarma.
Výtěžek ze vstupného bude věno-
ván na technické vybavení vzdělá-
vacího centra pro osoby se
zdravotním postižením – 
STUDEO. Kristína Pekárková

Mikulášský koncert pro děti i dospělé

V rámci Global Community
Day, který se uskutečnil v pátek
22. října, zmobilizovala Citibank
ve více než 75 zemích po celém
světě 45 000 svých zaměstnanců,
jejich rodin a přátel. V České re-
publice se letos do akce zapojilo
přes 150 zaměstnanců, což je do-
posud nejvyšší počet v historii
české Citi. Odpracovali celkem
1200 hodin v komunitách a or-
ganizacích po celé zemi. Pracov-
níci banky bez rozdílu zařazení,
včetně vedení Citibank v ČR, tak
ve vybraných komunitách pomá-
hali s běžným provozem, bavili
seniory, zapojili se do podzim-
ního úklidu v budovách i na při-
lehlých pozemcích, hrabali listí,
sázeli stromy a pustili se do vzdě-
lávacích a environmentálních
projektů zaměřených na zlepšení
kvality života vybraných komu-
nit. Spolupracovali celkem 
s 16 neziskovými organizacemi. 

V Praze 13, v sousedství no-
vého sídla banky, pomáhali dob-
rovolníci ve Federaci rodičů 
a přátel sluchově postižených, 
v Domově pro seniory Lukáš,

nízkoprahovém klubu Jedna
Trojka a Diakonii Stodůlky. Ve
spolupráci s Junior Achievement
proběhl vzdělávací seminář pro
středoškoláky. „Nejedná se o jed-
norázovou akci, ale o vyvrcholení
dlouhodobých aktivit,“ říká ma-
nažer pro vnější vztahy Branislav
Cehlárik. „Dobrovolnický den
nám pomáhá najít ideální cestu
ve spolupráci s organizacemi,
které chceme dlouhodobě pod-
porovat.“ -red-

Bankovní úředníci pomáhali uklízet

V sobotu 23. října se na Staro-
městském náměstí konala oslava
Mezinárodního dne kuchařů. Při
této příležitosti převzal ředitel MŠ
a ZŠ speciální Diakonie ČCE
Milan Černý úžasný dárek. Miro-
slav Kubec, prezident Asociace
kuchařů a cukrářů ČR, která slaví
20. výročí svého založení, spolu 
s hlavním sponzorem panem Kar-
lem Hájkem mu předali certifikát
s částkou 77 777,77 Kč. Tento na-
rozeninový dárek v podobě sedmi
sedmiček je určen na zakoupení a
zabudování polohovacího sprcho-
vacího lůžka a na úpravu koupelny. 

MŠ a ZŠ speciální Diakonie
ČCE jsou školy, které se zamě-
řují na výchovu a vzdělávání dětí
a žáků s těžkým kombinovaným
postižením, tj. těžkým mentál-
ním a tělesným postižením, po-
případě autismem. Žákům, kteří
jsou na vozíku a jsou inkonti-
nentní, toto polohovací sprcho-
vací lůžko zkvalitní jejich
hygienu a usnadní práci všech,
kteří se o ně starají. Této podpory
si velice vážíme a všem srdečně
děkujeme.

Žáci a učitelé MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE, 

Vlachova 1502, Stodůlky

Sedm sedmiček pro Diakonii
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Městská policieMěstská policie

� Dne 9. 11. v ranních hodinách zakročova-
la hlídka policistů po telefonickém upozor-
nění občana v Jeremiášově ulici proti skupi-
ně čtyř mladíků, kteří si posilněni
alkoholem dokazovali svou sílu a ničili za-
stávku autobusu Malá Ohrada. Z 16 kusů
skleněných výplní jich dokázali rozbít 11.
Jejich činnost bude řešit přestupková komi-
se místního úřadu.

� V sobotu 6. 11. přijalo naše místní oddě-
lení oznámení člena bytového družstva
z ulice Neustupného na neznámého pacha-
tele, který dokázal posprejovat dvě oprave-
né výtahové šachty na střeše jejich domu a
polil barvou i střechu domu. Pachatel využil
doby, kdy se dům zatepluje a pohybuje se
zde větší množství lidí, postříkal plochu cca
60 m² a způsobil škodu 60 000 korun.

� K odcizení batohu došlo 5. 11. na par-
kovišti jednoho ze stodůleckých obchod-
ních domů. Oznamovatelka si uložila ná-
kup i s batohem na zadní sedadlo auta,
které nechala odemčené a šla vrátit ná-
kupní vozík. Po návratu zjistila, že batoh,
ve kterém měla doklady, peněženku, pla-
tební karty a mobilní telefon, již v autě
není. Kromě hmotné škody musí strávit

spoustu času i sháněním náhrad za odci-
zené doklady a karty. Tento příklad jsem
zvolil záměrně, vzhledem k blížícím se
vánočním nákupům. Buďte proto opatrní
na sebe i své věci. 

Za všechny policisty našeho místního
oddělení přeji všem čtenářům hezké 
a klidné Vánoce.

npor. Jaroslav Vondra, MOP Stodůlky 

Z policejního deníkuZ policejního deníku

Záchrana sebevraha
Dne 6. 11. v 15.30 odpoledne zasahovala autohlídka městské policie 
v Kovářově ulici ve Stodůlkách v případě muže ve středním věku, se-
dícího na okenním parapetu. Muž odmítal žít ve svém těle a chtěl si-
tuaci řešit skokem z okna kostela. S ohledem na skutečnost, že jeho
sebevražedné plány nabíraly na intenzitě, byli na místo přivoláni zdra-
votníci rychlé záchranné služby. Ve spolupráci s nimi se podařilo na-
rušeného muže uklidnit a transportovat přes urgentní příjem FN
Motol do psychiatrické léčebny v Bohnicích.

Zkoušel strážníky a doplatil na to
Na začátku měsíce listopadu se strážníkům Obvodního ředitelství Měst-
ské policie Praha 13 podařilo přistihnout přímo při činu čtyřicetiletého
muže z Trutnova. Ten opakovaně zneužíval telefonní čísla na služebny
městské policie a tísňovou linku 156. Muž si vymýšlel různé kriminální
příběhy a mimořádné události, které pak oznamoval operačnímu stře-
disku. Poté se bavil tím, jak strážníci na místě bezvýsledně pátrají po ne-
existujících pachatelích smyšlených závažných trestných činů.

Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

Podnapilý řidič neujel
V neděli 17. října si pěší hlídka z místního oddělení Košíře (Běhoun-
kova ulice) všimla, jak v Bucharově ulici nasedá několik osob do
BMW zjevně pod vlivem alkoholu. Okamžitě se spojili s autohlídkou,
která se za vozidlem vydala. Policisté se pokusili vozidlo zastavit za
pomoci výstražného a zvukového znamení. Řidič výzvu nerespektoval
a začal před policisty ujíždět do ulice Běhounkova a Blattného, kde
odbočil do slepé ulice. Řidič se ještě pokusil vycouvat, ale policisté mu
zatarasili cestu autem. Při dechové zkoušce bylo řidiči naměřeno 1,69
promile alkoholu. Pětatřicetiletý muž byl zadržen pro podezření
z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. 

Bytař se zaměřil na elektroniku
V polovině října řešili policisté z místního oddělení v Běhounkově ulici
vloupání do bytu v prvním patře v Musílkově ulici v Praze 5. Neznámý
pachatel vypáčil nezjištěným předmětem vstupní dveře do bytu, ve kte-
rém odcizil notebook, digitální fotoaparát, zrcadlový fotoaparát, objek-
tiv a navigaci. Majiteli tak vznikla škoda ve výši 170 000 Kč. 

pprap. Eva Kropáčová, preventivně informační oddělení PČR - Krajské ředitelství policie

Hasičské okénko

Třebonické děti zazářily
Letošní 10. ročník Memoriálu Marty Habadové na začátku listopadu
byl pro naše děti velmi úspěšný, především v kategorii přípravka.
Všichni tři kluci se umístili na stupních vítězů. Zlatou medaili si od-
nesl Vojta Suchý, stříbrnou Vojta Hřivnáč a bronzovou Lukáš Hodík.
Mladší kategorie byla bez medailí, děti patřily mezi nejmladší účast-
níky. Nejmladšími účastnicemi byla vyhlášena dvojčata Kamilka
a Eliška Vincourovi, které dostaly medvědy.

Instruktorky dětí předposlední říjnový víkend dělaly zkoušky
3. stupně – minimum a Marta Horáková ml. s Jakubem Hodíkem
2. stupně – vedoucí. Největší radost z úspěšně zvládnutých zkoušek
měl Jakub Hodík, který měl méně chyb než Marta, která platí ve
sboru za moc chytrou. Na konci října výbor pořádal výlet vláčkem do

Davle s občerstvením - do Pendolina měl daleko, ale mnozí by jím jeli
klidně i do Chorvatska. Monika Malá, SDH Třebonice

Bezdomovci si zapálili přístřeší 
V uplynulém období výjezdová jednotka SDH Stodůlky dvakrát zasa-
hovala u požáru objektu v Kovářově ulici, určeného k demolici. Požár
pravděpodobně způsobili neopatrní bezdomovci, kteří tam pobývali.
Dále jsme sloužili u Hasičského záchranného sboru na stanici č. 7 
v Jinonicích a podíleli se na otevření bytu. Zúčastnili jsme se pravidel-
ného školení velitelů a strojníků. Mladí hasiči soutěžili na X. ročníku
Memoriálu Marty Habadové. Klidné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2011 vám přejí členové SDH
Stodůlky. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Hasičské okénko

Místní oddělení policie v BěhounkověMístní oddělení policie v Běhounkově
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� Autodoprava dodávkou. Stěhování, převozy, rozvozy,
odvoz sběrný dvůr. Praha + ČR. Tel.: 724 995 383.
� Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka na vaši kuchyň
a vest. skříně, šuplíky pod linku, skříňky na míru, výměna pracovní
desky. Vrba 603 438 707.
� Stříhání psů - metro B - Luka. Mob.: 739 029 625.
� Kosmetické studio nabízí: kosmetika 777 592 034,
masáž - 776 257 304, pedikúra - 604 264 670, Trávníčkova 1762.
� 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.

� 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.
� 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.
� Fa Vršek - podlahářské práce včetně So+Ne (PVC, kober-
ce), plovoucí podlahy, korek). Tel.: 737 409 197.

STAVEBNÍ FIRMA
KUBÍK A HRAD, s.r.o.

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

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

výroba kuchyňských linek.

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

oprava a prodej chladniček a mrazniček
v bytech zákazníků

Tel./zázn. 251 612 464, technik 603 466 089
www.servis-chlazeni.cz

S tímto kupónem cestovné zdarma

�

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
� Elektrikářské práce Erben, opravy drobné i velké, rekon-
strukce částečné i celkové, v bytech, domech i kancelářích, osvět-
lení, zásuvky, vypínače, jističe, rozvodnice, krabice v byt. jádrech,
vedení ke kuchyním, myčkám, sporákům, pračkám, v lištách či za-
sekání elektřiny do betonu, začištění omítek do původního stavu,
kontrola stávající instalace, dotažení spojů. Tel.: 604 516 344.
� Instalatérské práce Haluška - montáž, voda, plyn, kana-
lizace, topení malé i větší opravy. Tel.: 602 934 126.
� ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, MONTÁŽ,
REVIZE. TEL.: 602 976 979 NEBO 235 513 709 , NEŠPOR.
� Provádím elektropráce - Bína, Hábova 1569,
tel.: 235 522 598, 606 206 469. 
� Revize a opravy elektrických zařízení, výměny vadných
jističů před elektroměrem spojené se zaplombováním roz-
vaděčů, vystavování přihlášek k odběru v síti PRE. Nardelli,
Bellušova 1850/16, 603 419 485.
� Autodílna Petrák - K Jinočanům 82, Třebonice, P-5,
Tel.: 604 853 777. Mechanické opravy vozů ŠKODA 120, Favorit,
Felicia, Fabia. Příprava a zajištění TP.
� 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.
� FA MATOUŠ - NABÍZÍ ODSTRANĚNÍ TAPET, STĚRKOVÉ OMÍTKY,
MALOVÁNÍ, LAKOVÁNÍ A JINÉ DOMÁCÍ PRÁCE, STROPNÍ PODHLEDY
+ ZÁMEČNICTVÍ. ODBORNĚ PORADÍME. TEL.: 235 512 198,
724 995 383 + DODÁVKOVÁ AUTODOPRAVA.
� Šicí stroje – opravy u zákazníka – Petr Meyer.

� Kvalitní a přitom levné služby v příjemném studiu Píškova
34, 235 515 011. Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, nehty (dříve uni-
market Lužiny 1. patro).
� Malířské, lakýrnické práce, štukování panelu, expres + sobota a
neděle. Tel.: 235 311 175, 604 577 304.
� Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, mokré ta-
pety, sádrokarton. Tel.: 774 584 243.
� Váš osobní domácí údržbář - veškerá údržba a řemeslné
práce vaší domácnosti. Tel.: 731 185 427.
� Stavební práce Smítka (dříve S+S): rekonstrukce bytů,
byt. jader, elektroinstalace, instalatérské práce, podlahy, obklady,
dlažby, štukování a stěrkování panelů, malování bytů. Informace:
M. Smítka, mob: 603 487 383, mirsmit@volny.cz.
� Vedení účetnictví a daňové evidence. Dlouholetá praxe
ve vedení účetnictví a zpracování daňových přiznání. Individuální
přístup. Kontakt: 775 307 058, vedeniucet@seznam.cz.
� Krejčovství - šití nových oděvů + veškeré opravy.
Tel.: 732 771 442.

OPRAVY – NON STOP
lEDNICE A MrAZÁky

257 325 174
603 169 037

Po Praze 13 neúčtujeme cestovné

� Malba místo tapet – trhání tapet, štukování, malování
a lakýrnické práce. Tel.: 602 945 537.
� TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE - nábytek na míru, vestavěné skříně,
kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracovních desek,
úpravy a opravy nábytku. Tel.: 605 437 971.
Telefon: 235 313 336, 603 341 927.
� Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování, fládrování.
Tel.: 736 691 087.
� Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce bytového
jádra, štuky, omítky atd., mirazilina@seznam.cz,
mob.: 608 861 908.
� Profi nehtové studio - Mašínová. Tel.: 603 890 000.

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

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
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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

ÚKLID ZÁMRSKÝ 607277485

PŮJČKA STROJŮ KÄRCHER
NA PRANÍ KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ

OKNA – KOBERCE – ČALOUNĚNÍ

� Rekonstrukce bytových jader, sádrok. instalat. Tel.: 732 129 822.
� Kadeřnictví Vackova 1541, Stodůlky. Brazilský keratin
1.300 - 2.500 Kč. Střih od 290 Kč, barva od 590 Kč. Tel.: 604 557 804.
� 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.
� 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.

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

� Luca audit - účetnictví, daně - vedení účetnictví, daňové
poradenství, zastupování převzetí odpovědnosti v rámci
pojištění. Tel.: 602 282 357, e-mail: lucaa@volny.cz.
� Stres, psychické vyčerpání, nemoc, nedostatek životní
perspektivy? Uzdravte sebe s pomocí rekonektivního léčení
- pomáhá tělu dostat se do rovnováhy a harmonie na všech
úrovních. Objednejte se na 721 731 004. Praxe u metra Lu-
žiny, www.halfarova.cz.
� Nově otevřeno studio BEAUTYFA, kadeřnictví, pedikúra,
manikúra včetně modeláže nehtů. Kde nás najdete? Na adrese Flö-
glova 1503/1, Praha 5, Stodůlky. Tel.: 604 839 078.
� Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu v prostředí vašeho
domova a dle vašich časových možností. Volejte 774 901 193.
� Kutilský servis, pomůžeme se vším. Tel.: 731 185 427.
� Rekonstrukce bytového jádra, obkladačské, zednické 
práce, štukování. Kalina, P-5, Stodůlky, tel.: 606 462 716.
� Spolehlivě a čistě uklidím váš byt. Příjem objednávek na předvá-
noční úklid do 12. 12. 2010. Tel.: 775 629 934.

Blahopřejeme
� Dne 14. 12. 2010 se dožívá 75 let 
pan Emanuel Odvárka a zároveň s man-
želkou Helenou oslavil zlatou svatbu.
Gratuluje manželka Helena 
a dcera Helena.

� Hezké 85. narozeniny oslavila 
20. listopadu paní Květa Reková 
z Vidoulí. Do dalších dnů jí mnoho
zdraví a sil přeje její rodina.
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Byty
� 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.
� Koupím byt nebo dům v Praze nebo Středočeském kraji. Nejlépe
na Praze 5. Tel.: 722 509 948.

Různé
� Kuřáci, odvyknete na 90 %! Tel.: 224 214 617, 604 207 771.
� Doučování českého jazyka pro žáky ZŠ a SŠ, výuka i pro cizince.
Tel.: 777 278 891.
� Kurzy němčiny s rodilým mluvčím - Lužiny.
Tel.: 731 256 786 nebo www.nemcina-123.cz.
� Dětská lékařka MUDr. Eva Smetanová, Janského 2254,
Praha 13, přijímá nové pacienty od 0 do 19 let. Provádíme
též bezplatné konzultace pro nastávající maminky. Info:
tel.: 251 623 889, www.smetanova-eva.wz.cz.
� Antikvariát Nika - Ovčí hájek 2153/2, tel.: 226 216 914,
739 426 643, www.antikvariat-nika.cz, po-pá 13–18 hod.

�Pronajmu dlouhodobě garáž u stanice metra Luka nebo Lužiny.
Tel.: 732 344 467.
� Pronajmu dlouhodobě garážová stání přímo u metra
Hůrka, nájem + služby 1.500 Kč měsíčně. Tel.: 607 753 091.
� Pronajmu garáž Velká Ohrada, Pavrovského ul., 1.700 Kč/měs.
Tel.: 777 327 205.
� Prodám garážové stání v 1. patře objektu Petržílkova 2570, sta-
nice metra Hůrka, osobní vlastnictví. Tel.: 777 215 667.
� Pronájem kanceláří 16 až 100 m2 v Praze - Stodůlkách, ul. Za
Mototechnou. Cena nájmu 150 Kč/m2 + služby 80 Kč/m2.
Tel.: 602 254 925.
� Prodám garáž na Velké Ohradě (ul. Bašteckého).
Tel.: 602 227 575.
� Pronajmu garáž na Velké Ohradě. Tel.: 604 296 962.
� Prodej vily, Stodůlky - Háje, krásné prostředí, zabezpečeno sou-
kromí, nutno vidět, i na podnikání. Frantisek.men@re-max.cz
i 739 343 871.
� Prodám garáž v Petržílkově ulici i s podíly na nebytových prosto-
rách. Cena dohodou. Tel.: 775 629 934.

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

INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE • INZERCE

Zaměstnání
� Hledám švadlenu na šití pracovních oděvů, možné jako přivýdě-
lek. Tel.: 724 148 494 po 16 hod.
� 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.
� Přijmeme technika na servis tiskáren a kopírek. Nutná
vyhláška 50 a ŘP sk. B. Svá CV zasílejte na obchod@aldig.cz. Sídlo
firmy: ALDIG, s.r.o., V Hůrkách 2141, Praha 5, Nové Butovice,
www.aldig.cz, tel.: 736 489 064.

RESTAURACE
„NOVÁ VYHLÍDKA“

Suchý vršek 2122/33
vchod - parking Ovčí hájek, Praha 5

Stodůlky/Nové Butovice
5 min. od Slunečního nám., metro Hůrka “B“

JAKO KAŽDÝ ROK TU MÁME TRADIČNÍ
SILVESTROVSKÉ DISKO S HUDBOU OD 80 LET!!!

„DJ KOLDA“
V CENĚ PROGRAMU NABÍZÍME:

- hudbu
- jednohubky, slané pečivo

- večeře: 200 gramů. Kapsa z kuřecího 
a vepřového masa plněná slaninkou 

a sýrem, brambor, zeleninová obloha
- půlnoční sektík 0,375 l pro každého
- popůlnoční čočkový salát s uzeným

SPOLU A S PŘÁTELI PŘIVÍTEJTE
NOVÝ ROK 2011

Začátek: 19.00 hod., cena 500 Kč.
Rezervace na tel.: 235 514 930, 777 871 672.

Prodej místenek do 28. 12. 2010.

E-mail: restaurantnovavyhlidka@seznam.cz
www.restaurace-novavyhlidka@seznam.cz

� Vyučuji a doučuji anglický jazyk. Aprobovaná, zkušená,
důraz na komunikaci. Tel.: 606 493 155.
� Akademie podnikání - výuka angličtiny a němčiny v kurzech
i one to one, začátečníci i pokročilí. Kurzy účetnictví, daňové evi-
dence, daní, podpora znevýhodněných skupin. Info:
akademiepodnikani@seznam.cz, tel.: 602 282 357, www.akade-
miepodnikani.webnode.cz.
� Výklad z karet - budoucnost, zdraví, partnerství. Tel.: 737 601 975.
� Široká nabídka originálních PARFÉMŮ, dekorativní
kosmetiky a ekologických čistících výrobků. Každý měsíc zvýhod-
něná akce + mimořádná předvánoční 15 % sleva do 30. 11.!
Více na www.vonavyobchod.eu.
� Poslední volná místa v kurzu hathajógy - Út od 19 hod.,
Čt od 20 hod. Bližší informace Jarmila 606 493 155.
� Státní maturita - příprava český jazyk, němčina.
Tel.: 602 877 459 večer.

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

Vzpomínáme
� V letošním roce bylo výroční úmrtí pana Josefa VOTÍKA,
jeho manželky Pavly a jejich dcery Pavlínky z Vidoulí. Od-
počívají na Olšanských hřbitovech, odd. VIII. Děkuji všem,
kteří vzpomenuli se mnou. Dcera Marie.

� Individuální doučování u vás doma /(M, ČJ, F, Ch + příprava na
(státní) maturitu pro žáky ZŠ i SŠ studentkou ČVUT. Cena dohodou,
lokalita P-13. doucovani-praha13@seznam.cz nebo 603554 053.
� Hledám přivýdělek - mohu chodit s vaším dítětem na pravidelné
procházky, nebo vozit vaše děťátko v kočárku ap., na Velké Ohradě.
Nabídněte. Tel.: 604 579 142.

� Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603.
� Vyměním obecní byt 3+1/L na jih, 2. p. (77 m2), u metra Prosek
za stejný či menší v Praze 13 nabízený k odkoupení. Odstupné
možné. Tel.: 774 102 944.
� 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.
� Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 ve vile v Roztokách u
Prahy na rok pro 2 os - Čechy, park. na zahr., náj. 8.500 + poplatky.
2 měs. kauce, RK nevolat. Tel.: 737 169 031.
� Prodám 3+1, 1. podl. Lužiny u metra - možná výměna 2+K.K.
Tel.: 604 838 498.
� Záloha ihned. Koupím byt v jakémkoliv stavu do 5 mil. Kč.
Tel.: 775 432 964.

Prodej – koupě – pronájem

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

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

www.elektroservisvolf.cz
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+ rekonstrukce bytových 
jader a panelových 
bytů vč. návrhu

+ veškeré interiérové, sta-
vební a montážní práce

+ stavební činnost
+ zakázková truhlářská 

výroba

STAR mont s. r. o.

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

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

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

	 montáž těsnění, lamelové dveře
	 čištění vertikálních žaluzií, 	 opravy žaluzií

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

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

251 615 428 – celý den.

Kosmetické studio
ChriSis
1. ošetření sleva 10%
Tel.: 604 940 922, 604 807 906  
Sluneční náměstí 2588
(vedle radnice pod oranžovým výškovým domem

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%

www.parfumerie–ambra.cz
	 masáže zad lůžkem Ceragem
	 kosmetické a nehtové studio
	 parfémy, krémy, kosmetika, dárky

„M“ Hůrka, Sluneční nám. 3, 
Tel.: 251 612 425

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

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

ING. LENKA BROŽKOVÁ – ÚČETNICTVÍ A DANĚ
kompletní zpracování  účetnictví, 

sestavení účetní závěrky
a daňových přiznání, spolupráce s auditorem, 

jednání s úřady,
možnost docházení do sídla firmy. 

Tel.: 602 275 663  e-mail: lenkabrozkova@volny.cz
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Něco pro zasmání
Znám tak škaredou ženskou, 
že když posílala svou fotku mailem, 
odchytil ji antivirus.
� � �

Diplomat je člověk, který vás pošle
„někam“ takovým způsobem, že se 
budete na ten výlet dokonce těšit.
� � �

Šéf hovoří k zaměstnancům: 
„Pořád si stěžujete, že je krize, přitom
byste měli být rádi, že máte letos 
o 50 procent vyšší platy.“

„Vyšší? Oproti kterému roku?“
„Oproti příštímu.“

� � �

Víte, jak se rozmnožují počítačové viry?
Pučením. Jak to?
Pučíš si disketu a už je to tady.
� � �

Do knihkupectví vejde černě oblečená
žena s knihou Naše houby v ruce. Při-
stoupí k ní prodavač, podá jí ruku 
a povídá: „Upřímnou soustrast, madam,
nakladatelství už chybu opravilo.“
� � �

„Jsem opravdu ráda, že mi manžela vy-

brali rodiče. Při pomyšlení, že jsem si ho
vybrala sama, by mě ranila mrtvice.“
� � �

Rybář chytil zlatou rybku a ta povídá:
„Když mě pustíš, splním ti tvé přání. Už
jsem ale stará, tak jenom jedno!“ 
Rybář přemýšlí a povídá: „Chtěl bych,
aby nikde na světě už nebyla chudoba
ani hladomor a aby se v Afghánistánu
už neválčilo!“ Rybka se zarazí a povídá:
„Hele, říkala jsem, že už jsem stará,
nemáš nějaký jiný přání?“ „Tak teda
bych chtěl, aby moje žena byla hezčí!“ 
A ukáže rybce fotku manželky. Ta se za-

myslí a povídá: „Co jsi to říkal o tom Afg-
hánistánu???“
� � �

„Tak co, jak ti dopadlo to rande naslepo?“ 
„Ani se neptej, ta ženská přijela na rande

na Mercedesu, rok výroby 1937.“ 
„No to je fajn, ne? Drahé a luxusní auto,

dokonce rarita, tak v čem je problém?“
„V tom, že ona je původní majitelkou!“

� � �

Matka telefonuje učitelce: „Prosím vás,
nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve
kterých stojí láhev piva korunu osmdesát.
Manžel pak nemohl celou noc usnout!“

Tisková zpráva z Prahy 13 (31. prosince 2010)

Nedávno uskutečněná výstava Od jeskyně 
k modernímu městu nám ukázala mnohé
zajímavosti z naší historie. Věda ale postu-
puje mílovými kroky a odhaluje stále nové
poznatky, takže to nejnovější zjištění se
dozvíte až teď. Ve Stodůlkách se kdysi
proháněli brontosauři a mamuti! A máme
pro to důkazy.

Ale hezky po pořádku. Když byla 
v jedné jeskyni v Prokopském údolí pod
vrstvou hlíny a kamení objevena kresba
pravěkého lovce, všichni si mysleli, že je to
podvrh. Teprve podrobná izotopová zkou-
mání kriminalistického ústavu prokázala,
že Václav Hanka v 19. století malbu pouze
koloroval, ale že původní předloha byla vy-
tvořena skutečně již v pravěku. A Hanka
nebyl jediným falzifikátorem. Sami se mů-
žete přesvědčit, že neznámý vtipálek někdy
v 90. letech domaloval za postavu pračlo-

věka ještě halu
stanice metra
Luka, jen málo
podobnou pra-
věké chýši. 

Nicméně objev
pravěké malby od-
startoval nebývalý
archeologický
boom. Desítky
bagrů Akademie
věd začaly rozrý-
vat všechny pří-
stupné pozemky,
kde se mnohdy
dostaly do přímé
konfrontace 
s ekologickými
aktivisty. Nejrůznějších nádob, zbraní a kos-
terních pozůstatků bylo tolik, že se pro ně-
které spekulanty staly předmětem obchodu.
Ve školách se zase strhla pravěká hysterie –

učitelé vymýšleli pravěké projektové dny,
žáci chodili v kožešinách, učili se štípat pa-
zourek a rozdělávat oheň třením. Všechno
vyvrcholilo ve chvíli, kdy se provalil dlouho
utajovaný objev první kostry dinosaura 
v Praze - ve výkopu základů novostavby
vedle radnice. Jen díky pohotovému foto-
grafovi se podařilo zabránit stavební firmě,
aby kostru nenápadně odstranila, nedejbůh
zničila. Zvěsti o objevu se začaly rychle šířit.
Brzy vznikla v bulvárním tisku fáma, že di-
nosaurus je pouze zmrzlý a žije, což způso-
bilo v Praze fobii a hon na dinosaury, a to
napříč politickým spektrem. Naštěstí se
ukázalo, že ještěr je opravdu mrtvý, a tak
byly zažehnány plány ziskuchtivých develo-
perů, kteří okamžitě pojali úmysl vybudovat
na území Západního Města vedle národ-
ního fotbalového stadionu a Chobotnice
ještě Jurský park.

Ve všeobecném nadšení média úplně
ignorovala převratný objev, tentokrát 
z římské doby. Šlo o nález tabulky označu-
jící název keltského oppida na místě dneš-
ních Stodůlek. Vesnice, stojící částečně na
kopci a částečně v údolí, se prý jmenovala
Horní Dolní.

Klidný život v novověku vám přeje
Samohyb Trubka

samozvaný archeolog a antropolog

Ve Stodůlkách kdysi žili dinosauři 

Antropologové si jedou služebním bagrem na rad-
nici pro povolení k dalším průzkumům

Amatérští badatelé někdy prezentovali své nálezy
nevhodným způsobem, což vědě spíše uškodilo

Žáci nejmenované školy si prý chtěli vyzkoušet,
jak žila kultura lidu popelnicových polí 

Šokující odhalení při náhodném fotografování – výkop vedle radnice 
skrývá kostru dinosaura!

Jeskynní malba z drsného života pračlověka ve Sto-
důlkách
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AGENTU2 POJIŠŤOVNY UNIQA
OC LU3  /  Praha 5 – Stodůlky

!!! ZAVÁDĚCÍ SLEVA  20 %
Tel.:  235 312 900,  773 460 000

ELEKTRIKÁŘI KILIÁN - ŠVARC
mob.: 603 438 758

www.elektrikari.org
e-mail: jsvarc@elektrikari.org

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

Vánoce s
Víte, jak se bez měchačky zamíchá těsto na vánočku?

Zajímá vás, jak udělat kuchyň hrou?
Zveme vás srdečně na výstavu Tupperware 
dne 2. prosince 2010 od 13 - 19 hod.

KDE? Mánes - restaurace, Praha 1, Masarykovo nábřeží 250
Kontakt: PrahaZbraslav@tupperware.cz, tel. 257 212 157, 777 312 054

INZERCE

ČAlouNICtVÍ u MEtrA HŮrkA
opravy čalouněného nábytku, čalounění dveří
Příjem zakázek tel. 251 621 048, 604 648 199

Husníkova 2087

Firemní den pomohl nejen Centrálnímu parku 
Čtvrteční dopoledne 21. října se Centrální
park zaplnil lidmi s různě plnými pytli s od-
padem. Byl to totiž Firemní den zličínské
IKEI, který spolu s Prahou 13 zorganizovalo
Liberecké občanské sdružení Čmelák – Spo-
lečnost přátel přírody. Jak se Liberec a Praha 13
daly dohromady, nám přímo na místě prozra-
dila Marta Ježková, koordinátorka dobrovol-
níků a lektorka ekologické výchovy. 

IKEA nám nabídla spolupráci, ale protože
zaměstnanci z Prahy to k nám na Liberecko
mají přeci jen trochu z ruky, zorganizovala
moje kolegyně Iveta Nesrstová to, aby se akce
konala v Praze 13.

Kolik lidí se do dnešního dne za-
pojí?
Momentálně je tady zhruba
20 lidí, navíc je tady mana-
žerka z IKEI a já, coby zá-
stupce Čmeláka. 

Bylo tady hodně nepořádku?
Jedna část, kde jsou lavičky 
a otevřené plochy, byla rela-
tivně čistá, nejvíce odpadků
bylo schovaných ve křoví a
na hůře přístupných plochách. Tam byl úklid
podstatně namáhavější. Našly se tam kabelky,
matrace, motorkářská bunda, části autobusu,
autosedačka... A opravdu hodně prázdných
lahví od alkoholu. Naštěstí jsme tady neobje-
vili žádné injekční stříkačky ani jehly. Teď se
přesuneme do Panské zahrady a budeme po-
kračovat.

Bude mít tato akce nějaké „příště“?
To, jestli se tady ještě někdy společně set-
káme, záleží na případné další domluvě. Naše

společnost se více zaměřuje na pozemky,
které máme na Liberecku. O ty se staráme
pravidelně. 

I tam pracovníci IKEI jezdí pomáhat. Tím,
že jde o obchod s převážně dřevěným nábyt-
kem, tak její zástupci chtějí svým způsobem
dát něco přírodě, z které berou. Proto ta spo-
lupráce například při výsadbě stromků, sta-
vění oplocenek, zakládání lesních školek...
Toto byla akce, která vyhovovala časově, bez
dojíždění, přesto ku prospěchu věci.

Eva Černá, foto: Dan Novotný
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Začátkem listopadu odstartoval 
v západoafrickém Kamerunu
nový projekt českých přírodo-
vědců Diehli Initiative. Doku-
mentarista a zoolog Tom Junek,
dlouholetý ošetřovatel goril a li-
doopů Marek Ždánský a speci-
alistka na ekologii tropů 
a subtropů Pavla Vy-
myslická navázali spo-
lupráci s kamerunskou
nevládní organizací
ERuDeF, která v pra-
lesích kolem řeky
Cross usiluje o zá-
chranu dosud nedotčených eko-
systémů. Málo probádaná oblast
na pomezí Kamerunu a Nigérie,
kde se mísí fauna tropické zá-
padní a střední Afriky, je jedi-
nečná celou řadou endemitů -
druhů organismů žijících jen zde.
Tím největším z nich je gorila ni-

gerijská (Gorilla gorilla diehli),
nejméně známý a kriticky ohro-
žený poddruh, obývající v počtech
kolem 250 jedinců lesy na obou
stranách hranice. Gorily stále
ohrožuje lov, jsou proto natolik
plaché, že se je v přírodě dosud
nepodařilo ani vyfotografovat 

a jejich vystopování 
vyžaduje týdny práce 
v náročném terénu.
Diehli Initiative si
klade za cíl zmapovat 
a prozkoumat nejjiž-
nější gorilí populaci 

v oblasti Fossimondi a finančně,
mediálně a odborně podpořit
stávající aktivity ERuDeFu,
které povedou k vyhlášení 
rezervace. Půlroční výprava do
nitra kamerunských pralesů
právě začíná.

Tom Junek

Dívejte se pozorně na přírodu 
a pak hned pochopíte všechno
lépe. Tuto radu nedal svým
žákům nikdo jiný než zakladatel
soudobé fyziky Albert Einstein.
Právě jí se snaží řídit pedagogové
FZŠ Mezi Školami při environ-
mentálním vzdělávání, výchově 
a osvětě (EVVO). Při zpracování
a zejména naplňování podrob-
ného ročního plánu EVVO vy-
užili i zkušenosti, získané během
realizace projektu, podpořeného

v loňském roce grantem Minis-
terstva školství, mládeže a tělový-
chovy. Žáci se v tomto školním
roce seznámí nejen se zákoni-
tostmi, podle kterých příroda
funguje, ale na řadě příkladů 
z míst v bezprostředním okolí
školy i vzdálenějších lokalit se
sami přesvědčí, jak člověk ovliv-
ňuje prostředí a naopak. Kromě
rozvíjení logického myšlení se
snažíme v dětech bez zbytečného
školometského zdvíhání prstu
vzbudit rozumný pocit zodpo-
vědnosti za stav prostředí kolem
nás. Kupříkladu letošní říjen byl
věnován nejrůznějším podobám
lesa, tak jak je vidí děti. V pro-
sinci  se zaměříme na nakládání 
s odpady, a to jak ve škole, tak 
v domácnosti. Marcela Plesníková

Odstartoval projekt Diehli Initiative

Environmentální výchova zase trochu jinak

Srpnová havárie na vodovodním
potrubí v Sárské ulici zničila více
než 600 m2 mlatových cest 
v údolí Motolského potoka.
Proudící voda vyhloubila na ces-
tách hluboké rýhy, takže se staly
téměř neschůdnými a hrozí zde
nebezpečí úrazu. Přitom celé
údolí prošlo v letech 2004 - 2005
komplexní revitalizací, při které
byly nově vybudovány všechny
cesty. Projekt revitalizace tehdy
obdržel ve Španělsku stříbrnou
plaketu v konkurenci ekologic-
kých projektů z celého světa.

Odbor životního prostředí se
po havárii obrátil s požadavkem
na opravu poškozených cest na
zodpovědnou organizaci - Praž-
ské vodovody a kanalizace, a.s.
(PVK). Ty způsobenou škodu
uznaly a začaly řešit odstranění

následků havárie prostřednictvím
své pojišťovny. Velkým úspěchem
odboru životního prostředí bylo,
že jsme přesvědčili pojišťovnu
Kooperativa, která má množství
škodních událostí a v současné
době likviduje škody z jara, aby
tuto škodu řešila neprodleně,
protože opravy v příštím roce 
po zimě by byly ještě dražší.
Díky tomu se podařilo získat 
217 000,- Kč od Kooperativy 
a 10 000,- Kč jako spoluúčast od
PVK a práce mohou být zahá-
jeny. Opravy mlatových cest pro-
vedou Lesy hl. m. Prahy, odbor
životního prostředí  bude práce
dozorovat. Pokud budou příznivé
klimatické podmínky, budou
opravy dokončeny ještě v letoš-
ním roce.

Vladimíra Rottrová, OŽP  

Škody v Motolském údolí zaplatí pojišťovna

� ke sběrným nádobám na směsný odpad, a to  do konce února 
� do sběrných dvorů
� Nikdy neodkládejte stromky jen tak na ulici nebo ke stanovištím tříděného odpadu,
ale výhradně ke sběrným nádobám na směsný odpad. Žádné jiné nepotřebné věci ale 
k těmto nádobám neodkládejte. Svozové společnosti nemají povinnost je odvézt. 
K odkládání odpadu, kte-
rý se nevejde do sběrné
nádoby na směsný od-
pad, využívejte velkoob-
jemových kontejnerů
nebo sběrných dvorů.
� Kontejnery na objem-
ný odpad nebudou 
v lednu a únoru přista-
vovány. Harmonogram
přistavení bude zveřej-
něn v březnu ve zpravo-
daji STOP a na interneto-
vých stránkách úřadu
www.praha13.cz.

Michaela Líčková

Kam můžeme odložit vánoční stromky?
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Lovy zvěře (1977)
V roce 1977 na podzim při ho-
nech bylo zde zastřeleno 360
bažantů kohoutů a 200 zajíců.
Pro zajíce byl nepříznivý rok –
mokro tak, že byl velký úhyn.
Namísto plánovaných 7 honů
na rok 1977 byly povoleny
pouze 3. Z důvodu chystané výstavby jihozápadního města na ka-
tastru zdejší obce bylo z důvodů bezpečnostních vyjmuto z ho-
nitby již pro rok 1978 300 ha. Někteří členové mysliveckého
kroužku si stěžují na zdražení nábojů a na práškování polí, což
hlavně zapříčiňuje úhyn veškeré polní zvěře. Marně by jsi dnes
poslouchal, zda zde uslyšíš vyvolávat křepelku to své typické „pět
peněz, pět peněz“.                                                        Vybral Dan Novotný

1. 12. 1968 zemřel ve Vídni český herec Hugo Haas
2. 12. 1902 se narodila herečka a manželka spisovatele Karla Čapka Olga Schein-

pflugová
11. 12. 1918 se narodil ruský prozaik a publicista, nositel Nobelovy ceny Alexandr

Solženicyn
17. 12. 2005 zemřel operní pěvěc Jiří Wiedermann, člen opery divadla Ostrava a SND

v Bratislavě 
20. 12. 1938 Otto Hahn a Fritz Strassmann objevili štěpení jader atomu
21. 12. 1918 se narodil český herec Josef Bek
31. 12. 1813 osvětlovaly silvestrovskou noc v Londýně první plynové lampy

A v Praze 13?
Už před jedenácti lety, 9. prosince 1999, byla otevřena Informační kancelář
MČ Praha 13. 

Připravil Dan Novotný

Z kroniky Stodůlek pana F. VlasákaKalendárium aneb událo se v prosinciKalendárium aneb událo se v prosinci Z kroniky Stodůlek pana F. Vlasáka

Karlův most částečně pookřál
Po třech letech mnohdy

sporných oprav byl na svato-
martinský svátek zkolaudován
a oficiálně předán k užívání
Karlův most. Přestože magis-

trát za opravu, která začala 
v srpnu 2007, zaplatil více než
200 miliónů korun, doprová-
zely ji spory o způsob i rozsah
rekonstrukce. Zrekonstruována
byla mostovka, most dostal
novou hydroizolaci a opraveno
bylo zábradlí. Po této fázi

Zajímavosti z PrahyZ magistrátu

Po kom se jmenujePo kom se jmenuje?

Vackova ulice
Na snímku je rodák z Liberce
Karel Vacek (*21. 3. 1902), popu-
lární český skladatel 20. století.
Podle barvy ve znaku Prahy 13 si
jej dnes připomínáme jako autora
melodií také věčně zelených.
Ulice ve Stodůlkách nese jeho
jméno od  1. 11. 1991.

Vrcholem Vackovy práce byl
čas po roce 1928. Působil v kvin-
tetu Melody Boys R. A. Dvor-
ského (Lucerna bar), kde se hrály
zahraniční novinky, světové

šlágry i původní české písničky.
Karel Vacek tam naplno „rozba-
lil“ své kompoziční nadání.
Vznikly tu jeho první slavné
texty i melodie: Cikánka (1931) -
tango na deskách Ultraphon bylo
první, které u nás překročilo ná-
klad 100 000 ks a zachránilo
firmu před bankrotem.

Následovaly hity Táboráku
plápolej (1932), Nikdy se ne-
vrátí pohádka mládí (1932), Ale
ne (1937), U našich kasáren
(1937), Čtyři páry bílejch koní
(1940) a mnoho dalších. Dvor-
ský je řadil ještě horké do reper-

toáru svého
orchestru
a vydával
tiskem.
Během pár
dnů tak jis-
til jejich
bleskové
rozšíření 
a popula-

ritu doma i ve světě. Na deskách
je měly firmy Ultraphon, Poly-
dor, Decca, His Master’s Voice,
Columbia, Ariola aj.  

Řadu skladeb na desky Vacek
sám nahrál a nazpíval. Po r. 1950

zvolnil a věnoval se jen kompo-
nování (Pro Jarmilku - 1953,
Zůstaň tu s námi muziko česká -
1961). Jako dirigent občas vystu-
poval s různými soubory. Zemřel
18. 8. 1982. Zůstalo přes 100
skladeb. Jsou to polky, valčíky
i jiné taneční formy - pochod,
mazurka, tango, nebo foxtrot.
Nestárnou. Hrají a zpívají se do-
dnes ve stejném zápalu jako před
osmdesáti lety, kdy prvně zazá-
řily na nebi pražských rádiových
hitparád.

Z archivu Rodopisné revue připravil Miloslav Trnka

opravy by měla následovat další
etapa, během které bude zre-
konstruován plášť mostu. Kdy
Praha s těmito opravami začne,
zatím není jasné. Trvat ale
budou podle odhadů mini-

málně deset let. V této
fázi již chodci na
mostě nebudou ome-
zeni, protože oprava
bude probíhat z pon-
tonů. Karlův most je
po píseckém mostu
přes Otavu druhým
nejstarším dochova-
ným kamenným mos-
tem v České republice.

Nahradil dřívější Juditin most 
s 28 oblouky, který definitivně
strhlo jarní tání roku 1342.
Stavbu zahájil císař Karel IV.
roku 1357, dostavěn byl až na
počátku 15. století. Jeho délka
je 520 metrů. Až do roku 1879
se jmenoval Kamenný. –dn-

Z magistrátu Zajímavosti z Prahy
� Lékařskou službu první pomoci
(LSPP) pro děti i dospělé najdou
pacienti z Prahy 8 a okolí od 
1. 12. 2010 nově pod jednou stře-
chou, v budově č. 2 Fakultní ne-
mocnice Na Bulovce. Toto místo
je velmi dobře přístupné z ulice
Bulovka i s dobrou možností par-
kování. Dětská pohotovost bude
v provozu ve všední dny od 16 do
7 hodin, o víkendech a svátcích
nonstop. Pohotovost pro dospělé
bude fungovat v pracovní dny od
19 do 7 hodin, o sobotách, nedě-
lích a svátcích rovněž nonstop. 
� Projekt Blind Friendly Web již
10 let ukazuje tvůrcům webů, jak
mají vypadat internetové stránky,
aby byly přístupné i uživatelům 
s těžkým zrakovým postižením.
Tato pravidla umožňují tvořit
weby, aniž by jejich tvůrci museli
znát do hloubky principy práce
nevidomých a slabozrakých uži-
vatelů. To se nakonec promítlo 
i do legislativy. Dodržováním

principů Blind Friendly Web se
ale usnadní přístup i dalším uži-
vatelům z řad zdravotně postiže-
ných, kteří k PC a k práci s in-
ternetem nemohou používat myš
nebo PC obsluhují jiným alter-
nativním způsobem. Více najdete
na www.blindfriendly.cz
� Rada hl. m. Prahy schválila 
a přijala Koncepci rozvoje cyklis-
tické dopravy do roku 2020. V po-
sledních letech se funkce kola ve
městě mění z původně rekreační
na dopravní. V Praze se od roku
2002 zvýšil počet cyklistů téměř 
o 1 000 procent. V letech 2003 –
2010 došlo ke zvýšení počtu kilo-
metrů cyklotras o 246 % na celko-
vých 444 kilometrů, u cyklostezek
došlo o 239 procentní navýšení na
143,3 km a dopravních řešení 
o téměř dva tisíce procent na dneš-
ních 54,6 km. Koncepce se proto
zabývá i zvýšením počtu uživatelů
cyklostezek ze současných 2,6 %
na 7 % v roce 2020. –dn-
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V závěru doby kamenné, v ob-
dobí zvaném eneolit (4 500 – 
2 200 př. n. l.) lidé na našem
území poprvé začínají vyrábět 
a používat kovy, především měď.
Vynález kola a oradla i využití
zvířat jako tažné síly vede ke
zlepšení zemědělských výrobních
postupů. Kromě menších vesnic 
v rovinách lidé osídlují také vý-
šinné polohy, kde staví své ohra-
zené osady.

Na území Prahy 13 se po-
dobně jako v celé ČR našly po-
zůstatky řady eneolitických
kultur. Centrem staroeneolitic-
kého osídlení této oblasti mohlo
být hradiště v Butovicích, odkud
pocházejí zlomky keramiky 
a kamenných nástrojů kultury
nálevkovitých pohárů a kultury
řivnáčské. Lidé kultury nálevko-
vitých pohárů (3 800 – 3 500 př.
n. l.) sídlili ve starším eneolitu
také v místech bývalé pískovny 
u stodůleckého hřbitova a další
sídliště této kultury objevili ar-
cheologové v Řeporyjích, při zá-
chranném archeologickém
výzkumu na stavbě rodinných
domů poblíž ulice Ve Výhledu.
Sestávalo z několika půdorysů
kůlových domů a zásobních jam,
z nichž jedna obsahovala velké
překvapení – keramický buben,
asi nejstarší svého druhu v Če-
chách. Sídlištní objekty s kera-
mikou kultury nálevkovitých
pohárů se našly také v prostoru
dnešního sídliště Lužiny, kde
žili předtím ještě příslušníci
další staroeneolitické kultury
jordanovské.

V nedávno ukončené první
části záchranného archeologic-
kého výzkumu na ploše Britské
čtvrti vznikajícího Západního
Města byla objevena zahlou-
bená část obydlí řivnáčské kul-
tury ze středního eneolitu 
(3 300 – 2 900 př. n. l.). Upro-
střed čtvercového půdorysu se
našla jamka po kůlu, který nesl
střechu, a řady malých kůlových
jamek při západním, severním 
a východním okraji jako doklad
dřevěné konstrukce stěn.
Nálezy řivnáčské kultury jsou
známé také z bývalé cihelny 
v Chabech.

V mladším eneolitu žila v pro-
storu dnešní Prahy 13 především
kultura se šňůrovou keramikou
(cca 2 800 – 2 400 př. n. l.).
Svědčí o tom unikátní skupina
pohřebišť, které se objevují 

Stodůlky a okolí na konci doby kamennéVÝLET DO MINULOSTI
za kočovné pastevce a chovatele
dobytka. Více informací však
máme o jejich pohřebním ritu.
Získáváme je z nálezů striktně
upravených a často bohatě vyba-
vených kostrových hrobů, které
pravděpodobně bývaly původně
na povrchu kryté mohylami. Své
mrtvé pohřbívali ve skrčené po-
loze a podle pohlaví: ženy uklá-
dali na levém boku hlavou 
k východu a muže naopak na
pravém boku, hlavou k západu.
Všichni zemřelí hleděli obliče-
jem k jihu.

Nejvýznamnější ze skupiny
pohřebišť kultury se šňůrovou
keramikou na území Prahy 13 se
našlo před stavbou dnešního síd-
liště Nové Butovice. Výbavu
hrobů tvořily početné keramické
nádoby rozličných tvarů i veli-
kostí a kamenné nástroje, mezi
nimiž vynikají typické, dokonale
vybroušené a vrtané sekeromlaty.
Podle nich se této kultuře pů-
vodně říkalo lid bojových seke-
romlatů. Z tohoto pohřebiště
pochází také výjimečný nález
měděných záušnic. 

Nejnovější stopy kultury se
šňůrovou keramikou odhalil ar-
cheologický výzkum, který pro-
běhl na podzim 2007 a na jaře
2008 před stavbou nového spor-
toviště v Centrálním parku ve
Stodůlkách. Byly tu odkryty dva
dětské hroby, z nichž jeden ob-
sahoval vedle torzovitých dět-
ských ostatků dvě keramické
nádobky, kamennou bulavu 
a pazourkový nástroj a druhý pět
nádobek a také nástroj z pa-
zourku. Podle orientace koster-
ních ostatků můžeme usuzovat,
že v hrobě s kamennou bulavou,
položený hlavou k západu, byl
pohřben chlapec a v hrobě s ná-
dobkami byla s hlavou k vý-
chodu uložena dívka.  Další
čtyři kostrové hroby kultury se
šňůrovou keramikou prozkou-
mali archeologové před stavbou
komplexu bytových domů
Krásná Hůrka v Petržílkově
ulici. Hroby byly silně poničené
předchozí stavební aktivitou.

Obraz eneolitického osídlení
dnešní Prahy 13 doplňují ještě
nepočetné hrobové nálezy druhé
mladoeneolitické kultury zvon-
covitých pohárů (2 700 – 2 400
př. n. l.), zachycené při výstavbě
sídliště Lužiny. 

Miroslava Šmolíková, Muzeum hl. města Prahy

Charakteristická nádoba kultury nálevkovitých pohárů z míst dnešního sídliště
Lužiny

Kamenné sekeromlaty kultury se 
šňůrovou keramikou z hrobů z Nových
Butovic

Výbava dětského hrobu kultury se
šňůrovou keramikou z Centrálního
parku

Půdorys chaty řivnáčské kultury z prostoru dnešního Západního Města
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v Centrálním parku, Nových
Butovicích i přilehlé části Jino-
nic. Název této kultury je odvo-
zen od způsobu úpravy povrchu
keramických pohárů – jejich
hrdla jsou zdobena otisky krou-

cené šňůry. O tom, jak žili lidé
této kultury, mnoho nevíme,
protože kromě ojedinělých ná-
lezů sídlištní keramiky nejsou
zatím známy žádné stopy jejich
obydlí. Bývají proto považováni
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Program klubu seniorů prosinec 2010
Klub seniorů I (pondělí 13–16 hod.) 

6. 12. Mikuláš je tu! Tombola     J. Focherová, J. Dvořáková
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

13. 12. Soutěžíme o nejhezčí úpravu stolu na odpo-
lední vánoční setkání JJ s našimi milými hosty

Svatava Bulířová

20. 12. Přátelské posezení před vánočními svátky.
Koledy
Počítače DS Lukáš (pro členy KS I) František Kundrát

27. 12. Káva o čtrnácté – loučíme se s rokem 2010
Svatava Bulířová

Přejeme pěkné vánoční svátky.
Mgr. Svatava Bulířová, ved. klubu, tel. 251 623 165

Klub seniorů II (úterý 13–16 hod.)

7. 12. A tuhle znáte? (video)

21. 12. Posezení při kávě, ochutnávka napečeného
cukroví našich členů

28. 12. Dnes oslavíme narozeniny a svátek členů našeho
klubu, možná i při hudbě.

Všem seniorům přeji příjemné prožití vánočních svátků, stálé

zdraví, mnoho štěstí i radosti v novém roce 2011.
Milada Tomašovičová, ved. klubu, tel. 222 963 603

Klub seniorů III a Svaz 
postižených civilizačními chorobami

1. 12. Tombola Roman Kosan

8. 12. Zahraje nám Sparťanka Miloš Procházka
Přijde Mikuláš a čert 

15. 12. Pásmo písní a veršů s vánoční tematikou
Eva Abrahámová

22. 12. Video Jan Hamerník

29. 12. Budeme hodnotit celoroční práci, oslavíme
konec roku 2010, na piano nám zahraje a za-
zpívá Václav Vomáčka

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 na-

šeho klubu najdete ve vývěsní skříňce, která je umístěna na po-
zemku pana Křivohlavého (na místě býval. obchodu).
Hezké prožití vánočních svátků a do Nového roku všechno nej-
lepší, hlavně hodně zdraví a štěstí přejí všem senioři z Vidoulí.

František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

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

1. 12. Promítání filmu 

8. 12. Nabídka rehabilitace na rok 2011

15. 12. Ukončení akcí roku 2010

29. 12. Zakončení roku 2010

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 prosinec 2010

INZERCE
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Mlejn se dostává do rytmu 
Klub Mlejn funguje do konce roku v urči-

tém záběhovém režimu. Technici se učí co
nejrychleji přestavět sál a prověřují možnosti
všech technických zařízení, aby jejich využití
bylo co nejlepší, dotahují se detaily. Bude to
chvíli trvat, ale program je sestaven tak, aby
se vše mohlo vyzkoušet v praxi. Když v sále
není program pro diváky, mohou ho využívat
zájmové organizace, senioři a veřejnost, která
se chce účastnit aktivně - probíhají kurzy,
kroužky, zkouší se divadlo.  

Zaregistrovala jsem otázku, jestli Praha 13
takový sál potřebuje. Podle mě ho potřebuje
celá Praha a možná nejen Praha. Mezi pra-
covníky v kultuře dostávám často dotaz, jak
se podařilo postavit kulturní dům napláno-
vaný v souladu s dlouhodobým plánem kul-

turní činnosti. Je to proto, že v Praze 13 přes
veškeré problémy zvítězila podpora živé kul-
tury. A to je dobře.

Hlavní město nabízí návštěvníkům kultur-
ních programů snad úplně všechno, co si
divák přeje. Ve Mlejně budeme pokračovat 
v tradici špičkové folkové a country scény,
včetně pořádání pražských kol Porty. Nadále

budeme centrem kultury pro mladé – budou
se u nás konat rockové koncerty a festivaly,
vystupovat mladé divadelní soubory. Je skvě-
lou reklamou pro třináctku, že výjimečný sál
máme právě tady. Kromě tradičních pro-
gramů nabízíme teď něco navíc, co opravdu
nikdo v Praze nemá, co diváci ještě neviděli.
Pro nový Mlejn jsme sami už dopředu při-
pravili představení Postav na čaj! s prvky
vzdušné akrobacie, které pod hlavičkou Cir-
kusu Mlejn a Prahy 13 uvádíme nejen ve
Mlejně, ale po celé republice, na Slovensku, 
v Polsku, Itálii, Turecku... A zájem je i jinde.
Herečky - akrobatky, které v představení
hrají, mají divadlo navíc ke své hlavní práci
ve Mlejně. Snad se jejich výkon bude líbit 
i vám tak, jako se dosud líbil všude. Dagmar Brtnická
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Program klubu prosinec 2010
Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 

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

Grant poskytla Městská část Praha 13

� DIVADLO

2. 12. čt 19.30 LAZY VARIETÉ. Circus Sacra. Divadelní představení o čtyřech
Hystrionech, kteří si navzájem zbyli. Všechno už tu bylo. Hysterik po-
tkává Flegmatičku a Neurotik zakopne o Optimistu...Všichni čtyři spo-
lečně čekají, jestli se něco stane!!! 

14. 12. út 19.30 POSTAV NA ČAJ. Nový cirkus mimochodem. Ve sněhu se pohy-
bují: Eliška Brtnická a Jana Klimová dramaturgie a zvuk: Vít Neznal
scéna a kostýmy: Marianna Stránská, foto: Vojtěch Brtnický.

� DĚTI
4. 12. so VÁNOCE S LUČINKOU

5. 12. ne 15.00 CIRKUS SVĚTA. Divadlo TEATROFON. Myslíte si, že je možné
procestovat svět za 2300 sekund? S CirKUSEM SVĚTA to možné je! CirKUS
SVĚTA je autorské divadelní představení pro děti i dospělé, které kombi-
nuje loutkové, pohybové a činoherní herectví.

12. 12. ne 15.00 BRICK CIRCK. Circus Sacra. "Budiž CIHLA! A byla cihla a byl
clown a...... a spadla první a druhá a třetí a čtvrtá a... a možná padají
šťastně až dodnes, pokud nezemřeli. Kdo nevěří, ať tam běží!". Prastaré
clownerie, ale i ty nejnovější v rytmu CIHLOREVUE pro děti každého věku.

19. 12. ne 15.00 VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. Příběh o Marii, Josefovi, Třech králích, zlém
Herodovi a především o narození malého Ježíška ve městě Betlémě…
Pro děti od 3 let hraje divadlo Krab.

9. 1. ne 15.00 Barbora Červenková: TŘI NEZBEDNÉ POHÁDKY. Pohádka pro
děti od tří let.

16. 1. ne 15.00 BABA JAGA. Autorská loutková pohádka pro celou rodinu.

23. 1. ne 15.00 O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Cirkus Žebřík.

� KONCERTY
1. 12. st 19.30 IRENA BUDWEISEROVÁ. Recitál v Kostele sv. Jakuba Staršího ve

Stodůlkách.

7. 12. út 16.30 Mikulášovo filmové HLASování aneb Podvečer pro chytré
hlavičky. Koncert žáků lektora zpěvu a hlasového poradce Lukáše
Jindry. Večer plný slavných filmových melodií. Hudební hádanky pro
bystré posluchače. Ke slyšení budou opět i vlastní skladby žáků. Možná
přijde i čert s andělem...

8. 12. st 19.30 POUTNÍCI + ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA – dvojkon-
cert. „Poutníci slaví 40“. Zazní nejen novinky z posledního alba (Poutníci
2006), ale Robert Křesťan a Luboš Malina společně připomenou
i nejznámější písničky z nejslavnějšího období.

10. 12.pá 19.30 ASONANCE

15. 12. st 19.30 LUŇÁČCI. Hrají a zpívají především bluegrass. Písně melodické 
a s vícehlasým zpěvem, převzaté i vlastní…

28. 12. út 19.30 COP + ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA – dvojkoncert Blue-
grassové legendy opět společně ve Mlejně!

5. 1. st 19.30 SPIRITUAL KVINTET

12. 1. st 19.30 Jarda SAMSON Lenk + hosté

RŮZNÉ:

3. 12. pá TŘINÁCTKA BEZ HRANIC aneb Nejsme si cizí… U příležitosti dne věno-
vaného cizincům. Přijďte hledat společnou řeč a využít bohatého programu,
který bude provázet celým dnem . Dopoledne od 8:30 do 13:00 -  zábavné
workshopy pro základní školy: pohybový, žonglérský, hudební 
a výtvarný. Odpoledne ochut-
návka ethnocateringu, předsta-
vení projektu Integrace cizinců
v MČ Praha 13 a spolupracují-
cích neziskových organizací,
které vyvrcholí v 16:00 koncer-
tem. Akce je pořádána v rámci
emergentního projektu Inte-
grace cizinců v MČ Praha 13  fi-
nancovaného Ministerstvem
vnitra ČR.

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

Jméno:

Adresa:

Věk:

Telefon:

V listopadu správně odpověděli ti, kteří uvedli město KUTNÁ HORA. 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do McDonald‘s v Galerii Butovice získává:
Georgij Žoran, Velká Ohrada

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Pokolikáté se letos poběží za Ježíškem na Makču Pikču?
2) Kdy se narodil známý český herec Josef Bek?
3) Kde budou v Praze 13 umístěny vánoční stromy?

Správné odpovědi na listopadové otázky:
1) Kdo bude v listopadu hostem Slávka Klecandra v pravidelném koncertním cyklu Třinác-

tého na třináctce? Britský písničkář John de Jong.
2) Po kom je pojmenována Otavova ulice? Po operním pěvci Zdeňku Otavovi.
3) Kdo letos zvítězil v cyklistickém závodu Stodůlky – Karlštejn – Stodůlky? Václav Jelí-

nek z chomutovského týmu EXE Jeans.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín získává: 
Jiří Matulík, Velká Ohrada
Odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 16. prosince 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
Uprostřed Českomoravské vrchoviny, po obou stranách bývalé zemské hranice mezi Če-

chami a Moravou, leží nejstarší horní město českých zemí, od roku 2000 centrum kraje Vy-
sočina, na jehož jméno se ptáme. První zmínka o osadě nad stejnojmennou řekou pochází
z roku 1233. Nález stříbrných rud koncem 40. let 13. století sem přivedl horníky, řemesl-
níky a obchodníky z celé Evropy. Malá vesnice jejich náporu a potřebám nestačila, a proto
se začalo na protějším břehu řeky budovat nové město.

Mezi významné památky patří například kostelík sv. Jana Křtitele, nejstarší dochovaná
kamenná stavba na Českomoravské vrchovině. Typickým symbolem města a jedinou z pěti
bran, která se zachovala, je brána Matky Boží z počátku 2. poloviny 13. století. Významnou
památku tvoří také podzemí města o rozloze 50 000 m² a délce přibližně 25 km. Praktická
stavba začala ve 14. století. Známá je tzv. svítící chodba, krátký úsek katakomb, jehož
stěny ve tmě svítí slabě nazelenalým světlem. 

Jednoho večera zakle-
pal na dveře chaloupky
jezdec. Zabloudil v hus-
tém lese a hledal
u hrnčíře přístřeší.
Starý hrnčíř jej vlídně
přijal. Nabídl mu noc-
leh a jak tak spolu při
jídle seděli, rozprávěl
hrnčíř o svých staros-
tech. Posteskl si, že se
mu poslední dobou dílo nedaří, hrnce mu v peci pukají a ukázal mu několik
střepů z rozbitých nádob. Cizinec poznal, že příčinou praskání hrnců je stříbro,
které je v hlíně obsaženo. Vyžádal si od hrnčíře několik střepů, které příštího
jitra vzal s sebou do Prahy. Vrátil se brzy spolu se svým bratrem zpět. Odkoupili
od hrnčíře chýši i s pecí, a když ji rozbořili, nalezli v ní kus stříbra jak paže silný,
které při vypalování stékalo roštem dolů. Založili na tom místě důl a na pa-
horku u řeky zbudovali kostelík sv. Jana Křtitele.

Prosincová křížovka
Zákazníci restaurace McDonald´s Řepy budou mít již brzy
jako jedni z prvních v Praze možnost nechat se ... (viz tajenka). Kromě naší běžné nabídky
si budou moci vychutnat také mnoho druhů voňavých kávo-
vých specialit servírovaných v porcelánu a pestrý výběr láka-
vých dezertů.

Naše restaurace prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Díky
tomu vás nyní můžeme obsloužit v atraktivním a prostor-
ném interiéru nebo na nové venkovní zahrádce. Na řidiče
čeká rychlejší a pohodlnější nákup z auta. Provoz McCafé zahajujeme 3. prosince.
Nejen na kávu vás zvou zaměstnanci restaurace McDonald´s Řepy. Na tři výherce čeká
poukázka v hodnotě 200 Kč.

Tajenku zašlete nebo osobně odevzdejte do 16. prosince. Adresa redakce STOPu:
Sluneční náměstí 13, Nové Butovice, stop@p13.mepnet.cz, fax: 251 619 236, 235 011 465.

Listopadová tajenka: ZVE DO SPORTOVNÍ HALY LUŽINY. Výherci: Naďa Havířová,
Nové Butovice; Jana Mokrášová, Ratíškovice; Jan Kamelský, Stodůlky.

ppřřiipprraavviillaa  EEvvaa  ČČeerrnnáá

Křížovku připravil: Petr Šimek

Prosincová křížovka
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