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V případě, že se chcete zúčastnit 
slosování o věcné ceny, zašlete 
nebo doneste vyluštěné znění 
tajenky vepsané do ústřižku pod 
křížovkou. Ústřižek  odstřihnete 
a doručte na adresu redakce: 
V. Balého 23, 153 00 Praha -
Radotín. Na obálku napište 
heslo KŘÍŽOVKA, kontaktní 
adresu nebo telefonní číslo. Do 
slosování budou zařazeni pouze 
úspěšní luštitelé tajenky. Výher-
ci si svojí výhru mohou převzít 
na adrese redakce. Ústřižky 
s vyluštěným textem budou 
zařazeny do slosování, pokud 
dojdou do redakce nejpozději 
do 4.3.2005.

1. Dana Veitzová
Prosluněná 557/5

Praha 5
2. Ing. Mirosl. Babičková

Prodloužená 163/21
Velká Chuchle

3. Dagmar Vainová
Vrážská 57/1

Radotín

 Křížovku poskytlo Vydavatelství Balzám - vydavatel křížovkářského měsíčníku o 

Lékař říká panu Nováčkovi: „Musím Vám oznámit velmi smutnou zprávu. Vaší manželce už 
zbývá jen několik dnů života.“ „Inu co se dá dělat, pane doktore, žil jsem s ní čtyřicet let, tak 
to těch pár dnů už (viz tajenka).“

   Odbor památkové péče ve spolupráci 
s odborem školství MHMP vypsal kon-
cem loňského roku soutěž „Praha plná 
památek“ zaměřenou na seznámení se 
s Pražskou památkovou rezervací a na 
její bližší poznání. Cílem akce bylo zá-
bavnou cestou vybídnout děti a studen-
ty k vymýšlení nápadů, jak propagovat 
pražské památky. „Hledali jsme cestu, 
jak oslovit žáky i studenty a zapojit 
je do poznávání historických památek 

v Praze. Napadla nás soutěž, protože 
je pro děti nejlepší motivací. Navíc 
při ní měly možnost využít všechny 
technické pomůcky a komunikační 
kanály, které znají a se kterými denně 
pracují,“ uvedl náměstek pražského 
primátora Jan Bürgermeister, do jehož 
kompetence památková péče spadá. 
Soutěž souvisí s vydáním mapy Praž-
ské památkové rezervace, což je jeden 
z konkrétních kroků města, jak přispět 
k posílení vědomí Pražanů o unikát-
ním památkovém centru města a jeho 
hranicích. Toto území bylo pro své mi-
mořádné hodnoty zapsáno na Seznam 
světového kulturního a přírodního dě-
dictví UNESCO jako největší městská 
památková rezervace na světě. „Záleží 
nám na tom, aby si obyvatelé Prahy vá-
žili historických památek a byli na toto 
kulturní dědictví náležitě hrdí. Děti a 
mládež často vůbec netuší, že centrum 
města je památkou zapsanou na sezna-
mu UNESCO a co to znamená,“ řekl 
Bürgermeister s tím, že soutěž je jedna 
z možností, jak v nich zájem o historii 
probudit. 
   Soutěžící byli rozděleni do tří věko-
vých kategorií (pro žáky do 5. tříd ZŠ, 
pro žáky do 9. tříd ZŠ a pro studenty 
SŠ do 19 let). Pro každou z nich vy-
brali organizátoři jiné památky. Soutěž 
byla dvoukolová. První kolo soutěže 
spočívalo ve vytvoření originálního 

průvodce ke zvolené památce. Mohl 
mít knižní, obrazovou, fotografi ckou, 
fi lmovou nebo internetovou podobu. 
Doplňkovou částí práce bylo vytvoření 
libovolného propagačního či upomín-
kového předmětu ke stejné památce, 
k níž se vztahuje hlavní část. Mohlo 
se jednat například o vlaječku, tričko, 
malovaný hrneček, puzzle, pohlednice, 
plakát nebo videospot. „Důraz jsme 
kladli na tvořivost a originalitu. Soutě-

žící mohli využít všechny 
pomůcky od digitálních 
fotoaparátů, přes internet 
a nahrávací zařízení až 
po videokameru,“ upřes-
nil Jan Kněžínek, ředitel 
odboru památkové péče 
pražského magistrátu. Od-
borná porota poté vybrala 
práce, které postoupily do 
druhého kola soutěže. 
   Akce se zúčastnily i 
děti z 5. třídy Základní 
školy Vladislava Vančury 
na Zbraslavi. Původně se 
z této školy sešly projekty 
dva, jeden se týkal Neru-
dovy ulice a druhý Staro-

městské radnice. Do fi nále soutěže byla 
nakonec vybrána práce o Nerudově uli-
ci a jejích domovních znameních, kte-
rou vypracovala Kateřina Koreneková. 
Projekt obsahoval průvodce v papírové 
podobě, CD, dřevěné „vývěsní štíty“ 
a perníčky inspirované znamením 
U Tří housliček. Finále se uskutečnilo 
19. ledna v reprezentačních prostorách 
Clam-Gallasova paláce a zúčastnil se 
ho tříčlenný tým ve složení: Kateřina 
Koreneková, Matěj Husák a Jakub 
Kukla. Další školy, které v této katego-
rii postoupily, byly ZŠ Kladská z Prahy 2 
a ZŠ T. G. Masaryka z Prahy 6. Po 
kvízu, který obsahoval tři kola otázek 
a úkolů vztahujících se k pražským pa-
mátkám a historii, jasně zvítězil  tým 
zbraslavských školáků!
   A jaké byly ceny pro výherce? Repli-
ka stříbrného groše, kniha fotografi í o 
Praze i jiné knihy, drobné dárky věno-
vané MHMP, volný vstup do Národní-
ho muzea v Lobkovickém paláci a do 
Muzea hl. m. Prahy pro celou třídu 
fi nalistů.
   Podle Jana Bürgemeistera soutěž 
letošním prvním ročníkem rozhodně 
nekončí. Věřme, že se vize stane sku-
tečností a že do soutěže se v budoucnu 
zapojí ještě více škol a jejich nápadité 
projekty představí Prahu jak cizincům, 
tak zdejším obyvatelům. 

  Série výtvarných dílen NG na zámku 
Zbraslav pro děti od 8 let a dospělé i 
seniory. Na sobotu 19. března od 14.00 
do 16.00 hodin je připraven pořad Ve 
znamení kohouta. V lunárním roce 
Kohouta musíme vynaložit velké úsilí 
k dosažení alespoň menších úspěchů. 
Lidé narození ve znamení kohouta 
mají sklon k přílišné důvěrnosti a také 
k nesmyslným plánům. V tomto roce 
bychom se měli držet praktických a 
dobře ověřených cest. Lektor bude 
vyprávět o oslavách nového lunárního 
roku. Prohlédneme si vyobrazení ko-
houta na dílech čínského a japonského 
malířství, která jsou uložena v depozi-
táři. Budeme se také věnovat vlastnímu 
malování tuší. Potřebujeme tuš, kulatý 
štětec, vodové barvy.
   Místa v ateliéru je nutné rezervovat na 
telefonu se záznamníkem 257 920 481. 
Zápis již nyní!

  Obě výstavy, instalované v nových 
výstavních prostorách MČ Zbraslav, 
v prvním patře budovy knihovny 
(U Malé řeky 3), se setkaly se značným 
ohlasem. Expozice „Historie divadla 
na Zbraslavi“ (představující místa i 
lidi nerozlučně spjaté se zbraslavským 
divadelním životem) i „Dva roky po 
povodni“ (srovnávací výstava fotografi í 
z míst postižených povodní) si mohou 
zájemci prohlédnout na požádání ve 
výpůjční době knihovny a při kul-
turních akcích v Divadle Jana Kašky. 
Předpokládané ukončení obou výstav 
je 31. března 2005.

  V současné době je v regionu Prahy 16 
pět činných sborů dobrovolných hasičů. 
Jsou to sbory s více než stoletou tra-
dicí a množstvím užitečné a potřebné 
práce vykonané nejen pro své městské 
části. Pomineme-li bohatou minulost 
a podíváme-li se na současnou situaci 
ve sborech, poznáme, že ne každý sbor 
má na růžích ustláno. Sbory z Lipen-
ců, Zbraslavi a Velké Chuchle pracují 
v relativně dobrých podmínkách, ale 
radotínští a lochkovští kolegové to 
v současné době nemají nejlehčí. Ra-
dotínští čekají, jak dopadne jednání se 
zástupci městské části o jejich setrvání 
v prostorách, které obývají, nebo o 
jejich případném stěhování do nového 
objektu. Výstavba nové stanice v ulici 
K Cementárně se blíží do fi niše a bude 
sloužit jako moderní základna pro 
profesionální hasiče sboru Hasičského 
záchranného systému. 
 „Hrstka statečných“ Lochkováků má 
svoji, před lety vlastnoručně postavenou 
zbrojnici v rekonstrukci a v budoucnu 
ji bude sdílet společně s jinou institucí. 
Sbor, který byl v Lochkově založen 
před téměř 115 lety, má v současnosti 
malou členskou základnu a jistě by rád 
do svých řad přivítal nové členy. Práce 
ve sborech dobrovolných hasičů je pes-
trá, zajímavá a veřejně prospěšná. Přál 
bych proto Lochkovským, aby  tradice 
jejich sboru pokračovala a hasičská 
práce se nestala  pro jejich občany 
okrajovou záležitostí. Všem zájemcům 

o práci ve sboru by současní členové 
jistě řekli: „Buď vítán, kdo s dobrým 
úmyslem do sboru přicházíš.“

Úspěšní luštitelé získají pivní 
ceny od společnosti Pivovary 

Staropramen. Pivovary 
Staropramen jsou druhým 

největším výrobcem piva v České 
republice a svým zákazníkům 

nabízejí nejširší portfolio 
pivních značek. To tvoří značky 
Staropramen - Ležák, Granát, 

Světlý, Černý, Braník, Ostravar 
a pivní speciály Velvet a Kelt. 

Nabídku doplňují belgická piva 
Stella Artois, Hoegaarden, Leffe 

a Belle-Vue Kriek. Společnost 
provozuje také vlastní síť 

značkových hospod Staropramen. 
Nejznámější je hospoda Potrefená 
husa, kterou můžete navštívit již v 

osmi městech. 

Více informací najdete na  <<http:
//www.pivovary-staropramen.cz>
> www.pivovary-staropramen.cz. 


