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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
vzala na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení Rady MČ Praha 13 za uplynulé období  
k ter mínu 31. 7. 2021 včetně zápisu z jednání kontrolního výboru ZMČ ze dne  
18. 8. 2021 a splnění uložených úkolů
a schválila
nové termíny pro splnění dosud nesplněných úkolů, žádost o zrušení úkolů,  
a to ve smyslu návrhů nositelů úkolů

vzala na vědomí
předloženou zprávu o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí roku 2021

schválila
uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Příběhy našich sousedů v Praze 13  
s organizací POST BELLUM, z.ú., na období školního roku 2021/22

schválila
vydání souhlasného stanoviska k žádosti ředitelky Fakultní základní umělecké školy 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze o navýšení počtu žáků 

souhlasila
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná 
vyhláška č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších 
předpisů, a neuplatňuje k návrhu žádné připomínky

schválila
poskytnutí dotace pro KČT (Klub českých turistů), odbor TOM Filištíni Praha,  
spolek ve výši 45 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzala na vědomí
provedené finanční kontroly v 1. pololetí roku 2021 včetně nedostatků zjištěných  
odborem kontroly ÚMČ Praha 13 a rekapitulaci navržených opatření a jejich  
dodržování u hlavních zjištění

vzala na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky HMP o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejných prostranstvích a k uvedenému návrhu obecně závazné vyhlášky uplatňuje 
připomínky spočívající ve zredukování počtu vyjmenovaných prostranství o místa, 
která jsou již pokryta ustanovením § 2 odst. 2, 3 a 4 předloženého návrhu

souhlasila
s tím, aby Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13 provedl v rámci projektu Adaptace 
na změnu klimatu záměr Revitalizace parčíku u Dvojčat v lokalitě Velká Ohrada na 
pozemku parc. č. 2342/531 v k.ú. Stodůlky a záměr Revitalizace parčíku U Dobráků 
v lokalitě Nová Ves na pozemku parc. č. 2023 v k.ú. Jinonice 

souhlasila
s přijetím finančního daru od Nadace Komerční banky, a.s., – Jistota – ve výši 
440 000 Kč do rozpočtu odboru životního prostředí na Obnovu aleje okolo cesty  
od Krtně k Chabům 

souhlasila
s předloženým záměrem přestavby objektu autokempu na polyfunkční objekt  
za podmínek:
–  součástí přestavby bude i realizace cílového stavu areálu Domanský, s.r.o. (dle  

výkresu Urbanistická studie areálu Domanský – Praha 13 – Stodůlky 13 z 06/2021), 
kde v areálu bude umístěno 211 parkovacích stání s vyznačením jednotlivých stání 
a na nově navržené ploše zeleně v jižní části areálu budou realizovány sadové úpravy

–  po realizaci cílového stavu areálu bude parkování vozidel společnosti Domanský, 
s.r.o., zajištěno pouze v rámci areálu, neboť současný stav, kdy auta parkují v ulici 
Tlumačovská, ohrožuje bezpečnost a plynulost dopravy v daném území

schválila
poskytnutí dotace na rozvoj sportu pro Jindřišku Vaněčkovou (na reprezentaci na Mistrov-
ství světa v terčové lukostřelbě) ve výši 50 000 Kč a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila
poskytnutí dotace na rozvoj kultury pro Czech Photo Centre, s.r.o., ve výši 43 000 Kč 
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace   Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová zahájí po jarní a letní odmlce znovu zimní sezonu. 
Bruslení pro veřejnost bude možné od středy 17. listopadu (v případě příznivých  
meteorologických a epidemiologických podmínek). Provozní doba zůstává stejná, 
jako tomu bylo v minulých letech.

Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:   9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00

Vstupné pro dospělé
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 50 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 50 Kč
Vstupné děti 6 – 15 let a senioři 65+
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 25 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 25 Kč
Děti do 6 let mají vstup zdarma.
Brusle nepůjčujeme, ale jejich broušení můžeme nabídnout i v této bruslařské sezoně 
a to denně 17.00 – 18.00. Cena je 60 Kč za 1 pár bruslí. 
Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům 
a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
Na stadionu jsou umístěny automaty na kávu, čaj a cukrovinky. V pátek, sobotu 
a v neděli bude k dispozici také stánek s občerstvením. Vojtěch Koutek, správce stadionu

Poslední letošní farmářské trhy se pomalu blíží
Letošní farmářské trhy, které se už deset let konají každé pondělí na Slunečním  
náměstí v Nových Butovicích, se pomalu blíží do finále. V pondělí 6. prosince  
od 8.00 do 18.00 budete mít poslední možnost nakoupit tradiční farmářské zboží,  
čerstvou zeleninu, ovoce, pečivo z domácích pekáren, květiny a další. Farmářské trhy 
pak budou znovu k dispozici na jaře 2022.  -red-

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink  
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné telefonní 
lince 800 404 060 nebo na mailové adrese poruchyvo@thmp.cz .
Je také možné použít kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi  
naleznete na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch a na  
www.facebook.com/prahasviti.
Vždy nahlaste číslo lampy uvedené na identifikačním štítku na stožáru veřejného 
osvětlení. Tomáš Círus, pověřený vedením odboru dopravy

Prosíme, dodržujte i nadále následující pokyny
•  před osobní návštěvou Úřadu městské části Praha 13 preferujte telefonickou,  

písemnou nebo elektronickou formu kontaktu
•  vstup do budovy radnice bude povolen jen s ochrannými prostředky dýchacích cest 

(nos, ústa), jako jsou respirátor nebo nano rouška, které brání šíření nákazy covid-19
•  dodržujte odstup mezi osobami minimálně 2 metry
•  zamezte shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně
•  využívejte dezinfekční prostředky na dezinfekci rukou umístěné v budově radnice
 -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Nenacházíte pravidelně zpravodaj 
STOP ve své poštovní schránce? 
Kontaktujte přímo distributora

na telefonním čísle 603 728 140.
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PŘÍMÁ LINKA

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

Kluby Zastupitelstva MČ Praha 13
ANO 2011...........................................drabekm@praha13.cz, praha13@anobudelip.cz
 http://praha13.anobudelip.cz

KDU – ČSL a STAN.................................................................Jiří Mašek, tel. 602 104 483          
 masekj@praha13.cz

Občanská demokratická strana...................................................ticha.ludmila@seznam.cz
 www.odspraha13.cz

TOP 09.......................................................................................praus.petr@gmail.com
 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni–organizace/praha–13

Zelení a Piráti pro 13........................................................Václav Hrdlička, tel. 603 404 991
 www.zeleniapiratipro13.cz, zeleniapiratipro13@gmail.com

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Milí čtenáři, 
věřím, že až dočtete čtyřicátou stránku STOPu, dáte mi zapravdu, že i předposlední letošní 
vydání bylo plné zajímavých informací. Ale protože právě teď jste ve svém čtení na straně 
s číslem tři, v krátkosti vám prozradím, co najdete na stránkách dalších. Tak pojďme na to. 
Také vás vždycky tak trochu překvapí, když se koncem září objeví v obchodech čokoládové 
figurky Mikulášů a další vánoční zboží. Tím vás ale ve STOPu stresovat nechceme, my se 
v krátkém ohlédnutí ještě naposledy vrátíme k letošnímu Festivalu volného času Prahy 13, 
jehož většina akcí proběhla v září. Důkazem, že i jeho devátý ročník byl úspěšný, je zájem 
lidí, jejich počet se pohyboval v řádech tisíců. To je pro pořadatele a organizátory tou 
nejlepší vizitkou. Jak jsme již několikrát psali, problém správného nakládání s odpady v naší 
městské části bereme vážně a snažíme se k němu přistupovat co nejzodpovědněji. Tak začíná 
listopadové Téma STOPu, které má podtitul Odpady nejsou jenom černé skládky. Dočtete se 
zde daleko víc, než „jen“ o celosvětové dobrovolnické akci Ukliďme Česko. Většina z nás si  
už všimla, že růst inflace a spolu s ní i úrokových sazeb nabírá na obrátkách. Každý z nás na 
vlastní kůži pociťuje zdražování výrobků i služeb. Ceny hypoték a bydlení raketově rostou.  
Je lepší čekat, nebo nakupovat? Odpověď vám nabídne Finanční poradna na str. 23. A teď 
snad něco optimističtějšího. Co se ještě dříve, než začne předvánoční shon, vypravit spolu 
s Martou Kravčíkovou na výlet – tentokrát Po stopách české historie stále po rovince.  
Máte teď pocit, že tentokrát chybí pravidelné rubriky? Omyl. I v tomto vydání všechny 
najdete. A samozřejmě i mnohem více. Opatrujte se a šetřete síly – rok 2021 se blíží  
do „finále“. Přeji vám krásné podzimní dny.
  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, máme za sebou 
volby do poslanecké sněmovny, 
které se konaly druhý říjnový ví-
kend, a už také víme, jak dopadly. 
Mě by ale zajímalo, co je nutné 
udělat ještě předtím, než se  
otevřou volební místnosti.
V první řadě bych touto cestou 
rád poděkoval všem, kteří se do 
organizace voleb zapojili a také 
všem voličům, kteří své volební 
právo využili a přišli volit. Připra-
vit všechny náležitosti není otáz-
kou jednoho týdne. V naší měst-
ské části je celkem 58 volebních 
okrsků, což pro nás znamená vy-
bavit 58 volebních místností, za-
jistit personální obsazení komisí 
a samozřejmě také zajistit výpo-
četní techniku na sčítání a odesí-
lání výsledků do Českého statis-
tického úřadu. Proti minulým 
parlamentním volbám bylo letos 
nutné navíc zajistit také všechna 
hygienická opatření. V komisích 
zasedlo více než 300 lidí a od-
vedli skvělou práci. Poděkování 
patří také školám, protože nej-
větší počet volebních místností  
je tradičně právě tam. Praha 13 
eviduje více než 41 tisíc voličů 
a letošní 69% účast byla oproti 
minulým rokům velmi vysoká. 
Významně narostl také zájem 
o voličské průkazy, pro letošní 
parlamentní volby jich náš úřad 
vydal téměř 1 500 a to je o tře-
tinu více, než v roce 2018.  
 
Současná situace se vzrůstajícími 
počty nakažených covidem-19 
opět začíná působit komplikace. 
Pane starosto, jak to nyní vypadá 

v našich školách a školkách, jak 
současný stav zvládají?
S vedením našich školských zaří-
zení jsme v neustálém kontaktu 
a maximálně je podporujeme jak 
v covidových opatřeních, tak 
v běžné práci i nových projek-
tech. Všechny zaměstnance jsme 
vybavili respirátory, to znamená, 
že od ředitelek, ředitelů přes pe-
dagogy až po školníky, kuchařky 
a uklízečky mají všichni k dispo-
zici ochranné pomůcky. Cílem je 
pomoci školám s finančními ná-
klady na jejich pořizování a také 
jim od jedné starosti ulevit. Fak-
tem je, že se ve školách a škol-
kách různé třídy dostávají do  
karantén a děti tak absolvují 
kombinovanou výuku. Je to ná-
ročná situace, den ze dne se uči-
telé i žáci přesunují ze školy opět 
do on-line prostředí a touto ces-
tou všem ze srdce děkuji. Všichni 

se snaží výuku udržet na co nej-
vyšší úrovni a tam, kde karanténa 
není, funguje provoz skvěle a bez 
jakýchkoli omezení. V září se zá-
kladní i mateřské školy zapojily 
do projektu „Ukliďme Prahu 13“ 
a desítky skupin dětí a zaměst-
nanců škol i školek bylo vidět 
v ulicích i parcích s pytli od-
padků, které samy posbíraly. Jsem 
velmi rád, že naše školy vedou 
své svěřence touto cestou a věřím, 
že jim ani v budoucnu nebude 
jedno, jak okolí školy i místa, kde 
bydlí, vypadají. Pro všechny děti 
připravujeme také nový projekt 
pod názvem „polytechnické 
hnízdo“. V Domě dětí a mládeže 
byly právě dokončeny nové 
učebny, kam mohou docházet 
školy i školky z naší městské části 
do specializovaných prostor vy-
bavených nejmodernějšími ná-
stroji pro manuální i kybernetic-

kou zručnost, jinými slovy jde 
o špičkově zařízenou dílnu  
a kybernetickou laboratoř. 
Po loňských lockdownech a při 
současných karanténách není 
jednoduché děti motivovat, zau-
jmout a přitom učit v kombino-
vaném režimu. V jednotlivých 
zařízeních se i díky dotacím, 
které si aktivně vyřizují školy sa-
motné, daří realizovat zajímavé 
projekty. Ještě jednou velké díky 
všem, kteří se dětem věnují.

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@praha13.cz,  
internet: www.praha13.cz

Uzávěrka příštího čísla: 8. 11. 2021  Distribuce: 26. 11. – 3. 12. 2021

Ing. David Vodrážka
starosta Prahy 13 
Sluneční náměstí 13, 158 00 Praha 13, 
tel. 235 011 212 nebo 235 011 202, 
e-mail: vodrazkad@praha13.cz,  
internet: www.praha13.cz
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Ideathon opět ve Mlejně
Městská část Praha 13 se rozhodla navázat na sérii čtyř Ideathonů 
 pořádaných v letech 2018 a 2019 v KD Mlejn. Tříčlenné týmy spolu 
s odborníky využívají své kolektivní znalosti a kreativitu k brainstor-
mingu a k nalezení inovativních řešení naléhavých výzev, které trápí 
naši městskou část. Soutěží se o hodnotné ceny. Letošní Ideathon 
 zaměřený na dopravu, bydlení, volnočasové aktivity a životní prostředí 
se uskuteční 26.- 27. 11. Registrace a podrobnosti naleznete  
na www.idea13.cz. Libor Hakl

Rozkvetlá třináctka
Také letos vyhlásil předseda výboru pro místní Agendu 21 Vít Bobysud 
fotosoutěž Praha 13 plná květin. Fotografie svých rozkvetlých balkonů, 
předzahrádek a zahrad do soutěže tradičně přihlásila řada pěstitelů. Po-
rotu ve složení Ludmila Tichá, Yveta Kvapilová a Vít Bobysud pak če-
kal nelehký úkol – vybrat trojici „nej“. První místa v jednotlivých 
kategoriích obsadily – Jana Navrátilová (balkony), Karolína Čiháková 
(předzahrádky a zahrádky). Také letos byla udělena mimořádná cena  
za účast v obou kategoriích. Tu získala paní Milena Špačková.

Sponzory soutěže byla opět firma Zahradnictví Král a také městská 
část Praha 13. 

Do fotosoutěže se zapojili také žáci 8. a 9. ročníků Základní školy 
Janského. Ti na rozdíl od občanů měli možnost nafotit jakékoli hezky 
rozkvetlé místo v naší městské části. Soutěžních fotografií přišlo 
hodně, ale 1. místo může být jen jedno. Vítězkou se stala Tereza Da-
níčková. Předání cen proběhlo 13. října v ZŠ Janského. Eva Černá

Veřejné projednání  
– udržitelná mobilita
Městská část Praha 13 si vás dovoluje prostřednictvím místní Agendy 
21 pozvat na další Veřejné projednání o trvale udržitelné mobilitě, kde 
budou prezentovány postupy při uplatňování zásad udržitelné mobi-
lity včetně konkrétních doporučení a opatření. Tematicky tak navá-
žeme na Veřejné projednání konané 23. června. 

Veřejné projednání se bude konat ve středu 24. listopadu od 16.30 
v obřadní síni radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice. 
V případě zájmu o účast vás žádáme o rezervaci místa na e-mailu 
marsalovaa@praha13.cz. Kapacita je omezena. 
Všichni jste srdečně zváni.  Odpovědný politik MA 21 Aneta Ečeková Maršálová

Festival volného času přilákal 
tisíce lidí
Ve dnech 30. srpna až 4. října probíhal na různých místech naší měst-
ské části Festival volného času Prahy 13. Jeho v pořadí už devátý roč-
ník postupně představil skutečně široké spektrum organizací, klubů, 
spolků a sdružení, které nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity ze 
všech oblastí. Snad každý, bez ohledu na svůj věk a založení, si tak 
mohl najít to své – od sportu, turistiky a chovatelství, přes tanec, kutil-
ství a tvůrčí činnosti až po hudbu. Také letos přilákal bohatý a pestrý 
festivalový program, který probíhal na řadě míst třináctky, tisíce lidí.

Chtěl bych moc poděkovat všem organizacím, které se do zhruba 
osmdesáti akcí festivalového programu zapojily, a všem, kteří se na 
jeho zdárném průběhu podíleli.

Hlavní dík však patří návštěvníkům připravených akcí, kteří jsou 
každoročně tím nejdůležitějším článkem festivalového dění.

 David Vodrážka, starosta městské části

INFORMACE Z RADNICE

Adventní floristika
Městská část Praha 13 a Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 
St. srdečně zvou seniory na již tradiční Adventní floristiku. Tvůrčí dílna 
pro všechny šikovné dámy, ale i pány se uskuteční v úterý 23. listopadu 
od 11.00 v Komunitním centru sv. Prokopa, V Hůrkách 8. Potřeby na 
vánoční dekoraci, tentokrát to bude adventní věnec, budou pro vás 
připraveny. Vzhledem k tomu, že počet míst je omezený, nahlaste pře-
dem svoji účast na tel. číslech 235 011 625 nebo 235 011 451. -red-

Otevírací doba poboček Městské 
knihovny v Praze
V říjnu se pobočky Městské knihovny v Praze vrátily ke své stan-
dardní otevírací době. Tak, aby byly pro čtenáře přístupné více dní 
v týdnu, do pozdějších hodin a bez pauzy. V naší městské části jde 
o následující dvě pobočky:

Pobočka Lužiny,  
Archeologická 2256/1

Pobočka Stodůlky,  
Kovářova 1615/4

pondělí 13.00 – 19.00  
úterý   9.00 – 16.00 úterý   9.00 – 16.00
středa 13.00 – 19.00 středa 13.00 – 19.00  
čtvrtek 13.00 – 19.00 čtvrtek 13.00 – 19.00
pátek   9.00 – 16.00 pátek   9.00 – 16.00
sobota   9.00 – 13.00

 -red-
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Jak jsme již několikrát psali, problém správného nakládání s odpady 
v naší městské části bereme vážně a snažíme se k němu přistupovat  
co nejzodpovědněji. V září proběhla celosvětová dobrovolnická akce 
Ukliďme Česko, ke které jsme se opět připojili. Dobrovolníkům jsme 
poskytli rukavice a pytle na vysbíraný odpad. Velký úklid v okolí škol 
již tradičně pořádali učitelé a děti ze ZŠ Klausova, Bronzová a Brdič-
kova, haldu Makču Pikču uklízela skupina okolo pana Petříčka, pra-
covníci firmy Johnson&Johnson zase vysbírali odpadky v lokalitě Pod 
Hranicí, skupinka paní Mašínové uklízela okolí zastávky Archeolo-
gická, velký úklid proběhl také okolo cesty od OC Galerie Butovice. 
Tradičně se připojily také skupinky z Trash Hero Praha nebo z Ko-
merční banky. Celkem bylo odvezeno asi 90 pytlů se směsným odpa-
dem a asi 6 m3 velkoobjemového odpadu. Dobrovolnické úklidy 
pokračují i dále. V říjnu bude například společnost Biodiverzita uklí-
zet v okolí Ovčího hájku. Tímto děkujeme každému, kdo se do akce 
zapojil, jejich dobrovolnické iniciativy si velice vážíme.

Důmyslný systém nakládání s odpady
Mnohokrát jsme zmínili, že černé skládky vznikat nemusejí, protože 
je vypracován důmyslný systém nakládání s odpady. O svoz komunál-
ního odpadu do malešické spalovny ZEVO (Zařízení pro energetické 
využití odpadu) se stará společnost Pražské služby. Po spálení odpadů 
zde vznikne škvára, kterou lze využít při stavbě silnic. Úklid nepo-
řádku v okolí kontejnerů nemají popeláři v popisu práce. Za pořádek 
je zodpovědný správce nebo majitel daného objektu (společenství 
vlastníků nebo bytové družstvo). Ti musejí nepořádek uklízet na své 
náklady a uvědomit nájemce a vlastníky bytů, aby odpady okolo kon-
tejnerů nepohazovali. Nedostačuje-li kapacita odpadních nádob na 
směsný odpad, je potřeba požádat o navýšení počtu či objemu přista-
vených nádob. Více na https://www.psas.cz/nova-smlouva-popelnice. 

Vytříděné odpady z barevných kontejnerů ve spalovně nekončí,  
ale jsou cennou druhotnou surovinou sloužící k recyklaci. Sběr papíru, 
plastů, skla, nápojových kartonů a kovů probíhá ve spolupráci se spo-
lečností EKO-KOM, a.s. Je potřeba vždy zmenšit objem odpadu,  
nařezat jej či sešlápnout, aby se lépe vešel do kontejneru. Svezený,  
vytříděný odpad putuje na třídicí linky a k dalšímu zpracování. 

Do žlutých nádob patří stlačené PET lahve, obaly od jogurtů, sáčky, 
fólie, polystyren, plastové obaly od pracích prášků a kosmetiky. Nepa-
tří sem láhve od olejů, od nebezpečných látek, podlahové krytiny, 
mastné obaly od potravin. 

Do zelených kontejnerů patří nevratné lahve, sklenice, skleněné 
střepy, tabulové sklo z oken. Nepatří sem keramika, porcelán, zrcátka, 
televizní obrazovky, autosklo, pozlacené a pokovené sklo. 

V modrých kontejnerech by měly skončit noviny, časopisy, kance-
lářský papír, reklamní letáky, krabice, kartony, čisté papírové tašky.  
Nikoliv však pleny, hygienické potřeby, laminované obaly knih, mokrý, 
znečištěný nebo mastný papír, mastné obaly od jídla. Víckrát recyklo-
vaný obal od vajíček patří do kompostu! 

Červený kontejner na kovy je na plechovky, alobal, kovové obaly,  
kovové výrobky a součástky, ale nepatří do něho tuby od krémů  
a zubních past, sáčky od kávy ani kovové obaly kombinované s jiným 
materiálem.

Hl. m. Praha zajišťuje sběr bioodpadu pomocí velkoobjemových 
kontejnerů (BIOVOK). Občané zde mohou zdarma odkládat velko-
objemový bioodpad ze zahrad. V Praze také funguje svoz bioodpadu 
podobně, jako svoz směsného odpadu. Pokud jste Pražanem, zástup-
cem bytového družstva nebo společenství vlastníků, pak stačí kontak-
tovat callcentrum Pražských služeb na https://www.psas.cz/kontakt, 
tel. 284 091 888 a nádobu i svoz lze vyřídit na dálku. Cena svozu bio-
odpadu je velmi výhodná. Bioodpadem se rozumí zbytky ovoce a zele-
niny, kávové a čajové zbytky, papírové krabice od vajec, zemina 
z květináčů, zbytky zelených rostlin a dřeva, vychladlý popel ze dřeva. 
Použité jedlé oleje a tuky
V současné době se v naší městské části chystá nová služba – oddělený 
sběr jedlých tuků, který je důležitý z hlediska ochrany kanalizační sítě 
před zanášením. Je připravena nová síť sběrných míst, kde budou 
umístěny kontejnery na sběr tuků a olejů. Vysbíraný olej je dále zpra-
cováván a využíván zejména jako složka pro výrobu ekopaliv. 

Nebezpečné odpady a potravinářské oleje mohou Pražané ode-
vzdávat také zdarma při mobilním sběru na základě prokázání se  
občanským průkazem. Patří sem rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk, 
barvy, lepidla, pryskyřice, čisticí prostředky, léčiva, baterie a akumulá-
tory. Kapalné nebezpečné odpady musí být v pevně uzavřených nádo-
bách, jedlý olej a tuk v uzavřených PET lahvích.

Společnost ASEKOL připravila pro obyvatele Prahy červené kon-
tejnery pro odkládání drobných elektrozařízení a drobných baterií. 
V rámci zpětného od-
běru lze odevzdat elekt-
roodpad s maximálními 
rozměry 51x36x40 cm. 
Jsou to kalkulačky, rádia, 
přehrávače, sluchátka, 
fotoaparáty, videoka-
mery, mobily, hobby ná-
řadí, domácí spotřebiče, 
elektro hračky a hu-
dební nástroje. Do kon-
tejnerů nepatří žárovky 
a zářivky, autobaterie, 
nebezpečný odpad, 
zdravotnický materiál.
Objemný odpad
Velkoobjemové kontej-
nery (VOK) jsou určeny 
pro starý nábytek, koberce a linolea, lyže, snowboardy, kola, velká zr-
cadla, umyvadla, WC mísy apod. Do VOK se nesmí odkládat lednice, 
televizory, monitory, zářivky a výbojky, autobaterie, jiné nebezpečné 
odpady nebo ostatní využitelné složky komunálního odpadu. Harmo-
nogramy svozu jsou zveřejňovány na webu městské části a ve zpravo-
daji STOP.

V Praze 13 jsou rozmístěny také kontejnery na textil od několika 
firem. Sebrané oděvy jsou dále tříděny. Část je předána potřebným 
v různých domovech, část jde k recyklaci pro výrobu nových výrobků. 
Odpad – tedy oděvy znečištěné, mokré a kontaminované patří do po-
pelnice, nikoliv do kontejneru. 

Použité úsporné žárovky lze odevzdat například v budově radnice. 
Další místa najdete na www.ekolamp.cz/cz/mapa-sbernych-mist.  
Prošlé léky lze odevzdat v každé lékárně.
Sběrné dvory
Pražané zde mohou zdarma odkládat objemný odpad, zeleň,  
dřevo, stavební odpad do 1 m3 měsíčně na osobu, kovový odpad,  
papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné odpady a elektro-
zařízení, obnošený textil i použité potravinářské oleje a tuky. Nejbližší 
sběrný dvůr je v ulici Puchmajerova, tel. 731 142 348. Otevřeno je  
po – pá 8.30 – 18.00 hod. (v zimě do 17.00 hod.), so 8.30 – 15.00 hod. 
Více na https://www.psas.cz/sberne-dvory. Dana Céová

Odpady nejsou jenom černé 
skládky



LISTOPAD 2021 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2276

KALEIDOSKOP

Barvám neutečeš
Poslední zářijová sobota v Centrálním parku patřila běžcům. Konal  
se tu další ročník oblíbené akce Barvám neutečeš. Účastníky čekala pět 
kilometrů dlouhá trať napříč celým Centrálním parkem s několika 
 barevnými zónami. V každé byl ten, kdo jí proběhl či prošel, zasypán 
barvou, takže v cíli všichni účastníci hýřili barvami doslova od hlavy 
až k patě. Běh, ve kterém není důležité vyhrát, ale zasportovat si a při-
tom se i dobře pobavit, odstartoval starosta David Vodrážka.  

„Nejenom takovéto aktivity, ale obecně všechny, při kterých se spor-
tuje, plně podporujeme. Přesto, že se tato akce s výstižným názvem 
Barvám neutečeš uskutečnila na třináctce poprvé, zúčastnilo se jí 
4,5 tisíce lidí. Společně, bez ohledu na věk a výkonost, strávili v Cent-
rálním parku příjemné odpoledne. Po loňském roce plném lockdownů 
je pro nás všechny více než příjemné trávit čas venku, setkávat se  
a zasportovat si. Věřím, že si tento den všichni maximálně užili  
a děkuji organizátorům za skvěle připravenou akci,“ řekl starosta  
David Vodrážka. 

„Běh Barvám neutečeš zavítal do Prahy už posedmé a děkujeme 
městské části Praha 13, že nám umožnila tuto akci uspořádat na tak 
krásném místě, jakým je Centrální park. Cílem běhu není vyhrát, ale 
zábavnou formou rozhýbat širokou veřejnost. Snažíme se děti i rodiče 
přilákat ke sportu a o tom běh Barvám neutečeš je,“ dodal Antonín 
Pospíchal, organizátor běhu.  Lucie Steinerová

Byla oceněna nejhezčí PF 2022
Koncem loňského roku vyhlásila radnice v rámci místní Agendy 21 
soutěž o nejhezčí PF 2022, do které se zapojilo všech deset základních 
škol Prahy 13. Na začátku října ocenil nejlepší návrhy starosta David 
Vodrážka.

„Soutěž jsme vyhlásili v době, kdy byly školy zavřené. Chtěli jsme 
tak podpořit děti na distanční výuce v kreativní činnosti. Během ně-
kolika týdnů jsme dostali stovky novoročenek, které jsme před hod-
nocením rozdělili podle věku autorů do dvou kategorií. Děkuji všem 
tvůrcům, kteří se do soutěže zapojili a výhercům gratuluji. Nejlepší 
novoročenky použijeme, samozřejmě se souhlasem autorů, jako ofi-
ciální přání vedení radnice,“ řekl starosta David Vodrážka.

„Oceněno bylo celkem čtyřicet tvůrců – dvacet žáků prvního a stejný 
počet žáků druhého stupně, kteří získali hodnotné ceny. Navíc byly 
uděleny i ceny starosty, místostarostů a radních. Vážíme si tvorby 
všech dětí, proto na prosinec připravujeme výstavu v prostorách rad-
nice, kde budou návrhy PF 2022 k vidění,“ dodala radní Aneta  
Ečeková Maršálová. 

Vítězové obou kategorií – Alex Hrubý, I. stupeň ZŠ a Gilbert 
Friedman, II. stupeň ZŠ – získali také zvláštní cenu starosty Davida 
Vodrážky, který tato PF použije jako oficiální vánoční přání.   Lucie Steinerová 
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Opět jsme zažili Butovice jinak
Letošní čtvrtý ročník sousedských slavností Zažít Butovice jinak je za 
námi. A zase byl skvělý! Rádi bychom moc poděkovali všem lidem, 
kteří přišli a zejména těm, kteří se podíleli na organizaci a programu. 

Akce se opět konala na náměstí pod Trifotem u metra Nové Buto-
vice, které přímo vybízí k tomu, aby se stalo veřejným prostorem a lidé 
se na něm potkávali. 

Program jsme zahájili cvičením na schodech, které vedlo Peace 
Yoga Studio. Hudební složku pak otevřel butovický soused a umělec 
Jan Roušar se svým showmanským vystoupením ve jménu Elvise 
Presleyho. Po něm následovalo vystoupení dětí ze souboru Melodika, 
Mili Soukupová se „svými“ dětmi představila Zumbu,  příjemné 
zklidnění přinesla pohádka Světlušky a Světluškové od Aničky Thel-
mer Suchánkové. A to se již připravovaly děti, které od letošního roku 
docházejí do nově otevřeného tanečního studia HB dance, nemohla 
chybět ani stálice mezi vystupujícími, kterou je folklorní taneční sou-
bor Lučinka. Ve dvou blocích vystoupil i muzikant-všeuměl Petr  
Samšuk se svou hrou na akordeon nebo akrobati z AirGym Art  
Company. 

Korunou celé sobotní akce bylo vystoupení kapely Lozt Mezcal, 
která to rozparádila tak, že se nikomu nechtělo domů. Je třeba říct,  
že před nimi se návštěvníci dostali do varu již velmi populární výukou 
 kubánských tanců, jako jsou salsa či bachata vedenou kluky z klubu  
La Macumba. Za ozvučení všech vystoupení děkujeme Tomášovi Tichému.

Nicméně nejenom vystupující byli lákadlem celé akce, o radost 
a potěšení se totiž postarali i další – ze Stoklasy tradičně nabídli tvoři-
vou dílnu, Masérna Fingerka zase masáže, šperky si mohli lidé koupit 
od Káti z Handoo resin, v rámci swapu od Komunitních zahrádek 
Praha 13 si mohli odnést kytky nebo balonkovou výzdobu od Lucky 
Krejčí, vyzkoušeli si práci s různými materiály u Kutil junior, nád-
herné krajkové výrobky nabídla Lenka Veselá – Vesellenka textile art. 
Všichni se také mohli zúčastnit charitativního bazárku, jehož výtěžek 
téměř 18 000 Kč byl věnován nadaci Spolu na draka, konkrétně Vik-
torce a Marijánce.

O jídlo a pití se tradičně postaraly řeznictví Masology, Meat up fire, 
bar Pohoda, restaurace Trifot, robotická vinárna Cyberdog, Cup and 
Cake, Mamas bakery a další. 

Všem ještě jednou moc děkujeme, bez jejich pomoci, času a ochoty 
bychom takovou akci sami nezvládli. 

Na závěr zbývá zmínit příslib, že se už teď můžete těšit na pátý roč-
ník! Ať se vám daří, přejeme vám krásný podzim. Andrea a Aleš

Rybáři se už poosmnácté 
postarali o zajímavou podívanou
První říjnovou sobotu se v Centrálním parku uskutečnil v pořadí už 
osmnáctý výlov Stodůleckého rybníka, který tradičně budí pozornost 
a přiláká spoustu lidí. A není divu, vždyť vidět přímo mezi paneláky 
plnicí se sítě různě velkými šupináči není vůbec běžné. Tradiční výlov 
si nenechal ujít ani starosta David Vodrážka.

„Zhruba týden před samotným výlovem jsme začali rybník po-
zvolna vypouštět,“ řekl Jaroslav Fišer, jednatel Českého rybářského 
svazu MO Jinonice. „Večer před výlovem jsme natáhli podložní síť, 
samotný zátah a s ním spojená pořádná dřina začala v sobotu brzy 
ráno. Když se v sítích objevily první ryby, bylo nám jasné, že letos  

se pytláci obzvlášť činili. Z násady zbyla zhruba třetina. Část šupináčů 
hned putovala do prodejního stánku, který byl na hrázi. Takže ten, 
kdo měl zájem, mohl si právě vylovenou rybu koupit. Ostatní ryby 
jsme převezli do nedalekého Nepomuckého rybníka, který je revírem 
ČRS hl. m. Prahy. Letos se ale v našich sítích neobjevil náš „kapří ka-
marád“, kterému jsme dali jméno Pepa. Musím přiznat, že nám trošku 
zatrnulo. Naštěstí se tento zhruba šestnáctikilový drobeček pytlákům 
vyhnul a nám se alespoň na chvíli ukázal.“ 

Jinoničtí rybáři tentokrát slovili 148 kg kaprů, 300 kg bílé ryby, tedy 
plotic nebo perlínů, v sítích skončilo i dvacet štik a několik kilogramů 
okounů. Nyní se Stodůlecký rybník napouští a ještě letos „ožije“ no-
vou násadou. Eva Černá
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Komplexní údržba komunikací v roce 2021

Datum  Seznam ulic
     1. 11. Flöglova, Hábova (plus parkoviště  
 a odbočka k jeslím), Heranova,  
 Hostinského (plus parkoviště a odbočka  
 k mateř. škole), Kálikova, Klukovická,
 Líšnická (Vlachova – hřbitov), NN 3448,  
 Šostakovičovo náměstí, Vackova (plus  
 3 parkoviště), Vlachova

     2. 11.  Chalabalova, Kocianova (část), Kovářova,  
 Kuncova, Lýskova (Chalabalova – Jere- 
 miášova), Mládí (Kovářova – nám. Na 
 Lužinách), NN 3444 (část), NN 3447 (část)

     3. 11. Fantova, Horákova (bez slepého úseku  
 a parkoviště), Kettnerova, NN 1798,  
 Trávníčkova

     4. 11.  Bellušova (bez parkoviště u Chlupova –  
 Mukařovského), Holýšovská, Chlupova,  
 K Zahrádkám (Armády – č. p. 1026/47)
 Neustupného, NN 3452 (přední část  
 parkoviště), Nová kolonie (část), Symfo- 
 nická (Armády – Melodická), Melodická 
 (Symfonická – slepý úsek), Operetní, 
 Smetáčkova (Pod Kulturním domem – 
 slepý úsek)
 
     5. 11.  Archeologická (Mukařovského – NN 3454, 
 Zázvorkova – konec, Bronzová – konec),  
 Bronzová, NN 3453 (parkoviště u metra),  
 NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova) 
 Sezemínská, U Jezera (plus 2 parkoviště)  
 Zázvorkova
 
     8.    11.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 parkovišť u Mukařovského), Podpěrova 

        9.   11. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 

  
    10. 11. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   
 vršek, V Hůrkách 
  
    11. 11. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část),
 Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 
 Hranicí), Seydlerova, Volutová  
 (plus parkoviště)

    12. 11.  Běhounkova, Blattného, Dominova, 
 Kodymova (bez spojky do ul. Pod Hranicí),
 Mezi Školami, NN 4541 (plus poslední 
 oddíl parkoviště), Nušlova 
  
    15. 11.  Drimlova (Janského – slepý úsek), 
 Herčíkova, Janského (Červeňanského –  
 Kurzova), NN 3456 (2 parkoviště  
 u Janského mezi Drimlova –  
 Červeňanského)
  
    16. 11. Borovanského, Janského (Kurzova  
 – Prusíkova), Klausova, Kurzova,  
 Netouškova (pouze rameno do  
 ul. Klausova), Přecechtělova (Kurzova –  
 Janského)
  

    18. 11. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), Prusíkova,  
 Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)
  
    19. 11. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad
 Dalejským údolím (část), Raichlova (bez
 dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí
 

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění.  
Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňu-
je (zejména slepé úseky komunikací), budou umístě-
ny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna  
s dopravním omezením“, které vymezují rozsah 
platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou 
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28)  
a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek 
ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech 
respektovat přenosné dopravní značky používané při 
blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň 
budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která  
mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů,  
se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné  
na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

K situaci v dopravě v Praze
V úterý 14. září odvysílala DVTV rozhovor moderátora Michaela 
 Rozsypala s primátorem hl. m. Prahy MUDr. Zdeňkem Hřibem, který se 
týkal situace v pražské dopravě. O vyjádření jsme požádali místostarostu 
Davida Zeleného, který má mj. dopravu ve své gesci.

Pan primátor ve svých odpovědích mimo jiné uvádí, že menší sil-
nice, které mohou v některých případech tvořit objízdnou trasu uzaví-
rek, jsou ve správě silničních správních úřadů městských částí. Ty ale 
často nejsou ochotny koordinovat svou činnost s magistrátem.

Pro upřesnění musím uvést, že Silniční správní úřady (SSÚ) neboli 
odbory dopravy spadající pod Magistrát hl. m. Prahy a městské části 
provádějí v přenesené působnosti výkon státní správy podle zákona 
o pozemních komunikacích a nemají ve správě žádné komunikace 
a ani přidělené finanční prostředky na jejich opravy. Pokud SSÚ 
 povolí částečnou, nebo úplnou uzavírku komunikace, děje se tak na 
základě žádosti oprávněného subjektu a písemného souhlasu vlastníka 
komunikace, nebo jím pověřeného správce. Na komunikacích ve vlast-
nictví hlavního města Prahy je pověřeným správcem Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Městská část Praha 13 má sice též ve správě některé komunikace, 
ale i jejich uzavírky jsou prováděny na základě povolení SSÚ. Proto si 
nemůže dovolit „jen tak uzavřít nějakou vedlejší uličku”, jak uvádí pan 
primátor. 

Z uvedeného vyplývá, že koordinace na opravách komunikací v naší 
městské části jednoznačně probíhá na základě komunikace s Technic-
kou správou komunikací hl. m. Prahy, která má podle tvrzení pana 
primátora zřízenou funkci komunikátora vůči městským částem. 
Proto považuji za důležité zmínit, že převážnou většinu uzavírek 
v městské části Praha 13 realizuje magistrát hlavního města, který 
 většinou městskou část ani neinformuje.

Z vyjádření primátora hl. m. Prahy MUDr. Zdeňka Hřiba je bohu-
žel patrné, že ani po čtyřech letech ve funkci se v dané problematice 
absolutně neorientuje, což je koneckonců denně vidět na dopravní 
 situaci ve městě.    

K nedostatku parkovacích míst, především v okolí stanic metra, 
bych rád uvedl, že po zavedení zón placeného stání v Praze 5 a 6 
a v reakci na připomínky mnoha našich občanů na vzniklou situaci, 
vedení městské části opakovaně žádalo hlavní město Prahu o navýšení 
kapacity stávajících parkovišť P+R, mimo jiné též u stanice metra 
Nové Butovice.

Po mnohaletém úsilí vedení městské části se v současné době 
 připravuje výstavba parkovacího domu u křižovatky ulic Petržílkova 
a Bucharova. Má zde být celkem 379 parkovacích míst, z toho 182 pro 
rezidenty a 197 v režimu P+R. Stavba by měla začít ještě v tomto roce.

Doufám, že se i přes naprostou nekompetentnost odpovědných 
osob na Magistrátu hlavního města Prahy povede alespoň částečně 
 situaci zlepšit. -red- 
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Velký dík za vstřícnost
Ráda bych tímto vyjádřila velké poděkování panu Václavu Sailerovi,  
s kterým jsem vyřizovala nějaké záležitosti ohledně pohřebnictví.  
Je velmi milý, ochotně nám vše vysvětlil, poradil a udělal i něco navíc. 
Tento empatický pán je opravdu na svém místě.  Jana A., Stodůlky

Veřejné projednání  
- parčík U Dobráků
Místní Agenda 21 a Odbor životního prostředí Úřadu městské části 
Praha 13 vás srdečně zvou na veřejné projednání týkající se parčíku  
v ulici U Dobráků. Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným úpravám 
parku.
   Veřejné projednání se koná 3. listopadu od 16.30 v obřadní síni  
radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13., Nové Butovice. Tématem bude 
vznik pěší komunikace, odpočinkové zóny s lavičkami, pískovištěm  
a houpačkou a také výsadba rostlin a dřevin. 
   Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena. Proto si rezervujte 
místo na tel. 235 011 631 nebo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz.                                                     
 -red-

Za krásami lázeňského města 
Poděbrady 
V úterý 14. září se uskutečnil výlet za krásami lázeňského města Po-
děbrady, který pro seniory zorganizovalo vedení naší městské části. 
Od radnice nás brzy ráno odjíždělo osmadevadesát, včetně starosty 
Davida Vodrážky, pod jehož záštitou se tento výlet konal. Po dlouhé 
době jsme měli možnost užít si krásný, slunečný den s bohatým pro-
gramem.

Po příjezdu do Poděbrad jsme se jen krátce občerstvili, abychom  
se mohli co nejdříve nalodit na výletní loď Král Jiří. Pod „ochranou 
krále“ jsme dopluli až k soutoku řek Labe s Cidlinou. Prodlouženou 
plavbu s výhledem na romantické okolí jsme si užili na sto procent. 

Když jsme měli opět pevnou půdu pod nohama, vydali jsme se pro-
cházkou po kolonádě k lázeňskému hotelu Libuše. Tam na nás již  
čekal báječný oběd. Odpoledne trávil každý podle své chuti – na po-
děbradském zámku, odpočinkem v rozlehlém parku, ochutnávkou  

Centrální park nabízí malým i těm  
odrostlejším řadu možností, jak příjemně 
strávit volný čas. Navíc je jednou ze zele-
ných oáz naší městské části, což ostatně 
dokládá i snímek paní Ireny Mertové, 
která svým fotoaparátem toto místo za-
chytila v době, kdy zapadá slunce. Bylo  
to 5. července ve 20.33. Do tohoto vydání 
jsme její fotografii vybrali také proto,  
že dnes je po osmé hodině večerní tma. 
A protože se dny budou ještě nějaký ten 
čas jen zkracovat, pojďme si připomenout 
dobu, kdy jsme i večer mohli obdivovat, 
jak je ta naše třináctka krásná. 

Podaří-li se i vám udělat zajímavou  
fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi),  
zašlete nám ji na stop@praha13.cz, rádi  
ji zveřejníme. Za všechny snímky, které 
jste nám již poslali nebo je teprve pošlete, 
vám mnohokrát děkujeme.             Eva Černá

      

VAŠÍM OBJEKTIVEM

léčivých pramenů nebo tradičních lázeňských oplatek. Některé účast-
níky zaujalo Ruské kolo, vila, kde se natáčí seriál Ordinace v růžové 
zahradě, místní muzeum, obchůdek, kavárna… Na závěr dostali naši 
výletníci jako suvenýr samolepku do svých Vzpomínkovníků, které  
vydáváme.

Ještě dlouho si v paměti uchováme hezké vzpomínky a zážitky 
s přáteli. A protože další akce a výlety na sebe nenechají dlouho čekat, 
je na co se těšit.  Aneta Ečeková Maršálová
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Letošní Festival volného času Prahy 13 začal i skončil v Centrálním 
parku. Odstartoval 30. srpna hudební akcí s doprovodným programem 
Divokej Event III, kterou připravila Proxima Sociale, hezkou tečku 
udělalo 4. října cvičení pro maminky s dětmi. Mezi prvním a posled-
ním festivalovým dnem proběhla zhruba osmdesátka akcí s nejrůzněj-
ším zaměřením. Všechny ale měly jedno společné – vytvořily pestrou 
a širokou nabídku volnočasových aktivit nejen pro děti. Některé zmi-
ňujeme na ostatních stránkách tohoto vydání, jiné si v krátkosti připo-
meneme ve Festivalovém ohlédnutí.

V sobotu 4. září zahájil starosta David Vodrážka již devátý ročník dvou-
denního turnaje v hokejbalu O pohár starosty Prahy 13. Velkým překva-
pením byla návštěva jednoho z nejlepších českých hokejistů Davida 
Pastrňáka, který zároveň předal ceny nejlepším hráčům posledního so-
botního utkání. V neděli, když už bylo známo celkové pořadí, se této 
role ujal náš starosta a předal medaile a poháry nejlepším týmům. Zlato 
získal SK Rebel Praha, tým HC Kert Park Praha si odnesl stříbro,  
na bronzové příčce se umístil SK Pedagog České Budějovice.

Řada lidí využila první festivalový víkend i nabídku MTS Akademie 
a zapojila se do cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé. V rámci festi-
valu byla tato lekce zdarma. Ten, kdo neměl program na večer, mohl za-
jít na Sluneční náměstí, kam Kinobus – oblíbené kino na čtyřech kolech 
– přivezl akční komedii Správní chlapi. V dalších dnech se ještě promí-
taly dobrodružný rodinný film Psí poslání, Psí poslání 2 a krimikomedie 
Na nože.

Pátek 10. září byl ve znamení už 7. ročníku Pražského medobraní. 
Prostor před radnicí již tradičně zaplnily stánky s medem. Nabídka od 
včelařů byla opravdu pestrá. Zájemci si mohli koupit jak med tradiční, 
tak med s příchutí – třeba podzimní dýně, oříšky v medu, medové 
svíčky... „Medový“ trh ale nabídl i povídání o medu a včelařství, nechy-
běla ani ochutnávka medů a medovin. V rámci doprovodného pro-
gramu pro děti a dospělé proběhly ukázky první pomoci Českého 
červeného kříže, řemeslná dílna pro děti společnosti Kutil Junior, 
ukázky výcviku vodících psů, které připravilo Středisko výcviku vodících 
psů v Jinonicích, lekce jógy, ukázkové cvičení pro maminky s malými 
dětmi, ale také vystoupení tanečního souboru TS Demo nebo ukázkové 
cvičení sportovního aerobiku FitStation.cz. A nesmíme zapomenout 
ani na naše dobrovolné hasiče ze Stodůlek a Třebonic, kteří se svou 
technikou odpoledne „obsadili“ prostor pod radnicí. Na Slunečním ná-
městí v Nových Butovicích to zkrátka žilo.

Následující den, tedy v sobotu 11. září, se u Nepomuckého rybníka  
pod tubusem metra v Centrálním parku představily SK Velká Ohrada 
a Školní sportovní klub při ZŠ Janského. Po celý den se mohli všichni 
zájemci zapojit do sportování. A stejně jako v loňském roce, i letos se  
na hrázi Nepomuckého rybníka uskutečnilo Mistrovství ČR ve Fly-
boardingu, večer pak na diváky čekala skvělá flyboard exhibice doprová-
zená světelnými efekty. Tento nový a stále ještě netradiční sport plný 
akrobatických kousků tak získává důležité místo mezi vyhledávanými 
adrenalinovými zážitky.

Živo bylo také u Kuželkárny v Centrálním parku, kde odstartovaly 
běžecké závody pro zdraví a pro radost Abebe Bikila Memorial Run.  
Již počtvrté je na památku dvojnásobného olympijského vítěze pořádala 
Etiopská komunita v Praze. Odpoledne se na hřišti v Kuncově ulici 
uskutečnil nábor do oddílu kopané TJ Sokol Stodůlky – největšího 
klubu naší městské části. 

Tento den patřil mimo jiné i dobrému jídlu. Výborné makronky, italské 
sýry z malých rodinných sýráren, špízy z mini klobásek či babiččin špek 
a dědečkovy boky, vína z malebné vesničky Nechory či výborné bram-
borové lokše plněné trhaným husím stehnem a dušeným červeným ze-
lím vykouzlily úsměv na tváři nejednomu návštěvníkovi festivalu 
skvělého jídla a dobré nálady, který každoročně pořádá na Ohradském 

Festivalové ohlédnutí
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náměstí restaurace Kastrol – Ohrada Food Fest. Ten se stal již tradič-
ním gurmánským zážitkem, kde můžete ochutnat snad vše. Českými 
specialitami počínaje a netradičními či mezinárodními dobrotami 
konče. Menu bylo opravdu pestré. A ani letos nechyběl vynikající hu-
dební doprovod trombonisty Martina Macha. Akce se konala pod zá-
štitou starosty Davida Vodrážky, který spolu s pořadatelem a majitelem 
restaurace Kastrol Pierrem Meme letošní ročník oficiálně zahájil.

Další akcí Festivalu volného času Prahy 13 byl známý a oblíbený Běh 
metropole, který je součástí seriálu veřejných běžeckých závodů pořáda-
ných v pražských městských částech. Základní myšlenkou a cílem je 
podpořit nejen zdravý životní styl Pražanů všech věkových kategorií,  
ale také podpořit sounáležitost závodníků ke své městské části. Každý 
účastník závodu bez rozdílu věku reprezentuje podle místa svého trva-
lého bydliště svou městskou část, které svým startem v závodu přináší 
bod. Na konci určí součet všech bodů ze všech závodů pořadí měst-
ských částí a nejsportovnější pražskou městskou část.

Evropský týden mobility vrcholí obvykle Dnem bez aut. Tento den jsou 
na místech, která jsou běžně zaplněna auty, pěší zóny. A nesmí chybět 
ani zajímavý program věnovaný alternativní mobilitě. A přesně tak 
tomu bylo v neděli 19. září v uzavřené části ulice Seydlerova v Nových 
Butovicích. Ti, kteří přišli, určitě nelitovali. V podstatě celý den se tady 
něco dělo. K dispozici byly informace o sdílené dopravě, bezpečnosti 
i prevenci, radnice představila elektromobily, které používá... Děti si 
mohly vyzkoušet slalom na elektrokole, jízdu na segway, ty nejmenší 
změřily své síly v závodech. A výběr byl poměrně široký. Mohly used-
nout na odrážedlo, traktor, závodilo se i na koloběžkách nebo dětských 
motorkách. Ke skvělé atmosféře přispělo také vystoupení Tanečního 
souboru Demo, ukázky výcviku vodících psů, které připravilo Středisko 
výcviku vodících psů v Jinonicích... 

Od nepaměti se říká „Co Čech, to muzikant“. Z tohoto úsloví se postu-
pem času stalo jakési klišé. A co takhle – „Co Čech, to houbař“? Jednou 
z mnoha festivalových akcí byla i několikadenní Výstava hub, která do 
obřadní síně radnice přilákala opravdu velký počet nejen houbařů. Asi 
víme, že všechny houby jsou jedlé, ale některé bohužel jen jednou. 
A právě tato výstava nás mohla vyvarovat „osudové chyby“. Jste si 
opravdu jistí, že dary lesa, které si přinesete domů, jsou vždy to pravé? 
Proto Česká mykologická společnost ve spolupráci s městskou částí 
Praha 13 uspořádala každoroční zajímavou výstavu hub, kterou doplnily 
přednášky na téma Jak na houby ve městě a Otravy houbami. Obřadní síň 
radnice se tak na konci září zaplnila nepřeberným množstvím hub. Ti, 
kteří si nebyli jisti svým „lesním úlovkem“, mohli díky zkušeným myko-
logům zjistit, o jakou houbu se jedná a získat další cenné rady. Nechy-
běla ani poznávací soutěž pro děti.

V tomto vydání STOPu jsme si samozřejmě připomněli i státní svátek 
– 28. září. A ve svátečním duchu se nesly také festivalové Svatováclavské 
slavnosti, které vám například nabídly koncert Jazz Hot Club Hájek, vy-
stoupení skupiny Motovidlo nebo Taneční skupiny Demo, ukázkové 
cvičení sportovního aerobiku v podání Fit Station, ale také ukázky cvi-
čení u tyče v podání studia Dance Heaven. Zaujal také stánek PRO-
SAZu s výrobky chráněných dílen nebo šperkařské stánky. 

Tohle ale byla jen nepatrná ochutnávka z akcí letošního Festivalu 
volného času Prahy 13. Pakliže jste právě teď nenašli tu správnou inspi-
raci, jak je možné trávit volný čas, zkuste se podívat na www.praha13.cz.

 -red-
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Co jsme si vypěstovali, to jsme  
si také snědli
Na školní zahradě ZŠ Mohylová 
se snažíme co nejvíce propojit 
herní, okrasné i užitkové prvky. 
Okolo pískoviště byl před rokem 
vysazen plůtek z jeřábu černého. 
A již nyní děti ze školní družiny 
sklidily první plody. Nejprve 
ochutnaly čerstvé bobule a ná-
sledně vařily marmeládu, která se 
setkala s obrovským úspěchem 
a nadšením z výborného, stopro-
centně bio produktu! A protože 
i po četném ochutnávání pár skle-
niček zbylo, mohly si děti následu-
jící den vychutnat zdravou odpole-
dní svačinku v podobě bílého 
jogurtu a sladké, zdravé a vlastno-
ručně vyrobené dobroty! Jitka Hrubá

Máme za sebou podzimní úklid 
zahrady na Paloučku
Tak už i na naši školkovou zahrádku přišel podzim. A s ním přichází 
čas úklidu a zazimování zahrady. Do těchto prací jsme se rozhodli za-
pojit rodiče dětí z naší školky. Současně jim při této příležitosti ukázat 
nové herní prvky nainstalované v rámci projektu Přírodní zahrada  
na Paloučku spolufinancovaném Státním fondem životního prostředí 
České republiky. Touto cestou bychom rádi poděkovali rodičům Ka-
milky a Vincenta ze třídy Myšek, Adélky, Julinky, Filipa a Rozálky  
ze třídy Motýlků a Filipa a Matyáše ze třídy Berušek. Musíme dodat, 
že děti rodičům vydatně pomáhaly.  Helena Štajerová, učitelka MŠ Palouček

Letem světem na škole v přírodě
Ve dnech 13. – 17. září odjely třídy 4.B a 5.A na školu v přírodě. Au-
tobus je zavezl do Oldřichova v Hájích, kde se nachází Ekocentrum 
Střevlík. Tématem týdne v přírodě byla Barevná planeta. Díky tomu se 
žáci ZŠ Mohylová vydali na celodenní výlet do Himalájí a vyzkoušeli 
si svoji odvahu na nejvyšším vrcholu Mount Everestu. Po přeletu do 
Číny se naučili některá čínská slovíčka a ochutnali různé druhy čajů. 
Víte, co je to endemit? Čtvrťáci a páťáci to vědí díky tomu, že se do-
stali až k protinožcům do Austrálie. Tam si zahráli na didgeridoo, vy-
robili hudební nástroj čaringu a dozvěděli se, co dělá společnost Fair 
trade. Po dlouhé cestě do Afriky zjistili, jak se zde žije zvířatům a jak 
je zde bohužel loví pytláci. Nakonec ovšem podle přísloví „Všude 
dobře, doma nejlíp“ všichni skončili opět v rodné České republice 
a vrátili se do svých domovů plni dojmů a nadšení z krásného pro-
středí ekocentra a propracovaného programu. Veronika Pijáková

Svatomartinské setkání
Ve čtvrtek 11. listopadu v 16 hodin přijede na školní pozemek FZŠ 
Trávníčkova rytíř Martin na bílém koni. K této hlavní programové 
části nicméně patří i pečení svatomartinských jablek, pití svato martin-
ského nealkoholického vína, dětské hry a další. 

Svátek svatého Martina a oslavy s ním spojené již tradičně připadají 
na 11. listopad. Svatý Martin byl římský voják, světec a biskup, který 
žil v letech 316 až 397. Nejznámější legenda z jeho života vypráví, jak 
se jako voják setkal u městské brány města Amiens s promrzlým, 
spoře oděným žebrákem. Vzal svůj vojenský plášť, rozřízl jej mečem 
napůl a rozdělil se s mrznoucím mužem. Následující noc měl vidění 
Ježíše Krista obklopeného anděly a oděného polovinou pláště. Po této 
zkušenosti se nechal pokřtít, opustil armádu a věnoval se v ústraní 
modlitbám.

V České republice je tento svátek spojen především s příchodem 
zimy a prvního sněhu. K 11. listopadu se vztahují také zajímavé 
pranostiky a rčení. Nejznámější martinské přísloví říká, že v tento den 
obvykle napadne první sníh sezony, protože přijíždí Martin na bílém 
koni.

Těšíme se na vás a věřme, že to letos opravdu vyjde.
 Ilona Žďárská, zástupkyně ředitele pro I. stupeň
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Co vlastně každoročně slavíme?
Co všechno víte o Dnu české státnosti, o svátku svatého Václava, který 
najdeme v kalendáři 28. září? Možná, že si řeknete, že o něm tušíte 
jen velmi málo. Pokud se však zeptáte dětí ze Základní školy Mohy-
lová, jistě na vás vychrlí spoustu různých informací, jmen a zajíma-
vostí, které se dověděly v rámci celoškolního projektového dne, který 
proběhl poslední zářijové pondělí hlavně v on-line prostředí. A také se 
vám možná pochlubí 
tím, že na školním 
plotě jste mohli po-
slední zářijový týden 
najít instalaci prací, 
které s tím souvisí. 
Díky druhákům jste 
se u plotu mohli za-
číst do stránek inspi-
rovaných středově-
kými rukopisy 
vyzdobenými motivy 
květin, listů a zvířat. 
Výtvarné práce tře-
ťáků připomínaly 
středověká okna ka-
tedrál, ve kterých se 
barevná sklíčka sklá-
dají do výjevů a ob-
razců prozářených světlem. Tvořivost čtvrťáků ukázala výstava rotund 
– historických staveb, které u nás v době svatého Václava vznikaly.  
Páťáci seznámili zvídavé kolemjdoucí prostřednictvím stručných  
anglických textů a vlastnoručně malovaných portrétů s nejvýznamněj-
šími osobnostmi z panovnického rodu Přemyslovců, ze kterého kníže 
Václav pocházel.  Alena Nikrýnová, Michaela Sinzogan

Školička na Velké Ohradě
Již tradiční akcí ZŠ Klausova je Školička – setkávání s předškoláky 
a s jejich rodiči. První v tomto školním roce se uskutečnila prezenčně 
ve středu 6. října. Téma Na vlnách hudby se bude prolínat celým pro-
gramem všech Školiček v letošním roce. Ta první měla podtitul Hra
jeme si s hudbou, a to jsme také splnili. Programem provázel vedle paní 
učitelek i skřítek Škudibík, který se s dětmi naučil zpívat nové pís-
ničky, hrát na Orffovy nástroje a poslouchal s nimi i hru na klavír, 
akordeon nebo flétnu. Aby toho hraní nebylo málo, tak si děti ještě 
vyrobily jednoduchý nástroj z Orffova instrumentáře a naučily se hu-
debně – pohybovou hru. Seznámily se ale také se školním prostředím 
a s vyučujícími. A rodiče? Ti měli zatím možnost si neformálně popo-
vídat s ředitelem školy Petrem Neuvirtem o školním životě, vzdělání, 
výchově, akcích školy i probíhajících či budoucích projektech. Setká-
vat se budeme každý měsíc po celý školní rok. Více na e-mailu zá-
stupkyně ředitele hejnova@klausovazs.cz. M. Šimánková, L. Třešňáková

Základy robotiky
Během minulého školního roku jsme v ZŠ s RVJ Bronzová uskuteč-
nili pilotní fázi projektové výuky Robotiky. Žáci v rámci projektu se-
stavili dva pohyblivé roboty – auto a pejska, přičemž oběma dali „ži-
vot“ za pomoci editoru Lego a platformy Scratch. Náš první pokus byl 
úspěšný a dětem se výuka líbila. Ověřili jsme si, že začít výuku v per-
spektivní oblasti, kterou jsme už určitý čas plánovali, bude mít smysl.
   V tomto školním roce probíhá v 7. a 9. ročníku pravidelná výuka vo-
litelného předmětu Základy robotiky. Cílem je na praktických příkla-
dech naučit děti řešení problémů a základům algoritmizace, které bu-
dou potřebovat, pokud by se jednou chtěly věnovat programování, 
umělé inteligenci nebo robotice, ale získají i jiný pohled na praktické 
otázky, které před ně bude klást budoucí život. V rámci předmětu se 
děti dozví o použití robotiky v rámci praktického života a perspektivě 
tohoto oboru ve světě, naučí se základům programování a algoritmi-
zace. Bavit je bude stavba vlastních robotů z polytechnické stavebnice 
Lego a jejich oživení. Lenka Morávková
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Den české státnosti
V rámci projektové výuky uspořádala Základní škola Janského tema-
tickou procházku, na kterou se vydaly třídy 5.B a 6.A. 

Procházka Prahou začínala právě u sochy svatého Václava. Připo-
mněli jsme si jeho život a zjistili jsme, kteří světci doplňují podstavec 
jeho sochy. Jedna z nich je Anežka Česká. A právě do Anežského 
kláštera jsme se přesunuli. Tam jsme si mimo jiné prohlédli pohřebiště 
Přemyslovců. Návštěvu jsme zakončili v dílnách, kde jsme si vyzkou-
šeli krasopis psaný inkoustem a brkem, dobové oblečení a malování 
vitráží. Jana Olšovská

Krajina v obrazech
Po celý říjen byla v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovi-
cích k vidění prodejní výstava Krajina v obrazech malíře a výtvarníka 
Ladislava Kulhavého (*1943 v Praze). Rodiče pocházeli z Českomo-
ravské vysočiny, proto se od útlého dětství do tohoto kraje rád vracel. 
Již na základní škole projevoval zájem o kreslení a výtvarné práce. 
Jeho zájem byl posílen skutečností, že se mohl seznamovat a obdivo-
vat tvorbu akademického malíře profesora Františka Nedvěda, ke kte-
rému začal pravidelně docházet na výtvarné hodiny. V té době se začal 
formovat jeho realistický pohled na krajinu.    

Těžištěm jeho malířské tvorby se stalo zobrazení krajiny. Jeho pozor-
nost je soustředěna na Svratecko, Jílovsko a Posázaví, nezapomíná ani 
na Českomoravskou vysočinu. Inspirací jsou mu i mizející původní 
scenérie na okraji Prahy, hlavně pak v okolí Průhonic a Hrnčířů. 

Ladislav Kulhavý je od roku 1990 zakladatelem a členem Sdru-
žení výtvarníků České republiky. S jeho obrazy se můžete setkat 
v několika galeriích v Praze a v Pardubicích, dále u jeho přátel a sbě-
ratelů v České republice i v zahraničí, například až v Japonsku.

  Ludmila Vyskočilová

O nejhezčí novoročenku
V uplynulém školním roce vyhlásila radnice městské části Praha 13 
soutěž o nejhezčí PF 2022. Soutěž byla určena pro žáky prvního 
i druhého stupně. Několik žáků z naší školy bylo vybráno mezi oce-
něné. Konkrétně – za 1. stupeň Anabel Křížová, Tomáš Luka a Tereza 
Břindová, za 2. stupeň Emma Batalová, Eliška Kabelová a Marek Švec. 

Slavnostní předání cen proběhlo v pondělí 4. října v obřadní síni 
radnice. Všem zúčastněným žákům moc děkujeme za účast, stejně tak 
gratulujeme šestici oceněných. Klára Seifertová, ZŠ s RVJ Bronzová

Vlastivěda na Hradě
Ve čtvrtek 23. září jsme prožili v areálu Pražského hradu krásné 
dopoledne. Paní průvodkyně nás přivítala na terase Jízdárny, odkud 
jsme se společně vydali na jednotlivá hradní nádvoří, kde jsme se 
dozvěděli několik klíčových vlastivědných informací. Obrovským 
zážitkem pro nás byla komentovaná prohlídka katedrály sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. A nyní již bezpečně víme, že stavba tohoto 
gotického skvostu trvala s přestávkami téměř 600 let.

Z dalších objektů jsme navštívili Starý královský palác se slav-
nostním Vladislavským sálem. S tímto sálem sousedí Stará sněmovna, 
ve které jsme byli okouzleni vznešeností replik korunovačních 
klenotů. Následně jsme se přesunuli do baziliky sv. Jiří. Mimořádný 
význam této románské stavbě dává hrob významné české světice 
sv. Ludmily, babičky sv. Václava. Nezapomněli jsme zavítat do 
malebné Zlaté uličky, kde v jednom z domečků žil a tvořil spisovatel 
Franz Kafka. Stihli jsme prozkoumat i věž Daliborku. Exkurzi na 
Hradě jsme si náramně užili a jsme právem hrdí na tuto nejvý znam-
nější českou památku. Za žáky 5.B ZŠ s RVJ Bronzová, Sofie a Jakub
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Slavnostní promoce psích 
superhrdinů
V sobotu 18. září proběhla v motolském výcvikovém centru Helppes 
již devatenáctá slavnostní promoce čtyřnohých absolventů akademie 
Helppes – Super den 2021. Devět nově vycvičených asistenčních psů 
bylo za účasti známých osobností předáno lidem s postižením, kterým 
psí pomocníci usnadní a zpříjemní obtížné fungování v běžném ži-
votě.  

Sobotní akce, kterou pořadatelé příznačně nazývají Super den, se 
zúčastnili nejen fanoušci, sponzoři a podporovatelé organizace, ale 
i celá řada osob s postižením, kterým Helppes za dobu svého fungo-
vání pomohl. Během hlavního programu si převzalo devět lidí s posti-
žením své psí anděly z rukou patronů, kteří projekt Pomoc přichází na 
čtyřech tlapkách podpořili svým benefičním vystoupením. 

Příběhy klientů organizace Helppes jsou tísnivé, ale zároveň plné 
naděje. Jedenáctiletá Madlenka se narodila jako zdravé miminko, už 
jako batole milovala knihy 
a ještě ve školce se sama 
naučila číst. Šikovná byla 
i v kreslení, tanci a různých 
druzích sportu. V osmi le-
tech se však najednou za-
čala hůře pohybovat, při-
daly se potíže s pohybem 
pravé ruky a zakopáváním. 
Diagnóza byla neúprosná – 
nádor v oblasti prodlou-
žené míchy. Přestože léčbu 
i rehabilitace zvládá Mad-
lenka s neuvěřitelnou trpě-
livostí, život se jí obrátil 
vzhůru nohama. Asistenční 
labradorka Tia, kterou 
Madlence předala Bára Nesvadbová, jí teď bude pomáhat v běžných 
denních činnostech. Pomůže se svlékáním, otevře dveře či šuplík, podá 
věci ze země a hlavně bude Madlence kamarádkou a průvodkyní na 
cestě nelehkým životem.  

Na akci vystoupila celá řada známých tváří, které patří k dlouhodo-
bým podporovatelům organizace Helppes. Právě tyto osobnosti také 
předávaly vycvičené asistenční psy jejich novým páníčkům. Kromě 
Báry Nesvadbové k nim patří například Jakub Kohák, Adam Mišík, 
Marta Jandová, Marta Kubišová, Leona Šenková, Viktor Sodoma, 
Václav Vydra, Jan Potměšil a Jan Burian. Programem provázela osvěd-
čená moderátorská trojice Patricie Pagáčová, Jan Čenský a Miroslav 
Konvalina. 

Letošní rok byl o to slavnostnější, že organizace Helppes slaví vý-
znamné jubileum. Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené.  
(o.p.s.), pomáhá již 20 let osobám s postižením zvyšovat kvalitu jejich 
života prostřednictvím speciálně vycvičených psů. Za dobu svého fun-
gování dokázal Helppes vycvičit a předat téměř 300 psích pomocníků, 
kteří se stali partnery lidí s nejrůznějšími typy zdravotního postižení.

Více www.helppes.cz, www.facebook.com/helppes. Kateřina Kubíčková

Kytičkový den
Ve středu 29. září, v poněkud netradičním, podzimním termínu, se 
do Českého dne proti rakovině zapojili nabídkou symbolických žlu-
tých kytiček měsíčku lékařského i členové pionýrského oddílu Rondel. 
Společně s našimi kamarády jsme tak na několika místech Prahy 13 
podpořili dobročinnou sbírku na podporu Ligy proti rakovině, která 
byla letos zaměřena na prevenci rakoviny ledvin, močového měchýře 
a prostaty. Dobré věci jsme tak pomohli prodejem 1 100 kytiček a vy-
branou částkou 32 518 Kč. Všem dobrovolníkům, ale zejména 
pak ochotným dárcům, patří naše velké poděkování. Vedoucí oddílu Petr Kubů

Pětadvacátý ročník Dne proti 
rakovině 
Městská část Praha 13 se také letos zapojila do Dne proti rakovině. 
Vedení úřadu přímo před radnicí nabídlo místním občanům možnost 
na úspěšný osvětový projekt nejen přispět, ale také se dozvědět více 
informací. 

„Den proti rakovině letos slaví 25. jubileum a velice si vážím faktu, 
že se i letos přímo před radnicí povedlo tento projekt podpořit. 
Všechny žluté kytičky, které jsou symbolickým darem pro každého, 
kdo přispěje, našly své majitele. Nejdůležitějším posláním je preven-
tivní osvěta a děkuji všem, kteří se již čtvrt století do této veřejné 
sbírky zapojují. Šíření informací o možnostech včasné prevence onko-
logických nemocí může zachránit mnoho životů,“ řekl starosta David 
Vodrážka. 

„Letošní ročník je zaměřen na prevenci onemocnění ledvin, močo-
vého měchýře a prostaty – trojici důležitých orgánů. Sbírka je určena 
také na zlepšování života onkologických pacientů a samozřejmě pod-
poruje i vědecký výzkum,“ dodala radní Aneta Maršálová Ečeková.

Každý, kdo si před radnicí Prahy 13 kytičku zakoupil, dostal vedle 
informačních materiálů i malou pozornost jak od městské části, tak 
od Ligy proti rakovině. Lucie Steinerová
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Zve tě oddíl Rondel 
Chceš mít možnost se svými stávajícími a novými kamarády zažít 
nová dobrodružství, poznat nová místa v Praze, České republice, v za-
hraničí? Chceš mít program na 
odpoledne, na víkend, na prázd-
niny, poznat nové kamarády po 
celé republice, pomáhat i ostat-
ním? Ano? Pak se přijď co nej-
dříve podívat na naši schůzku (út 
16–18 hod. v ul. Amforová). Po-
kud máš čas jen o víkendu nebo 
třeba jednou za čtrnáct dní, napiš 
nebo zavolej. Rádi tě pozveme na 
naši nejbližší akci o víkendu, nějakou páteční dílnu nebo ti rádi pomů-
žeme s domácími úkoly při společném doučování. Chceš se dovědět 
více o nás a našem programu? Podívej se na naše internetové stránky, 
Facebook nebo Instagram. Vedoucí oddílu Petr Kubů

Vydařené republikové mistrovství
Odložený ročník soutěže Mistrovství ČR 
v Pole Art 2020 proběhl po dlouhém če-
kání v neděli 26. září v pražském divadle 
ABC a své zastoupení zde mělo i studio 
Pole Heaven. Soutěž má volnější pravidla 
než Pole Sport, klade větší důraz na téma, 
originalitu, vyjádření hudby a další umě-
lecké složky choreografie. 

Ve finále soutěže se představily také dvě 
soutěžící z Prahy 13 a obě si ze soutěže 
odnesly cenný kov. V kategorii Děti ob-
hájila bronzovou příčku z roku 2019 
Barbora Čaloudová a o několik oka-
mžiků později získala svou první me-
daili v kategorii Ženy amatérky Eliška 
Pospíchalová. Oběma gratulujeme 
a přejeme hodně úspěchů v dalších sou-
těžích. Daniela Čaloudová

Lyžníci a prknaři na horách 2022
Především děti ve věku od 7 do 13 let zveme na tradiční jarní výjezdní 
tábor nedaleko Rokytnice nad Jizerou (vlek je hned vedle chalupy). 
Možná se vám zdá, že je ještě brzo, ale již známá parta lyžníků či 
snowboardistů z Domu dětí a mládeže Stodůlky se už teď těší na se-
tkání se všemi příznivci zimních radovánek. Kromě zimních sportů 
určitě nebude chybět ani kytara, hry, zábava, soutěže, povídání nebo 
zahálka dle přání. Tábor je určen začátečníkům nebo těm, kteří chtějí 
zdokonalovat svoje lyžařské či snowboardové dovednosti. 

Kromě tradičního zimního tábora pro vás připravujeme zimní tábor 
pro rodiny s dětmi a příměstské tábory o jarních prázdninách. Již teď 
je možné přihlašovat se on-line. Více na www.ddmstodulky.cz nebo 
na tabory@ddmstodulky.cz. Marie Haklová

Sportovní dny plné super výkonů
Ve dnech 15. – 17. září probíhaly v naší ZŠ Klausova Sportovní dny, 
které jsou tradiční a oblíbenou akcí. Letos jsme se ale po dlouhé době 
distanční výuky všichni těšili dvojnásob. Žáci soutěžili v pěti disciplí-
nách – skoku do dálky a do výšky, ve vytrvalostním běhu, sprintu 
a hodu míčkem.

První den soutěžily 1. až 
4. třídy v doprovodu tříd-
ních učitelek. Při organi-
zaci jednotlivých disciplín 
ochotně pomáhali vy-
braní žáci 9. tříd. Násle-
dující dny bojovali o nej-
lepší umístění žáci 
ostatních ročníků. Pá-
teční sportování nám tak 
trochu pokazilo nepříz-
nivé počasí, takže se ně-
které z disciplín musely 
přesunout do tělocvičny. 

I tak jsme to všichni zvládli, zasoutěžili si a užili si krásný den plný 
skvělých sportovních výsledků a legrace.

Děkujeme všem účastníkům, učitelům za realizaci i nesoutěžícím 
dětem za pomoc. Vítězům blahopřejeme.  A. Šplíchalová

Osm dní s Asterixem a Obelixem
Třída 4.A z FZŠ Trávníčkova vyjela na začátku září na osm dní 
s Asterixem a Obelixem na letní olympijské hry do Vratkova. Čekalo 
je zde plno sportovních disciplín – běh na 100 m, vytrvalostní běh, 
hod na cíl i do dálky, skok do dálky z místa... Děti soutěžily pod 
barvou/kontinentem olympijského kruhu a sbíraly jednotlivé medaile, 
body a získaly i třídní trika. Začaly roku 1896 v Athénách a dopu-
tovaly až do Tokia 2021. Krom sportovních disciplín je čekal také 
celodenní osmnáctikilometrový pochod Vratkov-Prčice – skoro jako 
Jožku Pribilince, dále táborák, bojovka, letní kino a výroba božských 
převlečků. Bonusem bylo krásné prostředí na statku s kozami, psy, 
kočkami i koňmi a téměř letní počasí. Eva Skálová
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Brännball 2021
V pondělí 27. září se v naší Základní škole Janského uskutečnil turnaj 
v brännballu O pohár ředitele školy. Využili jsme krásné venkovní pro-
středí umocněné novým atle-
tickým oválem, který rámuje 
hřiště nalajnované přímo pro 
tuto pálkovací hru. Každý si 
tedy mohl vyzkoušet roli hráče 
nebo rozhodčího. Po odehrání 
obou skupin systémem každý 
s každým po dobu 2x8 minut 
se mohli vyhlásit vítězové. 
Městská část v letošním roce 
díky svému dotačnímu pro-
gramu opět umožnila nákup 
hodnotných cen. Tentokrát jsme z hygienických důvodů upustili od 
tradičních dortů pro třídy a pořídili multivitamíny, brusinky, propisky, 
sušenky a sýry. Jana Civínová, ZŠ Janského

Krpálkovo olympijské zlato  
zvýšilo zájem o judo
Náš judo oddíl Judo a sebeobrana Bivoj snad netřeba ani představovat. 
Ve zpravodaji STOP jsme již o něm psali několikrát – ať už jenom zá-

kladní informace, nebo 
jsme spolu s vámi oslavovali 
dosažené úspěchy dětí na-
vštěvujících tréninky.

Tento rok ovšem judo 
jako takové oslavuje ob-
zvlášť velký úspěch, kdy 
Lukáš Krpálek znovu vybo-
joval zlatou olympijskou 
medaili. A to v japonském 
Tokiu, kde Džigoró Kanó 

moderní judo založil. Můžeme tedy s jistotou tvrdit, že i proto je 
o judo veliký zájem a v letošním školním roce 2021/2022 nastoupilo 
na tatami spousta nových nadšených dětí. 

V Praze 13 Judo Bivoj působí již řadu let a to při ZŠ Kuncova, FZŠ 
Trávníčkova a nově i v ZŠ Mohylová. Kapacity spolku nejsou neko-
nečné, oddíl Judo a sebeobrana Bivoj se však rozhodně snaží pokrýt 
poptávku, takže pokud jen trochu váháte, sledujte stránky spolku 
www.avcsk.cz, kde najdete aktuální informace o volných místech pro 
vaše děti. 

Zacvičit si mohou i dospělí – nově každý čtvrtek večer v ZŠ Kun-
cova v Klubu bojového umění. Těším se na vás. Za AVČSK, z.s., Michaela Mikšová

Florbaloví Panteři si zahrají 
nejvyšší ligu!
Juniorští florbalisté Panthers úspěšně splnili jeden z vytyčených cílů 
v nové sezoně – vůbec poprvé v klubové historii totiž dokázali postou-
pit do nejvyšší tuzemské soutěže, tedy CE ligy. Ta klubu z Radlic 
dlouho unikala a snahu o kvalifikaci do ní vloni zkazila pandemie 
 koronaviru. Nyní, po vítězném barážovém dvojzápase s brněnskými 
Bulldogs, tak mohla mezi Pantery vypuknout nefalšovaná radost.

Svěřenci zkušeného trenéra Patrika Míky se tak mohou těšit na se-
zonu plnou kvalitních zápasů s těmi nejlepšími soupeři, která může 
Panthers pomoci i v jiné rovině – nabyté zkušenosti totiž mladí flor-
balisté pře nesou i do zápasů mužského A týmu, jenž letos usiluje 
o postup do 1. ligy. Zda se jim to podaří, můžete sledovat na sociál-
ních sítích  Panthers Praha, případně přímo v domácí zápasové hale 
v Rudné! Tomáš Pauček

Další obrovský úspěch fotbalistů 
Sokola Stodůlky
Ve čtvrtek 7. října se uskutečnilo semifinálové kvalifikační kolo celore-
publikového turnaje s názvem Pohár mládeže, kterého se účastní týmy 
z celé republiky, včetně těch prvoligových. 

Kluci z ročníku 2013 prošli pouze se dvěma těsnými porážkami su-
verénně oběma předchozími koly a těšili se na semifinálový los. Ten byl 
však hodně neúprosný. Výlet do Písku, začátek v deset hodin dopole-
dne a soupeři z kalibru těch nejtěžších. Posuďte sami. V tzv. skupině 
„smrti“ byly následující týmy: Dynamo České Budějovice, Bohemians 
Praha, 1. FK Příbram, FK Táborsko, FC Písek a FC Benešov. Všechno 
kluby současné nebo minulé ligové scény. Stodůlečtí kluci však byli 
vůči soupeřům stejně nemilosrdní, jako zmiňovaný los k nim. Na konci 
turnaje slavili první místo. Se šesti výhrami a jedinou porážkou byli ne-
čekaným vítězem turnaje. Kluci se už teď těší na finále, které se za pří-
tomnosti televizních kamer uskuteční na začátku května příštího roku.

Poděkování patří všem hráčům, zejména pak Petru Slepičkovi, Ma-
těji Strakovi, Tomáši Hlušci, Kubovi Hrubému, Štěpánovi Strakovi, 
Lukáši Fedorkovi, Stefanu Lazarevičovi a Davidu Škábovi. Děkují 
trenéři ptačí letky 2013: Petr Slepička, Luděk Straka, Pavel Hlušec 
a také lékař a vedoucí zájezdů týmu Jan Hrubý.

 Václav Sailer, předseda TJ Sokol Stodůlky
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů 
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý náby-
tek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 
sporáky.

datum stanoviště
  2. 11. Borovanského – křižovatka s ul. Kurzova (na chodníku)

  3. 11. Husníkova – parkoviště u trafostanice 

  4. 11. 5. máje – na vozovce proti č. 325/55

  8. 11. Podpěrova – před MŠ (u č. 1879)

10. 11. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

15. 11. Běhounkova – křižovatka s ul. Dominova – parkoviště proti č. 2463

22. 11. Lýskova – křižovatka s ul. Chalabalova (chodník u Grafotechny u č. 1594)

23. 11. Jaroslava Foglara – parkovací záliv u č. 1333/8

24. 11. Bellušova – chodník proti č. 1804/7

  2. 12. Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12

  7. 12. Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. p. 1611/7

  8. 12. K Hájům – křižovatka s ul. Okruhová (zpevněná plocha u kontejnerů na 
tříděný odpad)

  9. 12. Amforová – proti č. 1895/24

13. 12. Janského – parkovací záliv proti č. 2437/15

14. 12. K Sopce – parkovací záliv 

15. 12. Trávníčkova – u tržiště (rozšířený chodník proti č. 1764)
 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ukliďme svět, ukliďme Česko! 
Ukliďme školu!
Ve středu 22. září jsme se zapojili do projektu Ukliďme svět, ukliďme 
Česko! V dopoledních hodinách všichni žáci sbírali odpadky v areálu 
školy i v jeho blízkém okolí. Odpoledne nám s úklidem pomohli i ně-
kteří rodiče. Ti čistili dlažbu v prostoru nové venkovní učebny příro-
dopisu, která byla zarostlá plevelem a mechem. Rozhrnuli kačírek pod 
novým herním prvkem, který se nám podařilo letos získat za velkého 
finančního přispění rodičů. Vynosili ze školy mnoho pytlů s tříděným 
odpadem a v neposlední řadě nám pomohli vyplít okrasné truhlíky. 

Po úklidu jsme se všichni společně sešli u ohně, kde jsme opékali 
buřty. Atmosféra celé akce byla úžasná. Moc všem děkujeme za 
 pomoc! Renata Vondráková, ZŠ Klausova

Sběr biologického odpadu
Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu. 
NE živočišné zbytky!

datum hodina               stanoviště
30. 10.    9.00–12.00 K Fialce – plocha u č. 1219

30. 10. 13.00–16.00 Křižovatka ul. Srnčí – U Dobráků

  5. 11. 15.00–18.00 5. máje – plocha u č. 325/55

  6. 11.    9.00–12.00 Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7

  6. 11. 13.00–16.00 Mládí – parkoviště proti č. 824/14

13. 11.    9.00–12.00 křižovatka ul. Melodická – Operetní

13. 11. 13.00–16.00 K Fialce – plocha u č. 1219

20. 11.    9.00–12.00 křižovatka ul. K Hájům – Okruhová

20. 11. 13.00–16.00 křižovatka ul. K Opatřilce – K Jihu

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude 
přistaven další. 
 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Butovický rohlík 2021
Na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku se v sobotu 
18. září konal již 26. ročník běžecko-cyklistického závodu Triatlon 
sportklubu Praha a odboru život-
ního prostředí Butovický rohlík. 
A proč tento název? Odpověď je 
jednoduchá – místní pekárna 
vždy dodává darem rohlíky na 
posilnění závodníků. Proto za-
kladatel Jan Král akci nazval 
 Butovický rohlík. Připomínkou 
toho byly také tradiční velké ko-
láče s logem Prahy 13. Závod-
níků a ostatních návštěvníků 
bylo okolo dvě stě padesáti. 
 Kategorii nejmladších závodníků 
odstartovala místostarostka 
 Marcela Plesníková. Na vítěze 
čekal zmíněný „butovický rohlík“ 
a drobná odměna v podobě 
 vybavení na kolo. Vzhledem 
k tomu, že v říjnu slavíme také 
Den stromů, byl do parku dětmi 
vysazen nový strom – červenolistý javor mléč (Aces platanoides), 
který nahradil strom uhynulý. Eva Beránková
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Vandalizmus nejen na dětských 
hřištích
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 dělá 
 maximum pro to, aby děti mohly na dětských hřištích a sportovištích 
kvalitně a bezpečně využít volný čas. Snažíme se o širokou nabídku 
inspirativních herních prvků a sportovního náčiní pro všechny věkové 
kategorie. Jako provozovatel se staráme o jejich pravidelnou údržbu 
a kontrolu funkčnosti i bezpečnosti. V poslední době se ale stále 
 častěji setkáváme s vandalizmem, který ve svém důsledku trápí nás 
i občany. Vandalové ničí herní a sportovní prvky, lavičky, odpadkové 

koše i další prvky umístěné ve veřejné zeleni. Herní prvky jsou  
pak většinou velmi nebezpečné a někdy i zcela nefunkční. Prostřed-
nictvím správcovských firem se zajišťují jejich opravy a výměny, což 
představuje vynaložení nemalých finančních částek z rozpočtu  
odboru životního prostředí. Letos bylo vynaloženo na opravy hřišť  
cca 720 000 korun. Některé opravy se provádějí kvůli běžnému opo-
třebení, ale množství dalších se dělá na vandaly zničeném majetku 
městské části. Takto vynaložené finanční prostředky pak zcela zby-
tečně snižují rozpočet, který je určený pro další obnovu či údržbu  
veřejné zeleně. Děkujeme všem občanům, kteří nejsou k této proble-
matice lhostejní a cení si upravenosti našeho společného životního 
prostředí. Helena Bláhová

Vycházka se zahradníkem  
do Centrálního parku
První říjnovou středu se konala vycházka se zahradníkem do Centrál-
ního parku. Sraz byl u Městské knihovny ve Stodůlkách (KD Mlejn). 
Akci společně pořádaly Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13, 
Městská knihovna v Praze a Magistrát hl. m. Prahy. Přes 2 km dlouhé 
trasy se zúčastnilo okolo třiceti lidí. 

Účastníci se dozvěděli o historii založení parku, o jeho postupném 
budování nebo o unikátním hospodaření s vodou v naší městské části. 
Tím je zachycování dešťové vody v retenčních nádržích, které bylo 
plánováno hned v původním projektu k výstavbě sídliště. V průběhu 
vycházky se hovořilo také o komplexní údržbě zeleně – o způsobu  
sečení trávníků, péči o dřeviny a květiny, údržbě cest, úklidu a péči 
o dětská a sportovní hřiště... Přítomní se také živě zajímali o umělecká 
díla, jako jsou Máma a Táta na dětském hřišti, kamenní Šneci u mean - 
dru Prokopského potoka nebo „Posedátko“ na hrázi Nepomuckého 
rybníka. Neopomněli jsme zmínit dřevěnou Sovu, která také slouží 
jako dětské hřiště a technické zajímavosti, jako je jedna z dominant 
parku – dvoukolejný tunel metra přes Nepomucký rybník nebo vodo-
trysk na Stodůleckém rybníku. Řeč ale byla také o životě vodního 
ptactva, o plochách zeleně ponechaných divočejší přírodě a některých 
dalších zajímavostech, jako jsou např. výsadba platanové aleje Evrop-
ské unie a Keltský stromový kalendář. 

Připomenuty byly i stinné stránky péče o park – odstraňování čer-
ných skládek nebo opravy po vandalech. Na oživení byly zařazeny 
ukázky četby o přírodě a zábavný kvíz. Vycházka byla skoro dvouho-
dinová a končili jsme se západem slunce. Potěšil nás velký zájem lidí 
a rádi bychom podobnou vycházku uskutečnili v jarním období.

 Eva Beránková, Dana Céová

Vytržená pryžVytržená pryž
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EXKURZE DO BOTANICKÉ ZAHRADY. Žáci ze 4. a 5. ročníku An-
glofonní základní školy v Praze si zpestřili výuku exkurzí do Botanické 
zahrady v Praze. Po krátké cestě 
metrem a tramvají jsme stáli před 
branou jednoho z nejzelenějších 
míst v hlavním městě. Prošli jsme 
celou venkovní částí, kde si děti 
užily procházku mezi nejrůzněj-
šími druhy venkovních květin 
a stromů. Po prohlídce jezírka 
jsme došli k voliéře s papoušky, 
kteří nás ihned začali zdravit 
„Ahoj“ – což děti skutečně uchvá-
tilo a nechtěly se od voliéry ani 
hnout. Čekala nás ale vnitřní část 
zahrady! Hned u vchodu nás uví-
tala milá paní průvodkyně, která 
naši expediční skupinu vedla 
s poutavým a zajímavým výkla-
dem okolo nádherných a velmi 
vzácných zástupců flory z celého 
světa. Byl to pro nás všechny skvělý zážitek a děti získaly řadu nových 
a zajímavých informací. Marek Šedivý

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA V BRNĚ. V úterý 5. října navštívili žáci 
Základní školy Lužiny brněnskou Hvězdárnu a planetárium na Kraví 
hoře. Díky vedení planetária a také zásluhou paní učitelky Michaely 
Pařízkové měli vstup zdarma. V průběhu exkurze se žáci seznámili 
s průzkumem vesmíru, s dalekohledy, ale také vesmírným výzkumem 
v budoucnosti. Skvělá byla také projekce filmu Kouzelný globus, kde 
jsme si všichni krásným vyprávěním a nádhernou animací zopakovali 
pohyby Země a střídání ročních období. Tento film se v českém jazyce 
promítá pouze v Brně. Dětem i pedagogům se návštěva planetária lí-
bila, prima byla i zpáteční cesta, takže celý den proběhl jako jeden 
krásný výlet. Děkujeme řediteli Hvězdárny a planetária v Brně panu 
Jiřímu Duškovi za umožnění exkurze a všem účastníkům za hezky 
prožitý den. Oldřich Kouřimský

CELOTÝDENNÍ ZÁBAVA S KNIHOU. Díky projektu Celé Česko čte 
dětem se hodiny češtiny na II. stupni proměnily v tvůrčí dílny čtení. 
Zaměřili jsme se na knihu Betty McDonaldové Paní Láryfáry. Četli 
jsme ukázky, hráli si se slovy, textem, pantomimicky jsme ztvárňovali 
„dětské neduhy světa“ a některé příběhy jsme dramatizovali. Na závěr 
si každý žák zkusil napsat svůj vlastní příběh o „nemoci“, která ho sa-
motného nejvíce postihuje. A tak vznikly zábavné příběhy např. o „ne-
vnímatýdě, nepomáhajitýdě, žranicotýdě, videotýdě, mobilitýdě, igno-
ratýdě“ aj. Projekt nás moc bavil.  Markéta Vignerová, FZŠ Trávníčkova

KOLIK MĚŘÍME? Při hodinách 
matematiky se v Anglofonní zá-
kladní škole nenudíme. Děti 
z první třídy samy vymyslely zlep-
šovák, který jim pomohl zjistit, 
kdo z nich je nejvyšší a naopak. 
Nepotřebovaly k tomu přitom 
žádný metr, stačilo jen na zem po-
ložit knihy a s pomocí spolužáků 
určit výsledky. Chytré, že? Počítání 
výšky v centimetrech pak žáci pod 
vedením jednoho z našich rodi-
lých anglických mluvčích procvi-
čovali také na interaktivní tabuli.
  Lukáš Šonský

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ. Den před státním svátkem, tedy 27. září,  
měly děti ze ZŠ s RVJ Bronzová naplněný různými zážitky. Žáci 5.C 
navští vili besedu o knihách a také výstavu fotografií The Best of 
Czech Nature Photo. Prohlédli si vítězné fotografie a mezi sebou 
 vybrali v anketě tu, která se líbila nejvíce jim. Přečetli si zajímavosti 
v textu pod fotografiemi a ještě si procvičili anglický jazyk.
 Zdeňka Došelová, třídní učitelka
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PRÁCE SE NEBOJÍ. Naše děti ze ZŠ s RVJ Bronzová jsou tvořivé 
a nezaleknou se práce s vrtačkou, šroubovákem, pilníkem... Nechají si 
vysvětlit, jaký nástroj se na co používá a k jaké práci nám může po-
sloužit. Jsou ochotné si pomáhat a tvoří prima „pracovní partu“. Při 
tvoření se opakovala i dopravní výchova, znalost značek a bezpečnost 
provozu. Výsledný výrobek určitě potěšil i rodiče. Byla to pro všechny 
zábava a dobrá zkušenost. Vendula Tůmová, ŠD 

VŠEMI PĚTI SMYSLY. V souvislosti s výukou angličtiny je ve vše-
obecném povědomí, že je třeba rozvíjet mluvenou i psanou formu ci-
zího jazyka, čili zapojit naplno dva smysly, zrak a sluch. Žákům ZŠ 
Mohylová od samých začátků jejich objevování angličtiny dělají spo-
lečnost maňáskové, plyšáci a mnoho druhů obrazových i textových ka-
ret, které stimulují jejich čtení, psaní i mluvení v angličtině. Nezapo-
mínáme však ani na ostatní smysly. A tak hrajeme konverzační hry,  
při kterých se děti se zavázanýma očima snaží po hmatu poznávat 
a anglicky pojmenovat různé předměty, ve čtvrté třídě máme jedi-
nečnou příležitost zapojit při angličtině čich a chuť při šálku pravého 
anglického čaje a ochutnávkách svých oblíbených potravin, jejichž 
 anglické názvy si procvičujeme. Angličtinářky ZŠ Mohylová

V KRKONOŠÍCH TO BYLO SUPER. Přemýšlíte, jak spojit příjemné 
s užitečným? Jak si užít pobyt v přírodě, sportovní aktivity, přitom se 
naučit nebo zdokonalit v plavání a po večerech zpívat, tančit, kreativně 
tvořit nebo zhlédnout hezký film? Odpověď známe my, žáci čtvrtých 
a pátých tříd ZŠ s RVJ Bronzová. To vše jsme totiž prožili a užili si  
na zářijové škole v přírodě pořádané ve spolupráci s plaveckou školou 
ZŠ plavání v nádherném prostředí Krkonoš. A na jaře rádi pojedeme 
znovu. Pavlína Konkolská

PROJEKT KE SVĚTOVÉMU DNI ZVÍŘAT. Projektová výuka v Zá-
kladní škole Janského se stala již nedílnou součástí školního života 
našich žáků. Žáci 5. ročníku si vybrali projekt ke Světovému dni zví-
řat. Mezi úkoly, které společně plnili, patřilo představení vlastního  
domácího mazlíčka spolužákům a pokud to bylo možné, měly je děti 
i s sebou ve škole. Tam, kde nešlo mazlíčka přinést, musela postačit 
zajímavá prezentace. Jan Havlíček, ZŠ Janského

STUŽKOVÁNÍ NULŤÁČKŮ A PRVŇÁČKŮ. Ve čtvrtek 7. října se 
v ZŠ Janského konalo stužkování našich nejmladších žáků. Tato akce 
má v naší škole již dlouholetou tradici. Naši nejmladší žáčci si připra-
vili krátký, ale pestrý program pro své rodiče a nejstarší spolužáky. 
A pak již nic nebránilo slavnostnímu přijetí nových žáčků mezi žáky 
naší školy. Za zvuků hudby jim deváťáci připnuli stužky a převzali nad 
nimi pomyslný patronát, který bude trvat celý školní rok. Následovalo 
ještě společné foto na památku a ujištění, že v tomto složení se setká-
 me na konci školního roku. Ale to už budou zkušení prvňáci na 
oplátku šerpovat deváťáky. Jan Havlíček, ředitel ZŠ Janského
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Příprava mládeže
Po dlouhé době nečinnosti se mladí hasiči vydali na prodloužený ví-
kend od 24. do 28. září do RZ Šlovice, kde se připravovali na následu-
jící závody. Všichni měli stejný cíl – získat a oprášit všestrannou 
sportovní zdatnost a zároveň zvýšit své znalosti. Zkrátka zdokonalit se 
ve znalostech, potřebných na závod požární všestrannosti. Co to zna-
mená? Střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy 
první pomoci, požární ochrana a překonávání překážek. Dá se říct, že 
ve všem, co se bude hodit i v běžném životě. Děti byly rozděleny do 
skupinek a procvičovaly si jednotlivé odbornosti. Na jednotlivých 
 stanovištích vyznačené trati, která již odpovídala směrnicím, plnily 
 určené hlídky procvičované úkoly. Bylo toho hodně, ale co se děti 
 naučily, to si ověřily na závodech, které probíhaly v Cholupicích. 

Družstvo starších skončilo z dvaadvaceti soutěžních družstev na 
 celkovém třetím místě (ostatní družstva už tak dobrá bohužel nebyla). 
Taktéž zabodovaly na závodech Zličínský dvojboj. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Nenechte si ujít poslední letošní akce
Nový ročník hry Plamen jsme zahájili závody požární všestrannosti 
v Cholupicích a to jak v kategorii Mladší, tak Starší. S trénováním to 
vůbec nebylo jednoduché, protože nám děti různě „padaly“ do naříze-
ných karantén a bylo pro ně velice těžké získat potřebnou kondici. 
Nicméně děti zařazené do kategorie Mladší na dvoukilometrovou trať 
vyběhly a nevedly si vůbec špatně. Závod zvládly celkem dobře a mezi 
družstvy z celé Prahy se neztratily – skončily na jedenáctém místě. 

O den později nás v kategorii Starší čekala tříkilometrová trať. Tady 
už bylo znát, že nemáme tolik naběháno a po chybách, které jsme 
udělali, končíme na čtrnáctém místě. Poslední víkend v říjnu nás ještě 
čekají halové závody ve Stromovce, kde poměříme síly s dětmi z celé 
republiky v běhu na 60 metrů. V listopadu pořádá náš sbor strašidelné 
odpoledne s draky a to v neděli 7. 11. od 14.00 hodin u horní hasi-
čárny. Neseďte doma a přijďte s dětmi i s draky. Pro děti máme připra-
vené překvapení. Zároveň vás zveme na poslední letošní akci a to 
Mikulášskou nadílku s čerty, rozsvícením stromečku a programem.  
Ta se uskuteční 4. 12. od 16.30 u hořejší hasičárny.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Nález odcizeného vozidla
Předposlední zářijový den kolem deváté hodiny 
ráno prováděl místní strážník ve svěřeném 
okrsku kontrolní a hlídkovou činnost, při které 
si v ulici Klukovická povšiml dlouhodobě od-
staveného motorového vozidla tovární značky 
Škoda, modré barvy, se středočeskou registrační 

značkou. Lustrací pak vyšlo najevo, že auto je vedeno v databázi odci-
zených vozidel. Případ byl na místě předán kolegům z místního oddě-
lení Policie České republiky.

Hledaná osoba
Dne 6. října přijalo naše operační středisko oznámení o vzájemném 
napadání dvou mužů v zastávce městské hromadné dopravy. Auto-
hlídka městské policie na místo dorazila během několika minut 
a provedla základní šetření. V zastávce se nacházeli dva podezřelí 
mladí muži a svědkyně události. Jednalo se o dva bratry řešící osobní  
spor o přítomnou ženu – svědkyni. Paradoxní na celé věci byl ovšem 
výsledek šetření. Bratři se udobřili a mohli odejít domů, ale pade-
sátiletá žena byla identifikována jako osoba hledaná policií, proto 
skončila v cele nejbližšího útvaru policie. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Princip pružiny – oddálení a přiblížení ve vztahu
„Dobrý den, paní doktorko. Od patnácti let se mi líbí jedna holka. Konečně jsme 
spolu začali v červenci chodit. Hrozně jsem se zamiloval. Chtěl bych s ní strávit 
zbytek života.  Bohužel, po 3 měsících musela odjet do Ameriky, kde studuje. Bude 
tam do listopadu, pak se uvidíme. Já mám ale pocit, že to nepřežiju. Hrozně mi 
chybí. Denně si voláme, resp. pořád volám a píšu já jí. Někdy už i brečím. Hrozně 
mi chybí. Ona to snáší celé asi trochu líp. Bojím se, abych o ni nepřišel.“

„Dobrý den, paní doktorko. Už jsem vystřídala moc kluků. Většinou se ke mně 
nechovali hezky. Nyní jsem se seznámila s klukem, který mi dává najevo svoji 
lásku, je pozorný a asi o mne stojí. Přesněji, bylo to tak na začátku. Teď mám pocit, 
že se čím dál častěji potřebuje odmlčet, mít čas pro sebe, na moje esemesky často ani 
neodpoví. Nerozumím tomu, co se změnilo. Ptám se ho třeba i desetkrát, jestli spolu 
teda vlastně chodíme. Neodpovídá. Nyní mi řekl, že potřebuje alespoň dva týdny 
pauzu. Jsem nešťastná. Na začátku o mne hodně stál, teď jakoby ho to přešlo...“

Vztahy jsou komplikovaná záležitost. Jde především o emoce a na emoce 
moc pravidla neplatí. Je ale dobře vědět, že je normální, že ve vztahu dvou 
lidí je téměř vždy jeden malinko víc emočně zaangažován než druhý 
a tento stav se může průběžně měnit. Pokud je tato nerovnováha jen 
mírná, většinou si to oba partneři ani neuvědomí. Nejstabilněji hezký part-
nerský vztah vytvoříme, když dáme trošku najevo, že o druhého stojíme 
(emoční zájem) a počkáme na jeho odezvu! Pokud on náš zájem opětuje 
a také dá najevo trošku svůj zájem, emočně se nám přiblíží, je řada zase  
na nás. Po malinkých krůčcích se k sobě citově vzájemně přibližujeme – za 
každým našim přiblížením je prostor pro toho druhého. A ano, je to i o tr-
pělivosti. Je to období, kdy si nejsme jistí, jak na tom vlastně jsme a opráv-
něně se bojíme citového zranění. Pokud někomu otevíráme svoje srdce,  
je potřeba mu věřit, že nám neublíží, i když by mohl. Tento stav nevznikne 
najednou, je potřeba ho po malinkých krůčcích společně tvořit. Jestliže 
spěcháme a nepočkáme na odpověď na svoji esemesku nebo svoje znamení 

přiblížení a náklonnosti a rovnou napíšeme svých dalších deset, vychylu-
jeme rovnováhu vztahu. Stáváme se závislejší a odrazujeme zájem druhého. 
Už to není tak, že jeden z nás má malinko emočně větší zájem o vztah, ale 
už je jasně znatelné, že jeden z nás má mimořádně velký zájem o náš vzá-
jemný vztah. Bere tím druhému možnost si přát, možnost toužit, možnost 
těšit se, možnost zamilovávat se. Našim nepřiměřeně rychlým přiblížením 
v podstatě vedeme druhého k oddálení. Jeho oddálení nás znejišťuje. A tak 
se začneme víc snažit... Což, bohužel, vede opět k jeho oddálení. Někdy 
můžeme v tomto případě slýchat radu: „Netlač tolik na pilu“. To je přesně 
ono. Vztah nejde uspěchat. Vztah nejde vytvořit jen z jedné strany. Vztah 
nevznikne zájmem jednoho. Vztah skutečně vytvářejí obě strany společně 
a stabilní vyvážený hezký a zamilovaný vztah vzniká a vytváří se postupně. 
Nejde si ho vynutit, uspěchat ani vyesemeskovat. Nemůžeme toužit po ně-
čem, čeho máme nadbytek, víc než jsme si přáli. Když musíme vylézt na 
strom, abychom si až v koruně stromu na špičce mohli utrhnout krásné 
červené jablko, budeme si ho vážit. Museli jsme vynaložit energii, abychom 
ho získali. Když nám někdo bude strkat pod nos celý vagon jablek, možná 
je ochutnáme, ale nebude to pro nás nic mimořádného, prostě jablka. 
 Klient z prvního příběhu mi říkal, že ale nechce hrát v lásce žádné hry, 
prostě jí miluje, chce jí a chce jí to dávat najevo třeba stokrát denně. Ano, 
samozřejmě může. Ale princip pružiny ve vztazích funguje. Když se hodně 
emočně přiblížíme, druhý malinko poodstoupí. Když se malinko emočně 
vzdálíme, druhý zbystří a má tendenci nám jít naproti. Pokud jsou tyto 
drobné výchylky trošku, je to vylaďování emoční rovnováhy vztahu. Pokud 
je to na jedné nebo druhé straně moc, obvykle tím vztah znehodnotíme. 
Možná neskončí, možná bude pokračovat, ale rozhodně nám oběma v něm 
nebude hezky. Princip rovnováhy v dávání a braní pro harmonii platí ve 
vztazích stejně jako v jakékoli jiné oblasti života.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji stabilitu a rovnováhu i v lásce.
Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

Ceny hypoték a bydlení raketově rostou. Je lepší čekat, nebo nakupovat? 
Růst inflace a spolu s ní i úrokových sazeb nabírá na obrátkách. Každý 
z nás na vlastní kůži pociťuje zdražování výrobků i služeb. Nejcitelněji pak 
asi ti, kteří si chtějí pořídit vlastní nemovitost. V červnovém článku jsme 
upozorňovali, že v nejbližší době dojde k výraznému růstu inflace a že cen-
trální banka zcela jistě zareaguje navyšováním základních sazeb. K tomu 
v září skutečně došlo. Jaký dopad budou mít tyto skutečnosti v praxi?

Inflace v srpnu vystoupala na 4,1 %, což je nejvyšší hodnota od krizo-
vého roku 2008, kdy dosáhla 7,5 %. Mnozí si však jistě vzpomenou na 
90. léta, která byla silně inflační. Výjimkou nebyly hodnoty vysoko nad 
10 %, což souviselo s celkovou socioekonomickou transformací, přecho-
dem na tržní ekonomiku západního typu 
a integrací do globálních ekonomických 
struktur. Současnost ale může být podobně 
přelomová. Pandemie stvrdila tendenci k čás-
tečné deglobalizaci, důrazu na domácí, lo-
kální zdroje a soběstačnost. Lineární před-
stava globalizace a růstu bohatství se ukázala 
jako naivní. Zásadní narušení dodavatelsko-
-odběratelských řetězců, lockdowny a státní 
restrikce vedly k nedostatku na straně na-
bídky, zatímco masivní finanční podpora  
domácností i firem ze strany státu přispěla 
k nahromadění hotovosti na účtech. Úspory 
v bankách od začátku pandemie vzrostly o zá - 
vratných 400 miliard korun. Připočteme-li 
k tomu dlouholetou praxi tzv. kvantitativního uvolňování, tedy pumpování 
peněz do ekonomiky a mizivé úročení na běžných a pro většinu lidí zná-
mých bankovních depozitních produktech (běžných účtech, spořicích 
účtech či termínovaných vkladech) v důsledku nízkých základních sazeb, 
vytváříme neobyčejně příznivé podmínky pro inflaci, tedy celkový růst ce-
nové hladiny, zdražování a současné znehodnocování peněz nás všech.

Situace je ale oproti minulosti přece jen nová, a to zvláště díky politic-
kému projektu „ozelenění“ ekonomiky. Větší uzavřenost, státní zásahy 

a regulace, potlačování tržních mechanismů, rostoucí podíl státu (resp. 
centrálních bank) v hospodářství prostřednictvím nákupů cenných papírů, 
radikální zelená transformace, to vše svědčí o tom, že nás čeká změna pa-
radigmatu, jejímž průvodním jevem může být dlouhodobě vysoká inflace. 
Už proto, že snad jedině ona je schopna výrazně snížit obrovské zadlužení 
států. V tomto směru je pozitivním signálem rozhodnutí ČNB zvyšovat 
sazby vládě navzdory. Ty z nás, kteří si chtějí pořídit bydlení, ale tento 
krok ovlivní negativně. Proč? 

Ukažme si to na příkladu. V prvních říjnových dnech jste se za jistých 
okolností mohli u nové hypotéky dostat na sazbu 2,39 %. Během jednoho 
týdne se situace rychle změnila, když se sazby přiblížily k 3 %. V Praze je 

v současnosti průměrná výše hypotéky kolem 
5,3 mil. Kč. Se sazbou 2,39 % a splatností 
30 let platíte 20 640 Kč. Díky překotnému 
růstu sazeb ale ten, kdo hypotéku uzavřel 
o týden později, musí měsíčně platit už 
22 316 Kč (při sazbě 2,99 %). Pokud sazba 
u hypoték v příštím roce stoupne k 4 %, což 
je pravděpodobné, budete si muset připravit 
25 303 Kč. Tato dynamika však nemá vliv 
pouze na měsíční splátku, která roste. Záro-
veň s tím totiž klesá výše hypotéky, na kterou 
při stejném příjmu dosáhnete, což je s ohle-
dem na zdražování nemovitostí reálný pro-
blém. Zatímco ještě na začátku října vám na 
průměrnou hypotéku 5,3 mil. stačil příjem 

41 280 Kč, o týden později jste už potřebovali 44 632 Kč. A je dost dobře 
možné, že za pár měsíců si na stejnou hypotéku budete muset připravit 
přes 50 000 Kč. Anebo se spokojit s hypotékou 4,3 mil. Možná se vám teď 
nemovitosti i hypotéky zdají drahé. Ale za rok bude situace mnohem 
méně příznivá. Pokud ovšem neočekáváte, že si vyděláte měsíčně o desítky 
tisíc korun víc. Pořízení nemovitosti bude pro většinu z nás v nejbližší bu-
doucnosti stále složitější.

 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz
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Vzniká nový domov pro lidi 
s autismem
Diakonie Praha staví ve Stodůlkách nový domov pro lidi s autismem. 
Celý projekt bude stát zhruba 20 milionů korun, stavba od srpna běží 
a je potřeba plně pokrýt její financování. Část peněz stále chybí. Dia-
konii se podařilo sehnat velkorysého dárce, který zdvojnásobí peněžní 
dary došlé na speciální sbírkové konto od 25. 10. do 10. 12. 2021. 
Podpora od veřejnosti má teď tedy ještě větší význam. Pomozte i vy. 
Sbírkové konto: 20001-127747339/0800.

Toto centrum zajistí důstojný život budoucím klientům a zároveň 
dodá naději a sílu rodinám, které o své blízké s autismem pečují. 
 Situaci přibližuje paní Kateřina, právě takovým rodinám by mělo  
nové zařízení přinést nové možnosti a vyhlídky. 

„Náš syn Tom trpí těžší formou autismu. 
Péče zabírá téměř veškerý volný čas, je to 
permanentní služba. Často jsme si sáhli 
až na dno svých sil. Přesto všechno je 
Tom naším milovaným dítětem, které 
dokáže být milé a umí nás potěšit. Na
ším největším přáním je, aby byl ve 
svém životě spokojený a šťastný. Důle
žitý úkol nás ale teprve čeká – najít 
v budoucnu pro Toma celoroční domov, 
kde o něj bude dobře, kvalitně a profesio
nálně postaráno. Najít místo, kde se bude 

cítit dobře, až my nebudeme schopni se o něho tak intenzivně starat. Když 
mluvíme s rodiči dětí a dospělých s podobným postižením, všichni cítíme 
 totéž. Strach, abychom své děti do budoucna zajistili. Samy svou životní 
cestu nezvládnou. Důstojných domovů pro lidi s autismem je bohužel 
 žalostně málo. Cítím vděk, že Diakonie Praha jeden takový právě chystá. 
Prosím, pomozte jeho stavbu dotáhnout do cíle, má to velký smysl.“  
Více na www.novydomov.diakonie.cz. Barbora Dukátová

Pomáhejte s námi tam, kam oko 
nedohlédne!
Chtěli byste podpořit dobrou věc a vidět výsledek své aktivity? Staňte 
se dobrovolníkem a pomáhejte přímo lidem, kteří vaši pomoc uvítají. 
Dobrovolnické centrum neziskové organizace Okamžik, z.ú., hledá 
další dobrovolníky do akreditovaného programu, ve kterém dobrovol-
níci doprovázejí nevidomé lidi k lékaři, na úřady, na nákupy nebo 
dlouhodobě poskytují nevidomým vizuální pomoc doma, při sportu, 
kulturních aktivitách, předčítání atd.

Pro spolupráci s nevidomými vás vybavíme důležitými informacemi 
a dovednostmi při školení dobrovolníků a dále vám průběžně poskyt-
neme podporu. Našimi požadavky jsou věk nad 18 let a ochota setká-
vat se s nevidomým klientem dle vašich časových možností – cca jed-
nou až třikrát za měsíc.

Nejbližší cyklus školení dobrovol-
níků – vždy v úterý od 17.00  
do 20.00 – 1. část – 2. listopadu, 
2. část – 9. listopadu, 3. část – 
16. listopadu. Pro vstup do dobro-
volnického programu je třeba ab-
solvovat všechny tři části. Školení 
dobrovolníků předchází osobní 
schůzka. Pokud vás naše nabídka 
oslovila, kontaktujte nás, abychom 
se dohodli na termínu úvodní 
schůzky. Těšíme se na spolupráci.

Kontakty: www.okamzik.cz,  
e-mail: dc@okamzik.cz, telefonní 
čísla: 233 379 196, 775 209 055,  
604 841 926. Marie Matějů

Valdštejnská zahrada  
přivítala neslyšící děti
Valdštejnská zahrada pod Pražským hradem ožila 20. září rytířskými 
slavnostmi. Zábavné odpoledne plné her si spolu s rodiči užívala 
stovka dětí se sluchovým postižením. Všechny aktivity, včetně hudeb-
ních a divadelních vystoupení, byly tlumočeny do českého znakového 
jazyka. Akci pro rodiny s dětmi uspořádalo Centrum pro dětský sluch 
Tamtam a Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených 
v termínu, kdy komunita neslyšících celého světa zahajuje oslavy Me-
zinárodního týdne neslyšících (20.–26. září). 

A jaký program na malé rytíře a princezny čekal? Odpoledne zahá-
jily Houpací pohádky divadla Damúza, nelítostný boj muže proti 
muži předvedla skupina historického šermu Artus Bohemia, pro děti 
byla připravena spousta her a aktivit, při nichž si mohly vyzkoušet 
svou zručnost – ve výtvarných dílničkách, u kováře z kovárny Lučišt-
nice, v historické kuchyni, v lukostřelbě... Prohlédnout si sovu či jiné 
dravce opravdu zblízka jim umožnil sokolník Leon. Veselým progra-
mem provázeli herci Petr Vacek a Kateřina Jebavá v rolích krále a krá-
lovny.

Rodinám s dětmi se sluchovým postižením pomáhá v České repub-
lice již 31 let Centrum pro dětský sluch Tamtam. Poskytuje jim kom-
plex bezplatných a vzájemně provázaných sociálních služeb a podpo-
ruje rodiny v hledání cesty ke komunikaci a k všestrannému rozvoji 
dítěte. Díky podpoře Senátu Parlamentu ČR se „rytířské klání“ mohlo 
uskutečnit ve vznešeném prostředí Valdštejnské zahrady, které jen 
umocnilo zážitky všech přítomných. Slavnost se konala za přispění 
Ministerstva kultury, Senátu Parlamentu ČR, MČ Praha 13, MČ 
Praha 5 a Nadace umění pro zdraví. Více na www.tamtam.cz.

 Lucie Křesťanová
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Po stopách české historie stále 
po rovince
Vlakem z Masarykova nádraží dojedete do Čelákovic, kde přestou-
píte na motoráček do stanice Lázně Toušeň, odkud sejdete po žluté 
značce ulicí Nádražní dolů na Hlavní. Vlevo můžete zajít k budově 
lázní s parčíkem. Lázně založil roku 1868 Jan Králík jako slatinné 
lázně využívající prameny železité vody. V roce 1912 nechal postavit 
i kolonádu, ale po zprovoznění vodárny v protějším Káraném v témže 
roce prameny vyschly. Byl tedy vyvrtán umělý pramen. Od roku 2006 
patří k Fakultní nemocnici Na Bulovce, která sem posílá pacienty po 
ortopedických operacích na rehabilitaci. Městys Toušeň patří mezi 
místo s nejstarším osídlením. Kultura řivnáčská je doložena nálezem 

zlaté záušnice z doby 3 tisíce let př. n. l., která je zároveň nejstarším 
nálezem zlatého předmětu ve střední Evropě. Toto místo si oblíbil 
i Karel IV. Právě zde napsal latinské úvahy, které po čase včlenil do 
svého životopisu Vita Caroli v podobě tří zvláštních kapitol. Od roku 
1754 až do konce prvé třetiny 19. století tudy jezdily dostavníky slez-
ské pošty. Tuto polskou cestu křížil druhý obchodní směr z Vídně 
přes Kutnou Horu do Drážďan. Křížení cest přivedlo později do 

Toušně i císaře Josefa II., na jehož osobní pokyn zde byla postavena 
samostatná škola. Proti lázním je upravený parčík, v němž kdysi stál 
hrad. Vy ale pokračujte dál uličkou V Ovčárně k soutoku Labe s Jize-
rou, kde odbočte doprava a pohodlnou cestou kolem občerstvení do-
jdete k lávce přes Labe. Po jejím přejití se dáte zase doprava do obce 
Káraný kolem vodárny, jež je strategickým zdrojem pitné vody ne-
jen pro Prahu, ale též pro centrální část Středočeského kraje. Na rohu 
oplocení vodárny je turistický rozcestník, od kterého jděte vlevo po 
červené mezi domky posléze po mostě přes Jizeru do obce Nový Ves-
tec, kde hned za mostem vpravo je další rozcestník a vy od něj pokra-
čujte po modré nenáročnou cestou lesem, později mezi vilami na 

kraji Staré Boleslavi. Dojdete na křižovatku s ulicí Sportovní, do 
které odbočíte. Dostanete se k vodní ploše, kterou přejdete a hned 
zahnete doleva k lesoparku. Půjdete po in-line dráze k rozpadající se 
budově, u níž vpravo najdete skupinu památných dubů lesmistra  
Josefa Neumanna. Dříve to byl ostrov s lužním lesem a spoustou zví-
řat. Z toho i název Houšťka – houští s močály a tůněmi. Josef Neu-
mann se zasadil o parkovou úpravu ve stylu anglického krajinného 
parku. Založil chodníky a cesty, staral se o les a vysázel topolovou 

alej. Dnes slouží k rekreačním, kulturním a sportovním účelům.  
Bohužel budovy lázní jsou zchátralé. Pokračujte od zchátralé budovy, 
k níž jste došli. Rovně dojdete k další zchátralé budově slunečních 
lázní, kde vpravo od ní za potrubím roste památný platan javorolistý. 
Od něj jděte levou cestou na hlavní a zde doprava na modrou. Po ní 
vlevo krásnou alejí k plavební komoře v Brandýse nad Labem. Vy-
stoupejte po schodech, vlevo dojdete na most Generála Lišky, po kte-
rém se dostanete k zámku a dále do centra. Z Brandýsa máte několik 
možností, jak dojet zpět do Prahy. Můžete dojít na železniční za-
stávku nebo odjet autobusem z náměstí. Přeji vydařený výlet.
 KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl Turban Marta Kravčíková 

Lávka z Káraného přes Labe na žluté
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2013: Žádné zóny placeného stání
Po mnoha jednáních a urgencích byly počátkem roku 2013 konečně 
vyměněny nefunkční odvodňovací žlaby a doplněny chybějící či roz-
bité dlaždice u stanice metra Hůrka. V únoru pak předáním stanoviště 
fakticky začala i rekonstrukce obchodního centra na Lužinách naplá-
novaná až do dubna 2014. Supermarket Billa, který měl zůstat v pro-
vozu po celou dobu, byl ale už počátkem roku uzavřen. „Rychlé rozhod
nutí o dočasném uzavření prodejny si patrně vynutila nedostatečná 
komunikace mezi provozovatelem Billy 
a vlastníkem objektu, který nedodal dosta
tečnou projektovou dokumentaci,“ napsal 
magazín STOP.

V pondělí 20. května zastavila Rada 
městské části Praha 13 veškeré přípravy 
zón placeného stání na území Prahy 13. 
„Veřejnou diskusi o této možnosti občas pro
vázely emotivní reakce. My jsme však hned 
v první fázi úvah jasně prohlásili, že bu
deme přihlížet k názorům obyvatel a v žád
ném případě nebudeme rozhodovat proti je
jich vůli,“ uvedl starosta David Vodrážka.

Stodůlečtí hasiči oslavili v květnu 
120. výročí založení sboru. Už o měsíc později pak mohli naplno 
zúročit své zkušenosti, když se zapojili do likvidace následků červno-
vých povodní v Praze. „Souběžně s čerpáním vody ze zaplavených sklepů 
hasiči ze SDH Stodůlky a SDH Třebonice pomáhali v centru Prahy 
a v Bubenči stavět protipovodňové bariéry a účinně se zapojili i do eva

Hvězdám na dosah
Rozdíl mezi pojmy hvězdárna a planetárium je v tom, že na hvěz-
dárně se pozoruje skutečná obloha pomocí dalekohledu, kdežto 
v planetáriu jsou hvězdy promítané na strop nad diváky projektorem 
zvaným planetárium. Přeneseně se pak toto označení používá i pro 
budovu, nebo i jen sál či míst-
nost, kde se projekce odehrává. 
Pražské planetárium v Královské 
oboře patří s průměrem promí-
tací kopule 23,5 metru a pro-
jekční plochou 867 metrů čtve-
rečních k největším na světě. Jeho 
příběh se začal psát již v roce 
1952, kdy Ministerstvo kultury 
ČSR zveřejnilo investiční záměr 
vybudovat v Praze planetárium. 
O dva roky později došlo k za-
koupení projekčního planetária 
od firmy Carl Zeiss v Jeně. Čty-
řicet beden s vlastní projekční 
aparaturou, díly ke stavbě pro-
jekční kopule a další příslušenství 
bylo uloženo v depozitáři Národ-
ního technického muzea na 
Letné. Stavba samotné budovy 
se započala v pražské Stro-
movce podle projektu Ing. arch. 
Jaroslava Frágnera. Podle jeho 
návrhu vznikala budova, jejíž 
římsy nebo sloupová hala patří 
k výrazným atributům stylu, pro 
nějž se vžil název sorela (zřejmě 
pejorativně myšlená zkratka úvodních slabik slov socialistický realis-
mus a příjmení architekta Zdeňka Lakomého, předního ideologa této 
oficiální doktríny). Na jaře roku 1960 došlo k seřízení projekční apa-
ratury planetária a v létě téhož roku proběhl takzvaný „malý provoz, 
při němž byl astronomický sál předběžně zprovozněn pro veřejnost, 

respektive pro návštěvníky druhé celostátní spartakiády. Zlatým pís-
mem je v historii planetária zapsáno datum 20. listopadu 1960, kdy 
byl slavnostně zahájený skutečný, ostrý provoz. Zpočátku bylo plane-
tárium jedním z odborů Parku kultury a oddechu Julia Fučíka a na 

sklonku sedmdesátých let 
sesnoubením se Štefánikovou 
hvězdárnou na Petříně a Hvěz-
dárnou Ďáblice vznikla společ-
nost Hvězdárny a planetária 
hlavního města Prahy, která dnes 
vystupuje pod značkou Plane-
tum. Velké Zeissovo projekční 
planetárium sloužilo veřejnosti 
do začátku devadesátých let, kdy 
bylo nahrazeno optomechanic-
kým projektorem Cosmorama 
opět z dílny Carl Zeiss, který je 
současně posledním stále pracu-
jícím zařízením tohoto typu. 
Dnes v planetáriu kromě něj pra-
cují ještě dvě digitální planetária 
SkySkan Definiti a Digistar 3. 
Tyto přístroje promítají na ko-
puli filmy ve speciálním formátu 
tak, že vás doslova obklopí. Tou-
lat se díky nim můžete nejen ves-
mírem, ale můžete se vydat i na 
výlet do českých luhů a hájů 
nebo se ponořit pod hladinu 
moře ke korálovým útesům. 
Kromě nebeské podívané nabízí 

planetárium také nepřebernou řadu dokumentárních i výukových po-
řadů, exkurzí či přednášek, kromě astronomie zahrnuje témata z dal-
ších přírodovědných oborů. Cílem programů je rozvíjet zvídavost 
a zájem o vesmír a techniku u diváků všech věkových kategorií.
 Andrea Říčková

kuace lidí a likvidace následků povodní v Radotíně a Velké Chuchli,“ in-
formoval zpravodaj.

Rada městské části vyslovila zásadní nesouhlas se záměrem postavit 
několik výškových budov u právě rekonstruovaného Obchodního cen-
tra Lužiny. „Šlo o budovy příliš objemné a vysoké, které by navíc způsobily 
zvýšení provozu a zhoršení problémů s parkováním,“ zdůvodnil starosta.

V říjnu začala platit novela vyhlášky stanovující místa, na nichž je 
veřejnosti zakázáno konzumovat alkohol. „Praha 13 do ní doplnila svůj 

seznam lokalit, zahrnující například Šosta
kovičovo a Sluneční náměstí, všechna ob
chodní centra, parky a několik vnitrobloků,“ 
uvedl STOP.

V pondělí 7. října zahájila provoz nová 
mateřská škola v Husníkově ulici. „Objekt 
někdejších jeslí, který poté léta využívala 
Univerzita Karlova, se městské části poda
řilo bezúplatně získat od státu v dubnu 
2011. Rekonstrukce stála městskou část při
bližně 50 milionů korun, z toho šesti mili
ony přispělo hlavní město,“ informoval 
zpravodaj. 

Ve věku 85 let zemřel 28. října vynika-
jící klarinetista, kapelník a skladatel Ferdinand Havlík, který posled-
ních 15 let prožil v Nových Butovicích. Byl spoluzakladatelem Divadla 
Semafor, s nímž většinu života úzce spolupracoval a napsal pro něj 
řadu skladeb. „Jazz mám asi někde v sobě,“ řekl v rozhovoru pro maga-
zín STOP v roce 2008, kdy slavil 80. narozeniny. Robert Šimek
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Začátkem října bylo v zábavním a outletovém centru POP Airport 
nedaleko pražského letiště otevřeno největší a zcela unikátní Dino-
sauria museum Prague, které dospělým i dětem nabízí ucelený pohled 
do historie vzdálené až 200 milionů let.

Na jeho čtyřech tisících metrech čtverečních uvidíte nejen jednu 
z největších sbírek dinosaurů na světě, ale budete mít možnost prožít 
cestu do pravěku plnou dobrodružství i překvapení, navíc doplněnou 
hrami nebo interaktivními prvky. A právě sem vás pozveme v naší le-
tošní předposlední rubrice Víkendy bez nudy. 

„Mezi dnešní příbuzné dinosaurů patří krokodýlové a jejich přímí po-
tomci jsou ptáci. Takže dinosauři vlastně nevymřeli, vidíme je denně 
kolem nás, jenom v trošku jiné podobě,“ říká hlavní paleontolog mu-
zea Štěpán Pícha a dodává: „Dominantou muzea je nejkompletnější 
exemplář – Diana. Je to 154 milionů let stará kostra diplodoka, 
24 metrů dlouhá a z více než 90 % originální. Stejně úchvatně působí 
i dvojice velkých mořských plazů mosasaurů Sama a Maxe. Jsou staří 
82 – 72 milionů let, jsou z Kansasu, našli se v jedné vrstvě a asi jenom 
pět metrů od sebe. Toto jsou skutečně ještěři, tak zvaní šupinatí plazi, 
jsou příbuzní hlavně dnešním hadům a varanům. Impozantně působí 
i náš triceratops, kterému jsme dali jméno Trik, patří mezi největší 
a nejzachovalejší exempláře svého druhu. Jeho kostra je kompletní ze 

70 %, takže se ze 70 % díváte na originální fosilii. Díky zahojeným 
zraněním, která jsou rozeznatelná na jeho hlavě, předpokládáme, že 
přežil útok nejobávanějšího predátora, kterým byl Tyrannosaurus rex. 
Trikův boj na život a na smrt jsme se proto návštěvníkům rozhodli 
přiblížit a doplnili jsme 
ho o, v současné době 
nejrealističtější, model T. 
rexe v životní velikosti. 
Rekonstrukci boje zaži-
jete i v unikátní rozšířené 
realitě. Dalším modelem 
je obří létající ptakoještěr 
quetzalcoatlus. Ten se 
díky svému rozpětí křídel 
přes 11 metrů vznáší nad 
interaktivním světem 
fantazie, ve kterém se za-
baví mladší návštěvníci. 
Najdou v něm bludiště či 
naučné hry.“

Celá expozice je při-
pravena tak, aby své ná-
vštěvníky nejen zaujala, 
ale také zábavnou formou 
vzdělávala. V muzeu 
mys  lí i na školy, pro které 
připravili speciální program. Najdete zde také unikátní sbírku více než 
šesti tisíc zkamenělin a minerálů, galerii našich nejznámějších tvůrců 
paleoartu Zdeňka Buriana nebo Jana  Sováka. Je tady zaznamenána 
práce Karla Zemana, jak pracoval s perspektivou a se skládáním ob-
razů. Můžete vstoupit do slavné scény z filmu Cesta do pravěku a vy-
fotit se na hřbetu stegosaura... To byla jen nepatrná ochutnávka, pro-
tože Dinosauria museum Prague toho nabízí o mnoho víc. Určitě se 
tam zajděte podívat.

Otevřeno je každý den od 10.00 do 20.00. Více informací najdete 
na www.dinosauria.cz. Eva Černá

VÍKENDY BEZ NUDY
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Vypadat ještě lépe může kdokoli
Převážná většina žen bez rozdílu věku se snaží, aby vypadala dobře. Ať už  
odpovídajícím oblečením, líčením a samozřejmě i účesem. A právě kadeřnické 
služby budou tématem krátkého rozhovoru s paní Monikou Duchačovou,  
za kterou můžete zajít do kadeřnictví v Domě sociálních služeb Lukáš,  
Trávníčkova 1746.

Vy se věnujete převážně dámám a pánům, kteří jsou dříve narození, 
což je dáno umístěním kadeřnictví. Jsou tyto ženy otevřené výrazněj-
ším změnám?
Dříve, než odpovím na otázku, bych asi měla určitou věc uvést na pra-
vou míru. Umístění kadeřnictví skutečně evokuje domněnku, že moji 

zákazníci jsou jen z řad seniorů. Ale není tomu tak. Mezi mé klienty, 
stejně jako je to v každém jiném kadeřnictví, patří lidé každého věku. 
Chodí ke mně ženy, muži, mladé slečny nebo děti. Určitý rozdíl tady 
ale přece jenom je. Zákazníci v seniorském věku mají zvýhodněné 
ceny. A je pravda, že početně jsou v převaze. Je to pochopitelné, 
 někteří tady přímo bydlí, jiní sem chodí do klubů, do stacionáře,  
na pedikúru... A tak se současná návštěva kadeřnictví vlastně nabízí. 
A teď k vaší otázce – starší ženy o změny moc nestojí. Jsou zkrátka na 
určitou barvu vlasů, jejich délku a střih zvyklé. Ale když už se ke 
změně rozhodnou, nelitují. Každá vizážistka, stylistka i kadeřnice vám 
potvrdí, že když odvede dobrou práci, udělá ze starší dámy „holčičku“. 
Možná ne přímo holčičku, ale ubere jí pěkných pár let. A to je pak 
velká spokojenost na obou stranách. Když je žena otevřená změně,  
tak ji určitě provedeme. 
Jak to vypadá s kosmetickými přípravky? Respektují vaši klienti ty, 
s kterými pracujete, nebo jsou tací, kteří řeknou: „Ale já používám 
 jinou značku, takže mám všechno s sebou“?
To se mi opravdu nestává. Samozřejmě, že když má zákazník nebo 
 zákaznice nějaké zdravotní problémy a přinese si své kosmetické 
 přípravky, tak to plně respektuji. Jinak si myslím, že tady používané 
přípravky jsou skutečně kvalitní a zákazníci jsou s nimi spokojení.
U kadeřníků bývají občas problémem objednací lhůty.
Samozřejmě i já pracuji podle objednávek. Když ale kdokoli zavolá na 
telefonní číslo 607 740 858, určitě najdeme ten nejlepší termín. To 
víte, že jsou dny, kdy se nezastavím. Stačí pár složitějších účesů do 
společnosti, nějaké barvení, melíry... Pomalu se blíží doba plesů nebo 
předvánočních večírků a to bývá práce dost, ale do týdenní lhůty 
 bychom se měli vejít. Eva Černá

Vánoční punčování pomalu klepe 
na dveře
Středisko sociálních služeb Prahy 13 a městská část Praha 13 zvou 
 seniory na vánoční odpoledne v Lukáši. Již tradičně k němu patří vý-
roba vánočních dekorací, rozlévání vánočního punče, ale především 
rozsvícení vánočního stromku. Sváteční odpoledne proběhne ve čtvr-
tek 9. prosince od 14.00 do 16.00 v jídelně střediska. Už teď můžeme 
prozradit, že jednou z dekorací, kterou budeme vyrábět, je vánoční 
svícen.

Možná si někteří z vás vzpome-
nou, že naposledy jsme vánočním 
punčováním oslavili příchod vá-
nočních svátků v roce 2019. Kvůli 
pandemii jsme měli nucenou 
pauzu, věřme, že poslední. Přejme 
si, aby nám to letos vyšlo. Aby-
chom se mohli v Lukáši potkat 
a společně strávit příjemné chvíle. 
A až se zahrada začne pomalu no-
řit do tmy, sejdeme se u našeho 
vánočního stromku a popřejeme si 
krásné a spokojené Vánoce a do 
nového roku 2022 hodně zdraví 
a štěstí. 

Zájemci se mohou přihlásit 
u paní Aleny Hrabětové – osobně 
v kanceláři střediska, nebo telefo-
nicky na číslech 725 393 061 
nebo 222 543 021. Přihlaste se  
co nejdříve, protože kapacita míst 
v jídelně je omezena. Informace 
o akci a všem, co budete při výrobě 
vánočních dekorací potřebovat, 
naleznete na www.sssp13.cz. 

Přijďte, těšíme se na vás. Budiž požehnán vánoční čas, který mezi nás 
už co nevidět zavítá.

 Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13

Jak pečovat o osoby se 
syndromem demence
Projekt, jehož ústřední motto zní: „Naučte se zvládat péči o blízké  
trpící demencí“, si klade za cíl podělit se s laickou veřejností prostřed-
nictvím diskuzně vzdělávacích přednášek o zkušenosti při péči 
o osoby se syndromem demence.     

Laickou veřejností se rozumí 
především rodinní příslušníci, pro-
tože většina českých seniorů trpí-
cích syndromem demence zůstává 
v domácí péči. Tento projekt, který 
realizuje Palata – Domov pro zra-
kově postižené s finanční podporou 
Nadace České spořitelny, ale beze-
sporu může oslovit i zaměstnance 
profesních sociálních a zdravotnických organizací provádějících odbor-
nou péči o seniory s demencí. A protože Palata chce oslovit s tímto vý-
znamným a potřebným sociálním tématem i obyvatele Prahy 13,  
přizvala ke spolupráci Středisko sociálních služeb Prahy 13, které je  
významnou organizací pečující o seniory této městské části. 

Pro zájemce je připraveno 5 tematických okruhů, ve kterých se 
např. dozví jak posilovat a udržovat kognitivní schopnosti osoby s de-
mencí, jak s ní správně komunikovat, pečovat o její pitný a stravovací 
režim, jak zvládat její případné agresivní chování, jak uzpůsobit pro-
story v domácnosti pro zajištění  její bezpečnosti... 

Vzdělávací akce proběhne od 8. listopadu do 13. prosince formou 
zhruba tříhodinových setkání v šesti po sobě následujících týdnech, 
vždy v pondělí od 16.00. Adresa: Palata – Domov pro zrakově posti-
žené, Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 – Smíchov. Účast na setkáních 
je bezplatná. Zájemci se mohou zaregistrovat přímo na stránkách 
https://palata.cz/ a nebo na www.sssp13.cz/aktuality/.

Pokud pečujete doma o své rodiče či prarodiče a cítíte, že je toho na 
vás moc a nevíte si rady se situacemi, kdy již začínají trpět demencí, 
poradíme vám jak vše zvládnout.

Nebuďte na to sami.
(Zpracováno na základě podkladů odborníků z Palaty – Domova pro 

zrakově postižené.) Jiří Mašek, Středisko sociálních služeb Prahy 13
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  1. 11.  Milostné skandály našich celebrit
  8. 11.  Oteplování krajiny
 Počítače pro členy KS I
15. 11. Povídání o Stodůlkách
22. 11.  Pečuj doma – Aktuality
          Počítače pro členy KS I
29. 11.  Káva o čtrnácté

Konání schůzek bude záviset na aktuální epidemiologické  
situaci.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  2. 11. S bezpečnostní situací v Praze 13 nás seznámí  
          policejní inspektor Jan Bošňák
  9. 11.  Povídání u kávy a čaje
          Probereme návrhy na výlet v roce 2022
16. 11. Oslavíme narozeniny našich dvou členek –          
 Blaženy Pickové (94 let) a Marie Krejčové (92 let)
          Zazpíváme si při ukulele s Michaelou Zahradnickou
23. 11. Přivítáme mezi nás starostu naší městské části
          Davida Vodrážku, který zodpoví otázky našich členů
30. 11. O adventním čase si popovídáme s katolickým
 farářem Radkem Tichým
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
  3. 11.  Kde získáváme energii (a to nejen tu životní)? 
10. 11.  Zahrajeme si společenské hry
24. 11.  Kteří ptáci přežívají zimu u nás a kteří odlétají  
 do teplých krajin?
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 

do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.
  3. 11.   Jan Neruda
10. 11.   VŘSR
17. 11.   Martinské tradice
24. 11.   Vyšehrad – hra 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
 seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
Program: Numerologie – životní čísla, procházky, volná 
zábava u kávy. Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé pondělí od 13.00 do 15.00 hodin  
v salonku restaurace Pod radnicí.
  1. 11.    Lanovkou na Petřín
  8. 11.    Setkání v klubu při kávičce
15. 11.    Návštěva zoo
22. 11.    Setkání v klubu – ruční práce
29. 11.    Procházka po Starém Městě
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

Klub seniorů a přátel Vidoule
Klub seniorů a přátel Vidoule se schází každou první středu 
v měsíci od 14.30 hodin v restauraci U Petrů, Jindrova 280, 
Stodůlky.
František Voříšek, vedoucí klubu, tel. 251 622 283

Klub seniorů staré Stodůlky
Scházíme se každý čtvrtek od 14 hodin. 
Program přizpůsobujeme přání členů klubu, nechybí  
ani povídání u kávy.
Eva Leflerová, vedoucí klubu, tel. 732 135 014 

Příspěvková organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, Praha 13, hledá do svého 
týmu nového zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pozici HLAVNÍ KUCHAŘ/KA

Charakteristika pozice: 
- příprava a vaření jídel, kontrola výdeje jídel

Náplň práce: 
- zajištění plynulého chodu provozu při přípravě a vaření
   jídel
- odpovědnost za kvalitu jídel
- dodržování zásad BOZP, PO, hygienických a dalších  
   legislativních norem platných v potravinářském  
   provozu (HACCP)

Osobnostní předpoklady a dovednosti: 
- vzdělání v oboru, praxe na podobné pozici  
   ve stravovacích zařízeních sociálních služeb,  
   zdravotnictví, ve školních nebo předškolních  
   stravovacích zařízeních, případně v závodní  
   kuchyni vítána
- trestní bezúhonnost

- pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost,
   kreativita, loajalita

Nabízíme:  
- práce ve stabilním pracovním prostředí, moderní,  
   plně vybavená kuchyň
- pracovní doba pondělí až pátek,jednosměnný provoz  
   (6.00 – 14.30 hod.)
- 5 týdnů dovolené, zvýhodněné stravování  
   nebo stravenky, příplatek na MHD,
 - dobré platové ohodnocení
 - JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ!!!
 - nástup možný ihned, nebo dle dohody

V případě zájmu zasílejte své životopisy  
na e-mail: reditel@sssp13.cz. 
 
Pro bližší informace volejte na tel. 222 543 021. 

Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
Praha 13 hledá do svého týmu nového zaměstnance  
na pozici PEČOVATEL/KA na hlavní pracovní poměr.  
Charakteristika pozice: PEČOVATELSKÁ ČINNOST  
V DENNÍM STACIONÁŘI
 Pozice je vhodná pro:
- kreativní a empatická osobnost se schopností zapojit do 
tvůrčí činnosti i přítomné klienty, vítaná je schopnost  sa-
mostatné práce, schopnost, reagovat na potřeby druhých
Požadujeme:
- trestní bezúhonnost, zájem o práci v sociální oblasti, 
praxe v sociálních službách případně ve školství je vítána, 
Nabízíme:  
práce ve stabilní organizaci, jednosměnný provoz, dobré 
pracovní zázemí, zvýhodněné stravování nebo stravenky, 
dobré platové ohodnocení, dovolená navíc, nástup možný 
dle dohody

V případě zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: 
socialniMC@sssp13.cz. Pro bližší informace volejte  
na tel. 222 543 021. 
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KD Mlejn, z.ú., Kovářova 1615/4, 155 Praha 5 • Recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00 (mimo školních prázdnin) • Pokladna: vždy hodinu před představením  
• E-mail: info.mlejn@gmail.com • Web: www.mlejn.cz • Grant poskytla městská část Praha 13

KONCERTY
10. 11. st 19.30  Bluegrass Channel: DUEL BLUEGRASS BAND & FORGET 
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

18. 11. čt  19.30 Jiří Schmizer – recitál

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
   5. 11. pá 19.00 Divadlo Radar – Bohumil Hrabal: OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY  
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

   6. 11. so 19.30 Zuzana Drábová: 7CIHEL
Za sedmero horami, za sedmero řekami jsme sami sobě někdy španělskou vesnicí. 
Autorské nonverbální představení o tom, že někdy sami sebe svazujeme a jsme to opět 
jen my sami, kdo nás může rozvázat.

11. 11. čt 19.30    Agentura Familie – A. R. Gurney: SYLVIE
12. 11. pá 19.00    Divadlo D13 – Neil Simon: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ KACHNA 
20. 11. so 18.00    NOC DIVADEL

DĚTI
   7. 11. ne 15.00    CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE
19. 11. pá 15.00    Damúza: OVEČKA BETLÉMSKÁ 
Vánoční zázrak očima chundelaté ovečky a starého pastýře. Loutková hudební pohádka 
o kouzlu Vánoc pro všechny od 4 let. Slyšíte zpěvy andělské?

21. 11. ne 15.00    LokVar: MATĚJ A ČERTI
Grandiózní marionetová komedie na motivy lidové pohádky o chytrém Matějovi,  

který se ničeho na světě nebál.   

28. 11.  ne    11.00 a 15.00     FysioArt: HMYZÍ HOTEL BZZZ

PRO ŠKOLY
Hodina TV Jinak – V devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové 
disciplíny jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný 
adaptovat na jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany 
Drábové. 
 
Hodina HV Jinak – V šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta)  
vyzkouší své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, 
zpěv i hru na různé hudební nástroje. Lze objednat u Lucie Rezek Silkenové.

RŮZNÉ
každé úterý   9.00    BABYKAVÁRNA 
17. 11. st 17.00    TANEČNÍ VEČER S ŽIVOU HUDBOU – 50. a 60. léta 
(Spolkový dům, K Vidouli 727)

19. 11.  pá 19.30    STRAŠIDELNÁ DISKOTÉKA (80. a 90. léta, Milénium)
Diskotéka v maskách, cena pro nejlepší masku. (Spolkový dům, K Vidouli 727)

 
Více informací o pořadech, vstupenkách nebo kurzech najdete  
na www.mlejn.cz nebo na www.facebook.com/kdmlejn. 
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím portálu GoOut na našich webových stránkách 
nebo na www.goout.net.

PROGRAM KLUBU MLEJN

Listopad ve Mlejně bude  
ve znamení divadla
Říjen nabitý pohybovým divadlem je za námi a přichází listopad  
věnovaný činohře. Ze všeho nejdřív vás ale zveme na Recitál Jiřího 
Schmitzera. Oblíbený formát mísí autorské písně s mluveným slovem, 
které divákům přiblíží zdroj inspirace nebo nastíní situace, za kterých 
písně vznikaly. 

První listopadový týden Divadlo Radar představí hořkou komedii 
o dospívání a lásce s válkou v zádech. Adaptace známé novely Bohu-
mila Hrabala Ostře sledované vlaky je výpovědí kluka, kterému chybí 
už jen krůček, aby vstoupil do dospělosti. Agentura Familie rozesměje 
diváky netradiční romantickou komedií Sylvie. Život manželského 
páru ve středním věku vykolejí z každodenního stereotypu příchod 

Sylvie. Je krásná, mladá, oddaná a je s ní zábava. Chcete vědět, jak to 
dopadne? Přijďte 11. listopadu do Mlejna.

Své umění předvedou také členové ochotnického divadelního sou-
boru D13. Komedie Řeči alias výborná kachna z pera amerického au-
tora Neila Simona vás zavede do New Yorku. Ocitnete se na večírku 
tamní smetánky devadesátých let, který začne nešťastným pokusem 
o sebevraždu oslavence. Nebo to bylo jinak? Přesvědčte se sami druhý 
listopadový pátek. 

Nezapomínáme ani na nejmenší diváky a jejich doprovod. Nabíd-
neme výpravu do trávy, úzkých chodbiček, pod kůru stromů i pod ka-
meny. Hmyzí hotel bzzz z dílny FysioArt je specificky vystavěná insce-
nace pro batolata, která podporuje smyslové vnímání, rozvíjí předsta  - 
vivost, základy řeči a zájem o estetiku. Věříme, že si vyberete, těšíme se 
na vás v hledišti.  Eva Roškaňuková

Jiří Schmitzer

Divadlo Radar
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 o Dne 4. října oslavil 
95. narozeniny náš milovaný 
Oldřich Broj. 
Přejeme do dalších let 
mnoho zdraví, optimizmu 
a elánu, který pořád máš. 
Dcery, vnoučata 
a pravnoučata s rodinami. 

 o Dne 13. listopadu 2021 oslaví zlatou svatbu 
naši rodiče manželé Věra a Pavel Kaidlovi.
I touto cestou bychom jim chtěli popřát dobré zdra-
ví, hodně lásky, vzájemné tolerance a trpělivosti.
Umí si stále užívat života – při dobrém vínku, 
v lázních a také při hlídání vnoučat, která jsou 
zatím tři a čtvrté je na cestě. Ti nejstarší (Tomáš 22 
a Moni 17) to již nepotřebují, ale malá Barunka (2) 
ano . Děkujeme, že jste naši milující rodiče, 
máte se rádi a nezkazíte žádnou legraci!
S láskou dcera Radka a syn Pavel s rodinami.

 o MALOVÁNÍ – Pecina, vč. víkendů. Tel. 235 510 096, 
602 954 461.

 o Instalatérské práce Haluška – montáž, voda, 
plyn, kanalizace, topení malé i větší opravy. 
Tel. 602 934 126.

 o Malování, štukování, kompletace nábytku 
a drobné práce. Tel. 603 305 211, Seher, 
e-mail: f.seher@seznam.cz.

 o Levné opravy praček a prodej opravených.  
Likvidace zdarma. PO-PÁ 9-21 hod. Tel. 603 878 406. 

 o TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE – nábytek na míru, vestavěné 
skříně, kuch. linky, výměna kuchyňských dvířek a pracov-
ních desek, úpravy a opravy nábytku. Tel. 605 437 971.

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, tel. 739 612 745.
 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízíme malířské práce, štukování – 

stěrkování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

 o Rizikové kácení, řez, ošetřování stromů. 
Tel. 606 662 223.

 o ÚČETNICTVÍ pro OSVČ, s.r.o., a.s., neziskové org., 
SVJ, aj. www.ucetnictvi-su.cz, tel. 776 308 866. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: REVIZE ELEK-
TRICKÉHO zařízení domů, SVJ, BD, škol, organizací, 
odstranění revizních závad. Revize el. spotřebičů, 
nové el. vedení, výměny, opravy v bytech, domech, 
provozovnách atd. www.elektrikarerben.cz, 
tel. 604 516 344.

 o Malba místo tapet – trhání tapet, štukování,
malování a lakýrnické práce. Tel. 602 945 537. 

 o ŠICÍ STROJE – opravy u zákazníka – Petr Meyer.
Tel. 211 148 037, 603 341 927. 

 o Malování, štukování, tapetování, lakování 
(okna, dveře, topení, zárubně, umakartová jádra, 
koupelny, WC), vč. hr. úklidu a so + ne. Tel. 603 221 653. 

 o  ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, NONSTOP OPRAVY, 
MONTÁŽ, REVIZE, VÝMĚNA DIGESTOŘÍ. 
TEL. 602 976 979, NEŠPOR. 

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE, OPRAVY ZÁSUVEK, světel, 
jističů, připojení spotřebičů, sporáky, digestoře, varné 
desky, rekonstrukce elektroinstalací. Tel. 604 794 209. 

 o Rekonstrukce, bytová jádra, stavební činnost, 
řezání panelů, sádrokarton. Tel. 774 584 243. 

 o Instalatérské práce Samek (voda) – opravy 
a montáže vodovodního a odpadního potrubí, výměny 
baterií, WC, připojení myček, praček i další drobné práce. 
Tel. 606 813 162, e-mail: veny.super@seznam.cz.

 o FAJKTOP instalatérské a topenářské služby, 
www.fajtop.cz, pohotovost 24/7, vč. svátků, 
tel. 606 046 909. 

 o Rekonstrukce bytových a nebytových prostor, 
www.dmstavby.cz, michaeldrdlicek@gmail.com. 
Tel. 602 291 737. 

 o Servis PC u Vás doma. instalace, nastavení SW, 
HW. Zálohování, obnova dat, aj. Tel 721 175 155.

 o Stavební práce Smítka: rekonstrukce bytů, 
byt. jader, elektroinstalace vč. revize, instalatérské práce, 
podlahy, obklady, dlažby, štukování a stěrkování panelů, 
malování bytů. Informace: M. Smítka, mob. 603 487 383, 
e-mail: mirsmit@volny.cz.

 o Nabízím strojové čištění koberců, sedaček 
a křesel, spolehlivé mytí oken. Provádíme v domácnos-
tech, � rmách, školách apod. David Burian, 
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz. 

 o PEDIKÚRA, tel. 603 910 026. 
 o Potřebujete něco opravit, smontovat, přivézt, 

poradit, no prostě pomoct? Zavolejte, přijedu hned 
a určitě pomohu nejen seniorům. Tel. 608 692 972.

 o Malování, lakování, tapety, štuk, stěrkování,
� ádrování, tel. 736 691 087, www.malirina.cz. 

 o Instalatérské práce. Čištění odpadů a kanali-
zace. Tel. 604 490 775.

 o Zpracování účetnictví, personalistiky, daňová 
evidence, zastupování na úřadech, osobní návštěva 
u klientů. Praxe, kvalitně a za přijatelné ceny. 
Tel. 731 515 392.

 o Instalatérské práce Masařík – plyn, voda, topení. 
Dodávky a montáže plynových spotřebičů. Veškeré insta-
latérské a topenářské práce. Revize požárních hydrantů. 
Tepelná čerpadla a solární systémy. Tel. 602 331 959.

 o Nabízím vám kadeřnické služby všeho druhu 
v prostředí vašeho domova a dle vašich časových 
možností. Volejte 774 901 193.    

 o Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 
tel. 606 828 702. 

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 
jirasek.servis@seznam.cz. 

 o Pedikúra, manikúra - nabízím služby domů. 
Mžiková, tel. 775 925 581.

 o OPRAVA ŽALUZIÍ – VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK 
– NOVÉ ŽALUZIE – SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN –
VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE NA LODŽIE – SÍTĚ PROTI HMYZU 
Tel. 733 720 950, pavel.janci@email.cz.

 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová. 
Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, www.suzidesign.cz.

 o Montáže klimatizací a TČ do bytů, RD, kanceláří 
(Samsung, Daikin, Sinclair). Provádím opravy, 
servis, revize, el. práce. Martin Humpolec, 
tel. 777 989 729, e-mail: humpi@seznam.cz, 
www.humpi-klima.cz, Praha 5 - Velká Ohrada.

 o Návrhy a realizace interiérů – 3D vizualizace, 
dispozice, výběr nábytku, materiálů a barev, odborná 
pomoc při realizaci. tel. 777 023 023, 
interiery@michaelakopecka.cz.

 o !! Odvoz starého nábytku na skládku. Stěhování 
všeho druhu. Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd. 
Naložíme a odvezeme cokoliv. Vše za rozumnou cenu. 
Volejte tel. 773 484 056. 

 o Odhad aktuální tržní ceny nemovitosti zdarma. 
Chcete prodat nemovitost? Využijte naše zkušenosti. 
Tel. 777 777 599, koci@sterlingreality.cz

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

777 606 707              Josefkoubek@seznam.cz
FACEBOOK: OPRAVY TV

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

OPRAVY TELEVIZORŮ v bytech i dílně  
ANTÉNY, STA, DVBT2, boxy, ladění, SAT 

Tel. 733 311 747
www.tvservis.cz          v.siebert@volny.cz    

 KPK  Podlahy     Zděnek  Veselý
kladení podlah, PVC, vinylové podlahy,  

parkety, dřevěné podlahy
Kocianova 1586, Praha 13            Tel. 602 340 495                  

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

ČALOUNICTVÍ U METRA HŮRKA
opravy čalouněného nábytku, židle, křesla apod.

Příjem zakázek tel. 604 648 199
Husníkova 2087     www.calounictvi-cepela.cz

GATO, s.r.o.  žaluzie  rolety  
 sítě proti hmyzu 

 venkovní  vnitřní  řešíme ihned 
www.gato.cz, tel. 777 038 001

MALÍŘI - LAKÝRNÍCI
štukování, zed. práce - vše s úklidem

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13
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 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o Bachovy esence na míru. 

bachovky.stepankova@gmail.com.
 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. 

Tel. 721 442 860.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidlopro� rmupraha.cz.
 o Rádi bychom do našeho kolektivu šestkového 

rekreačního volejbalu přijali kolegy  ve věku 45 - 55 let, 
klidně i mladší, pokud bude zájem. Hrajeme každé úterý 
od 18.00 - 20.00 v tělocvičně FZŠ Trávníčkova. Bližší 
informace: Eva Chlumská tel. 604 279 400.

 o Hodinář opravuje a také vykupuje staré hodiny, 
kapesní a náramkové hodinky. Tel. 604 433 420.

 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka. 
Tel. 607 510 795.

 o NABÍZÍM CVIČENÍ A AKTIVIZACI PRO SENIORY 
U VÁS DOMA. (Např. nácvik chůze, posilování svalstva, 
motivace pro chuť do života). Zn. HODNOTA A DŮSTOJNOST 
ČLOVĚKA. Tel. 724 301 622.

 o Hledá se KADEŘNICE do zavedeného studia M, 
Praha 13.Tel. 605 825 294.

 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 
proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle 
počtu zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné 
i jako přivýdělek. Jednoduché montáže, zapra-
cujeme. Kontakt písemně na gato@gato.cz, 
tel. 777 038 000.

 o Přijmeme ZÁMEČNÍKA (nebo podobné zaměření). 
Práce v areálu FN Motol. Tel. 602 654 313, 602 871 315.

 o Tiskárna v Praze 5 hledá operátora digitálního 
tisku, schopného vykonávat další knihařské práce. 
Na HPP. Kontakt: tel. 725 962 601, 
e-mail: severa@gtplus.cz.

 o Hledáme malíře, základy malby, samostatnost, 
ŘP vítán, tel. 732 165 560.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

pro: bytové domy, SVJ, správ. firmy a byt. družstva... 
... spolehlivost, zkušenost, vstřícnost ...

Dušan Procházka    Tel. 774 024 646
E-mail: dp.uklidysprava@seznam.cz

ZAMĚSTNÁNÍ

RŮZNÉ

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

777 989 704
Ostrovského 253/3, Praha 5 
- Smíchov

Anděl

Bc. Elena Artamonova

Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

Obchodní dům Luka, Mukařovského 1986/7, Praha 13
Jana Reifová, M 602 228 330, jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

Zástupce ČP Distribuce a.s., dceřiné společnosti Generali České pojišťovny a.s.

s 18 letou tradicí

BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

 o VyklizimeNemovitosti.cz, RYCHLE, LEVNĚ, 
tel. 732 459 179. 

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 18 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 3 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. 605 845 088.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. 
Tel. 604 617 788.

 o Přímý zájemce koupí 2kk – 3+1 před rekon-
strukcí. Platba hotově. Vyplatíme i provizi 
za zajímavý tip. UNGELT INVEST, s.r.o., 
tel. 776 672 943.

 o Nabízím k pronájmu garážové stání metro Hůrka, 
50 m, ostraha 24 h., kamerový systém, 1 600 Kč/měs. 
Volné od prosince 2021. Tel. 602 350 095.

 o Pronajmu garážové stání v ulici Petržílkova 
přímo u metra Hůrka, 17,8 m2, cena 1 500 Kč měsíčně. 
Informace na tel. 774 139 028.

 o Pronajmu garáž na Velké Ohradě, ulice Bašteckého, 
cena dohodou. Tel. 604 792 997.

 o Prodám družstevní garáž na Velké Ohradě. 
Jedná se o uzamykatelné stání 18,5 m2, vjezd do objektu 
na dálkové ovládání. Cena 950 000 Kč. 
Tel. 721 644 415.

Realitní služby,
jaké si přejete

Ing. Miroslava Novotná
T  606 151 248
E  miroslava.novotna@re-max.cz

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
Mytí oken  sítě proti hmyzu  

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe 

v Poliklinice Hůrka na Slunečním nám. 2588/15 
přijímá nové pacientky. 

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými 

zdravotními pojišťovnami.
Věnovat se Vám budou

MUDr. Vladimír Folauf, MUDr. Irena Baťková
Kontakt: tel. 601 020 362, 

gynekologie.hurka@imunogen.eu

po   8-18
út   8-15

čt   8-18
pá   8-13

ORDINAČNÍ HODINY:

Nušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže|běžky|snowboard
www. .cz

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

O P R A V Y  A  P R O D E J   J Í Z D N Í C H  K O L

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

CYKLO_servis_Petr_187x15_zima.indd   1 11/13/15   3:56 PM

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po            14-19 hodin
út-pá      14-18 hodin

 
ČESKOSLOVANSKÁ 

AKADEMIE OBCHODNÍ, 
střední odborná škola 

Praha 2, Resslova 5 
 

Nabízí školní vzdělávací programy: 
• Podnikatelský management 

• Výuka vybraných ekonomických 
předmětů v anglickém jazyce 

• Management v reklamě a umění 

Zveme všechny zájemce  
na Dny otevřených dveří, 
které se konají ve středu 
8. 12. 2021 a 2. 2. 2022 

od 15 do 18 hodin 
Bližší informace na: www.cao.cz 

nebo na tel.: 224 922 228 
 

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, KUCHAŘE, 
MALÍŘE A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, tel. 224 235 496
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INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

Archeologická 2256, 155 00 Praha 5
T: 251 556 580 E: info@ocluziny.cz W: www.ocluziny.cz

Přímo na stanici metro B.
Parkování přímo u obchodního centra!

fšechny služ
by ...

ZDRAVOTNICKÉ
POTŘEBY

LUŽINY

směnárna 
ExchangE

Beauty salon

21-10-06-inzerce-luziny-OC-187x129-04.indd   1 11.10.2021   14:12:13

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

MŠ U BOBŘÍKA, Podpěrova 1880
  hledá od 1. 1.2022 na plný úvazek 

vyučenou kuchařku. Praxe vítána.

Nabízíme pohodový kolektiv.
Bližší informace na tel. 251 622 427, 

sj@mspodperova.cz

ZŠ Klausova, Praha 13  
přijme vychovatelku školní družiny a pomocnou sílu 

do školní kuchyně. Obě pozice jsou na plný úvazek.

Nabízíme příjemnou práci v sehraném kolektivu, 
moderně vybavenou budovu školy a další výhody školství.

Škola je na okraji chráněné krajinné oblasti Prokopské 
údolí, což poskytuje možnost trávit vycházky v přírodě.

Dopravní spojení: Metro B - N. Butovice a BUS 184,142 
nebo Luka a BUS 225 několik stanic přímo ke škole.

Bližší informace: tel. 604 789 072, 235 513 694 
nebo e-mail: reditel@klausovazs.cz

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontálnívertikálnívenkovní žaluzie
sítě proti hmyzuvenkovní hliníkové rolety
montáž těsnění, lamelové dveře

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

Amforová 1885/44, Praha 5
Tel. 777 228 091 - celý den

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

Ž A L U Z I E
Montáž a opravy, sítě proti hmyzu

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            fakase@seznam.cz

Fa Kaše
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Úterý 2. 11. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zájemci z řad seniorů se mohou těšit na další setkání v Re-
trokavárně. Tentokrát je připraveno povídání Jitky Chejnové 
na téma Poutní stezka z Teplé do Skoků u Žlutic. Vzhledem 
k omezenému počtu míst je nutné si vytvořit rezervaci na 
telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451. Další Re-
trokavárna bude v úterý 7. prosince. Podmínky pro její ko-
nání se budou řídit aktuálními opatřeními vyhlášenými 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky.

Středa 3. 11. • 16.30
Veřejné projednání – parčík  
U Dobráků        
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13
Místní Agenda 21 a Odbor životního prostředí Úřadu měst-
ské části Praha 13 vás srdečně zvou na veřejné projednání 
týkající se parčíku v ulici U Dobráků. Přijďte diskutovat a vy-
jádřit se k možným úpravám parku. Tématem bude vznik 
pěší komunikace, odpočinkové zóny s lavičkami, pískoviš-
těm a houpačkou a také výsadba rostlin a dřevin. Kapacita 
je z důvodu vládních nařízení omezena. Proto si rezervujte 
místo na e-mailu: marsalovaa@praha13.cz nebo na  
telefonním čísle 235 011 631.

Sobota 6. 11. • 10.00 – 16.00
Setkání Baltíků v Praze
FZŠ Trávníčkova 1744
TIB, z.s., pořádá další ročník soutěže v programování Se-
tkání Baltíků v Praze. V sobotu se koná finále soutěže o nej-
hezčí program naprogramovaný v dětském programovacím 
jazyku Baltík nebo Scratch. Uzávěrka přihlášek je 1. 11. 
2021. Prezentace jsou přístupné veřejnosti.  
Více na http://souteze.tib.cz.    

Středy 10. 11. a 24. 11. • 17.00 – 19.00
Aromaterapie nejen pro nevidomé – vůně proti 
smutku
Klubovna SONS, Vrchlického 887/74, Praha 5
Tvoření s Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou knih 
o bylinkách. Středa 10. 11. – Vůně pro uklidnění a proti 
smutku, jak souvisí prožívání emocí s plícemi. Výroba osobní 
inhalační tyčinky do kabelky + korálkování pro radost. 
Středa 24. 11. –  Vůně jehličnanů pro lepší dýchání – vý-
roba koupelové soli a zdobení skleničky. Program ve spolu-
práci s KC Vrchlická – SONS ČR (Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR, www.sons.cz) je vhodný 
i pro nevidomé a slabozraké. Vstupné je 150 Kč pro členy 
SONS, pro ostatní 250 Kč s výrobky a nápoji v ceně. Prosíme 
o potvrzení účasti formou SMS na tel. 775 690 806 nebo na 
majdas@volny.cz.

Čtvrtek 11. 11. • 16.00
Svatomartinské setkání 
Školní pozemek FZŠ Trávníčkova 
K hlavní programové části, kdy na školní pozemek přijede 
rytíř Martin na bílém koni, patří i pečení svatomartinských 
jablek, pití svatomartinského nealkoholického vína, dětské 
hry a další. V České republice je tento svátek spojen přede-
vším s příchodem zimy a prvního sněhu. K 11. listopadu se 
vztahují také zajímavé pranostiky a rčení. Nejznámější mar-
tinské přísloví uvádí, že v tento den obvykle napadne první 
sníh sezony, protože přijíždí Martin na bílém koni. Akci po-
řádají FZŠ Trávníčkova a ZŠ Mohylová.

Sobota 13. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Nové Butovice
Zveme vás na pohádku Za kůzlátky do pohádky, hraje sou-
bor Divadla Glans. Jednotné vstupné je 90 Kč (pokladna je 
otevřena hodinu před začátkem představení). Při vstupu do 
sálu se diváci musí řídit aktuálně platnými hygienickými 
předpisy. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 13. 11. • 15.00 – 18.00
Martinská cesta za světlem
Třebonický pivovar
Přijďte si vyrobit lampion a tmou projít cestu vyznačenou 
kouzelnými lucernami za Martinem na bílém koni. Občerst-
vení v restauraci pivovaru a prodej originálních dárků 
a knih. Jako host přijede spisovatelka a ilustrátorka dět-
ských knih Andrea Popprová se svými knížkami pro děti. 
Prosíme o nahlášení počtu dětí předem – SMS zašlete na 
tel. 775 690 806. Vstupné je 50 Kč pro každého účastníka 
programu a děti od 2 let.

Neděle 21. 11 • 10.00 – 17.00
Řebříčková neděle   
Harmonizační studio Osm, Praha 6
Celodenní prožitkový seminář pro ženy s bylinářkami Mag-
dalénou Dobromilou a Aromalenkou. Zveme vás na nedělní 

setkání s léčivým řebříčkem – králem ženských léčivek. Do-
zvíte se, jak s živými rostlinami komunikovat, jaké je posel-
ství řebříčku a jeho bílé barvy. Jaké jsou možnosti jeho 
léčivého působení nejen na ženské orgány, ale i ledviny 
a močové cesty. Objevíte další možnosti užívání řebříčku  
od čajů, koupelí, přes aromamasáže, hydrolát... Vytvoříte si 
vlastní bylinnou směs a vonný masážní olej. Přihlášení nej-
později do 15. 11. u Aromalenky, tel. 606 702 546. Více na 
www.dona-meduna.webnode.cz, www.studioosm.cz.

Čtvrtek 25. 11. • 15.00 
Mezigenerační deskové hry
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4
Máte rádi deskové hry? Přijďte se pobavit do naší pobočky 
v KD Mlejn. Je jedno, zda hru znáte nebo ne. Určitě si z naší 
pestré palety her vyberete. Akce, která bude probíhat dle 
platných hygienických nařízení, je pro všechny věkové kate-
gorie. Vstup zdarma. 

Sobota 27. 11. • 9.00 – 13.00
Adventní výtvarná dílna 
ZŠ Mohylová, Lužiny
Přijďte se naladit vánoční atmosférou do naší školy, kde si 
můžete vyrobit adventní věnce, svícny, dekorace a děti si 
mohou připravit originální dárečky pod stromeček. Přineste 
si jen ostrý nůž nebo nůžky, další výrobní materiál bude 
k dispozici na místě. Pro hladové či upracované bude připra-
vena kavárna s cukrovím, chlebíčky a s výborným gulášem. 
Těšíme se na vás.

Sobota 27. 11. • 9.00 – 13.00
Dvě šance v Trávě
FZŠ Trávníčkova 
Tradiční akce Dvě Šance je opět tady a to letos už po osmé! 
Jedná se o zábavný program pro všechny zvídavé děti, které 
se nebojí proniknout do tajů práce s počítačem a to pro-

KALENDÁŘ AKCÍ
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střednictvím různých zajímavých programů. Přemýšleli jste 
někdy nad tím, jak se vytváří počítačové hry, o programo-
vání jako takovém nebo o tom, jak to všechno v tom počí-
tači vlastně vzniká? Tak je tento program právě pro vás. 
Letos se ho můžete zúčastnit přímo u nás ve FZŠ Trávníčkova 
nebo i on-line z pohodlí domova! Stačí se přihlásit na 
workshopy přes stránky www.tib.cz a vybrat si jakýkoli 
z nabízených programů a pak už se jen 27. listopadu připojit 
a nechat se vším provést zkušenými lektory.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–16.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–16.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so–ne a svátky 
11.00–17.00.

Do neděle 31. 10.
Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě
Objevte rozdíl mezi jedem a lékem. V Ďáblově zahrádce mů-
žete obdivovat řadu rostlin, které jsou významnými zdroji 
léčiv a zároveň se při nevhodném dávkování nebo způsobu 
použití mohou stát nebezpečným jedem. 

Do neděle 31. 10.
Tajuplný dýňový podzim
Vstupte do tajuplného světa roztodivných tvarů a kouzel dý-
ňového podzimu. Ale pozor, musíte být ostražití! Ukrytá ta-
jemství často střeží strašidelní tvorové, kteří se vás budou 
snažit vlákat do svých nebezpečných pastí. Dovolte své 
představivosti rozehrát příběh u tajemných dýňových deko-
rací, které pro nás připraví Česká zahradnická akademie 
Mělník, a nechte se unést barevnými kombinacemi pod-
zimu. Užijte si nejbarevnější období roku plné zábavy a vý-
stav pro malé i velké. Nejen na děti čekají i hravá zastavení 
s dýňovou dámou a piškvorky. Seznámíte se i s různými 
druhy dýní – od těch nejmenších, jako je Baby Boo, až po  
ty největší, českou odrůdu Goliáš nebo gigantické dýně  
Atlantic Giant.

Neděle 31. 10. • 13.00 – 19.00
Halloween
Horní zahrada (změna oproti letem minulým) 
Nedělní halloweenské odpoledne je věnováno především 
dětem a rodinám s dětmi. Strašidelná atmosféra, příšerky, 
duchové a dýně, kam se podíváte. Malí i velcí návštěvníci si 
budou moci vyzkoušet dlabání a tvoření z dýní, nechat stra-
šidelně pomalovat obličej, užít si hudební vystoupení nebo 
si vyzkoušet lukostřelbu. Dýně bude možné zakoupit přímo 
na místě. Pro děti budou do setmění připraveny soutěže 
a záludné úkoly. Vyvrcholením akce bude lampionový prů-
vod podvečerní botanickou zahradou. S rozsvícenými dý-
němi se bude vyrážet v 18.00. Hrůzostrašné masky jsou 
vítány. 
Na tvoření si vezměte raději oblečení, které je možné si 
umazat, lžíci a nůž na dlabání. Občerstvení je zajištěno.

Do neděle 19. 12. 
Nedělní sklep 
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny 
a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. 
Botanická zahrada spravuje vinici od roku 1995 a navazuje 
na její 800 let dlouhou tradici. 

Pátek 5. 11. – pátek 17. 12.
Džungle, která nespí
Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tropický skle-
ník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do zvuků džun-
gle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodružnou cestu 
kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši průvodci pro 
vás připravili zajímavé putování horami i nížinami, při kte-
rém se vám bude tajit dech. Některé druhy rostlin rozkvétají 
v noci a omamně voní. Magicky nasvícený vodopád šumí 
a skleníkem se nese koncertování tropických žabek... 
Každá netradiční večerní prohlídka trvá přibližně jednu  
hodinu. Večerní skleník můžete navštívit v listopadu vždy 
v pátek od 17.30 a 18.30 hodin, v prosinci vždy v pátek od 
17.00 a 18.00 hodin. Večerní provázení skleníkem Fata Mor-
gana je třeba rezervovat.

Více informací o veškerých akcích a novinkách  
najdete na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz, 
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 8. 9. – neděle 5. 12. 
Výstava Jen tak jsem šel kolem – Petr Brukner
V galerii Czech Photo Centre si můžete prohlédnout fotogra-
fie umělce, který je především známý jako herec Divadla 
Járy Cimrmana. Petr Brukner je však všestranný. Jedním 
z jeho koníčků je fotografování, kterému se věnuje od dět-
ství. Výstavou Jen tak jsem šel kolem autor tak trochu bilan-
cuje svoji celoživotní fotografickou zálibu. Najdeme zde 
snímky z cyklů Ulice, Dílo člověka, Dílo přírody a Kamarádi ze 
zákulisí slavného divadla. 
„Ulice je divadlo, kde se odehrávají tisíce scén, které se ne-
budou nikdy opakovat. Je jen na mně, jak je zachytím, 
někdy to mohou být jedinečné okamžiky, jindy naprosto  
banální,“ vysvětluje Petr Brukner, proč fotí zejména všední 
život. 
Součástí výstavy je promítání dokumentárního filmu  
Život hledáčkem Petra Bruknera od Pavla Bartovského. 
Výstavu můžete navštívit: út–pá od 11.00 do 18.00,  
so–ne od 10.00 do 18.00. V pondělí je zavřeno.

Čtvrtek 14. 10. – neděle 14. 11.
Sean Gallup – reportážní fotografie 
Tato výstava zahajuje nový ročník soutěže Czech Press 
Photo. Zasedání zahraniční poroty soutěže Czech Press 
Photo je pravidelně doprovázeno výstavou jednoho z po-
rotců. Letos v galerii Czech Photo Centre představí své re-
portážní snímky Sean Gallup z Getty Images, který žije 
a pracuje v Německu, kde s týmem nezávislých fotografů 

zajišťuje zpravodajství a obrazové pokrytí pro Getty Images 
v Německu, Švýcarsku a v Rakousku. Výstava nabídne průřez 
jeho kariérou. Jeho fotografie se pravidelně objevují v mé-
diích po celém světě a vycházejí na titulních stránkách de-
níků a magazínů jako jsou například: Time, The New York 
Times, The Washington Post, Der Spiegel, Vanity Fair, The 
Guardian, The Independent a mnoha dalších.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 5. 11.
Cesta světel 2021 (DDM Stodůlky a Stodůlecký rybník)
Od 16 hodin výroba, cesta světel od 17 hodin. 

Přijďte si k nám vyrobit svoje světýlko a potom se vydat 
společně k rybníku, kde nás čeká světelná flotila kroužku 
Klubu lodních modelářů. Cestou se k nám přidají další svě-
týlka a vytvoříme dlouhý osvětlený pruh.

Rodina v akci
Pro každého se u nás něco najde! Jedenkrát v měsíci si mů-
žete vyzkoušet nové aktivity, přijít si zasportovat, zatančit 
nebo se něco nového naučit. Aktivity jsou vhodné pro děti 
i dospělé.

Sobota 6. 11. 
• Bodystyling – dospělí • 11.00 – 12.30 
Čeká nás důkladné zahřátí, posilování a příjemné závěrečné 
protažení. 
• Jóga – dospělí • 8.00 – 9.30 
Tentokrát se budeme věnovat ásanám podporujícím činnost 
čakry solar plexu.
• Keramická sobota 
Sobotní keramická tvoření pro děti a rodiče. 
Jednorázová sobotní akce. Poznáte základní techniky při 
práci s keramickou hlínou. Budete tvořit podle návrhů nebo 
si zvolíte téma k danému období – podzim.

Sobota 13. 11. 
• Věda Z – Legorobotika • 8.30 – 12.30 
Tentokrát se s Vědou Z vydáme do stanice techniků, kde si 
vyzkoušíme stavbu a programování robotů ze stavebnice 
Lego Mindstorms. Budeme se zabývat obecnou algoritmi-
zací a řešením nejrůznějších technických a konstrukčních 
problémů. Workshop je určen pro děti 1. stupně ZŠ. 
Workshopy budou probíhat v domě dětí, více na našem 
webu.

Neděle 14. 11. • 17.00
Koncert k 10. výročí dětského pěveckého sboru  
Stodůláček
Sál Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1 
Dům dětí a mládeže Stodůlky zve všechny hudební nad-
šence na koncert dětského pěveckého sboru Stodůláček, 
který slaví 10 let od svého založení. Během večera vystoupí 
přípravné a koncertní oddělení DPS Stodůláček, mužský 
sbor CH-TDŽ a vokální skupina Skandál! Vstupenky možno 
zakoupit od 18. 10. v recepci domu dětí, cena 150 Kč.

Pátek 26. 11. • 16.00 – 19.00
Zimní dílna
Zveme vás na Zimní dílnu, kde se můžete těšit na kouzelné 
putování prosincovými zvyky a obyčeji. Na této cestě po-
tkáte sv. Barboru, sv. Ambrože, sv. Lucii, sv. Mikuláše, anděly 
a jiné. Zažijete tvoření, vyrábění, zpívání, čtení...
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Pondělí 29. 11. • 18.00
Koncert hudebního oddělení
Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, Nové Město
Hudební oddělní Domu dětí a mládeže Stodůlky zve 
všechny milovníky hudby na koncert hudebního oddělení.   

Pátek 3. 12.
Čertovské odpoledne
Mikuláš se na vás těší, s čerty vaše hříchy řeší, andělíček  
přizvukuje, dárky pro vás opatruje. Nebojte se, milé děti, 
přijďte s námi dováděti! Těšit se můžete na výtvarnou díl-
ničku, pro odvážnější návštěvu pekla, ale především na na-
dílku od Mikuláše a andílka. Pro děti od cca 2 do 9 let.

Více informací na www.ddmstodulky.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

Herna je otevřena po – čt od 9.00 do 12.00. Běžné vstupné 
je 80 Kč pro rodinu na dopoledne.

Pondělí 8. 11. 
Lampionový průvod
Sraz v 17.30 hod. před vchodem do RC Rybičky (s vlastním 
lampionkem). Společná cesta se světélky směrem do Cent-
rálního parku, kde nás bude čekat malé překvapení.

Sobota 27. 11. • 13.00 – 16.00
Adventní dílna pro dospělé v prostorách RC Rybičky
Nutné se přihlásit na rybicky.13ka@volny.cz. Materiál  
zajištěn. Více informací na našem webu.

Pondělky a úterky –tématem měsíce jsou zvířátka –  
říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka..

Středy – 9.30 – cvičení pro děti (s doprovodem dospělého), 
10.30 – výtvarné tvoření pro děti.

Čtvrtky – 9.30 angličtina pro děti, 10.30 konverzační 
 angličtina pro dospělé, 10.30 výtvarné tvoření pro děti.

Více o nás a programu se dozvíte na webu
rybicky.13ka.cz. 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 
U KOSTELA SV. JAKUBA ST.  
VE STODŮLKÁCH
Kovářova 21, Stodůlky 

Středa 3. 11.
Přednáška o posmrtném životě
Od 19.30 v Komunitním centru sv. Prokopa. Přednášku  
můžete sledovat i on-line (možnost připojení bude na 
www.farnoststodulky.cz) Příležitost pro ty, kteří chodí pra-
videlně do kostela i pro ty, kteří se zas až tak často do kostela 
nedostanou, zamyslet se nad životem po smrti z pohledu 
 katolické církve. Přednášejícím bude P. Václav Šustr.

Sobota 6. 11. 
Bazar dětského oblečení 
Letošní podzimní bazar dětského zimního oblečení se bude 
konat od 9.00 do 14.00 v Komunitním centru sv. Prokopa  
na Slunečním náměstí. 

Sobota 6. 11. 
Mše sv. na stodůleckém hřbitově 
V rámci týdne modliteb za zesnulé bude v 16.00 sloužena 
mše svatá u kaple na hřbitově ve Stodůlkách. Večerní mše 
v 18.00 s nedělní platností zůstává beze změny.

Neděle 7. 11.
Mozartovo Requiem
Koncert Mozartova Requiem provede komorní soubor 
Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccola cora pod 
taktovkou Marka Valáška – 16.00 v kostele sv. Prokopa. 

Čtvrtek 18. 11.
Vernisáž výstavy Věra Kubík – Kdolská a hosté
Ve dnech 18. 11. až 31. 12. můžete přijmout naše srdečné 
pozvání na prodejní výstavu obrazů Věry Kubík – Kdolské 
a jejích hostů Karla Adama a Petra Parláska. 
Zahájení výstavy se bude konat ve čtvrtek 18. 11. v 18.00 
v sále Komunitního centra sv. Prokopa, V Hůrkách 8, Nové 
Butovice. Úvodní slovo pronese Dušan Sedláček. Výstava 
bude přístupná v pondělí, úterý a ve středu od 9.00 do 
17.00, v neděli před a po bohoslužbách.

Úterý 23. 11.
Tvůrčí dílna pro seniory – adventní floristika
V 11.00 začíná v Komunitním centru sv. Prokopa tvůrčí dílna 
pro všechny šikovné seniorky. Budou mít možnost uvázat  
si adventní věnec. Veškeré potřeby budou připraveny. Akci 
pořádáme ve spolupráci s městskou částí Prahy 13. Počet 
míst je omezený, svoji účast nahlaste na tel. 235 011 625 
u paní Bohuslavy Bernertové nebo na tel. 235 011 451 
u paní Zuzany Kraljové.

Středa 24. 11.
Červená středa
Na připomínku pronásledování křesťanů bude červeně na-
svícen kostel sv. Jakuba St. i kostel sv. Prokopa. Je možné 
přijít ve večerních hodinách k individuální modlitbě a zapá-
lit svíčku. Bližší informace na našem webu.

Neděle 28. 11. 
Požehnání adventních věnců 
Žehnání věnců proběhne 1. adventní neděli při všech boho-
službách v kostele sv. Jakuba St. i v kostele sv. Prokopa.

Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V listopadu je otevírací doba od 9.00 do 16.00.  
Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací 
doby.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech. 
Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější a odhalte  
zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými zvířaty  
doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý den – stačí 
si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí.

Výstavy
• Galerie Gočárovy domy – Zoo pro hlavní město

•  Terasa před Vzdělávacím centrem – Milníky z historie  
Zoo Praha 

• Jurta – Koně Převalského na Dívčích hradech

Sobota 6. 11.
Diwali – svátek světel
Oblíbený večerní lampionový průvod připomene indický 
hinduistický svátek světel Diwali. 16.30 – 16.55 Sraz  
účastníků průvodu u Vzdělávacího centra. 
Vstup pro návštěvníky s lampionem za 1 Kč (od 16.00). 

Čtvrtek 11. 11. • 17.00
Minulost a budoucnost chovu nosorožců v Zoo Praha
Ve Vzdělávacím centru bude kurátor savců hovořit o historii 
chovu nosorožců a plánu jejich chovu v Zoo Praha. 
Cena přednášky je 50 Kč/osoba (děti do 3 let zdarma).

Sobota 13. 11.
Velké oslavy u lidoopů
Slavný gorilí samec Richard oslaví jubilejní 30. narozeniny 
a na mladého samečka orangutana Pustakawana čeká jeho 
první oslava. Přijďte s námi oslavit jejich životní milníky! Vy-
tvořte jejich narozeninové portréty a soutěžte o hodnotné 
ceny. 

Sobota 20. a neděle 28. 11. • 11.00 – 14.00
Tradiční adventní dílna v Zoo Praha
Dílny jsou zaměřené na výrobu vlastních adventních věnců 
a vánočních dekorací. Z kapacitních důvodů je nutné se pře-
dem objednat na kontakt@zoopraha.cz. Poplatek za dílny 
180 Kč (nezahrnuje vstupné do zoologické zahrady).

Neděle 21. 11. • 10.00 do 16.00
Den chovatelů želv
Tradiční cyklus přednášek a chovatelská poradna – ve Vzdě-
lávacím centru. Program dne bude doplněn v návaznosti  
na aktuální situaci.

Neděle 28. 11. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
•  10.30 – 16.30 Ukázky výroby skleněných ozdobiček od 

firmy Urbanglass
•  16.30 Průvod ke stromečku vánočně nasvícenou cestou. 

Vyrážíme od Vzdělávacího centra.
•  16.50 Začínáme u vánočního stromečku hudebním vy-

stoupen Dětského pěveckého sboru Osmikvítek, násle-
dovat bude proslov ředitele Zoo Praha Miroslava Bobka 
a rozsvícení vánočního stromečku. 
Od 15.30 bude vstup pro návštěvníky za symbolickou 1 Kč.

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Eva Černá
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INZERCE

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu ŠKODA FABIA: 
5,0–6,0 l/100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto
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Máte rádi komiksové superhrdiny a pohádkové po-
stavy? V Galerii ocelových figurín si určitě najdete své 
oblíbence. Ocelové, ručně vyráběné exponáty z recyk-
lovaných kovových částí vás vtáhnou do kouzelného 
světa dobrodružství. Exponáty jsou inspirovány po-
hádkovým světem, sci-fi filmy, komiksy, videohrami, 
ale také luxusními automobily. Můžete jich najít víc 
než sto. Se všemi se můžete vyfotit, dotýkat se jich  
a užít si s nimi interaktivní zážitek. Uvidíte zde napří-
klad figurínu inspirovanou Hulkem, ten má na sobě 
pouze malé matičky. Asi tak ...TAJENKA.  
Přijďte se přesvědčit. Více informací získáte na www.galerieocelovychfigurin.cz. 

Křížovka pro děti: 11. listopadu slaví svátek Martin. Význam jeho jména se dá vyložit 
také jako ...TAJENKA 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 13, 158 00 Praha 13  
nebo na e-mail: soutez@praha13.cz. Výherci budou informováni o termínu vyzvednutí výhry e-mailem nebo dopisem.

Správná odpověď z října:
Křížovka – ŘÍJEN VELMI ZELENÝ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Emili Boledovičová, Stodůlky
v hodnotě 300 Kč – Olívie Marešová, Luka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Dobrina Bartáková, Praha 5 
Lenka Nišandžić, Stodůlky
Tereza Škaláková, Velká Ohrada

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Dana Křičková, Stodůlky
Květoslava Hynštová, 
Marián Majtán, Stodůlky

Soutěžní otázky na listopad:
1) Na co je zaměřena akce v Botanické zahradě Praha s názvem Džungle nikdy nespí?
2) Jak dlouhá trať byla připravena pro běžce v rámci akce Barvám neutečeš?
3) Kdy a kde proběhla slavnostní promoce psích absolventů akademie Helppes?

Správné odpovědi na říjnové otázky:
1) Procházka Centrálním parkem se uskutečnila 6. října.
2) Nové hřiště najdete ve vnitrobloku Dominova-Blattného.
3) Ve Spolkovém domě proběhla Retro diskotéka.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Lucie Vyškovská, Praha 5; Josef Tichý, Nové Butovice 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Říjnová tajenka: OD ŠKOLKY AŽ PO STŘEDNÍ ŠKOLU
Výherci: Zdeněk Ohlídal, Praha 5; Kateřina Teplá, Stodůlky; Klaudia Bulavčáková,  
                   Praha 5 

Připravila Petra Fořtová
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
• Zdarma vypracujeme studii ekonomické návratnosti plynové kotelny

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

 

CENTRUM VELKÁ OHRADA  
– Váš dobrý soused!

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Obchody   Supermarket 
 Albert    Pepco   Papírnictví 

 Optika Vyskočilová  Květiny  
Jitka   Vinotéka    smíšené 
zboží David  drogerie Teta 
Služby   salon Miamor 

 cestovní kancelář Toprague 
  Generali  Česká pojišťovna 
 zámečnická  pohotovost 

Restaurace a  občerstvení 
  YumiTime   Tankovna
  Terasy restaurant   bar 

 Fantazie  Gyros  Delu Cake 
 Opočenská zmrzlina

PRUSÍKOVA 2577/16, PRAHA 5 - STODŮLKY  CENTRUM VELKÁ OHRADA �
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