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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
souhlasila
s předložením žádostí na poskytnutí dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném 
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2022 na akce:
1) výstavba parkovacího domu
2) výměna oken a dveří ve dvou mateřských školách
3) revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova

vzala na vědomí
protokoly z jednání hodnotící komise vztahující se k podlimitní veřejné zakázce na 
stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem Výměna výplní 
otvorů v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského
a schválila
•  vyloučení dodavatele BBP Stavby, s.r.o., (IČO 03875199) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dodava-
tele METALL QUATRO, spol. s r.o., (IČO 61538213) dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona  
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

•  výběr dodavatele Z&D stavební společnost, spol. s r.o., (IČO 45244618) dle § 122  
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších před-
pisů, jelikož předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku a prokázal splnění podmínek 
účasti v zadávacím řízení

•  smlouvu o dílo dle nabídky vybraného dodavatele Z&D stavební společnost, spol. s r.o. 
(IČO 45244618)

schválila
neuplatnění inflačního koeficientu stanoveného ČSÚ ve výši 3,8 % u všech smluvních 
vztahů s inflační doložkou uzavřených s městskou částí Praha 13, zejména u smluv na 
pronájem pozemků, ploch, budov, smluv na pronájem prostorů sloužících podnikání, 
bytů zvláštního určení a garážového stání k těmto bytům, bytů se smluvním nájemným, 
smluv o ubytování aj.

vzala na vědomí
sdělení ředitelky Mateřské školy U Stromu, Praha 13, Ovčí hájek 2174, p.o.,  
Mgr. Kláry Holáskové o vzdání se funkce ředitelky školy ke dni 31. 1. 2022

jmenovala
Mgr. Jozefu Takáčovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy U Stromu, 
Praha 13, Ovčí hájek 2174, příspěvkové organizace, na dobu určitou (do data jmenování 
ředitele/ředitelky této školy na základě vyhlášeného konkurzního řízení) s účinností  
od 1. 2. 2022 v souladu s § 166 odst. 10 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)  
v platném znění

schválila
•  poskytnutí dotace pro Taekwondo WTF klub Praha, z.s., ve výši 50 000 Kč
• návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila
a vyhlásila programy a podmínky pro udělení dotací v oblasti kultury, sportu a využití 
volného času pro rok 2022

souhlasila
s uzavřením Dohody o zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí  
s místem trvalého pobytu na území obce Chrášťany (okr. Praha-západ) od školního  
roku 2022/23

souhlasila
s předloženým návrhem nařízení, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží 
a poskytování služeb v energetických odvětvích a k předloženému návrhu nařízení 
neuplatnila žádné připomínky
  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

Zápis do mateřských škol 
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu vzdělávání  
byl pro školní rok 2022/2023 stanoven na úterý 3. května od 13 do 17 hodin. 
Školským obvodem pro všechny mateřské školy MČ Praha 13 je celé území městské 
části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské školy MČ Praha 13 jsou spádové.  
Dítě s místem trvalého pobytu v Praze 13 má při přijímání přednost.
Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání mají zákonní zástupci, jejichž  
dítě do začátku školního roku dovrší 5 let. Podrobnější informace včetně možnosti 
předem si vyplnit potřebné dokumenty je možné získat na internetových stránkách 
jednotlivých mateřských škol.

Zápis do prvních tříd 
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 2022/2023  
byl stanoven na čtvrtek 7. dubna od 13.00 do 18.00 hodin a na pátek 8. dubna 
od 13.00 do 17.00 hodin. 
Aplikace pro přihlašování dětí bude v základních školách zpřístupněna přibližně dva 
týdny předem. S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci prosíme rodiče, aby 
sledovali opatření v jednotlivých školních zařízeních.  Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, pro žáky  
s mentálním postižením nebo žáky s více vadami, kdy jedno z postižení je mentální 
(např. autismus a mentální postižení) se koná jednotlivě ve dnech 4. až 7. dubna,  
11. a 12. dubna 2022 v odpoledních hodinách. Přesný den a hodinu zápisu si rezer-
vujte na adrese: https://zsluziny.reservando.cz.
Termín si lze domluvit také telefonicky u ředitelky školy: tel. 235 522 156.
K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující posouzení 
SPC nebo PPP (případně rozsudek o svěření dítěte do péče). Pro bližší seznámení 
s naší školou využijte Den otevřených dveří 16. března od 8 do 11.40 hod.
 Věra Kozohorská, ředitelka školy

Řidičské průkazy
Standardní lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je 20 dnů. V Praze tuto 
agendu zajišťuje výhradně Magistrát hl. m. Prahy. Žadatelé musí navštívit Odbor 
dopravně správních činností Magistrátu hl. m. Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, 
Praha 4 (administrativní budova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. 
K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet  
(www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových možností.  -red-

Uzavírka hlavní přistávací a vzletové dráhy
V období od 28. 3. do 1. 7. bude uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24, 
veškerý letecký provoz bude v obou směrech probíhat na vedlejší dráhu 12/30,  
a to včetně nočního provozu.  Také letos využije Letiště Václava Havla Praha menší  
letecký provoz pro nezbytné úpravy a údržbu hlavní dráhy, které často souvisí s novou 
legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). 
Směr provozu (odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý na aktuálních meteoro-
logických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od Prahy 
a vzlet na Kladno. Hana van der Hoeven, Letiště Praha 

Mimořádná odstávka provozu datové sítě
Česká pošta, s.p., připravuje mimořádnou odstávku provozu datové sítě, v rámci které 
dojde k souvislému výpadku služeb, kdy budou nedostupné veškeré centrální systémy 
a síť České pošty. Odstávka provozu datové sítě je zcela mimořádná a týká se poboček 
České pošty, s.p., Archeologická 2256/1, Sluneční náměstí 2567/8, Hábova 1516/3 
a Radlická 520/117. Odstávka se uskuteční od soboty 19. 3. od 8.00 hodin do neděle 
20. 3. do 22.00 hodin. Dojde k souvislému výpadku služeb, provozovna tak bude  
v off-line režimu a bude znemožněno provádění veškerých služeb.   –red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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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
Vážení čtenáři,
máte před sebou STOP na měsíc, ve kterém by podle kalendáře mělo začínat jaro. A proto 
jsme dali na obálku fotografii krásně rozkvetlé čemeřice – královny zahrad, která dokáže 
rozkvést i v zimě. Půjde po letních prázdninách vaše dítě do mateřské nebo základní školy? 
Pak by pro vás mohly být užitečné informace ve Sdělení úřadu a městské části na straně dvě. 
Školám, i když z trošku jiného úhlu pohledu, se věnuje v Přímé lince také starosta David 
Vodrážka. V Kaleidoskopu si můžete přečíst například o výstavě dvanácti vzácných 
velkoformátových fotografií Matěje Derecka Harda, která byla v únoru k vidění v atriu 
radnice nebo o jubilejním 10. ročníku volejbalového turnaje Veterán Cup Stodůlky 2022. 
Jistě mi dáte za pravdu v tom, že mezi nejnavštěvovanější místa naší metropole patří 
zoologická zahrada, která v sobotu 26. března slavnostně zahájí svou devadesátou první 
sezonu. O tom, jaká byla ta jubilejní – devadesátá, a co pro nás chystá na letošní rok, jsme si 
povídali s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem. Rádi se touláte se STOPem? Pak přijměte 
pozvání Marty Kravčíkové a vydejte se na zhruba patnáctikilometrovou vycházku Známými 
místy v okolí našeho bydliště. Odstraníme-li háček v názvu pražské čtvrti, získáme název 
části města Plzně. Malebná obec Malesice by možná zůstala zajímavou jen díky svému 
zámečku, kdyby se v ní 14. března 1871 nenarodil Josef Povondra. Tak začíná březnová 
rubrika Stalo se. A kdo byl tento muž, o kterém autorka Andrea Říčková píše? To se dočtete 
na straně 20. 
Za celou redakci vám přeji příjemné očekávání příchodu jara, ženám k jejich svátku hodně 
úcty a lásky a všem příjemné čtení.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, opatření, která nás 
omezovala poslední dva roky, se 
rozvolnila, jak se to projeví v naší 
městské části? 
Stejně jako většina obyvatel s ra-
dostí vítám po dvou letech fakt, 
že jaro začíná bez opatření a život 
se vrací do normálních kolejí. Za-
hájili jsme nejen investiční pro-
jekty, ale samozřejmě také mnoho 
veřejných akcí, o které nás covid 
v loňském roce připravil. Spor-
tovní kluby, kulturní spolky, a zá-
jmové organizace i seniorské 
kluby mají naši plnou podporu. 

Akce pro veřejnost symbolicky 
odstartoval tradiční masopust 
v Kulturním domě Mlejn, kde 
měli návštěvníci všech věkových 
kategorií k dispozici několika-
denní maraton nejrůznější zá-
bavy. Touto cestou děkuji všem 
ve Mlejně, kteří se na organizaci 
podíleli. Březnový kalendář se 
začíná plnit sportovními, kultur-
ními i vzdělávacími aktivitami, 
které se v naší městské části 
uskuteční. Také na radnici se vrá-

tila klasická slavnostní setkání, 
například vítání občánků, která 
byla poslední roky velmi ome-
zená. Už se také moc těším na 
osobní setkání s místními jubi-
lanty, která žádný dopis ani 
 on-line hovor nenahradí. Čekají 
nás různé akce nejen v Centrál-
ním parku a na Slunečním ná-
městí. Připravujeme Bezpečnou 
třináctku, čarodějnice, psí den 
a mnoho dalších. Také naše školy 
a školky jsou již připraveny na 

tradiční zápisy za osobní účasti 
dětí i rodičů, takže si tento slav-
nostní den užijí v klasické po-
době. Věřím, že letošní jaro bude 
po dvou letech opět plné příjem-
ných setkání a radosti.

Blíží se zápis do základních škol. 
Jaké jsou kapacity jednotlivých 
škol a podle čeho vybírat?
Celé území Prahy 13 je tzv. spá-
dové, tedy ani děti, ani rodiče 
s trvalým bydlištěm na třináctce 
se nemusejí bát, že by museli da-
leko dojíždět. Deset základních 
škol nabízí dostatečnou kapacitu 
pro všechny prvňáčky, kteří se do 
škol připravují a věřím, že i těší. 
Výjimečně se stane, že se nepo-
daří dítě umístit do školy, kterou 
rodiče vyberou, ale k dispozici je 
hned druhá nejbližší. Rád bych 
rodiče touto cestou ujistil, že 
všechny děti z Prahy 13 mají 
místo ve školní lavici jisté. Kva-
lita základních škol je na velmi 
vysoké úrovni, minulý měsíc byly 
tři z deseti základních škol oce-

něny prestižními mezinárodními 
certifikáty (ZŠ Janského, ZŠ 
Mohylová a FZŠ Trávníčkova) 
a je více než na místě všem podě-
kovat. Školská zařízení si během 
covidových měsíců prošla velmi 
těžkým testem a všechno zvládla. 
Držím palce, ať se i ve školách 
a školkách vrací provoz k nor-
málu bez komplikací a na pozi-
tivní vlně (v původním slova 
smyslu ☺).

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: 14. 3. 2022  Distribuce: 1.–8. 4. 2022

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



BŘEZEN 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2274

Osobám se zdravotním 
postižením slouží Bezba doprava

V loňském roce se i občané naší městské části 
zapojili do soutěže o nový název dopravy pro 
osoby se zdravotním postižením. Vyhrál název 
Bezba doprava. 

Pro usnadnění přepravy držitelů průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým  
pobytem v Praze nabízí hl. m. Praha několik let službu mikrobusů  
na objednání. Ta je ročně dotována více než 50 miliony z veřejných 
prostředků. Po jedenácti letech bylo třeba službu přesněji definovat, 
modernizovat, rozšířit nabídku i kapacitu.

Od 1. ledna 2022 proto přepravu zajišťují dva noví poskytovatelé – 
Vega Tour, s.r.o., s devatenácti vozidly pro speciální dopravu bez asis-
tence a Lutan, s.r.o., s šestnácti vozidly pro speciální dopravu (z toho  
10 s možností využití dopravního asistenta). Nyní je tedy v provozu  
35 speciálně upravených vozidel tří velikostních kategorií. Současně 
došlo ke zřízení centrálního dispečinku, který vozidla a jízdy koordi-
nuje na základě předchozí registrace klienta. To vše nově pod značkou 
Bezba doprava.

Jízdy, kdy je počáteční i koncový bod na území hl. m. Prahy, jsou  
pro dospělého za 50 Kč, pro dítě za 30 Kč. Součástí ceny je i nástupní 
taxa 10 Kč. K objednání je možné využít objednávkový formulář na 
www.bezba.cz, bezbadoprava@ropid.cz, tel. 234 705 572.

Díky intenzivním jednáním, kterých se účastnilo i vedení naší měst-
ské části, se podařilo od 1. ledna 2022 tuto službu zajistit i občanům 
Středočeského kraje s bydlištěm v příměstských obcích za Prahou leží-
cích v 1. vnějším tarifním pásmu. Podmínkou je, aby začátek nebo ko-
nec jízdy byl na území, které obsluhuje Bezba doprava. Dospělý zaplatí 
70 Kč a dítě 40 Kč. Součástí ceny je i nástupní taxa 10 Kč.

 Aneta Ečeková Maršálová

Připravujeme unikátní výstavu 
o historii sportu v Praze 13, 
zapojte se!
Radnice Prahy 13 připravuje velkou výstavu o bohaté historii míst-
ního sportu. Již dlouhá desetiletí zde působí mnoho sportovních 
klubů i sokolská organizace sdružující tisíce sportovců, z nichž mnozí 
dosáhli ve sportovním světě skvělých výsledků.

Pokud máte doma dobové fotografie, členské průkazy, diplomy 
z významných utkání nebo závodů, tipy na zajímavé historické spor-
tovní události, neváhejte a zapojte se do příprav. Stačí do 15. dubna 
zavolat nebo napsat na e-mail pana Bohdana Pardubického –  
pardubickyb@praha13.cz, tel. 235 011 210. Lucie Steinerová

Veřejné projednání na téma 
„Parčík U Dobráků“
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 a místní 
Agenda 21 vás srdečně zvou na 2. Veřejné projednání týkající se zá-
měru možných úprav parčíku, které se uskuteční 15. března od 16.30 
hodin přímo v ulici U Dobráků. 

Setkání bude navazovat na závěry plynoucí z požadavků účastníků 
1. Veřejného projednání, které se uskutečnilo 3. listopadu loňského 
roku. Přijďte i tentokrát diskutovat a osobně se vyjádřit k možným 
úpravám parku. Za MA 21 Aneta Ečeková Maršálová

Startuje pilotní projekt
V naší městské části startuje za-
čátkem měsíce března nová 
služba pro občany – sběr jedlých 
olejů a tuků. Na vybraných ve-
řejných stanovištích separova-
ného sběru odpadů se objeví 
nová nádoba s fialovým víkem. 
Do nádoby je možné odložit 
pevně uzavřené plastové láhve 
s použitým jedlým tukem a ole-
jem. Jedná se o pilotní projekt. 
Pokud se osvědčí, budou nádoby 
k dispozici postupně na více sta-
novištích. Oleje a tuky nepatří 
do kanalizace, tu extrémně zne-
čišťují a ničí čistící technologie. 
Nové nádoby nejsou určeny na 
použité průmyslové tuky a oleje, 
ty patří do nebezpečného od-
padu. Za OŽP Dana Céová

Světový den ústního 
zdraví
Od roku 2008 se každoročně 20. března slaví Světový den ústního 
zdraví. Je organizován Světovou dentální federací (FDI). U nás je 
podporován Českou stomatologickou komorou ve spolupráci s Aso-
ciací dentálních hygienistek, Sdružením studentů stomatologie,  
výukovými programy a významnými partnery, kteří se angažují 
v osvětě ústního zdraví. 

Městská část Praha 13 a místní Agenda 21 si vás dovolují pozvat  
na louku před Úřadem městské části Praha 13, Sluneční náměstí, kde 
bude v pondělí 21. března od 8.00 do 17.00 Světový den ústního 
zdraví probíhat. Cílem akce je připomenout význam ústního zdraví 
a celosvětově zlepšit povědomí o významu ústní hygieny při prevenci 
onemocnění dutiny ústní a to v každém věku. Akce, která bude  
doplněna soutěžemi o ceny, se koná pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky, místostarostky Marcely Plesníkové a radní Anety Ečekové 
Maršálové. -red-

Vyhlášení soutěže O nejhezčí 
velikonoční přání
Místní Agenda 21 vyhlašuje soutěž O nejhezčí velikonoční přání ur-
čenou pro všechny věkové kategorie občanů trvale bydlící v Praze 13. 
Velikonočním přáním se rozumí kresba, básnička či výrobek s temati-
kou jara a Velikonoc. Každé dílo odevzdané do soutěže musí být ori-
ginálem (je zakázáno zasílat kopie prací jiných autorů).

Vaše soutěžní díla označená jménem, telefonním číslem či e-mailo-
vou adresou a doplněná věkem tvůrce je nutné odevzdat v termínu  
od 1. do 31. března do boxu s označením „Velikonoční přání – soutěž“ 
u informací v přízemí radnice Prahy 13.

Všechny soutěžní práce budou vystaveny v atriu radnice a třináct 
nejzdařilejších bude při vernisáži výstavy oceněno. 

Odevzdáním soutěžního díla autor souhlasí s použitím pro účely 
MČ Praha 13. Za MA 21 Aneta Ečeková Maršálová

INFORMACE Z RADNICE



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2022 5

TÉMA STOPU

Předjarní vítr roznáší odpadky, ohrožuje i stromy
Stalo se už hezkou tradicí společně s místními obyvateli uklízet Pra- 
hu 13 po zimě, vánočních a novoročních oslavách... Ruku v ruce 
s oslavami jdou přeplňované kontejnery obalovým materiálem, ze kte-
rých vítr roznáší odpadky do okolí našeho bydliště. Ty se válí všude – 
na veřejných prostranstvích, okolo komunikací, trafostanic, jsou 
zachyceny v keřích a na stromech, jsou zkrátka všude a hyzdí naše 
společné životní prostředí. A nejinak tomu bylo i letos, takže jsme se 
opět společně přidali k akci Ukliďme svět, Ukliďme Česko, Ukliďme 

Prahu 13. Hlavní 
úklidový den pro le-
tošní jarní akci je plá-
nován na 26. března. 
Není však problém  
se k úklidu připojit 
i v jiném termínu. 
Těžištěm této dobro-
volnické akce jsou 
lidé, kteří zorganizují 
společný úklid ve 
zvolené lokalitě a za-
registrují se. Pracov-
níci Úřadu městské 
části Praha 13 akci 

opět podpoří. Organizátoři zaregistrovaných skupin z podniků, ob-
čanských spolků, společností vlastníků, škol apod. se mohou předem 
hlásit na odboru životního prostředí u Dany Céové, ceovad@praha13.cz,  
tel. 235 011 474. V případě zájmu vám rádi pomůžeme vytipovat 
vhodnou lokalitu k úklidu, po dohodě poskytneme pytle a rukavice. 
Po úklidu zajistíme odvoz pytlů se sebraným odpadem z domluve-
ného prostranství. Budeme moc rádi, když nám po akci zašlete e-mail, 
ve kterém uvedete, kolik lidí se úklidu zúčastnilo, kde probíhal, jak se 
jmenovala vaše skupina, kolik odpadu se sebralo, případně připojíte 
fotku a na mapě vyznačíte místo, kde se nachází pytle připravené 
k odvozu. Informace, které nám zašlete, pak použijeme s vaším svole-
ním v článku na webu a v časopise STOP. Děkujeme všem zdejším 
skupinám, které se spolu s námi už řadu let do jarního úklidu zapojují. 
Vážíme si dobrovolníků, kteří vždy ve svém volném čase vysbírají ob-
rovské množství odpadků, pomáhají nám s likvidací černých skládek 
a šetří tak nemalou část finančních prostředků každoročně vynaklá- 
daných na úklidy veřejných prostranství z rozpočtu městské části.  
Doufáme, že covid je za námi, přesto doporučujeme dodržování bez-
pečnosti při práci a také respektování potřebných hygienických opat-
ření i při dobrovolnických úklidech, aby nedocházelo k úrazům nebo 
případnému šíření nemocí. Při úklidových akcích je vhodné volit ne-
promokavé rukavice, pevnou obuv a starší oblečení, je vhodné vybavit 
se také dezinfekčním přípravkem na očištění rukou.

Kromě běžných úklidů veřejných prostranství, které probíhají tři-
krát týdně, se Praha 13 opět připojí k organizacím, které provádějí 
vlastní jarní celoplošný úklid černých skládek na místech často velmi 
nepřístupných. 

Vítr neroznáší jen odpadky, které se mnohdy stanou nevítanou „ozdo-
bou“ stromů, ale často na nich napáchá i nenapravitelné škody. Jednou 
z „obětí“ silného větru by se pravděpodobně stala i vzrostlá smuteční 
vrba u sportoviště v Centrálním parku. V takto zalidněném urbanizo-
vaném prostředí mohou stromy svým pádem ohrozit majetek nebo 
dokonce zdraví a bezpečnost obyvatel. 

Pravidelní návštěvníci parku zmíněnou vrbu dobře znali, protože 
patřila k jeho dominantám. Tento letitý strom, jehož větve se skláněly 
nad hlavní cestou, byl starší než park sám a k tomu místu neodmysli-
telně patřil. Při pravidelné obhlídce v parku se zahradníkem ze správ-
covské firmy a s kolegyněmi z odboru životního prostření jsme si 
všimli, že je přímo nad cestou jedna z hlavních kosterních větví po-
délně prasklá a kmen vykazuje známky vysokého stupně poškození 
hnilobou. Bylo zřejmé, že bez-
pečnost návštěvníků parku je 
bezprostředně ohrožena. Hned 
na místě jsme společně došli 
k jedinému možnému řešení – 
dřevina je vysoce riziková a je 
třeba ji co nejdříve pokácet. 
Kdybychom tak neučinili, 
mohlo by dojít k odlomení 
silné větve nebo k pádu celého 
stromu. Takové zásahy nás vždy 
mrzí. Ale naše zodpovědnost 
občanům je vždy na prvním 
místě. Dřeviny v naší správě ne-
smí být v žádném případě pro 
lidi rizikem. Občané se nás 
často ptají, proč kácíme strom, 
když pařez se zdá být na řezu 
zdravý? To se stalo i v tomto 
případě. Ne vždy zasahuje hni-
loba z kmene až do kořenů. 
Houbová choroba může strom napadnout na různých místech. Větši-
nou se do něj dostane přes různá poranění nebo rány po řezech. Těch 
na starých stromech najdete nespočet. Pokud je dřevina napadena přes 
poraněné kořeny, je ohrožena její stabilita od spodu a hniloba se větši-
nou na pařezu vizuálně projeví. Pokud však patogen vstoupí do těla 
dřeviny výše, tedy na kmeni nebo dokonce v kosterních tlustých vět-
vích vysoko v koruně, houba jej stravuje postupně, dřevo křehne 
a mění se v měkkou hnilobnou hmotu. Po uříznutí takového stromu 
pařez může vypadat zcela zdravě, protože houba jej ještě nestačila za-
sáhnout. Při rozsáhlém napadení stromu houbou stačí silný náraz vě-
tru a strom se poláme nebo vyvrátí. Tato vrba byla houbou už silně 
zasažena, navíc měla prasklou větev přímo nad cestou. Vrby jsou 
stromy krátkověké. Mají však vysokou životaschopnost, které lze  
někdy využít k zapěstování nového jedince z pařezu. O to se pokusíme 
i v případě této vrby. Dana Céová
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Putovní výstava s názvem  
Ne! v přírodě
V atriu radnice bylo od 9. do 25. února vystaveno dvanáct vzácných 
velkoformátových fotografií Matěje Derecka Harda. Jedná se o osvě-
tovou kampaň, která si klade za cíl poukázat na to, co nedělat v měst-
ské přírodě. Nevhodné chování návštěvníků v pražských lesích a par- 
cích se zejména v posledních letech šíří jako lavina. Velmi působivé 

fotografie proto poukazují na pal-
čivá témata znečišťování přírody 
odpadky, dotýkání se mláďat volně 
žijících živočichů, vypouštění 
splašků do vodních toků, rozdělá-
vání ohňů, ohrožování ostrým 
světlem nebo hlukem a mnoho 
dalších nevhodných činností. 
K přírodě nešetrné chování na ne-
přehlédnutelných snímcích ná-
zorně představuje hned celá řada 
známých osobností, jako jsou zpě-
vák a tanečník Jiří Korn, herečka 

Dagmar Havlová, zpěvák Ben Cristovao, šéfkuchař Přemek Forejt, 
sportovci David Svoboda, Eva Samková a mnoho dalších. Těší nás,  
že Praha 13 je první městskou částí, které tuto pozoruhodnou výstavu 
konanou pod záštitou místostarostky pro životní prostředí Marcely 
Plesníkové kolegové z Magistrátu hl. m. Prahy zapůjčili. Více o pro-
jektu včetně samotných fotografií naleznete na www.nevprirode.cz.
 Eva Beránková

Dům dětí je místem, kde se stále 
něco děje
Předjarní a jarní akce i aktivity se v Domě dětí a mládeže Stodůlky 
rozběhly naplno. Například se konala únorová Rodina v akci s celo-
denním programem. V keramické dílně děti a rodiče modelovali 
z hlíny masky, tatínkové se svými ratolestmi měli možnost seznámit se 
s vybavením technické dílny i nástroji na řemeslné zpracování různých 
materiálů a na ty, kteří dali přednost Deskohraní, čekaly hned čtyři 
nové deskové hry. Přítomné děti určitě potěšila i návštěva zooložky 
a kynoložky Heleny Jahelkové. Ta je také chovatelka československých 
vlčáků, takže nikoho nepřekvapil její doprovod – Hopinka a Trapper. 
Děti se dozvěděly spoustu 
zajímavostí nejen o životě 
dvou čtyřnohých návštěv-
níků. Odpoledne se Ateliér 
Domečku proměnil na ře-
meslnou dílnu. Vzniklá  
výtvarná díla v podobě 
skvostných masek plných 
barev, lesklých látek, třpytek, 
barevných laků... děti pou-
žily při karnevalovém veselí. 

Žijeme v klidné a bez-
pečné zemi, díky čemuž 
máme čas i na koníčky – například sborový zpěv. V jiných částech 
světa ale spousta dětí takové štěstí nemá. Proto se nejstarší děti z DPS 
Stodůláček ve spolupráci s pražským acpella sborem Všelijak rozhodli 
připojit k celorepublikové akci na podporu mezinárodní organizace 
UNICEF, která se uskuteční 23. března. O týden později proběhne  
už 16. ročník soutěže Doremifa. 

Sice ještě nezačalo jaro, ale v domě dětí už vědí, co vám, ale hlavně 
dětem nabídnou v létě. Poznávači, Hráči, Umělci... To jsou nové názvy 
pro letní příměstské tábory, kterých je v nabídce čtyřiačtyřicet. Nebu-
dou chybět ani výjezdní tábory, těch je připraveno osm. Více infor-
mací najdete na webových stránkách domu dětí. -red-



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • BŘEZEN 2022 7

KALEIDOSKOP

Jubilejní Veterán Cup Stodůlky
V sobotu 19. února se uskutečnil jubilejní 10. ročník volejbalového 
turnaje Veterán Cup Stodůlky 2022. V tělocvičnách ZŠ s RVJ Bron-
zová se tentokrát sešlo celkem šest týmů převážně místních volejba-
listů. 

Letos se poprvé slavnostního zahájení osobně neúčastnili zakláda-
jící členové volejbalového oddílu Sokola Stodůlky, přesto organizátor 
našel způsob, jak je do turnaje bezpečně zapojit. Legendy místního 
volejbalu Jarmila Kubrová, Hana Herčíková, Slávka Tlamichová, 
František Kejha, Eduard Uhlíř a Oldřich Broj rozlosovali turnaj pře-
dem a hráči si je připomněli před zahájením turnaje. Pořadatelé před 
turnajem navštívili všechny jmenované doma a společně s ředitelem 
Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiřím Maškem jim při krátké ná-
vštěvě předali kytičky, upomínkové dárky a požádali je o rozlosování 
soutěžních družstev do skupin, ve kterých v sobotu do turnaje nastou-
pily.

Samotný turnaj byl zahájen v 10 hodin a po celou dobu bylo na 
všech zúčastněných vidět upřímné nadšení, že se tradiční turnaj po 
dvou letech opět povedlo uspořádat. V pozdních odpoledních hodi-
nách byl znám vítěz celého turnaje, kterým se stalo družstvo Pšoukaři 
z Prahy 13. Pořadatelské družstvo Sokol Stodůlky sice neobsadilo me-
dailové pozice, ale mělo radost z možnosti po dvouleté pauze opět 
turnaj pořádat. Odměnou bylo poděkování všech účastníků, neboť po-
dobných turnajů je stále méně. Děkujeme organizátorům ze Sokola 
Stodůlky, MČ Praha 13 a všem, kteří se na přípravě a průběhu celého 
turnaje podíleli, zejména sportovnímu pochopení ze strany partnerů 
turnaje ZŠ Bronzová, SSSP13 a MČ Praha 13.  Jaroslav Matýsek

Bruslení na školním stadionu 
Bronzová 
Zimní stadion je unikátním sportovištěm. Jen málokterá základní 
škola se může pochlubit vlastním zimním stadionem. Dopoledne 
slouží všem školám Prahy 13, které zde v rámci hodin tělesné vý-
chovy absolvují pod odborným vedením profesionálních trenérů 
kurzy bruslení. Odpoledne jsou vyhrazena široké veřejnosti, stejně 
jako víkendy. 

Bruslení pro veřejnost na školním zimním stadionu Bronzová bude 
v případě příznivých meteorologických podmínek možné do konce 
března. O přesném termínu ukončení bruslařské sezony budete včas 
informováni. Vstupné pro dospělé činí 50 korun, děti a senioři platí 
polovinu, tedy 25 korun a děti do šesti let mají vstup zdarma. Brusle 
se nepůjčují, ale jejich broušení je možné i v této bruslařské sezoně 
a to denně od 17.00 do 18.00. Cena je 60 Kč za jeden pár bruslí. Na 
stadionu jsou umístěny automaty na kávu, čaj a cukrovinky. V pátek, 
sobotu a v neděli je k dispozici také stánek s občerstvením. Upozor-
ňujeme návštěvníky, že veškeré platby jsou možné pouze v hotovosti.

Věříme, že návštěva zimního stadionu bude především pro děti, 
které v době jarních prázdnin zůstávají v Praze, příjemným zpestře-
ním. Lucie Steinerová
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Tříkrálové poděkování dárcům
Milí dárci, ze srdce děkujeme všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 
2021. V Praze 13 se podařilo vybrat 180 483 Kč. Vaše dary budou vy-
užity v rámci naší městské části a to na pořízení polohovacího lůžka 
pro vážně nemocné a na podporu rodin v nouzi. Díky, že s námi ko-
munitně a cíleně pomáháte. Helena Ryklová

Společensky odpovědná 
organizace II. stupně

V listopadu 2021 bylo uděleno ZŠ 
Janského ocenění Společensky odpo-
vědná organizace II. stupně, škola 
zároveň získala mezinárodní cer-
tifikát Committed to Sustainability. 
Hlavním garantem je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu společně s Ra-
dou kvality České republiky. Škola 
byla hodnocena Evropskou nadací 
pro řízení kvality ve čtyřech oblas-
tech udržitelného rozvoje: People 
(Lidé), Planet (Země), Profit (Uži-
tek), Products (Produkty). Této 
ceny si nesmírně vážíme, protože 
opětovně dokládá, že nastavené 
směřování školy je tou správnou 
cestou pro naše žáky, pedagogy, ro-

diče a širokou veřejnost Prahy 13. Chtěl bych tímto poděkovat týmu 
pedagogů, kteří svojí prací a nasazením pomohli toto ocenění získat.
 Jan Havlíček, ředitel školy

Úspěch v soutěži o Národní cenu 
kvality ČR

Fakultní základní škola Trávníčkova získala 
mezinárodní certifikát v soutěži o Národní 
cenu kvality ČR – program EXCELENCE, 
kategorie Chytré inovace. Certifikát Recogni-
ced by EFQM vyjadřuje úroveň vyspělosti  
organizace, její výkonnosti a způsobilosti 
procesů zavedeného systému managementu. 
Je to mimořádné ocenění celého pracovního 
kolektivu. Vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhne slavnostním předáním cen na Praž-
ském hradě v jarních měsících. Ilona Žďárská

Tečku za soutěží udělalo  
předání cen
Koncem loňského roku vyhlásila místní Agenda 21 již tradiční soutěž 
O nejhezčí vánoční výzdobu balkonů, předzahrádek a zahrad. Své foto-
grafie mohli občané do soutěže přihlásit do 10. ledna. Slavnostní vy-
hlášení se uskutečnilo ve středu 2. února. Ceny výhercům předali 
předseda výboru MA 21 Vít Bobysud a místopředsedkyně výboru 
Yveta Kvapilová.

Mezi oceněnými byly tři dámy – Anežka Čiháková, Karolína Čihá-
ková a Alena Dušková. Protože se do soutěže zapojili i žáci ZŠ Jan-
ského, vybrala a ocenila porota také nejlepší fotografie zaslané žáky 
školy. Některé snímky byly opravdu zdařilé, proto porota udělila ceny 
nejen za třetí a druhé místo, ale také za hned tři místa první. Ta obsa-
dili Barbora Mrázová, Tereza Daníčková a Štěpán Brom. -red-

Committed to
Sustainability 2 Star
Awarded to:

Základní škola, Praha 13,
Janského 2189

November 2021

This certificate remains valid for 3 years.

Russell Longmuir

CEO, EFQM

SN: C2S2111012748
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Centrální park Prahy 13 patří mezi  fo- 
tografy k nejoblíbenějším místům a to  
bez ohledu na počasí, denní nebo noční 
hodinu nebo roční období. Tentokrát jsme 
se rozhodli zařadit fotografii pana Jaro-
slava Matýska. Pořídil ji 8. února v 7.15 
při cestě do zaměstnání. Je skvělé, že je 
mezi vámi tolik pohotových fotografů, 
kteří si navíc tak vydařené snímky nene-
chají pro sebe a podělí se o ně i s čtenáři.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
 fotografii (v rozlišení alespoň 300 dpi), 
 zašlete nám ji na stop@praha13.cz, rádi ji 
zveřejníme. Občas se stane, že nám pošle- 
te krásnou fotografii s tím, že je možné ji 
 využít na titulní stranu. Připomínáme,  
že fotografie na titul musí být foceny na 
výšku. Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, vám 
mnohokrát děkujeme. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM
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Alpská kuchyně pětkrát jinak
Tým školní kuchyně ZŠ Mohylová nečekal 
s cestováním do Alpských zemí až na jarní 
prázdniny a pro celou Mohylku připravil 
Alpský týden. Školní strávníci tak měli  
možnost ochutnat vyhlášené speciality 
z italských, německých, francouzských, švý-
carských a rakouských Alp. Zážitek z týdne 
plného originálních jídel však nezůstal 
pouze u chutí. Vedle výdeje stály opřené 
sjezdové lyže, běžky, hůlky, saně, pletené 
palčáky, kulich..., které celý „alpský“ jídelní 
prostor vtipně dotvářely. Celému týmu paní 
kuchařek moc děkujeme. Martina Šípová

Čerstvé vitamíny rychle a bez práce
Nově si mohou zákazníci Globusu Zličín, jednoho ze sponzorů našich 
soutěží, přímo na prodejní ploše odšťavnit pomeranče a odnést si 
domů čerstvou šťávu. Slouží k tomu nový speciální stroj v oddělení 
ovoce/zelenina. Vedle něj jsou i lahvičky, v nichž si šťávu můžete  
odnést.

Pokud máte rádi čerstvý ananas, tak to asi znáte. Oloupat ho, na-
krájet a připravit do poživatelné podoby zabere čas a je kolem toho 

i dost nepořádku. Mnohé z nás 
to leckdy odradí. Proto máme 
také speciální stroj, který vám 
ananas oloupe a nakrájí. Fun-
guje skoro jako kráječ na 
chleba. Do jedné části vložíte 
ananas, do druhé kelímek, zvo-
líte si, zda chcete plátky či 
kostky a čekáte. Během chvilky 
se kelímek naplní čerstvě na-
krájeným ovocem bez slupek 
a bez tvrdé dužniny.
 Miroslava Mathauserová

Francouzsky s rodilými mluvčími
V době, která jakýmkoli mimoškolním kontaktům příliš nepřeje, se 
podařilo 8. a 9. ročníku ZŠ Mládí přivítat v hodinách francouzštiny 
dvojici studentek z Université d´Angers. Tato možnost vznikla díky 
spolupráci s Univerzitou Karlovou, kde obě dívky studují v rámci  
programu Erasmus+.

Julie a Camille strávily se skupinami francouzštinářů vzájemným 
představováním a příjemnou konverzací vždy dvě vyučovací hodiny. 
Žáci tak měli možnost ověřit si své dovednosti, zeptat se na život ve 
Francii, stejně tak ale mohli povyprávět například o českých reáliích. 
Příležitosti dosyta využily obě strany. Za tuto možnost jsme rádi a dou-
fáme, že se k nám budou francouzští stážisté vracet častěji. Tomáš Klinka

Dívčí válka v karanténě
Mohlo by se zdát, že pokud se dítko vzdělává 
doma v karanténě, nemůže mít taková výuka 
oproti klasickému vyučování ve škole žádná pozi-
tiva. Žák 4.B ze ZŠ Mohylová nás však přesvěd-
čil, že tomu tak vždy být nemusí. Když paní 
učitelka žákům zadala, aby komiksem ztvárnili 
slavnou Dívčí válku, tak takové originální zpra-
cování tohoto úkolu jistě nečekala. Žáček totiž ke 
splnění zadaného úkolu využil právě své domácí 
karantény, ve které měl oproti svým spolužákům 
ve škole nejen spoustu času, ale také velké množ-
ství domácích zdrojů, které mohl k vytvoření ko-
miksu použít. Vzniklo přímo veledílo rozsahem 
téměř srovnatelné s Maroldovým panoramatem. 
Ovšem tento příběh o dívčí válce nebyl zpraco-
ván formou malby na plátně, ale pomocí lega. Každá scéna byla pečlivě 
vyvedena do nejmenších detailů, nechyběl ani hrad Děvín nad Vltavou 
či Šárčin roh. Komiks byl napínavý a nešlo než zhltnout jej od začátku 
do konce. Kromě nápaditosti a tvořivosti tento malý střípek inspiruje 
k hledání různých cest, jak lze tíživou dobu zvládnout. Simona Kocourková

Přírodovědné soutěže
Také letos se žáci ZŠ s RVJ Bronzová zapojili do přírodovědných  
soutěží Pražský pramen, Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR a Bio-
logická olympiáda. A zejména naši deváťáci sklízeli velké úspěchy.

Aleš A. z 9.D získal ve II. kole soutěže Pražský pramen 1. místo 
(z 63 úspěšných soutěžících) a postup do finále této soutěže. Vynika-
jícího úspěchu dosáhl David J. rovněž z 9.D, který se v regionálním 
kole náročné chemické soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 
propracoval na 8. místo z 282 soutěžících našeho regionu. V samotné 
Praze se umístil na krásném 2. místě – jen o 2 body za vítězem. Celo-
republikově obsadil David 68. místo z 1 542 soutěžících. Postupuje  
do finálového kola. 

V současné době se žáci naší školy opět zapojili do soutěže Biolo-
gická olympiáda, která má v naší škole již dlouholetou tradici.

Všem soutěžícím moc děkujeme a k úspěchům upřímně blaho-
přejeme! Simona Kocourková

A odkud jste vy?
O šťastných lidech se říká, že jsou šťastní proto, že jim ke štěstí stačí 
docela málo. S třeťáky ze ZŠ Mohylová jsme vyzkoušeli, že toto poře-
kadlo o štěstí platí i u toho mála, co jsme se zatím stihli naučit z ang-
ličtiny. Děti v pololetí dokážou říkat anglické věty o tom, jak se 
jmenují, jak jsou staří, nebo odkud pocházejí. V učebnici se nám po-
dobně představila dívka z Londýna. Ale kde ten vlastně leží? Své pa-
pírové „brány“ nám otevřel velký obrazový atlas světa, kde děti našly 
nejen britský Londýn, ale také další města a státy, kde se mluví ang-
licky. Do tohoto světa jsme vyslali malé robotky, kteří jezdili po hra-
ničních čarách mezi jednotlivými státy USA a inspirovali děti 
k novým a novým anglickým větám, pomocí kterých by se nám tito 
robotci, kdyby ožili, mohli představit. Angličtinářky ZŠ Mohylová
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Jak rozkvétá leden
Mohlo by se zdát, že mrazivý měsíc leden může rozkvést jedině pro 
Marušku z pohádky O dvanácti měsíčkách. Podobnou krásu rozkvetlé 
zimy však zažili i žáci ZŠ Mohylová, kteří chodí do klubu pro děti 
s odlišným mateřským jazykem. Sešli se nad hromádkou zimních ob-
rázků, aby během práce se slovníky a překladači zaznamenali názvy 
věcí z obrázků ve svých rodných jazycích. Tedy italsky, rumunsky, 
ukrajinsky, rusky a srbsky a barevné popisky k obrázkům nalepili. Vy-
tvořili tak nádherný obrázkový pětijazyčný slovník, který měl tvar roz-
kvetlého stromu. Děti podle podobnosti některých slovíček spontánně 
poznaly, které jazyky jsou spolu příbuzné a pozorovaly, jaké abecedy se 
používají k zápisu „jejich“ pěti jazyků. Monika Sladomelová

Leden plný nejen her a soutěží
V lednu si děti navštěvující školní družinu ZŠ s RVJ Bronzová užily 
ve třídě i venku spoustu her a soutěží. Během nich se pobavily, po-
vzbuzovaly se k lepším výkonům spojených s fair play chováním, se-
známily se s novými soutěžními disciplínami a zábavnými hrami. Jiné 
dny byly věnovány například kreativním a výtvarným činnostem, 
zpěvu, četbě, rozhovorům o činnosti v zájmovém kroužku Vědecké 
pokusy, vyprávění o počasí a přírodě v zimě, problému plýtvání jídlem, 
vzájemných vztazích mezi dětmi... Téměř všichni jsme se zapojili i do 
tzv. Teplákového dne, dne pohodlí bez těsných sukní a kalhot. Samo-
zřejmostí byly i vycházky. Jediné, co nám chybělo, byl sníh. Ten jsme si 
zatím užili jen jednou.   Jana Francová

Školní kolo dějepisné olympiády 
Dějepisná olympiáda je jednotná pro celou ČR a je organizována ve 
dvou kategoriích a ve čtyřech soutěžních kolech. Každý ročník má jiné 
tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola. Liší se jen 
svou náročností. A jak dopadlo školní kolo na téma Šlechta v proměnách 
času ve FZŠ Mezi Školami? První místo obsadil Nikita Kuranian ze 
7.C, druhé František Šuk z 8.C, třetí Ema Sojková rovněž z 8.C. 

Obvodní kolo proběhne 22. března v Domě dětí a mládeže Praha 5. 
Mnohokrát děkuji všem zúčastněným a výhercům přeji mnoho štěstí 
do dalšího kola. Kateřina Budková

Chemická olympiáda 
v plném proudu
ZŠ Janského se profiluje nejen jako škola s bohatou spor-
tovní výukou ve sportovních třídách, ale také jako škola, 
která rozvíjí své žáky na poli přírodovědných předmětů 
v takto zaměřených třídách. Jednou z tradičních aktivit je 
účast v přírodovědných olympiádách a soutěžích. Letos 
se žáci 9. ročníků opět účastní chemické olympiády. Po 
teoretické stránce je postup do dalších kol jasný. Teď je 
potřeba splnit praktické úkoly. Je radostí při tom pracovat 
ve vybavené školní laboratoři v záři křivulí a baněk. Všem 
účastníkům přejeme v dalších kolech hodně úspěchů.  Jan Havlíček, ředitel školy

Novinky z knihovny
Knihovna Lužiny se v druhé polovině března připojí několika aktivi-
tami k akci OC Lužiny na téma udržitelnosti a ekologie (sledujte 
webové stránky knihovny, případně nástěnky). Knihovnice již před ča-
sem zřídily instagramový účet @knihomolnice, na kterém představují 
tipy na zajímavé knížky nejen pro děti. Březen je tradičně měsícem čte-
nářů, připravujeme proto pro vás den pro výměnu knih (bližší info opět 
na webu). Po delší odmlce zaviněné částečně i covidovou situací se 
v knihovně opět rozbíhá pro žáky ZŠ doučování s dobrovolníky z Nové 
školy, o.p.s. Děti, máte-li nějaké problémy s učením, nebojte se každý 
čtvrtek v 16.00 dorazit do knihovny a probrat učivo s některým z dob-
rovolníků. Na závěr bychom rádi pozvali do knihovny i pedagogy  
s jejich dětmi. Až odezní nejhorší omikronová vlna, přijďte na některý 
pořad připravený kolegyněmi z dětského oddělení. Témata (na přání)  
je nejlepší domluvit osobně v knihovně. Těšíme se na vás.  Lucie Šebelová

Gregor obhájil loňské prvenství
Husarský kousek předvedl žák 8. roč-
níku ZŠ Kuncova Gregor Hudák, který 
obhájil v obvodním kole Olympiády 
v anglickém jazyce žáků základních škol 
Prahy 13 své loňské prvenství. Zatímco 
vloni reprezentoval školu v kategorii  
I.A (žáci 6. a 7. tříd základních škol), 
letos obsadil 1. místo v kategorii II.A, 
ve které soutěží žáci 8. a 9. ročníku. 
Gregorovi blahopřeji a děkuji za vzor-
nou reprezentaci školy v jazykových 
soutěžích. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Škola v přírodě s lyžováním
Pro děti je pohyb přiro-
zená činnost, kterou je 
nutno rozvíjet pravidelně 
a už od útlého věku. 
V Klausovce žijeme 
sportem a držíme se 
hesla: „Čím dříve, tím 
lépe.“ Covid nám náš 
projekt pro páté ročníky 
už dva roky po sobě pře-
kazil. Letos se nám školu 
v přírodě s lyžováním 
pro žáky 5. ročníků 
uskutečnit podařilo. 

Děti na týden odjely 
do Janova nad Nisou, 

kde se pod vedením zkušených instruktorů věnovaly sjezdovému lyžo-
vání. Uspěli úplně všichni. Kdo přijel jako naprostý začátečník, naučil 
se lyžovat. A kdo už lyžovat uměl, vylepšil a zdokonalil své umění.  
Samozřejmě nechybělo závěrečné porovnání sil – závody a vyhlášení 
vítězů. Všichni jsme si to neskutečně užili. Renata Vondráková
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Robotika s rodiči
Víc hlav víc ví – na tomto přísloví opravdu něco je. Přesvědčí vás nový 
kroužek Bastlení s rodiči nebo workshopy Týmové robotiky, které se 
budou konat v učebně TIB ve FZŠ Trávníčkova. Každý účastník si 
s sebou do dvojice přibere rodinnou posilu – tatínka, maminku, brá-
chu... a společně se seznámí se základy robotiky a programování. 
Kroužek Bastlení, kde si s rodiči sestrojíte a naprogramujete různá za-
řízení pomocí Arduina je určen dětem od 11 let. Wokrshopy jsou pro 
děti od 7 let, seznámíte se s roboty WeDo, Ozoboty, Micro:bity a dal-
šími. Více na https://tib.cz.  Zuzana Kocíková

Učíme se hrou
V týdnu od 29. ledna do 5. února se v naší ZŠ Klausova uskutečnila 
mobilita v rámci projektu Erasmus+. Školu navštívili žáci a učitelé 
partnerských škol z Litvy, Španělska a Rumunska. 

Tato vzdělávací akce měla název Learning by playing, čili Učíme se 
hrou. Žáci byli rozděleni do mezinárodních týmů. Aby si rozuměli, 
museli mezi sebou komunikovat anglicky. Během dopoledne se týmy 
zábavnou formou učily v prostorách školy a odpoledne získávaly 
množství zážitků a informací o Praze a České republice při exkurzích 
v centru města. 

Celá akce se vydařila a věříme, že si všichni zúčastnění žáci odnesli 
spoustu hezkých vzpomínek na společně strávený čas a nově vzniklá 
kamarádství a přátelství. Anna Šúry

Vydařená Expedice Brdy 2022
K naplňování jednoho z tradičních novoročních předsevzetí jak netrá-
vit volný čas doma před obrazovku se přidali i členové našeho oddílu 
Rondel, kteří se v lednu vydali na Expedici 
Brdy 2022. V průběhu celého dne hledali 
stanoviště rozmístěná na cestě ze Smíchov-
ského nádraží až do řevnického lesního 
 divadla. Na každém pak bylo třeba splnit 
několik rozmanitých a nestandardních 
úkolů, které se nesly v duchu doušky k letoš-
nímu zaměření expedice Cesta kolem světa 
aneb Velká pátrací akce. I když jsme se účast-
nili této tradiční akce pionýrské skupiny z Prahy 6 poprvé, nečekaně 
jsme mezi stovkou účastníků obsadili stříbrnou příčku a završili tím 
naše mrazivé putování po brdských hřebenech nejen sladkou odmě-
nou, ale i novým přírůstkem do oddílové sbírky deskových her. Pokud 
budeš chtít, můžeš si naši novou hru zahrát i ty. Stačí zavolat nebo na-
psat.  Petr Kubů

Svátek žen oslavíme sportem
U příležitosti blížícího se březnového Mezinárodního dne žen pro-
běhne ve sportovním areálu Jeremi Sport ( Jeremiášova 2, Praha 13) 
badmintonový turnaj smíšených dvojic O Zlatou raketu Prahy 13. 

Turnaj se uskuteční v sobotu 5. března od 14.00. Ženy mají star-
tovné zdarma, muži 300 Kč. Občerstvení pro soutěžící bude zajištěno. 
Předpokládané ukončení turnaje s vyhlášením vítězů je plánováno  
na 18.00. 

Budou se hrát čtyřhry dle pravidel badmintonu. Turnaj je určen pro 
neregistrované hráče, používat se budou  míčky s modrým pruhem.

 Jaroslav Matýsek

Správná škola – správná volba 
ZŠ Janského na Velké Ohradě nabízí pro školní 
rok 2022/2023 pestrou nabídku vzdělávání pro 
všechny budoucí předškoláky, prvňáky a šesťáky 
z Prahy 13. Škola nabízí možnost přípravného 

ročníku s rozvojem předmatematických, grafomotorických a jazyko-
vých dovedností, přípravu na čtení metodou Elkonin a další. Pro prv-
ňáčky je připraven jedinečný program Začít spolu kombinovaný 
s klasickou výukou, výuka angličtiny a další aktivity, které všestranně 
vzdělávají a rozvíjejí osobnost dítěte. Pro budoucí šesťáky škola nabízí 
možnost výběru z atletických a basketbalových sportovních tříd nebo 
z tříd jazykově – přírodovědných. Pro bližší informace navštivte web 
www.zs-janskeho.cz s komentovanou virtuální prohlídkou školy  
nebo se přímo obraťte na vedení školy – tel. 603 420 514, e-mail:  
reditel@zs-janskeho.cz. Jan Havlíček, ředitel školy 

Tai chi a Nordic Walking nově 
v Centrálním parku
Sportovní projekt MTS Akademie pro vás od března rozšiřuje mož-
nosti sportování venku na čerstvém vzduchu. Nově nabízí kurzy  
Tai chi a Nordic Walking. 

Kurz Tai chi je určen pro začátečníky všech věkových kategorií. 
Lekce (od 175 Kč/60 min) budou probíhat každý pátek od 18.00 
a scházet se budeme u výhledových teras 
u Nepomuckého rybníka. 

Kurz Nordic Walking je určen pro za-
čátečníky a mírně pokročilé všech věko-
vých kategorií. Lekce (od 350 Kč) budou 
probíhat každou středu od 17.00 do 
18.30 a scházet se budeme u dětského 
hřiště v blízkosti tubusu metra. V rámci 
kurzu je možné zapůjčit NW hole. 

Více informací a přihlášení na www.mtsakademie.cz, na tel. čísle 
725 805 004. Lucie Davidová
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V loňském roce oslavila Zoologická zahrada hl. m. Prahy devadesáté narozeniny. O tom, 
jaký tento jubilejní rok byl, jsme si zašli popovídat s jejím ředitelem Miroslavem Bobkem. 
Samozřejmě nás mimo jiné zajímalo i to, jaké novinky chystá pražská zoo pro své ná-
vštěvníky v roce letošním.
 
Když v krátkosti shrnu ten minulý rok, tak byl samozřejmě do značné 
míry poznamenán covidem. Dopadům pandemie jsme vzdorovali  
i za pomoci našich příznivců, kteří nám hodně přispívali. Říká se,  
že všechno zlé je k něčemu dobré – a tím dobrým byla opravdu ma-
sivní podpora veřejnosti. Abychom lidem období, kdy byla zoo nepří-
stupná, alespoň trochu vynahradili, točili chovatelé krátká videa a také 
jsme vydali publikaci Ztichlá zoo, která zachycuje právě to období, 
kdy k nám návštěvníci nemohli, nebo byla různá omezení. Ale na-
vzdory covidu tady pokračovala výstavba, zejména nového pavilonu 
goril, který otevřeme letos 28. září. Opravdu je to impozantní projekt, 
se stávajícím pavilonem absolutně nesrovnatelný. Ať už jde o prostor  
a komfort pro gorily, tak pro návštěvníky. Takový leitmotiv pavilonu 
je, že je to cesta Kamerunem – z venkova na okraj pralesa, potom  
do pralesa na mýtinu, kde jsou gorily. V návštěvnickém prostoru, 
který opravdu bude koncipován jako prales včetně množství rostlin, 
bude mj. prostorový zvuk. Ten zkomponoval z nahrávek, které jsou 
skutečně pořízené v pralese, skladatel Michal Rataj se svými žáky.  
Je to nesmírně působivé, protože to vytváří nejen dojem prostoru,  
ale i pohybu. Jen pro úplnost uvedu, že plocha zmíněného pavilonu  
je 7 700 m² – z toho vnitřní prostory mají 1 700 m² a venkovní  
6 000 m². Když hovoříme o loňském dění v zoologické zahradě,  
nesmíme zapomenout na naše mláďata. Těch přibylo více než tisíc, 
některá opravdu významná. Pro návštěvníky bylo asi nejatraktivnější 
mládě tapíra jihoamerického nebo v listopadu narozené mládě gibona 
stříbrného. Získali jsme také batagury bengálské, což jsou nesmírně 
vzácné vodní želvy s úžasným příběhem. Vlastně jsme jediná instituce 
mimo Asii, kde tyto želvy můžete vidět. Na konci roku byl do naší 
zoo přivezen první vombat obecný, velmi atraktivní a pro veřejnost 
zajímavé zvíře. Návštěvníci ho uvidí v Darwinově kráteru. Je to 

vlastně poslední přírůs-
tek v této expozici,  
alespoň pokud jde o ob-
ratlovce. Pokračovali jsme 
pochopitelně i v našich 
dalších projektech. Mezi 
nejviditelnější bezesporu 
patří vypuštění koní  
Převalského do téměř  
desetihektarového výběhu  
na Dívčích hradech,  
což konec konců máme 
my, kteří bydlíme na tři-
náctce, za humny. Myslím 
si, že to zmíněnému místu 
pomohlo i z pohledu jeho 
atraktivity pro občany této 
části Prahy.

Vím, že před samotnou realizací tohoto projektu panovaly obavy z možného 
krmení koní lidmi, kteří se na ně přijdou podívat.
Naštěstí se to zatím obešlo bez problémů. Významnou roli v tom se-
hrávají dva faktory. Jednak koně mají uvnitř, kus od samotné ohrady, 
ještě elektrický ohradník, takže jsou nuceni se zdržovat dál od ní  
a jejich krmení tak pro lidi ztrácí půvab. A za druhé ti, kteří sem  
za koňmi chodí, sami dost intenzivně dohlíží, aby je nikdo nekrmil.  
S koňmi Převalského souvisel i velký úspěch Zoo Praha, kdy nám 
bylo uděleno ocenění WAZA Conservation Award. To je vlastně nej-
větší vyznamenání, jaké může zoologická zahrada dostat. Obdrželi 
jsme ho právě za naše působení při záchraně koní Převalského a jejich 
návratu do přírody. 
Pražská zoologická zahrada vloni oslavila své devadesátiny a při té příleži-
tosti dostala báječný dárek.
Byla vydána publikace paní doktorky Hany Heráňové Zoo pro hlavní 
město. Je to první opravdu obsáhlá publikace o historii pražské zoolo-
gické zahrady, v tomto případě mapující období od prvních úvah  
na její vybudování až po konec druhé světové války.
To ale nebyly jediné významné kulatiny spojené se zoologickou zahradou.
To je pravda. Ty druhé – u goril nížinných – ale už mají letošní da-
tum. Kamba oslavila své padesátiny. I když… Ty padesátiny jsou je-
nom hypotetické, protože ona se narodila v kamerunských pralesích  
a jako asi dvouleté mládě byla dovezena do Evropy, konkrétně do zoo 
v Lipsku. Víme, že se narodila před padesáti lety, ale kdy přesně to 
bylo, to říci nelze. Kamba je láskyplná „tetička“ mláďat, ale je pravdou, 
že už ji začínají opouštět síly. Není divu, vždyť je nejstarší členkou 
pražské skupiny goril.

Kamba, tedy její narozeniny, nás posunuly do letošního roku. 
Teď, když si povídáme, je už únor, i když jeho první den, a už máme 
něco za sebou. Já jsem se třeba minulý týden vrátil z východního 
Konga, kde jsme začali podporovat Národní park Kahuzi-Biega, který 
je mimořádně důležitý pro ochranu největších primátů vůbec – goril 
východních. To jsou opravdu velmi vzácné gorily, žijí pouze na vý-
chodě Demokratické republiky Kongo a zbývá jich asi 3 800. S tím je 
spojen i sběr mobilních telefonů v naší zoo, o kterém určitě víte, pro-
tože to není žádná novinka. Možná se ale ptáte, proč zrovna telefony? 
Ve východním Kongu jsou gorily ohrožovány jak legální, tak nelegální 
těžbou různých surovin, zejména koltanu. Ten se používá při výrobě 
elektroniky, proto ten sběr a následná recyklace mobilních telefonů. 
To jen na vysvětlenou. Národní park jsme se rozhodli podpořit nej-
různější technikou, mimo jiné tou, kterou ve spolupráci s Českým 
rozhlasem poskytneme tamnímu ochranářskému rádiu Gorilla FM. 
Zásadnější je příprava projektu architekta Zdeňka Fránka na výstavbu 
vzdělávacího a komunitního centra se stravovacím zařízením, které 
bude na základně národního parku určeno jak pro místní obyvatele, 
které je třeba získávat pro ochranu goril, tak pro turisty, protože turiz-
mus je pro národní park zásadní. Nyní se chystáme do Kamerunu, 
kde běží projekt Toulavý autobus. Při té příležitosti tam bude pokřtěna 
moje knížka Gorilí pohádky vydaná v jazyce badjoué. Bude to úplně 
první vázaná kniha v tomto jazyce. Hlavně tam ale budeme  
dokupovat vybavení do návštěvnických prostorů nového pavilonu 

Zoologická zahrada patří mezi nejnavštěvovanější místa naší metropole
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goril v naší zoo. Tím jsem se dostal k hlavní události letošního roku, 
což je otevření pavilonu veřejnosti. To proběhne na naši Výroční slav-
nost 28. září. Stavba jako taková je už hotová, teď nás čekají výsadby 
rostlin a nejrůznější dokončovací práce a v červnu by mělo přijít na 
řadu stěhování goril. To bude opravdu nesmírně náročná operace, 
protože ta skupina je velmi soudržná a jakýkoli zásah v ní vyvolává 
ohromné pnutí a velkou nervozitu. Richard je velice citlivý na jakékoli 
změny, takže gorily se už velmi dlouho na stěhování připravují. Učí se 
chodit do transportních beden, učí se chodit na injekci, která je bude 
uklidňovat, a podobně. Je to dlouhodobý proces. 
Celá skupina goril se ocitne ve zcela novém prostředí. Jakou reakci očekáváte?
Všechno musí a také bude probíhat postupně. Nejdříve půjdou  
do ložnic, pak se jim teprve otevře výběh. Budou si muset zvykat,  
ale určitě to tam pro ně bude mnohem lepší. 

Tak to bude největší novinka, ale investičních akcí bude zřejmě víc.
Těch prací tady samozřejmě probíhá hodně. Přestavujeme tzv. Pláně, 
kde jsme začali stájemi a výběhem koní Převalského nebo jsme zcela 
přebudovali nokturno v Indonéské džungli, kam přijdou luskouni.  
Ty přijdou z Taipei Zoo koncem března. Musí mít měsíční karanténu 
a pak je představíme veřejnosti. Čili po vombatovi, kterého jsme před-
stavili v lednu a kterému časem přijde partnerka, tak letošní hlavní 
akvizicí Zoo Praha budou právě ti luskouni.
Vím, že než o financích je daleko příjemnější hovořit o zvířatech. Přesto se 
zeptám. Jak to zvládáte po této stránce?
Vloni jsme to zvládli i díky tomu, že jsme měli rezervy, díky již zmí-
něné podpoře veřejnosti, za kterou jsme opravdu upřímně vděčni,  
a díky podpoře zřizovatele i Ministerstva životního prostředí.  
Z ekonomického hlediska mám daleko větší obavy z letošního roku. 
V Praze chybí zahraniční turisté, kteří vždy tvořili značnou část na-
šich návštěvníků, ale daleko větší problém je zvýšení cen, zejména 
energií. To nás bude stát o desítky milionů korun navíc. Vstupné jsme 
prozatím nezvýšili, ale pokud nás zřizovatel opět – a to výrazně –  
nepodpoří, nic jiného nezbude.
Vloni hodně pomohla například adopce a sponzoringy zvířat, prodej strave-
nek, e-shop… Uvažujete o nějakém dalším projektu, který by mohl být ja-
kousi finanční injekcí?
Pokud jde o donátorství, tak si myslím, že to portfolio je teď plné. 
Všechno, co jste zmínila, pro nás bylo a stále zůstává významným 
zdrojem příjmů. Samozřejmě vymýšlíme nové projekty, teď je ale  
spíše směřujeme k rozšíření portfolia komerčních programů. Napří-
klad připravujeme projekt, kdy děti budou moci trávit noc v zoo,  

rozjede se nový ZooExpres, bude rozšířená nabídka v programu  
Chovatelem na jeden den… 
A co noční prohlídky?
Ty nejsou novinkou, ale my jsme je zásadně modifikovali. Teď nabí-
zíme i noční prohlídky s termovizí. Od září mohou zájemci vedle ko-
merčních infrakamer a dalších technologií využít i speciální 
a mimořádně citlivé vojenské zařízení, které v civilním světě není ni-
kde jinde k dispozici.
V úvodu jste zmínil batagury bengálské – vzácné vodní želvy s úžasným  
příběhem. Prozradíte víc?
Tak to je opravdu neskutečný příběh, v němž jedna z hlavních rolí  
patří rakouskému herpetologovi, který začal pracovat pro Zoo Praha. 
Tyto želvy byly již považovány za vyhubené, ale Peter Praschag začal  
s velkým pátráním – se svými spolupracovníky hledal v rybníčcích  
v indických vesnicích, kde si je lidé držívali pro štěstí. A uspěl. Tento 
druh de facto zachránil a my jsme tak jediní, kdo je může ukázat  

veřejnosti. V pavilonu Čambal máme nyní nové osvětlení, které tyto 
želvy vlastně vybudilo k tomu, že začaly vycházet na souš. Také je 
můžeme vidět, jak sedí na svých „spolubydlících“ gaviálech, když jsou 
při hladině. 
Je řada zvířat, které zná každý. Některá, třeba i vzácná, jsou téměř neznámá. 
Kde se může návštěvník dovědět víc? Možná i dříve, než se k vám vypraví.
Já už dávno vím, že každé zvíře, když se o něj začnete zajímat, je ne-
smírně zajímavé. V tuhle chvíli si může návštěvník koupit například 
Lexikon zvířat, kde jsou podrobné informace o všech našich zvířa-
tech. A samozřejmě to jsou sociální sítě, web, knížky, to všechno jsou 
vodítka, aby si to tady lidé na sto procent užili a netápali. 
Je zima, příroda spí a spí i řada zvířat. Co může v současnosti zoologická za-
hrada návštěvníkům nabídnout? Co je takovým tím zimním lákadlem?
Víte, já už jsem to říkal mnohokrát, přijďte v zimě do zoo. Zvířata 
stále potřebují podněty. A ty podněty pro ně představují i návštěvníci. 
Zejména u některých druhů. A co je lákadlem? Vombat Cooper, malý 
gibon stříbrný, gorily… Mohl bych vám vyjmenovat stovky druhů na-
šich zvířat. Ale možná i pocit, že jste se na pár hodin nebo na celý 
den dostali „někam jinam“. Na místo, kde snadno zapomeneme na  
své každodenní starosti, na místo, které nám v každém ročním období 
nabídne neopakovatelnou podívanou.  Eva Černá
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Komplexní údržba komunikací v roce 2022
Datum  Seznam ulic
11. 4.  Hábova (plus odbočka k jeslím  
 a parkoviště), Heranova, Hostinského  
 (plus parkoviště a odbočka k MŠ),  
 NN 3448, Kálikova, Klukovická
 Šostakovičovo náměstí, Vackova  
 (plus 3 parkoviště), Vlachova  
 (Flöglova – Šostakovičovo nám.)

12. 4.  Flöglova, Chalabalova, Kociánova (část), 
 Kovářova (Lýskova – Vlachova)
 Kuncova, Líšnická (Vlachova – hřbitov),
 Lýskova (Chalabalova – Jeremiášova)
 NN 3444 (část), NN 3447 (část),  
 Vlachova (Kovářova – Flöglova)

13. 4. Horákova (bez slepého úseku plus
 parkoviště, Kettnerova,  
 Kovářova (Vlachova – slepý úsek),  
 Mládí (Kovářova – nám. Na Lužinách)

14. 4.  Fantova, NN 1798, Trávníčkova

19. 4.  Bellušova (bez parkovište u Chlupova 
 – Archeologická), Holýšovská,  
 Chlupova, Neustupného,  
 NN 3452 (přední část parkoviště)
 
20. 4.  Archeologická (Mukařovského –  
 NN 3454), Archeologická (Bronzová –  
 konec), Bronzová, NN 3453 (parkoviště  
 u metra), NN 7269 (spojka Bronzová –  
 Zázvorkova), Sezemínská, U Jezera (plus 
 2 parkoviště)

21. 4. Archeologická (Zázvorkova – konec)  
 Mohylová, (Píškova – slepý konec),
 Píškova, Zázvorkova 

22. 4.  Amforová, Brdičkova (bez parkoviště),
 Kolovečská (vč. parkovišť – mimo  
 2 parkovišť u Mukařovského),  
 Podpěrova 

 25. 4. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova)  
 Böhmova, Modrá, NN 3091, 
 Mohylová (Píškova – Archeologická),   
 Zvoncovitá 
  
 26. 4. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 1809 (část), NN 3468, NN 3469,  
 Ovčí hájek, Suchý vršek, V Hůrkách  
 (Pod Hranicí – Suchý vršek) 
  
 27. 4.  Fingerova, Na Zlatě, Nušlova, Seydlerova,
 V Hůrkách (Suchý vršek – Petržílkova)

 28. 4. NN 4543 (část), Petržílkova  
 (bez křižovatky s ul. Pod Hranicí),  
 Volutová (plus parkoviště)

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

    4.  5. Bašteckého (bez úseku kolem parku),
 Janského (Červeňanského – Prusíkova),  
 Pavrovského (plus 2 parkoviště), 
 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)

   5.  5. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, 
 Nad Dalejským údolím (část), Raichlova
 (bez dvou slepých úseků), Švejcarovo 
 náměstí 

   6.  5. K Zahrádkám (Armády – č. p. 47),  
 Melodická (Symfonická – slepý úsek),
 Nová kolonie  (část), Operetní,  
 Smetáčkova (Pod Kulturním domem),
 Symfonická (Armády – Melodická)

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 umožňuje 
(zejména slepé úseky komunikací), budou umís-
těny 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. 

MĚSTSKÁ POLICIE

Mladí hasiči soutěží
Září loňského roku pro nás znamenalo začátek podzimní přípravy 
dětí a po roce konečně také závody. Po dlouhé době nečinnosti začala 
družstva mladých hasičů s trénováním, ale nebylo to vůbec jednodu-
ché. Děti se střídaly v nařízených karanténách a tak pro ně bylo velice 
těžké získat pro závody potřebnou kondici – útoky v Lipencích mladí 
hasiči trochu obrečeli, vůbec se nedařilo, ale s tím se po dlouhé pauze 
tak trochu počítalo. Na Zličínském dvojboji už družstvo starších oku-
povalo bednu a odvezlo si třetí místo, družstvo mladších hasičů má 
ještě rezervy, a tak skončilo na sedmém místě.

Na zimní dny se mladí hasiči uchýlili do tělocvičny v ZŠ Bronzová, 
kde pravidelně každý týden trénují uzlování, posilují, soutěží mezi se-
bou, hrají různé míčové hry. Hlavně se připravují na soutěž Zimní po-
hár v uzlování, tato soutěž proběhla letos 26. února. O výsledcích vás 
budeme informovat v příštím čísle STOPu. Koncem března už  

začneme trénovat u hasičárny, plánujeme také jednodenní výlet.
Více na Instagramu SDH Stodůlky. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Jaro u třebonických hasičů
Začíná jarní období a doufejme, že letos bude lepší než v uplynulém 
roce. Výbor Sboru dobrovolných hasičů Třebonice plánuje na jaro akce 
pro veřejnost a konečně po skoro dvou letech i květnové Memoriály 
pro soutěžní kolektivy dětí a dospělých. Vše záleží na tom, jak bude 
vypadat epidemiologická situace. Na první polovinu roku máme také 
naplánovanou Valnou hromadu členů SDH Třebonice. S dětmi pilně 
trénujeme uzly, protože první závody nás čekají už na konci února. 
Pak se konečně dostaneme na hřiště, kde začneme s jarní přípravou. 
Věřím, že už v příštím vydání STOPu konečně najdete i nějakou po-
zvánku na naši akci. Plánujeme jich dost, snad to letos vyjde.
        Za výbor SDH Třebonice Marta Horáková, starostka sboru

Svoz komunálního odpadu
Naše obvodní ředitelství úzce spolupracuje se zaměstnanci Pražských 
služeb, a.s., kteří mimo jiné zajišťují i svoz komunálního odpadu na 
Velké Ohradě. Svozové dny jsou v této konkrétní lokalitě vždy v pon-
dělí, středu a pátek, kdy zpravidla v době od 8.00 do 12.00 hod. v dů-
sledku této činnosti logicky dochází k manipulaci s nádobami na 
směsný i separovaný odpad. Žádáme proto všechny obyvatele sídliště, 
aby umožnili pracovníkům Pražských služeb řádný výkon práce a to 
tím, že v těchto dnech přeparkují svá vozidla takovým způsobem, 
který umožňuje průjezd nákladního sběrného automobilu a dále zá-

sadním způsobem neztěžuje vlastní nakládání kontejnerů. Strážníci  
z okrsku Velká Ohrada budou ve shora uvedených dnech při svozu 
odpadu přítomni a proti neukázněným řidičům nekompromisně za-
sáhnou. Z těchto důvodů předem upozorňujeme všechny spoluobčany, 
aby si vozidla přeparkovali a nebyli jako vždy rozhořčeni nad tím, že 
jsou jim následně ukládány vysoké blokové pokuty nebo dokonce do-
jde k odtažení jejich vozidla z neprůjezdného místa. Městská policie 
chápe složitou dopravní situaci na sídlišti, ale je bezpochyby  
v zájmu všech zachovat při parkování alespoň elementární slušnost  
a zdravý rozum.  Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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Mobilní sběr nebezpečného odpadu a potravinářských tuků a olejů   
Hlavní město Praha zajišťuje pro obyvatele hl. m. Prahy zdarma v rámci mobilního sběru odložení následujících druhů odpadů: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, 
odpad s obsahem rtuti (např. teploměry), olej a tuk s nebezpečnými vlastnostmi, barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva. Jedlý olej a tuk (v uzavřených PET lahvích). Kapalné a nebezpečné odpady musí být předány v pevně uzavřených nádobách! Kontakt na řidiče pro případ nenalezení svozového 
vozidla: tel. 739 412 393, 604 705 036. 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum stanoviště čas přistavení

    5. 4. – út

 

křižovatka ul. K Řeporyjím x K Chabům  
(u kapličky) 15.00 – 15.20

Kuchařova (parc. č.  160/468) 15.30 – 15.50
křižovatka ul. V Pískovně x Do Blatin 16.00 – 16.20
Na Radosti (parkoviště při ulici Tasovská) 16.30 – 16.50
křižovatka ul. Sazovická x Tulešická 17.00 – 17.20

Křivatcová (u pošty) 17.30 – 17.50

křižovatka ul. U Lípy x Hrozenkovská 18.00 – 18.20
Věstonická (obytný celek Zličínský dvůr) 18.30 – 18.50
Hostivická (před č. 7) – Sobín 19.00 – 19.20
křižovatka ul. Hostivická x Bojkovická (na otočce 
autobusu) 19.30 – 19.50

 14. 4. – čt

nám. Na Lužinách 15.00 – 15.20
Mládí (u restaurace Mlejn) 15.30 – 15.50
Sezemínská (parkoviště) 16.00 – 16.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804) 16.30 – 16.50
Kolovečská (parkoviště) 17.00 – 17.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 17.40 – 18.00
Fantova (plocha před objektem č. 1742/23) 18.10 – 18.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 18.40 – 19.00

                                                                                                                                 

Jitka Zámorská, OŽP

Sběr biologického odpadu
 

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

datum stanoviště čas přistavení

19.   3. – so K Fialce – plocha u č. 1219   9.00–12.00

19.   3. – so K Sopce – parkovací záliv   13.00–16.00

26.   3. – so nám. Na Lužinách   9.00–12.00

26.   3. – so K Řeporyjím x K Chabům   13.00–16.00

Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve než za 3 hodiny, bude přistaven další.                                                                                                                              
                          Jitka Zámorská, OŽP

datum stanoviště čas přistavení

   5. 3. – so

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)     8.00 –    8.20

Petržílkova č. 2483/40     8.30 –    8.50
K Sopce (proti č. 1655)     9.00 –    9.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č.1329/2)     9.30 –    9.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 10.00 – 10.20

křižovatka ul. Operetní x Melodická 10.30 – 10.50

K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem  
do restaurace č. 1047/21a) 11.00 – 11.20

Chalabalova (parkovací záliv proti č. 1612) 11.30 – 11.50
K Hájům (plocha proti č. 821/11) 12.00 – 12.20

17. 3. – čt

5. máje (proti domu č. 325) 15.00 – 15.20

křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50

křižovatka ul. Běhounkova x Dominova       
(parkoviště u č. 2463) 16.00 – 16.20

Suchý vršek (parkoviště proti domu č. 2101) 16.30 – 16.50

Petržílkova (parkoviště proti domu č. 2267) 17.00 – 17.20

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00
Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30
Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18.40 – 19.00

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 nábytek, 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.

                                                     
  Jitka Zámorská, OŽP

datum stanoviště čas přistavení
  9. 4. – so K Hájům x Okruhová   9.00–12.00
  9. 4. – so Chalabalova   13.00–16.00
22.   4. – pá Vstavačová   15.00–18.00
23.   4. – so 5. máje   9.00–12.00
23.   4. – so Srnčí x U Dobráků   13.00–16.00

datum stanoviště
  7. 3. – po Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4
  8. 3. – út U Kašny – odstavná plocha
  9. 3. – st Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad (u č. 2367/97)
10. 3. – čt K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)
14. 3. – po Böhmova – parkoviště u kotelny
15. 3. – út náměstí Na Lužinách x Mládí – parkovací stání
16. 3. – st Fantova – parkoviště před objektem č.p. 1742/23
17. 3. – čt Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16
21. 3. – po Janského 2370 – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)
22. 3. – út Amforová – proti č.p. 1895/24
23. 3. – st Melodická x Operetní

datum stanoviště
24. 3. – čt K Řeporyjím x K Chabům – u kapličky
28. 3. – po Jaroslava Foglara 1333/8 – parkovací záliv
29. 3. – út Kettnerova – parkoviště u trafostanice (proti č. 2053/18)
30. 3. – st V Nové vsi x K Návrší
  4. 4. – po Hábova – parkoviště proti č. 1564/8
  5. 4. – út Červeňanského x Janského – nástupní ostrůvek BUS
  6. 4. – st Podpěrova – plocha u č. 1879 (před MŠ)
  7. 4. – čt V Hůrkách – chodník (vedle parkovacího zálivu proti ul. Seydlerova)
11. 4. – po 5. máje – plocha proti č. 325/55
12. 4. – út Lýskova x Chalabalova – u č. 1594 (chodník u Grafotechny)
13. 4. – st Bellušova – chodník proti č. 1804/7
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O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII VÁNOČNÍ VÝZDOBY. Třídy 8.A., 8.B 
a 9.B ZŠ Janského se v rámci občanské výchovy účastnily fotografické 
soutěže O nejhezčí fotografii vánoční výzdoby 2021, kterou již tradičně 
vyhlašuje místní Agenda 21. Všichni žáci odeslali požadované fotogra-
fie k vyhodnocení na radnici. Některé snímky byly opravdu zdařilé 
a zástupci městské části je při vyhodnocení náležitě ocenili. Mimo věc-
ných cen si výherci odnesli i památeční diplom, na kterém byla jejich 
fotografie. Jedním z úspěšných fotografů je Kája Guthová, která při fo-
cení zachytila nejen vánoční výzdobu, ale i naši školu. Všem oceněným 
žákům srdečně gratulujeme. Jana Civínová

OLYMPIÁDA S PŘEDSTIHEM. Malí bobříci zažili ve sportovním 
centru Jeremi Sport sponzorované dopoledne plné pohybu. Už sa-
motná návštěva velké haly rozzářila dětské oči a co teprve připravený 
program. Pod vedením zkušených trenérů plnila malá družstva olym-
pijské disciplíny. Šestiboj rozvíjející všeobecnou zdatnost, obratnost 
a vytrvalost vyvrcholil úžasnou odměnou – zlatou medailí pro všechny 
účastníky. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Děkujeme.
 Jana Kafková, ředitelka MŠ U Bobříka

PŘÍPRAVA NA VALENTÝNA. 
V pondělí 14. února se po celém 
světě slaví svátek lásky i přátelství. 
Stejně tomu bylo i v Anglofonní zá-
kladní škole ve Stodůlkách, kde se 
děti na Valentýna připravovaly už 
dlouho dopředu. Svým spolužákům 
vyrobily valentýnské karty, kreslily 
kytičky, srdíčka a těšily se, jak si na-
vzájem předají vlastnoručně vyrobené 
dárky. Nezapomněly ani na své rodiče 
a sourozence. Valentýn je pro školu 
velkou událostí. Už proto, že máme 
ve svých řadách učitele ze Spojených 
států, kde je na svátek lásky upřena 
velká pozornost.  Sahil Bathija

MALÉ DIVADLO ANGLICKY. Žáci pátých tříd ZŠ Mládí si při pro-
jektu Take Home English – Art mohli vyzkoušet roli scénáristy, scénic-
kého výtvarníka, režiséra, dramatika i loutkoherce. Úkolem bylo  
vymyslet příběh s kladným a záporným hrdinou a pak ho předvést 
spolužákům na hodině angličtiny. To vše v krabici od bot s otvorem 
jako kukátkem. Mnozí prokázali všestranný talent a všech rolí se vý-
borně zhostili. Podobné aktivity podporují ústní projev v angličtině, 
při nichž se žáci často zbaví ostychu mluvit anglicky před publikem.
 Norbert Tlustý, zástupce ředitele

EXPERIMENTY DĚTI BAVÍ. Podobně jako v ostatních předmětech je 
v Anglofonní základní škole prvouka vyučovaná v českém jazyce kom-
binována s předmětem vyučovaným v angličtině a to předmětem scien-

 ce (věda). Témata jsou obdobná, 
navzájem se doplňují a navazují na 
sebe. S třetím ročníkem jsme přešli 
od vlastivědné k přírodovědné části 
naší prvouky, kde nás v úvodu če-
kala „Neživá příroda“, která se ne-
musí zdát až tak zábavná. Povídání 
o látkách, jejich vlastnostech, sku-
penstvích a změnách jsme spojili 
s experimentem – hoření kapaliny. 
Žáci byli nadšeni, že i ve třídě si 
můžeme výuku trochu zpestřit, a to 
rovnou ohněm na učitelském stole. 
Hodiny doprovázené pokusem 
mají u žáků vždy úspěch.   Marek Šedivý

NÁVŠTĚVA LEZECKÉ STĚNY. Ve FZŠ Trávníčkova se děti udržují 
v kondici. Po delší době se třída 3.A opět vypravila na lezeckou stěnu 
UltraAnt v srdci Prahy. Děti si užily den plný zábavy a zdravého po-
hybu. „Na začátku jsem se bál, ale potom jsem to zvládnul a bylo to 
skvělý,“ říkal Lukáš z 3.A. Návštěvu můžeme všem jen doporučit, 
přejeme mnoho překonaných překážek! Kristýna Čánská
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OPĚT V RAKOUSKU. První týden v únoru trávili žáci 5. a 9. ročníku 
ZŠ Kuncova na lyžích a snowboardech opět v Zettersfeldu, kam mi-
nulý rok nemohli. I letošek byl v ohrožení, podmínky výjezdu do Ra-
kouska se zpřísňovaly, ale nakonec vše vyšlo – negativní PCR testy, 
slunce, prašan, upravené sjezdovky, bezva parta, zkrátka vše, co si jen 
mohli přát. Děkuji tímto rodičům, kteří to svým dětem umožnili, 
a především panu řediteli, který akce, kde se žáci zdokonalují v již 
zvládnutých dovednostech, podporuje. Marie Franicová

POHÁDKOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY. V druhé polovině ledna se v Ma-
teřské škole Pohádka uskutečnily olympijské hry. Ve třídách proběhly 
individuálně disciplíny, které si děti moc užily. Jednalo se například 
o slalom na lyžích mezi překážkami, hod na cíl, běh, štafeta atd. Hry 
se uskutečnily také venku, jelikož jsme měli to štěstí, že nám na za-
hradě nasněžilo. Na závěr čekaly na naše malé olympioniky medaile 
i sladká odměna. Sofie Velčovská

VESELÉ ZPÍVÁNÍ. Leden si žáci 1. tříd ZŠ s RVJ Bronzová zpříjem-
nili veselým i poučným vystoupením Honzy Krejčíka přímo v kino-
sálu naší školy. Písničky s příhodnými názvy jako Zdravení, Kouzelná 
slůvka, Pět minut v Africe apod. byly plné veselých skečů a legračních 
zápletek. Nechybělo ale ani poučení.  Pavlína Konkolská, třídní učitelka 1.B

TVOŘÍME SPOLEČNOU KNIHU. Hodiny slohu se na 2. stupni FZŠ 
Trávníčkova proměnily v tvůrčí dílny psaní. Vzniklo mnoho krásných 
a originálních pohádek, které autoři v průběhu ledna chodili předčítat 
dětem na 1. stupeň. Z těchto pozorných posluchačů se záhy stali ilust-
rátoři, kteří pohádky obohatili o úžasné ilustrace. Nyní vzniká finální 
podoba naší společné knihy propojující nápady dětí napříč všemi roč-
níky.  Markéta Vignerová

ZPĚV A HRA NA HUDEBNÍ NÁ-
STROJE NÁS BAVÍ. Děti z Mateřské 
školy Palouček milují zpěv i hraní na 
hudební nástroje. Většinou zpíváme 
s pianinem, ale děti zajímá a baví i ky-
tara. Abychom měli srovnání i s dalším 
podobným strunným nástrojem, před-
stavili jsme si kytaru a ukulele – počítali 
jsme, kolik mají strun, porovnávali je-
jich velikost, rozdíl ve zvuku a hlasi-
tosti. Kromě lidových písniček jsme se 
učili i klasické táborové písně, které si 
děti okamžitě oblíbily. Na závěr si ka-
ždý zkusil na hudební nástroj sám za-
hrát. Štěpánka Lišková

POD PĚTI KRUHY. V MŠ Domeček jsme si na únor, kdy byla zimní 
olympiáda v Číně v plném proudu, naplánovali dvoutýdenní integro-
vaný blok. Spojení multikultury, aktivního sportování a principů fair 
play se snadno přeneslo do vzdělávacího programu mateřské školy. 
Přiřazování barevných olympijských kruhů k jednotlivým kontinen-
tům a následné doplnění vlajek vybraných států se dětem líbilo nato-
lik, že se nadšeně rodičům chlubily, ke kterému kruhu jejich rodná 
země patří. Milým zpestřením naší školkové Olympiády byla návštěva 
lyžařky Šárky Strachové, která dětem přinesla ukázat skutečnou olym-
pijskou medaili. Ale ani děti neodešly domů bez medailí – každé si tu 
svoji „zlatou“ vybojovalo. Veronika Málková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kdy je čas ze vztahu odejít?
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem rozvedená, mám dospělého, samostatného 
syna a s dalším partnerem dvě děti – 5 a 7 let. Partner si mě odmítá vzít 
za ženu, ale stoprocentní domácí servis vyžaduje. Nepomůže vůbec s ničím. 
Někdy přijde domů, někdy přespává ve svém druhém bytě. Nechová se ke 
mně hezky, děti se ho většinou bojí. Asi bych měla odejít, ale bojím se, jak to 
sama zvládnu.“

„Dobrý den. Jsem rozvedená, moje dospělá dcera žije v cizině. Já jsem 
dvacet let ve vztahu s mužem, který vždy při zmínce o svatbě říká, že on 
to říkal dopředu, že ženit se nebude. Často u nás bydlí jeho dospělé děti. 
V domácnosti nepomáhají ani ony ani on. Nejsem šťastná. Proč já musím 
dělat na tisíc procent a on nemusí nic?“

Důvodů, proč lidé zůstávají v nefunkčních vztazích je více. Často vě-
říme, že se to časem zlepší (jaksi samo…). Také míváme strach, co  
s námi bude, když budeme najednou sami. Zvládneme to? Co když 
sami i zůstaneme? Nikdo nás už nebude chtít? Bude nás společnost 
odsuzovat jako nežádané? A zvládneme sami finanční nároky bydlení 
a zajištění života? Snadno pak sklouzneme do rozhodnutí – raději 
 zůstanu někde, kde mi sice není dobře, ale jsem na to zvyklý/á!

Dalším viníkem může být naše nízké sebevědomí. Ale když si ne-
vážím sám sebe, tak si mne nebude vážit ani nikdo jiný. Možná mne 
jako dítě málo chválili, možná jsem v minulosti prožil porovnávání  
s úspěšnějším sourozencem, možná… Ale teď už nejsme děti! Svůj ži-
vot můžeme vzít aktivně do svých rukou. Není třeba jet v jedné linii 
celý život.

Na vině může být také vnější pohled společnosti. Co když mne 
ostatní odsoudí, že jsem nedokázal naplnit vztah „tak jak má být“? 
Raději tedy zkusím vydržet to nepříjemné a navenek se tvářím, jak je 
nám skvěle. Opravdu je vnější hodnocení společnosti tak významné? 
A skutečně si myslíte, že blízcí lidé nepoznají naši nespokojenost  
a že vzdálenější lidi to vůbec zajímá?

Často také nemáme odvahu. Rozhodnutí odejít z nefunkčního 

vztahu vyžaduje totiž nejen sebevědomí, ale i zmíněnou odvahu. 
Nejzáludnějším pro rozhodnutí ukončit nefunkční vztah bývá váha-

vost. Při rozhodování o čemkoli pracujeme s představou o tom, co vše 
musíme zajistit, abychom mohli fungovat i po rozchodu – kde bu-
deme bydlet, zda ztratíme společné kamarády, jak se uživíme, jaké asi 
bude soudní řízení o svěření dětí do péče, možná jim při změně bydli-
ště vezmeme jejich místo, školu, spolužáky... Ano, je třeba uvažovat  
o budoucnosti, ale nejen negativně. Můžeme vlastně najít sami sebe.  
I když je to hodně těžké a vlastně i dost pracné. Ale můžeme. Váhání  
v rozhodování způsobuje, že jsme dva dny rozhodnuti pro variantu 
odejít a dva dny pro variantu zůstat. A takhle se to pořád střídá a my 
nejsme schopni učinit definitivní rozhodnutí. Tato varianta nám ale 
ubírá energii, kterou budeme na definitivní rozhodnutí potřebovat. 
Obvykle také postupně upadneme do depresí nebo pocitů křivdy, 
které jsou typické tím, že energie na vlastní rozhodování nám už ne-
zbývá. Doporučuji tedy svoje rozhodnutí „termínovat“. To znamená 
sám sobě stanovit rozumný termín – dva měsíce, do léta, ideálně a na-
prosto konkrétně např. 30. 6. Do té doby není moudré přiklánět se  
k jedné nebo ke druhé variantě, ale je dobře využít čas pro sebe – pra-
covat na své sebejistotě. Můžeme začít dělat nějaký sport nebo se učit 
cizí jazyk nebo nějakou dovednost. Sami sebe i okolí nás za naše vý-
sledky ocení. A získáme i nové sociální kontakty. V námi stanoveném 
termínu je třeba udělat finální rozhodnutí. Z nefunkčního vztahu od-
cházím – a pak podnikám tomu odpovídající kroky, nebo zůstávám  
(se všemi důsledky, ale pak už si nestěžuji, byla to moje volba). Často 
si lidé myslí, že když „jen“ zůstávají, tak se nic neděje. Ale ano, děje. 
Také se rozhodujeme. Rozhodujeme se pro variantu, že nic neudě-
láme! A to je také rozhodnutí. Že zůstanu tam, kde mi není dobře.  
A pak tedy můj život podle toho vypadá. Nezapomeňme, že svůj život 
máme v rukách a jaký si ho uděláme, takový bude.

Všem čtenářům časopisu STOP přeju, aby žili spokojeně – v to-
mhle nebo příštím vztahu, nebo sami. Tak, jak je jim příjemné .
 Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG

 
Sestřičky z Farní charity Stodůlky 

hledají kolegyni či kolegu 

ZDRAVOTNÍ SESTŘIČKU 
do naší domácí péče 

Pokud rádi pracujete samostatně, v terénu, a máte rádi 
různorodou a smysluplnou činnost, je pro vás práce u nás jako 
stvořená... 
Nabízíme vám: 

 flexibilní pracovní dobu 
 práci na celý i částečný úvazek, případně brigádně na DPP 
 menší, velmi dobře fungující kolektiv 
 práci pouze v lokalitě Prahy 13 
 k platu nadstandardní benefity (pololetní prémie, 

stravenkový paušál, celoroční Opencard, příspěvky na 
penzijní připojištění, na obuv, batoh, masáže, 3 sick days, 
5 týdnů dovolené,...) 

 20 000 Kč náborový příspěvek 
Očekáváme od vás: 

 vzdělání v oboru „všeobecná sestra“ 
 zodpovědnost, vlídnost, porozumění, vstřícnost a respekt 

Kontakt: 
774 854 463 vrchní sestra          733 108 816 ředitelka 
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TOULKY

Známými místy v okolí našeho 
bydliště
Za Nepomuckým rybníkem v Centrálním parku vyjdeme po točitém 
bílém nadchodu. Je to ten vzdálenější tubusu metra. Pokračujeme 
rovně k rozcestí, kde se dáme po cyklostezce ŘE-HL doprava, aby-
chom došli k dalšímu nadchodu nad hlavní ulicí Jeremiášova. Sejdeme 
u autobusové zastávky. Máme na výběr dvě možnosti. Můžeme se 
hned za zastávkou pustit mírně vpravo z kopce a pod ním přímo dolů 
pěšinkou mezi křovím. Zde opatrně. Po dešti je tu bláto. Sejdeme nad 
retenční nádrží Asuán. Zde se dáme vlevo nahoru na první rozcestí, 
na němž odbočíme doprava dolů na větší rozcestí. Kdybychom chtěli 
zvolit pohodlnější, ale delší cestu k Asuánu, můžeme od autobusové 
zastávky jít rovně zpevněnou cestou na křižovatku, zde pokračovat 
doprava dolů podél silnice ke kruhovému objezdu a před ním doprava 
po cyklostezce ŘE-HL zpevněnou cestou dolů na větší rozcestí. Z něj 
se vydáme doprava na kraj Jinonic. Jdeme příjemnou zpevněnou ces-
tou obklopenou stromy, mineme suchou retenční nádrž a dojdeme  
na křižovatku ulic, kde se dáme doprava ulicí Pod Vavřincem, kterou 

projdeme až na konec. Pokračujeme doprava nahoru. Projdeme parčí-
kem a dojdeme ke kostelu sv. Vavřince s dřevěnou zvonicí a hřbito-
vem. Podle webových stránek římskokatolické farnosti tento kostel 
stál původně ve vsi nazývané Butonice, později Butovice. Ty byly 
s  většími Jinonicemi, původně Ninonicemi, sloučeny v roce 1610.  
Butovice zmiňuje poprvé zakládací listina, podle které daroval král 
Vra  tislav I. kolem roku 1088 vyšehradské kapitule část Butovic – jeden  
poplužní dvůr s poddanými. Z tohoto údaje se také vyvozuje stáří 
kostela, neboť kapituly obvykle měly ve vlastnictví vsi, kde buď kostel 
už byl, nebo byl záhy postaven. Z tohoto období asi pochází presbytář 
se dvěma románskými okny. Podle použité stavební techniky, se lze 
domnívat, že jde o jeden z nejstarších kostelů v Praze. Velkou přestav-
bou prošel ve 2. polovině 16. století. Byla postavena i dřevěná zvonice 
a vyroben zvon Vavřinec, který slouží i dnes. Nejslavnějším jinonic-
kým farářem byl český národní buditel, básník a lingvista A. Jaroslav 
Puchmajer. Jeho pamětní desku najdete v Jinonicích u vchodu do 

 zámečku v ulici Na Vidouli. Další velkou přestavbu provedli Schwar-
zenbergové koncem 18. století. Od kostela jdeme ulicí Vavřinecká.  
Na jejím konci míříme doprava nahoru po cyklostezce A 122. Po 
pravé straně mineme Záchranou stanici. Jdeme stále rovně, až do-
jdeme na třetí větší rozcestí s informační tabulí o Prokopském údolí. 
Od ní se dáme doprava dolů až do Hlubočep. Na kraji Hlubočep se 
můžeme občerstvit v příjemném stánku s posezením U Prokopa a po-
tom se vydat po zelené Prokopským údolím k jezírku. Vzniklo v roce 
1905 ve vytěženém lomu na vápenec. Od jezírka projdeme pěšinou 
mezi skalami a vyjdeme na asfaltové páteřní cestě, po které pokraču-
jeme vpravo údolím k místu s dětským hřištěm, na jehož konci mů-
žeme vystoupat vpravo pěšinou ke vstupu do tunelu. Po jeho projití 

pokračujeme dál údolím, podejdeme trať a dojdeme na místo s do-
mem vpravo. Zhruba proti němu je lávka přes Dalejský potok. Nad ní 
na skále je pamětní deska J. Foglara. Pokračujeme rovně k dalšímu že-
lezničnímu nadjezdu s turistickým ukazatelem, za nímž je soutok Da-
lejského a Prokopského potoka. Projdeme Červeným lomem, roman-
tickými místy podél potoka k můstku. Za ním je vlevo opravený mlýn 
Rohlov a rovně koleje vedoucí k železniční zastávce Holyně. Můstek 
přejdeme a pokračujeme vpravo kolem informační tabule Naučné 
stezky Údolím Dalej-
ského potoka. Po ní 
kolem chatek do 
Černého lomu.  
Dále kolem dřevěné 
pohovky k lomu 
Mušlovka. Pokraču-
jeme stále po zelené 
k další informační  
tabuli Arethusinová 
rokle. Od ní lesem 
nahoru po zelené na 
rozcestí, kde naučná 
stezka odbočuje do-
leva, ale my půjdeme 
vpravo nahoru. Vyjdeme na zpevněné panelové cestě, na které odbo-
číme doleva a budeme v ulici Karla Kryla. Zde jdeme doprava na ko-
nečnou autobusů MHD Velká Ohrada, kde naše asi 15 km procházka 
může skončit. Zdrávi došli! KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan Marta Kravčíková
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2017: Triumf hokejbalistů a nová školka U Stromu
Poslední lednový den roku 2017 zasahovali na základě žádosti o po-
moc strážníci z okrskové služebny Nové Butovice v budově Úřadu 
městské části Praha 13. „V jedné z kanceláří odboru sociálních věcí se  
choval velmi agresivně mladý muž. Poškozoval zařízení a vyhrožoval 
přítomným pracovnicím. Strážníkům se ho podařilo zadržet až před  
budovou,“ uvedl vrchní komisař Tomáš Navrátil.

V březnovém čísle STOPu vyšel první díl seriálu Třináctka rok  
po roce, který přibližuje po-
sledních 50 let Prahy 13. Na-
vázal tím na oblíbenou rub-
riku Z kroniky Stodůlek 
Františka Vlasáka.

Základní umělecká škola 
Stodůlky oslavila 55 let. 
„K tomuto jubileu uspořádala 
9. března v KD Mlejn slav-
nostní koncert, na němž si ná-
vštěvníci mohli poslechnout li-
dový sbor Melodika, swingový 
orchestr Big Band, dětský pě-
vecký sbor Stodůlky i flétnový 
soubor,“ informoval zpravodaj.

Ve středu 5. dubna předal 
starosta David Vodrážka 
dobrovolným hasičům SDH 
Stodůlky nový hasičský vůz. 
„Cisternovou automobilovou stříkačku pořídila Praha 13 z dotace 7,5 mi-
lionu korun, kterou obdržela od Magistrátu hl. města Prahy,“ stojí ve 
STOPu.

Lužinský klub HC Kert Park Praha vyhrál poprvé v historii hokej-
balovou extraligu, když při cestě za titulem porazil oba loňské finalisty 
Pardubice a Kladno. „Martin Kruček navíc získal cenu pro nejužitečněj-

Svědectví na konci prstu
Odstraníme-li háček v názvu pražské čtvrti, získáme název části města 
Plzně. Malebná obec Malesice by možná zůstala zajímavou jen díky 
svému zámečku, kdyby se v ní 14. března 1871 nenarodil Josef Povon-
dra. Jeho jméno je v dějinách české kriminalistiky zapsáno zlatým pís-
mem jakožto jméno muže, který se 
stal zakladatelem první daktylosko-
pické sbírky četnictva v českých ze-
mích. Daktyloskopie je založena na 
identifikaci drobných linií na bříšku 
prstu, přičemž průběh těchto linií je 
pro jedince charakteristický a tato je-
dinečnost je v kriminalistice využí-
vána pro identifikaci osob. O její  
rozvoj se významně zasloužil Jan 
Evangelista Purkyně, který jako 
první provedl rozdělení kresby linií 
posledních článků prstů do devíti zá-
kladních vzorců. Ale vraťme se zpět 
k našemu hrdinovi. Josef Povondra 
vystudoval nižší reálku v Plzni a stal 
se hospodářským úředníkem. V osm-
nácti letech odešel do armády a po 
základním výcviku vstoupil do řad 
četnictva. Nejprve působil v Hradci 
Králové, později několik let v Do-
brušce, kde se pod jeho velením po-
dařilo zcela vymýtit pytláctví. Nakonec byl převelen na Královské Vi-
nohrady, kde se záhy stal okresním četnickým velitelem s hodností 
rytmistra. Zde také v roce 1907 založil první četnickou daktylosko-
pickou sbírku, která zahrnovala údaje z okresů Žižkov, Smíchov 

a Brandýs. Později do ní zasílaly jednotlivé četnické stanice daktylo-
skopické karty osob. Povondra tak vlastně navázal na záslužnou čin-
nost pražského policejního komisaře Františka Protivenského, který se 
již v roce 1891 začal, ovšem čistě soukromě, zabývat snímáním otisků 

prstů. O dvanáct let později už pro-
váděl daktyloskopování soustavně 
a všechny otisky zakládal do krimi-
nalisticky hodnotné kartotéky, svou 
sbírku v roce 1908 zpřístupnil veřej-
nosti. Pod vedením kapitána Josefa 
Povondry vznikl v roce 1922 Pozná-
vací úřad Policejního ředitelství 
v Praze, v němž se sloučily všechny 
daktyloskopické karty včetně asi dva-
ceti pěti tisíc kusů z Povondrovy 
sbírky. Dalším významným počinem 
byla Povondrova Nauka o daktylosko-
pování a popisování osob, kterou se-
psal spolu se soudním znalcem 
v oboru daktyloskopie Františkem 
Holešovským. Jejich společná publi-
kace se stala nepostradatelnou po-
můckou pro výkon policejní služby. 
V roce 1931 byl Josef Povondra po-
výšen do hodnosti majora a o dva 
roky později odešel na vlastní žádost 

do výslužby. Zbytek svého života strávil ve svém domku v Chocera-
dech, kde se po celoživotním stíhání a ztotožňování zločinců věnoval 
další své velké vášni – zahradničení. Do četnického nebe se odebral 
8. července 1940. Andrea Říčková

šího hráče vyřazovacích bojů, pojmenovanou po tragicky zesnulém hokejba-
listovi Liboru Topolánkovi,“ napsal zpravodaj.

Prvního září byla v Nových Butovicích otevřena nová Mateřská 
škola U Stromu. „Původně nevyužívané a chátrající sportovní centrum 
na Ovčím hájku se díky f inanční podpoře magistrátu a využití dotace 
z operačního programu Praha – Pól růstu ČR proměnilo na moderní před-
školní zařízení pro děti od dvou let,“ informovala zástupkyně starosty 
Marcela Plesníková. 

Ve středu 13. září bylo zpro-
vozněno zrekonstruované 
dětské a sportovní hřiště 
v Zázvorkově ulici. „Jeho do-
minantou je lokomotiva dopl-
něná bezpečnou houpačkou 
(tzv. hnízdem), kolotočem,  
péráky a novým pískovištěm,“ 
uvedl STOP. V září byla do-
končena také část revitalizace 
zeleně, díky které vznikl při 
ulici K Sopce nový park s ná-
zvem Malá Ohrada.

Fakultní základní škola  
Brdičkova otevřela ve středu 
8. listopadu zrekonstruova-
nou školní kuchyni a jídelnu. 
„Celková investice ve výši 
43 milionů korun posloužila  

na moderní vybavení odpovídající současným trendům,“ napsal zpravodaj. 
V sobotu 11. listopadu pak proběhl den otevřených dveří v originál-

ním stavebním projektu Luka Living. „Nový koncept nájemního bydlení 
v naší městské části vítáme. Vybudované obchodní centrum poskytne oby-
vatelům, ale i ostatním návštěvníkům Prahy 13 dostatek dalších nákup-
ních možností,“ uvedl starosta David Vodrážka. Robert Šimek
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Vyměňte svůj starý vůz za mladší z programu ŠKODA Plus  
a získejte přitom celou řadu benefitů. 

Více informací o nabídce najdete na skodaplus.cz   
nebo vám rádi poradíme online či telefonicky.

Využijte benefitů programu 
ŠKODA Plus a vyberte si  
ze široké nabídky ročních 
vozů

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Měníme minusy ojetých
vozů na plusy

ŠKODA PLUS

Ilustrační fotografie

Nízká úroková
sazba

Výhodný výkup stávajícího
vozu na protiúčet

Značkové
pojištění

Široká nabídka
prověřených vozů

V denním stacionáři se klienti 
nenudí
Předvánoční a vánoční čas klienti denního stacionáře prožili v poklid-
ném tempu s cílem si co možná nejvíce vychutnat toto krásné a jedi-
nečné roční období. Zhoršená epidemiologická situace nám nedovo-
lovala uspořádat žádné předvánoční společenské ani kulturní setkání, 

a tak klienti využili volný čas na výrobu vánoč-
ních dárků pro své blízké a na pečení několika 
druhů cukroví. S velkou oblibou se klienti vě-
novali poslechu i zpívání vánočních koled, 
které nám také před Vánoci přišli před okna 
denního stacionáře zazpívat žáci několika zá-
kladních škol z Prahy 13. Tento spontánní akt 
byl velmi milý a naši klienti vždy ocenili snahu, 
se kterou se žáci do vystoupení zapojili. 

Novoroční období se neslo v duchu tréninku 
mozkových „závitů“. S klienty jsme se zaměřili 
na trénink paměti z oblasti pražské městské 

hromadné dopravy a pražského metra, dále jsme si povídali o země-
pisných zajímavostech Prahy a jejího okolí. Každé pondělí absolvují 
naši klienti také lekce tréninku paměti pod vedením odborné lektorky 
paní Tačovské z obecně prospěšné společnosti Právě teď!.     

Poslední dva týdny jsou zraky především mužských návštěvníků 
denního stacionáře upřeny ke sledování zimních olympijských her. 
Mezi nejoblíbenější sporty našich klientů patří hokej, rychlobruslení 
a lyžování. Dámská klientela ráda a pravidelně sleduje olympijské 
soutěže v krasobruslení.

Kreativního ducha klienti projevili při výrobě srdíček při příležitosti 
oslavy svátku zamilovaných, který spadá na 14. února. Martina Cveklová

V Lukáši se začínáme vracet 
k normálu
Téměř po půlroční pande-
mické pauze začíná Dům so-
ciálních služeb Lukáš znovu 
ožívat. Zhruba v polovině 
března obnoví svou činnost 
kluby seniorů, začnou se schá-
zet hráči petangu, počítačová 
učebna opět přivítá studenty 
Virtuální univerzity třetího věku i zájemce o výuku na počítači. Rádi 
bychom vám nabídli i některou z tradičních a oblíbených akcí. Více in-
formací najdete v Aktualitách na www.sssp13.cz.  Jiří Mašek, ředitel

Dámy, pánové, děti - přijďte využít našich kadeřnických služeb do 
Domu sociálních služeb Lukáš, Trávníčkova 1746. Nabízíme velmi 

příznivé ceny a krátké objednací lhůty. Objednat se můžete  
na tel. 607 740 858, těšíme se na vás.

INZERCE
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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

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

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.

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.

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13

po, st, čt 9-18 hod. 
út 9-16 hod. 
pá 8 - 14 hod. 

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

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

s 19 letou tradicí

 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 OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.
 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stro-

pů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

 o RIZIKOVÉ KÁCENÍ, ŘEZ, OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ. 
ÚDRŽBA ZAHRAD. Tel. 606 662 223, 723 899 561. 

 o ADVOKÁT Marek Konečný – nabízí právní služby téměř 
všeho druhu. Tel. 777 010 051,

 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: nová el. vedení, 
zásuvky, světla. Revize elektro zařízení. Odstra-
nění reviz. závad. 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 FAJKTOP instalatérské a topenářské služby, 
www.fajtop.cz, pohotovost 24/7, vč. svátků, 
tel. 606 046 909. 

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

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

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

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

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

 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 PEDIKÚRA - i v pohodlí Vašeho domova - tel. 603 910 026 .
 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 Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba 
plotů z KB-bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

 o OPRAVA ŽALUZIÍ - VÝMĚNA VODÍCÍCH LANEK - 
NOVÉ ŽALUZIE - SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH OKEN DVEŘÍ 
- 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 Návrhy a realizace interiérů – 3D vizualizace, 
dispozice, výběr nábytku, materiálů a barev, odborná 
pomoc při realizaci. Tel. 777 023 023, 
interiery@michaelakopecka.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 !! 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 Pedikúra, manikúra - nabízím služby domů. 
Mžiková, tel. 775 925 581. 

 o ZEDNICTVÍ – MALÍŘSTVÍ. Veškeré zednické, malířské, 
obkladačské, podlahářské a bourací práce, odvoz suti 
zajištěn. Rekonstrukce bytů, domů, nebytových prostorů. 
Tel. 777 670 326.
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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

ZAMĚSTNÁNÍ

RŮZNÉ

BYTY

Realitní služby,
jaké si přejete

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

www. .cz

KOLA|PRODEJ|SERVISNušlova 2279 
P 5 - Nové Butovice
telefon 606 818 082
Po - Pá 14-19 hodin » »NOVĚ PRODEJ A TESTOVÁNÍ ELEKTROKOL

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

telefon 606 818 082
po           14 - 19 hodin

      út-pá       14 - 18 hodin

Sběratel koupí knihy a komiksy

Foglar, Saudek, Verne, Čtyřlístek,  
Pragensie, česká historie 

Tel. 732 248 449  



po   8-18
út   8-15

čt   8-18
pá   8-13

PEDIKÉRKA, MANIKÉRKA
                            NEHTOVÁ DESIGNÉRKA

Dita Burešová
Tel.: 605 286 055

Böhmova 1976/1
Studio Charmant

Praha 5 - Lužiny

Top Esthetic je součástí sítě očních klinik Lexum.

Poliklinika Hůrka
Sluneční nám. 2588/14, Praha 13

Objednat se můžete na tel. 774 704 022

• vyšetření optometristou a předpis brýlí
• krátké objednací termíny
• 9. 3. a 23. 3. 2022 ZDARMA

OČNÍ OPTIKA
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MUDr. HAVELKOVÁ MICHAELA – STOMATOLOGIE,
KE ZDRAVOTNÍMU STŘEDISKU 447, ŘEPORYJE.
TEL. 603 335 232, 251 613 217.

 o Bachovy esence na míru. 
bachovky.stepankova@gmail.com.

 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE NA LUŽINÁCH. 

TEL. 777 538 448.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidlopro� rmupraha.cz.
 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka. 

Tel. 607 510 795.
 o NAUČÍM – DOUČÍM italštinu a francouzštinu. 

Tel. 774 636 393.

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

 o Hledám menší byt do 14 tisíc nebo větší do 19 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 3 roky i více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut. Zařízení 
na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel.  605 845 088.

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

 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze 
i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o Prodám byt 3+1L Bellušova ul., zaskl. lodžie,
zd. jádro, zatepl. fasáda, nový výtah, soukr. vlastnictví.  
Cena 6,6 mil. Kč. Ne RK. Tel. 775 445 319. Oddělená 
kotelna. Zn. stěhování z Prahy.

 o Bulhar hledá pro svou rodinu 2+kk nebo 3+kk, ideálně 
Lužiny nebo Jinonice, přímo od majitele za normální cenu, 
tel. 608 239 091.

 o Hledám kadeřnici na živ. list. Tel. 728 995 661.
 o Do šumavského penzionu přijmeme kuchaře 

(ku) a servírku nebo číšníka na HPP nebo dohodu 
s možností ubytování. Info na tel. 727 837 271 
nebo e-mailu: hercik@klasterskymlyn.cz.

 o Zavedené kadeřnictví (kočárkárna) u metra Lužiny 
– od roku 2010 – hledá na žl. kadeřnici (3 000), kosmet. – 
řasy (2 000), manikérka (2 000). Tel. 603 890 000. 

 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 dispečera technologického velínu s vyhl. 50, 
pracoviště Praha 5, volejte tel. 724 872 341, Centra.

 o Centra přijme údržbáře s vyhl. 50/6, nástup ihned. 
Pracoviště Praha 5. Volejte tel. 724 872 341.

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
 žaluzie vertikální a horizontální  
 sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 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
www.gynekologvladimirfolauf.cz

ORDINAČNÍ HODINY:   

VYUŽIJTE TOHO A PRODEJTE SVŮJ  BYT NEBO
DŮM ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU.

C E N Y  R E A L I T  
J S O U  N A  M A X I M U .

TRŽNÍ ODHAD CENY NEMOVITOSTI PRO VÁS PŘIPRAVÍM ZDARMA.

602 100 722WWW.MILANSAMAL.CZ
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INZERCE

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 chutě ...

restaurace / pivovar

čínská a japonská kuchyně

kavárna / slané + sladké 
vlastní výroba

česká kuchyně

vietnamská a thajská kuchyně

zmrzlina / fresh drink

kuřecí speciality

22-02-11-inzerce-luziny-OC-187x129-02.indd   2 11.02.2022   14:49:40

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

 DUBEN 2016 • inzerce@p13.mepnet.cz • tel. 235 011 22932

Inzerce

Prodej – koupě – pronájem
 o Pronajmu garáž v ul. Nušlova, P-13. Garáže blíže 

k metru, vjezd v úrovni vozovky. Tel. 720 346 324.
 o Koupím garáž v ulici Nušlova. Cena dohodou. 

Tel. 605 859 306.
 o Nabízím pronájem garážového stání na Velké Ohradě, 

ul. Bašteckého. 1 100 Kč/měs. Tel. 602 658 682.
 o Pronajmu uzamykatelnou garáž u st. metra 

Nové Butovice, v ulici Nušlova, Praha 13. 
Tel. 728 502 627.

 o Prodám garáž na Velké Ohradě 18,4 m2. Tel. 737 141 722.
 o Pronajmu garáž, 15 m2,  Nušlova ulice, tel. 774 533 435.

 o Hledáme ZDRAVOTNÍ SESTRU s reg. pro práci v domácí 
zdr. péči na HPP i DPP. Nadstandardní fi nanční ohodnocení 
a fl exibilní pracovní doba. Tel. 736 673 231.

Zaměstnání

                              Přijmu nové 
         distributory na roznos STOPu.
                    Bližší informace na 
                          tel. 603 728 140

ŽALUZIE MIKULÍK
horizontální vertikální venkovní žaluzie
sítě proti hmyzu venkovní hliníkové rolety 

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

Tel. 777 228 091, 251 615 428
e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

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            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

Přijmu nové distributory na roznos STOPu. 
Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce. 

Bližší informace na tel. 603 728 140.

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
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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. 3. PORTA 2022 – oblastní kolo Praha
16. 3. st 19.30 BLUEGRASS CHANNEL …  
   Duel Bluegrass Band & Forget
24. 3. čt 19.30 AG Flek

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
   3. – 6. 3.  STODŮLECKÝ PÍSEČEK 
25. 3. pá 19.30 Lenka Švolíková: SANDWRITTEN
26. 3.  so 19.30 Natálie Skotáková: ...JENŽ JEDNOU POMINE

DĚTI
27. 3.  ne 15.00 Sacra Circus: PAN BONOBO
31. 3. – 3. 4. FESTIVAL SÓLOVÉ TVORBY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

OSTATNÍ AKCE 
   8. 3. út 17.00 MDŽ? A proč ne...
Taneční večer nejen pro ženy s hudbou dua A proč ne – Spolkový dům, K Vidouli 727 

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.

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

Březen ve Mlejně bude patřit 
festivalům
Stodůlecký Píseček, pražské kolo Porty a Festival sólové tvorby pro 
děti a mládež, to jsou festivaly, které každé jaro zavítají do Mlejna.  
Už 25. ročník soutěžní přehlídky Stodůlecký Píseček nabídne nejno-
vější tvorbu mladých a neprofesionálních divadelních souborů, inspi-
rativní semináře a diskuze. Platforma pro setkávání studentských 
a amatérských souborů, jejichž tvorba vybočuje z tradičního proudu 
divadla zařazením experimentálních tvůrčích postupů nebo dalších 
uměleckých druhů, staví na příjemném neformálním prostředí. Sou-
bory, které uspějí v krajském kole, budou doporučeny k výběru do me-
zinárodních kol přehlídek Mladá scéna a Šrámkův Písek, odkud při 
troše štěstí mohou pokračovat na celostátní Jiráskův Hronov. 

Také Porta přinese příležitost pro začínající amatérské skupiny, hu-
debníky a autory v oblasti folku, country a trampských písní. Cílem 
soutěže je vyhledávat nové talentované umělce a usnadnit jim další 
postup na hudební dráze. Jednu z kapel, která v minulosti ocenění na 
Portě také získala, můžete ve Mlejně slyšet 24. března. Typické více-
hlasy, výjimečně sladěné kombinace akustických kytar, kláves a dalších 
nástrojů v autorských skladbách dua Viktorin – Markytán představí 
dnes již legendární folková skupina AG Flek. 

Festival sólové tvorby pro děti a mládež letos oslaví dvacáté naroze-
niny a svou dramaturgii tak příznačně zaměří na tvorbu pro starší di-
váky. Ty poprvé čeká novocirkusový kabaret sólových představení 
předních českých artistek a artistů, hudební projekt Hele nebo doku-
mentární představení Kláry Hajdinové reflektující téma úzkosti a de-
presí, které čím dál častěji postihují také mladé lidi. Na své si ale při-
jdou i malí diváci. Pro ně je připravena pohádka Prostě žába v podání 
Divadla u staré herečky, Fimfárum Tomáše Podrazila nebo cirkusové 
workshopy. „Jsem ráda, že se letos podařilo v takové míře zařadit 
tvorbu pro mládež. Kromě výběru kvalitních inscenací, které plní tra-
diční funkce divadla, je naší snahou dát divákům ještě něco navíc. Le-
tos přinášíme diskuzi s psychoterapeutem, která bude následovat po 
představení V kruhu Kláry Hajdinové. Budeme si povídat o problema-
tice úzkostných stavů a depresí, která je v souvislosti s uzavíráním škol 
kvůli covidu ještě aktuálnější než dříve. Letos poprvé na festivalu  
uvedeme také koncert, jako obvykle se zaměříme na rozvoj dětí pohy-
bem na našich cirkusových workshopech a nebude chybět ani výstava. 
Snažili jsme se vytvořit atraktivní program pro všechny věkové sku-
piny, což se podle mého názoru podařilo. Věřím, že se žádné dítě 
v hledišti nebude nudit,“ doplňuje dramaturgyně festivalu Zuzana 
 Drábová. 

Na konci měsíce se do Mlejna vrátí téma pomíjivosti okamžiku a to 
hned ve dvou projektech. Lenka Švolíková v inscenaci Sandwritten 
vsadila na manipulaci s objektem a akrobacii na laně, fotografka Natá-
lie Skotáková téma uchopí netradičním způsobem, který promění di-
vadelní sál v interaktivní výstavu. Projekt s názvem ...Jenž jednou po-
mine propojí v jedné chvíli na jednom místě tanec, hudbu, výtvarné 
umění a fotografii. Divákům nejprve nabídne hodinové pohybové 
představení s živým hudebním doprovodem, v jehož průběhu budou 
tanečníky současně skicovat malíři, natáčet vizuální umělci a fotogra-
fovat autorka konceptu. Během představení se diváci mohou volně 
pohybovat mezi umělci, stejně jako po jeho skončení, kdy právě 
vzniklá umělecká díla vytvoří vizuální instalaci. Eva Roškaňuková

Pohyblivé obrázky aneb O filmové 
hudbě
Začátkem letošního roku, ještě za zpřísněných podmínek, se žáci devá-
tých tříd Základní školy Mládí zúčastnili komentovaného koncertu 
Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK v kostele sv. Šimona a Judy.  
Koncert komentoval dirigent Jan Kučera spolu s hercem a klavíristou 
Ondřejem Brouskem. Během přibližně hodinového programu měli 
žáci možnost poodhalit tajemství tvorby filmové hudby a zhlédnout 
ukázky z filmů za doprovodu živého orchestru. Slyšeli melodie z filmu 
Harry Potter, Pyšná princezna a Piráti z Karibiku. Další zajímavou 
částí programu bylo porovnání toho, jak zní melodie z posledně zmí-
něného filmu v podání vždy jen některé z nástrojových skupin symfo-
nického orchestru a také předvedení různých variací na jedno téma. 
Z koncertu všichni odcházeli nadšení. Adéla Pretschner, vyučující 2. stupně
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Čtvrtky od 3. 3. • 17.45 – 18.45 
Latino mix + posilování pro ženy 
Studio MamiGym, Malá Ohrada 
Otevíráme nový kurz pro úplné začátečnice. Část hodiny je 
věnována sólovému tanci (salsa, merengue, bachata, zouk, 
reggaeton...), v závěru lekce posílíme nejen problémové 
partie, ale také záda, pánevní dno apod. a důkladně se pro-
táhneme. Spojme příjemné s užitečným a dejme se na léto 
do formy za zvuku karibských rytmů! Více na webových 
stránkách www.kamilasalsa.cz.

Sobota 5. 3.
Kolo, kolo mlejnský
Start je u KD Mlejn, Kovářova 4/1615 
Srdečně zveme příznivce pohybu na 11. ročník pochodu pro 
veřejnost Kolo, kolo mlejnský. Můžete si vybrat ze tří tras. Na 
startu dostanete popisy. Trasy si na startu můžete také stáh-
nou do mobilu. Trasa 30 km – start od 8.00 do 9.30 hod., 
trasa 17 km – od 9.00 do 11.00 hod. a trasa 9 km – od 9.00 
do 11.00 hod. Cíl je v restauraci Mlejn od 11.30 do 19.00 
hod. Zde dostanete kromě razítek a diplomu i drobnou  
odměnu. Akci pořádá KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan 
s partnerstvím městské části Praha 13. Těšíme se na vás! 
Zdrávi došli!

Sobota 5. 3. • 14.00
Badmintonový turnaj smíšených dvojic  
„O Zlatou raketu Prahy 13“.
Jeremi Sport, Jeremiášova 2581/2
Ženy mají na turnaji startovné zdarma, muži zaplatí 300 Kč. 
Občerstvení pro soutěžící je zajištěno. Dotazy a přihlášky za-
sílejte do pátku 4. 3. (12.00 hod.) Jaroslavu Matýskovi na  
matysekj@praha13.cz, tel.  607 613 652.

Úterý 8. 3. • 17.00
MDŽ? A proč ne… 
Spolkový dům, K Vidouli 727
Přijďte oslavit Mezinárodní den žen do Spolkového domu. 
Městská část Praha 13 vás zve na taneční večer s hudbou 
dua A proč ne. Záštitu nad akcí převzal starosta David  
Vodrážka.

Úterý 8., 22. a 29. 3. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtky 10., 17., 24. a 31. 3. • 14.00 – 16.00
Trošku jiné odpoledne v knihovně 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka. Vstup volný, změna programu vyhra-
zena.

Čtvrtky 10., 17., 24. a 31. 3. • 16.00 – 18.00
Pojďte dohnat učení do knihovny 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Plavete ve škole? Tak přijďte do knihovny, společně to zvlád-
neme. Bezplatná první pomoc se školou pro žáky ZŠ s dob-
rovolníky z Nová škola, o.p.s. Nemusíte se registrovat, stačí 
přijít. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 10. – středa 23. 3.
S Globusem Zličín do Legolandu 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5
V Globusu Zličín probíhá hra o vstupenky pro čtyřčlennou 
rodinu do Legoland Deutschland Resort. Zákazník musí 
v uvedeném období nakoupit v Globusu Zličín minimálně  
za 700 Kč, správně vyplnit soutěžní kupon a vhodit ho do 
soutěžního boxu. Následně vylosujeme jednoho výherce 
balíčku pro čtyřčlennou rodinu, kterého čeká jedna noc 
v Legoland Pirateninsel Hotel a dvoudenní vstupné do  
zábavného parku Legoland Deutschland Resort.

Pondělí 14. 3. • 13.00 – 19.00
Knižní swap
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Máme zde Březen – měsíc čtenářů a při té příležitosti jsme 
pro vás připravili Den pro výměnu knih. V průběhu celé pro-
vozní doby knihovny můžete přijít a v akváriu vyměnit své 
přečtené knihy za jiné, přinesené ostatními čtenáři. Pro-
síme, přinášejte v přiměřeném množství jen knihy pěkné, 
v dobrém stavu – prostě takové, které byste si na oplátku 
chtěli odnést. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Úterý 15. 3. • 16.30
Veřejné projednání na téma „Parčík 
U Dobráků“       
V ulici U Dobráků
Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13 
a místní Agenda 21 vás srdečně zvou na 2. Veřejné projed-
nání týkající se záměru možných úprav parčíku. Přijďte 
i tentokrát diskutovat a osobně se vyjádřit k možným úpra-
vám parku. Více na str. 4.

Středa 16. 3.
Den otevřených dveří v ZŠ Kuncova
Základní škola Kuncova 1580, Stodůlky
Dopoledne od 8 do 11.40 hod. mohou zájemci zhlédnout 
výuku ve třídách a v odborných učebnách I. i II. stupně,  
odpoledne od 16 hod. proběhne setkání s ředitelem školy 
v nové školní jídelně, po kterém následuje komentovaná 
prohlídka školních prostor. Návštěvníci uvidí nejen pěkný 
interiér školy a její materiální vybavení, ale budou sezná-
meni i s výukovou nabídkou pro příští školní rok. Více na 
www.zskuncova.org, 235 520 975, 235 520 991. Hosty školy 
prosíme o dodržování základních hygienických opatření 
(dezinfekci rukou a nošení respirátoru po celou dobu ná-
vštěvy). Těšíme se na setkání s Vámi!

Středa 16. 3. • 16.00–17.00  
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–6 let a rodiče, tento-
krát na téma Jaro je tu. Registrujte se předem na e-mail 
olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v knihovně. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Středa 16. a pondělí 21. 3. • 8.00 – 11.00
Den otevřených dveří 
Základní škola Janského 2189, Velká Ohrada
Připravena je ukázka programu Začít spolu, program pro 
předškoláky, prohlídka odborných učeben, setkání s rodiči.

Středy 16., 23. a 30. 3. • 16.00
Jarní školička
Základní škola Mohylová, Lužiny
Budoucí prvňáčci a jejich rodiče se mohou během jarního 
cyklu setkat se zdejšími učitelkami a seznámit se s fungová-
ním a výukovými metodami ZŠ Mohylová. Program začíná 
vždy v 16.00.

Čtvrtky 17., 24. a 31. 3. • 16.00
Hrajeme si na školu
Fakultní základní škola Mezi Školami
Vážení rodiče budoucího prvňáčka, zveme vás a děti na 
březnové dílničky Hrajeme si na školu. Témata jednotlivých 
dílniček: Bubnování zpívání (17. 3.), Kouzelná písmena  
(24. 3.) a Easter, Colours (31. 3.) Pro rodiče jsou připraveny 
besedy a workshopy, kde se seznámí s metodami práce  
učitelů. Na dílničky se nemusíte předem hlásit.

Pátek 18. 3. • 10.00–11.00  
Literární hrátky
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2–6 let a rodiče, tento-
krát na téma Jaro je tu. Registrujte se předem na e-mail 
olga.vlasakova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v knihovně. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Pátek 18. 3. • 16.00
Příběhy našich sousedů
Divadelní sál FZŠ prof. O. Chlupa, Fingerova 2186, 
Nové Butovice
Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní závěrečnou prezen-
taci projektu Příběhy našich sousedů. Na setkání se těší žáci 

KALENDÁŘ AKCÍ
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základních škol z Prahy 13, zástupci městské části a Post 
 Bellum.

Neděle 20. 3. • 14.00
Dětský karneval
Spolkový dům, K Vidouli 727
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás 
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

Pondělí 21. 3. • 8.00 – 17.00
Světový den ústního zdraví
Louka pod Úřadem městské části Praha 13, Sluneční 
nám.
Městská část Praha 13 a místní Agenda 21 si vás dovolují 
pozvat na louku před Úřadem městské části Praha 13, Slu-
neční náměstí, kde bude Světový den ústního zdraví probí-
hat. Akce, která bude doplněna soutěžemi o ceny, se koná 
pod záštitou starosty Davida Vodrážky, místostarostky 
 Marcely Plesníkové a radní Anety Ečekové Maršálové.  
Více na str. 4. 

Úterý 22. 3.
Den otevřených dveří
Základní škola Klausova, Velká Ohrada
V průběhu dne vás čekají komentované prohlídky – od 9.30 
dopoledního vyučování, od 14.30 odpoledních školních čin-
ností. Uskuteční se také setkání s vedením školy – od 17.00 
pro zájemce o první stupeň a 1. třídu, od 17.30 pro zájemce 
o druhý stupeň školy. Více na www.klausovazs.cz,  
skola@klausovazs.cz, tel. 235 513 694. 

Úterý 22. a pátek 25. 3. • 10.00 –11.00 
Ekopohádka 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1
Zveme rodiče s dětmi na interaktivní vyprávění se zábav-
nými úkoly, během kterých se děti seznámí s různými způ-
soby ochrany přírody. Registrujte se předem na e-mailu 
eliska.sukova@mlp.cz, tel. 770 130 281 nebo osobně 
v knihovně. Vstup volný, změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 24. 3. 
Den otevřených dveří
Základní škola Mohylová, Lužiny
Přijďte se k nám nejen podívat, ale také se dovědět vše 
o škole i výukových programech.

Sobota 26. 3. • 9.30
Setkání osob pečujících o své blízké
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 –  
prostor garáže
Zveme osoby pečující o své blízké doma na společné 
 setkání. Od 9.30 hod. budeme s lékařkou MUDr. Agátou 
 Šefernovou hovořit na téma První pomoc v domácím pro-
středí, od 10.30 hod. budeme sdílet zkušenosti, radosti 
a starosti pečujících osob. Setkání pořádá Farní charita 
 Stodůlky.

Úterý 29. 3. – pátek 1. 4. 
Velikonoční výstava 
Základní škola Mohylová, Lužiny
Srdečně vás zveme na již tradiční Velikonoční výstavu. 
Přijďte se naladit na jaro a připomenout si velikonoční  
tradice.

Čtvrtek 31. 3. • 18.30
Hraní o dobrém životě a dobrém umírání
Komunitní centrum sv. Prokopa, Nové Butovice
Farní charita Stodůlky vás zve na konverzační karetní hru 
Řekni mi – hru o dobrém životě a dobrém umírání, která 
boří hranice mezi lidmi a ničí tabu. Hru, kterou přicházíte 
hrát s nejistotou a odcházíte inspirování a fascinováni tím, 
že i o závažnějších tématech života, se dá mluvit s lehkostí 
a příjemně. Hra je otevřena starším 15 let. Pokud máte chuť 
přijít, budeme rádi, když nám dáte vědět na e-mailovou  
adresu info@stodulky.charita.cz (registrace však není pod-
mínkou). V rámci setkání je nutné respektovat všechna v tu 
dobu platná epidemiologická opatření. Více informací o hře 
naleznete na webových stránkách www.reknimi.cz.

Úterý 5. 4. • 14.00 – 16.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 4
Zájemci z řad seniorů se mohou přihlásit na tel. 235 011 451 
nebo 235 011 625.

Středa 6. 4. • 15.30
Den otevřených dveří
Mateřská škola Ovčí hájek 2177/8, Nové Butovice 
Milí rodiče, milé děti, „Ovečky“ vás srdečně zvou do naší 
školky. Přivítáme vás pohádkou divadelního spolku Kolo-
běžka v první oranžové třídě (vstup od FZŠ prof. O. Chlupa), 
pak bude připraveno drobné pohoštění. V průběhu odpole-
dne budete mít možnost prohlédnout si nejen mateřinku, 
ale také její zahradu. Dostatek prostoru bude i pro vaše 
otázky. Podrobnější informace najdete na webových  
stránkách www.msovcihajek.cz. Těšíme se na vás.

Čtvrtek 7. 4. • 9.00 – 12.00 a 13.00 –16.00
Den otevřených dveří
Mateřská škola Píšťalka, Chlupova 1798/2
Srdečně zveme všechny děti a rodiče na den otevřených 
dveří. Po dvou letech vás opět rádi provedeme prostory  

naší školky a povíme si vše, co vás čeká u zápisu pro školní 
rok 2022/2023. Těšíme se na vás.

Pondělí 11. 4. • 9.00 – 11.00
Dveře dokořán
Mateřská škola Rosnička, Běhounkova 2474/37
V souvislosti se zápisem na školní rok 2022/23 pořádáme 
informační dopoledne s rodiči a dětmi nových zájemců 
o naši mateřinku. Ředitelka školy vás seznámí s kritérii přijí-
mání, se školním řádem a organizací dne v Rosničce. Pokud 
budete mít s sebou dítě, zajišťujeme program pod vedením 
paní učitelky. Podmínkou bude příznivá epidemiologická  
situace, sledujte proto naše webové stránky.

Úterý 12. 4. • 11.00
Jarní floristika
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Městská část Praha 13 srdečně zve seniory na výrobu jarní 
dekorace, která se bude konat v obřadní síni radnice. Veš-
keré potřeby budou připraveny. Zájemci se mohou přihlásit 
na tel. 235 011 451 nebo 235 011 625.

Čtvrtek 14. 4. • 17.00 – 17.30
Vakcinace psů a koček
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Vakcinace proti vzteklině i dalším nákazám. 
 

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je v březnu otevřena denně 9.00–19.00, 
skleník Fata Morgana út–ne a svátky 9.00–19.00, vinotéka 
sv. Kláry po–ne a svátky 10.00–19.30. 

 
Pátek 4. – neděle 20. 3. 
Orchideje šesti světadílů – skleník Fata Morgana 
Každoroční březnová výstava orchidejí v botanické zahradě 
se opět vrací. Tentokrát vás vezme na cestu kolem světa, na 
místa, kde byste orchideje nejspíš nečekali. O překvapení 
nouze nebude, dozvíte se mnohé o lidech a orchidejích. 
Pozoruhodný svět orchidejí je mnohem pestřejší, než si vět-
šina z nás dokáže představit. Orchideje nevypadají jen jako 
ty z výlohy květinářství a nerostou jen v tropických lesích. 
Necelých 27 000 druhů roste po celém světě kromě nejsuš-
ších pouští a oblastí trvale pokrytých sněhem a ledem.  
S výjimkou Antarktidy je najdeme na všech světadílech 
a rostou i za severním polárním kruhem. 

KALENDÁŘ AKCÍ
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Pro návštěvníky, kteří podlehnou kouzlu orchidejí, je opět 
připraven prodej v zásobním skleníku.

Čtvrtky do 17. 3. • 17.30 
Přednáškový cyklus on-line
Přednášky budou probíhat on-line a lze je sledovat v běž-
ném webovém rozhraní. Na přednášku je nutné přihlásit se 
prostřednictvím formuláře webu botanické zahrady. Stačí, 
když vyplníte vaše kontaktní údaje a vyberete si termín 
a téma přednášky, které vás zajímá. Přednáškový cyklus 
je zpřístupněn zdarma. 
10. 3. Pivoňková osvěta 
17. 3.  „Zelený” renesanční poklad aneb Nečekaný nález 

v broumovském klášteře

Do soboty 26. 3.
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... 
Akce je určena především pro dospělé a starší děti. 
Každá netradiční večerní prohlídka trvá přibližně jednu ho-
dinu. Večerní provázení skleníkem Fata Morgana je třeba re-
zervovat dopředu pomocí kalendáře, který najdete na webu 
botanické zahrady.

Do čtvrtka 31. 3.
Jak krmit ptáky? – fotografická výstava
Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek je 
plná užitečných informací. K vidění v prostorách venkovní 
Ornamentální zahrady. Panely představí nejnovější po-
znatky v oblasti celoročního přikrmování ptáků v našich za-
hradách. Dozvíte se, čím správně přikrmovat ptáky v naší 
krajině a na výstavních panelech naleznete také vyobrazené 
základní typy krmítek a vhodných napajedel, která jsou dů-
ležitá nejen v horkých letních dnech. 

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

Úterý 11. 1. – úterý 31. 5.
Canon Junior Award
Ve spolupráci se společností Canon, která má pod patroná-
tem cenu pro mladé talenty Canon Junior Awards, připravilo 
Czech Photo venkovní výstavu posledních šesti držitelů. Na 
dvaceti panelech ukáží svou tvorbu – David Kruliš, Jiří Krá-
lovec, Oliver Beneš, Sebastian Vošvrda, Monika Řeháková 
a Ondřej Deml. 

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pondělí 7. –  neděle 13. 3. 
Jarní prázdniny
O jarních prázdninách probíhají ve zdech Domečku jen jarní 
příměstské tábory, kroužky se nekonají..

Středa 23. 3. • 19.00
Koncert pro UNICEF
Kostel sv. Martina ve zdi , Martinská 8, Praha 1  
Dětský pěvecký sbor Stodůláček se ve spolupráci s pražským 
acpella sborem Všelijak připojí k celorepublikové akci na 
podporu mezinárodní organizace UNICEF a zazpívají na spo-
lečném koncertě.

Rodina v akci v měsíci chytrých mozků
Věděli jste, že v březnu slavíme Evropský den mozku? Při té 
příležitosti jsme se rozhodli věnovat i březnovou Rodinu 
v akci mozku a všemu, co s ním souvisí. Svou aktivitu si 
u nás vyberou děti, dospělí i rodiče s dětmi.

Sobota 26. 3. 
Program pro děti
VědaZ: Co víte o zimním spánku – workshop se živými  
zvířaty 9.30 – 12.30 (6–12 let) 
VědaZ: Nové vědomosti – pokusy v „laboratoři“  
14.00 – 17.00 (7–12 let) 
Propojení hemisfér – taneční workshop pro předškoláky 
14.00 – 15.30 (4–6 let)

Program pro děti a rodiče
Legobádání: legorobotika pro tatínky a jejich děti – stavba 
robota z lega (VEX) a jeho programování 14.30 – 17.30 
(děti od 6 let) 

Deskohraní: hravá mozkoherna – hraní deskových her pro 
zkušené hráče i pro první seznámení a úplné začátečníky 
9.30 – 12.30 (6–99 let, samostatné děti od 10 let mohou 
přijít bez rodičů) 
Keramika: Duté hlavy – tvorba květináčů v podobě hlavy 
8.30 – 10.30 a 10.45–12.45 (3–99 let) 
Pravá a levá hemisféra: základní kurz kreslení 10.00 – 13.00, 
navazující série cvičení kresby 14.00–17.00 (13–99 let)

Program pro rodiče
Když mozek řídí pohyb – cvičení – pánevní dno, diastáza 
8.30 –10.00 
Když mozek řídí pohyb – cvičení na bosu 11.00 – 12.30 
Záchrana budoucích mozků – kurz první pomoci  
14.00 – 18.00 (s certifikátem) 
Jinak zaměstnaný mozek – legorobotika pro tatínky  
10.00 – 13.00

Čtvrtek 31. 3.
Doremifa
V sále radnice MČ Prahy 13 se rozezní tóny 16. ročníku hu-
dební soutěže Doremifa. Přihlášky k účasti a propozice pro 
soutěžící naleznete na www.ddmstodulky.cz/doremifa. 
Můžete se přidat k výzvě měsíce Počítáme jarní kilometry, 
více na našem webu.

Více informací na www.ddmstodulky.cz  
a Facebooku.

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

Pondělky od 14. 3. • 10.00          
Zdravotní cvičení pro ženy všech věkových kategorií              
Zveme vás do sálu Komunitního centra sv. Prokopa, kde bu-
deme cvičit vesměs jednoduché cviky, avšak poskládané 
tak, abychom je provedli správně. Hodina oscilačně-anti-
gravitační metodou je koncipována tak, aby oslovila 
všechny svalové skupiny, uvolnila klouby a rovněž zapojila 
mozek. Delší část hodiny probíhá na hudbu. V rámci cvičení 
je zahrnutý i nácvik chůze. Cvičení vede odborná lektorka 
Martina Kružíková. Cena je 100 Kč/hod., není potřeba se do-
předu přihlašovat.

Pátek 18. 3. • 19.00 
Postní obnova pro muže 
Postní duchovní obnovu pro muže na téma Tys je uchoval až 
pro tuto chvíli – o vztazích s Bohem a o vztazích mezi man-
želi – v kostele sv. Prokopa povede P. Petr Šikula, farář far-
nosti Brno – Líšeň, v letech 2013 – 2018 rektor Papežské 
koleje Nepomucenum.

Pátek 25. 3. • 19.00 
Postní obnova pro ženy 
Postní duchovní obnovu pro ženy na téma Tys je uchoval až 
pro tuto chvíli – o vztazích s Bohem a o vztazích mezi man-
želi – v kostele sv. Prokopa povede P. Petr Šikula, farář far-
nosti Brno – Líšeň, v letech 2013 – 2018 rektor Papežské 
koleje Nepomucenum.

Středa 30. 3. • 19.00
Přednáška Bůh a lidská svoboda
Přednáška o Boží milosti a lidské svobodě v Komunitním 
centru sv. Prokopa. Přednáší Eva Fuchsová, která je terciář-
kou a novic mistrovou jednoho z pražských laických domini-
kánských sdružení a redaktorkou nakladatelství Krystal OP. 
V současné době patří také mezi spolupracovníky Linky  
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důvěry na webu Arcibiskupství pražského a na portálu  
www.vira.cz. 

Sobota 2. 4. • 9.00 – 13.00
Jarní bazar dětského oblečení
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8, 
Nové Butovice
Srdečně zve Komunitní centrum svatého Prokopa.  
Více na www.kcbazar.webnode.cz.

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

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

V březnu je otevírací doba od 9.00 do 17.00. Pokladny zaví-
rají půl hodiny před koncem otevírací doby.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech 
a svátcích. 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 (výstava  

je přístupná pouze o víkendech)
• Jurta – Koně Převalského na Dívčích hradech
•  Terasa před Vzdělávacím centrem – Daleko a přece tak 

blízko, od 26. 3. Něžní obři

Sobota 5. 3. 
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků 
Workshop je určený pro širší návštěvnickou veřejnost. Zahá-
jení ve 12.30 v otevřeném Vzdělávacím centru. Je nutné se 
předem přihlásit na lavicka@zoopraha.cz.

Sobota 5. – neděle 20. 3. 
Prázdninová komentovaná krmení a setkání 
Po celou dobu pražských jarních prázdnin budou probíhat 
komentovaná krmení a setkání u zvířat.

Pondělí 7. – pátek 11. 3. 
Příměstský tábor – jarní prázdniny v Zoo Praha
Na děti čeká bohatý program plný her, zábavy a poučení. 
Podíváme se na to, co se v zoologické zahradě odehrává za-
čátkem roku, kdo se s příchodem jara probouzí a jak probí-
hají u zvířat přípravy na sezonu mláďat. 

Sobota 12. 3. 
Těšíme se na luskouny
Již tento měsíc přivítá Zoo Praha po dlouhém čekání pár 
luskounů krátkoocasých ze Zoo Taipei. Ačkoli budou 
luskouni ještě nějakou chvíli v karanténě a nebude možné je 
vidět, v rámci této akce bude možné se s novým druhem 
blíže seznámit. Na našem edukačně-herním stanovišti bude 
připravena řada aktivit zaměřených na jejich biologii, etolo-
gii a ohrožení.  
10.00 – 16.00 Doprovodný program ve Vzdělávacím centru

Neděle 13. 3.
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií
Zveme vás na zážitkový program pro všechny, kteří již  
odrostli školním lavicím, ale chtějí v Zoo Praha zažít něco 
nového.

Pondělí 14. – pátek 18. 3.                                         
Příměstský tábor – jarní prázdniny v Zoo Praha
Na děti čeká bohatý program plný her, zábavy a poučení. 
Podíváme se na to, co se v zoologické zahradě odehrává za-
čátkem roku, kdo se s příchodem jara probouzí a jak probí-
hají u zvířat přípravy na sezonu mláďat.

Čtvrtek 17. 3. • 17.00 – 18.30
Přednáška ve Vzdělávacím centru na téma: Co bude dnes  
asi nového? Enrichment jako nedílná součást chovatelské 
praxe. 
Sraz zájemců je v 16.45 u hlavního vchodu do zoo. Cena je 
50 Kč/osoba (děti do tří let zdarma), vstupenky zakoupíte 
v pokladně.

Sobota 19. – neděle 20. 3. • 10.00 – 16.00
Zoo všemi smysly
Výstava pro nevidomé a slabozraké (vidomí budou mít 
k dispozici pásku přes oči) ve Vzdělávacím centru. Výstava 
zahrnuje bohatou ukázku přírodnin a živých bezobratlých, 
ukázku aromatických krmiv, pachových vzorků a zvukových 
nahrávek zvířat, umožňujících poznat zoologickou zahradu 
jinými smysly, než zrakem. 

Návštěvníci si budou výstavu procházet po malých skupin-
kách s průvodcem, který ke všem artefaktům podá výklad.

Sobota 26. 3.  • 12.30
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků
Workshop ve Vzdělávacím centru je určený pro širší návštěv-
nickou veřejnost. Nutné přihlášení předem na e-mailu  
lavicka@zoopraha.cz. 

Sobota 26. 3. • 11.00
Slavnostní zahájení sezony 2022
Slavnostně zahájíme již 91. sezonu Zoo Praha. Čeká vás bo-
hatý program včetně hudebního vystoupení Michala Horáka 
a uvedení zoosongu od písničkáře Pokáče. Na terase  
Vzdělávacího centra bude slavnostně otevřena výstava 
Něžní obři. Od 10.00 do 16.00 je připraven doprovodný pro-
gram se soutěžními aktivitami, komentovaným krmením 
nebo Přednáška z Kahuzi Biega – přednášejícími budou ře-
ditel Zoo Praha Miroslav Bobek a vrchní chovatel primátů 
Martin Vojáček.

Bližší informace o všech programech získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha.
 Kalendář akcí připravil Eva Černá a Petra Fořtová
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Křížovka pro děti: Světový den divadla připadá na datum 27. března. Divadlo nám dává 
emoce, ...TAJENKA.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. března 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 února:
Křížovka – VALENTÝN, SILNÝ A ZDRAVÝ

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 510 Kč – Rebeka Rollerová, Praha 5
v hodnotě 340 Kč – Veronika Tůmová, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Elena Prajslerová, Stodůlky 
Eliška Mizerová, Lužiny
Kristýnka Veselá, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Martina Hyžová, Praha 5
Tereza Formánková, Velká Ohrada
Richard Frýba, Praha 5

Soutěžní otázky na březen:

1) Kdy proběhne zápis do mateřských škol?
2) Jak dlouho bude trvat výstava orchidejí v botanické zahradě? 
3) Ve Mlejně se bude konat Festival sólové tvorby pro děti a mládež, víte kdy?

Správné odpovědi na únorové otázky:
1) Masopust v KD Mlejn proběhl od 26. února do 1. března.
2)  Bezplatná služba sběru a svozu bioodpadu z domácností je určena pro vlastníky  

nemovitostí, kteří mají nahlášenou nádobu na komunální směsný odpad.
3) Mural od Petra Placáka je na schodišti mezi ulicemi Archeologická a Zázvorkova.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín  
získávají:  
Pavel Ondřejek, Praha 5; Aleš Dupal, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

V březnové křížovce 
zmíníme vyhlídko-
vou věž Cibulka ve 
stejnojmenném 
pražském parku 
v Praze-Košířích. 
Stavba byla posta-
vena jako ...TA-
JENKA. Ochoz na věži 
je ve výšce dvanáct 
metrů, vede na něj 
76 schodů a patří 

mezi nejstarší pražské rozhledny. Celá stavba je vysoká zhruba 13 metrů a je součástí 
bývalé hospodářské usedlosti, později zámečku. Ten vybudoval kníže a vypuzený pa-
sovský biskup Leopold Linhart Thun-Hohenstein na začátku 19. století. Z rozhledny se 
vám naskytne výhled na Motol s nepřehlédnutelnou nemocnicí, sídliště Řepy a seve-
rovýchodně Strahov s radiokomunikační věží.

Únorová tajenka: KE KOSTELU V KRTNI
Výherci: Lenka Dušková, Praha 5; Dagmar Marešová, Lužiny; Vlastimil Čelustka, Luka

 
 

Připravila Petra Fořtová
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ODBĚROVÉ MÍSTO
COVID-19

www.MEDEV.cz
OC Velká Ohrada
Prusíkova 16 (vedle Albertu)
Po–Pá: 7–13:30, 14–20:30
So, Ne: 9–13:30, 14–20:30

• PCR testy ZDARMA
• PCR samoplátce
• Antigenní testy

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

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz


