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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro Pétanque pro Vás, z.s., ve výši 47 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vyhlásila
nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky v otevřeném řízení dle §56 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem IT a AV technika a nábytek  
do učeben ZŠ Trávníčkova a ZŠ Kuncova
a schválila
zadávací dokumentaci včetně příloh

vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 
§53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Dodávka  
a montáž LED svítidel, úspora energie – ZŠ Janského, Praha 13 a ZŠ Bronzová, Praha 13
a schválila
výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci  

vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném  řízení dle  §53 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem Výměna výplní otvorů 
v obvodovém plášti – MŠ Trávníčkova, MŠ Horákova a MŠ Hostinského
a schválila
výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci

ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
schválilo
rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrku MČ Praha 13 
za 1. pololetí 2021

schválilo
poskytnutí dotací v oblasti sociální pro období 2021 – 2023 (Program A)  
a pro rok 2021 (Program B) u žádostí s výší požadavku nad 50 000 Kč 
a návrhy typových smluv o poskytnutí dotace – dle příloh 

schválilo
poskytnutí dotace ve výši 310 000 Kč pro SK Motorlet Praha, spolek
poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč pro Petru Škábovou – plavecká a sportovní škola 
Bubble Trouble 
poskytnutí dotace ve výši 190 000 Kč pro SK Aktis Praha, z.s.
a návrhy smluv o poskytnutí dotace

schválilo
akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zprávu za rok 2021

souhlasilo
s podáním podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy 
za podmínky, že budoucí záměr bude realizován dle předložené objemové studie 
Metro Nové Butovice/200904 včetně navržených sportovišť a volnočasových aktivit
a konstatovalo, 
že budoucí záměr je nutné koordinovat s projednávaným záměrem severně od stanice 
metra Nové Butovice ve funkční ploše SMJ–K zejména z důvodu společné investice 
města a soukromého investora pro stavbu P+R podél Rozvadovské spojky

schválilo
vykoupení pozemků, které jsou zastavěny stavbami ve vlastnictví hl. m. Prahy –  
svěřená správa MČ Praha 13 – od jejich vlastníků, dle seznamu pozemků k vykoupení

schválilo
seznam pozemků k vykoupení, který obsahuje jména vlastníků, č. pozemků, cenu dle 
znaleckého posudku a cenu spoluvlastnického podílu
a typovou kupní smlouvou

vzalo na vědomí
předloženou zprávu o plnění usnesení ZMČ Praha 13 za uplynulé období k termí-
nu 31. 7. 2021, včetně zápisu z jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 18. 8. 2021
  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 A ZASTUPITELSTVA

Komplexní údržba komunikací
Na čištění jednotlivých bloků, které začne 1. listopadu, 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 umístěny 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. -red-

Máte zájem o vítání občánků?
Úřad MČ Praha 13 pořádá vítání občánků – dětí s trvalým pobytem na území  
městské části. Pokud máte zájem o pozvání na tuto malou slavnost, ozvěte se nám. 
Kvůli dosud platným zákonům o evidenci obyvatel a o ochraně osobních údajů  
nemůžeme totiž pro tyto účely využívat evidenci obyvatel.
Obrátit se můžete na pracovnici odboru Nikol Porazilovou a to buď osobně v kanceláři 
č. 433 ve 3. patře radnice, e-mailem s elektronickým podpisem na adresu  
porazilovan@praha13.cz nebo prostřednictvím datové schránky (datová schránka 
úřadu je zv6bsur).
Vítání občánků probíhá v obřadní síni radnice. O termínu a konkrétním čase konání 
jsou rodiče informováni prostřednictvím pozvánky, která je zaslána na adresu trvalého 
pobytu či doručovací adresu přibližně tři týdny předem. Případné dotazy na tel. čísle 
235 011 317.  Šárka Mašková, vedoucí odboru občansko-správního

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

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

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

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

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

na telefonním čísle 603 728 140.
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PŘÍMÁ LINKA

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

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

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

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

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

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

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY KONTAKTY
Vážení čtenáři,
fotografie Markéty Dočekalové na obálce už navozuje podzimní atmosféru, ale snad si 
i v říjnu užijeme pár hezkých a prosluněných dnů. Nyní ale nabízíme vaší pozornosti 
říjnové číslo Stodůleckého posla, které je opět nabité zprávami. Mimo jiné se v něm ještě 
naposled vracíme k některým akcím konce minulého školního roku a prázdnin. Teď už 
k obsahu tohoto vydání trochu konkrétněji. Téma STOPu přináší informace o ukončené 
revitalizaci vnitrobloku Fingerova, která byla pro svou rozsáhlost a finanční náročnost 
rozdělena do tří etap. Ale nebyl to jen zmíněný vnitroblok, který se změnil k lepšímu.  
Na začátku září bylo po celkové rekonstrukci otevřeno i dětské hřiště ve vnitrobloku 
Dominova-Blattného. Více se dočtete v Kaleidoskopu na dvoustraně 6–7. Na další straně 
si v krátkosti připomeneme, jaký byl letošní Koncert pro park, který je už tradičně spojen 
s posledním dnem prázdnin, zmíníme i to, jak našim žákům začal školní rok 2021/2022. 
Druhou zářijovou středu proběhlo v obřadní síni radnice již osmé Veřejné fórum občanů 
Prahy 13. A jaké jsou podle účastníků priority, kterými by se měla městská část zabývat? 
Odpověď najdete na str. 9. Jejich pořadím můžete zamíchat i vy. Dočtete se, proč se věž 
kostela sv. Jakuba St. ve Stodůlkách ukryla za lešení, jakými změnami prošel chrám 
sv. Kříže a sv. Heleny nebo jak pokračuje přístavba Domu sociálních služeb Lukáš. 
A samozřejmě nechybí ani novinky ze sportu, informace odboru životního prostředí, 
policie a našich dobrovolných hasičů, pozvánky na vycházky, křížovka, čtenářská soutěž, 
podrobný kalendář říjnových akcí...
Milí čtenáři, za celou redakci vám přeji, abyste prožili krásný říjen, hlavně ve zdraví.
  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, v posledních dnech 
se v médiích objevila zpráva o no-
vém parkovacím domě v Petržíl-
kově ulici, mluví se o něm už 
dlouho, kdy bude k dispozici oby-
vatelům Prahy 13?
Parkovací dům v Petržílkově ulici 
dlouhodobě prosazujeme a teď se 
po několika měsících celý projekt 

posunul. V půlce září magistrát vy-
bral dodavatele stavby a v ideálním 
případě se může stavět už koncem 
letošního roku. Předpokládá se, že 
stavba potrvá přibližně rok a půl, 
takže v polovině roku 2023 by měl 
být parkovací dům hotový. Admi-
nistrativa je již připravena, naše 
městská část se aktivně zapojila do 

koordinace celého 
procesu i se soukro-
mým investorem, 
aby projektová doku-
mentace byla včas 
připravena pro sta-
vební povolení.
Všichni víme, že 
parkování v Praze  
je bolavým místem 
a jinak tomu není 
ani v naší městské 
části. Proto si po-
sunu v projektu 
velmi vážím a jsem 

rád, že konečně dojde k jeho rea-
lizaci. Jedná se o výstavbu více-
podlažního parkovacího objektu 
z poloviny určeného rezidentům 
a z poloviny určeného jako P+R 
záchytné parkoviště o celkové 
kapacitě 379 parkovacích míst. 
Investorem je Magistrát hlavního 
města Prahy, celkové náklady do-

sahují necelých 300 milionů 
 korun.

Zásadním a nejdůležitějším fak-
tem je z mého pohledu to, že polo-
vina míst je určena pro rezidenty 
a navýší se parkovací místa v No-
vých Butovicích. Výstavba více-
podlažního parkovacího domu 
přinese nejen úlevu místním oby-
vatelům při každodenním hledání 
parkovacího místa, ale také se sníží 
intenzita dopravy na přilehlých 
komunikacích.

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: 11. 10. 2021  Distribuce: 29. 10. – 5. 11. 2021
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Den pěstounství v Praze 13
Ve čtvrtek 21. října se bude v budově Úřadu městské části Praha 13, 
Sluneční nám. 13, konat osvětová akce Den pěstounství v Praze 13.  
Je určena těm, kteří se chtějí dozvědět vše o pěstounské péči, případně 
mají zájem stát se pěstouny.  

Sociální pracovníci poskytnou zájemcům v době od 10.00 do 18.00 
hodin veškeré potřebné informace a to ve 2. patře v zasedací místnosti 
č. 322.  

Městská část Praha 13 se tak připojí k celopražské osvětové akci  
se stejnojmenným názvem, která bude probíhat od 20. do 24. října. 
Mottem letošního ročníku je: Děti patří do rodiny. Den pěstounství 
v Praze 13 se koná jako poděkování stávajícím pěstounům, ale i kvůli 
oslovení veřejnosti a náboru pěstounů nových. Blanka Vildová, OSP

Veřejné projednání – 
parčík U Dobráků
Místní Agenda 21 a Odbor životního prostředí Úřadu městské části 
Praha 13 vás srdečně zvou na veřejné projednání týkající se parčíku 
v ulici U Dobráků. Přijďte diskutovat a vyjádřit se k možným úpravám 
parku.

Veřejné projednání se koná 3. listopadu od 16.30 hod. v obřadní 
síni radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Butovice. Tématem 
bude vznik pěší komunikace, odpočinkové zóny s lavičkami, pískoviš-
těm a houpačkou a také výsadba rostlin a dřevin. 

Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena. Proto si rezervujte 
místo na tel. 235 011 631 nebo na marsalovaa@praha13.cz.  -red-

Průkaz stomika
Vedení MČ Praha 13 vychází vstříc svým obyvatelům, stomikům, 
kteří cestují zejména do zahraničí. Pod záštitou starosty Davida 
Vodrážky a radní Anety Ečekové Maršálové budou mít možnost ve 
spolupráci se spolkem České ILCO získat tzv. Průkaz stomika.

Pomůcky, které člověk se stomií používá, mohou obsahovat kovové 
části zjistitelné detektorem kovů. Každý uživatel navíc má vedle běž-
ných zavazadel též příruční zavazadlo, obsahující nezbytné náhradní 
pomůcky a chirurgický materiál. Je-li nutné prohlédnout osobu spolu 
s pomůckami, je třeba, aby byl přítomen kvalifikovaný lékař nebo 
zdravotnický personál.

V průkazu stomika je poučení jak v ČJ, tak v AJ nebo NJ a tím   
se ulehčí cestování veřejnými dopravními prostředky, ale i vlastním 
autem, zejména pak při nouzovém parkování. Průkaz stomika vydává 
radní Aneta Ečeková Maršálová, 4. patro, č. dv. 517, nejlépe po před-
chozí domluvě na marsalovaa@praha13.cz. -red-

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky – 
hlasování na voličský průkaz
Ve dnech 8. a 9. října proběhnou na území ČR volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. Hlasovat lze rovněž na volič-
ský průkaz a to v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo ve 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

Upozorňujeme voliče, že o voličský průkaz lze stále požádat a to 
osobně v přízemí budovy úřadu, kancelář č. 111, v úředních hodinách, 
které jsou:
pondělí, středa 8.00 – 18.00 
úterý, čtvrtek, pátek 8.00 – 13.00 

Lhůta pro zaslání žádosti v písemné podobě či prostřednictvím  
datové schránky skončila 1. 10. 2021. 

Na ÚMČ Praha 13 může požádat o vydání voličského průkazu 
 volič s trvalým pobytem na území MČ Praha 13, který je současně 
 zapsaný ve zdejším stálém seznamu voličů.

Formulář žádosti bude k dispozici v místě výdeje.
Výdej voličských průkazů bude ukončen dne 6. 10. 2021 v 16.00 

hodin. 
Voličské průkazy vydané na základě žádosti podané do 22. 9. 2021 

jsou k vyzvednutí ve 3. patře, dveře č. 433 a to v době od 23. 9. do 
6. 10. 2021 16.00 hodin. 

Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
V případě ztráty, odcizení či poškození voličského průkazu již nelze 

voliči vydat duplikát, popř. nový voličský průkaz. 
Upozorňujeme, že pokud se volič po vydání voličského průkazu na-

konec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku (podle místa trva-
lého bydliště) je povinen vydaný voličský průkaz odevzdat volební 
komisi, jinak mu komise hlasování neumožní.

 Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

INFORMACE Z RADNICE

Lávka už opět slouží chodcům 
i cyklistům
Lávka vedoucí od stanice metra Hůrka do Centrálního parku Pra- 
hy 13 prošla rekonstrukcí a už opět slouží chodcům i cyklistům.

Po intenzivní snaze vedení naší městské části se podařilo prosadit 
dlouho potřebnou opravu stometrové lávky, kterou kompletně zreno-
vovala Technická správa komunikací hlavního města Prahy. V rámci 
opravy došlo k sanaci opěr a výměně odvodňovacího žlabu. Lávka zís-
kala kompletně nový povrch z litého asfaltu včetně izolace a také nové 
zábradlí. -red-

Podzimní floristika
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
sv. Jakuba st. připravuje akci pro seniory s názvem Podzimní floristika. 
 Srdečně vás zveme na setkání, které se koná 26. října od 11.00 v Ko-
munitním centru sv. Prokopa (V Hůrkách 8, Nové Butovice). Zde si 
budete moci vytvořit podzimní dekoraci. Veškeré potřeby budou při-
praveny. Počet míst je omezený, svoji účast nahlaste na telefonním 
čísle 235 011 625 u paní Bernertové nebo na telefonním čísle 
235 011 451 u paní Kraljové. Iva Dvořáčková
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Revitalizace vnitrobloku Fingerova je právě u konce třetí etapy, která 
zahrnovala nejen modernizaci kruhových záhonů a úpravu zeleně,  
ale především revitalizaci zpevněných ploch v okolí školy a rekon-
strukci cestního systému, který vnitroblok propojí jako celek. Kom-
plexní úpravy přinesly místním obyvatelům kvalitnější prostředí, upra- 
vené zelené plochy, nové odpočinkové zóny a dětem moderní hřiště.

„Revitalizace vnitrobloků je pro naší městskou část zásadním cílem. 
Místní sídliště byla stavěna v osmdesátých letech. Je nutné zajistit,  
aby jednotlivé vnitrobloky reflektovaly potřeby současných obyvatel  
a kvalita veřejného prostoru odpovídala standardům dnešní doby.  
V minulých etapách proběhla rekonstrukce dětského a sportovního 
hřiště, v rámci poslední etapy byly kompletně zrekonstruovány chod-
níky v západní části vnitrobloku,“ řekl starosta Prahy 13 David  
Vodrážka a dodal: „Poslední fáze prací, které se týkaly chodníků a pro-
stranství před školou, jsme operativně přesunuli na dobu, kdy byla 
škola zavřená a přizpůsobili tak harmonogram prací. Původně se nej-
dřív měla upravovat zeleň, ale v době uzavření škol jsme se rozhodli 
postup prací upravit. Když děti nechodily do školy, upřednostnili jsme 
kompletní výměnu povrchů a chodníků. Kompletní revitalizace vnit-
robloku Fingerova trvala několik let, ale výsledek určitě stojí za to.“

Na revitalizaci celého vnitrobloku Fingerova byl zpracován projekt, 
který byl 19. května 2016 předložen občanům na veřejném projed-
nání. Projekt byl přijat s kladnými ohlasy a bez připomínek.

Z důvodu rozsáhlosti a finanční náročnosti byly úpravy ve vnit-
robloku Fingerova rozděleny do 3 etap:
První etapa 2018 
V roce 2018 bylo zrekonstruováno dětské hřiště včetně okolních  
sadových úprav. Cílem této etapy bylo sjednotit prostor, na kterém 
bylo roztroušeno několik dětských hřišť a vytvořit souvislou herní  
plochu, která bude sloužit jak malým, tak i větším dětem. V bezpro-
střední blízkosti dětského hřiště byly odstraněny staré nevzhledné 
keře a tři poškozené menší stromy. Tím se celý prostor otevřel a pro-
světlil. Nově bylo vysazeno patnáct vzrostlých stromů, které doplnily 
stávající stromořadí. Okolo plastiky „Kamenožrouta“ byl založen po-
lokruhový záhonek s nižšími keři, travinami, trvalkami a cibulovinami.

TÉMA STOPU

Revitalizace vnitrobloku Fingerova

Druhá etapa 2019 
V roce 2019 proběhla rekonstrukce sportovního hřiště. Byl nově upra-
ven jeho povrch, zvýšilo se ochranné oplocení a zabudovaly se branky. 
Na povrchu hřiště přibyly grafické prvky pro skok do dálky a dva ská-
kací panáci. Za plotem byl umístěn stůl na ping-pong, trampolína  
a lavičky. Zároveň byla na úkor zpevněné plochy rozšířena zeleň.  
V rámci této etapy bylo v okolí sportoviště vysazeno 5 nových stromů 
– 4 javory a 1 růžový jírovec. Tato etapa zahrnovala také stavbu plotu 
okolo celého dětského hřiště s několika vstupy, což bylo velkým přá-
ním zdejších obyvatel.
Třetí etapa 2020 
V roce 2020 započala poslední etapa revitalizace vnitrobloku, která 
byla dokončena v září letošního roku. Spočívala v úpravě prostranství 
před FZŠ prof. Otokara Chlupa a obnově popraskaných a zvlněných 
živičných povrchů chodníků, ke kterým došlo v posledních letech  
vlivem dlouhotrvajícího sucha a sedajícímu si podloží celé lokality 
Nových Butovic. Došlo k vizuálnímu sjednocení a prosvětlení celé  
oblasti díky odstranění rozpadajících se vyvýšených cihlových záhonů. 
Ty byly  
nahrazeny 
přirozenou 
„terénní  
vlnou“  
s výsadbami 
trvalek  
a travnatých 
ploch a byl 
vybudován 
nový velký 
kruhový zá-
hon. Plocha 
před vestibu-
lem základní školy byla vydlážděna žlutooranžovou betonovou dlaž-
bou, která koresponduje s barvou fasády budovy. Na prostranství byly 
nainstalovány nové lavičky a odpadkové koše.

Cena rekonstrukce celého vnitrobloku vyšla cca na 21,5 milionů 
korun, většinu nákladů pokryla dotace od hlavního města Prahy.   
 Lucie Steinerová

ROK 2018

ROK 2018

ROK 2021

ROK 2021
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Nově zrekonstruované dětské 
hřiště v Nových Butovicích
Vedení radnice Prahy 13 spolu s dětmi z Mateřské školy Mezi Ško-
lami 6. září slavnostně otevřelo dětské hřiště ve vnitrobloku Domi-
nova-Blattného. Celková rekonstrukce zahrnuje nové povrchy, herní 
prvky a samozřejmě také úpravy zeleně, oplocení a lavičky.  

„Vnitroblok Blattného se stal dalším veřejným prostorem, který po-
stupně revitalizujeme, dětské hřiště je součástí této komplexní akce. 
Rekonstrukce dětského hřiště, které již bylo zastaralé a velmi málo  
využívané, se opravdu vydařila. Věřím, že díky investici v celkové výši 
3 milionů korun nabídneme především rodinám s malými dětmi mož-
nost kvalitnějšího trávení volného času,“ řekl starosta David Vodrážka.

Na hřišti je nová houpačka ve tvaru hnízda, pérák, pískoviště 
a v neposlední řadě 
také rozhledna ve 
tvaru majáku, kde 
děti mohou pod do-
hledem dospělých 
trénovat výškové le-
zení. Pryžové zví-
řátko se skluzavkou 
a tunelem rozvíjí 
motorické schop-
nosti těch nejmen-
ších a moderní 
lanová prolézačka 
zase zvyšuje jejich 

celkovou fyzickou zdatnost. Dopadové plochy tvoří z části písek 
a z části pryžový povrch, ve kterém jsou 2D prvky – skákací panák 
v podobě holčičky. Nechybí ani prostor pro rozvoj sportovních doved-
ností dětí. 

„První si hřiště vyzkoušely děti z místní mateřinky a moc se jim lí-
bilo. Zaměřili jsme se nejen na nejrůznější herní a rozvojové prvky, ale 
také na citlivou úpravu okolí a zeleně. Nové trvalky a kvetoucí nízké 

keře nahradily přestárlé nevzhledné jalovce. Rodiče jistě ocení i nové 
lavičky a oplocení, které zajistí pohodlí a bezpečnost všech, kteří ve 
volném čase na hřiště zavítají,“ dodala místostarostka Marcela Plesní-
ková. Lucie Steinerová

Obrázky se vzkazem aneb Děti 
kreslí seniorům
Městská část Praha 13 během pandemie připravila projektovou 
 aktivitu Obrázky se vzkazem aneb Děti kreslí seniorům. Radnice v lednu 
pořídila sady výtvarných potřeb pro více než tři a půl tisíce žáků prv-
ního stupně všech deseti základních škol a děti nakreslily přes 1 600 
obrázků pro seniory. V prostorách radnice právě probíhá výstava  
některých z nich.

„Dlouhodobě velmi dobrá práce v sociální oblasti přinesla v loň-
ském roce naší městské části finanční prostředky, které jsme použili  

do projektů pomáhajícím našim obyvatelům. Aktivita Obrázky se 
vzkazem spočívá v mezigeneračním propojení dětí a seniorů v době 
koronavirové pandemie. Obrázky jsme následně předali seniorům do 
Střediska sociálních služeb Prahy 13, Farní charity Stodůlky a Do-
mova pro seniory Zity Kabátové. Další si našly cestu do klubů seniorů 
– hned po jejich znovuotevření. Žádný obrázek nezůstane bez pří-
jemce. Na vzkazy dětí seniorům, napsali na oplátku někteří dříve na-
rození svůj vzkaz dětem. Věřím, že tvořivé aktivity dětem přinesly 
smysluplně strávený čas a našim starším spoluobčanů radost a úsměv 
na tváři,“ řekl starosta David Vodrážka.   Lucie Steinerová 



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2021 7

KALEIDOSKOP

Starosta slavnostně předal soutěžní sady na pétanque seniorskému 
týmu Prahy 13. Na koulích jsou vygravírované motivy Praha 13  
a Lukáš. Místní tým na žádném turnaji tak soupeř nepřehlédne!

„Pétanque byl jednou z mála aktivit, která alespoň v omezeném re-
žimu fungovala i ve složitém roce 2020. Loňský turnaj se uskutečnil 
v září, kdy bylo opravdu krásné počasí a podmínky to umožnily. Jsem 
opravdu rád, že i letošní devátý ročník se po všech stránkách vydařil,“ 
řekl Jiří Mašek, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13.

„Vloni na podzim zrealizovalo sdružení Pétanque pro Vás díky pod-
poře MČ Praha 13 světovou premiéru projektu On-line škola pétanque 
pro Lukáše. Ten je v celosvětovém měřítku unikátní a nenajde konku-
renci ani v zemích, kde je pétanque nejpopulárnější. Druhý ročník 
společně plánujeme na zimní období,“ informoval Petr Fuksa, který je 
mezinárodním trenérem a propagátorem pétanque v ČR. V letošním 
turnaji zvítězil tým Lišáci z Prahy 13 – Zdeněk a Jindra Vodehnalovi 
a Theodor Vrána, 2. místo patří týmu Klub seniorů Řepy (Anna,   
Jiřina a Karel) a 3. místo získal tým Brďáci z Příbrami (Zdeněk, Petr 
a Karel). Gratulujeme.  Lucie Steinerová

TJ Sokol Stodůlky má nový 
tréninkový trávník
V sobotu 11. září TJ Sokol Stodůlky slavnostně otevřela zrekonstruo-
vané fotbalové hřiště s umělým travním povrchem. Radnice na vý-
měnu umělého trávníku přispěla dotací ve výši 1 200 000 korun.

Starosta Prahy 13 David Vodrážka a předseda TJ Stodůlky Václav 
Sailer s předsedou fotbalového oddílu Vítem Horešovským symbo-
licky otevřeli fotbalové hřiště s novým umělým trávníkem a předali jej 
mladým fotbalistům. 

Původní povrch byl po desetiletém každodenním užívání již v ne-
vyhovujícím stavu.

Turnaj v pétanque O pohár 
starosty Prahy 13
Již neuvěřitelných devět let se díky podpoře MČ Praha 13 konají 
u Domu sociálních služeb Lukáš pravidelné seniorské tréninky pé-
tanque. Vyvrcholením celoročního snažení je každým rokem tradiční 
turnaj O pohár starosty MČ Praha 13. Letos se uskutečnil ve středu 
15. září. Účastní se ho nejen senioři z Prahy 13, ale i hostující týmy 
z jiných městských částí.     

„Velmi si vážím všech, kteří se v naší městské části seniorskému  
pétanque věnují a děkuji tímto Středisku sociálních služeb Prahy 13, 
že nejen při turnaji poskytuje skvělý servis i zázemí. Výsledky míst-
ních hráčů jsou dlouhodobě na velmi vysoké úrovni a věřím, že se 
tento sport bude nadále těšit velkému zájmu našich obyvatel.  
V Centrálním parku jsou všem zájemcům k dispozici dvě hřiště,  
kde lze pétanque trénovat,“ řekl starosta David Vodrážka.

Letošní ročník zahájil tradičně starosta spolu s ředitelem střediska 
Jiřím Maškem a Petrem Fuksou, mezinárodním trenérem pétanque. 

„TJ Sokol Stodůlky sdružuje více než tisíc členů a vedení odvádí 
opravdu velmi dobrou práci. Působí zde mimo jiné 14 fotbalových 
družstev, a proto jsem rád, že se rekonstrukce přes léto dokončila 
a děti i dospělí mohou trénovat na kvalitním hřišti,“ řekl starosta  
David Vodrážka a dodal: „Podpora sportu je jednou z našich priorit, 
zvlášť pro děti je pravidelné sportování a týmová souhra velmi důleži-
tou devizou pro další rozvoj. Přeji všem místním členům hodně úspě-
chů a radosti, nejen z fotbalu.“

„Umělý povrch za brankou byl již ve špatném stavu, proto všichni čle-
nové TJ Sokol Stodůlky moc děkují za poskytnutý příspěvek na jeho 
rekonstrukci,“ dodal předseda tělovýchovné jednoty Václav Sailer.
 Lucie Steinerová
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Tentokrát jsme do rubriky Vaším objektivem vy-
brali fotografii, kterou pan Viktor Škaroupka poří-
dil 2. srpna večer – pár minut před půl devátou. 
A víte kde? Nedaleko Základní školy Klausova na 
Velké Ohradě. Člověk by ani nevěřil, že se v Praze 
může komukoli takový pohled naskytnout. Máme 
štěstí, že bydlíme v lokalitě, která nám ho nabízí 
a dokáže nám dát alespoň na chvíli pocit, že jsme 
město nechali daleko za zády.

Podaří-li se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete ji do redakce 
STOPu na stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za 
všechny snímky, které jste nám již poslali nebo je 
teprve pošlete, mnohokrát děkujeme. Ať už se nám 
to líbí, nebo ne, je tady podzim a to je kouzelník 
s barvami. Tak tu krásu nepropásněte a foťte. Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM

První školní den byl pohádkový
Letos do základních škol Prahy 13 nastoupilo 771 prvňáčků 
a 666 dětí bylo přijato do mateřinek. A pro všechny byl první školní 
den určitě výjimečný a také tak trochu sváteční. Městská část na tento 
den připravuje tradičně dvě akce. Jedna je určena čerstvým prvňáč-
kům, druhá, odpolední pak všem dětem bez rozdílu věku, které si 
chtějí první poprázdninový den pořádně užít.

Už v deset hodin dopoledne odstartovala v Centrálním parku akce 
s názvem Třináctka prvňáčkům a čerství školáci se spolu s Bořkem 
Slezáčkem, cestovatelem Albertíkem a tygříkem Marcelem vydali na 
výpravu do pohádkové džungle. A výprava to byla parádní – vystou-

pení skupiny Myš&Maš, plno 
soutěží a samozřejmě také 
skvělých cen, aerobik...
„První školní den představuje 
nezapomenutelný zážitek pře-
devším pro děti a samozřejmě 
také pro jejich rodiče a praro-
diče. Všem přeji, ať se dětem 
ve škole daří. Platí to také 
pro všechny ostatní žáky, stu-
denty i zaměstnance škol,“ 
řekl starosta David Vodrážka.

Jedna akce skončila a druhá – Pohádkový les aneb Klasické české pohádky 
– na sebe nenechala dlouho čekat. Už v pravé poledne se okolo Nepo-
muckého rybníka začaly objevovat nejrůznější pohádkové bytosti, 
které měly připravenou řadu soutěží. A protože ani v pohádkách není 
nic zadarmo, musely děti, dříve než získaly některou z cen, splnit sou-
těžní úkoly.

„Tuto zábavnou akci pro zpestření prvního dne nového školního 
roku připravila Praha 13 ve spolupráci s agenturou Velká dobrodruž-
ství,“ řekla místostarostka Marcela Plesníková a dodala: „Pohádková 
cesta za pokladem vedla okolo rybníka a děti na ní při plnění úkolů 
mohly potkat třeba princeznu, draka, vodníka nebo krále. Postavy 
z pohádek byly všem blízké a tak se letošní Pohádkový les líbil nejen 
dětem. Eva Černá

Maraton muziky pod širým nebem
Po roční covidem vynucené pauze byl největší událostí letošního léta 
v naší městské části nepochybně Koncert pro park, který se už podeva-
tenácté konal poslední prázdninový den v Centrálním parku. Téměř 
devítihodinový maraton skvělé muziky pod širým nebem odstartovala 
místní skupina Chip&Co, kterou vystřídali Jokers, Poetika a skvělý 
houslista Jakub Třasák se svou skupinou. S postupným setměním se na 
pódiu objevily – nutno dodat, že dříve než na nebi – opravdové 
hvězdy. Legen-
dární Yo Yo Band 
založený roku 
1975 Richardem 
 Tesaříkem, Vladi-
mírem Tesaříkem, 
Ondřejem Hej-
mou a Juliusem 
Novotným-Kuz-
mou a naprosto 
skvělá zpěvačka, 
skladatelka, he-
rečka a také zá-
vodnice rallye 
Olga Lounová. A spolu s nimi přišla na řadu i překvapení. První nám 
přichystali starosta David Vodrážka a místostarosta Petr Zeman, a to 
když na chvíli „připravili o práci“ dva členy skupiny Yo Yo Band. Sta-
rosta usedl za bicí, místostarosta vzal do ruky kytaru a výsledek? Na-
prosto dokonalý. Olga Lounová, která si svým bezprostředním proje-
vem okamžitě podmanila publikum, si pozvala na pódium děti. A to 
bylo překvapení číslo dvě. Spolu s nimi zazpívala Lásku v housce. A pak 
už si všichni přítomní vychutnali známé i méně známé hity – Jsem op-
timista, Protože se nevzdám... Za rok se sejdeme na jubilejním, v pořadí 
už dvacátém Koncertu pro park. Eva Černá
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Občané měli opět možnost vyjádřit se k problémům městské části 
Ve středu 8. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 již 
osmé Veřejné fórum občanů Prahy 13. I přes nastavená opatření spo-
jená s nemocí Covid-19 nás velmi potěšila účast občanů, kteří mají zá-
jem se aktivně podílet na dění v naší městské části. Velmi nás překvapil  
zájem dětských Školních parlamentů a moc děkujeme ZŠ Klausova  
a FZŠ Bronzová za to, že se aktivně zapojily.

Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané 
Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla za-
bývat. Akci zahájila radní Aneta Ečeková Maršálová jako odpovědný 
politik pro místní Agendu 21 společně s předsedou výboru pro místní 
Agendu 21 Vítem Bobysudem. Akcí provázela facilitátorka Veřejného 
fóra Dana Diváková, se kterou pravidelně spolupracujeme. Úvodem  
seznámil předseda výboru Vít Bobysud přítomné s plněním a výsledky 
Deseti priorit, které byly určeny na předchozím Veřejném fóru.

V další části programu byla přítomná veřejnost seznámena s mecha-
nizmem sběru témat u vytyčených tematických oblastí: Rozvoj městské  
části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika 
a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální 
věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo 
více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. 
Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak spo-
lečně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tema-
tický celek. Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou oblast 
v kompetenci, odbornými garanty byli též gesční radní.

Tato dvě TOP témata byla zapsána na samostatný arch papíru a při-
pravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník  
přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba body 

jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci pova-
žují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo podle počtu získaných bodů následující 
pořadí:
  1. Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic   
      Jeremiášova – Pod Hranicí 
  2. Rekonstrukce skateparku
  3. Rozšíření nabídky pro seniory
  4. Větší kapacita kroužků v základních školách – rozšíření   
      nabídky kroužků
  5. Výstavba nájemních bytů
  6. Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13  
      – optimalizace služeb
  7. Kvalitní péče o Centrální park
  8. Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13
  9. Reprezentační ples MČ Praha 13
10. Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky   
      – Západní Město      

Podle metodiky místní Agendy 21 nyní předkládáme k vyjádření šir-
šímu počtu občanů výše uvedených deset priorit, které byly účastníky 
fóra vybrány. Pro ověření vybraných priorit slouží anketa v časopise 
STOP a anketa na webu a FB městské části, která bude k dispozici  
od 13. 9. do 31. 10. 2021. Odkaz na on-line hlasování naleznete  
na webu MČ Prahy 13 nebo na FB Šťastná třináctka. K hlasování  
můžete využít i hlasovací lístek.  Za MA 21 Hana Zelenková 

ANKETA                    ANKETA                     ANKETA                     ANKETA                     ANKETA                     ANKETA                     ANKETA                    ANKETA                    ANKETA

 Vybudování světelné signalizace (semaforů) na křížení ulic   
      Jeremiášova – Pod Hranicí 
 Rekonstrukce skateparku
 Rozšíření nabídky pro seniory
 Větší kapacita kroužků v základních školách – rozšíření   
      nabídky kroužků
 Výstavba nájemních bytů

 Dokončení výstavby Střediska sociálních služeb Prahy 13  
      – optimalizace služeb
 Kvalitní péče o Centrální park
 Zvyšování bezpečnosti v MČ Praha 13
 Reprezentační ples MČ Praha 13
 Prodloužení linky BUS v nočních hodinách na trase Stodůlky   
      – Západní Město    

............................................................................................................................................................................................................................................................
Která opatření považujete za nejpodstatnější vy?

Označte křížkem dvě opatření (příp. jedno dvěma křížky)

V tuto chvíli se můžete zapojit do ankety právě vy a označit dva problémy, 
které vy osobně považujete za nejpalčivější a měly by se řešit přednostně. 

Na anketním lístku jsou seřazená témata k řešení, která považují 
účastníci Veřejného fóra pořádaného 8. září 2021 za nejpodstatnější. 
Máte k dispozici dva body. Zakřížkujte prosím opatření, která považu-
jete za nejaktuálnější. Můžete oba křížky přidělit pouze jednomu opat-
ření nebo po jednom dvěma různým návrhům. Hlasování je možné vždy 
jen jedenkrát z jedné e-mailové adresy.

Vyplněný anketní lístek ze STOPu vhoďte do 31. 10. 2021 do schránky 
na podněty v informacích na radnici nebo ho odešlete na adresu:  
Úřad městské části Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 13 
(obálku označte nápisem Fórum 2021), případně zašlete naskenovaný 
nebo vyfocený anketní lístek na e-mailovou adresu:  
forum2021@praha13.cz. 

O výsledcích ankety vás budeme informovat v dalších vydáních  
zpravodaje STOP. 
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Adaptační kurz v ráji
Ve dnech 6. – 10. září se žáci a žákyně 6.A a 6.B ZŠ Mládí se svými 
novými třídními učitelkami vypravili do Českého ráje na adaptační 
neboli seznamovací kurz, který je jedním ze způsobů, jak žáky v nové 
třídě propojit a rozvinout přátelské vazby. Vytvoření přátelského ko-
lektivu mezi spolužáky je základním pilířem pro dobrou atmosféru  
ve třídě. Celý pobyt probíhal v rozlehlém areálu rekreačního střediska 
nedaleko Prachovských skal. 

A jak to na takovém týdenním kurzu vypadá? Každý den dopole-
dne probíhají aktivity zážitkové pedagogiky k upevnění vztahů v ko-
lektivu. Odpoledne jsou věnována sportovním hrám, které také pomá-
hají k přátelským vztahům a soudržnosti třídy. Večer se pak koná 
speciální program – zpívání, opékání buřtíků u táboráku, interview 
s třídní učitelkou, bojovka, diskotéka...

Týden v ráji si všichni náramně užili a to nejen díky skvělým in-
struktorům pořádající AVA agentury, ale i díky milému personálu  
rekreačního střediska. Děkujeme! Iveta Pichlová a Kateřina Drdáková

Edukační kemp udělal tečku za 
prázdninami
V posledním srpnovém týdnu se naše ZŠ Bronzová zapojila do vzdě-
lávacího programu nazvaného Edukační kemp. Tento projekt byl pro 
děti zdarma a jednalo se o prázdninové procvičování a opakování 
učiva. S účastníky kempu pracovaly paní vychovatelky a paní asis-
tentky naší školy. 

Děti byly rozděleny do tří skupin podle věku. Dopoledne se věno-
valy vzdělávacímu programu. Opakovaly a procvičovaly si učivo čes-
kého jazyka, matematiky a nejmenší děti i prvouky. Zvláště pro ty nej-
menší bylo učivo a procvičování připraveno formou her, kvízů, luštění, 
šifer...

Odpolední část byla věnována volnočasovým aktivitám – oblíbeným 
hrám, procházkám nebo návštěvám hřišť. Stihli jsme i dva výlety.  
Prvním byla výstava v centru Prahy s názvem Svět pohádek Boženy 
Němcové. Děti si prohlédly kostýmy z nejznámějších filmových pohá-
dek jako je Zlatovláska, S čerty nejsou žerty, Popelka. Její práci si do-
konce i vyzkoušely. Odvážné děti vlezly do pekelného kotle, ty sebevě-
domé zkusily královský trůn.

Druhým „výletem“ bylo kino. Viděli jsme nový český film Gump – 
pes, který naučil lidi žít. Nádherný příběh plný emocí a lásky. Samo-
zřejmě, že nechyběl ani oblíbený popcorn a nějaké to pití. A věřte,  
že odměny to byly zasloužené. Vždyť děti pilně pracovaly každé  
dopoledne. Jana Hegarová

Bez zábran do školy
V Základní škole s RVJ Bronzová jsme úspěšně zahájili nový školní 
rok, ve kterém plánujeme pokračovat s osvědčeným a ze strany rodičů 
každým rokem žádaným kurzem pro předškolní děti Bez zábran do 
školy. Formou různých aktivit je zaměřen na pozvolnou adaptaci na 
školní prostředí, celkový rozvoj osobnosti dítěte a na získávání doved-
ností potřebných pro bezproblémové zvládnutí první třídy. Při práci 
využíváme názorné a didaktické pomůcky, pracujeme ve skupinách 
i individuálně. Dalším hlavním cílem je, aby děti neměly obavy z ná-
sledné povinné školní docházky, proto jim částečně umožňujeme zažít 
běžnou školu již teď. 

Kurz se koná od listopadu do konce dubna, předem přihlášené děti 
se scházejí jednou týdně ve dvou homogenních skupinách (1. skupina 
15.30 – 16.15, 2. skupina 16.30 – 17.15). Počet dětí ve skupinách je 
omezen, po naplnění nelze nové zájemce přijmout.

Více na www.zs-bronzova.cz. Přihlášení do kurzu posílejte pouze 
na predskvych.bronz@seznam.cz. I zde je možné získat bližší infor-
mace od vyučujícího. Jana Francová

Místní akční plán pokračuje
Místní akční plán III (MAP) rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 
a Řeporyje navazující na jednoroční MAP I a tříletý MAP II byl 
zahájen 1. srpna 2021. 

Cílem je pokračování v podpoře společného plánování a sdílení 
aktivit vedoucích ke zlepšení kvality vzdělávání v MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
neformálních a zájmových organizacích. Opět se zaměří na spolupráci 
zřizovatelů, škol, rodičů a ostatních aktérů ve vzdělávání působících 
na území městské části Prahy 13 a Řeporyje a to formou plánování 
partnerských aktivit a řešení místně specifických problémů včetně 
vyhodnocování přínosů spolupráce. 

V tomto dvouletém projektu se počítá s podporou pedagogů 
formou vzdělávání, mentoringu a síťování, s podporou implementace 
opatření pro rozvoj inkluze, gramotnosti a klíčových kompetencí dětí 
a žáků. Dále budou výstupy MAP III sloužit při koordinaci a spolu-
práci pro realizaci projektů, které mohou být spolufinancovány 
z různých zdrojů (místních, krajských, státních, evropských) podle 
jejich povahy a dostupnosti. 

Všechny aktivity byly nastaveny s ohledem na klíčové priority 
předchozích projektů MAP I a II tak, aby bylo zajištěno jejich plynulé 
pokračování a maximální efektivnost, hospodárnost a úspornost celé 
realizace. Při přípravě projektového záměru byl brán zřetel na finální 
dokument MAP I, II a evaluační zprávy. MAP III je připraven 
navázat na úspěšnou realizaci předchozích projektů, ukotvit a rozvíjet 
aktivity, které jsou v rámci projektu stanoveny. Petra Řezáčová
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Letní kemp 2021
Poslední prázdninový týden jsme v Klausovce uspořádali pro naše 
žáky letní kemp, který navazoval na uplynulý školní rok.

Zájem ze stran rodičů i pedagogů byl nebývalý, a tak jsme se mohli 
postarat o bezmála 130 žáků naší školy a 20 budoucích prvňáčků. 
V rámci letního kempu jsme také nabídli pomoc dětem s odlišným 
mateřským jazykem.

Program kempu byl zaměřen zejména na stmelování a posilování 
vztahů v třídním kolektivu. Součástí bylo rovněž shrnutí a opakování 
učiva, výtvarné aktivity, pracovní činnosti, sportovní a pohybové hry, 
výlety, v některých skupinkách děti dokonce vařily. 

Každý z pedagogů si vytvořil ve své skupině individuální náplň 
kempového dne. Někdo hledal ztracenou princeznu, někdo poklad, 
jiný cestoval časem do středověku... Nepřeberné množství nápadů 
a aktivit zabavilo žáky i pedagogy.

V jedné skupince v pátém ročníku proběhlo i pomyslné „předání“ 
dětí bývalou třídní učitelkou novému třídnímu učiteli (oba společně 
celý kemp lektorovali). Děti i nový třídní učitel měli možnost se blíže 
poznat v méně formálním prostředí a situacích. Symbolem tohoto 
přechodu se stala společná stavba rozhledny a její slavnostní umístění 
do nové třídy.

Snahou pedagogů bylo, aby si děti uvědomily, že plnění zadaných 
úkolů neslouží k hodnocení známkami, ale pro jejich vlastní informaci 
o tom, v čem jsou dobré a kde je naopak potřeba trochu přidat. Ve tří-
dách byla po celou dobu příjemná, veselá a kamarádská atmosféra. 
Spokojení byli úplně všichni – pedagogové i děti. A za to jim patří 
velký dík. Renata Vondráková

GEOtýden s Koniklecem
Fakultní základní škola Brdičkova ve spolupráci s Agenturou Koni-
klec připravila pro své žáky, ale také pro občany Prahy 13 zajímavou 
akci pod názvem GEOtýden. Školu navštíví známý geolog a paleon-
tolog Štěpán Rak, který pro žáky připravil výtvarnou dílnu a vycházku 
na geologicky zajímavá místa a naleziště zkamenělin. Bývá zvykem,  
že si z takových vycházek se Štěpánem děti odnášejí nejednu fosilii. 
V oblíbeném filmu Cesta do pravěku zaznělo: „A tak měl Jirka trilo-
bity dva.“ 

Kolik trilobitů a jiných zkamenělin si na nedělní geologické vy-
cházce se Štěpánem (10. 10.) najdete právě vy? O jaké druhy se jedná 
a mnohem více se můžete dozvědět ve středu 13. října na přednášce, 
kdy bude škola v rámci projektu 51_FZŠ Brdičkova (CZ.07.4.68/0.0/ 
0.0/19_068/0001461) otevřená pro veřejnost. Informace o všech akti-
vitách GEOtýdne najdete na stránkách naší školy.

Agentura Koniklec, o.p.s., působí v oblasti životního prostředí 
a udržitelného rozvoje již 29. rokem a je držitelem celé řady ocenění. 
Více než 10 let pomáhala s přípravou vyhlášení Geoparku Barrandien, 
který významně zasahuje na území Prahy a učí děti i jejich rodiče po-
znávat neživou přírodu. Spojuje dohromady osvětu o geologii a pale-
ontologii s poznáváním přírody a krajiny, která je s geologií těsně 
spjatá. Agentura Koniklec vydala také tři řady turistického průvodce 
Stezkami  Barrandienu, mapy geologických zajímavostí Prahy a další 
publikace, ve spolupráci se Štěpánem Rakem pořádá komentované 
geologické vycházky... Více na www.koniklec.cz/tag/geo,  
https://geologickevychazky.cz/uvod. Monika Juřicová

Nové logo, nový web
Do školního roku 2021/2022 
vstupuje ZŠ Janského na 
Velké Ohradě s novým logem 
a webem. Nové logo odráží 
směr, kterým se před čtyřmi 
lety škola vydala. Směr, který 
podporuje kvalitní vzdělávání 

jak na 1. stupni v klasických třídách s podporou programu Začít spolu-
-Step by Step, tak na 2. stupni se zaměřením na systematickou projek-
tovou výuku, cizí jazyky a sport. Vytváří prostor pro všestranný rozvoj 
dětí a připraví je na další uplatnění v naší společnosti. Škola vytvořila 
pro své žáky a rodiče i nový web, kde najdou vše potřebné včetně pro-
fesionální komentované virtuální prohlídky. Více na www.zs-janskeho.cz.
 Jan Havlíček, ředitel školy
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Nemůže si vybrat tu pravou 
aktivitu či kroužek?
Se začátkem školního roku jako by se roztrhl pytel s nejrůznějšími  
aktivitami a kroužky, kterým se děti mohou věnovat. Nabídka je velmi 
široká, jak ale poznat, co je pro naše dítě to pravé? U čeho vydrží, co 
ho bude bavit? Kdyby mělo navštěvovat všechno, co ho zajímá, bylo 
by to tolik kroužků, že by snad ani nebyl čas chodit do školy.  

A proto v DDM Stodůlky vznikl nový kroužek – Akční pátek. Je  
určen dětem ve věku od 7 do12 let, kterým nabízí možnost si během 
školního roku vyzkoušet nejrůznější typy činností, které v DDM Sto-
důlky nabízíme. Pokud si děti chtějí zahrát míčové hry (např. bumbal, 
fotbal, volejbal) nebo vyzkoušet netradiční sporty (slackline, indiaca), 
sebeobranu, in-line bruslení, láká je chodit společně na výlety, hrát 
deskové hry, vypravit se do Jumpareny, jet na cyklovýlet, okořenit to 
trochou chemie či fyzicky a udělat si nějaký pokus, není jim cizí lego-
robotika nebo třeba keramika či netradiční malování, je pro ně Akční 
pátek to pravé. Kroužek se koná jednou za 14 dní v pátek od 15.30 do 
18.30. Navíc ti, kteří se přihlásí rovnou na celý školní rok, mohou po 
celé 1. pololetí chodit zdarma do našeho Badatelského klubu plného 
pokusů. Těšíme se na všechna nová dobrodružství s partou zvídavých 
dětí při Akčním pátku! Marie Haklová

Přírodopisná učebna
V průběhu letních prázdnin se nám v naší Základní škole Klausova 
podařilo vybudovat v rámci Operačního programu Praha – Pól růstu 
ČR venkovní a vnitřní učebnu přírodopisu. 

Venkovní učebna se nachází v atriu mezi budovou prvního a dru-
hého stupně. V rámci projektu byly provedeny úpravy betonových 
bloků a zeleně uvnitř. Mezi dvěma bloky vznikla bioklimatická per-
gola. Součástí venkovní učebny je sada senzorů Pasco, prostřednictvím 
kterých mohou žáci a pedagogové získávat informace pro různá pozo-
rování a zkoumání přírody.

Vnitřní učebna přírodopisu prošla celkovou rekonstrukcí včetně 
elektroinstalace, osvětlení a podlahové krytiny a je připravena pro 
30 žáků. Učebna byla vybavena novým nábytkem na míru, kdy každá 
lavice má panel k datovému připojení i k elektřině. Mezi lavicemi je 
středový pult s dřezem a úložným prostorem pro mikroskopy. Na čelní 
stěně je umístěna interaktivní tabule s výškově nastavitelným pojez-
dem. Nová Wifi síť a LAN konektivita učebny a softwarové řešení 
umožňují propojení učebny s daty získanými v rámci venkovní učebny.  

Doufáme, že nám v podzimním období počasí dovolí využívat ven-
kovní učebnu co nejdéle. Renata Vondráková

Předškolní angličtina v Bronzovce
Slyšeli jste už o tom, že nejslavnějším českým youtuberem je Steve se 
svou kamarádkou strakou Maggie? No jasně že jo! Všichni milují Ste-
vovy bláznivé příběhy a bláznivou straku Maggie. Oblíbí si je taky 
naši nejmenší, protože v Bronzovce se otevírá kurz předškolní anglič-
tiny pro děti od 5 let. Zde se děti pomocí zábavných příběhů sezná - 
mí se základní slovní zásobou, zlepší své komunikační dovednosti 
a adaptují se na cizojazyčné prostředí. Tak si honem všichni pospěšte, 
 Maggie bude na přihlášky do kurzu čekat na e-mailové adrese:  
preschoolenglish@zs-bronzova.cz, ale jen do 15. října. Pak už odlétá 
připravit se na kurz, aby měla dostatek času vymyslet všechna ta bláz-
novství, které nás čekají. Více na www.zs-bronzova.cz. Lucia Birková

Projekt kombinovaného 
vzdělávání 
Naše FZŠ prof. Otokara Chlupa je jednou ze 150 škol v ČR, které se 
přihlásily a byly vybrány do projektu MŠMT Pokusné ověřování 
obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních 
a středních školách. Každá škola si mohla zvolit, jaký počet a které 
skupiny žáků do ověřování projektu zapojí, velkou volnost mají školy 
i z hlediska obsahu a konkrétních forem práce. 

Cíle projektu korespondují s dlouhodobou strategií rozvoje naší 
školy a jejím mottem – Škola aktivního učení – šance pro každého. 
Zároveň chceme reflektovat současné dění a využít zkušeností 
nabytých v posledních dvou letech. Přerušení běžné formy vyučování 
během pandemie totiž ukázalo nejen to, že škola je pro žáky zejména 
v oblasti sociální nezastupitelná, ale přesvědčilo nás také, že prvky 
distanční výuky mohou být, pokud jsou správně využity, východiskem 
pro změnu směru tradičního vyučování, kterou si žádají proměny 
společnosti ve 21. století. 

Kombinovaná výuka rozvíjí samostatnost žáků, pomáhá definovat 
jejich potřeby, zvyšuje vnitřní motivaci a zájem o vzdělání podle 
vlastního výběru. Učitelům umožňuje individuální a diferencovanější 
přístup k jednotlivým žákům, dovoluje jim více se orientovat na rozvoj 
kompetencí, zároveň ale podle potřeb jednotlivých žáků prohlubovat 
či rozšiřovat jejich znalosti. 

Letos jsme se rozhodli nabídnout tuto možnost na 2. stupni v rámci 
volitelných předmětů. V každém ročníku byl zvolen předmět 
s možností kombinované výuky. Zároveň plánujeme vyzkoušet tuto 
formu vzdělávání i v jiných předmětech. Zejména pro jednotlivce, 
kterým by než dosavadní práce podle Individuálního vzdělávacího 
plánu (IVP) či Plánu pedagogické podpory (PLPP) vyhovovala lépe. 
V neposlední řadě bude škola celý program připravovat tak, aby byl 
v budoucnosti využitelný v běžné prezenční výuce při práci 
s nadanými žáky a v rámci obohacujícího učiva pro všechny ostatní 
žáky v dopoledním vyučování nebo v rámci propojení školní 
a mimoškolní činnosti. Zuzana Majstrová, ředitelka školy
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Třeboňský teambuilding
Stejně tak jako žáci jezdí na školy v přírodě, aby stmelili svůj třídní 
kolektiv, je potřeba nezapomínat na kolektiv učitelů, kteří pro žáky 
celý rok připravují a vymýšlí výuku plnou zábavy. Proto si učitelky,  
asistentky a asistent, kuchařky a vedení ZŠ Mohylová vyjeli do krásné 
Třeboně, aby svůj učitelský tým po dlouhé covidové pauze a prázdni-
nách stmelili a před začátkem školního roku se naladili na stejnou 
vlnu. Vydali jsme se na procházku Terčiným údolím s návštěvou vodo-
pádu, nemohli jsme si nechat ujít veselou plavbu plnou tance po Světě, 
jízdu parním vlakem s historickou soupravou z Kamenice nad Lipou 
do Jindřichova Hradce. Poslední den nás čekaly České Budějovice, 
kde jsme poznali zákoutí druhého největšího čtvercového náměstí 
v České republice. Při všech těchto aktivitách jsme probírali následu-
jící školní rok, plánovali a společně se těšili na dny, kdy bude škola 
zase plná života, dětského smíchu a dobré nálady! Zuzka Moravcová

Za oponou digitálního světa
S končícími letními prázdninami nastal v ZŠ Mohylová čas na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole jsme přivítali lektorky 
programu s názvem Digi bez digi, které nám poutavým a názorným 
způsobem ukázaly, jak lze dětem přiblížit fungování digitálního světa 
ještě před tím, než ho začnou samy plně využívat. Dozvěděli jsme se 
spoustu informací o prevenci neuváženého používání technologií, ale 
zároveň také o jejich výhodách a různých usnadněních, která mohou 
lidem v běžném životě pomáhat nebo jim už pomáhají, ale také, že 
děti lze jednoduše seznámit například s tím, jak se vytváří počítačový 
program nebo jak „cestují“ data mezi různými zařízeními. Cílem pro-
gramu bylo pedagogům ukázat, jak lze dětem představit způsoby uva-
žování, tvoření jednoduchých algoritmů či zadávání příkazů tak, aby 
úspěšně došly k vytyčenému cíli – a to vše bez využití elektroniky. 
Lektorky nám představily také jednoduchého dřevěného robůtka, kte-
rého lze při hodinách využít k základním aktivitám a my se těšíme,  
až nové poznatky začneme předávat svým žáčkům. Martina Šípová

Školičky zahájily činnost
Činnost Domu dětí a mládeže Stodůlky zahájily jako první Školičky 
předškolního oddělení. Adaptace dětí zde začala již 6. září a proběhla 
ke spokojenosti všech zúčastněných.

Zájmově vzdělávací plán Školiček je sestaven z pohádek a dobro-
družství v přírodě a děti čekají zážitky z poznání, divadélka, projek-
tové dny, sportovní akce a také exkurze, výpravy a další tematická pře-
kvapení. Účastníci mají možnost rozvíjet se mimo jiné i ve tvoření 
s keramikou, v hudebních činnostech v doprovodu hudebního ná-
stroje, ve sportu s rozmanitým sportovním náčiním, v poznání anglic-
kého jazyka... Nabídka zahrnuje i individuální logopedické chvilky 
a didaktické využití IT techniky. Omezená kapacita zajišťuje velmi in-
dividuální a citlivý přístup, proto nabízíme již jen několik posledních 
volných míst pro nové kamarády. Více na webových stránkách  
www.ddmstodulky.cz/krouzky. Dagmar Eckhardtová

Školní parlament na Veřejném 
fóru občanů Prahy 13
Ve středu 8. září se náš nově zvolený Školní parlament zúčastnil Veřej-
ného fóra občanů Prahy 13. Dvacítka parlamentářů se hodně těšila 
a brala akci nesmírně vážně. Děti měly připravené poznámkové bloky, 
dotazy, ale i fotoaparáty. Uvítání v obřadní síni radnice bylo velmi 
milé a srdečné. 

Hned při příchodu do 
sálu dostali všichni dvě 
modré nálepky – dva 
hlasy. U stolu číslo osm, 
což byl Stůl mladých,  
na nás čekal velký papír 
na naše nápady. Napsali 
jsme vždy jen ten, na 
kterém se shodla většina 
dětí. Poté jsme měli za 
úkol vybrat pouze ná-
pady dva. Nejvíce zau-
jaté byly děti při vše-

obecné volbě ostatních projektů. Děti velice pečlivě zvažovaly, který 
jiný nápad podpoří. Po všeobecném hlasování proběhlo vyhlášení 
úspěšnosti předložených nápadů.  

Oba dva naše návrhy prošly do užšího výběru. Radostí jsme málem 
zbořili radnici. Dospěláci nás podpořili stejně, jako naše hlasy podpo-
řily jiné projekty. 

Pak následovala tombola, děti dostaly dárečky od městské části 
a hurá zpátky do školy. Po cestě nezavřely pusy a neustále mluvily 
o tom, co všechno zažily.

Touto cestou děkujeme všem, kteří připravili akci, která přinesla 
členům našeho parlamentu nebývalé zážitky.

 Za parlament ZŠ Klausova Petra Jarošová
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SPORT

Golfový turnaj základních škol
V krásně připraveném areálu v Dýšině u Plzně se v rámci projektu  
Se školou na golf  konal druhý ročník golfového turnaje základních škol. 
Zúčastnili se ho i studenti z Anglofonní základní školy, kde mají ro-
diče šanci přihlásit své děti na golf jako na nepovinný předmět. Loni 
naše škola na stejném turnaji obsadila v kategorii nováčků první místo. 
Tentokrát jsme skončili pátí. To podstatnější ale bylo, že jsme si od-
vezli krásné sportovní zážitky a v golfu načerpali další zkušenosti.  
Ty nás mohou posunout zase o kousek dál. Lukáš Šonský

Úspěch v republikovém finále
Žáci naší ZŠ Mládí se tento rok opět zúčastnili republikového finále 
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Závody se konají v deseti-
boji, který se skládá jak z atletických, tak i dovednostních a silových 
disciplín. Celá sportovní akce se tradičně konala v Brně na stadionu 
VUT. Naše skupiny sportovců podaly výborné výkony a v celkovém 
hodnocení družstev obsadily výborné 20. místo z celkového počtu 
73 družstev. 

V závodu jednotlivců se nejlépe umístila děvčata Ema Adamková  
– 1. místo v roč. 2009 a Marianna Vaňková – 9. místo v roč. 2008. 
Všichni zaslouží velkou pochvalu za vzornou reprezentaci školy.
 Kateřina Wollnerová, vyučující TV

INZERCE
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SPORT

Zlaté medaile putují na třináctku
O víkendu 7. a 8. srpna proběhl v Praze 4 již třetí ročník celorepubli-
kové soutěže v pole sport Czech Pole Championship 2021. Praha 13 

byla již tradičním partne-
rem této jedinečné akce, 
kde se v kategoriích roz-
dělených podle věku 
a také podle úrovně 
utkalo o cenné kovy více 
než osmdesát soutěžících 
z celé České republiky.  

Soutěžní maraton 
úspěšně zvládly Barbora 
Čaloudová a Ester Proko-
pová z Prahy 13, které 
nejprve v sobotu společně 
získaly v kategorii Junior 
Doubles zlatou medaili, 
a poté v neděli přidaly 
medaile každá za své só-
lové vystoupení. Barbora 
v kategorii Děti skončila 
na krásném druhém místě 
a Ester s přehledem 
ovládla kategorii Junioři 
a Profesionálové a přidala 
tak do své sbírky další 
zlato.

Děvčata společně tré-
nují necelý rok ve studiu 
Pole Heaven na Smíchově. 
Kromě úspěchů na Czech 

Pole Championship se letos také kvalifikovaly na virtuální mistrovství 
světa organizované mezinárodní federací IPSF.  Daniela Čaloudová

Turnaj Beach 100+ má své vítěze
Druhou zářijovou sobotu se uskutečnil avizovaný turnaj v plážovém 
volejbale smíšených dvojic Beach 100+, kdy společný součet věku sou-
těžního páru musel být minimálně 100 let. 

Za krásného po-
časí se ve sportov-
ním areálu v Nových 
Butovicích sešlo cel-
kem deset soutěž-
ních dvojic, které se 
v již osmém ročníku 
turnaje utkaly o pu-
tovní pohár a další 
věcné ceny. 

Od 10.00 až do 
pozdního odpoledne 
probíhaly náročné 
boje. V turnaji volej-
balových veteránů 
zvítězil pár ve slo-
žení Jan Červenka 
a Monika Kučerová. 
Čtyřnásobný turnajový vítězný pár Ivan Pospíšil a Kamila Vyšínová 
obsadil druhé místo, na třetí příčce se umístili Karel Prokeš a Jolana 
Bezchlebová. 

Svou přítomností podpořil soutěžící i starosta naší městské části 
David Vodrážka, který vítězům předal putovní pohár a dalším soutě-
žícím diplomy a doprovodné ceny. 

Děkujeme všem účastníkům za přízeň a přejeme hodně zdraví 
a sportovních úspěchů do dalších ročníků.  Jaroslav Matýsek

Panteři otevřeli sezonu před 
zaplněnou halou
Ačkoli nová florbalová sezona začala už na konci srpna, její slavnostní 
zahájení si florbalisté Panthers Praha nachystali až na druhý zářijový 
víkend. To, že byl hlad po návratu fanoušků na tribuny velký, se uká-
zalo ještě před samotným začátkem slavnostního odpoledne. Do do-
mácí haly v Rudné totiž dorazilo více než 150 diváků. Ti družstvům 
juniorů a žen, která společně zápolí v nejvyšších tuzemských ligách, 
vytvořili parádní atmosféru a do poslední chvíle je hnali za ziskem dů-
ležitých bodů. Nezbývá než věřit, že si příznivci jednoho z nejoblíbe-
nějších tuzemských sportů najdou cestu do hlediště i nadále. A co je 
možná ještě důležitější, že letošní sezona bude probíhat alespoň tro-
chu v normálních podmínkách a všem se podaří ji celou dohrát!
 Tomáš Pauček
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů 
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý náby-
tek, koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy.
Nelze odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, 
pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, 
sporáky.

datum stanoviště
  4. 10. Kodymova – mezi parkovacími zálivy proti č. 2526/4

  5. 10. U Kašny – odstavná plocha

  7. 10. Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad (u č. 2367/97)

12. 10. K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)

13. 10. Böhmova – parkoviště u kotelny

15. 10. Vlachova – Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8

18. 10. Fantova – parkoviště před objektem č. p. 1742/23

19. 10. Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

20. 10. Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)

21. 10. Melodická – křižovatka s ul. Operetní

26. 10. Kettnerova – parkoviště u trafostanice (proti č. 2053/18)

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

  3. 11. Husníkova – parkoviště u trafostanice 

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

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

10. 11. Bašteckého – křižovatka s ul. Janského

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

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

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

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

 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

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

datum hodina               stanoviště
16. 10.    9.00–12.00 náměstí Na Lužinách

16. 10. 13.00–16.00 K Sopce – parkovací záliv

23. 10.    9.00–12.00 K Hájům x Okruhová – zpevněná plocha u kontejnerů na 
tříděný odpad

23. 10. 13.00–16.00 křižovatka ul. K Řeporyjím – K Chabům – u kapličky

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Centrálním parkem se zahradníky 
ze třináctky
Odbor životního prostředí ve spolupráci s pracovníky MHMP 
a Městské knihovny v Praze – Stodůlkách připravily pro širokou ve-
řejnost procházku Centrálním parkem, která se uskuteční ve středu 
6. října od 17.00. Účastníci se seznámí s historií i současností parku, 
dozvědí se, co kde kvete a roste nebo co tu ve vodě a na souši žije 

nebo jak zahradníci o park pečují. Při procházce je bude čekat ne-
jedno milé překvapení. V případě nepřízně počasí proběhne prezen-
tace a vyprávění o parku přímo v budově pobočky městské knihovny 
v KD Mlejn.
Termín konání akce je středa 6. října od 17 hodin. Sraz je u městské 
knihovny (MKP) Stodůlky v KD Mlejn. Předpokládaná délka akce  
je 120 min. Účast je zdarma. Dana Céová
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Komplexní údržba komunikací v roce 2021

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

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

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

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

        9.   11. Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova) 
 Böhmova, Modrá, Mohylová, NN 3091, 
 Píškova, Zvoncovitá 
  
    10. 11. Husníkova (včetně otočky – parkoviště)
 NN 3468, NN 3469, Ovčí hájek, Suchý   
 vršek, V Hůrkách 

  
    11. 11. Fingerova, Na Zlatě, NN 4543 (část),
 Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod 
 Hranicí), Seydlerova, Volutová  
 (plus parkoviště)

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

 Prusíkova, Přecechtělova (Kurzova –  
 Pavrovského)
  
    19. 11. Anny Rybníčkové (část), Karla Kryla, Nad
 Dalejským údolím (část), Raichlova (bez
 dvou slepých úseků), Švejcarovo náměstí
 
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni 
přenosnými dopravními značkami, které budou vždy 
osazeny sedm dnů před zahájením čištění.  
Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňu-
je (zejména slepé úseky komunikací), budou umístě-
ny přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna  
s dopravním omezením“, které vymezují rozsah 

platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou 
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28)  
a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek 
ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech 
respektovat přenosné dopravní značky používané při 
blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň 
budou jejich vozidla odtažena. Parkoviště, která  
mají povrchovou úpravu ze zatravňovacích panelů,  
se v rámci blokového čištění nečistí. Je možné  
na ně zaparkovat vozidla z ostatních komunikací.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pravidla provozu sběrných dvorů
•  ve sběrných dvorech hlavního města Prahy lze odevzdat v podstatě 

jakýkoli odpad kromě směsného
•  všechny druhy odpadu lze odevzdat zdarma (kromě pneumatik)
•  odpady lze odevzdávat v množství obvyklém z domácnosti (stavební 

odpad pouze 1 m³ měsíčně)
•  platí omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel do max. 

3,5 t
•  vždy je nutno prokázat se platným občanským průkazem (s trvalým 

pobytem v Praze)

Otevírací doba sběrných dvorů:
letní čas zimní čas

Pondělí - pátek 8.30 – 18.00 8.30 – 17.00

Sobota 8.30 – 15.00 8.30 – 15.00

Občané Prahy 13 mají nejblíže sběrný dvůr v ulici Puchmajerova 50,  
tel. 731 142 348.
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Další povedený Psí den s Prahou 13
První zářijovou sobotu jste v Centrálním parku na Lužinách mohli 
slyšet neobvykle hlasitý štěkot. Proč? Sešli se sem psi zblízka i zdaleka, 
konal se totiž pátý ročník Psího dne s Prahou 13. Akce určená pro psy, 
jejich majitele i všechny psí nadšence letos překvapila nabitým progra-
mem i štědrou charitativní tombolou, uspořádanou jako finanční pod-
pora zúčastněných útulků. Pozvání na akci přijali i Bára Fišerová, 
Heidi Janků, Václav Kopta s manželkou Simonou Vrbickou, Vladimír 

Korbel, David Kraus, Olga 
Menzelová, Peter Pecha, 
Matěj Ruppert a Pavel 
Šporcl. 

Na zahájení akce, kterou 
již tradičně zaštiťuje Pra- 
ha 13, promluvil její starosta 
David Vodrážka. „V naší 
městské části žije mnoho 
psích nadšenců. Jsem proto 
rád, že můžeme spolupraco-
vat na akci, která šíří ne-
zbytně nutnou osvětu a zá-
roveň pomáhá i pejskům 
v nouzi. Doufám, že návštěv-

níci se nejen pobaví, ale také poučí,“ řekl starosta. 
Již neodmyslitelnou součástí programu je i nabídka psů k adopci. 

Čtyři psí útulky přivezly chlupáče, kteří doufali ve shledání se svou 
budoucí rodinou.

Vrcholem programu bylo psí klání v běhu a skoku do výšky. Letos 
se sice žádný český rekord překonat nepodařilo, padl však rekord 
psího dne ve skoku v kategorii psů do 40 cm. Překážku ve výšce 87 cm 
přeskočila roztomilá fenka Růženka jako nic. Jan Hájek 

S mytím aut pomohou nejnovější 
technologie
Společnost Globus v úzké spolupráci s německou společností realizuje 
od loňského roku projekt bezkontaktních mycích center pro zákazníky 
svých hypermarketů. V sou-
časnosti jsou již v provozu 
v lokalitách Karlovy Vary, 
Brno, Praha Čakovice 
a nejnověji ve Zličíně. 
V srpnu tady Globus pro 
veřejnost otevřel bezkon-
taktní samoobslužnou 
myčku, která je světovým 
leaderem v technologiích 
mytí vozidel a inovacích 
v tomto oboru. Cílem je poskytnout široké veřejnosti nejpokrokovější 
prémiové mytí vozidel na trhu, avšak za dostupné ceny. 

Pro maximální efektivitu mytí využívá myčka revoluční hustou ak-
tivní pěnu, horkou vodu s patentovaným mikro práškem, horký vosk 
a v poslední řadě osmotickou vodu s leštidlem, po jejímž použití není 
třeba vozidlo sušit. Jako první v celé EU jsou mycí centra Globus vy-
bavena speciálním mycím programem na disky kol. Veškerá používaná 
chemie navíc splňuje nepřísnější ekologické normy. Touto technologií 
mytí je zaručen bezchybný výsledek bez poškození laku vozidla. Kaž-
 dý den je na myčce přítomna školená obsluha, která v případě potřeby 
každého zaškolí a vysvětlí techniku mytí vozidel.

Myčka, která je navíc vybavena i deseti výkonnými vysavači, je ote-
vřena nonstop. Platbu je možné provést platební kartou, věrnostní do-
bíjecí kartou, ale také klasicky mincemi, které lze získat v automatické 
měničce. Jiří Žemlička
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Obnovení činnosti mladých hasičů
Po dlouhé době nečinnosti, kdy vyhlášením nouzového stavu byly 
kromě tréninků zrušeny také všechny závody, se mladí hasiči sešli  
ve čtvrtek 2. září k první schůzce. Pokud se opět nezhorší pandemická 
situace, budou se každé pondělí konat schůzky družstva starších a ve 
čtvrtek družstva mladších v době od 16.30 do 18.00 (19.00) hodin – 
v závislosti na počasí. Od listopadu budou tréninky probíhat tradičně 
v tělocvičně. 

Už tento měsíc čekají mladé hasiče útoky v Lipencích a Zličínský 
dvojboj. Všichni doufáme, že se budeme moci zúčastnit, uvidíme, jak 
nám to po tak dlouhé covidové pauze půjde. 

Letní prázdniny utekly jako voda a opět je zde nový školní rok.  
Po dvou měsících bezstarostného volna nadešel předělem srpna a září 
další školní rok, který představuje deset měsíců v kuse strávených  
ve školních lavicích. Prázdniny skončily a tak bylo třeba se rozloučit! 
Zdejší Sbor dobrovolných hasičů připravil pro školáky, ale i předško-
láky zábavné odpoledne pod názvem Rozloučení s prázdninami. To byl 
pádný důvod k tomu, abychom dětem, než znova zasednou do škol-
ních lavic, nebo se vrátí do školky, ještě umožnili pořádně se vyblb-
nout. Přes 270 dětí si užilo spoustu her a radovánek a určitě se tak 
všechny vesele rozloučily s prázdninami.

Ještě v pátek 10. září se v rámci Festivalu volného času Prahy 13  
konalo na Slunečním náměstí Odpoledne s hasiči, které jsme připravili 
spolu s kolegy z Třebonic. Také tady se mohly děti při soutěžích 
a ukázce techniky pořádně vyřádit. Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Konečně jsme se dočkali
Září pro nás znamenalo začátek podzimní přípravy dětí a po roce  
konečně také závody. V neděli 19. září se uskutečnil 15. ročník  
Memoriálu Jany Dobiášové v běhu na 60 m s překážkami. Počasí se 
umoudřilo a tak sice za chladného počasí, ale bez deště mohly děti 
odběhnout po roční pauze závody. A bylo se na co dívat. Od školko-
vých přes mladší až po nejstarší se děti praly o co nejlepší výsledek 
a putovní poháry v každé kategorii. Bylo na nich vidět, jak velkou 
mají po tak dlouhé době chuť závodit a že je nezastaví ani testování, 
bez kterého by na start závodů nemohly. Týden před tím v sobotu 
proběhla několikrát odsunuta valná hromada sboru, kde jsme zhodno-
tili uplynulý rok, který pro nás nebyl vůbec lehký. 

A co nás čeká v říjnu? Děti start v podzimním kole Plamene a také 
halové závody ve Stromovce a chlapy ze zásahové jednotky šnůra ško-
lení a příprava techniky na zimní období.  Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Hledaná osoba
Ve čtvrtek 2. září v dopoledních hodinách pro-
váděl místní strážník okrskové služby hlídkovou 
činnost v okolí Šostakovičova náměstí, se zamě-
řením na osoby bez domova. Během kontroly 
závadových osob vyšlo najevo, že jeden z mužů 
je důvodně podezřelý z přestupku proti veřej-

nému pořádku a je veden v evidenci hledaných a pohřešovaných osob. 
Jednalo se o čtyřicetiletého muže z Prahy 5, který byl následně před-
veden na místní oddělení policie k dalšímu opatření.  

Zákaz řízení
Poslední srpnovou neděli si strážníci našeho obvodního ředitelství 
povšimli neobvyklé jízdy vozidla tovární značky Citroën s jihočes-
kou registrační značkou, jehož řidič navíc zcela nepochopitelně před 
hlídkou městské policie porušil zákazovou dopravní značku. Stráž-
níci po tomto manévru vozidlo zastavili, v úmyslu dotázat se řidiče, 

proč nerespektuje pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Po příchodu k vozidlu však k jejich překvapení zjistili, že řidič 
u sebe nemá doklady potřebné k řízení motorového vozidla, což  
vysvětlil tím, že mu byl před časem vysloven zákaz řízení. Řidiče 
i s vozidlem si na místě převzali policisté z místního oddělení a to 
pro podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhod-
nutí a vykázání.

Odcizený motocykl
Dne 23. srpna nalezla autohlídka městské policie při prověřování 
oznámení občana dva motocykly s poškozenými zapalovacími skříň-
kami, kabeláží a bateriemi. Oba motocykly byly ukryty v přilehlých 
křovinách asi 150 metrů od sebe. Podle všech známek byly zřejmě 
připraveny k odvozu. Prověrkou v databázi odcizených motorových 
vozidel bylo zjištěno, že se po motocyklech již intenzivně pátrá. 
V současnosti celý případ vyšetřují policisté z místního oddělení  
Policie České republiky. Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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NYNÍ UŽ ZAŽÍVÁME VŠECHNO SPOLEČNĚ. Děti, rodiče i všichni 
zaměstnanci z Mateřské školy Ovčí hájek se rozhodli pomáhat, jak je 
to jen trošku možné. V pátek 17. září děti a jejich rodiče uklidili naši 
zahradu a také okolí školky od odpadků. Nevěřili byste, co všechno 
jsme nalezli... Poslední zářijovou středu, tedy 29. září, pomohli rodiče 
našich dětí koupí jedné všem známé žluté kytičky – měsíčku lékař-
ského – bojovat s rakovinou. Zahřálo nás u srdce, že jsme ještě ani je-
den rok tradiční veřejnou sbírku Ligy proti rakovině Praha nevyne-
chali. Čas krásně plyne a my se radujeme, že můžeme zažívat obyčejné 
věci všichni společně. Upekli jsme si s dětmi štrůdl, přiletěli nás navští-
vit dravci, děti tančily ve strašidelných maskách a vydlabaly si dýně.
A jaký bude v naší školce říjen? V pátek 29. října chceme všichni přijít 
v puntíkách. Budeme totiž mít Puntíkový den, který opět bojuje za 
dobrou věc a to boj proti lupénce. Máme skvělé rodiče, kteří nás ve 
všem podpoří. Těšíme se, že si rozsvítíme naši školní zahradu lucer-
ničkami a s maminkami si vyrobíme do našich domovů podzimní de-
korace. Zkrátka se těšíme z každého dne našeho společného školního 
roku. Hanka Baštová, ředitelka

KONEČNĚ HOLANY! Koncem loňského školního roku jsme vyjeli  
do areálu rekreačního střediska Aero Holany. Naše každoroční škola 
v přírodě, pod vedením paní učitelky Linhartové, se po roční pauze 
mohla opět uskutečnit. Ačkoli zde pro tento rok musela být jistá ome-
zení, všichni jsme se již nemohli dočkat odjezdu. Někteří malí dru-
háčci při loučení sem tam uronili slzu, ale po příjezdu se na stesk 
velmi rychle zapomnělo. Pobyt jako vždy provázela „celoholanová“ hra 
– tentokrát s tématem pirátů. Děti byly rozřazeny do týmů vedených 
kapitány – bývalými žáky ZŠ Janského. Týmy mezi sebou svedly ur-
putný boj o první místo. Soutěžilo se například ve stavbě nejlepší pi-
rátské lodi, hledání majáku, rozluštění zašifrované zprávy... Během 
pobytu vznikla i mnohá nová kamarádství, vždyť pro řadu dětí šlo 
o první velkou školní akci po letošním lockdownu. Vidět jejich nad-
šení pro nás bylo moc příjemné. Zuzana Janebová, bývalá žákyně ZŠ Janského

ANGLICKÝ HÁDANKOVÝ MARATON. Snad každé dítě ocení, když 
se v jeho učebnici nebo jiném výukovém materiálu objeví zpestření 
v podobě hádanky, rébusu či zábavného kvízu. Žáci ZŠ Mohylová do-
stávají v hodinách angličtiny příležitost procvičovat cizí jazyk formou 
hravého luštění, ale také vymýšlet své vlastní anglické hádanky, nad 
kterými si pak mohou lámat hlavu jejich spolužáci. Hodně legrace 
jsme si v uplynulém čase užili s hádankami o zvířatech, ve kterých si 
děti dávaly záležet, aby úvodní informace ukazovaly na víc správných 
řešení. Vytvořili jsme si hádankové kartičky s ilustrovanými mož-
nostmi odpovědí, které seznámily děti i s méně známými anglickými 
názvy zvířat. Žáci byli příjemně překvapení, kolik toho již o zvířatech 
dokážou anglicky vyjádřit. Hned po dokončení projektu začali vymýš-
let téma příštího anglického hádankového maratonu. Angličtinářky ZŠ Mohylová

ODSTARTOVAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. Letošní prázdniny utekly 
jako voda a ve středu 1. září se uskutečnilo ve školách slavnostní zahá-
jení školního roku 2021/2022. I v naší ZŠ Bronzová. Paní učitelky 
a vychovatelky vše pečlivě připravily a vyzdobily tak, aby nový školní 
rok mohl skvěle začít. Letos jsme přivítali tři nové třídy prvňáčků 
a nutno dodat, že i přes veškerá covidová opatření jsme si všichni náš 
první společný školní den skvěle užili. Aby ne, vždyť pokračoval v Cen-
trálním parku báječným programem plným písniček, klaunů, soutěží 
a pohádkových bytostí, který Praha 13 tradičně pořádá. Všem žáčkům 
a rodičům přejeme úspěšný a bezproblémový školní rok.  Hana Ondříková

BLAHODÁRNÝ VLIV PŘÍRODY 
NA ČLOVĚKA. Už dávno v minu-
losti se lidé zajímali o to, jak praco-
vat s nastavením mysli, svými po-
city a přemýšlením tak, aby to 
pozitivně ovlivnilo jejich fyzickou 
i dušení pohodu. V rámci projektu 
zvaném Nature (příroda) si žáci 
z Anglofonní základní školy vy-
zkoušeli, jak je příroda pro člověka 
důležitá a jaký na nás dokáže mít 
blahodárný vliv. Děti vyrobily pla-

káty pro své spolužáky, ve kterých se snažily krásy naší přírody nakres-
lit. V létě také všichni z nich spoustu času v přírodě strávily. Sahil Bathija
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PŘEDPRÁZDNINOVÉ KUTĚNÍ. Ve školní družině ZŠ s RVJ Bron-
zová proběhly v červnu projektové dny s názvem Kutilská dílna. Děti 
si vyzkoušely svoji šikovnost při práci se dřevem. Řezaly pilkou, brou-
sily, vrtaly a šroubovaly a vyrobily tak krásné dřevěné hračky. Nadšení 
při práci bylo velké a výsledkem byly velice zdařilé výrobky.
 Jana Vávrová

ÚROVEŇ ANGLIČTINY ODHALÍ TRACKTEST. Začátek školního 
roku je pokaždé významnou událostí pro všechny děti, obzvláště na 
prvním stupni. Jelikož jsme v září v naší Anglofonní základní škole 
přivítali spoustu nových studentů, rozhodli jsme se otestovat anglické 
znalosti našich nováčků ve třetí a čtvrté třídě prostřednictvím projektu 
TrackTest, který testuje schopnosti studentů ve čtení, gramatice a po-
slechu. Loni jsme ve stejném testu zaznamenali skvělé výsledky. Žáci 
z pátého ročníku dosáhli úrovně B2, což znamená, že mohou vést té-
měř plynulou konverzaci s rodilým mluvčím. Dobrých výsledků do-
sáhly děti i tentokrát. A učitelé také zjistili, v jakých oblastech jazyka 
studenty tlačí pata. Nick Doyon

ZÁŽITKY SLADKÉ JAKO MED. Jako každý rok se i letos vydala 
školní družina ZŠ Mohylová na Sluneční náměstí, kde se konalo Me-
dobraní. Kromě ochutnávky medu se zde děti mohly seznámit s vodí-
cími psy pro nevidomé, vyzkoušely si řezání dřeva pilkou, nebo se se-
známily se základy poskytnutí první pomoci... Při odchodu zpět do 
školy se ještě podívaly na přijíždějící hasičské vozy. Pavla Portová

SEZONU OTEVŘELA KRÁLOVNA SPORTU. Novou sportovní se-
zonu otevřela ZŠ Janského opět královnou sportu, atletikou. Přes 
prázdniny došlo k dalšímu rozšíření atletického sportoviště a škole se 
ve spolupráci s atlety z SK Aktis podařilo vybudovat doskočiště pro 
skok o tyči. První zářijové úterý se tak mohli vznést přes laťku první 
atleti. Díky tomuto doskočišti se tak ovál ZŠ Janského stává centrem 
pro atletické závody v Praze 13. Rádi na našem sportovišti přivítáme 
při různých závodech nejen žáky našich sportovních tříd, ale všechny 
atlety z celé Prahy a okolí. Sportu zdar.  Jan Havlíček, ředitel školy

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2021. Že byla olympiáda o prázd-
ninách? A že byla v Japonsku? To je sice pravda, ale část olympiády se 
uskutečnila i na 1. stupni ZŠ s RVJ Bronzová a to v běhu kolem ryb-

níku v našem 
oblíbeném 
Centrálním 
parku. Počasí 
nám přálo, ná-
lada byla vý-
borná, fanoušci 
z řad dětí a pe-
dagogů nechy-
běli, takže co 
dodat? Poděko-
vání organizá-
torům i všem 
účastníkům 
a „palec dolů“ 
cyklistům 

i chodcům, kteří, bohužel, nebrali ohled na bezpečnost běžců ani fa-
noušků. Pavlína Konkolská
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Abstinent, konzument nebo alkoholik
„Dobrý den, paní doktorko. Jsem 5 let ve vztahu s přítelem. Mně je 36 let a už 
bych chtěla děti, on chce počkat, až dostavíme dům. Znám jeho rodinu, kamarády 
i koníčky a myslím, že nám je spolu dobře. Jediný problém je, že já jsem z Prahy 
a nejsem vůbec zvyklá pít a on je Moravák. Když přijedeme k nim domů, tak 
hned u dveří už stojí maminka s domácí slivovičkou. Pije se tam stále a všechno. 
Tatínek i dědeček jsou alkoholici, ale tam to nikdo neřeší. Jeho parta kamarádů 
v Praze také hodně pije. Po domluvě se už z takových akcí ani nevrací a vyspí se 
někde jinde a přijde, až když je ok. Utratí za pití hodně peněz, ale tatínek mu 
vždy dá další, takže nám na stavbu domu ani na hezký život nic nechybí. Mám 
ale do budoucna strach. Mluvila jsem s ním o tom. On se snaží, ale nerozumí,  
co mi vadí. Dělá jen to, co všichni ostatní. Nechci hledat v tomhle věku nového 
muže pro založení rodiny. Bojím se.“

„Dobrý den, paní doktorko. S manželem jsme byli spolu 26 let a vychovali  
zdravou, úspěšnou, dnes už dospělou dceru. Oba jsme se rádi napili. Jen on nemá 
tu záklopku a neví, kdy přestat. Často se opil úplně do němoty. Byl potom doma 
hrubý. Nakonec ho kvůli alkoholu vyhodili z práce. Dala jsem podmínku – léčebna 
nebo rozvod. Pod mým nátlakem šel na léčení. Po návratu pije dál. Jak ho mám 
donutit, aby přestal?“

I alkohol do našeho života patří, v běžné míře. Co to ale znamená? Je to 
velmi zrádné označení. Každý máme totiž naprosto jedinečný organizmus 
a každé tělo reaguje metabolicky jinak. Jeden si dá pár piv a válí se po zemi, 
druhý pravidelně denně pije půl až litr vína a nemá problém. Co to ale je  
– nemá problém? Nejmodernější přístup k označení člověka  závislého na 
alkoholu je, když mu alkohol dělá problém zdravotní, vztahový nebo pra-
covní. Zdravotní hledisko se často navenek hned nepozná, vztahové hle-
disko záleží na míře obvyklé pro jeho okolí a také na toleranci blízkých lidí 
a pracovní problém se často pozná tím, když daný člověk ztratí kvůli alko-
holu práci. Často se také pojí problém alkohol a dluhy.

Naše původní rodina každého z nás formuje ve spoustě věcí. Často nás 
naučí přístupu ke sportu, k jídlu, ke vzdělání, ke starým nebo potřebným li-
dem, k majetku atd. Nejsme ale úplné kopie svých rodičů, často přebíráme 
(vědomě nebo nevědomě) jejich životní modely. U lidí závislých na alkoholu 

jejich „koníček“ obvykle natolik ovlivňuje i ostatní členy rodiny, že jejich 
děti bývají často v dospělosti také alkoholici nebo vědomě kategoricky pra-
cují na svém přístupu k životu a bývají abstinenty. Tak moc jim to vadilo,  
že takhle opravdu žít nechtějí a volí kategorický opak.

Ve zdravotnictví máme vybudovanou poměrně širokou síť možností, jak 
si nechat pomoci problém s alkoholem řešit – ambulantní AT poradny, am-
bulantní podpůrné skupiny, skupiny pro příbuzné s problémy s alkoholem, 
pobytové léčebny (v uzavřených psychiatrických zařízeních, ale už i ve va-
riantě luxusnějších privátních klinik). Všechny možnosti těchto zařízení  
ale můžou jen poskytnout zázemí pro člověka, který se sám rozhodl, že svůj 
problém chce řešit. Nikdy nebude fungovat, že by do daného zařízení někdo 
někoho donutil a „oni ho tam opravili“. V prvním případě nelze říct, že by 
vztah byl kategoricky odkázán ke katastrofě v budoucnosti, ale je pravděpo-
dobné, že nějaké nesrovnalosti tam budou a vlastně už nyní jsou. Stejně jako 
se obtížně budou shodovat partneři, kdy jeden je zvyklý trávit sedm dní 
v týdnu ve fitku a druhý rád sedí na gauči s chipsy u televize. Žit spolu mů-
žou, ale je pravděpodobné, že dva fitnessáci nebo dva gaučáci budou spolu 
spokojenější. Za naši první pisatelku její obavy nikdo nevyřeší. Bude se mu-
set rozhodnout sama a za své rozhodnutí vzít zodpovědnost. Možná malé 
zamyšlení – když jí vadí tak závažný fakt na partnerovi, proč s ním buduje 
vztah tak dlouho a bojí se, až když uvažují o rodině? Ani u druhého pří-
kladu není jednoznačně viníkem komplikací jen pijící muž. Společně žijí 
26 let. Proč manžel začal pít, kdy začal pít, co alkoholem řešil, nebylo to ně-
kdy jen „nevhodné řešení“, vyvolané neshodou ev. konfliktní komunikací 
v páru? Mohl alkohol použít jako „přikrytí“ problému s druhým partnerem, 
který neuměl nebo nechtěl řešit?

Nikdo nejsme dokonalý a každý z nás řeší neshody nějakým obranným 
mechanismem. Alkohol může být ale zrádný a může nás zatáhnout do situací,  
které už nemáme pod kontrolou. Je to látka, která nám může mile zpestřit  
život, nebo ho nepěkně zkomplikovat. Jen my sami se můžeme se svými ne-
řestmi poprat a v případě alkoholu stojí zato nechat si pomoci od odborníků.

Všem čtenářům STOPu přeji, aby občasná sklenička alkoholu přinášela 
jim i jejich blízkým vždy jen příjemné chvíle v životě

Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz

Tematické investování se stává hitem. Nabízí příběh a srozumitelnost
Svět investování prochází obdobím dynamických změn. Tradiční inves-
tiční strategie sice zůstávají základem práce s penězi, čím dál více se však 
prosazují nové přístupy. Jejich potenciál je velice silný zejména proto, že 
reagují na transformaci ve sféře ekonomiky a politiky, proměňující se pre-
ference a priority veřejnosti a v neposlední řadě proto, že nabízejí srozu-
mitelný příběh, nikoli pouze ekonomické poučky a modely.

Nejspíš jste už slyšeli o nejrůznějších investičních strategiích – růstové, 
výnosové, hodnotové či indexové. První z nich je založena na výběru tako-
vých titulů, které jsou v danou chvíli levné, a mají proto značný potenciál 
budoucího růstu. Výnosová strategie oproti tomu cílí na stabilní a silné 
firmy, které jsou „zárukou“ ziskovosti, byť vzhledem k vysoké ceně už ne-
nabízejí takový potenciál. Hodnotový přístup se v jistém ohledu podobá 
růstovému, ale na rozdíl od něj uplatňuje při výběru akcií odlišnou me-
todu, tzv. fundamentální analýzu, jejímž cílem je na základě veškerých do-
stupných údajů určit vnitřní hodnotu akcie a tu porovnat s aktuální tržní 
hodnotou. V tomto případě už se zohledňují i jiné než jen čistě ekono-
mické faktory. Indexová strategie je v zásadě založena na kopírování pře-
dem stanoveného indexu, což znamená, že investor nebude mít nikdy vý-
nos vyšší než index.

Indexové investování je pasivní, nikoli aktivní. Bývá díky tomu méně 
nákladové než fondy spravované aktivně. Základní rozdíl spočívá v tom, 
že aktivní fondy operativně řídí portfolio manažer, který průběžně reaguje 
na vývoj na trhu a upravuje obsah fondu podle definované strategie. Ty-
pickým příkladem pasivního investičního nástroje je tzv. ETF (Exchange 
Traded Fund, veřejně obchodovaný fond), který se v posledních letech do-
stal do módy, zejména kvůli zmíněným nízkým nákladům, vysoké míře  
diverzifikace, transparentnosti a rostoucí popularitě automatizovaných  
řešení, která eliminují roli lidského faktoru. Obzvlášť v turbulentních 
a nejistých dobách, jako je ta naše, by však větší část portfolia měla být  

řízena aktivně. Kromě výše uvedených strategií existují fondy zaměřené  
na určitý region či průmyslové odvětví. Druhé z těchto hledisek už má 
blízko k fenoménu, jemuž se říká tematické investování a které je velice 
zajímavou alternativou.

Cílem tematického investování je najít relevantní témata se silným po-
tenciálem do budoucna. Po identifikaci takového tématu následuje výběr 
sektorů a konkrétních firem, které k němu mají vztah. Potenciál zhodno-
cení je při vhodném výběru značný, ale zároveň je třeba počítat s volatili-
tou a nižší výkonností v kratším horizontu. Příkladem témat, která táh-
nou, jsou převratné inovace, problematika hospodaření s vodou, stárnutí 
populace či proměny životního stylu. Fondy zaměřené na inovace hledají 
firmy, jež mění pravidla hry ve svém odvětví, nebo dokonce vytvářejí zcela 
nový trh. Důležitým předpokladem je, že rychlost inovací se v důsledku 
technologického pokroku, globalizace a souvisejících socioekonomických 
změn zrychluje. Investice do inovativních firem působících v oblasti digi-
tálních technologií, průmyslu 4.0, obnovitelných zdrojů či zdravotnictví 
tedy rozhodně dává smysl. Téma hospodaření s vodou je podobně per-
spektivní. Z vody se totiž stává čím dál cennější komodita. Souvisí to 
i s tím, že využitelné je dnes pouhé jedno procento světové vody, zatímco 
za posledních 40 let se světová populace zdvojnásobila a spotřeba vody 
vzrostla čtyřnásobně. Fondy zaměřené na vodu tak mohou nabízet podíl 
na firmách, které řeší problémy s dodávkami, nedostatkem nebo znečiště-
ním vody. Nezáleží přitom na tom, zda podnikají v USA, Evropě či Asii.

Tematických fondů v nabídce investičních společností přibývá. Třebaže 
starší přístupy zůstávají nadále relevantní, tematické investování nabízí 
srozumitelnost, transparentnost, mnohem širší kontext a vazbu na aktu-
ální společenské tendence, např. udržitelnost a zelenou transformaci. 
Proto by si do majetkových portfolií mělo najít cestu. S výběrem vhod-
ných fondů vám může pomoci váš poradce.

 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone&belter, ondrej.marek@sbelter.cz
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Oživení chrámu sv. Kříže 
a sv. Heleny
Chrám sv. Kříže a sv. Heleny v Praze – Stodůlkách (původně Nale-
zení sv. Kříže) prošel v době od června 2011, odkdy se v něm poprvé 
v historii konají pravidelné nedělní bohoslužby, mnoha změnami.  
Po jeho vyklizení od nepotřebných artefaktů a úklidu bylo přistou-
peno k postupnému vybavování jeho interiéru, opravám a zlepšení 
přístupových komunikací. 

Již v roce 2012 byly pořízeny lavice a harmonium. Po zavedení 
elektřiny byl chrám vybaven elektronickým zabezpečením, vytápěním 
lavic a klekátek topnými koberečky a osvětlením lavic, kněžiště a har-
monia. Vzhledem k růstu počtu návštěvníků bohoslužeb byla přidána 
další lavice včetně jejího vytápění. K zateplení chrámu byly dále do 
prostoru pro věřící a pro kněze pořízeny koberce. Vzhledem k tomu, 
že v tomto chrámu jsou konány řeckokatolické bohoslužby střídavě  
ve staroslověnštině a v ukrajinštině, byl chrám dále podle východních 
zvyklostí vybaven svíčníkem, kde věřící zapalují svíčky za zemřelé, 
a analojem (ozdobným podstavcem) s ikonou Přesvaté Bohorodičky, 
u níž se věřící zpovídají. Na místo původně zvažovaného ikonostasu 
(dřevěná stěna oddělující prostor kněžiště od prostoru pro věřící vy-
zdobená ikonami) byly ikony umístěny v kněžišti a na bočních stě-
nách chrámu. V prostoru kněžiště jsou umístěny nad prestolem (oltá-

řem) ikona Přesvaté Bohorodice, na pilastrech (neúplných sloupech) 
ikony Přesvaté Bohorodice a Pána Ježíše Krista, nad žertveníkem 
(bočním stolkem k přípravě darů) ikona Poslední večeře Páně s dva-
nácti apoštoly. V dolní řadě na pilastrech počínaje vpravo od kněžiště 
jsou kruhové ikony sv. Haliny, sv. Natalie, sv. Taťány a sv. Kateřiny. Ve 
střední řadě jsou umístěny počínaje vpravo od kněžiště ikony sv. Ře-
hoře Nyssenského, sv. Markéty, Pána Ježíše Krista, sv. Heleny, sv. Jaro-
slava, sv. Sofie a jejích dcer svatých Věry, Naděždy a Ljuby, sv. Josafata, 
sv. Ireny, svatých Borise a Gleba, sv. Olgy, sv. Vladimíra, Přesvaté Bo-
horodice, sv. Lva Velikého, sv. Oksany (Xenie). V horní řadě počínaje 
vpravo od kněžiště jsou umístěny ikony dvanácti největších řeckoka-
tolických svátků, tj. Narození Přesvaté Bohorodice, Uvedení do 
chrámu přesvaté Bohorodice, Zvěstování Páně, Narození Pána Ježíše 
Krista, Setkání (Obětování) Páně, Křest Páně, Proměnění Páně, 
Vchod Páně do Jeruzaléma, Vzkříšení Páně, Nanebevstoupení Páně, 
Nejsvětějších Trojice, Nanebevzetí Přesvaté Bohorodice. Prestol 
a analoj byly vyzdobeny květinami. Pro potřeby kněze byla zbudována 
v kněžišti dřevěná skříň. 

V roce 2018 byla provedena velká oprava exteriéru i interiéru bu-
dovy chrámu, byly pořízeny nové vitráže a nátěry, na vnější straně 
dveří chrámu byla insta-
lována informativní vit-
rínka. 

Ještě předtím byly 
provedeny terénní úpra-
 vy a zpevnění cesty od 
Hájčího dvorce. 
U vchodu do zahrádkář-
ské kolonie v těsné blíz-
kosti chrámu byla zří-
zena parkovací místa pro 
osobní auta. Od Jeremi-
ášovy ulice byly vybudo-
vány nově schody se zá-
bradlím a zpevněna 
a dle možností rozšířena 
cesta pro pěší podél že-
lezniční trati ke chrámu. 

Tím byla téměř dvoumilionovými náklady bez jakýchkoli dotací 
opravena a zpřístupněna významná barokní památka tohoto terezián-
ského chrámu. Leo Salvet

Kostelní věž ve Stodůlkách  
se ukryla za lešením
Věž kostela sv. Jakuba Staršího v historické zástavbě Stodůlek už 
dávno není jedinou dominantou Prahy 13. Okolní obytné domy 
i stavby velkých firem ji výrazně převyšují. Přesto, když člověk projíždí 
okolo našeho sídliště, vidí její špičku tu a tam prosvítat mezi paneláky. 
Když je dobré povětří, zaslechne i ve větší dálce zvuk zvonu ohlašující 

poledne, a když prochází Centrálním parkem, štíhlý profil svatojakub-
ské věže doslova určuje směr jeho krokům.

Stodůlecký kostel byl postaven na místě svého staršího předchůdce 
v roce 1903 a v 90. letech dostal novou střešní krytinu – asfaltový šin-
del. Ten bohužel po třiceti letech – mnohem dříve, než býváme u cír-
kevních staveb zvyklí – dosloužil. Přistoupili jsme proto k jeho po-
stupné výměně. Protože střecha věže je na pokrývačskou práci nej- 
náročnější, začínáme právě od ní, v dalších dvou letech se bude pokra-
čovat střechou nad vlastním kostelem. Novou krytinou je beternit 
-cembrit, který je lehčí, má delší životnost a na sousední budově fary 
se již osvědčil. Postavené lešení je zároveň příležitostí vyspravit fasádu, 
která na návrh zástupců památkové péče dostane lehce okrovější od-
stín. Byly také sneseny korouhvičky z nároží i velký kříž, které budou 
znovu pozlaceny. Zatím není známo, že by se ve věži kostela skrývalo 
poselství předchozích generací, jak tomu někdy bývá, ale kdyby bylo 
objeveno, budeme o tom samozřejmě informovat. 

Opravu střechy a fasády platí katolická farnost ze sbírek mezi věří-
cími. Na pomoc nám přispěl grant z Ministerstva kultury ČR, který 
však pokrývá jen asi čtvrtinu nákladů. Budu se proto ještě do konce 
roku obracet na městkou část s prosbou o příspěvek, tuto rekonstrukci 
mohou finančně podpořit také jednotliví dárci.

Provoz kostela zůstává nezměněn. Konají se pravidelné bohoslužby, 
svatostánek je přes den otevřen k nahlédnutí a spočinutí a na adventní 
a vánoční období jsou již naplánovány vzdělávací a kulturní programy 
pro školy a též koncerty pro veřejnost včetně oblíbené „Rybovky“.

 Radek Tichý, katolický farář Prahy 13
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Procházka plná stromů a soch 
Dnes vás zveme na procházku do malebných míst středního Polabí. 
Vlakem z Masarykova nádraží dojedete do Čelákovic. Z nádraží po-
kračujte ulicí Palackého k pivnici Nová hospoda. U ní doprava ulicí 
J. A. Komenského. Za MŠ a budovou ČSOB rostou v zeleni dva pa-
mátné stromy vedle sebe: lípa malolistá a javor mléč. Za nimi vyjdete 
na náměstí 5. května s novobarokní zdobenou radnicí. Před ní stojí 
památník obětem válek a klasicistní kříž z roku 1823. Pokračujte 
dolů náměstím a rovně ulicí Sedláčkova na křižovatku s ulicí Kos-
telní, kam odbočte. Zdejší kostel Nanebevzetí panny Marie pochází 
z počátku 13. století. V polovině 18. století došlo k barokní přestavbě. 
Naproti kostelu stojí další kulturní památka – tvrz patřící k nejza-
chovalejším u nás. Byla postavena na místě slovanského hradiště.  
Od roku 1949 je využívána jako Městské muzeum se zaměřením na 
střední Polabí a také slouží jako informační centrum. Od tvrze po-
kračujte po žluté kolem původního ramene Labe. Dojdete k nové 
lávce přes Labe. Kolem informačních panelů a turistického ukazatele 
vstoupíte na lávku, ze které se pokocháte pohledy na řeku a nedaleké 
zdymadlo s plavební komorou a malou vodní elektrárnou. Po přejití 
lávky projdete mezi chatkami s hospůdkou. Této oblasti se říká 

Grádo. Za chvilku přejdete další lávku s úchvatnými pohledy na 
mrtvé říční rameno, která je zhruba v jeho polovině. Za lávkou je in-
formační tabule NS č. 19 přírodní rezervace Lipovka. Jde o přírodní 
rezervaci lužního lesa, jež je typický pro okolí velkých nížinných řek. 
Převažují zde duby, habry, jasany a lípy. Lesy jsou plné rozličného 
ptactva, hmyzu a bylin. Lesem dojdete k místu s turistickým ukazate-
lem, sousoším andělů Žalostné a Radostné smrti, výklenkovou kaplí 
svatého Václava. Přejděte železniční přejezd a po NS Údolím Labe 
dojdete na kraj obce Byšičky. Byla založena neobvyklým způsobem – 

do kruhu. Půdorys okrouhlice je dodnes velmi vzácně zachován, 
proto je obec památkově chráněna. Zajděte na její náves s kapličkou 
sv. Václava, u níž kromě lavičky najdete humornou desku s informací, 
že zde zakopl o skvělou myšlenku Jára Cimrman. U kapličky rostou 
dvě památné lípy velkolisté. Vraťte se zpět na NS a po ní podél tůní 
jděte dále. U dřevěného posedu po pravé ruce pokračujte loukou stále 
vlevo. Až dojdete k chatě, přejdete po betonu a hned se dejte do-
prava, vlevo je rybník Řehačka. Ten obejděte až k hospodě Na Ře-
hačce. Při procházení osady si všimněte různě roztroušených třiceti 
tří památných dubů. Dále po silnici dojdete k železničnímu přejezdu. 

Za přejezdem se dáte doprava a po červené dojdete kolem závodiště 
v Lysé nad Labem až k zámku. Dnes slouží zámek seniorům, ale 
park je veřejnosti přístupný. Kromě alegorických barokních soch vás 
hned u vstupu do parku zaujme rozložitý, asi sedmnáct metrů vysoký 
platan Petzoldův. Vraťte se zpět na červenou a kolem kostela Naro-
zení sv. J. Křtitele se sochami svatých a evangelistů vyjdete na ná-
městí B. Hrozného, který zde má pomník. Kromě pomníku má 
B. Hrozný pamětní desku na budově fary. Zkuste zazvonit, určitě vás 
ráda vpustí dovnitř paní kostelnička. Je velmi příjemná a ráda vám 
ukáže celý rozsáhlý dvůr a zahradu. Najdete zde mimo jiné památný 
vzrostlý nahovětvovec dvoudomý. Celé zahradě dominuje kostel Čes-
kobratrské církve evangelické. Po červené dojdete až na vlakové ná-
draží, ze kterého dojedete zpět do Prahy na Masarykovo nádraží. 
Přejeme krásný, asi 16 kilometrů dlouhý výlet. Mapa KČT č. 37 
Okolí Prahy-východ. Marta Kravčíková, KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan 
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2012: Úsporné školy, bezbariérová stezka a rekonstrukce Unimarketu
Zápis do prvních tříd základních škol Prahy 13 se roku 2012 konal 
19. a 20. ledna. Ještě předtím si ale městská část poprvé vyzkoušela 
jednu novinku – zorganizovala Veletrh základních škol. „Smyslem akce 
bylo, aby rodiče budoucích prvňáčků mohli na jednom místě získat o školách 
více informací pro rozhodování, do které z nich dítě zapsat,“ vysvětlil mís-
tostarosta Petr Zeman.

Školy zároveň soutěžily i o to, která z nich bude energeticky nejú-
spornější. „Soutěž byla doprovodnou akcí projektu Odpovědné školy Pra- 
hy 13, jehož předmětem bylo zateplení a mo-
dernizace energetických systémů,“ uvedl ma-
gazín STOP. Vítězem soutěže se stala 
FZŠ Mezi Školami a získala příspěvek 60 
tisíc korun na ekologický výlet pro žáky.

V noci na 27. května zemřela legen-
dární česká herečka a jedna z nejslavněj-
ších občanek Prahy 13 Zita Kabátová, 
která přesně o měsíc dříve oslavila 99. 
narozeniny. 

Starosta David Vodrážka 18. června 
oficiálně zprovoznil nová parkovací místa 
v ulici Janského na sídlišti Velká Ohrada. 
„Celkem 26 kolmých stání vzniklo díky vybudování vysoké opěrné zdi 
z košů s kamenivem v prudkém svahu. Městská část za práce zaplatila přes 
pět milionů korun,“ napsal zpravodaj.

Klub českých turistů ve spolupráci s městskou částí Praha 13 vytvo-
řil první bezbariérovou turistickou stezku pro vozíčkáře na území 

Hurvínkovo říjnové stěhování
Za zrodem oblíbených postaviček musíme zamířit do Plzně, za jejich 
duchovním otcem profesorem Josefem Skupou. Loutkové divadlo 
českých Feriálních osad postrádalo výtvarníka a Skupa  byl vyzván ke 
spolupráci. Tento vášnivý loutkař s výtvarným nadáním předložil 
v roce 1919 řezbáři Karlu Noskovi náčrtek, 
podle kterého o rok později spatřil světlo 
světa Josef Spejbl. Loutka, která ztělesňo-
vala obecné lidské slabosti a nebyla přesně 
zařaditelná. Spejbl se měl čile k světu, a tak 
se 2. května 1926 stal v šesti letech otcem 
Hurvínka. Poprvé se představili divákům 
v zábavném přídavku představení komedie 
Počestný dům na scéně Loutkového diva-
dla Feriálních osad v Plzni. Trochu ne-
zbedného synka tenkrát vytvořil jako pře-
kvapení pro Skupu synovec K. Noska 
Gustav Nosek. V průběhu jara roku 1930 
se Skupa rozhodl založit vlastní divadlo, 
které se stalo první profesionální loutko-
vou scénou u nás. Zároveň se rozhodl po-
řídit Hurvínkovi kamaráda, tedy kama-
rádku. Zrodila se Mánička, pro niž Skupa 
našel inspiraci v hovorné dcerce svého 
přítele. Na výtvarné podobě upovídané 
treperendy se podílel i Skupův žák Jiří 
Trnka. V témže roce k dřevěné partě při-
byl ještě pes Žeryk. Autorem loutek byl 
opět G. Nosek, který se současně ujal 
také Žerykova partu a v dalších letech ho 
svědomitě „štěkal“. V únoru 1939 byla 
uvedena hra Kolotoč o třech poschodích, 
která byla zřejmou alegorií mnichovských 
událostí a také jedním z nejstatečnějších počinů české kultury té doby. 
Činnost divadla byla nuceně pozastavena. Po válce si Skupa za svůj 
nový začátek zvolil Prahu. Divadlo S+H našlo domovskou scénu 
12. října 1945 v Římské ulici na Vinohradech. Od začátku padesátých 

let přenechával Skupa iniciativu mladším kolegům, zejména Miloši  
Kirschnerovi, kterému pozvolna svěřoval interpretaci Hurvínka. 
Účastí na festivalu v Bukurešti začíná expanze Spejbla a Hurvínka do 
světa. Do dneška navštívili třicet čtyři zemí čtyř kontinentů a promlu-

vili dvaadvaceti jazyky. V roce 1956 předal 
Skupa žezlo Kirschnerovi, který se tak stal 
novým ředitelem souboru. O deset let 
později se k divadlu připojila Helena Štá-
chová, která se brzy ujala role Máničky 
a její ambicí bylo proměnit ji v moderní 
holčičku a to nejen charakterem, ale i he-
rectvím, které by souznělo s interpretací 
Kirschnera. Vzájemná symbióza nastala 
nejen v případě Máničky, ale také v sou-
kromém životě narozením dcery Denisy. 
Loutkovou čtveřici doplnila v roce 1971 
paní Kateřina Hovorková alias bábinka. 
Premiérou představení pro dospělé S+H 
balancující a bilancující z pera Heleny Štá-
chové začíná další etapa divadla, které 
v polovině devadesátých let nalézá nový 
domov v Dejvicích. Štáchová se stala ředi-
telkou a pro další existenci souboru klíčo-
vou tvůrčí osobností. Divadlo S+H za 
dobu své existence získalo mnoho ocenění, 
k nejcennějším patří zvláštní cena Thálie 
2012 za celoživotní mistrovství v oboru 
loutkového divadla. Po smrti Štáchové 
v roce 2017 převzala vedení její dcera 
a dlouholetá dramaturgyně divadla. De-
nisa Kirschnerová dodnes řídí soubor, 

který svůj repertoár založil na hlavních postavách otce a syna, každý 
z nich zastupuje jednu generaci a její pohled na svět. Jsou hlavními 
aktéry civilních i fantastických příběhů a komentátory, kteří s nadhle-
dem filosofují o základních životních otázkách a baví malé i velké di-
váky dnes stejně jako před sto lety. Andrea Říčková

hlavního města. „Okruh dlouhý téměř šest kilometrů vede po zpevněných 
komunikacích, je vyznačen speciálními směrovkami a je na něm šest infor-
mačních panelů,“ uvedl STOP. Slavnostní otevření stezky se uskuteč-
nilo 22. června.

V červenci roku 2012 skončilo zateplení poliklinik Lípa Centrum, 
Janského a Hostinského, které mělo podle energetického auditu přinést 
snížení nákladů na vytápění o 30 až 40 procent. „Kromě snížení výdajů 
za teplo vedla rekonstrukce i k další pozitivní změně – všechny polikliniky 
mají novou fasádu, takže jsou hezčí i na pohled,“ stojí ve zpravodaji.

Fakultní základní škola Brdičkova na 
svém hřišti otevřela 30. října nový bě-
žecký ovál. „Ovál vznikl na místě nevyho-
vující škvárové dráhy. Je vybaven umělým 
povrchem, který je nenáročný na údržbu 
a šetrný ke kloubům běžců. Vybudování tr-
valo dva měsíce a stálo 3,5 milionu korun,“ 
informoval magazín STOP.

V říjnu byla zahájena dlouho očeká-
vaná druhá etapa rekonstrukce komuni-
kací a chodníků na Malé Ohradě. Začát-
kem prosince pak začala také komplexní 
rekonstrukce Obchodního centra Lužiny. 

Objekt z roku 1991, kterému místní obyvatelé neřekli jinak než „Uni-
market“, byl ve velmi špatném stavu. „Na mnoha místech do něj zatéká, 
opadává omítka, dlažba je popraskaná a okna netěsní nebo nejdou oteví-
rat,“ vylíčil zpravodaj. V provozu zde nadále zůstal pouze supermarket.
 Robert Šimek
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Za podmořskou sopkou do Jinonic

Před necelými pěti sty miliony let – ve starších prvohorách, bylo 
pražské území již podruhé zalito mořem. V období siluru (geolo-
gický útvar pojmenovaný podle keltského kmene Silurů z jižního 
Walesu) se na několika místech začalo moře otřásat a vařit v dů-
sledku erupcí vulkánů doprovázených výlevy magmatu a sopečných 
vyvrženin, z hladiny stoupala oblaka páry a popela. Některé z pod-
mořských sopek postupně dosáhly až k hladině, či vytvořily ostrovy. 
Jedno z vulkanických center, jež výrazně ovlivnilo silurský sedimen-
tační prostor, se nacházelo v místech mezi dnešními Butovicemi 
a Novou Vsí v Praze 5. Pozůstatky činnosti vulkánu jsou dobře po-
zorovatelné severně od Butovického hradiště podél ulice Novoveská 
při levém břehu Prokopského potoka, kde vystupuje nápadný hřbet 
tmavě zbarvených hornin označovaný jako Hemrovy skály – součást 
přírodní rezervace Prokopské údolí (v současnosti v katastru Jino-
nic). Přímé pozorování vulkanických projevů umožňuje pouze jižní 
nezalesněný svah bývalé sopky v odkryvu dlouhém přes 200 metrů.

Vývojem a formami zdejších pozůstatků podmořského vulkani-
zmu se podrobněji zabývali geologové L. Sitenský a J. Kříž. Z jejich 
poznatků vyplývá, že vzniku sopky předcházelo vytvoření několik 
kilometrů dlouhé trhliny v mořském dně ve směru přibližně VSV-
-ZJZ, kterou prostupovaly žhavé lávy a pyroklastika ze zemského 
nitra. Sopka vznikala během čtyř hlavních rychle se opakujících 
erupcí. Činnost vulkánu pravděpodobně trvala nejméně jeden měsíc 
a celkové množství vyvrženin dosahovalo objemu asi jeden krych-
lový kilometr. Při popisu sopky bývá poukazováno na podobnost 
s recentním ostrovem Surtsey, který se vytvořil při vulkanických 
erupcích mezi lety 1963 a 1967 asi 30 km od jižního břehu Islandu.    

Hemrovy skály, součást tzv. novoveského vulkanického centra, 
jsou budovány jednak vlastními nazelenalými bazaltovými lávami 
(diabasy), jednak zpevněnými polohami pyroklastik – popelů (tufů) 
a strusek s obsahem sopečných pum. V důsledku náhlého ochlazení 
žhavého magmatu mořskou vodou zde místy vznikly bochníkovité 
útvary označované jako polštářové lávy a rozpukané lávové brekcie. 
Lávové polštáře se nejlépe zachovaly na západní straně vrcholové 
partie Hemrových skal. Vnitřní stavbu velmi rychle zchlazené, zpě-

něné a rozpukané lávy lze dobře pozorovat poblíž mostku na protěj-
ším břehu Prokopského potoka v drobném opuštěném lomu na vý-
chodním konci skály Ostruha. 

Při sopečné činnosti došlo k rozrušení vápnitých hornin usaze-
ných na mořském dně a jejich utržené kry a bloky se staly součástí 
lávových proudů. Pozorný návštěvník zde může na mnoha místech 
pozorovat hojné útržky (xenolity) těchto tepelně přeměněných sedi-
mentů, které se od okolní lávy liší barvou i strukturou. V lesíku při 
JZ úpatí skal v nich byly nalezeny zkameněliny trilobitů či grapto-
litů. Kromě polštářových láv, xenolitů a sopečných pum lze sledovat 
i další projevy erupcí. V některých částech lávových proudů jsou 
kupř. patrné dutinky po unikajících plynech, na jiných místech vý-
chozu se projevuje typický kulovitý rozpad hornin, při kterém se vy-
tvořily útvary připomínající velká poupata růží. Hemrovy skály 
spolu s Ostruhou představují instruktivní geologické výchozy doku-
mentující rozmanitost projevů silurského podmořského vulkanismu. 
Právem jsou některými přírodovědci považovány za jedny z nejre-
prezentativnějších a nejhezčích na světě.    

Na jižním nezalesněném svahu Hemrových skal se vytvořil zcela 
specifický biotop charakteru pustinné skalní stepi. Takto extrémní 
stanoviště jsou schopna kolonizovat jen omezená množství druhů 
rostlin, hub a živočichů, vícero z nich však může náležet k cenným 
a zvláště chráněným organismům. Ze vzácnějších druhů stepní ve-
getace na naší lokalitě roste např. 
koniklec luční, kavyl vláskovitý,  
lomikámen trojprstý, bělozářka  
liliovitá, česnek tuhý ad. V jarních 
měsících se v některých letech po-
měrně hojně vyskytuje vzácná a de-
korativní houba hvězdovka Pouza-
rova. Ta byla dlouhou dobu 
považována za ryze český endemit, 
tj. organizmus, který je rozšířen jen 
v určitém omezeném území a jinde 
se nevyskytuje. Později však došlo 
k potvrzení jejího výskytu např.  
ve Španělsku, Rusku či Mexiku.  
Na sešlapané partie skal je vázán 
i drobný teplomilný plž suchomilka 
rýhovaná, který se patrně jinde 
v České republice již nevyskytuje. 
V letošním červnu se podařilo na vyhřátých skalních výchozech 
spatřit i několik exemplářů užovky obojkové.  

Hemrovy skály spolu s Ostruhou představují fenomén zahrnující 
velmi zajímavé prvky živé i neživé přírody. Lokalita může poskyt-
nout opravdovému zájemci příležitost k jejich pozorování a doku-
mentování. Tedy pokud se jeho kroky nezkříží se skupinou bikerů, 
kteří zdolávají náročný přírodní trail přes chráněnou přírodní pa-
mátku. Návštěvu sopky můžeme spojit s prohlídkou Veselé zdi 
u včelaře Baubína (K Nové Vsi 4/380), s netradiční výzdobou zdiva 
i informacemi o prvních osadnících Nové Vsi a osudu zahrádkářské 
osady Pod Majerovic. RNDr. Jan Zavřel

Hemrovy skály od severního úpatí hradiště Butovice

Polštářové lávy na západní straně Hemrových skal

Vnitřní stavba rozpukaného lávového proudu na východním konci skály Ostruha

Bělozářka liliovitá a podrostem růžově  
kvetoucí mateřídoušky vejčité v červnu 2021
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Jede, jede poštovský panáček
V březnu 2018 jsme vás do Poštovního muzea pozvali poprvé. Tenkrát 
jsme vám například prozradili, že státní pošta je jednou z nejstarších 
provozovaných služeb na světě, že na našem území sahá historie pošty 
do 16. století nebo že v 80. letech minulého století bylo pro známko-
vou tvorbu vybudováno v ulici Nové mlýny v Praze 1 nové muzeum, 
které bylo veřejnosti zpřístupněno v srpnu 1988. Je zde stálá expozice 
československé a české známkové tvorby s přesahy do zahraničí. 

V roce 2002 se sbírka Poštovního muzea stala součástí kulturního dě-
dictví České republiky. V muzeu se konají i krátkodobé výstavy, které 
návštěvníkům přibližují fungování pošty v minulosti. A na jednu ta-
kovou vás do Poštovního muzea pozveme právě teď. Pod názvem Sil-
nicí, železnicí, vzduchem, vodou se „ukrývají“ nejrůznější dopravní 
prostředky, které byly k přepravě poštovních zásilek používány. A ne-

bylo jich málo. Myslíte, že 
když nezmíníme poštovní 
holuby, vzducholodě nebo 
horkovzdušné balóny, tak 
zůstaneme na zemi? Ne tak 
docela. Ale pojďme dát 
slovo našemu „průvodci“ 
Martinu Jahodovi, který je 
kurátorem sbírek Poštov-
ního muzea.

„Tato výstava je průře-
zem dopravou poštovních 
zásilek v českých zemích 
od prvopočátku až více-
méně do současnosti – 
s tím, že tu opravdu mapu-
jeme dopravní prostředky, 
které byly během těch sta-
letí používány. K vidění 
jsou dobové autentické fo-
tografie doplněné vysvětlu-
jícím textem, společně 
s mnoha prostorovými  

exponáty podávají ucelený obraz o vývoji poštovní dopravy od období 
Habsburské monarchie. Na našem území byly poštovní dopravní pro-
středky využívány zhruba od konce 16. století. Následujících 150 let 
ale spíš jen sporadicky. Je nutné zmínit, že nebyly určené výhradně 
k přepravě poštovních zásilek, ale sloužily zejména k přepravě osob. 
A v době, o které hovoříme, nebyl zájem zas až tak velký. To se změ-
nilo v polovině 18. století s nástupem velkých dostavníků – diligencí 
jako důsledku vzrůstající potřeby cestování a komunikace vlivem roz-
voje obchodu. Od roku 1823, kdy byly zavedeny koněspřežné poštovní 
rychlíky, se poštovní doprava značně zrychlila. Jezdilo se rychleji, ale 
byla i místa, kde se muselo „přibrzdit“. A tak spatřily světlo světa 
jedny z prvních dopravních značek – tak zvané brzdové kameny. Ty 
byly umisťovány před prudkým klesáním. V jejich horní části byl vyte-
sán reliéf tzv. „šupky" – smykové kočárové brzdy, kterou s sebou for-
mani a postilioni (kočí poštovních vozů) běžně vozili. Šlo o vykovaný 
kus železa se žlábkem, který byl řetězem připevněn k zadnímu kolu 
vozu. Vůz pak jel s kopce smykem, což snižovalo jeho rychlost. Tyto 
brzdové kameny se na některých místech České republiky dochovaly 
dodnes. Velký posun 
v poštovní dopravě  
nastal, když „do hry“ 
vstoupila parní želez-
nice. Ta postupně z dál-
kových tras vytlačovala 
koněspřežnou dopravu, 
což bylo ještě markant-
nější od roku 1850, kdy 
byly v rakouské monar-
chii zaváděny vlakové 
pošty, v nichž se zásilky 
třídily za jízdy. Od po-
sledního desetiletí 
19. století se v poštovní 
dopravě objevila jízdní 
kola, krátce nato i motorové tříkolky, motocykly nebo poštovní auto-
busy. Poštovní letecká doprava byla zavedena až během první světové 
války, zpočátku samozřejmě pro zásilky vojenské. Co se týče námořní 
dopravy, tak tu od počátku 19. století nejprve zajišťovaly plachetní 
lodě válečného námořnictva. A teď bych asi měl zajít do podrobností. 
To ale neudělám, raději každého z čtenářů přivítám v našem muzeu. 
Výstava se věnuje téměř všem druhům dopravních prostředků použí-
vaných poštovní správou v českých zemích od zřízení státní pošty. 
Zkrátka od „koněspřežných vozů až po letadla“. A abych nezapomněl, 
mysleli jsme i na nejmenší návštěvníky. I ti si přijdou na své.“ 

Výstavu Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou si můžete prohlédnout  
do konce října. Poštovní muzeum najdete v Praze 1, Nové mlýny 2, 
otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17.00.  
Více na www.postovnimuzeum.cz.  Eva Černá

VÍKENDY BEZ NUDY
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Hrubá stavba přístavby Lukáše 
se už rýsuje 
V září se stavaři s přístavbou Domu sociálních služeb Lukáš posunuli 
o další, v tomto případě o třetí nadzemní podlaží výš. Společně s ním 
roste i šachta výtahu a vše se připravuje na betonáž stropu.

Až budete číst tyto řádky a zároveň si prohlížet fotografie stavby, 
bude se již rodit obvodové zdivo posledního čtvrtého nadzemního 
podlaží a tím se bude hrubá stavba pomalu blížit do svého finále. 
V posledním patře budou na rozdíl od druhého a třetího podlaží, kde 
jsou vždy čtyři bytové jednotky, umístěny jen dva malometrážní byty. 

Jsme rádi, že máme smluvně zajištěný stavební materiál, což nám 
v současné době, kdy je ho na trhu nedostatek a dodávky často váz-
nou, zajišťuje plynulost stavby. Jedinou „brzdou“ by mohlo být vý-
razně zhoršené počasí. Jiří Mašek, ředitel SSSP13

Léto nám uteklo, jako voda
Klienty v denním stacionáři potěšily obrázky od žáků základních škol 
z Prahy 13, které malovali při distanční výuce. Někteří se rozhodli,  
že buď sami, nebo s dopomocí pečovatelky poděkují žákům za jejich 
obrázky hezkým dopisem a pozdravem.

Letní měsíce při přízni počasí trávili klienti především na terásce 
denního stacionáře, kde se starali o bylinky a rostliny v mobilních 
truhlících. Ze sezonní úrody společně připravovali slané i sladké po-
krmy, bublaniny a koláče, vyráběli i marmeládu. 

Pěkné letní počasí klienti rádi využívali k procházkám do nedaleké 
cukrárny na zmrzlinu či dobrý zákusek, při setkáních zavzpomínali  
na zážitky ze svých rodinných dovolených, které ve svém mládí trávili 
v tuzemsku a při troše štěstí i v zahraničí. 

Dá se říci, že letní období nám všem uteklo jako voda a s koncem 
prázdnin se v denním stacionáři těšíme na kurzy cvičení paměti, fyzio 
cvičení s overbally a canisterapii. Tyto aktivity budou probíhat od po-
čátku září vždy ve středu, čtvrtek a v pátek.  Barbora Svobodová

Čas nezastavíš
Pravidelné setkání členů Klubu seniorů II se v úterý 7. září neslo 
v duchu oslav a to nádherných 91. narozenin naší dlouholeté členky 
paní Dagmar Dudlové. S krásnými kyticemi jí přišli popřát také sta-
rosta naší městské části David Vodrážka, radní Aneta Ečeková-Mar-
šálová a ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Pří-
jemnou atmosféru a úsměvy na tvářích všech přítomných pomohly 
vykouzlit skvělá muzika skupiny A proč ne, ale také báječné pohoštění.

Za celý náš klub přeji oslavenkyni hodně zdraví, štěstí, radosti 
a spoustu krásných chvil v dalších letech života. Alena Dušková

Výtahová šachta

Třetí nadzemní podlaží - příprava na betonování stropu
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  4. 10.  O DSS Lukáš referuje ředitel Jiří Mašek
11. 10.  Povídání o Stodůlkách
 Počítače pro členy KS I
18. 10. Skandály panovnických rodů
25. 10.  Káva o čtrnácté
 Počítače pro členy KS I
Konání schůzek bude záviset na aktuální epidemiologické  
situaci.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  5. 10. Volná zábava a oslava narozenin  
 Jany Strnadové (80 let)
12. 10.  O ochraně přírody v ČR, Evropě a ve světě –
 přednášet bude RNDr. Jan Plesník CSc.
19. 10. S prevencí Alzheimerovy nemoci a demenci
 nás seznámí Markéta Šplíchalová
26. 10. Oslavíme narozeniny tří členek 
 Na ukulele nám zahraje Michaela Zahradnická
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
  6. 10.  Cestování po Česku spojené s promítáním diapozitivů 
13. 10.  Připomeneme si 1 100 let od smrti sv. Ludmily 
20. 10.  S hudbou společně oslavíme kulaté narozeniny  
 několika členek klubu
27. 10.  Prověříme si svoje vědomosti zábavným testováním
 paměti 
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu od 15.00 
do 17.00 hodin v klubovně v Heranově ul. 1547/7.

  6. 10.  Karel Vlach 
13. 10. Alfons Mucha 
20. 10. Arktida – Antarktida 
27. 10. Evropské monarchie 
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

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

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé úterý od 13.00 do 15.00 hodin v salonku 
restaurace Pod radnicí.
  6. 10. Výlet do Berouna na trhy (výjimečně středa)
12. 10. Procházka do Stromovky 
19. 10. Výlet lanovkou na Petřín
26. 10. Posezení u kávičky v našem klubu
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Středisko soc. služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, 
Praha 13 hledá do svého týmu nového zaměstnance  
na pozici PEČOVATEL/KA na hlavní pracovní poměr. 
  
Charakteristika pozice: pečovatelská činnost  
u seniorů nebo v ambulantní službě denního stacionáře. 

Požadujeme: trestní bezúhonnost, schopnost  
samostatné práce při péči o klienty v terénu nebo  
v denním stacionáři, schopnost reagovat na potřeby  
druhých, schopnost empatie a zájem o tento druh práce, 
uvítáme praxi v sociálních službách a kurz pracovníka  
v sociálních službách, ale nejsou podmínkou,  
aktivní řidič výhodou nikoliv podmínkou 

Nabízíme: 
práce ve stabilní organizaci, jednosměnný provoz,
dobré pracovní zázemí, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné  
stravování nebo stravenky, příplatek na MHD, dobré  
platové ohodnocení
 
Nástup možný ihned nebo dle dohody.

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

Příspěvková organizace Středisko sociálních služeb Prahy 13, Trávníčkova 1746/37, Praha 13 hledá  
do svého týmu nového zaměstnance na pozici VEDOUCÍ KUCHAŘ/KA na hlavní pracovní poměr.
 
Charakteristika pozice: příprava a vaření jídel, kontrola výdeje jídel 

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnost: zajištění plynulého chodu provozu při přípravě a vaření jídel, 
rozdělování práce mezi další členy kuchyně (přípravna, vážení, znalost normování jídel, úklid, kvalita, kuchaři), 
dodržování zásad BOZP, PO, hygienických a dalších legislativních norem platných v potravinářském provozu (HACCP)
odpovědnost za kvalitu jídel 
 
Osobnostní předpoklady a dovednosti: vzdělání v oboru kuchař/ka nebo praxe, nutná praxe na podobné  
pozici ve stravovacích zařízení sociálních služeb, zdravotnictví nebo ve školních nebo předškolních stravovacích  
zařízeních, případně v závodní kuchyni, trestní bezúhonnost, pečlivost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost,  
kreativita, loajalita, platný zdravotní potravinářský průkaz, znalost práce na PC (MS Office), výhodou znalost  
PC programu – systém Pro-VIS (účetní program pro stravovací zařízení)

Nabízíme: práce ve stabilní organizaci, pracovní doba pondělí až pátek, jednosměnný provoz (6.00 – 14.30 hod.),  
dobré pracovní zázemí a moderní kuchyň, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné stravování nebo stravenky,  
příplatek na MHD, dobré platové ohodnocení, JISTOTA ZAMĚSTNÁNÍ!!! 

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

V případě zájmu zasílejte své životopisy na email reditel@sssp13.cz.  
Pro bližší informace volejte na tel. 222 543 021. 
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INZERCE

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

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

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

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

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

 o STAVEBNÍ ZÁMEČNICTVÍ FER-MET, 
tel. 739 612 745.

 o OPRAVY AUT. PRAČEK – EXNER. Tel. 608 928 283.

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

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

 o Nabízíme malířské práce, štukování – 
stěrkování stěn i stropů. Tel. 606 227 390, 
jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o PEDIKÚRA v pohodlí Vašeho domova, tel. 603 910 026. 
 o Malířské a lakýrnické práce, stěrkové omítky, 

tel. 606 828 702. 
 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou 

za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci 
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957, 
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

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

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

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

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

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

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

 o Masáže rekondiční, sportovní, klasické, lymfatické, 
baňkování, re� exní, kosmetika, v Lukáši – péče o seniory 
a salon v Heranově ulici. Tel. 602 472 389.

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

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

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

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

s 18 letou tradicí

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

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

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

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

Tel. 728 991 247, IT: www.sidlopro� rmupraha.cz.
 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 

KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální for-
mou. INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. E-mail: 
radostnahudba@seznam.cz. Tel. 602 646 628.

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

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

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

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

 o Hledám důchodkyni se znalostí podvoj. 
účetnictví pro občasnou výpomoc. Tel. 602 973 395.

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

 o Přijmeme brigádnice (ID, SD). Podm.: Spolehli-
vost, pečlivost, manuální zručnost. Dlouhodobě. 
Kontakt: kompletace7@seznam.cz, tel. 607 216 600.

 o Hledám elektrikáře siln. i slab. rozvody, 
vyhláška 50, ŘP podmínkou.Tel. 736 630 598.

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

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

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

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

RŮZNÉ

KARATE
děti od 6 let

www.kabu-praha.cz
e-mail: shinbukanpraha@centrum.cz

tel. 603 515 727

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.

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

BYTY

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

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

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

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

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

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

 o Pronajmu sklep 2,5 m2 na adrese Holýšovská 2923/4, 
Praha 5, 750 Kč/měsíc. Tel. 603 468 539.

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

Realitní služby,
jaké si přejete

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

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

 interiérové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 40 % z montáže žaluzií 

28 let  

na trhu

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

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.cz 
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ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

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

PŘÍMO NA STANICI METRO B.
Parkování přímo u obchodního centra!

fšechny chut
ě ...

Česká kuchyně a pět stálých 
druhů piv vlastní produkce.

Čínská a japonská kuchyně.

Kavárna s dobrou kávou, domácí 
limonádou, sladkou a slanou nabídkou.

Poctivá česká jídla, 
polévky, saláty a nápoje.

Mexická, vietnamská 
a thajská kuchyně.

Nejovocnější bar 
ve tvém okolí.

Speciality 
z kuřecího masa.

21-09-01-inzerce-luziny-OC-187x129-02.indd   1 07.09.2021   10:28:01

  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.

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Podzimní floristika 
         úterý 26. října od 11 hodin

v Komunitním centru sv. Prokopa 
(V Hůrkách 8, Nové Butovice). 

 výroba podzimní dekorace, 
veškeré potřeby budou připraveny

    Počet míst je omezený, 
    svoji účast nahlaste: 
 
     paní Bernertová 
       tel. 235 011 625
     paní Kraljová
       tel. 235 011 451

MŠ U BOBŘÍKA, Podpěrova 1880
  hledá od 1. 1. 2022 na plný úvazek 

vyučenou kuchařku. Praxe vítána.

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

sj@mspodperova.cz
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KONCERTY
14. 10. čt 19.30 NEZMAŘI
Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických 
nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně, ale i světová folková klasika. 

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
   1. 10. pá 19.00 D13: ŘEČI ALIAS VÝBORNÁ KACHNA 
Řeči, fámy, zvěsti, klepy, drby, pomluvy nebo kachny! Prostě spousta neověřených 
informací předávaných ústně, které můžou pošramotit vaši pověst. 

   9. 10. út 19.30 CIRKUS TETY: NARUŠENÍ
21. 10. čt 19.30 ZUZANA DRÁBOVÁ: 7CIHEL
23. 10.  so 19.30 NATÁLIE PODEŠVOVÁ: SÁRA
31. 10. ne 18.00 LENKA ŠVOLÍKOVÁ: SANDWRITTEN (work-in-progress)

DĚTI
   3. 10. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE
10. 10. ne 15.00 SVĚT Z PAPÍRU 
16.–17. 10.  so, ne  10.00    FESTIVAL KUK!
24. 10. ne 15.00 FYSIOART: ZA ZRCADLEM 

PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY
Hodina TV Jinak – V devadesáti minutách si děti vyzkouší základní cirkusové disciplíny 
jako žonglování, balanc a pozemní i vzdušnou akrobacii. Program je možný adaptovat  
na jakoukoli věkovou skupinu (MŠ, ZŠ, SŠ) a lze jej objednat u Zuzany Drábové. 

 
Hodina HV Jinak – v šedesáti minutách si žáci ZŠ a gymnázií (prima až kvarta)  
vyzkouší své hudební znalosti a zábavnou formou si procvičí rytmus, intonaci, noty, 
zpěv i hru na různé hudební nástroje. Lze objednat u Lucie Rezek Silkenové.

RŮZNÉ
   5. 10. út   9.00 BABYKAVÁRNA
   5. 10. út  14.00 RETROKAVÁRNA
   6. 10. st  14.00     UPCYKLACE – otevřená dílna ve foyer 
12. 10. út   9.00 BABYKAVÁRNA
13. 10.   st  14.00 UPCYKLACE – otevřená dílna ve foyer   
19. 10. út   9.00 BABYKAVÁRNA
20. 10. st  14.00 UPCYKLACE – otevřená dílna ve foyer 
22. 10.  pá  19.00 RETRO DISKOTÉKA 
Spolkový dům, K Vidouli 727

23.–24. 10.   so, ne   10.00     MASKA JAKO ZDROJ INSPIRACE 
Maskérský workshop založený na experimentu s líčenou maskou.

26. 10. út   9.00 BABYKAVÁRNA
27. 10. st 14.00 UPCYKLACE – otevřená dílna ve foyer 

 
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

Říjen ve Mlejně bude patřit 
především dětem
Paní Času, houpání v uzlu nebo tanec s tisíci listy papíru. Nejen to 
čeká v průběhu celého měsíce na malé diváky. Interaktivní hravé před-
stavení Svět z papíru je zavede do světa jednoho z posledních přírod-
ních materiálů. Bílé A4 mačkáním ožijí a změní svou hmotu i tvar. 
Nikdy už sice nebudou tak rovné a hladké, ale zato získají paměť pří-
běhů, které do nich byly vepsány, a navíc tak nádherně voní. Připojte 
se k dobrodružství bezmezné inspirace a čiré radosti z obyčejného 
kousku papíru. 

Představení Za zrcadlem vás i vaše malé zavede do světa na přání, 
kde fantazie ani čas nemají meze. Zjistíte, že minuta u palačinek je 
mnohem kratší než ta nad koprovou omáčkou nebo třeba za jak 
dlouho se dá sníst čtyřicet dva rohlíků s máslem. Pohádkovou říší,  
kde každá minuta trvá jinak dlouho, vás provedou Pan Hračička 
a Paní Času. 

Ale není to náhodou vaše maminka? Kdo ví. Třetí říjnový víkend 
bude patřit těm úplně nejmenším. Festival KUK batolatům nabídne 
pohádky od Damúzy, dovolí jim zavěsit se dolů hlavou na cirkusovém 
workshopu s mlejnskými lektory nebo vyřádit se v interaktivní herně. 
Cirkusové dílny pro nejmladší děti budou pokračovat pravidelně  
každé úterý.

Pohyb ovládne i program pro dospělé. Čeká nás Cirkus TeTy a je-
jich performance inspirovaná absurdním dramatem Narušení, nonver-
bální představení s prvky clownerie 7 Cihel v podání Zuzany Drábové 
nebo work-in-progress sólového autorského představení Sandwritten, 
ve kterém nás Lenka Švolíková zavede do krajiny pomíjivosti oka-
mžiku a nestálosti pravidel.  

Hudebním fanouškům nabídneme koncert folkové skupiny Ne-
zmaři. Vícehlasý vokál s doprovodem akustických nástrojů zahraje jak 
vlastní písně, tak světovou folkovou klasiku. Eva Roškaňuková
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Pondělí 3. 5. – pátek 15. 10.
Exkurze do bylinkové zahrádky Magdalény Dobromily
Kemp Drusus Třebonice
Možnost tematických programů a školních i individuálních 
exkurzí do bylinkové zahrádky s certifikátem „Přírodní za-
hrada“ v Třebonicích. Všechny zájemce prosíme o objednání 
předem u M. D. Staňkové na tel. 775 690 806. Poradenství 
a prodej knih a léčivých obrázků bylin.  
Ve vašem okolí je možnost domluvit botanickou poznávací 
a ochutnávací vycházku na přání. Více na webové stránce 
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz.

Pondělí 13. 9. – pondělí 11. 10.
Budoucnost Slunečního náměstí
Sluneční nám., Nové Butovice
Rádi bychom vás pozvali na výstavu návrhu architekto-
nicko-urbanistické studie Sluneční náměstí a pěší korzo  
Seydlerova, kterou si budete moci prohlédnout v prostoru 
před Úřadem MČ Praha 13 na Slunečním náměstí. Během 
výstavy bude mít veřejnost možnost také hlasovat on-line 
i přímo v kontejneru o podnětech vyplývajících z dotazníku 
z letošního jara k náplni ZUŠ a městské zástavby. 
Více na www.iprpraha.cz/slunecni-namesti.

Středa 15. 9. – pátek 1. 10.
Obrázky se vzkazem aneb Děti kreslí seniorům
Atrium radnice, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Městská část Praha 13 během pandemie připravila projek-
tovou aktivitu Obrázky se vzkazem aneb Děti kreslí senio-
rům, do které se zapojili žáci prvního stupně všech deseti 
základních škol. Děti pro seniory nakreslily více než 1 600 
obrázků. V prostorách radnice právě probíhá výstava někte-
rých z nich.

Pátek 1. 10. • 16.00 – 19.00
Kemp Drusus Třebonice
Podzimní ženský kruh v týpí pro mámy a dcery
Setkání v bylinkové zahradě a v týpí v kruhu u ohně, podě-
kování Matce Zemi za hojnost úrody, společné opečovávání 
a vytváření účesů zdobených barevnými vlnami a přírodni-

nami a výroba bylinkové soli. Sdílení na téma dívčího dospí-
vání a tanec podle ročních období. Vstupné je 200 Kč pro 
dospělé a 100 Kč pro dítě. Přihlášení předem na e-mail: 
majdas@volny.cz, tel. 775 690 806, více na webových strán-
kách www.dona-meduna.webnode.cz.

Sobota 2. 10. • 7.00
Výlov mezi paneláky
Stodůlecký rybník v Centrálním parku
Nenechte si ujít již tradiční výlov, který je zajímavou podíva-
nou nejen pro děti. Zhruba v 9.00 začne prodej ryb. Výlov 
pořádá Český rybářský svaz, místní organizace Jinonice.

Pondělí 4. – pátek 15. 10.
Výstava fotografií a koláží Pavla Dosoudila
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Zveme vás na výstavu prací fotografa, výtvarníka a kamera-
mana Pavla Dosoudila, člena Asociace profesionálních foto-
grafů České republiky. Na vernisáži, která se uskuteční  
4. října v 17.00, zahraje dechové kvinteto Susmusicus.

Úterý 5. 10. • 14.00
Retrokavárna
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4
Zájemci z řad seniorů se mohou těšit na další setkání  
v Retrokavárně. Tentokrát je připravena přednáška na téma 
Čmeláci. O zajímavostech ze života čmeláků budou hovořit 
pánové Pavel Fereš a Jaromír Čížek.  
Vzhledem k omezenému počtu míst je nutné si vytvořit re-
zervaci na telefonním čísle 235 011 625 nebo 235 011 451.
Podmínky pro konání Retrokavárny se budou řídit aktuál-
ními opatřeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví 
České republiky. 

Středa 6. 10. • 17.00
Centrálním parkem se zahradníky  
ze třináctky
Sraz u knihovny, Kovářova ul. (KD Mlejn)
Odbor životního prostředí ve spolupráci s pracovníky MHMP 
a Městskou knihovnou v Praze – Stodůlkách připravili pro 
širokou veřejnost procházku Centrálním parkem. Účastníci 
se seznámí s historií i současností parku, dozvědí se, co kde 
kvete a roste, nebo co tu ve vodě a na souši žije, nebo jak 
zahradníci o park pečují. Při procházce je bude čekat ne-
jedno milé překvapení. V případě nepřízně počasí proběhne 
prezentace a vyprávění o parku přímo v budově pobočky 
městské knihovny 
Předpokládaná délka akce je 120 min. Účast je zdarma.

Středa 6. – středa 13. 10.
GEOtýden
FZŠ Brdičkova, Řeporyje, lom Mušlovka, Holyně,  
Hlubočepy...
•  Středa 6. 10. – uveřejnění videoupoutávky  

na stránkách školy
•  Čtvrtek 7. 10. – pro žáky FZŠ Brdičkova
Otevřeme geologickou dílnu, kde se žáci naučí zkameněliny 
nejen poznávat, ale vytvořit si i jejich věrné kopie.
•  Pátek 8. 10. – pro žáky FZŠ Brdičkova 
Žáci navštíví významné geologické a paleontologické loka-
lity v Řeporyjích, mimo jiné legendární lom Mušlovka.
• Neděle 10.10. – pro širokou veřejnost
Od 10.00 do 13.00 proběhne komentovaná geologická  
a paleontologická exkurze pro studenty, rodiče i veřejnost 
Prahy 13 do Holyně a Hlubočep.
•  Středa 13.10. – pro širokou veřejnost
GEOtýden bude zakončen dvěma navazujícími akcemi –  
od 17.30  budou mít žáci, rodiče a návštěvníci školy mož-
nost nechat si určit nalezené zkameněliny. V 19.00 začne 
v budově školy přednáška o geologické minulosti Prahy 13 
a dávných obyvatelích pravěkého moře. Na závěr budou  
vyhodnoceni nejlepší řešitelé kvízu.

Středy 6. a 20. 10. • 17.00 – 19.00
Aromaterapie nejen pro nevidomé – vůně pro dobrou 
náladu
Klubovna SONS, Vrchlického 887, Praha 5
Tvoření s Magdalénou Dobromilou podle jejích dvou knih 
o bylinkách. 
 6. 10. Výroba osobního voňavého olejíčku k masáži  
a závěsných pohyblivých voňavých dekorací
20. 10. Vůně a oleje pro přírodní péči o pleť – výroba  
balzámu na rty a obličej. 
Program ve spolupráci s KC Vrchlická SONS ČR na Smíchově 
(www.sons.cz) je vhodný i pro nevidomé a slabozraké. 
Vstupné je 150 Kč pro členy SONS, pro ostatní 250 Kč s vý-
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robky a nápoji v ceně. Prosíme o potvrzení účasti formou 
SMS na tel. 775 690 806, e-mail: majdas@volny.cz. 

Sobota 9. 10. • 10.00 – 12.00
Komentovaná vyhlídka
Ořešský kopec
Spolek Ořech připravil komentované vyhlídky od vrtule 
z ořešského kopce. Každou půlhodinu se tak budete moci 
rozhlédnout z vyhlídky s popisem místních průvodců spoje-
ným drobným nahlédnutím do historie Ořecha a okolí a do-
provodným programem. Akce je zdarma a účastníci obdrží 
mapu s vyznačením všeho zajímavého, co je z vyhlídky 
vidět. Přístup na vyhlídku je z ulice Krátké, nebo Na Be-
ránku III.

Neděle 10. 10. • 14.00 – 19.00 
Neděle živelných žen – bezinky nejen pro jezinky 
Zadní Kopanina
Poznávání darů podzimní přírody, síly divokých bobulí pro 
posílení imunity v komorním ženském kruhu u Lenky Dory 
Stejskalové v Zadní Kopanině. Společná příprava bylinko-
vých dobrot s Magdalénou Dobromilou a aroma tvoření 
vlastního voňavého výrobku s Aromalenkou. Počet míst je 
omezený, je třeba rezervace předem na tel. 606 702 546.

Sobota 16. 10. • 9.00 – 16.00
Genius přírody – škola přírodní moudrosti 
Zahradní dvůr Listen u Nymburka
Nový seminář na téma Spirála života, trvalý koloběh  
bytostné činnosti v přírodě, o udržitelném hospodaření 
a spolupráci s bytostmi přírody v zahradě. O bylinkách 
a podzimních plodech pro posílení imunity i dobré nálady 
přednáší Magdaléna Dobromila Staňková. Seminář je 
možno poslouchat i on-line nebo ze záznamu na webu 
www.genius-prirody.cz.

Pondělí 18. – 31. 10.
PytlíkArt
Atrium radnice, Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Ve dnech 18. – 31. 10. proběhne v atriu radnice pod zášti-
tou starosty Davida Vodrážky a radní Ečekové Maršálové 
ojedinělá výstava neziskové organizace České ILCO s názvem 
PytlíkArt. 
K vidění budou umělecká díla na stomických sáčcích spolu 
s příběhy jejich autorů, nejen z řad stomiků. Akce se koná 
při příležitosti 10. Světového dne stomiků, který se od roku 
1993 slaví každé tři roky a to první říjnovou sobotu. 
Výstavu budou tvořit i vaše dílka, protože místní Agenda 21 
vyhlašuje v souvislosti s výstavou soutěž pro veřejnost.
Každý se může zapojit, pomalovat buď reálný sáček nebo 
omalovánku ve tvaru stomického sáčku (jsou k vyzvednutí 
u radní Ečekové Maršálové, 4. patro, č. 517 nebo 540, mů-
žete si o ně napsat na marsalovaa@praha13.cz). Neumíte 

malovat? Napište na sáček vzkaz, nalepte obrázek, fantazii 
se meze nekladou. Hotové výrobky můžete vhazovat do 
označeného boxu v informacích v přízemí budovy radnice. 
Nezapomeňte uvést jméno, věk a kontakt, nejlépe e-mail či 
telefon. Vylosovaní účastníci v kategorii dospělých a dětí 
budou odměněni drobnými dárky.

Pondělí 18. 10. • 14.00 – 17.00
Mezigenerační hry
Obřadní síň radnice, Sluneční nám. 13
Máte rádi deskové hry, rádi si hrajete a soutěžíte? V rámci 
aktivit MA 21 jsme pro vás připravili odpoledne plné desko-
vých her mezi mladšími ročníky a seniory. Není důležité, 
kdo vyhraje, důležité je strávit společně příjemné odpole-
dne a pobavit se. Věk není omezen, vítáme všechny věkové 
skupiny. Hlásit se můžete na marsalovaa@praha13.cz.

Čtvrtek 21. 10. • 9.30 – 14.00
Oslava Dne stromů
U Stodůleckého rybníka v Centrálním parku
Přijměte srdečné pozvání na tradiční akci, která bude zahá-
jena společnou výsadbou stromu na loučce poblíž rybníka. 
Děti se zábavnou formou seznámí s druhy stromů, které 
mohou nalézt ve svém okolí, vyzkouší si například různé 
skládačky, bude zde také stanoviště Záchranné stanici pro 
volně žijící živočichy. Akci pořádá městská část Praha 13 
v rámci místní Agendy 21 a odbor životního prostředí ve 
spolupráci s Lesy hl. m. Prahy, DDM Stodůlky a Biodiverzi-
tou, z.s. Záštitu nad akcí, která je určena zejména předškol-
ním dětem a dětem z prvního stupně základních škol, 
převzala místostarostka Marcela Plesníková. Pro děti bude 
vyhlášená soutěž formou kvízu o stromech a ty které na 
otázky správně odpoví, získají drobnou odměnou.  

Čtvrtek 21. 10. • 10.00 – 18.00
Den pěstounství v Praze 13
Úřad městské části Praha 13,  
Sluneční nám. 13, Nové Butovice
Ve čtvrtek 21. října se bude v budově Úřadu městské části 
Praha 13 konat osvětová akce Den pěstounství v Praze 13. 
Je určena těm, kteří se chtějí dozvědět vše o pěstounské 
péči, případně mají zájem stát se pěstouny. Sociální pracov-
níci poskytnou zájemcům v době od 10.00 do 18.00 hodin 
veškeré potřebné informace a to ve 2. patře v zasedací míst-
nosti č. 322.  

Pátek 22. 10. • 18.00
Blues for Queen Bee
Včelín Ořech, K Ovčínu 313
Včelín Ořech pořádá koncert na počest včelí královny, včel 
a jejich práce. Hlavní hvězdou je maďarská bluesrocková  
kapela Jack Cannon. Celý komponovaný program začíná 
v 18.00 prohlídkou Včelína a Muzea medu a českých Vánoc, 
pokračuje ochutnávkou medu a dalších včelích produktů 
v 19.00. Samotný koncert vypukne ve 20.00.  
Více na www.vcelinorech.cz.

Úterý 26. 10. • 11.00
Podzimní floristika
Komunitní centrum sv. Prokopa,  
V Hůrkách 8, Nové Butovice
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou  
farností sv. Jakuba st. připravuje akci pro seniory s názvem 
Podzimní floristika. Srdečně vás zveme na setkání, kde si 
budete moci vytvořit podzimní dekoraci. Veškeré potřeby 
budou připraveny. Počet míst je omezený, svoji účast  
nahlaste na tel. 235 011 625 u paní Bernertové nebo na  
tel. 235 011 451 u paní Kraljové.

Středa 3. 11. • 16.30
Veřejné projednání – parčík  
U Dobráků   
Obřadní síň radnice Prahy 13, Sluneční nám. 13, Nové Buto-
vice Místní Agenda 21 a Odbor životního prostředí Úřadu 
městské části Praha 13 vás srdečně zvou na veřejné projed-
nání týkající se parčíku v ulici U Dobráků. Přijďte diskutovat 
a vyjádřit se k možným úpravám parku. Tématem bude 
vznik pěší komunikace, odpočinkové zóny s lavičkami,  
pískovištěm a houpačkou a také výsadba rostlin a dřevin. 
Kapacita je z důvodu vládních nařízení omezena.  
Rezervujte si místo na tel. 235 011 631 nebo na e-mailu  
marsalovaa@praha13.cz.

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00–19.00,  
skleník Fata Morgana út–ne a ve státní svátky 9.00–19.00, 
vinotéka sv. Kláry po–pá 13.00–20.00, so–ne a svátky 
11.00–20.00.
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Do neděle 31. 10.
Ďáblova zahrádka v Ornamentální zahradě
Objevte rozdíl mezi jedem a lékem. V Ďáblově zahrádce mů-
žete obdivovat řadu rostlin, které jsou významnými zdroji 
léčiv a zároveň se při nevhodném dávkování nebo způsobu 
použití mohou stát nebezpečným jedem. 

Čtvrtek 23. 9. – neděle 10. 10. 
Orchideje – Miniatury a giganti Ekvádoru
Skleník Fata Morgana se opět zaplní podivuhodnými květy 
orchidejí. Tentokrát se za nimi vydáme do Ekvádoru, který  
je na tyto rostliny neobyčejně bohatý. Stejně extrémní jako 
krajina sahající od hladiny moře po trvale zasněžené vrcholy 
jsou i zdejší orchideje miniaturní i gigantické. 

Pátek 15. – neděle 31. 10.
Dýňový podzim
Vstupte do tajuplného světa roztodivných tvarů a kouzel dý-
ňového podzimu. Ale pozor, musíte být ostražití! Ukrytá ta-
jemství často střeží silní tvorové, kteří se vás budou snažit 
vlákat do svých jedovatých pastí. Dovolte své představivosti 
rozehrát příběh u tajemných dýňových dekorací, které pro 
nás připravila Česká zahradnická akademie Mělník, a nechte 
se unést barevnými kombinacemi podzimu.

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

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 8. 9. – neděle 5. 12. 
Výstava Jen tak jsem šel kolem – Petr Brukner
V září se představil v galerii Czech Photo Centre fotografie 
umělec, který je především známý jako herec Divadla Járy 
Cimrmana. Petr Brukner je však všestranný. Jedním z jeho 
koníčků je fotografování, kterému se věnuje od dětství. Vý-
stava Jen tak jsem šel kolem byla zahájena vernisáží 7. září 
v 18.00 za doprovodu jazzu Zeman Krampl Quartet. Dále 
bude v prostorách výstavy 11. října pokřtěna stejnojmenná 
kniha Vladimíra Kroce o Petru Bruknerovi. 
Výstavou Jen tak jsem šel kolem autor tak trochu bilancuje 
svoji celoživotní fotografickou zálibu. Najdeme zde snímky 
z cyklů Ulice, Dílo člověka, Dílo přírody a Kamarádi ze zákulisí 
slavného divadla. 
„Ulice je divadlo, kde se odehrávají tisíce scén, které se  
nebudou nikdy opakovat. Je jen na mně, jak je zachytím, 
někdy to mohou být jedinečné okamžiky, jindy naprosto ba-
nální,“ vysvětluje herec Divadla Járy Cimrmana Petr Bruk-
ner, proč fotí zejména všední život. 

Součástí výstavy je promítání dokumentárního filmu  
Život hledáčkem Petra Bruknera od Pavla Bartovského. 
Na vernisáži zazní jazzová hudba v podání Zeman Krampl  
Quartet, která zahájí nový projekt pravidelných koncertů 
Jazz v galerii. Výstavu můžete navštívit: út–pá od 11.00  
do 18.00, so–ne od 10.00 do 18.00. V pondělí je zavřeno.

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

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

Pondělí 18. 10. • 16.00 – 18.00
Aromaterapie u dětí
Seminář a workshop pro rodiče dětí od 1 do 6 let pod  
vedením odborné aromaterapeutky. Vstup zdarma, s sebou 
přezutí, kapacita je omezena. Název projektu: Šablony II  
pro DDM Stodůlky, reg. č. projektu: 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012125. 

Pátek 22. 10. • 16.30 – 19.30
Strašidelná zahrada 
Pojď se bavit, bát i smát, se strašidýlky si hrát na tradiční 
Halloweenské odpoledne trochu jinak! Těšit se můžete  
na známá strašidla a zábavná stanoviště.  

Pondělí 25. 10. • 16.00 – 18.00
Masáže u dětí 
Seminář pro rodiče nejmenších dětí (od kojence do 2 let) 
pod vedením aromaterapeutky a masérky. 1. část 15.30 – 
16:30 – masáže kojenců, 2. část 16.30 – 17.30 masáž dětí 
1–2 roky. Vstup zdarma, s sebou přezutí, kapacita omezena. 
Název projektu: Šablony II pro DDM Stodůlky, reg. č. pro-
jektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012125.

Více informací na www.ddmstodulky.cz.

RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY
Třináctka – křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986

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

Sobota 2. 10. • 16.00 
Táborák na přivítanou
Sraz u Baumaxu (poblíž je zastávka autobusu 225 – Bavor-
ská), s sebou cokoli na opékání. Během cesty k ohništi spl-
níme pár úkolů. V případě špatného počasí se akce ruší.

Pondělky a úterky – tématem měsíce jsou barvy – říkanky, 
vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka....
Během dopoledne navíc:

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovodem 
dospělého), 10.30 – výtvarné tvoření pro děti, volná herna

Čtvrtky – 9.30 angličtina pro děti, 10.30 – 11.30 angličtina 
pro dospělé (lekce angličtiny pro dospělé stojí 100 Kč), 
10.30 výtvarné tvoření pro děti.

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

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

Pátek 1. – neděle 31. 10.
Výstava Krajina v obrazech
Srdečně vás zveme do Komunitního centra sv. Prokopa  
na prodejní výstavu obrazů Ladislava Kulhavého. Výstava  
je přístupná ve všední dny od 9.00 do 17.00.

Sobota 2. 10. 
Brigáda u kostela sv. Jakuba
Podzimní brigáda před posvícením a farním dnem se usku-
teční od 9.00 do cca 13.00. Je možné přijít kdykoli, pracovní 
oblečení s sebou.

Sobota 23.10 
Brigáda v Komunitním centru
Podzimní brigáda u kostela sv. Prokopa a Komunitního cen-
tra se bude konat od 9.00 do 13.00. Je možné přijít kdykoli, 
pracovní oblečení s sebou.

Úterý 26. 10.
Dušičková floristika
Možnost vyrobit si věnec či smuteční dekoraci pod vedením 
zkušené floristky. 

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

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

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

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

TŘINÁCTKA – KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Křesťanský klub pro děti od 6 do 10 let (po první třídě ZŠ). 
Další info na www.klubsavana.webnode.cz.

Úterky • 19.00 – 21.00
Kurzy Alfa
Kurzy Alfa budou probíhat každé úterý od 5. října do 30. listo-
padu. Jsou zdarma pro všechny, kteří se zajímají o křesťanství, 

KALENDÁŘ AKCÍ



tel. 235 011 227 • www.praha13.cz • ŘÍJEN 2021 37

KALENDÁŘ AKCÍ

hledají Boha nebo odpovědi na životní otázky – např. Kdo 
jsem? Jaký má můj život smysl? Kurzy Alfa jsou i pro ty, kteří  
si chtějí upevnit základy víry v Ježíše, začít číst Bibli apod. 
Součástí večerů je společná večeře, zhlédnutí videa a diskuze 
o něm. Prostředí Alfy umožňuje říct svůj názor, položit otázku 
nebo jen naslouchat ostatním.
Kurzy Alfa se konají ve 169 zemích, zúčastnilo se jich  
více než 23 milionů lidí. Více na alfa13ka@gmail.com.  
Kvůli zajištění večeří je nutná registrace na stejné  
adrese.

Středy • 18.30 – 20.30 
Setkání klubu „Mládež“
Jsme otevřenou skupinou ve věku zhruba 16 – 23 roků.  
Více na www.facebook.com/mladez13.

Pátky • 8.30 – 9.30, 10.00 – 11.00,  
11.30 – 12.30
Cvičení pro seniory
Rehabilitační a kondiční cvičení pod vedením fyziotera-
peutky. Na kurzy je nutné provést rezervaci na e-mailu:  
ava.prchal@volny.cz, kde také dostanete další informace.

Pátky • 16.00 – 18.30
Robinson 
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.

Neděle • 9.00 – 10.15, 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Zároveň hledáme, jak 
zvěst Bible promlouvá do naší každodenní reality, se kterou 
každý člověk zápasí. Součástí bohoslužeb je i program pro 
děti.

Informace o dalších aktivitách na www.13ka.cz.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V říjnu je otevírací doba od 9.00 do 18.00. Pokladny 
zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.

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

Výstavy
• Galerie Gočárovy domy – F. X. Procházka: První malíř  
   Zoo Praha; Zoo pro hlavní město (od 28. 9.) 
• Terasa před Vzdělávacím centrem – Czech Nature Photo;  
   Milníky z historie Zoo Praha
• Jurta – Koně Převalského na Dívčích hradech

Hudební procházky
Každou neděli od 13.00 hod. vás zveme do galerie Gočárovy 
domy na cyklus hodinových koncertů pod širým nebem. 
• 3. 10. – Duo per due (L. van Beethoven, W. A. Mozart)

Neděle 3. 10.
Oslava Mezinárodního dne zvířat a křest Lexikonu  
zvířat od A do Z
Můžete se zapojit do výroby enrichmentových dárků pro 
naše  zvířata v prostorách rezervace Bororo či být svědky 
speciálních komentovaných setkání u vybraných druhů  
zvířat, kterým budou tyto dárky předány enrichmentové.

Sobota 9. 10.
Zooškola pro dospělé
Zooškola na téma Zbavte se fobií.

Neděle 10. 10. • 10.00 – 16.00
Den chovatelů želv ve Vzdělávacím centru
Tradiční cyklus přednášek a chovatelská poradna (manželé 
Valenští). Program dne bude doplněn v návaznosti na  
aktuální situaci.
Program přednáškového cyklu:
•   9.30 Michal Barták, Klub chovatelov korytnačiek,  

Slovensko: Chov a rozmnožení želvy paprsčité Geochelone 
radiata

•   10.30 Nataša a Petr Velenští: Želvy pavilonu Čambal
•   11.30 Různí členové Klubu chovatelů želv: Cesty za žel-

vami v přírodě v čase Covidu
•   12.30 – 14.30 Přestávka
•   13.00 Komentované setkání v Pavilonu velkých želv
•   14.00 Komentované setkání v Pavilonu šelem a plazů
•   14.45 Manželé Velenští: Opět na Korfu
•   15.15 Manželé Velenští: Co nového u želv na Galapágách 

a na Seychellách

Sobota 16. 10. • 9.15
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků v otevřeném Vzdělávacím centru
Workshop určený pro širší návštěvnickou veřejnost.  
Na workshop je nutné se předem přihlásit na e-mailu 
lavicka@zoopraha.cz.
Program: Krátké seznámení s konceptem enrichmentu 
a druhem, pro který se bude enrichment vyrábět, tvoření 
(cca. 1,5 hod.).

Čtvrtek 21. 10. • 17.00
Cesta k novému pavilonu goril
Nenechte si ujít zajímavou přednášku o novém pavilonu 
goril v Zoo Praha ve Vzdělávacím centru. Přednášejícím  
je kurátor chovu savců RNDr. Pavel Brandl, Ph.D. Cena  
přednášky je 50 Kč/osoba (děti do 3 let zdarma). 

Sobota 23. 10.
Gorily v historii, současnosti a budoucnosti Zoo Praha
Poznejte minulost, současnost a budoucnost chovu goril 
v Zoo Praha v proměnách pavilonů a expozic, zvířecích 
osobností a jejich příběhů či chovatelských přístupů. Ohléd-
nutí za chovem ve starých pavilonech, posun v chovu 
a úspěšnému odchovu v současném Pavilonu goril a výhled 
do blízké budoucnosti v nejmodernějším novém Pavilonu 
goril, který chovaným zvířatům i návštěvníkům poskytne 
ten nejvyšší standard. Podrobné seznámení s projektem  
Nového pavilonu goril a s jeho ideovým pozadím.
Připomenutí významných osobností goril v Zoo Praha a je-
jich příběhů. Upozornění na proměny přístupu k chovu goril 
– od jejich krmení, přes stimulaci jejich přirozených projevů 
a mentálních dovedností až po jejich přirozený odchov 
a ochranu v místě jejich přirozeného výskytu. Souhrn toho, 
co Zoo Praha uskutečnila na poli ochrany goril, zejména 
v rámci úspěšného projektu Toulavý autobus.
•   10.00 – 16.00 doprovodný program
•   10.30, 11.30, 12.30 a 13.30 speciální komentovaná  

setkání u goril
•   15.00 komentované předání enrichmentového prvku  

gorilí rodině

Čtvrtek 28. a pátek 29. 10. 
Podzimní prázdniny v Zoo Praha
Oblíbené dýňové hody u vybraných druhů zvířat:

Zooškola
• Čtvrtek 28. 10.
  Zooškola pro děti na téma Krmení je věda, 8–11 let

• Pátek 29. 10.
  Zooškola pro děti na téma Krmení je věda, 12–15 let

• Sobota 30. 10.
  Zooškola pro děti na téma Plazi, 8–11 let

• Neděle 31. 10.
  Zooškola pro děti na téma Plazi, 12–15 let

Bližší informace získáte na tel. 296 112 111,  
pr@zoopraha.cz, www.zoopraha.cz,  
www.facebook.com/zoopraha.
   Kalendář akcí připravila Eva Černá
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Tenis je atraktivní 
sport pro celoži-
votní rekreační 
 aktivitu a Tenisová 
škola Tallent pořádá 
tenisové kroužky 
pro všechny holky 
a kluky ...TAJENKA. 
V malých, bezpeč-
ných skupinkách do 
max. 5 osob se sku-
pinovému tréninku 
dětí věnují déle než 
20 let. Učí i malé lenochy, PC týpky a mobilové závisláky... Kurzy jsou rozděleny na 
dvě pololetí – I. pololetí zahajují od 4. října. Včasné přihlášení vám zajistí 30% slevu 
a půjčení rakety zdarma. Navíc nabízí „covidovou garanci“, kdy odtrénují všechny 
 tréninky, které uhradíte. Tréninky probíhají v ZŠ Klausova a ZŠ Janského. Bližší  
informace a přihlášky na www.tallent.cz, tel. 777 260 262, 603 527 172.

Křížovka pro děti: Tento měsíc jsme si pro vás připravili jednu říjnovou pranostiku:  
Je-li ...TAJENKA, bude leden hodně studený. 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. října 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 ze září:
Křížovka – NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 450 Kč – Markéta Suchá, Praha 5
v hodnotě 300 Kč – Sebastián Štický, Stodůlky

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Terezie Červená, Velká Ohrada
Kryštof Pánek, Nové Butovice
Lenka Vycpálková, Praha 8

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Klaudia Bulavčáková, Praha 5
Michaela Šáchová, Praha 5
Kateřina Teplá, Praha 5

Soutěžní otázky na říjen:
1) Kdy se uskuteční procházka Centrálním parkem pořádaná odborem životního prostředí?
2) Kde najdeme nově zrekonstruované dětské hřiště v N. Butovicích?
3) Jaká akce se uskuteční 22. října ve Spolkovém domě?

Správné odpovědi na zářijové otázky:
1) Cílem organizace InBáze je podpora v orientaci cizinců v českém prostředí a jejich integraci.
2) Ulici pojmenovanou po Ferdinandu Havlíkovi najdete na Velké Ohradě.
3)  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou v pátek 8. a v sobotu 

9. října.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají:  
Zuzana Poláková, Nové Butovice; Eva Hlásná , Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Zářijová tajenka: Pražský Semmering
Výherci: Filip Urban, Velká Ohrada; Petra Hermanová, Praha 5; Jaroslav Malý, Praha 8  
 

Připravila Petra Fořtová

 
Petr Šimek
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

tel.: 312 243 298, 777 928 789 | zajezdy@toprague.cz

Poznejte s námi Evropu

Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz


