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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 MJ.
vyslovilo
1. zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Miroslavy Nekolné ke dni 
23. 11. 2021, z důvodu písemné rezignace, podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění
2. vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Romana Michla ke dni 
29. 11. 2021, následujícího náhradníka téže volební strany a téhož volebního obvodu 
z voleb do zastupitelstva obcí v roce 2018, podle § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění

schválilo
rozbor hospodaření městské části Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2021 a účetní závěrku 
MČ Praha 13 za 1.–3. čtvrtletí 2021

schválilo
rozpočtové provizorium městské části Praha 13 na rok 2022

schválilo
poskytnutí dotace na rok 2022 pro KD Mlejn, z.ú., ve výši 3 250 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vzalo na vědomí
oznámení Mgr. Veroniky Žlebkové o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu  
pro Prahu 5, její mandát tímto zaniká

schválilo
Akční plán rodinné politiky MČ Praha 13 pro období 2021–2024

RADA MČ PRAHA 13 MJ.
schválila
poskytnutí dotace pro TJ Stodůky Praha, z.s., ve výši 49 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

schválila
podání žádosti Základní školy Janského 2189 o poskytnutí dotace v rámci programu 
133 350 – Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání 
dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami – subtitul 133D 351 v rámci 
výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

schválila
smlouvu o dílo s firmou CONEP, s.r.o., se sídlem Za Zastávkou 578/21, Praha 10 – Dolní 
Měcholupy, na základě protokolu hodnotící komise se zprávou o výběru nejvhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem Obnova dětského hřiště při 
ul. Amforová

schválila
poskytnutí dotace pro Czech Photo Centre, s.r.o., ve výši 12 000 Kč
a návrh smlouvy o poskytnutí dotace

vyhlásila
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním 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

souhlasila
s předloženým záměrem EYWA Kulturní a vzdělávací centrum Ovčí hájek a vítá návrh 
na případné využití shromažďovacích prostor (přednáškový sál, flexibilní jednací 
místnosti) pro veřejné účely
  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

V lednu a v únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V měsících leden a únor 2022 nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery.  
Harmonogram na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových  
stránkách www.praha13.cz. Objemný odpad i bioodpad lze v tomto období zdarma 
odevzdávat do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5. 
 Jana Gilíková, vedoucí OŽP

Termíny zasedání zastupitelstva
Plánované termíny zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 na 1. pololetí roku 
2022 jsou středy 2. března a 8. června. Zasedání se budou konat vždy od 10.00 hodin 
v obřadní místnosti v přízemí radnice.  -red-

Odvoz vánočních stromků 
Vánoční stromky můžete až do konce února volně odložit vedle popelnice nebo  
kontejneru na směsný nebo tříděný odpad. 
Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech.  
Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří  
do žádného z kontejnerů, ale do sběrného dvora. -red-

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

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 a milí čtenáři STOPu,
rok utekl jako voda a scházíme se nad prvním z deseti vydání, která vám v roce 2022 
nabídneme. Má sice jen 32 strany, ale věříme, že si v něm každý z vás najde to své. 
Redakční uzávěrka byla poměrně brzy, už 6. prosince, a distribuce začala čtyři dny před 
koncem roku 2021. To znamená, že někteří z vás dostali STOP po vánočních svátcích, jiní 
budou číst tyto řádky až začátkem nového roku. Ať už jste váš zpravodaj otevřeli kdykoli, 
jsme tomu rádi. A co jsme pro vás do lednového čísla připravili? Na straně 5 najdete 
tradiční ohlédnutí starosty Davida Vodrážky za minulým rokem, v Kaleidoskopu si 
můžete například přečíst, jak se pečou vánočky ve FZŠ Mezi Školami. Předem 
upozorňuji, že recept jak na to, byste hledali marně. Žáci byli sice šikovní, ale jsou to 
i pěkní tajnůstkáři . Před sedmnácti lety, přesněji 13. prosince 2004, se v pražské 
zoologické zahradě narodilo první gorilí mládě v historii českých zoologických zahrad – 
Moja. Její narození ještě umocnilo snahu o ochranu goril žijících ve volné přírodě. Nejen 
o tom jsme si povídali s bývalým ošetřovatelem pražské zoo Markem Ždánským. Na 
dvojstraně 22-23 si můžete přečíst článek Tomáše Sousedíka Legendární Slovenská 
strela, ve kterém nás autor seznámí s tímto zcela unikátním železničním motorovým 
vozem, ale také s mnohdy tragickými osudy řady lidí, kteří byli s touto kulturní 
památkou spojeni.
Ani v tomto vydání nechybí pravidelné rubriky, pozvánka na výlet nebo soutěže.
Dovolte mi, abych vám za celou redakci STOPu popřála do nového roku hodně štěstí, lásky, 
pohody a hlavně zdraví.  Eva Černá, šéfredaktorka

Pane starosto, máme za sebou rok 
2021 komplikovaný mnoha omeze-
ními. Která událost je z Vašeho po-
hledu zásadní?
Rok 2021 byl z mého pohledu zá
sadní tím, že jsme si přiznali, že 
covid není otázkou několika mě
síců a musíme se naučit fungovat 
i s určitými omezeními. Pro spo
lečnost je to zkouška demokratic
kého a zároveň zodpovědného ří
zení státu a své názory jsme dali 
najevo v loňských parlamentních 
volbách. V naší městské části se 
voleb účastnilo téměř 70 % oby
vatel, což je pro mne signál, že 
nám opravdu záleží na tom, kam 
naše republika směřuje. Z lokál
ního pohledu jsme se soustředili 
především na rozvoj a investice do 

školství, které se musí aktuálnímu 
dění nejen přizpůsobit, ale přede
vším zajistit kvalitní výuku našim 
dětem. Důležitá je také kultivace 
veřejného prostoru, parků, zeleně, 
sportovišť, abychom měli kde trá
vit volný čas a relaxovat. Neustá
lou pozornost věnujeme péči o se
niory a kompletní sociální oblast. 
Maximálně se snažíme, aby tři
náctka byla i nadále příjemným 
místem k bydlení. Detaily jsou 
shrnuty v článku na straně pět. 

Co nás čeká v novém roce? Jaké 
plánujete zásadní investice?
Bez ohledu na epidemii stále plá
nujeme a připravujeme nové pro
jekty. Jednou z velmi zásadních 
priorit je navýšit parkovací kapa

city. Parkování na území městské 
části Praha 13 patří opravdu 
k palčivým problémům, které 
trápí nejen řidiče, ale i ostatní 
obyvatele městské části. Situace 
se rapidně zhoršuje nejen z dů
vodu výrazně vzrůstajícího počtu 
automobilů, ale také po zavedení 
zón placeného stání v sousedních 
městských částech. Intenzivně 
řešíme navýšení kapacity parko
vacích míst. Koncem roku byla 
zahájena stavba nového P+R par
kovacího domu v Petržílkově 
ulici, který pomůže Novým Bu
tovicím. Zároveň jsme zahájili 
přípravné a projektové práce na 
dalším parkovacím domě, tento
krát na Lukách. V polovině roku 
bude dokončena přístavba Domu 

sociál ních slu
žeb Lukáš, 
kde vznikají 
nové byty pro 
seniory. Kom
pletní rekon
strukce se do
čká také 
skatepark na 
Lužinách 
a věřím, že 
přinese kva
litní prostor 
pro sport 
a volný čas 
mladším ge
neracím. 
Plánů máme 
opravdu 
hodně a dou
fám, že se vše 
podaří reali
zovat. Jsme si 

vědomi faktu, že náklady na 
energie, suroviny a materiály po
rostou. Připravujeme vše tak, aby 
změny co nejméně zasáhly do 
chodu školních zařízení, do pro
vozu domů, které poskytují 
služby seniorům, zdravotnických 
zařízení a mnoha dalších, aby
chom pomohli úroveň všech slu
žeb nejen zachovat, ale přede
vším ji neustále zlepšovat.

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: 10. 1. 2022  Distribuce: 28. 1. – 4. 2. 2022

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

Ve středu 24. listopadu odpoledne proběhlo v obřadní síni radnice fi
nální veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13.

Odborníci na problematiku dopravy představili přítomným pomocí 
prezentace strukturu Plánu udržitelné městské mobility, jeho cíle, důvody 
pořízení a zpracování, milníky analytické části a fakta, která z ní vzešla. 
Byly probrány i souvislosti a návaznosti na nadřazený dokument Polaď 
Prahu, který byl v minulosti zpracován pro hl. m. Prahu. Po shrnutí 
analytické části navazovalo představení návrhové části, tedy vize mobi
lity, strategických cílů, specifických cílů, jednotlivých opatření a typo
vých aktivit k nim přiřazených.

Občané, kteří se veřejného projednání zúčastnili, měli možnost za
pojit se do tvorby zásobníku opatření a mohli vyjádřit svůj názor na to, 
jaký bude mít podle nich opatření dopad na zlepšení udržitelné mo
bility v Praze 13. Do předem připravených formulářů pak seřadili 
 navržená opatření podle důležitosti pro každý dopravní mód od nej
přínosnějšího po nejméně přínosný. Po prezentaci dostali všichni pro
stor pro vyjádření připomínek, podnětů či dodatečné dotazy. 

Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility MČ Praha 13 
se konalo pod záštitou místní Agendy 21. Libor Hakl

Sbírka potravin 2021
V sobotu 20. listopadu opět proběhla po celé České republice Sbírka 
potravin. Je to den solidarity, během něhož je možné pomoci lidem 
v tísni. Nákupem v supermarketu, který je do sbírky zapojen, lze 
přímo na místě do sbírky věnovat část nákupu. 

Městská část Praha 13 se jako odběratelská organizace do této 
sbírky zapojila již potřetí. Naše dobrovolníky jste mohli potkat  
v Kauflandu v ulici Pod Hranicí. V průběhu dne převzali 1 205 kg  
trvanlivých potravin a drogistického zboží. Vše zůstává v Praze 13 
a bude rozděleno mezi nízkopříjmovou skupinu obyvatel. 

Všem, kteří se do Sbírky potravin 2021 zapojili, děkujeme. -red-

My Tři králové jdeme k vám...
Po celé republice probíhá každým rokem na za
čátku ledna Tříkrálová sbírka. Momentálně není 
jasné, zda letos budou moci Tři králové vyrazit do 
ulic a popřát všechno nejlepší do nového roku. 
Proto bychom rádi všem obyvatelům Prahy 13  
popřáli štěstí a zdraví prostřednictvím STOPu.

Pokud Tři krále v ulicích nepotkáte, můžete od 1. do 16. ledna přispět:
• platbou přes QR kód
• přes účet 66008822/0800, variabilní symbol 777910027
•  do kasičky v Komunitním centru sv. Prokopa v pracovní dny  

od 10 do 16 hodin (hotově i kartou)
• do kasičky v řeznictví Masology (ul. Seydlerova 5)

Prostředky vybrané díky Tříkrálové sbírce budou použity v rámci 
Prahy 13 a to na podporu rodin v nouzi, na zakoupení polohovací po
stele pro nemocné a umírající a na podporu Poradny pro pečující.

Všem dárcům ze srdce děkujeme – jen díky vám můžeme pomáhat!
 Farní charita Stodůlky

Obálka, která mezi občany již 
zdomácněla
Již od prosince 2019 se na radnici zdarma vydává Seniorská obálka 
Prahy 13 a to všem, kdo o ní projeví zájem. Jedná se o jednoduchý 
 papírový formulář s důležitými údaji o zdravotním stavu, který může 
zachránit i život. Je určena především seniorům, kteří žijí osamoceně, 
všem osobám se zdravotním postižením, rodičům samoživitelům i ci
zincům. Obálka se umisťuje na dvě domluvená místa – na lednici nebo 
na vnitřní stranu vchodových dveří. O Seniorské obálce jsou informo
váni záchranáři, policisté a hasiči. 

Nyní představujeme novinku – Seniorskou obálku mini, která je 
 „kapesní“ verzí základní Seniorské obálky. Na radnici ji vydáváme 
symbolicky od 3. prosince, který je Mezinárodním dnem zdravotně 
postižených. Obě varianty můžete získat v kanceláři č. 517 ve 4. patře 
u radní Anety Ečekové Maršálové, případně v kanceláři č. 540. Kon
takt: tel. 235 011 615, 776 246 938, marsalovaa@praha13.cz.

Nad projektem převzali záštitu starosta David Vodrážka a radní 
Aneta Ečeková Maršálová. -red-

INFORMACE Z RADNICE
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TÉMA STOPU

Vážení spoluobčané, 
při psaní tohoto článku si vždy uvědomím, jak rychle čas plyne. Není 
to tak dávno, co jsem se na tomto místě zamýšlel nad plány na rok 
2021. A teď už se za tímto rokem ohlížíme. Jaký tedy byl rok 2021? 
Celý se bohužel opět nesl na covidové vlně a všichni jsme se v soukro
mém i profesním životě potýkali s různými omezeními a opatřeními. 
Úřad naší městské části své služby klientům a obyvatelům poskytoval 
v plné míře a podařilo se mnoho skvělých projektů.

Školství
Jednou ze zásadních priorit je podpora a maximální rozvoj školství na 
území naší Prahy 13. I přes fakt, že školy a školky celý rok čelily růz
ným opatřením a omezením, řešily distanční výuku, karantény a v ne
poslední řadě i zvýšené nároky na personál, podařilo se mnoho 
skvělých akcí. V rámci hospodárného přístupu k energiím a s ohledem 
na zdraví nejen žáků jsme pokračovali v plošné výměně osvětlovacích 
těles za kvalitnější a úspornější. Kompletní výměna proběhla v Zá
kladní škole Klausova a také v pěti mateřských školách. Zahájena byla 
i kompletní rekonstrukce hřiště a běžecké dráhy při Fakultní základní 
škole Mezi Školami. V Základní škole Trávníčkova a Základní škole 
Kuncova jsme zahájili ve 24 učebnách výměnu vnitřního mobiliáře. 
V plné míře se daří realizovat program Trenéři ve škole a to ve všech 
10 základních školách. Profesionální trenéři se věnují dětem v rámci 
výuky a věříme, že jim tak pomohou nejen jejich cenné rady, ale že si 
děti především osvojí zdravé pohybové návyky. V době letních prázd
nin se uskutečnila série 10 EDU kempů, které se dětem snažily po
moci přes léto dohnat zábavnou formou učivo. Velké poděkování patří 
Domu dětí a mládeže Stodůlky, který celou akci koordinoval a také 
všem zaměstnancům škol, kteří se dětem přes léto věnovali. V DDM 
se navíc podařilo vybudovat nová polytechnická hnízda, tedy dvě spe
cializované učebny zaměřené na rozvoj manuální zručnosti dětí a také 
na podporu jejich schopnosti programovat moderní stroje. Obě jsou 
hojně využívány především pro doplnění výuky na druhém stupni zá
kladních škol.

Veřejný prostor
Péče o veřejný prostor je velmi zásadní činností městské části. Sou
středíme se především na revitalizace vnitrobloků, úpravu parků 
a dětských hřišť. Loni byla dokončena dlouhodobá revitalizace 

vnitrobloku Fingerova, kde od roku 2018 probíhaly ve třech etapách 
rozsáhlé úpravy. Zrekonstruováno bylo dětské hřiště a jeho okolí, ná
sledovalo nové sportovní hřiště a nakonec prošlo revitalizací okolí 
Fakultní základní školy prof. Otokara Chlupa. Podobnou revitalizací 
prochází vnitroblok Blattného. V minulém roce zde bylo kompletně 
zrekonstruováno dětské hřiště pro nejmenší. Další nové dětské hřiště 
se nachází na louce mezi ulicemi K Hájům a Za Mototechnou. Roz
sáhlou úpravou prošel park u OC Lužiny včetně opravy fontány. Re
novace se dočkala také fontána u Základní školy Brdičkova. Jedná se 
o dominantní umělecké dílo z 80. let 20. století se skleněnou mozai
kou, které si vyžádalo náročnou technologickou i restaurační úpravu. 
Zahájena byla rekonstrukce skateparku Lužiny, první fáze by měla 
být dokončena na podzim roku 2022. Začaly také práce na úpravě 
parčíku Tlumačovská „U dvojčat“, který jsme nedávno převzali do 
správy. Speciální proměnou prochází také alej podél historické cesty 
z Krtně k Chabům. Díky spolupráci s nadací Jistota byly podél cesty 
vysazeny ovocné stromy, příští rok budou dokončeny krajinné úpravy, 
které zahrnují také výsadby keřů, úpravu cesty, mobiliář, informační 
tabule, fitness prvky a edukativní prvky pro malé návštěvníky. Roz
sáhlou opravou prošlo i spojovací schodiště přes tubus metra v blíz
kosti stanice metra Lužiny. Stav schodiště si vyžádal opravy povrchu 
i části svislé konstrukce. Nainstalováno bylo nové ocelové zábradlí 
a po úpravách povrchu získalo originální vzhled – grafitti inspirované 
zelení.

Intenzivně řešíme i navýšení kapacity parkovacích míst. Koncem 
roku byla zahájena stavba nového P+R parkovacího domu v Petržíl
kově ulici, který pomůže Novým Butovicím. Zároveň jsme zahájili 
přípravné a projektové práce na dalším parkovacím domě, tentokrát 
na Lukách. 

Sociální oblast
Sociální služby městské části se soustředí především na péči o seniory, 
rodinnou politiku a péči o děti. Ve všech těchto oblastech se městská 
část v rámci dotačních projektů aktivně věnuje preventivním a osvěto
vým činnostem. Denní péči o seniory zajišťuje především Středisko 
sociálních služeb Prahy 13 a Dům pro seniory Zity Kabátové. Kvůli 
covidovým opatřením se obě zařízení potýkají s komplikovanými pro
vozními podmínkami, a proto jsme je pravidelně zásobovali ochran
nými pomůckami, ať už to byly zásoby dezinfekce nebo tisíce 
respirátorů pro zjednodušení každodenní rutiny. V areálu Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 kontinuálně probíhá přístavba nového 
čtyřpodlažního objektu. Vznikne zde nový prostor pro 10 malomet
rážních bytů určených pro seniory vyžadující pečovatelské a jiné so
ciální služby. V současné době je dokončena hrubá stavba, termín 
dokončení je plánován na polovinu roku 2022. Pro  širokou veřejnost 
se opět uskutečnil Den zdraví, velký ohlas si získal také projekt Děti 
kreslí seniorům. Nedílnou součástí činnosti úřadu je prevence riziko
vého chování a veřejné solidární projekty. Opět jsme se zapojili do 
Sbírky potravin, podpořili jsme Den proti rakovině, Den bez aut 
a mnoho dalších projektů.

Za svou činnost získal Úřad městské části Praha 13 Národní cenu 
kvality 2020 a také ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2021.

 David Vodrážka, starosta MČ Praha 13

Přírodovědná zahrada ZŠ Kuncova

Dokončená revitalizace vnitrobloku Fingerova

Den zdraví 2021
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V prostorách radnice probíhá vý
stava nejhezčích PF 2022, které 
vyrobily děti ze všech deseti zá
kladních škol Prahy 13. Soutěž 
o nejhezčí přání vyhlásila radnice 
spolu s místní Agendou 21 
v době, kdy byly školy zavřené 
s cílem podpořit děti na distanční 
výuce v kreativní činnosti. Během 
několika týdnů se na radnici vrá
tily stovky PF, které se hodnotily 
podle věkových kategorií. Zú
častnit se mohli všichni žáci prv
ního i druhého stupně. Oceněno 
bylo celkem 40 tvůrců, kteří zís
kali hodnotné ceny. Mimo hlavní 
ceny byly oceněny děti i cenou 

Starostova vánočka netradičně
Soutěž v pletení vánoček probíhá ve FZŠ Mezi Školami již od roku 
2005. Letos tomu ale muselo být opět jinak. Všichni se nejprve sešli 
ve školní jídelně, kde jim byla zopakována pravidla. Na vše osobně 
dohlížel ředitel školy Petr Kubička. Soutěžící mohli přijít kreativně 
oblečení, což někteří využili. Na dětech bylo vidět, jak se snažily své 

výtvory vyzdobit, aby právě ten jejich vyhrál. Upečené žákovské vá
nočky ohodnotili žáci 1. stupně. Vítěze vybírali z patnácti vánoček. 
První tři místa obsadily vánočky týmů z 8.B, 7.B a 8.C. Sponzory  
letošní Starostovy vánočky byli Přátelé FZŠ Mezi Školami, z.s.,  
a Pekárna u Vrbských v Rudné u Prahy. 

„Soutěž se už loni nemohla uskutečnit v tradiční podobě, kdy jsme  
i my, tedy vedení radnice, pletli a pekli vánočky s dětmi přímo ve 
škole. Tradici ale chceme zachovat. Děkuji řediteli školy, že ji udržuje  
i v této době a děkuji i dětem, které mi jednu skvělou vánočku pře
daly,“ řekl starosta David Vodrážka.  Lucie Steinerová

Vánoční stromečky do všech školek
Tradiční předání vánočních stromečků do všech 23 mateřských ško
lek, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 13, se uskutečnilo i le
tos. Přibližně metrové živé smrčky, které se následně stanou trvalou 
součástí školních zahrad, si předškoláci zkrášlí vlastnoručně vyrobe
nými ozdobami. 

„Dlouholetou tra
dici předání živých 
stromků do všech 
mateřských školek 
jsme samozřejmě  
dodrželi i tento rok  
a věřím, že i letošní  
advent přinese do 
školek příjemně strá
vený čas nejen všem 
dětem, ale i zaměst
nancům. Letos při 
této příležitosti děkuji obzvláště všem pedagogickým i nepedagogic
kým pracovníkům našich školek, kteří se ve značně složité době plné 
nejrůznějších opatření pečlivě starali a starají o naše nejmenší děti,“ 
zdůraznil starosta David Vodrážka. 

„Živé stromky do mateřských školek předáváme již několik let  
a jsem ráda, že se dětem tato předvánoční akce skutečně líbí. Vážíme 
si nejen tradic, ale i přírody, a právě proto do školek přivážíme živé 
stromky připravené rovnou na zasazení. V některých školkách rostou 
na zahradách smrčky z minulých Vánoc a u dětí se tak nenásilně  
vytváří pozitivní vztah k přírodě. Během příštího týdne si stromečky 
ozdobí a moc se těším na fotografie, které nám paní učitelky pošlou,“ 
dodala místostarostka Marcela Plesníková. Lucie Steinerová

starosty, místostarostů a radních.
Děkujeme všem školákům, kteří se do soutěže zapojily, novoro

čenky jsou v atriu radnice vystaveny do 7. ledna. Lucie Steinerová

Výstava nejlepších PF 2022

Alex Hrubý, I. stupeň

Gilbert Friedman, II. stupeň
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Děti z třináctky mají 
polytechnická hnízda
Městská část Praha 13 revitalizovala část prostor Domu dětí a mlá
deže Stodůlky, kde vznikla dvě polytechnická hnízda. Jedná se o dvě 
speciálně vybavené učebny jak pro školní třídy, tak zájmové odpolední 
aktivity. Projekt je realizován ve spolupráci s hlavním městem Prahou 
a Hospodářskou komorou hl. m. Prahy. Praha 13 přispěla částkou pře
vyšující půl milionu korun.

Školy z naší městské části tak mají v domě dětí k dispozici speciali
zované prostory vybavené nejmodernějšími nástroji. Jde o špičkově 
zařízenou dílnu  
a kybernetickou  
laboratoř.  
Při současných 
karanténách  
a po loňských 
lockdownech 
není jednoduché 
děti motivovat, 
zaujmout a na
bídnout jim čin
nost, kde uvidí 
výsledky své 
práce. Sdílené 
polytechnické učebny nabízejí moderní klasické dílenské vybavení 
včetně materiálu, ale i pracoviště vybavená interaktivními tabulemi, 
počítači, tablety, 3D tiskárnami, uzpůsobenými výuce mechaniky či 
robotiky pomocí robotických stavebnic.  Lucie Steinerová

Základní kámen parkovacího 
domu v Nových Butovicích
Slavnostní poklepání na základní kámen 7. prosince odstartovalo 
stavbu nového parkovacího domu P+R Nové Butovice v Praze 13 
v Petržílkově ulici. Po jeho dokončení, které je plánováno na jaro  
roku 2023, zde vznikne celkem 379 parkovacích stání. Téměř polovina 
bude do budoucna sloužit rezidentům, kteří dlouhodobě trpí nedo
statkem možností parkování ve svém okolí. Druhá polovina je určena 
jako P+R. Samozřejmostí zde budou místa vyhrazená pro invalidy, 
osm stání pro motorky a cyklostojany.

„Nový parkovací dům přinese parkovací místa rezidentům a to je 
stěžejní přínos. Věřím, že také pomůže řešit složitou situaci s parková
ním u metra Nové Butovice, kam míří mnoho dojíždějících z okolí.  
Je ale nutné celou problematiku řešit komplexně, posílit parkovací ka
pacity dalších částí Prahy 13 i nejbližšího okolí,“ řekl starosta David 
Vodrážka. 

Investorem celé stavby je Magistrát hlavního města Prahy. Ukon
čení stavby, kolaudace, uvedení do provozu a předání do správy 

Technické správě komunikací, a.s., je plánováno do poloviny roku 2023. 
Náklady na vybudování parkovacího objektu jsou 292,7 milionů ko
run bez DPH.  Lucie Steinerová

Poděkování klubům seniorů
Letošní vánoční setkání se zástupci třinácti klubů seniorů, které na 
třináctce působí, proběhlo bohužel v omezeném režimu. Senioři ov
šem o své dárky nepřišli. Starosta všem předal poukazy do plaveckého 
bazénu a drobné pozornosti. Kluby seniorů jsou v naší městské části 
velmi aktivní a i díky nim se mohou dříve narození jednoduše zapojit 
do mnoha činností – od cvičení, společných výletů, zájmových činností 
až po výuku angličtiny. Všechny tyto aktivity mají plnou podporu 
vedení radnice. Zástupcům zařízení, která se o seniory denně starají 
– Střediska sociálních služeb Prahy 13 a Domu pro seniory Zity 
Kabátové – předal starosta David Vodrážka spolu s radní Anetou Eče
kovou Maršálovou závěrem setkání stovky respirátorů a popřáli všem 
především pevné zdraví, dobrou náladu a příjemně strávené Vánoce.

 Lucie Steinerová
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Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od 
svých dluhů a začněte znovu normálně žít! 

milostiveleto.cz | jakprezitdluhy.cz | clovekvtisni.cz | nedluzimstatu.cz

Neváhejte s podáním žádosti

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená, a to od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Exekutoři 
mohou být zahlceni počtem žádostí, proto neodkládejte vaše rozhodnutí a jednejte hned! 

Jaké podmínky musíte splňovat?

• Máte dluhy za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, dluhy vůči některým 
dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu, dluhy vůči některým  
zdravotním pojišťovnám, za regulační poplatky v některých nemocnicích, 
nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. 

• Vaše dluhy jsou již v exekuci.
• Vaše exekuce je vedena soudním exekutorem.

Jak se můžete zbavit dluhu?

• Stačí zaplatit základní nesplacenou částku, kterou dlužíte (tzv. jistinu), a k tomu  
908 Kč (poplatek + DPH) exekutorovi za ukončení exekuce a budou vám 
odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

• Pošlete exekutorovi doporučený dopis, ve kterém jej požádáte o vyčíslení dosud 
nesplacené jistiny a zároveň jej informujte, že využíváte Milostivé léto.

Za jakých okolností Milostivé léto nelze využít?

• Vaše dluhy jsou vůči soukromým věřitelům. Netýká se tedy půjček, dluhů u telefonních 
operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt.

• Vaše dluhy odkoupil soukromý subjekt.
• Vaše dluhy ještě nejsou v exekuci nebo jste v oddlužení. 
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. 

• Dluhová poradna organizace Člověk v tísni 
+420 770 600 800, jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz

• Bezplatná zelená linka hl. m. Prahy 
+420 800 100 000, info@praha.eu

Nevíte si rady, popř. máte dotazy? Neváhejte se na nás obrátit.

Využijte jedinečnou šanci osvobodit se od 
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Čítanky s nadhledem
Když jsem začala vytvářet čítanky zaměřené na tvůrčí psaní, měla jsem 
před sebou vidinu příjemně strávených hodin českého jazyka. Děti mě 
ale nikdy nepřestanou udivovat svou úžasnou představivostí, díky níž 
se můžu přenášet do kouzelných míst bezpečně ukrytých v jejich jindy 
uzavřených myslích před seriózním světem dospělých. Velmi si vážím 
těchto okamžiků a chtěla bych se o magické vstupy do jiných dimenzí 
podělit i se čtenáři časopisu STOP, a to především v této době, kdy 
jsme každý den pod neúnavnou palbou reality. Mrzí mě, že k ukázce 
nemohu připojit i jejich jedinečný přednes, jehož autenticita mě občas 
umí skvěle odrovnat. 

Zde hrdě nabízím aspoň střípek fantazie třídy 7.C ze ZŠ s RVJ 
Bronzová a těším se i s dalšími třídami na zbylé kapitoly mých číta
nek, které nás společně čekají.

Legenda praví, že kdesi hluboko v mořích existuje skála, ve které se 
skrývá portál do jiného světa. Do světa Carminania. Je naprosto odlišný  
od reálného světa. Prý tam žije spousta zajímavých bytostí jako například 
víly, elfové, draci, smiraldové, koi rybičky, žvejkalové a spousta dalších. 
Každý má svůj domeček. Třeba elfové zahradníci bydlí v houbových do-
mečcích, které mají i malinkou zahrádku. Bojovníci bydlí v domcích vytvo-
řených ze skal. Také tu mají domky na stromech a v podzemí. Zjednodu-
šeně si může vybrat každý... Barbora Žáková, 7.C. 

 Nela Stuchliková, učitelka českého jazyka

Jsme díky chytrým telefonům 
chytřejší?
Žáci ZŠ Mládí se pravidelně účastní online hodin s rodilými mluv
čími v rámci projektu, na kterém spolupracuje nakladatelství Pearson 
s BBC. V listopadu se uskutečnila další hodina, tentokrát s názvem  
Do smartphones make us smarter?. 

Dnes si jen těžko můžeme představit náš život bez chytrého tele
fonu. Je to dobrý pomocník nebo skrytý nepřítel, na kterém se stá
váme čím dál závislejší? Tuto a mnoho dalších otázek si během 60 mi
nut kladli účastníci zmíněného projektu – žáci z 10 škol z Polska, 
Maďarska, Ukrajiny, Itálie, Ruska, Řecka a Indonésie. Nechyběla ani 
další česká škola z Duchcova. Za naši školu se zúčastnili žáci 9.B. 

Díky současným technickým možnostem mohli všichni žáci bez
prostředně reagovat na kladené otázky, hodnotit videa a vyjadřovat své 
názory. Měli příležitost se přesvědčit, že rozdíly mezi způsoby využití 
chytrých telefonů se zase tak moc neliší. I v polské škole je používání 
mobilů zakázáno, stejně jako v té naší. I u nich učitelé dovolují žákům 
používat mobily v hodinách, pokud jsou využívány k účelům výuky.

Po skončení hodiny jsme dostali za úkol provést šetření, na jehož 
základě žáci natočí video a seznámí ostatní školy s tím, jak a proč žáci 
používají mobily, kolik hodin tráví před obrazovkou a zda jsou díky 
chytrým telefonům chytřejší.

Je potěšující, že naši účastníci neměli problém rozumět anglickému 
vyučujícímu i žákům z jiných zemí, byli schopni formulovat své ná
zory a aktivně se zapojovat do jednotlivých činností. Doufejme, že je 
zájem o studium cizích jazyků bude provázet po celý život.

 Doubravka Matulová, vyučující Aj

Jak posvítit Ježíškovi na cestu
Koncem listopadu se žáci 3.B ZŠ Mohylová začali připravovat na 
nadcházející advent. V rámci projektu Vánoce si připomněli, jaké 
svátky v tento čas přicházejí, jak se na ně lidé v minulosti i současnosti 
připravují a jakými činnostmi si krátí „těšení se na Ježíška“. Nezůstalo 
jen u vyprávění a práce s textem, ale nazdobili si i adventní věnce 
a světýlka, která mohou Ježíškovi svítit na cestu a vyrobili si svíčky  
ze včelího vosku. Při návštěvě školní vánoční kavárny si ještě ozdobili 
perníčky. Petra Jiránková

Dvě šance budou i on-line
Koncem listopadu proběhl ve FZŠ Trávníčkova zábavný program   
pro děti Dvě šance v Trávě. Šestnácti workshopů z oblasti robotiky se 
zúčastnilo téměř šedesát dětí. Nyní pro vás připravujeme workshopy 
online! Děti si mohou vyzkoušet, jak se programují jednoduché  
i složitější 2D a 3D hry, jak se tvoří modely, než se vytisknou na 3D 
tiskárně, nebo na jakém principu funguje počítač...? TIB na leden  
připravilo nálož online workshopů. Více na www.tib.cz. Zuzana Kocíková



LEDEN 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22710

Hledáme posily do našeho týmu
DDM Stodůlky hledá do svého týmu další lektory, pomocné lektory, 
asistenty a táborové vedoucí do různých oblastí své činnosti. Aktuální 
nabídku volných pracovních pozic včetně požadavků a podmínek na
jdete na webu v sekci „Kariéra v DDM“ či můžete přímo kontaktovat 
Ludmilu Cenovovou (l.cenovova@ddmstodulky.cz). Marie Haklová

Kurz jógy pro začátečníky
Jógové studio Peace Yoga, které se nachází přímo na metru B Hůrka, 
otevírá od ledna nový kurz pro (věčné) začátečníky. Je určen těm,  
kteří chtějí začít s jógou nebo již na pár lekcích byli, ale stále se cítí 
jako jógoví začátečníci. Kurz je vypsán na deset týdnů od 6. ledna  
do 10. března, bude probíhat každý čtvrtek od 18.00 a povede ho  
lektorka Eva Fousová.

Jógové studio vysílá lekce online i v době, kdy můžete lekce  
navštěvovat osobně. 

Můžete se na ně připojit přes https://peaceyoga.isportsystem.cz/. 
Více na info@peaceyoga.cz, www.peaceyoga.cz nebo na Facebooku  
a Instagramu @peaceyogastudiohurka. Petra Kubrová

Kvalitní předškolní příprava
Workshop na téma Předškolní příprava, který se v rámci MAP III   
v polovině listopadu uskutečnil v MŠ Ovčí hájek, byl určen rodičům 
předškoláčků a dalším zájemcům z řad široké veřejnosti. V první části 
se přítomným dostalo informací o oblastech, které je třeba u předško
láků rozvíjet, aby byl jejich přechod do první třídy co nejhladší. Lek
torky, speciální pedagožka a psycholožka, doporučily osvědčené 
pracovní materiály a daly konkrétní tipy, jak s dětmi pracovat. Po
drobně popsaly, jak vypadá optimální školní zralost, co je indikací  
k odkladu školní docházky. V závěru pak zodpověděly dotazy přítom
ných. Vysoká účast napověděla, že tato problematika trápí celou řadu 
rodičů i pedagogů, proto jsme připraveni nabídnout zájemcům další 
setkání. Marcela Fuglíková

Letem světem za vánočními zvyky 
Celý prosinec se mohl u 24 zasta
vení Adventního kalendáře na plotě 
DDM Stodůlky každý kolemjdoucí 
seznámit s některými zajímavými  
i třeba podivnými vánočními tradi
cemi a zvyky v různých zemích 
světa. Všechny obrázky dětí můžete 
zhlédnout v Galerii online na 
www.ddmstodulky.cz. Akce pro
běhla v rámci projektu Společná  
adresa – Praha 13 zaměřeného  
na integraci cizinců za finanční 
podpory Ministerstva vnitra ČR  
a MČ Praha 13.            Zdeňka Hiřmanová

Mládež a Středisko výcviku 
vodicích psů – toto spojení funguje
Asi každý si při vyslovení „Středisko výcviku vodicích psů“ představí 
psy v postroji a jejich cvičitelky. Málokdo však ví, že nedílnou a pod
statnou součástí naší práce je také sociální služba pro naše klienty  
a také osvětová práce s dětmi, mládeží a veřejností.

Kromě jiných škol nás na podzim roku 2021 navštívili studenti 
Gymnázia Jaroslava Heyrovského. A nebylo to poprvé. S gymnáziem 
máme dlouholetou spolupráci a každý rok k nám zavítá jedna ze tříd. 
Tentokrát jsme mohli mezi našimi čtyřnohými svěřenci přivítat žáky 
sekundy B. Důvodem návštěvy  nebylo jen seznámení se s prací stře
diska, ale také předání finančního příspěvku, který studenti získali 
sběrem papíru, za což jim patří náš velký dík. 

My jsme pro ně na oplátku ve Středisku výcviku vodicích psů v Ji
nonicích připravili krátký program. Samozřejmě pár slov o naší práci 
studenti vydrželi, ale řekla bych, že větší úspěch měli naši pejsci, 
ukázky výcviku i praktické zkoušky, ve kterých se mohli vcítit do role 
vodicího psa a převzít odpovědnost za svého kamaráda s klapkami  
na očích. Studenti si mohli také vyzkoušet, jak se hraje hmatové nebo 
sluchové pexeso. Nejen žáci, ale i pan profesor se trochu potrápili  
s rozlišovačem bankovek.

Studentům, profesorům i vedení Gymnázia Jaroslava Heyrovského 
děkujeme za finanční příspěvek i návštěvu a těšíme se na další spolu
práci.  Lenka Kreidlová, vedoucí Střediska výcviku vodicích psů

Zajímavá spolupráce
Základní škola Kuncova navázala během podzimu 2021 úzkou spolu
práci se vzdělávací společností Calliditas, která do škol přináší zají
mavá aktuální témata a moderní technologie. Díky této spolupráci 
téměř všichni žáci druhého stupně absolvovali výukový modul zamě

řený na kyberbezpeč
nost, která je v dnešní 
době obzvláště důle
žitá. Další přednášky, 
probíhající během 
října a listopadu, byly 
věnované kritickému 
myšlení, proměnám 
trhu práce v budouc
nosti, či ochraně ži
votního prostředí. 
Vzdělávací aktivity 
certifikované společ

nosti Calliditas se u žáků i učitelů setkaly s velkým zájmem a pozitiv
ními ohlasy a to nejen díky přátelskému a neformálnímu přístupu 
lektora Pavla Beránka, který je bývalým žákem školy, ale zejména  
díky velké atraktivitě nabízených témat. Celkem bylo zcela zdarma 
odučeno 40 přednášek ve 40 třídách. Příští rok ke stávajícím přednáš
kám přibydou lekce seznamující žáky s umělou inteligencí i rozsáhlejší 
projekt zaměřený na praktické využití virtuální reality ve vzdělávání. 

 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova
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Pošli dobrý skutek dál
Ve FZŠ Brdičkova jsme si v této nelehké době přáli udělat radost ro

dičům i širší veřejnosti a v podobě vá
nočních výrobků je potěšit dobrými 
skutky našich žáků. Jelikož jsme se ne
mohli potkat přímo ve škole, vytvořili 
jsme online nabídku těchto dárků. 
V rámci naší výzvy Pošli dobrý skutek 
dál mohl každý obdarovaný zase při
spět formou peněžního daru, který 
předáme organizaci Dejme dětem 

šanci. Podařilo se nám vybrat částku 8 500 Kč, za což všem děkujeme. 
Akce je realizována v rámci Výzvy: 51_FZŠ Brdičkova,  

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001461, Operačního programu Praha – 
pól růstu ČR. Martina Hanslíková

Nebe, peklo, ráj vysílá!
V pátek 3. prosince proběhlo již 2. rokem setkání s Mikulášem, andě
lem i čerty netradičně přes nebeské vysílání, tedy online. Vzhledem 
k epidemiologické situaci se nemohly konat tradiční akce Mikuláš pro 
nejmenší a Čertovské odpoledne, a když nemohou děti za Mikulášem, 
tak předškolní oddělení neváhalo a skrze pekelnou techniku zajistilo, 
aby Mikuláš se svými věrnými parťáky dorazil k dětem. A tak ani 
v tomto roce nebyly děti ochuzeny o tradice a zážitky. Hříšníků bylo 
letos poskrovnu, a tak si každé dítko mohlo u nás v Domečku vyzved
nout krásnou mikulášskou nadílku. 

Za celý tým předškolního oddělení DDM Stodůlky děkujeme Mi
kuláši, andělovi i čertům za jejich velké nasazení, dětem pak za krásné 
říkanky a písničky a rodičům, že se společně s námi „poprali“ s pekel
nou technikou. Poděkování za podporu v rámci Koncepce rodinné 
 politiky patří i MČ Praha 13. Tereza Česáková

Pohádka v knihovně
Naši malí druháčci navštívili koncem listopadu knihovnu na Luži
nách. Děti se byly podívat na interaktivní pohádku O pejskovi a kočičce, 
která je zaujala, takže nadšeně spolupracovaly. Nejvíce se jim líbilo,  
že byly součástí příběhu a zahrály si také na herce a herečky. Navíc se 
seznámily i s prostředím knihovny.   Věra Schreierová, MŠ Pohádka

Nové sportovní třídy  
na Velké Ohradě
Pro školní rok 2022/2023 nabízí ZŠ Janského budoucím „šesťákům“ 
z Prahy 13 možnost studovat v nově otevřené sportovní třídě se zamě
řením na basketbal a všeobecnou sportovní přípravu. Výuku sportov
ních tříd povedou zkušení učitelé tělesné výchovy, kteří jsou i držitelé 
licence na daný sport. Stále trvá nabídka sportovních tříd  zaměřených 
na atletiku. Kontakt: telefonní číslo 603 420 514, email  
j.havlicek@zsjanskeho.cz.   Jan Havlíček, ředitel

Tradiční turnaj veteránů podesáté
Pokud epidemiologická situace dovolí, uskuteční se v sobotu 19. února 
v tělocvičně FZŠ Bronzová 10. ročník Veteránského volejbalového 
turnaje smíšených družstev 4+2. Je určen pro veterány – muže, kteří 
letos dosáhnou minimálně 50 let a ženy 35 let. Přihlášky a dotazy  
zasílejte na matysekj@praha13.cz, více také na tel. 607 613 652.

Podmínky účasti na turnaji se budou řídit aktuálním nařízením Mi
nisterstva zdravotnictví ČR a hygienické stanice. Na vaši účast se těší 
členové volejbalového oddílu Sokola Stodůlky. Historické společné 
foto účastníků je z předkovidového turnaje, kterého se zúčastnili i za
kládající členové volejbalového oddílu Sokola Stodůlky. Jaroslav Matýsek

Žáci mají jednotné školní oblečení
Na počátku školního roku 2021/2022 se řediteli ZŠ Kuncova podařilo 
zajistit pro žáky a žákyně školy ve spolupráci s firmou Schools United 
výrobu školního oblečení v pěti barevných variantách. Jedná se o trika, 
různé typy mikin, tepláky, teplákové soupravy, kraťasy, školní aktovky, 
čepice i školní pomůcky se znakem a logem ZŠ Kuncova. Smyslem je 
posílení školního patriotizmu a pocitu sounáležitosti se ZŠ Kuncova 
volnočasovou školní kolekcí oblečení. Rodiče objednávají věci v pat
řičné velikosti a barvě ve stanoveném časovém rozhraní přímo přes  
eshop firmy. Hotové výrobky obdrželi první žáci školy koncem listo
padu. Další termín objednávek bude zveřejněn na www.zskuncova.org. 
Výrobky si mohou objednat i bývalí žáci školy a její přátelé, sympati
zanti a podporovatelé. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova
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Krásný den do redakce, sice jsem původně mířila 
fotit do centra, ale nakonec se ukázalo, že u nás na 
třináctce je to možná vlastně "pestřejší", než se zdá. 
Škoda nezachytit sníh, i když má v Praze tak po-
míjivý charakter. Ale zase musím ocenit, že to 
s naším vyhřátým městem nevzdává a pravidelně 
se vrací, napsala paní Markéta Machová a my jí 
musíme dát zapravdu. Navíc nás za ujalo neza
měnitelné kouzlo černobílé fotografie.

Na přelomu roku míváme více volných chvil 
a častěji vyrážíme na kratší nebo delší pro
cházky. Mnohdy bereme s sebou i fotoaparát. 
A to je dobře. Do roku 2022 vám přejeme,   
aby vám v tu správnou chvíli nikdy nechyběl. 
Podaříli se i vám udělat zajímavou fotografii 
(v rozlišení alespoň 300 dpi), zašlete nám ji  
na stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. Za 
všechny snímky, které jste nám již poslali nebo 
je teprve pošlete, vám mnohokrát děkujeme.

 Eva Černá

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Taneční soustředění orientálních 
tanečnic
První prosincový víkend proběhlo v DDM Stodůlky soustředění ori
entálních tanečnic ze skupin Belly Amira a Belly Habibi, kterého se 
zúčastnilo přes 30 tanečnic ve věku od 8 let. Cílem byla příprava pro 
nadcházející soutěže v roce 2022. Tanečnice trénovaly choreografie, 
zdobily si kostýmy a v rámci 15. výročí skupiny Belly Habibi si u videí 
zavzpomínaly na předešlé roky. Kamila Batista

Ukrajinský vertep
Klub dětí s odlišným mateřským jazykem při ZŠ Mohylová se v před  
vánoční době inspiroval ukrajinskou tradicí divadelních her o naro
zení Ježíška, které se jmenují vertep, čili jesličky. Pro loutkové předsta
vení vertepu se na Ukrajině používá divadélko se dvěma jevišti nad se
bou. Proto si i žáci takové dvoupatrové loutkové jeviště vytvořili. Aby 
bylo vše dokonalé a autentické, vrhli se i do vyrábění loutek ze špejlí, 
korálků, stužek, krajek a různobarevných látek. Součástí ukrajinského 
vertepu je také velká barevná hvězda s obrázkem Marie a Ježíška, 
která má připomínat betlémskou kometu. Dalším dobrodružstvím  
se pro žáčky z klubu stala tvorba vlastního scénáře divadelní hry, jejíž 
videonahrávkou budou moci potěšit všechny kamarády ze školy.
 Monika Sladomelová

Nové kurzy tanců 
• Kubánská salsa – páry 
Naučíme se základní kroky 
a otočky na energické kubánské 
rytmy. Kurz (pondělí 19.0020.00) 
je určen pro úplné začátečníky, je 
vhodný pro všechny věkové kate
gorie, přihlásit se můžete i bez 
partnera. Tančete v tom, co je vám 
pohodlné, třeba i v teniskách. 
• Latino mix + posilování pro ženy 
Sólo tanec pro ženy (čtvrtek 

19.3020.30). Budeme trénovat jednoduché choreografie a zatančíme 
si salsu, merengue, zouk nebo třeba romantickou bachatu. V závěru 
hodiny posílíme a protáhneme nejen problémové partie. 

Všechny kurzy začínají v týdnu od 10. ledna. Více na webových 
stránkách www.kamilasalsa.cz.  Kamila Batista Tabera

Velký dík za splněná přání
Také letos mohli návštěvníci hypermarketu 
Globus Zličín pomoci dětem z Klokánku 
Hostivice a Dětského domova Nové Stra
šecí. Ve dnech 25. listopadu až 20. prosince 
stačilo přijít ke Stromu splněných přání, vy
brat si kartičku s přáním a předat ji spolu se 
zakoupeným dárkem v informačním centru 
hypermarketu. Velké poděkování zaslouží 
všichni, kteří pomohli těmto dětem zpříjem
nit Vánoce – nejkrásnější svátky roku. Děku
jeme a přejeme vám vše nejlepší v novém 
roce 2022. Miroslava Mathauserová, hypermarket Globus Zličín
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FINANČNÍ PORADNA

Bitcoin a fenomén kryptoměn. Hazard, nebo smysluplná investice?
Asi každý z nás už slyšel o bitcoinu a kryptoměnách jako takových. 
Každý týden média informují o tom, jak si bitcoin vede, o kolik desí
tek procent vzrostla jeho hodnota, nebo jak masivní byl naopak jeho 
propad. S tím, jak se bitcoin a kryptoměny dostávají do povědomí  
široké veřejnosti, roste o tuto oblast také zájem. Řada lidí v bitcoinu 
vidí alternativu k tradičním investičním nástrojům, jako jsou akcie či 
dluhopisy, a neváhají ho kupovat ve velkém. Nezřídka jsou však taková 
rozhodnutí založena na emocích,  
neznalosti či chamtivosti. Z investice 
do bitcoinu se stává hazard. Lze tedy 
vůbec do kryptoměn investovat kon
zervativně a zodpovědně?

Odpověď zní ano. Než se ale podí
váme na to, jak takové investování vy
padá, řekněme si o bitcoinu, který je 
mezi kryptoměnami nejstarší a nejroz
šířenější, alespoň několik základních 
faktů. 

Tím prvním je skutečnost, že bitcoin 
není pouze měna. Kromě toho, že se 
jedná o prostředek směny a první 
funkční virtuální měnu, která vznikla 
mimo státní kontrolu, se jedná o technologii a decentralizovanou po
čítačovou síť. Bitcoin umožňuje převod hodnoty online bez nutnosti 
využívat třetí strany, např. banky či jiné tradiční instituce a to v šifro
vaném a necenzurovaném prostředí. Toto prostředí je navíc značně 
rovnostářské, protože v něm existují pouze dva typy aktérů – těžaři 
neboli úplní klienti sítě, což je několik tisíc lidí na světě, a miliony 
běžných uživatelů. Bitcoinová síť je transparentní a otevřená, protože 
každá transakce se pod specifickým kódem zaznamenává ve sdílené 
účetní knize, tzv. blockchainu.

Specifikem bitcoinu je, že jeho množství je výrazně omezené, takže 
se může jednat o poměrně vzácné aktivum, které může sloužit nejen 
jako platidlo, ale také jako uchovatel hodnoty. V pomyslné DNA bit
coinu je totiž naprogramováno, že může být vytěženo jen 21 milionů 
jednotek této kryptoměny. A v současnosti už je vytěžených bezmála 
19 milionů. Odměna, která náleží těžařům za „objevování“ dalších  
a dalších jednotek, se navíc každé zhruba čtyři roky o polovinu sni

žuje, a tím se také snižuje celková inflace bitcoinu. Zatímco tradičních 
peněz je díky kvalitativnímu uvolňování a úvěrování v oběhu čím dál 
víc, u bitcoinu taková expanze nemůže nastat. Tím se dostáváme  
k důvodům, proč investice do této kryptoměny může dávat smysl.  
Je relativně vzácný, může uchovávat hodnotu, má nízkou korelaci  
k běžným kapitálovým investičním nástrojům (akciím, dluhopisům), 
takže při správném nastavení může přispět k větší stabilitě vašeho  
majetku. Pozitivem bitcoinu je, že slouží jako pojistka pro případ krizí 

a proti „systému“. Pokud ho vlastníte 
napřímo, stát vám ho nemůže zdanit 
ani zabavit – podobně jako zlato. 
Vzhledem ke globálnímu rozvoji ce
lého kryptoodvětví a alternativních 
systémů má bitcoin potenciál zajíma
vého výnosu navzdory jeho aktuálně 
vysokým cenám.

Pochopitelně ale existuje i možnost, 
že se tato kryptoměna neprosadí, a její 
hodnota tak půjde dolů. Mezi další ri
zikové faktory patří již zmíněná vy
soká volatilita, kybernetické hrozby, 
jako je hackerský útok, ztráta vašich 
privátních hesel, nevratnost jednotli

vých transakcí či možnost státní regulace či perzekuce (obchodování  
s kryptoměnami bylo letos zakázáno např. v Číně). 

Velkou nevýhodou bitcoinu, oproti jiným tradičním typům aktiv je, 
že z bitcoinu neplynou žádné průběžné příjmy jako jsou u akcií divi
dendy, u dluhopisů kupony či u nemovitostí nájem. Koupí bitcoinu 
jen a pouze spekulujete na to, že jej od vás v budoucnu koupí někdo 
jiný za více peněz. 

Má tedy cenu se bitcoinem vůbec zabývat? S velkou dávkou opatr
nosti spíše ano. Do tohoto aktiva lze v zásadě investovat konzerva
tivně, pokud nespekulujeme, ale chceme ho držet jako doplněk mno
hem širšího investičního portfolia, pokud ho kupujeme alespoň na pět 
let a netvoří více než 5 % našeho majetku. Kybernetická rizika lze mi
nimalizovat, pokud bitcoin vlastníme napřímo a využíváme k tomu 
hardwarové peněženky. Zda je bitcoin vhodným nástrojem i pro vás, 
se dozvíte u svého finančního poradce.
 Ondřej Marek, Ladislav Zemánek, Stone & belter, ondrej.marek@sbelter.cz

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Výkon versus lidský zájem?
Je doba výkonů, grafů a statistik. Každá firma a spousta jednotlivců  
se snaží dosahovat stále vyšších měřitelných výsledků. Na konci roku 
hodnotíme předcházející pracovní rok a plánujeme ten následující.  
Na základě hodnocení si vytváříme svoje sebevědomí, takže když do
sahujeme vyšších pracovních výsledků, jsme zvenku hodnoceni lépe, 
máme vyšší sociální postavení a může to budit zdání, že máme i my 
sami vyšší hodnotu. Máme ale jen díky vyššímu pracovnímu výkonu 
vyšší hodnotu jako lidi? Máme díky drahému autu jako lidi vyšší hod
notu? Bohužel – velká část tzv. moderní společnosti oceňuje a prefe
ruje produkci – myšlenkovou nebo materiální. Ta je samozřejmě 
nutná pro pokrok lidstva, pro obživu, ekonomiku, rozvoj atd. Hodně 
lidí si uvědomuje, jak moc je důležitý obyčejný lidský kontakt… jen  
ho někdy prostě v rámci toho výkonu nestihneme. Není dostatečně 
materiálně motivovaný.

Úsměv věnovaný třeba i neznámým lidem v našem okolí se změřit 
nedá. Ani za něj nedostaneme prémie od šéfa. Obyčejný pozdrav. Po
držení dveří druhému. Podání spadlé věci. Krátký rozhovor a projev 
zájmu i o lidi, kteří třeba už nejsou prestižně atraktivní. Všichni jsme 
přece lidé. I ti pomalejší, nebohatí, starší, společností prostě méně 
hodnocení, méně výkonově hodnocení. Babička, která loupe jablka  
na štrůdl pro svoje vnoučata, prostě ve výkonovém světě nemůže kon
kurovat vysoce postavenému manažerovi v drahém autě a už nedokáže 
ovládat třeba chytrý telefon. Přesto všichni z nás si uvědomují sílu  
a moudrost Babičky od Boženy Němcové. A ona přece „jen“ vlídně  

a moudře věno
vala svůj čas  
a zájem svým 
vnoučatům.

Zkusme při 
vytváření novo
ročních plánů  
a předsevzetích 
nemyslet jenom 
na výkon, na 
grafy a statis
tiky. Zkusme 
věnovat zájem 
lidem kolem 
sebe a nabízet 
vlídné prostředí i svoji pozornost i těm lidem, kteří nejsou statisticky 
prestižní. Možná dělají i chyby, stejně jako my sami. Možná jim chybí 
vlídný zájem, jako někdy i nám samotným. Někdy obyčejný lidský 
kontakt v nás vytvoří tak příjemný spokojený pocit, jaký by nikdy ne
dokázal ani tisíc drahých aut, grafů a statistik. Nepřeceňujme jen vý
sledky a výkony. V současné době je nejvíce vnějšně oceňovaný měři
telný výkon. A přitom spokojený pocit nám nedokáže dát.

Všem čtenářům časopisu STOP přeji do nového roku 2022 vlídné 
vztahy a zájem od lidí blízkých a možná i (zatím) neznámých.
 Hana Jenčová, klinický psycholog, tel. 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Čertovská stezka
V loňském roce byl sbor stodůleckých hasičů kvůli epidemii covidu 
nucen Mikulášskou nadílku úplně zrušit. Bohužel i v letošním roce 
zmíněnou nadílku, která patří vedle Štědrého dne k nejoblíbenějším 
událostem v roce, ovlivnila covidová opatření. Svátek svatého Mikuláše  

patří k hojně slavenému dni. Je 
předzvěstí Vánoc, pro děti pří
slibem blížící se vánoční na
dílky, ale také časem zpytování 
svědomí, zda byly hodné a mo
hou se těšit na dárky. Do čes
kých domácností zavítal 
Mikuláš až v neděli 5. prosince, 
ale hasiči ze Stodůlek připravili 
Mikuláše už v sobotu. Děti se 
společně s rodiči vydaly na čer
tovskou stezku a plnily různé 
úkoly. Po jejich splnění je Mi
kuláš a anděl obdarovali. Na vše 
dohlížela samozřejmě také 
parta čertů. Stejně jako v před
chozích letech děti dostaly něco 

dobrého, ale až poté, kdy řekly básničku, nebo zazpívaly písničku. 
Nutno dodat, že i letos, ostatně jako pokaždé, odešli čerti s prázdnou.
 Vladimír Kos, SDH Stodůlky

Letošní akce zakončil Mikuláš
Na začátku adventu jsme poprvé rozsvítili nazdobený vánoční stro
mek u horní hasičárny. Ten nám také zpříjemnil atmosféru při miku
lášské nadílce pro děti, která se konala 4. prosince – s ohledem na 
vládní opatření ve venkovních prostorách před hasičárnou. Děti si 
mohly zpestřit čekání na příchod Mikuláše zdobením vánočních per
níčků nebo zhotovením vánoční skleničky a ozdob. Úderem 17. ho
diny mezi děti vtrhli čerti a zlobivé chtěli odnést do pekla. Mikuláš 
s andělem je ale zachránili a po slibu, že budou hodné, si každé dítě 
odneslo balíček s nadílkou.  

Přejeme vám všem do nového roku hodně štěstí, zdraví a rodinné po
hody. O naší činnosti se ze stránek STOPu určitě dozvíte i v příštím 
roce. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Za celé naše obvodní ředitelství přejeme 
všem čtenářům STOPu příjemné prožití 
svátečních dnů a hodně zdraví, pohody 
a štěstí v roce 2022. Velmi rádi bychom 
touto cestou poděkovali občanům Prahy 13 
za tradičně výbornou spolupráci, i když 
chápeme složitost současné situace, která 
těžce dopadá na nás všechny, strážníky ne

vyjímaje. V nadcházejícím roce bude výkon služby směřovat zejména 
na problematiku nepřizpůsobivých občanů bez domova a kriminálně 
závadových osob. Neméně důležitou prioritou pak bude provádění 
nočních preventivních kontrol se zaměřením na pachatele majetkové 
trestné činnosti. Při této příležitosti připomínáme jako vždy důležité 

kontakty na městskou policii. 
Obvodní ředitelství městské policie Praha 13 sídlí v ul. Lýskova 

čp. 1593, Stodůlky. Vaše oznámení lze na obvodním ředitelství uči
nit kdykoli – telefonicky na číslech 222 025 721 a 222 025 722, pří
padně prostřednictvím bezplatné linky tísňového volání 156. Dále je 
možné kontaktovat místní územně odpovědné strážníky v okrskové 
služebně Velká Ohrada, ul. Prusíkova 2577 a okrskové služebně 
Nové Butovice, Sluneční nám. 13 (budova ÚMČ Praha 13).  
Upozorňujeme, že nepřetržitý provoz je zajišťován pouze v budově 
obvodního ředitelství. V nepřítomnosti strážníků na okrskových slu
žebnách proto kontaktujte naše operační středisko. Telefonní čísla 
jsou vždy vyvěšena na vchodových dveřích okrskových služeben.

 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO
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PŘÍBĚH SVATÉHO MIKULÁŠE. Nastal krásný adventní čas, kdy se 
lidé začínají těšit na Vánoce a užívají si tu ojedinělou atmosféru. My 
jsme se první prosincový den vydali s 1.A ZŠ Mohylová do Komunit
ního centra sv. Prokopa, abychom blíže poznali život svatého Miku
láše, který 5. prosince obdarovává děti drobnými dárečky. Díky pouta
vému vyprávění, které bylo doprovázeno velkým obrázkovým lepo 
relem od Mikulášova narození po jeho stáří, se žáci seznámili s jeho 
životem a hodnotami, které ho během života provázely. Po příběhu 
měli žáci možnost vidět mikulášskou čepici neboli Mitru a také hůl. 
Na závěr programu dostali žáci jednoduché úkoly, které se mohou po
kusit během adventu splnit. Jde o pomoc druhému v nouzi či obdaro
vání někoho „pouhým“ úsměvem, aby mu zlepšili den. Někteří úkoly 
nadšeně plnili už při návratu zpět do školy a cesta tak byla  veselejší.
 Zuzana Moravcová

SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI. Ve čtvrtek 11. listopadu přijel  
na školní pozemek FZŠ Trávníčkova Martin na bílém koni. Začal tak 
první ročník Svatomartinských 
slavností. Příchozí, kterých se sešlo 
opravdu hodně, měli možnost 
zhlédnout divadelní představení, 
poslechnout si vystoupení pěvec
kého sboru, ochutnat jablka v medu 
a cukru připravovaná přímo v ohni... 
Proběhlo i několik workshopů pro 
děti i dospělé. Velký úspěch sklidil 
především příjezd opravdových 
koní, který dokreslil kouzelnou at
mosféru. První ročník se vydařil 
a to značí jen jedno – Svatomartin
ské slavnosti se ve FZŠ Trávníčkova 
stanou tradicí, kterou budeme s láskou a rádi každý rok připravovat.
  Ilona Žďárská, zástupce ředitele pro I. stupeň

MIKULÁŠ PŘECE JEN PŘIŠEL. Ve čtvrtek 2. prosince navštívili 
naši Mateřskou školu Pohádka Mikuláš, čert a andílek. Bohužel ani 
letos se nám kvůli nepříznivé epidemiologické situaci nepodařil spo
lečný program s rodiči. Velké poděkování patří všem zaměstnancům 
školky za rychlou improvizaci. Dětem, které se skvěle bavily a odnesly 
si spoustu zážitků, udělali velkou radost. Hlavní zkrátka bylo, že 
 Mikuláš přišel! Věra Schreierová, MŠ Pohádka

SBÍRKA PRO RADOST. Parlament 2. stupně FZŠ prof. Otokara 
Chlupa zorganizoval už podruhé sbírku hraček pro Neuromuskulární 
centrum FN v Motole. Hračky mají nemocným dětem zpříjemnit čas 
na ambulanci i lůžkovém oddělení. Sešlo se velké množství plyšáků, 
stavebnic, drobných hraček i knížek pro batolata, předškoláky i malé 
školáky. Dárcům děkujeme, nemocným přejeme brzké uzdravení.
 Petra Rajtrová

PROSINEC BYL VE ZNAMENÍ 
PŘÍPRAV. Děti ze školní družiny 
ZŠ s RVJ Bronzová měly v prosinci 
spoustu práce s přípravou na Vá
noce. Vyráběly ozdoby, přáníčka, po
vídaly si o podstatě Vánoc, psaly do
pis Ježíškovi... Důležité ale bylo, že 
se dokázaly i zastavit a zaposlouchat 
se do koled nebo zhlédnout malinké 
divadélko, které hráli spolužáci.
 Vendula Tůmová

KRÁSNÁ KAŽDOROČNÍ TRADICE. Třetí prosincový den se v ZŠ 
s RVJ Bronzová konal tradiční Červeno-černo-bílý den. Přišli nás na
vštívit nejen čerti, ale také Mikuláš a andělé. Je to pěkná každoroční 
tradice, na kterou se těší děti i pedagogové. Abychom tuto vzácnou 
návštěvu patřičně přivítali, oblékli jsme se do zmíněných barev a děti 
si přichystaly básničku či písničku. Moc nás tento netradiční den po
těšil. Všem čtenářům STOPu přejeme krásný vánoční čas a pevné 
zdraví. Pavlína Tomsová, zástupkyně ředitelky školy
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STŘÍPKY

„KRÁSNÝ JE VZDUCH“ ANEB 17. LISTOPAD. „Krásný je vzduch, 
krásnější je moře“... Píseň Jaroslava Hutky Náměšť provázela připome
nutí 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a Mezinárodní den stu
dentstva v ZŠ Janského, kde ji společně zazpívali žáci a učitelé u Stro 
mu svobody. Tímto pietním aktem vyvrcholil dějepisný projekt, který 
žáky provedl důležitým obdobím našich moderních dějin. Společně 
jsme si připomněli, že svoboda není něčím samozřejmým a je nutné 
o ni bojovat a přijímat odpovědnost za své činy. Jan Havlíček, ředitel školy

MEDOVÁ SNÍDANĚ. Žáci 3.C ZŠ Bronzová se zúčastnili projektu 
Medové snídaně, který můžeme všem vřele doporučit. Nikdo ani nedu
tal, když pan včelař zaujatě vyprávěl o včelách, jejich životě, o medu, 
jeho výrobě a přínosu pro lidské tělo. Dozvěděli jsme se množství in
formací, které v učebnicích jen tak nenajdeme a mohli jsme se i zeptat 
na to, co nás zaujalo. Nakonec jsme med i ochutnali a musíme uznat, 
že to byla velká lahůdka. Panu včelaři patří velké díky.
 Lucie Vobrová, třídní učitelka

NÁVŠTĚVA  
POLYTECHNICKÉHO 
HNÍZDA. Žáci 8.A  
ZŠ Kuncova navštívili 
v rámci pracovních čin
ností tzv. Polytechnické 
hnízdo v Domě dětí 
a mládeže Stodůlky. Vy
zkoušeli si sestavování 
robota, jeho programo
vání a ovládání. Práce je 
opravdu bavila, takže si 
užili zábavné dopoledne. 
 Pavel Šenk

DŘÍV NEŽ PŘIŠEL JEŽÍŠEK. Žáci ZŠ Janského se důkladně připra
vili už na první adventní neděli. Sešli se při společném Věncování, kdy 
si každý z účastníků vyrobil vlastní adventní věneček ve zvolené ba
revné kombinaci. A protože k adventu neodmyslitelně patří i betlémy, 
dali se dohromady malí umělci z 1.B a 3.A a společně vytvořili betlém, 
kterým vyzdobili chodbu naší školy. A my učitelé jsme mohli jen 
 obdivovat nadšení, tvořivost a šikovné ruce dětí. Věříme, že Ježíšek 
 jejich snahu náležitě ocenil.  Monika Linhartová

DŘEVĚNÁ LOKOMOTIVA. Výroba lokomotivy nám zpestřila jedno 
listopadové odpoledne ve školní družině. Žáci si v kutilské dílně vy
zkoušeli práci se dřevem. Dozvěděli se, kde se dřevo bere a co všechno 

z něj lze vyrobit. Zvláštní důraz byl 
kladen na bezpečnost i ochranné po
můcky používané při práci s nářadím. 
Řezali pilkou, zatloukali hřebíky kla
divem, používali svěrák či vrtačku. 
Pro řadu z nich byla tato činnost roz
víjející kreativitu i jemnou motoriku 
nová a neznámá. Některým šla práce 
hezky od ruky. Svépomocí si žáci vy
robili dřevěnou lokomotivu, kterou  
si mohli vybarvit temperovými bar
vami. S nadšením si odnesli krásné 
a vlastnoručně vyrobené lokomotivy 
domů, aby se pochlubili rodičům.
  Jana Nováková, vychovatelka

PODZIMNÍ ČAS VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Příznivé podzimní počasí 
využily děti z šestého oddělení školní družiny ZŠ s RVJ Bronzová 
především k pobytu venku a k vycházkám spojeným s poznáváním 
a pozorováním přírody, živočichů, ptactva, zkoumáním dna vypuště
ného rybníka, tvořením z přírodnin... Nechyběly ani různé pohybové 
hry, sportovní aktivity a soutěže, hledání malovaných kamínků. Děti  
se věnovaly i týdenním projektům, četbě, vybarvování mandal nebo 
prožitkové a hmatové hře k projektu Život lidí s handicapem, užily si 
i návštěvu svíčkárny spojenou s rukodělnou činností a poznáváním 
zvířat v minizoo. Vychovatelky i děti přejí do roku 2022 všem hodně 
zdraví a více radosti. Jana Francová
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PROJEKT PLNÝ HRANÍ. Žáci 9.A a 9.B z FZŠ Mezi Školami tvo
řili v rámci hodiny anglického jazyka projekty na téma Talent show – 
na čtvrtku, nebo jako prezentace v programu Microsoft PowerPoint. 
Do you like Talent show? Yes, we do. A talent show nejen popsali, ale 
také předvedli. Žáci připravili skvělé jídlo jako kuchaři z MasterChef, 
pouštěly se ukázky z Česko Slovensko má talent, Superstar a dokonce 
se přímo v hodině tančil břišní tanec. Každý předvedl svůj talent. 
Všem děkujeme za krásně připravené projekty, prezentace a bonus – 
chutné jídlo. Daniel Cehula

TRADIČNÍ DEKORACÍ JSOU ADVENTNÍ VĚNCE. Období adventu 
je spojeno nejen se sháněním dárků, ale i s výzdobou našich domovů 
vánočními dekoracemi. Mezi ty tra
diční patří adventní věnce. I proto 
jsme v listopadu věnovali jednu z na
šich pátečních dílen výrobě této oz
doby. Jak se nám to povedlo? Mys
lím, že moc dobře. Chceš si přijít 
vyrobit něco i ty nebo tví kamarádi? 
Sleduj naše internetové stránky, 
Facebook nebo Instagram a ozvi se. 
Členové oddílu Rondel přejí nejen 
všem čtenářům STOPu hezké a ni
čím nerušené vánoční svátky a hodně 
osobní pohody a zdraví v roce 2022.
  Vedoucí oddílu Petr Kubů

VIRTUÁLNĚ V ELEKTRÁRNĚ. V polovině listopadu se 9. ročník ZŠ 
Janského zúčastnil virtuální prohlídky elektráren skupiny ČEZ. Třída 
se online připojila k prohlídce přes GoogleTeams. Přednáška začala 
rozřazením typů elektráren na emisní a bezemisní. Potom nás dva 
moderátoři provedli vnitřkem turbíny ve vodní elektrárně. Vysvětlili 
nám, jak elektrárna funguje. Ukázali nám solární panely i větrné elek
trárny. Dozvěděli jsme se mnoho o jejich chodu, poloze, nebo napří
klad čištění. Měli jsme i prostor na otázky. Na konci celé prohlídky 
zazněla soutěžní otázka, na kterou jako první správně odpověděla 
 Viola Skalická, která získala hodnotnou výhru od firmy ČEZ.
 Ondřej Sležka a Viola Skalická

MODRÝ DEN. Naše ZŠ s RVJ Bronzová se stala členem Schools Uni-
ted a zapojila se tak do projektu Hrdá škola. Prvním pestrým dnem  
byl Den modré barvy. Důvod byl jednoduchý. Chceme, abychom si 
v těchto náročných dnech užili i trošku zábavy a radosti. Žáci i peda
gogové se oblékli do modrého oblečení, nechyběly ani modré účesy či 
laky na nehty. K tomuto dni se připojila i školní jídelna a na žáky čekal 
výborný modrý nápoj. Cílem této akce bylo udělat všední školní dny 
nevšedními a myslím, že se nám to opravdu podařilo.
 Pavlína Tomsová, zástupkyně ředitelky školy

PROMĚNY VODY. Protože už na
staly zimní teploty, napadlo pana uči
tele Milana ukázat dětem z Mateřské 
školy Palouček pokusy s vodou – jak 
se proměňuje, když začne mrznout. 
Nejzajímavější byl pokus s ledovou 
kostkou – krou, která se nepotopila, 
ale zůstala na hladině. Dále si s dětmi 
povídal o koloběhu vody, jejím sku
penství (led, jinovatka, sníh, déšť, 
pára). Upozornil na možná nebezpečí 
spojená se zamrznutím rybníka, ale 
i kaluží... A protože si děti nejsnáze 
zapamatují to, co si samy vyzkouší, 
následovaly další stejně zajímavé po
kusy. Štěpánka Lišková

TĚLESNÁ VÝCHOVA JINAK. Je tady zima a s ní různé zimní hry 
a sporty. Příroda nám zatím ještě moc sněhu nenabídla, ale my na
štěstí máme možnost navštívit zimní stadion Bronzová. A to jsme vy
užili. Po dobu deseti týdnů budou 5.C a 2.C ze ZŠ Klausova trávit 
pravidelně tělesnou výchovu na kluzišti. Někdo je na bruslích úplně 
poprvé, větší část dětí už nějaké zkušenosti má a někteří jsou na brus
lích jako doma. Čím dříve se děti seznámí s různými sporty, tím lépe. 
Všestrannost pohybu je pro ně teď důležitější než úzká specializace.
 Renata Vondráková
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... Vůně Afriky. Proto se sem pořád vra-
cím. Prostě si nemůžu pomoct. Afrika se 
mi dostala pod kůži a žádné fajnové mý-
dlo civilizace ji ze mě zatím nedostalo. 
Sotva vystoupím z letadla a tu vůni  
nasaju do nosu, připadá mi, že svět je 
v pořádku a já v něm mám svoje místo. 
Místo vedle goril. 
Tak začíná nová knížka Gorilí táta v Af-
rice, jejímž spoluautorem je bývalý ošet-
řovatel goril a lidoopů v pražské zoo 
Marek Ždánský. Krátce jsme si s ním po-
vídali nejen o knížce a o Africe, ale také  
o Moje, která se jako první gorilí mládě  
v historii českých zoologických zahrad 

narodila 13. prosince 2004 v pražské zoo. Její narození vzbudilo ojedinělou pozornost  
a ještě umocnilo snahu o ochranu goril žijících ve volné přírodě.

Vím, že jste se nedávno vrátil z Ugandy, takže je určitě na co se ptát. Pojďme  
ale začít vaší druhou knížkou a samozřejmě Mojou, která v prosinci oslavila své 
sedmnáctiny.
Teď jsem tam byl i s dětmi a zase se na mě přišla podívat. Je to ne
uvěřitelné, ale pořád mě poznává, sedne si ke mně... Když se narodil 
zatím jediný její potomek Duni, tak mi ji pokaždé přinesla ukázat. 
Teď už je její dcera stejně velká jako Moja, ale i tak se přijde za má
mou podívat. Vždycky mám fakt velkou radost. Moja má zatím je
nom Duni, ale třeba se to ještě změní. Všechno záleží na koordi  
nátorech chovu. Ta skupina, kde teď žije, je velká. A jsem přesvěd
čený, že je tam spokojená. A víte, kdo byl první čtenář naší nové 
knížky? Byla to právě Moja. Viděla ji ještě dříve, než se dostala na 
pulty knihkupectví. A musím říci, že se tvářila spokojeně. Tak snad 
dobrý . První knížka Gorilí táta vyšla v roce 2003 a byla o zážitcích, 
které jsem měl z pražské zoo. Ta, co vyšla teď, se jmenuje Gorilí táta 
v Africe a jsou to příběhy, které jsem zažil na výpravách, samozřejmě 
i se svými přáteli a známými. Zpracovatelka je Markéta Pilátová, ilu
stroval ji Dan Michálik. Není to jenom o gorilách. Je to o Rwandě, 
Kamerunu, Ugandě nebo Kongu. O zemích, které jsou pro většinu 
lidí velkou neznámou. 
A jaké ty země jsou?
To by bylo na román . Jsou jiné, mnohdy i nebezpečné. Jsou tam 
místa, kam ani nedolehlo 20. století, ale to, co si musíme uvědomit,  
i všude tam žijí lidé. A věřte nebo ne, jsou mnohdy šťastnější než my, 
kteří využíváme všechno, co nám současná doba nabízí. Teď samo

zřejmě nemluvím o velkých městech, ale spíš o malých vesničkách, 
kde to místní obyvatelé vůbec nemají jednoduché. Přesto bychom  
jim někdy mohli to jejich „obyčejné štěstí“ závidět.
S jakými pocity jste se teď vrátil z Ugandy? Jak pokračují projekty nejen  
na záchranu volně žijících živočichů, samozřejmě nejen goril?
Uvedu příklad. Já se zajímám, nebo se zaměřuji na Rwandu, 
Ugandu, Kongo, kde jsou národní parky a žije tam gorila horská. 
Tam přesně pochopili, že jde skloubit ochranu přírody a životní 
úroveň lidí. Takže lidem se vlastně musela dát možnost, jak si vydě
lat, jak se najíst, aniž by museli mít k obědu třeba gorilí maso. 

To se snadno řekne, ale do praxe se to asi uvádí hůř.
To určitě. Ale díky projektům celé řady  
větších i menších organizací se podařilo 
mnohé změnit. 
Uvedete příklad?
Jasně. Třeba když z pytláka uděláte sto
paře. To je jeden z projektů, který podpo
rujeme. Vzpomínáte na známou Dianu 
Fosseyovou, která chodila mezi gorily 
tak dlouho, až ji v podstatě přijaly mezi 
sebe? Tak přesně fungují ti stopaři. Stopař je 
člověk, který vybranou skupinu goril, která se bude habi
tuovat, neboli zvykat si na příchod lidí, připraví na příchod „lid
ského vetřelce“. To trvá dva až tři roky. Představte si, že on každý den 
ráno jde k těm hnízdům, kde gorily den před tím spaly, a pomalu se 
k nim přibližuje, přibližuje a přibližuje. Ze začátku jsou gorily třeba 
daleko, ony ho slyší, cítí a utíkají. Kdo to nezažil, tak neví, že když 
vlezete do pralesa, tak žádné zvíře skoro nevidíte. To, které není zvyklé 
na příchod lidí, tak před vámi uteče. Vidíte nádhernou přírodu, ale 
zvíře ne. Takže ty stopaře, kteří mají celkově nejméně peněz, podpo
rujeme. Neposíláme peníze na účet, to je největší chyba posílat do  
Afriky peníze na účet, protože nikdy nevíte, kde skončí. My tampřije
deme a před nimi dáme do ruky vedoucímu stopařů finanční obnos, 
aby ho mezi ně každý měsíc rozdělil. 
Jak tuto situaci ovlivnili turisté?
Jedna cesta ke gorilám stojí 1 500 dolarů, habituovaných skupin je  
jednadvacet, jedna výprava může mít nejvíc osm lidí, takže osm krát  
1 500, to jsou velké peníze. Něco jde samozřejmě vládě, ale zbytek si 
rozděluje národní park a část dává i místnímu obyvatelstvu. A ti lidé  
si řekli: kácet prales už nebudeme, budeme vyrábět třeba dřevěné 
sošky, ne vyrobené v Číně, děti malují obrázky goril, pořádají různá  
vystoupení... Prostě žijí turizmem a ty gorily už vlastně chránit chtějí. 
A nejen je, ale i prales jako takový a s ním i tisíce jiných zvířat – zkrátka 
přírodu jako celek. Vrátil jsem se spokojený, zatím to vypadá dobře.
Jak se probíhající projekty promítají v počtu volně žijících goril?
Když jsem tam byl v roce 2003 poprvé, tak tam bylo zhruba 450 goril 
horských, teď se to číslo vyhupuje k 1 000 až 1 200, což znamená,  
že se populace zvětšuje. A tak „trošku“ vzniká problém. Prales se,  
i když se přestalo kácet, nezvětšuje, ale populace volně žijících zvířat 
ano. Vidíte prales a hned navazují políčka místních obyvatel. Takže...? 
Tohle je ale na skutečných odbornících. 
Vy se ale podílíte na celé řadě dalších projektů.
Ano, u nás, v Ugandě, Rwandě a v Kongu například podporujeme or
ganizaci Gorilla´s Doctor. To jsou doktoři, kteří se starají o zdraví go
ril. Informace jim podává stopař, který je s gorilami denně v kontaktu, 
když zjistí, že jim něco je, tak ti doktoři zasahují. Něco ale určitě mu
sím zmínit – v Kongu v Kahuzi Biega, což je národní park, kde žije 
gorila východní, nám dokonce ředitel parku nabídl, že za naši pod
poru můžeme právě narozené gorilí mládě pojmenovat. Takže já jsem 
ho pojmenoval, tedy po dohodě. A hádejte jak? Moja. Doufám, že to 
bude kluk, protože by se to mohlo hodit na „výpravy za Mojou“.
Ze začátku našeho povídání jsem použila úvod z vaší knížky, mohl byste teď pou-
žít její závěr?
Určitě. ‚Pokud se nedokážeme postarat o zachování toho, co nám  
z volné přírody ještě zbylo, bude to konec nejen její, ale i náš‘.  Eva Černá
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Za novou rozhlednou a málo  
známou kostnicí
Vydejte se vlakem z Hlavního nádraží do Benešova, kde přestoupíte 
na další vlak, který vás odveze do Vlašimi. Ulicí Jana Masaryka a po
sléze Komenského dojdete na Husovo náměstí s turistickým ukaza
telem. Od něj po zelené projdete na konec města, kde odbočíte do
prava a pokračujete stále po zelené podél Boreckého potoka. Povede 
vás příjemná cesta lesem, na které minete několik rybníků. Dojdete 
do obce Rataje s kaplí sv. Jana Nepomuckého, proti níž je pomník 
padlým v 1. světové válce. Na konci Ratají u křížku odbočuje zelená 
vlevo mezi pole až k lesu, kde uvidíte mimo jiné zastřešenou stu
dánku sv. Anny. Až minete koupaliště, ocitnete se na kraji Trhového 
Štěpánova, kde přejdete koleje. Hned po jejich přejití odbočte mimo 
značku doprava a dojdete k rozsáhlému židovskému hřbitovu, který 
je od roku 1958 chráněnou kulturní památkou. U jeho hlavního 
vchodu je pamětní deska s informacemi o hřbitově. Dochovalo se zde 
okolo 300 náhrobků. Nejvzácnější jsou z dob baroka. Poslední pohřeb 
zde byl v roce 1943. Některé náhrobky sem byly převezeny ze zruše

ného židovského hřbitova 
v Dolních Kralovicích 
včetně nejcennějšího z roku 
1644. V jižní části jsou 
umístěny náhrobky v podobě 
plochých kamenných desek 
s nápisy, v severní části jsou 
rozmístěny mladší pilířové 
náhrobky z hlazených ka
menů stojících na soklech. 
Jedná se o velmi starý židov
ský hřbitov, předpokládaným 
středověkým založením je 
považován za jeden z nej
starších v Čechách. Po pro
hlídce se vraťte na zelenou 
a dojdete na náves obce Ja
vorník k turistickému ukaza
teli, kde opustíte zelenou 

a kolem autobusové zastávky dojdete ke kapličce. Za ní pokračujte 
rovně na křižovatku, kde se dáte doleva k lesu. Širší lesní cestou vy
stoupáte k nové rozhledně Kalamajce na Javornické hůrce ve výšce 
583 metrů n.m. Byla slavnostně otevřena v sobotu 27. 11. 2021. Od 
roku 1931 zde stávala dřevěná rozhledna, která se v roce 1956 zřítila. 
Od roku 2003 svazek obcí Český smaragd usiloval o novou. Byl vy
brán návrh Petra Myslivce. Se stavbou se započalo v květnu 2021. 
Spodní část je řešena z jako masivní konstrukce z monolitického že
lezobetonu a horní část stavby je navržena jako lehká ocelová kon
strukce, která je opláštěná deskami z modřínových prken. Až se do
syta pokocháte pohledem na Podblanicko, sejdete dolů na větší 
křižovatku a zde se dáte doprava, stále dolů až dojdete na zpevněnou 
širokou cestu. Zde doprava až dojdete k rybníku Peklov po levé ruce 

a domům. Této rekreační oblasti se říká Peklo. Na křižovatce, kde 
domy máte vpravo, pokračujte stále rovně po silnici až na hlavní, kde 
zahnete doprava do Zdislavic. Jimi projdete kolem sochy sv. Jana  
Nepomuckého ke kostelu sv. Petra 
a Pavla, kam zajděte.

Proti vchodu do sakristie stojí 
kostnice postavená na místě starší 
márnice v letech 1810–1812. Na vr
cholu plechové (původně šindelové) 
střechy je věžička se znakem lebky 
a dvouramenným křížem. Uvnitř  
je malý oltář obklopený lidskými 
ostatky. Ty patří zejména obětem 
 morové epidemie z roku 1772. Kostel 
sloužil jako farní do odchodu posled
ního kališnického faráře v roce 1624. 
Po vyjití z kostela ho obejděte zleva  
a vyjdete na silnici, kde se dejte do
prava. Na křižovatce s křížkem po
kračujte zase doleva a dojdete k vla
kové zastávce. Nelekněte se, v jak 
žalostném stavu je. Ale opravdu zde vlak staví a doveze vás do Bene
šova, kde přestoupíte na vlak do Prahy. Užijte si tuto procházku ne
obvyklými místy, při níž zdoláte asi 11 km. Doporučuji s sebou mapu 
KČT č. 40 Benešovsko, č. 43 Střední Posázaví.
 KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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TŘINÁCTKA ROK PO ROCE

2015: Nové jméno pro retenční nádrž
Hana Chlumská, učitelka FZŠ Mezi Školami, s převahou vyhrála 
pražské kolo soutěže o nejoblíbenějšího učitele, které se uskutečnilo 
4. února. Stala se tak nositelkou titulu Zlatý Ámos hl. m. Prahy pro 
rok 2015. „Porotu oslovila hlavně její otevřenost a vstřícnost k žákům,“ 
doplnil magazín STOP.

Z podnětu paní Modré, obyvatelky Prahy 13, vyhlásila městská  
část v březnu 2015 anketu na pojmenování horní retenční nádrže 
v Centrálním parku. „V anketě bylo odevzdáno 1 081 hlasů. Nejvyšší  
počet dostalo jméno Stodůlecký 
rybník (183 hlasy), na druhém 
místě skončil Horní rybník 
(170 hlasů) a na třetím 
 Lužinský (153 hlasy),“ uvedl 
zpravodaj. Slavnostní křest 
proběhl 12. září.

Pražská pobočka České as
tronomické společnosti uspo
řádala 20. března v Centrál
ním parku veřejné pozorování 
částečného zatmění Slunce. 
„Návštěvníci mohli jeho průběh 
pozorovat nejrůznějšími typy 
dalekohledů, přes speciální slu-
neční brýle, na videoprojekci 
i pomocí dalších technik, třeba 
odrazem od zrcátka na čtvrtku 
papíru,“ stálo ve STOPu.

Světlý ležák z Pivovaru 
Lužiny zvítězil v minisoutěži ležáků pořádané webovým portálem 
www.pivni.info. „Komise hodnotila celkem devět ležáků, které postou- 
pily ze semif inálových kol. Jedenáctka z Lužin obsadila první místo  
před  Šedivákem z Prahy 8 a Albrechtem z Frýdlantu,“ informoval 
zpravodaj.

Ledové království po česku
Tým české a následně československé reprezentace musel získat ně
kolik titulů mistra Evropy, než se dočkal svého vlastního stadionu 
s umělou ledovou plochou. Rada hlavního města Prahy rozhodla 
15. března 1929 o přidělení pozemku ke stavbě na ostrově Štvanice. 
Tento vltavský ostrov ležící mezi Karlínem a Holešovicemi získal své 
jméno díky tomu, že na něm koncem sedmnáctého století stála dře
věná aréna, ve které byly pořádány 
štvanice psů na zvěř. Ideálnější místo 
pro hokejové štvanice by se tedy 
v Praze jen těžko hledalo. Výstavbou 
stadionu byl pověřený Josef Fuchs, 
známý český architekt, který mimo 
jiné navrhoval i Veletržní palác. 
Stavba pokračovala svižným tem
pem, a tak se zde již 17. ledna 1931 
mohlo v provizorních podmínkách 
uskutečnit utkání LTC Praha  
s Manitoba University Graduates 
z Kanady. Již následující den sehrála 
první mezistátní utkání s Kanaďany 
také československá reprezentace. 
Bezgólovou remízu přiblížil poslu
chačům u rozhlasových přijímačů 
skvělý komentátor Josef Laufer. Ho
kejový svatostánek s první umělou 
ledovou plochou u nás neměl svého času v Evropě obdoby. Chladí
renské zařízení dodané Brněnskými strojírnami bylo schopno vyrobit 
čtyři centimetry silný led během dvou hodin. Odehrála se zde čtyři 
mistrovství světa v letech 1933, 1938,1947 a 1959. Medailovou ra

dost si užívali fanoušci pokaždé, pouze jednou se ale na zdejším klu
zišti udílela trofej pro mistry světa domácí reprezentaci. Stalo se tak 
v roce 1947, a jelikož se jednalo o první mistrovství po válce, zájem 
byl enormní. Zápasy denně sledovalo v přeplněném štvanickém hle
dišti okolo třinácti tisíc diváků, což je kapacita dnešní hokejové 
Tipsport Areny v Holešovicích. Poslední mistrovství se konalo už 

v zastřešeném stadionu. Impozantní 
budova na pražském ostrově byla to
tiž původně otevřená, k jejímu za
krytí došlo až v roce 1956 při mist
rovství světa basketbalu žen. V době 
své největší slávy hostil stadion 
kromě hokejových šampionátů na
příklad i mistrovství světa v kraso
bruslení. Ve druhé polovině dvacá
tého století se začal význam stadionu 
umenšovat tím, jak po celé republice 
vznikaly nové a modernější stadiony. 
Budova pozvolna chátrala a spíše 
než sportovní, měla význam pro vol
nočasové aktivity Pražanů. Ačkoli se 
stala v roce 2000 kulturní památkou, 
byla ponechána zubu času zcela na
pospas. Poslední hřebík do rakve 
přitloukla srpnová povodeň v roce 

2002 a opakovaný posudek uvedl, že spíše než opravit je vhodnější 
stavbu zbourat a tak se také téměř před jedenácti lety stalo. Na mís
tech, kde se psala naše hokejová historie, dnes roste tráva a ve větru 
ševelí o zašlé slávě našeho prvního ledového království. Andrea Říčková

V pondělí 13. dubna byla po téměř třech letech znovu otevřena po
bočka České pošty v Obchodním centru Lužiny. „Obnovení pošty 
velmi vítám a děkuji všem, kdo se na jejím zprovoznění podíleli. Městská 
část s 60 tisíci obyvatel má konečně opět k dispozici čtyři pošty. Pro obyva-
tele Lužin i celé Prahy 13 je to velký přínos,“ uvedl starosta David  
Vodrážka.

Koncem srpna byly ukončeny projekty, které se zabývaly obnovou 
několika lokalit na sídlištích Lužiny a Nové Butovice. „Ve vnit-
robloku Trávníčkova-Fantova byla vysazena nová zeleň, před FZŠ 

Trávníčkova byla položena 
nová dlažba, ve vnitrobloku 
Neustupného vznikla dvě 
nová hřiště a původní hřiště 
ve vnitrobloku Fingerova bylo 
proměněno na venkovní posi-
lovnu,“ napsal STOP.

Makro na Jeremiášově 
ulici otevřelo největší vzdělá
vací centrum s kulinářským 
studiem ve střední Evropě. 
„Akademie je určena zejména 
pro profesionály z oblasti gast-
ronomie a maloobchodu, ale 
nabízí kurzy i pro studenty 
nebo širokou veřejnost. Kuchyň 
poskytuje zázemí až pro 20 li- 
dí,“ informoval zpravodaj.

Začátkem listopadu byla 
symbolicky ukončena revita

lizace rybníka v Třebonicích, která probíhala v tomto a předchozím 
roce. „V první fázi byla provedena opatření, která do budoucna zabrání 
přetékání hráze a zaplavování okolí rybníka. Letošní fáze spočívala přede-
vším v odstranění velkého množství usazených sedimentů a ve zpevnění 
vtoku,“ doplnil STOP. Robert Šimek

STALO SE V LEDNU
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V roce 2021 byla dokončena zdařilá rekonstrukce národní technické 
památky, kterou se před několika lety stala Slovenská strela. Jednou 
z prvních propagačních akcí po opravě byla 8. října 2021 návštěva 
hlavního nádraží v Praze a následná jízda do železničního muzea 
v Lužné u Rakovníka. Trasa vedla naším Prokopským údolím, kde 
na vůz již čekaly filmovací drony České televize. Tyto záběry budou 
součástí dokumentu ČT o záchraně tohoto technického unikátu, 
který režíruje režisér Martin Pátek. 

Je jen málo železničních dopravních prostředků, vlaků a lokomo
tiv, které si vydobyly v bývalém Československu doslova kultovní 
postavení. Slovenská strela se takovým ikonickým vlakem stala prak
ticky okamžitě, přestože do rozpadu Československa v roce 1939 
jezdila na trati Bratislava – Praha jen necelé tři roky. Hlavními dů
vody této popularity byly elegantní aerodynamická karoserie a jízdní 
vlastnosti, vyplývající mimo jiné i z unikátního elektromechanického 
přenosu výkonu. 

Ve třicátých letech minulého století československé státní dráhy 
(ČSD) chtěly v rámci modernizace zavést moderní rychlíkový do
pravní prostředek, který by podstatně zvýšil kvalitu i rychlost cesto
vání po železnici na hlavních rychlíkových trasách. Takovou trasou 
byla především „osa republiky“ Praha – Brno – Bratislava. Proto  
byl vyhlášen tendr s mezinárodní účastí, kterého se mimo jiné zú
častnila i tehdejší renomovaná italská firma Litorino a další. Firma 
Ringhoffer Tatra ovšem postavila silný tým, v jehož čele stál kon
struktér Ing. Hans Ledwinka, zajímavý interiér Slovenské strely měl 
„na svědomí“ renomovaný architekt Vladimír Grégr a unikátní elek
tromechanický přenos výkonu do projektu dodal „moravský Edison“ 
Josef Sousedík (18. prosince 1894 – 15. prosince 1944) ze Vsetína. 
Mimochodem, v roce 2014 byla Josefu Sousedíkovi udělena na ná
vrh starosty  Davida Vodrážky bronzová pamětní medaile Prahy 13 
in memoriam za životní zásluhy celospolečenského významu. 

Československé ministerstvo železnic nakonec zadalo zakázku Tatře 
Kopřivnice, která zněla na „…dva samostatné rychlé motorové vozy 
druhé třídy pro maximální rychlost 130 km/hod.“ Při zkouškách byl 
vyzkoušen jak benzinový, tak i dieselový motor, ale ten se ukázal na
konec jako příliš hlučný.

To, že Ing. Ledwinka jako šéf projektu přizval ke spolupráci na vyře
šení přenosu výkonu známého vsetínského vynálezce a zakladatele 
stejnojmenné elektrotechnické továrny Josefa Sousedíka, nebyla ná
hoda. Sousedík měl už ve dvacátých letech patentován a realizován 
hybridní elektromobil jako jeden z prvních na světě. V publikaci 
„Josef Sousedík – nezapomenutý vynálezce, továrník, politik a vlas
tenec“ z roku 2019 o tom autoři píší: „Pro vlastní pohonnou jed
notku se však (Ledwinka) rozhodl pro spolupráci se skutečným od
borníkem. Na jeho žádost proto vstoupil v roce 1935, pouhý rok 
před zahájením pravidelného provozu Slovenské strely, do kon
strukčního týmu elektrotechnik, vynálezce a konstruktér J. Sousedík, 
který byl pověřen řešením přenosu výkonu Slovenské strely. Souse
dík se tohoto úkolu zhostil s neuvěřitelným entuziasmem a již 
25. února 1936 patentoval pod číslem 57576 princip elektromecha
nického přenosu výkonu, včetně jeho řízení“.

Ministerstvo železnic rozhodlo 17. února 1936 že vozy Slovenské 
strely budou mít višňově červenou barvu se střechou v barvě „sta
rého zlata“. 

Necelé dva měsíce před první pravidelnou jízdou (3. 6. 1936) byla 
provedena zkušební jízda na trati Přerov – Česká Třebová a zde na 
úseku 500 metrů dosáhl jeden z vozů strely rychlosti 148 km/h., což 
byl nový rychlostní rekord na tratích ČSD. Průměrná rychlost na 
zkušebním úseku byla 110 km/h. Doba jízdy na hlavní trase Praha – 
Bratislava (397 km) byla zkrácena na 4 hodiny a 18 minut a tato 
doba až do výstavby současného železničního koridoru nebyla nikdy 
překonána. Dva dny po zkušební jízdě vystavila Tatra Kopřivnice 
fakturu na výrobní čísla obou vozů ve výši 2 036 097,10 Kč. 

Legendární Slovenská strela projela i Prahou 13

Josef Sousedík ve své továrně ve Vsetíně

Bronzovou pamětní medaili Prahy 13 převzal 28. 7. 2014 z rukou starosty Davida 
Vodrážky syn Josefa Sousedíka Tomáš
Bronzovou pamětní medaili Prahy 13 převzal 28. 7. 2014 z rukou starosty Davida 
Vodrážky syn Josefa Sousedíka Tomáš
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Předváděcí veřejná jízda strely proběhla 30. 6. 1936 a zúčastnili se jí 
mimo jiné zástupci ministerstva železnic Koller a Křižík, prezident 
ČSD v Bratislavě Burian, zástupci obchodních komor z Bratislavy, 
Brna a Prahy, prezident Zemědělské rady moravskoslezské Rozkošný,  
primátor Bratislavy Krno, za koncern RinghofferTatra baron 
Ringhoffer, šéfkonstruktér Ledwinka a také vynálezce Josef Sousedík  
(se svojí dcerou Zdenkou, která byla donedávna shodou okolností 
posledním žijícím účastníkem první jízdy) a samozřejmě i pozvaní 
novináři. Jeden vůz vyjel z Prahy a druhý z Bratislavy a v Přerově se 
setkaly. Deník Národní politika o tom pak napsal: „V úterý jela Slo
venská strela, dlouho to oznamovaný a s velkým zájmem očekávaný 
motorový vůz ČSD, první veřejnou zkušební jízdu. Laskavostí mini
sterstva železnic mohli se novináři pražští a bratislavští s vlastní 
zkušeností seznámit s tímto vozem a posoudit jeho vlastnosti. Nuž 
tedy, novináři byli překvapeni a nevycházeli z obdivu k tomuto no
vému železničnímu vozidlu, cele pocházejícímu z materiálů domá
cích a z myšlenek a práce našich lidí. Především má Slovenská strela 
ideálně plynulé rozjíždění a zpomalování, ač má ohromnou akcele
raci. Rychlostní plynulost souvisí s tím, že Slovenská strela má pře
vod síly na soukolí vozu docela nové soustavy, nikde na světě dosud 
nezavedené. Je to tzv. mechanicko – elektrický převod, patent vsetín
ského velkého elektrotechnika, našeho továrníka Josefa Sousedíka...“

Oba vozy strely byly přiděleny do domovského depa Bratislava, 
proto i provozní nápisy v obou vozech byly ve slovenském jazyce.

Dle vzpomínek tehdejšího strojvůdce Slovenské strely Františka 
Pořádka byly za německé okupace oba vozy odstavené na Masary
kově nádraží v Praze, protože nebyl dostatek benzinu. Vyjížděly jen 
příležitostně na trase Praha – Plzeň pro potřeby okupační moci. 
 Gestapo činilo odpovědným českého strojvůdce za hanlivý nápis   
na Hitlera, který se zde objevil. Na konci války jednou týdně přepra
vovala strela z Norimberku do západočeských lázní skupiny americ
kých vojáků ke krátkému oddechu.

Po druhé světové válce byly oba vozy ještě několik let využívány 
k různým účelům, za zmínku stojí, že právě jediný dochovaný vůz 
sloužil také po roce 1945 k jízdám z Prahy do Norimberka, převážel 
tam svědky a podkladové materiály pro mezinárodní norimberský 
soud s válečnými zločinci. Nový totalitní režim po roce 1948 nechal 
jeden vůz strely shořet a ke druhému se také nechovali zrovna še

trně. Po několika diletantských zásazích do interiéru a vyřazení 
z provozu skončil nakonec v tatrováckém muzeu v Kopřivnici, kde 
pod venkovní stříškou pod vlivem povětrnostních vlivů pomalu ko
rodoval. Když byla Slovenská strela prohlášena za národní kulturní 
památku, zúčastnil jsem se reportáže „Reportérů České televize“ 
o katastrofálním stavu této technické památky v Kopřivnici. Naštěstí 
noví čeští majitelé Tatra Trucks měli velký zájem o napravení tohoto 
stavu a požádali zkušeného odborníka Jiřího Střechu, aby připravil 
podklady pro náročné restaurování technické památky. Hlavním do
davatelem prací se stala Českomoravská železniční opravna v Pře
rově, která pracovala na karoserii a podvozku, elektrickou část  
restaurovala MEZOPRAVNA ve Vsetíně, repliky čalouněných se
daček vyrobilo rodinné čalounictví manželů Kupkových v Ostravě 
a spalovací motory repasovala kopřivnická firma Macháč – Motors. 

Zároveň bylo postaveno vedle nádraží v Kopřivnici nové pro
sklené muzeum pro důstojné parkování strely. Slovenská strela zde 
bude i v noci osvětlená a bude na ni vidět i z peronů kopřivnického 
nádraží i z projíždějících vlaků. 

Za zmínku stojí i připomenutí osudů většiny „aktérů“ okolo strely. 
Pro většinu z nich byla třicátá léta minulého století vrcholem jejich 
kariéry, čtyřicátá léta pak byla katastrofou. Baron Ringhoffer byl po 
roce 1945 vydán sovětům a zahynul v internačním táboře Mühlberg 
an der Elbe v prosinci 1946. Architekt Vladimír Grégr byl za svoji 
odbojovou činnost popraven nacisty v únoru 1943 ve věku 40 let, 
Hans Ledwinka byl v červnu 1945 zatčen československými orgány 
a uvězněn na 6 let za „napomáhání válečnému úsilí Německa“ a poté 
vyhoštěn do NSR, a konečně J. Sousedík byl jako velitel odboje na 
Valašsku zatčen gestapem 15. prosince 1944 a ještě téhož dne při 
výslechu byl rozstřílen gestapem. Po porážce Slovenského národního 
povstání přivedl Sousedík na Valašsko partyzánskou brigádu Jana 
Žižky v čele s legendárním majorem Murzinem. Má fiktivní hrob  
na valašském Slavíně v rožnovském skanzenu.

Podobný osud měl i jeden z prvních „pilotů“ Slovenské strely 
Jan Vella. Na vojně sloužil jako pilot u 31. stíhací letky Leteckého 
pluku 3 „Generálaletce M. R. Štefánika“ ve Vajnorech u Bratislavy 
a v roce 1928 odešel do zálohy. Pak nastoupil do ČSD jako strojve
doucí Modrého šípu, vyrobeného v roce 1934 v plzeňské Škodovce. 
V roce 1936 se stal strojvůdcem Slovenské strely. Za okupace spolu
pracoval s Obranou národa v odboji a v roce 1939 musel přes Slo
vensko, Maďarsko, Rumunsko a Bejrút emigrovat do Anglie, kde se 
stal pilotem 312. československé stíhací perutě a v roce 1943 přešel 
k 311. bombardovací peruti. Nad Atlantikem provedl 71 bojových 
letů a 24. června 1944 potopil německou ponorku U971. Počátkem 
ledna 1945 trávil s dalšími československými letci dovolenou ve 
Skotsku. Desátého ledna se vracel letadlem do Londýna, ale letadlo 
zmizelo. Až po sedmi měsících objevili dva turisté vrak letadla 
i s posádkou ve skotských horách. Jan Vella má pamětní desku na 
Masarykově nádraží v Praze. 

Jsem rád, že díky kolektivu nadšenců (jednotlivců i firem) se Slo
venská strela opět vrátila do své původní krásy a bude jistě i turistic
kou atrakcí muzea v Kopřivnici. A pravděpodobně ji uvidíme i na 
našich tratích u příležitosti nějakých významných výročí. Tomáš Sousedík
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INZERCE

 o V listopadu oslavila paní Otilie Winklerová 
93 let. Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje Bety 
s rodinou.

 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 Nabízím malířské práce, štukování stěn i stropů. 
Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o PEDIKÚRA, tel. 603 910 026. 
 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 Potřebujete něco opravit, smontovat, přivézt, 
poradit, no prostě pomoct? Zavolejte, přijedu hned 
a určitě pomohu nejen seniorům. Tel. 608 692 972.

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

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

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

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

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

 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 DVEŘÍ 
- SÍTĚ PROTI HMYZU. Tel. 733 720 950, 
pavel.janci@email.cz.

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

 o Zednické a obkladačské práce, rekonstrukce 
bytového jádra, štuky, omítky, sádrokartony, výstavba 
plotů z KB-bloku, mirazilina@seznam.cz, tel. 608 861 908.

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

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

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

OPRAVY TELEVIZORŮ  
V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, malé spotřebiče

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

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 - DOPRAVA ZDARMA

BLAHOPŘEJEME

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz

PROFESIONÁLNÍ STROJOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ A ČALOUNĚNÍ
MYTÍ OKEN

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

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

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

Bezpečnostní
informační
služba 
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, KUCHAŘE, 
MALÍŘE A PRACOVNÍKA OSTRAHY
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené,
4 dny zdravotního volna, příspěvek
na stravování, stabilní pracovní dobu,
možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR,
trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha
KONTAKT: personal@bis.cz, tel. 224 235 496
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 o HLÍDÁNÍ PEJSKŮ menších plemen, tel. 603 910 026.
 o Bachovy esence na míru. 

bachovky.stepankova@gmail.com.
 o Doučování a hlídání dětí, zkušená učitelka. 

Tel. 607 510 795.
 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 

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

 o Do šumavského penzionu přijmeme kuchaře 
(ku) a servírku nebo číšníka na HPP nebo dohodu 
s možností ubytování. Informace na tel. 727 837 271 
nebo e-mailu: hercik@klasterskymlyn.cz.

 o Hledám dentální hygienistku pro spolupráci v zubní 
ordinaci-poliklinika Hostinského. Jedná se o 2 půldny 
týdně-DPP. Informace na tel. 606 168 692.

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

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

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

 o Gymnázium Jaroslava Heyrovského přijme 
kuchaře/kuchařku. Nástup dohodou. Své nabídky zasílejte 
na e-mail: krepinska@gymjh.cz, tel. 251 050 261.

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

ZAMĚSTNÁNÍ

RŮZNÉ

Realitní služby, jaké si přejete

T

jaké si přejete

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

Anděl

Bc. Elena Artamonova

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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 Pronajmu volný byt 3+1/L v 7 NP po rekonstrukci, 
Praha 5-Stodůlky, slušným lidem, první nájemci, 
bez domácích mazlíčků. Tel. 720 346 324.

 o Pronajmu garážové stání v Melodické ulici, 
1 500 Kč/měs. Tel. 723 720 231.

Realitní služby,
jaké si přejete

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

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

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

sjezdové lyže|běžky|
www. .cz

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

půjčovna|servis|prodej|sjezdové lyže
www.

sjezdové lyže
www.

prodej|sjezdové lyže
SERVIS LYŽÍ 399,- 

půjčovnapůjčovna
SERVIS LYŽÍ

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

Nušlova 2279
Praha 5 - Nové Butovice

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

Sběratel koupí knihy a komiksy

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

Tel. 732 248 449  



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

 
Vedení účetnictví, daňová evidence, mzdová 

agenda, příprava a zpracování daňových přiznání 
pro malé firmy, živnostníky i fyzické osoby. 

 

 

 

 

Kontakt: Ing. Boris Plaňanský  
finance@fubraland.cz      

211 155 402 
 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTKY
Soukromá gynekologická praxe 

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

Poskytujeme komplexní léčebně-preventivní 
péči ve spolupráci se všemi velkými 

zdravotními pojišťovnami.
Věnovat se Vám budou

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

gynekologie.hurka@imunogen.eu

po   8-18
út   8-15

čt   8-18
pá   8-13

ORDINAČNÍ HODINY:

ZŠ s RVJ Bronzová, Bronzová 2027  
hledá učitele II. stupně matematiky, fyziky 

a anglického jazyka na plný/částečný úvazek. 
Může být i student. Nabízíme výborné pracovní 
podmínky (benefit MultiSport karta, dotované 

obědy a přátelský kolektiv se smyslem pro humor.
Bližší informace Vám sdělí zástupkyně II. stupně, 

kontakt: kurkova@zs-bronzova.cz.

 
ČESKOSLOVANSKÁ 

AKADEMIE OBCHODNÍ, 
střední odborná škola 

Praha 2, Resslova 5 
 

Nabízí školní vzdělávací programy: 
• Podnikatelský management 

• Výuka vybraných ekonomických 
předmětů v anglickém jazyce 

• Management v reklamě a umění 

Zveme všechny zájemce  
na Den otevřených dveří, 

který se koná ve středu 
2. 2. 2022 

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

nebo na tel.: 224 922 228 
 

PEDIKÉRKA, MANIKÉRKA
                            NEHTOVÁ DESIGNÉRKA

Dita Burešová
Tel.: 605 286 055

Böhmova 1976/1
Studio Charmant

Praha 5 - Lužiny

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

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

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

30 let  

na trhu!



LEDEN 2022 • www.praha13.cz • tel. 235 011 22726 LEDEN 2022 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22926

INZERCE

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 19 letou tradicí

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

Tel. 251 619 721, 602 282 053
www.fakase.cz            pkase@o2active.cz

Fa Kaše

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.

fšechno pryč ..
.

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!

21-12-07-inzerce-luziny-OC-187x129-02.indd   2 09.12.2021   15:47:27
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On-line škola pétanque pro 
Lukáše podruhé
Již 10 let se senioři Prahy 13 scházejí na pravidelných trénincích pé
tanque na hřišti Domu sociálních služeb Lukáš a v Centrálním parku. 
Pétanque je opravdu chytil a účastní se různých turnajů po Praze, ale 
i daleko za hranicemi hlavního města. 

Na konci roku 2020 se tréninky bohužel nemohly uskutečnit a tak 
zájmové sdružení Pétanque pro Vás, které je organizuje, přišlo s origi
nálním nápadem – ve spolupráci s Mezinárodním výukovým centrem 
pétanque C.I.E.P. Central Europe připravilo světovou premiéru 
 On-line školy pétanque pro Lukáše. Co si pod tím představit a jak se  
online škola účastníkům líbila? 

Každý týden dostali účastníci odkaz na špičkový zápas pétanque na 
internetu a k němu přibližně deset otázek. Zápasy byly velmi různo
rodé – od juniorů přes soutěž žen až po mistrovství světa jednotlivců 
nebo prestižní Masters mužských trojic. Otázky se týkaly taktiky, pra
videl, psychiky a v neposlední řadě bylo úkolem seniorů „Myslet jako 
šampión“. Před každým hodem si sami pro sebe řekli, jak by zahráli 
oni a pak to srovnali se skutečností. I pro ně bylo velmi zajímavé prů
běžně si poznamenávat a následně vyhodnotit, jak často by zvolili stej
nou taktiku jako ti nejlepší hráči.  

První ročník On-line školy pétanque pro Lukáše byl poměrně ná
ročný a všichni, kdo jej dokončili, dostali při slavnostním setkání na 
radnici certifikát o účasti a malé dárky od starosty Prahy 13 Davida 
Vodrážky. 
Co o prvním ročníku řekli samotní absolventi?
„Sledování zápasů bylo velmi podnětné a přínosné, především pro 
moji taktiku hry.“

„Online škola mi dala nový pohled na pétanque. Sledovat špičkové 
hráče je krása.“

„Díky otázkám jsem se naučila o hře více přemýšlet a uvědomit si, 
na co se zaměřit. Nejvíce mi pomohly otázky typu, jak bych se v dané 
situaci zachovala já. Donutilo mě to přemýšlet o tom, proč se hráči 
v daných situacích zachovali jinak než já.“

„Bylo to perfektně připravené a při každé lekci byly jiné otázky, což 
člověka donutilo přemýšlet o hře z různých úhlů pohledu.“

Ohlas byl jednoznačně pozitivní a po domluvě s městskou částí or
ganizátoři připravili na konec roku 2021 druhý ročník On-line školy 
pétanque pro Lukáše. 

V čem bude jiný? Jednotlivé lekce budou mít snazší a složitější va
riantu. Tak, aby se mohli aktivně zúčastnit i hráči, kteří nechtějí pro
niknout příliš do hloubky, ale přesto mají zájem se dobře pobavit 
a strávit příjemný čas s pétanque. Na své si ale přijdou i ti, kteří jsou 
natěšeni na podrobné otázky, díky kterým pochopí strategické a tak
tické aspekty, které není možné pokrýt při běžných trénincích. 

   Pétanque je skvělá zábava a každý si v ní najde, co potřebuje. 
První ročník online školy ukázal, jak jsou senioři Prahy 13 zruční při 
práci s počítačem a internetem a když je něco zaujme a pohltí, jsou 
ochotni tomu týdně věnovat klidně několik hodin soustředěné práce. 
Je krásný pocit jim předávat lásku k tomuto sportu a sledovat, jak mají 
možnost postupně ve spolupráci s trenérem odkrývat další vrstvy této 
aktivity oblíbené na všech světadílech.

 Petr Fuksa, mezinárodní trenér a propagátor pétanque, prezident C.I.E.P. Central Europe

Výborná spolupráce policie 
a pečovatelské služby
Koncem října se při předávce oběda nedozvonil řidič Střediska sociál
ních služeb Prahy 13 na klientku paní S. Neprodleně o tom informo
val koordinátorku pečovatelské služby, která se snažila klientku i jejího 
syna opakovaně telefonicky kontaktovat. Avšak marně. Proto vedení 
organizace požádalo o součinnost PČR MO Stodůlky, která na místo 
neprodleně vyslala hlídku. Mezitím se ozval syn klientky s tím, že ma
minka je v pořádku a on odchází na nákup. Byl však vyzván, aby po
čkal na příjezd hlídky PČR. Po příjezdu hlídka zjistila, že klientka 
paní S. je v ohrožení života, obtížně dýchá a není schopna si sama při
volat pomoc. Hlídka kontaktovala záchrannou službu a vyčkala na její 
příjezd. Paní S. byla následně převezena do motolské nemocnice.

Díky vzájemné, bezproblémové a rychlé spolupráci Policie ČR 
a Střediska sociálních služeb Prahy 13 došlo k záchraně lidského ži
vota, což svým poděkováním ocenila i neteř klientky.

 Andrea Čadová, sociální pracovnice

V Lukáši jsme ukončili rok 2021 
vesele
Poslední setkání našich členů v klubovně proběhlo ve znamení blíží
cích se vánočních svátků. S nadílkou přišli také čerti společně s Miku
láši a samozřejmě se to neobešlo bez závěrečného pohoštění, na které 
nám přispěla také radnice naší městské části. Do nového roku jsme si 
připili horkým punčem a vzájemně si popřáli hlavně hodně zdraví 
a klidné prožití Vánoc. Myslím, že nám toto odpoledne nechyběla 
dobrá nálada i přesto, že tomu tak jinde v mnoha případech nebylo... 

Všichni členové našeho Klubu seniorů III přejí do nového roku 
všem seniorům v ostatních klubech hodně zdraví a už teď se těšíme  
na další příjemná setkávání. Za Klub III Anna Kubištová

Pozastavení volnočasových aktivit 
a setkávání seniorů
Vzhledem k momentální nepříznivé epidemiologické situaci se poza
stavují volnočasové aktivity a setkávání seniorů v Domě sociálních 
služeb Lukáš. 

„Po zralé úvaze a po konzultacích s předsedy klubů jsme dospěli ke 
společnému rozhodnutí – do odvolání bude v Lukáši pozastavena čin
nost klubů seniorů,“ řekl ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 
Jiří Mašek a dodal: „Konání lednových schůzek bude záviset na vývoji 
epidemiologické situace, předsedové jednotlivých klubů budou své 
členy aktuálně informovat“.

„Je nám to líto, ale nemůžeme postupovat jinak. Zdraví nás všech 
musí být vždy na prvním místě. Jakmile to situace dovolí, bude čin
nost klubů seniorů i volnočasových aktivit v Lukáši obnovena,“ dodal 
starosta David Vodrážka. -red-
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KALENDÁŘ AKCÍ

S ohledem na měnící se epidemiologickou situaci  
sledujte, prosím, aktuální informace na webových 
stránkách organizátorů nebo pořadatelů akce a také 
na www.praha13.cz. Děkujeme.

Neděle 21. 11. – neděle 9. 1. 
Betlémy 2021
Muzeum českých Vánoc, K Ovčínu 313, Ořech 
Letos mimo jiné uvidíte stovku Ježíšků, největší betlém, 
který už dorostl do délky 14 metrů, ukázky řezbářství,  
betlémy, které doposud nebyly vystavovány, dozvíte se  
více o starých vánočních zvycích a některé si budete moci  
i vyzkoušet ...   
Více informací najdete na www.muzeumceskychvanoc.cz.

Středa 1. 12. – pátek 7. 1. 
Výstava PF 2022
Atrium radnice, Sluneční nám. 13,  
Nové Butovice
Přijďte si prohlédnout novoročenky, které vyrobili v rámci 
soutěže O nejhezčí PF 2022 žáci našich základních škol.  
Výstava bude přístupná v úředních hodinách radnice.

Čtvrtek 31. 12.
Půlnoční silvestrovsko- 
novoroční Běh metropole 
Inline park za Galerií Butovice
Letošní rok nám moc nepřál, covidová pandemie, častá 
omezení..., to vše pod neustálou obavou o zdraví své i svých 
nejbližších. Se závěrem roku ale přijde nejen silvestrovská 
oslava, ale také poslední závod v Evropě v roce 2021 –  
další ročník závodu Půlnoční silvestrovsko-novoroční  
Běh metropole. Start je 31. 12. 2021 ve 23.45 hodin.  
Pokud se chcete stát účastníky tohoto závodu a prožít  
jedinečnou atmosféru závodu, můžete se přihlásit na 
http://behmetropole.cz/kalendar-zavodu, kde najdete 
nejen další podrobnosti a opatření k závodu, ale můžete 
zhlédnout i videozáznam závodu z let předchozích.  
Přihlásit se můžete také 31. 12. na místě u prezence.  
Více na www.behmetropole.cz.

Sobota 8. 1. • 10.00
Pohádkové dopoledne
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Nové Butovice
Zveme vás na pohádku O chytré princezně – klasika na mo-
tivy pohádky Boženy Němcové. Hraje soubor Divadla Glans. 

Jednotné vstupné je 90 Kč (pokladna je otevřena hodinu 
před začátkem představení). Při vstupu do sálu se diváci 
musí řídit aktuálně platnými hygienickými předpisy. 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Pátek 4. – neděle 6. 2.
Ledová města 2022
Pojďte společně s námi o pololetních prázdni-
nách provést děti historií i současností našich měst,  
ukázat jim zajímavá místa a třeba je i zapojit do kulturního 
dění a života ve městě.  
PO Rondel zve všechny příznivce akce Ledová Praha, která 
se v roce 2022 rozšiřuje i do dalších měst! Nepředvídatelná 
epidemiologická situace a s ní spojená rizika nás přivedly  
k novince, která by mohla pomoci všechny překážky překo-
nat. Společně s krajskými organizátory připravujeme až  
13 tzv. Ledových měst, která se přidají k Praze a otevřou své 
brány dětským návštěvníkům. Připravena pro vás budou 
muzea, výstavy i doporučené zajímavosti od místních 
znalců. Již nyní se můžete přihlásit na webových stránká-
kách www.ledovamesta.pionyr.cz. Kdo chce vyrazit na tuto 
akci společně s členy oddílu Rondel, sledujte informační  
kanály oddílu nebo nám napište.

Sobota 19. 2.  
Volejbalový Veterán Cup Stodůlky
Areál ZŠ s RVJ Bronzová
Již nyní se můžete hlásit na v pořadí desátý ročník Veterán 
Cupu Stodůlky. Turnaj je určen volejbalovým veteránům – 
mužům, kteří dosáhnou v roce 2022 věku minimálně  
50 let, a ženám ve věku minimálně 35 let. Přihlášky a infor-
mace získáte u Jaroslava Matýska na matysekj@praha13.cz, 
tel. 607 613 652. 
 

 
 
BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
Venkovní expozice je otevřena denně 9.00-16.00, skleník 
Fata Morgana út-ne a ve státní svátky 9.00-16.00, vinotéka 
sv. Kláry po–pá 13.00–17.00, so-ne a svátky 11.00–17.00.  
 
Otevírací dobu do konce roku najdete na www.botanicka.cz. 
 
Pondělí 17. 1. – čtvrtek 31. 3.  
Jak krmit ptáky? 
Krmit či nekrmit? To je oč tu běží. Fotografickou výstavu 
ptáků budou doprovázet panely s množstvím užitečných  
informací. Krmit jen v zimě? Co když přijde mírná zima? 
Krmit celoročně? Čím krmit? Na všechny tyto otázky u nás 
naleznete odpovědi. Dotkneme se i témat napajedel, jak si 
vyrobit ptačí budku a jak by měla správně vypadat taková 
polobudka pro konipase, rehka, či lejska.

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

Do neděle 30. 1.
Výstavu Miloše Sedláčka doprovází výstava studentů  
Fakulty stavební ČVUT
V galerii Czech Photo Centre představuje Miloš Sedláček 
svou tvorbu za poslední dekádu. Vystaveno je téměř pade-
sát fotografií ze čtyř stěžejních cyklů – Struktura stínu, 
Okrajiny, Architektura v nás a Stěny, ploty, horizonty.  

Miloš Sedláček už v roce 1984 pracoval jako profesionální 
fotograf se zaměřením na fotografii architektury, technic-
kou fotografii a na propagační fotografii. O rok později  
absolvoval mimořádné studium umělecké fotografie  
na pražské FAMU u profesora Jána Šmoka. Od roku 2004 
vedle fotografické práce vyučuje fotografii studenty oboru 
architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. 
Doprovodná výstava studentů s názvem Tvýma očima  
vychází ze soutěže, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT. 
Jejím cílem je upoutat zájem studentů o dění a život kolem 
sebe.  
Záštitu převzaly Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 13.  
Výstavy budou otevřeny do 30. ledna. Otevírací doba je 
úterý až pátek vždy od 11.00 do 18.00 hodin a o víkendu  
od 10.00 do 18.00 hodin. Základní vstupné činí 80, snížené 
40 korun. 

Kontakty a další informace na www.czechphoto.org. 

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO             
K Šancím 50, Praha 17 – Řepy

Neděle 2. 1. 
J. J. Ryba – Česká mše vánoční – kostel sv. Rodiny
Vstupné je dobrovolné.

Vstupným na koncerty přispíváte do veřejné sbírky, která 
byla vyhlášena na podporu činnosti a provozu Domova, 
který slouží nemocným seniorům.

Více na tel. 277 003 564, 770 166 618,  
kultura@domovrepy.cz, www.domovrepy.cz.  
Není-li uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Tábory o jarních prázdninách
Nabízíme 3 příměstské a 2 výjezdní tábory, na které je 
možné se už teď přihlašovat. U příměstských táborů si mů-
žete vybírat ze sportovně zážitkového tábora, tábor Hraj  
a bubnuj, kde si vyzkoušíte hru na různé hudební nástroje  
a v neposlední řadě máme tábor pro děti, které rádi výletují 
a poznávají nová místa.

Zimní tábor na lyžích již tradičně nabízíme v Rokytnici nad 
Jizerou v Benátecké chalupě. Kvůli velkému zájmu o vý-
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jezdní zimní lyžařský tábor Lyžníci a prknaři nabízíme  
i druhý tábor, který bude nově v penzionu Jednota s téma-
tem Ledové království na lyžích. 

Doplňující zápisy do kroužků na 2. pololetí a volná 
místa
Od února proběhnou doplňující zápisy na volná místa  
v kroužcích. Aktuální nabídka bude zveřejněna na stránkách 
www.ddmstodulky.cz začátkem ledna. Obsazenost jednot-
livých kroužků zjistíte velice snadno na webových stránkách 
v záložce Kroužky. Od února navíc otevíráme i některé nové 
kroužky, například Cvičení rodičů s miminky 6-8 měsíců, 
který bude probíhat ve čtvrtek od 8.45 do 9.45.

Rodina v akci 
Rodina v akci = pro děti i rodiče aktivně strávený den  
v DDM.

Sobota 15. 1.
• Věda Z – robotika • 9.30 – 12.30
Hravou formou se seznámíme se základy robotiky a progra-
mování. Naučíme se, jakým způsobem se robot pohybuje, 
rozhoduje a jak je potřeba zadávat příkazy. Workshop je 
určen pro děti 1. stupně ZŠ. Akce je v rámci projektu Šab-
lony pro děti zdarma. 
 
• Land Art • 9.30 
Land art je umění, které můžeme potkat na procházce v pří-
rodě. Sejdeme se v 9.30 u DDM Stodůlky, vyrazíme spolu  
na cestu a zažijeme venkovní kreativní dílnu se špetkou fan-
tazie. Budeme tvořit ze všeho, co cestou potkáme a co nás 
inspiruje k tvorbě. Akce je vhodná pro děti ve věku 5-10 let 
společně s rodiči i prarodiči.

Pátek 21. 1. • 16.50 – 18.20
Streetdance  
Taneční workshop pro začátečníky a mírně pokročilé ve věku 
10-18 let, kteří se chtějí seznámit s tanečními styly jako je 
hip hop, litefeet, house, locking a breakdance a také dětem, 
které by se ve 2. pololetí chtěly přidat do Taneční skupiny 
Dance Friends. Mají tak možnost si vyzkoušet, co by se ve 
skupině naučily.

Více informací na www.ddmstodulky.cz  
a Facebooku.

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. Je třeba se přihlásit  

na rybicky.13ka@volny.cz. V novém roce začínáme 3. ledna 
a to „Tříkrálovsky“.

Pondělky a úterky –  tématem měsíce jsou zimní rado-
vánky – říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne navíc: 
24. 1. v 10.30 – povídání s Mirkou na téma Chystáme  
se do školky.

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

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

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

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

Úterý 11. 1. • 19.00 – 20.30
Alfa Plus  
Na úspěšné Alfa kurzy naváží od ledna Alfa Plus a to každé 
úterý jednou za 14 dní. Součástí večerů budou krátké pro-
slovy o víře dnes, o křesťanských tématech, o Bohu, o Ježíši 
a o tom, jak vypadá praktický život křesťanů. Potom budou 
následovat diskuze u stolů. Hosté mohou jen poslouchat, 
ptát se nebo diskutovat a třeba i nesouhlasit . Témata 
 večerů na sebe nebudou nijak navazovat, dá se tedy přijít 
kdykoli. Akce je zdarma. Alfa Plus začíná 11. ledna a končí 
19. dubna.

Pro dobrou organizaci akce a pro aktuální informace  
je dobré se přihlásit na alfa13ka@gmail.com.

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

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

V prosinci a lednu je otevírací doba od 9.00 do 16.00.  
Pokladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.
Lednový program najdete na www.zoopraha.cz.

Komentovaná krmení a setkání – probíhají o víkendech  
a svátcích. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější,  
a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými 
zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý 

den – stačí si jen vybrat! Venkovní program probíhá jen  
za hezkého počasí.

Výstavy:
Terasa před Vzdělávacím centrem: Milníky z historie Zoo Praha 
Gočárovy domy: Zoo pro hl. město (otevřena od 23. 12. do 2. 1.) 

Pondělí 27. – středa 29. 12.
Nadílka u zvířat 
Zvířatům budeme rozdávat shromážděné krmivo donesené 
na Štědrý den a nevyužité vánoční stromky od prodejců. 

• 10.00 Nestoři kea 
• 10.30 Žirafy núbijské 
• 11.00 Medojedi 
• 12.00 Zubři 
• 12.15 Bizoni 
• 12.30 Losi 
• 13.00 Sloni 
• 13.30 Levharti mandžuští (pouze v pondělí 27. 12.) 
• 13.30 Hyeny čabrakové (pouze v úterý 28. 12.) 
• 13.30 Vlci euroasijští (pouze ve středu 29. 12.) 
• 14.30 Paovce hřivnaté 
• 15.00 Gorily nížinné

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

KALENDÁŘ AKCÍ
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KONCERTY
15. 1. so 14.00 Novoroční portování (Spolkový dům)
19. 1. st 19.30 BLUEGRASS CHANNEL... Duel Bluegrass Band & Barbecue
27. 1. čt 19.30 Milan Svoboda Quartet – jubilejní koncert

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
28. 1. pá 19.30 Jana Korb a Stéphanie N'Duhirahe: STONES

DĚTI
   9. 1. ne 15.00 CIRKUSOVÝ WORKSHOP PRO DĚTI A RODIČE
23. 1. ne 15.00 Aventyr: Legenda o Sooleimonovi 
30. 1. ne 15.00 Sacra Circus: Brick Cirk

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

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

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

PROGRAM KLUBU MLEJN

Mezinárodní projekt Stones 
poprvé před českými diváky 
Poslední lednový pátek KD Mlejn uvede dialog dvou sólových před
stavení na pomezí fyzického divadla a současného cirkusu. Švýcarka 
Stéphanie N'Duhirahe a Jana Korb z Německa si v něm položí otázky 
vztahu mezi tělem, bolestí, schopnostmi a vzpomínkami. Co si naše 
těla uchovávají z různých životních příběhů? Jak je možné mluvit 
o bolesti? A jaká je spojitost mezi cirkusovou fyzičkou, adrenalinem 
a strachem ze zranění? Komponovaný divadelní večer ve scénografii 
z lan, hrazd a zavěšených kamenů je vyústěním dlouhodobé spolu
práce artistek.    

„Před třemi lety jsme zjistily, že nás obě zajímá téma těla a jeho 
schopností, ale každá jsme jej uchopila z jiného úhlu. Já jsem se v Able 
Bodies And Stones zaměřila na zkoumání těla artisty, které se pravidel
ným trénováním stává čím dál schopnějším a dokonalejším, ale záro
veň si stále více uvědomuji také riziko zranění a fakt, že vše můžu ze 
dne na den ztratit. Kladu si otázku, kde je hranice mezi tím, čeho je 
mé tělo ještě schopné a jaké překážky už nepřekoná,“ vysvětluje Jana 
Korb. 

„Kameny na jevišti jsou symbolem bolesti. Nahlížíme na ni z růz
ných rovin, hodně se zabýváme fyzickou bolestí, ale já jsem se zaměřila 
také na bolest psychickou, která může souviset s různými podněty, 
nebo bolest, kterou si dál a dál předáváme mezi generacemi. Velkou 
roli pro mě má také téma uzdravení a jak je možné ho dosáhnout,“ do
dává Stéphanie N'Duhirahe ke svému představení Šrámy/La Débattue. 

Obě představení, která se pro tento večer netradičním způsobem  
na jevišti propojí v jedno, můžete vidět 28. ledna od 19.30 hodin 
v KD Mlejn. Eva Roškaňuková

Retrospektivní výstavu doplnily 
Obrazy z duše
Od 8. do 26. listopadu byly v atriu radnice k vidění současně dvě vý
stavy obrazů. První obsahem rozsáhlejší Autorskou retrospektivní vý-
stavu obrazů Lojzy Štyndla, amatérského výtvarníka bydlícího v Pra 
ze 13. Ten už před lety své obrazy na radnici vystavoval a to v rámci 
tehdejší rozsáhlé společné výstavy místních amatérských umělců. Ten
tokrát na samostatné výstavě předvedl, jak rozsáhlý je jeho záběr. Od 
autoportrétu přes krajinky a stavby až po zachycené okamžiky z cest.

Druhou, rozsa
hem menší výstavu 
nám poskytla 
mladá amatérská 
výtvarnice Milena 
Panáková, která 
maluje náladové 
a někdy i abstrakt
 ní působivé Obrazy 
z duše. Autorka vy
studovala speciální 
obor malba na 
sklo, kterému se 
ale profesionálně 
nevěnuje. Bydlí na třináctce a dokonce byla na radnici několik let 
i naší kolegyní.

Společná vernisáž výstavy výrazně omezená protiepidemickými 
opatřeními proběhla v pondělí 8. listopadu. I přes všechny nasazené 
respirátory byla velice srdečná a milá. Bohdan Pardubický
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Naším prvním sponzorem křížovky v novém roce se stal Marek Ždánský, který se před 
lety staral v pražské zoo o nejslavnější českou gorilu Moju. Jeho další příhody se zví-
řaty převyprávěla spisovatelka Markéta Pilátová v nové knize... TAJENKA. Gorily mu 
přirostly natrvalo k srdci. Začal za nimi jezdit i do Afriky a chce být u toho, jak se gorilí 
populace v Ugandě, Kamerunu, Rwandě a Kongu pomalu a díky velkému úsilí mnoha 
lidí obnovuje a roste. Úspěšní řešitelé křížovky se mohou těšit na jeho novou knihu. 

Křížovka pro děti: Začátkem ledna, přesněji čtvrtého, má svátek Diana, která byla podle 
řeckých bájí pověstí ...TAJENKA. 

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

Správná odpověď z prosince:
Křížovka – KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají:
v hodnotě 510 Kč – Zuzana Vršecká, Stodůlky
v hodnotě 340 Kč – Bouazra Maya, Hůrka

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Anežka Truxová, Lužiny
Zuzana Roderová, Praha 5
Nina a Marek Štverákovi, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Eva Meskineová, Stodůlky
Jaroslav Bláha, Stodůlky
Iva Halášková, Stodůlky

Soutěžní otázky na leden:

1) Kdy proběhla Sbírka potravin?
2) Jak dlouho již probíhá ve FZŠ Mezi Školami soutěž v pletení vánoček?
3) Kde se pro děti z třináctky otevřelo nové polytechnické hnízdo?

Správné odpovědi na prosincové otázky:
1)  Mateřská škola U Bobříka oslavila 35. narozeniny.
2) Za koněm Převalského se můžete vypravit i na Dívčí hrady.
3) Varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba se uskutečnil 14. prosince.

Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu Globus Zličín  
získávají:  
Alena Brašnová , Praha 5; Lucie Dalsjková, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Prosincová tajenka: MUZEUM TRIKOVÝCH ILUZÍ
Výherci: Klára Procházková, Praha 5; Martin Tesařík, Nové Butovice; Jakub Holý, Lužiny  

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

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

• Vytvoříme projektovou dokumentaci, včetně vyřízení stavebního povolení

• Postavíme Vám vlastní plynovou kotelnu na klíč

• Plynovou kotelnou ušetříte až 50% nákladů za vytápění                                      

• Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Vstupní konzultace

ZDARMA
Ing. Viktorie Handrychová
Výživová poradkyně

Seydlerova 3, Praha 5 158 00 
+420 608 330 320 
viktorie.handrychova@cwp.cz

-34Kg
Michaela Kohoutová
46 let

 Zhubněte trvale a efektivně 
s programem The 1:1 Diet


