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RADA MČ PRAHA 13 MJ.
zřídila 
jako poradní a iniciativní orgány Rady městské části Praha 13:
• Komisi bytovou a nebytovou
• Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí
• Komisi škodní a pro likvidaci majetku
• Komisi územního rozvoje
• Komisi dotační pro sociální oblast
• Umisťovací komisi Domova pro seniory Zity Kabátové

odsouhlasila
mimořádné dotace na sportovní a kulturní aktivity 

Rada městské části odsouhlasila poskytnutí dotací na provozní výdaje 
sportovním klubům, kulturním spolkům a dalším volnočasovým organizacím 
v celkové výši 750 tisíc korun. Registrovaným organizacím, které pořádají 
aktivity pro občany Prahy 13, nabízí radnice pomoc formou mimořádné 
individuální dotace na pokrytí rapidně se zvyšujících nákladů na provoz,  
a to až do výše 50 tisíc korun. 
 
„Chceme zachovat volnočasové aktivity na třináctce finančně dostupné  
co nejširší veřejnosti, a proto jsme v rozpočtu vyhradili finance, které 
organizacím pomohou. Podle vysokého zájmu je jasné, že spolky a kluby  
v naší městské části o tuto formu pomoci opravdu stojí a snažíme se všechny 
žádosti vyřizovat co nejdříve. Jde především o zvýšené ceny elektřiny a plynu, 
které dramaticky ovlivňují provozní náklady,“ informoval starosta Prahy 13 
David Vodrážka a dodal: „Ať už mají organizace své vlastní zázemí nebo jsou  
v nájmu, náklady rostou všem a my se snažíme maximálně pomoci.“

Aktivní využití volného času je velmi důležitou součástí péče o zdraví a životní 
pohody. Každá organizace, nabízející tyto aktivity pro děti a mládež, seniory  
a dospělé, může na radnici požádat o dotaci na provozní výdaje, které se týkají 
především nákladů na energie, plyn, vodu nebo nájemné, které zvýšení  
cen zahrnuje. Žádosti o tyto dotace je možno podávat stejnou formou jako  
u standardních individuálních žádostí o dotace. Žádost tedy musí obsahovat 
základní údaje o žadateli a jeho členské základně a oblasti činnosti a účel,  
na který bude dotace použita. Jedinou podmínkou je doložení vyúčtování 
těchto nákladů do 12 měsíců od poskytnutí dotace.    -red-

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ RADY

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová zahájil sezonu. Provozní doba zůstává stejná,  
jako tomu bylo v minulých letech. 

Pondělí – pátek:  14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle:        9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
  
Provozní doba o vánočních svátcích:
pátek 23. 12.      9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
sobota 24. 12. ZAVŘENO
neděle 25. 12.  12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
pondělí 26. 12.    9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
úterý 27. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
středa 28. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
čtvrtek 29. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
pátek 30. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
sobota 31. 12.     9.00 – 12.00, 12.30 – 14.30
neděle 1. 1. 2023 ZAVŘENO
pondělí 2. 1.   12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00
 
Vstupné pro dospělé
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 65 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 65 Kč 
Vstupné děti 6 – 15 let a senioři 65+
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 35 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 35 Kč 
Děti do 6 let mají vstup zdarma. 

Brusle nepůjčujeme, ale jejich broušení můžeme nabídnout i v této bruslařské 
sezoně a to denně 17.00 – 18.00. Cena je 70 Kč za 1 pár bruslí. Upozorňujeme, 
že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům a nemo-
hou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. Na stadionu jsou 
umístěny automaty na kávu, čaj a kakao a na občerstvení (balené studené  
nápoje, cukrovinky, bagety, sendviče a slané pochutiny). V pátek, sobotu  
a v neděli bude k dispozici také stánek s občerstvením (hranolky, klobása,  
párek v rohlíku, teplé a studené nápoje ...).                     Vojtěch Koutek, správce stadionu

Farmářské trhy naposledy 5. prosince
V pondělí 5. prosince od 8.00 do 18.00 budete mít poslední možnost nakoupit  
tradiční farmářské zboží, čerstvou zeleninu, ovoce, pečivo z domácích peká-
ren, květiny a další. Farmářské trhy na Slunečním náměstí budou znovu k dis-
pozici na jaře 2023.            -red-

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink  
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné te-
lefonní lince 800 40 40 60 nebo na e-mailové adrese poruchyvo@thmp.cz.
Je také možné použít kontaktní formulář, který spolu s dalšími informacemi  
naleznete na stránkách https://thmp.cz/jak-si-zaridit/hlaseni-poruch  
a na www.facebook.com/prahasviti. Vždy nahlaste číslo lampy uvedené  
na identifikačním štítku na stožáru veřejného osvětlení.                        Tomáš Círus 

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 hlav-
ního města Prahy na adrese: Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní bu-
dova Business Centre Vyšehrad), tel. 236 005 490. K návštěvě přepážky 
registru řidičů se můžete objednat také přes internet (www.praha.eu) a rezervo-
vat si termín odbavení dle vašich časových možností. Řidičské průkazy, jejichž plat-
nost skončila v době nouzového stavu, budou platné po dobu deseti měsíců 
odskončení jejich platnosti.        -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  

Redakční uzávěrky zpravodaje STOP 
Pro rok 2023 jsou termíny uzávěrek jednotlivých vydání zpravodaje STOP  
následující (v závorkách je uvedeno, kdy dané číslo vychází):  
leden 2023 – 5. 12. 2022 (23. 12.), únor – 16. 1. 2023 (3. 2.),  
březen – 13. 2. (3. 3.), duben – 13. 3. (31. 3.), květen – 11. 4. (28. 4.),  
červen – 15. 5. (2. 6.), září – 14. 8. (1. 9.), říjen – 11. 9. (29. 9.), 
listopad – 9. 10. (27. 10.), prosinec – 13. 11. (1. 12.),  
leden 2024 – 11. 12. (29. 12.).  
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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
El. 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

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

Praha13Sobě............................................................................................Pavel Podzemský 
                                                 pavel.podzemsky@email.cz

SEN 21 a Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí.........Vojtěch Nitra 
                            vojtechnitra@gmail.com

SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti pro Prahu 13........................Vladimíra Bondarenková 
 vladimira.bondarenkova@seznam.cz

Společně pro Prahu 13 (TOP 09) ........... ........................................praus.petr@gmail.com

 www.top09.cz/regiony/praha/regionalni–organizace/praha–13

Zelení a Piráti pro 13.....................................................................................Tomáš Murňák
 www.zeleniapiratipro13.cz, tomas.murnak@pirati.cz
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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: 5. 12. 2022  Distribuce: 23. 12. – 30. 12. 2022

Pane starosto, začal advent  
a blíží se Vánoce. Jak tento čas  
trávíte a co teď radnice připravuje 
pro obyvatele?
Prosinec má svou specifickou  
a nezaměnitelnou atmosféru.  
V práci je třeba dotáhnout vše,  
co souvisí s končícím rokem a zá-
roveň pracujeme na plánování 
roku příštího. Úřad má ze zákona 
mnoho povinností, je to naše 
práce a intenzivně se teď věnu-
jeme administrativě. Z mé pozice 
je v těchto dnech nejaktuálnější 
ekonomika, během letošního 
roku se všichni potýkáme s vyso-
kou inflací a energetickou krizí. 
Zasahuje to samozřejmě nejen 
do chodu radnice, ale také do vý-
dajů na provoz všech zřizovaných 

organizací, což je deset základ-
ních škol a dvaadvacet mateři-
nek. Ve školách i školkách se  
topit i svítit bude, stejně tak  
v zařízeních pro seniory nebo  
ve třech poliklinikách. Naším 
úkolem je připravit vše tak,  
abychom zajistili provoz a záro-
veň měli prostor na kontinuální 
zvyšování kvality života a služeb 
v naší městské části. 

Advent je také časem, kdy  
na nejrůznějších předvánočních 
setkáních diskutuji s obyvateli  
o tom, jak se jim daří a pokud 
mohu pomoci něco zlepšit, rád  
to zajistím. Konají se nejrůznější 
akce v klubech pro seniory,  
ve školách, nechybí ani možnost 
zavítat na různé kulturní i spor-

tovní akce nebo sousedská se-
tkání. Osobní kontakt je pro mne 
velmi důležitý a získávám tak 
velmi cennou zpětnou vazbu  
na naši práci. 

Ozdobené stromečky jsou  
připraveny ve všech částech  
Třináctky, v Centrálním parku  
u Kuželkárny, v parku na Šosta-
kovičově náměstí, u tržiště Luka,  
u kašny za obchodním centrem 
na Velké Ohradě, v Třebonicích 
u kapličky a také před radnicí. 
Vánoce nejsou jen o dárcích,  
ale právě o tom, že společně s ro-
dinou a přáteli v klidu a sváteční 
pohodě trávíme čas a zajímáme 
se jeden o druhého.

Na mnoha místech jsou při-
pravena nejrůznější setkání a vě-

řím, že si každý vybere nějakou 
příjemnou akci. Advent i Vánoce 
jsou o tom, abychom se zastavili 
a věnovali čas lidem kolem sebe. 
Připomeňme si opravdové hod-
noty, pomáhejme si. Na chvíli 
můžeme vystoupit z kolotoče 
uspěchaných dnů. 

Přeji vám všem příjemně strávený 
advent, Vánoce plné radosti a do 
nového roku 2023 především pevné 
zdraví, mnoho štěstí, optimizmu  
a osobní i profesní úspěchy. 

pf 07

rozměr: 187x115 mm

počet kusů : 300 technologie tisku: ražba barevnost tisku:

Ing. David Vodrážka
starosta městské části Praha 13
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INFORMACE Z RADNICE

Kancelář otevřená 
veřejnosti
Praha 13 patří mezi městské části s nejnižším věkovým průměrem 
obyvatel, přesto i zde přibývá seniorů a jejich rodiny pro ně hledají 
vhodné aktivity a dotazují se na úřadě MČ Prahy 13 na kluby seniorů 
a na způsob, jak by se mohli jejich příbuzní stát členy některého  
z klubů, které zde fungují. Jsme rádi, že jsou senioři v této městské 
části aktivní a účastní se programů, které jsou jim pravidelně nabízeny.
Služby pro občany jsou neustále zlepšovány a registrace do Virtuálního 
klubu seniorů Prahy 13 nebo Virtuálního klubu Rodina jsou stále možné.

Jednou z novinek je kancelář č. 118 pro registraci do obou klubů 
nově umístěná v přízemí radnice. Dny a čas pro registraci a informace 
o aktivitách jsou v pondělí od 12 do 15 hodin a ve středu od 8 do  
11 hodin. Individuální termín schůzek je možné domluvit na telefon-
ním čísle 235 011 615 nebo na zelenkovah@praha13.cz.

Do seniorských klubů Prahy 13 se může zapsat každý zájemce  
bydlící v Praze 13. Po vyplnění jednoduchého formuláře bude vysta-
vena členská karta, díky které bude člen automaticky získávat aktuální 
informace o pořádaných akcích a aktivitách. 

Kancelář je otevřena i pro všechny občany Prahy 13, kteří májí pod-
něty či nápady týkající se každodenního života v naší městské části. 
V rámci otevřenosti k občanům, prostřednictvím místní Agendy 21, 
jsou Vám připraveni na Vaše dotazy odpovědět předseda výboru  
MA 21 pan Vít Bobysud (bobysudv@praha13.cz) nebo místopředsed-
kyně výboru MA 21 paní Yveta Kvapilová (kvapilovay@praha13.cz) 
nebo na tel. čísle 235 011 615. Vít Bobysud, předseda výboru MA 21 

Vánoční jarmark  
na radnici 
Po nucené covidové pauze, která nám bohužel nedovolila v minulých 
letech realizovat vánoční setkání, si Vás v rámci aktivit místní Agen- 
dy 21 dovolujeme pozvat na Vánoční Jarmark 2022, který se uskuteční 
v obřadní síni radnice Prahy 13 ve středu 7. prosince od 10 do 18 ho-
din. Těšit se můžete na tradiční vánoční výrobky, vystoupení dětí 
z místních základních škol, zpívání koled a mnohé další. Přijďte na-
čerpat předvánoční atmosféru, jste srdečně zváni. Občerstvení a vstup 
zdarma. Vít Bobysud, předseda výboru MA 21

Vánoční výstava v ZŠ Mohylová
V adventním období od 13. do 16. prosince, denně od 9 do 17 hodin 
si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Vánoční výstavu v ZŠ Mohylová. 
Těšit se můžete na vánoční koncert, chvilku poezie a jiná vystoupení, 
prohlédnout si výrobky dětí, posedět u dobrot ve vánoční kavárně, na-
koupit dárky, a to vše v slavnostně nazdobených prostorech naší školy, 
kde se můžete nechat vtáhnout do vánoční atmosféry a načerpat in-
spiraci. Školou Vás provedou naše děti. Všichni z Mohylky se na Vás 
velmi těší! Jitka Hrubá

Vánoční vystoupení studia 
Mirabel
Taneční studio Mirabel zve všechny příznivce, rodiče i milovníky  
irského tance na vánoční vystoupení na Staroměstském náměstí dne  
8. prosince od 17 hodin. Těšit se můžete na autorské choreografie  
s vánoční tematikou i tradiční tance vše v rytmech krásné irské hudby. 
Přijďte načerpat milou vánoční atmosféru, na všechny se moc těšíme!
 Kristína Pekárková

Nominace 28. ročníku Czech 
Press Photo jsou vyhlášeny
Celkem 234 fotografek a fotografů přihlásilo své snímky do 28. roč-
níku soutěže Czech Press Photo. Mezinárodní odborná porota vybírala 

nominované fotografie z více než šesti  
tisíc prací. V rámci soutěže Czech Photo 
Junior byli společně s profesionály oce-
něni i mladí fotografové ze základních  
a středních škol, kteří zaslali téměř  
2000 fotografií. Společně s nominacemi 
v hlavních kategoriích jsou vyhlášeny 
partnerské ceny. Soutěž Czech Press  
Photo 2022 vyhlásila osm fotografických 
kategorií: Aktualita; Reportáž; Každo-
denní život; Umění a kultura; Sport;  
Portrét; Člověk a životní prostředí;  
Lidé, o kterých se mluví. Tradičně bude 
uděleno roční tvůrčí stipendium Grant 

Prahy. Držitel grantu bude oznámen v průběhu měsíce prosince,  
poté, co ho osobně vybere nový pražský primátor.

Fotografie si můžete prohlédnout na www.czechphoto.org.  
Vítězové budou oznámeni na slavnostním ceremoniálu v Národním  
muzeu 31. ledna, poté bude otevřena premiérová výstava.  -red-
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Volba prezidenta republiky – hlasování na voličský průkaz,  
hlasování do přenosné volební schránky  
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České republiky ze dne  
1. 7. 2022 byla vyhlášena volba prezidenta České republiky, která se 
uskuteční ve dnech 13. 1. a 14. 1. 2023. Případné II. kolo proběhne  
ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023.

Ve volbě prezidenta republiky lze hlasovat rovněž na voličský  
průkaz, o jeho vydání lze žádat okamžikem vyhlášením voleb.

S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoli volebním, popří-
padě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoli na území ČR či na zastu-
pitelském úřadu ČR v zahraničí.

Voliči lze vydat pouze jeden voličský průkaz pro příslušné kolo vo-
leb. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát, 
resp. nový voličský průkaz.

  Kde lze o voličský průkaz žádat? 
 
O voličský průkaz lze žádat na Úřadu MČ Praha 13, pokud má volič  
v územním obvodu MČ Praha 13 trvalé bydliště. 
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat 
o vydání voličského průkazu pouze příslušný zastupitelský nebo kon-
zulární úřad České republiky, u kterého je zapsán ve zvláštním se-
znamu voličů.
 
  Kde obdržím žádost o voličský průkaz? 

Žádost najdete na webových stránkách ÚMČ – sekce Volby –  
Volby 2023. Žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského 
průkazu: 
• formulář v případě osobního vyzvednutí voličského průkazu 
• formulář pro zaslání voličského průkazu poštou
• formulář pro vyzvednutí voličského průkazu jinou osobou než  
voličem (na základě plné moci)

V žádosti lze uvést (zaškrtnout), pro které kolo voleb má být volič-
ský průkaz vydán. Pokud to volič neuvede, bude mu vydán automa-
ticky voličský průkaz pro obě kola volby (jeden pro první a druhý  
pro druhé kolo).

Žádost lze vyzvednou rovněž osobně v úředních hodinách,  
ve 3. patře úřadu, kancelář č. 433 nebo 434. 

  Jak a do kdy lze žádost o voličský průkaz podat?  

Žádost o voličský průkaz lze podat:
1. Osobně, v úředních hodinách, a to ve 3. patře úřadu, kancelář  
č. 433 nebo 434, do 28. 12. 2022 a v přízemí úřadu, kancelář č. 112  
od 29. 12. 2022 do 10. 1. 2023 16.00 hodin. 
2. Zasláním: 
• V písemné podobě na adresu – Úřad městské části Praha 13, odbor 
občansko-správní, Sluneční nám. 2580/13, Praha 5, přičemž toto pí-
semné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem a doru-
čeno nejpozději do 6. 1. 2023 16.00 hodin.
• V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky  
(datová schránka úřadu je zv6bsur) tak, aby byla žádost doručena  
nejpozději do 6. 1. 2023 16.00 hodin. 

  Kdy volič voličský průkaz dostane? 

Voličské průkazy budou vydávány od 29. 12. 2022 do 10. 1. 2023 
16.00 hodin.

Lhůty jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.
Voličské průkazy si lze vyzvednout osobně nebo prostřednictvím 

osoby, kterou plnou mocí na žádosti volič určil k převzetí voličského 
průkazu.

Pokud volič požádá o zaslání voličského průkazu poštou, bude mu 
voličský průkaz odeslán na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz je 
zasílán doporučeně, jen do vlastních rukou adresáta (obálka s červe-
ným pruhem, která vylučuje vhození zásilky po uplynutí úložní doby 
do schránky adresáta).

Voličský průkaz lze na základě  
žádosti zaslat i na adresu zastupitel-
ského úřadu, kde se volič rozhodl hla-
sovat. V tomto případě se stačí v den 
volby dostavit na tento zastupitelský 
úřad, kde bude voličský průkaz předán 
a následně může volič přistoupit  
k hlasování.

Volič, který hlasuje na voličský  
průkaz, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise  
mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích 
lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec roz-
hodne hlasovat ve „svém“ volebním okrsku, musí voličský průkaz  
rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování 
neumožní. 

  Žádost o voličský průkaz před druhým kolem voleb 

Pokud volič nepožádal o voličský průkaz před prvním kolem voleb,  
lze o něj požádat v době mezi prvním a druhým kolem voleb, a to: 
• Zasláním v písemné podobě s úředně ověřeným podpisem  
nebo prostřednictvím datové schránky tak, aby žádost byla doručena 
nejpozději do 20. 1. 2023 16.00 hodin.
• Osobně v přízemí úřadu, kancelář č. 112, a to do 25. 1. 2023  
16.00 hodin. 

Bližší informace o voličských průkazech lze získat na telefonním čísle  
235 011 313 (317), popř. elektronickým dotazem na e-mailovou  
adresu MaskovaS@praha13.cz.

  Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů úřad 
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o hlasování do přenosné 
volební schránky. O návštěvu okrskové volební komise můžete požá-
dat na tel. 235 011 314, paní Pavla Herychová, nebo můžete žádost 
zaslat na e-mail HerychovaP@praha13.cz či prostřednictvím datové 
schránky (datová schránka úřadu je zv6bsur). 

V žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu a tel. spojení, žádosti bu-
dou předány okrskové volební komisi, která se s Vámi v době voleb 
spojí a domluví případné další podrobnosti.

Žádosti zašlete co nejdříve, abychom je mohli připravit pro komisi. 
V době voleb přijímá žádosti již příslušná okrsková volební komise, 
telefonní spojení do okrskových volebních komisí budou zveřejněna 
na webových stránkách. 

 Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru
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Starosta přivítal kluby pro seniory 
v novém zázemí
Starosta David Vodrážka v polovině listopadu přivítal zástupce klubů 
pro seniory v nových prostorách a diskutovali o dalších plánech. 
Radnice v září dokončila přístavbu Střediska sociálních služeb Pra- 
hy 13 v hodnotě 30,5 milionu korun, která rozšířila kapacitu „Lukáše“ 
o deset nových bytů. Přízemí nového objektu se stalo stabilním  
a moderně vybaveným zázemím pro kluby seniorů. 

Ve dvou místnostech mají kluby možnost organizovat společná 
setkání, oslavy, přednášky nebo vzdělávací kurzy. K dispozici mají také 
moderní techniku, takže si mohou připravit i filmové večery nebo 
promítání fotografií ze svých cest. Klubů pro seniory v městské části 
působí třináct a jejich členové svými aktivitami dokazují, že je pořád 
co dělat a umí se bavit i v pokročilém věku. Členská základna čítá 
řádově 200 členů a noví zájemci jsou stále vítáni. 

„Péče o seniory a s tím spojená přístavba Lukáše je jednou z priorit 
naší městské části. Nová přístavba navýšila počet bytů pro seniory  

Zdravé světlo v ZŠ Janského 
Základní škola Janského je jednou z 10 základních škol, jejichž 
zřizovatelem je MČ Praha 13. Během minulých dvou měsíců se zde 
realizovala kompletní výměna všech svítidel a žáci i učitelé teď pracují 
pod zdravějším a provozně úspornějším osvětlením. 

Výměna světel za úspornější a také zdravější je především v této 
době více než třeba. Podobné projekty se postupně realizují i v dalších 
školních budovách. Celková investice ve výši dvou milionů korun se  
i s ohledem na ceny energií vyplatí, protože nová světla jsou 
energeticky méně náročná, a navíc zdravější pro žáky i pedagogy. 
Škola je nyní osvětlena speciálně vyrobenými světelnými tělesy nové 
generace LED diod s velmi příznivým spektrem, blížícímu se 

a přinesla také nové komfortní zázemí pro kluby. Všechny zajišťují 
nenahraditelnou práci, připravují nejrůznější setkání, společné aktivity, 
oslavy narozenin, výlety a touto cestou všem za jejich práci velmi 
děkuji. Nabízejí totiž aktivní trávení volného času pro naše dříve 
narozené sousedy,“ řekl starosta David Vodrážka. „Dnes jsme 
diskutovali o činnosti jednotlivých klubů a možnostech, jak může 
radnice jejich činnost dále podpořit. Vážím si neuvěřitelného nadšení, 
se kterým zástupci jednotlivých klubů připravují akce pro své členy  
a vzájemně se také inspirují.“ 

Přístavba byla zahájena na jaře v roce 2021. Jedná se o výstavbu 
čtyřpodlažního objektu, kde ve třech podlažích je umístěno deset 
malometrážních bytů pro seniory a v přízemí se pak nachází dva 
víceúčelové klubové sály pro setkávání seniorů. „Chtěl bych poděkovat 
vedení městské části za jeho správné rozhodnutí přistavit nové byty  
v Lukáši. Stejně tak velký dík patří zejména zaměstnancům úřadu 
městské části, kteří stavbu organizovali a pracovníkům zhotovitele  
a všem ostatním dodavatelům, kteří všechno postavili. Je skvělé,  
že se vše postavilo během jednoho roku,“ poděkoval ředitel střediska 
Jiří Mašek.   Lucie Steinerová

dennímu slunečnímu záření. Bylo namontováno přes 1000 kusů 
světelných těles, která poslouží k lepšímu prostředí žáků i učitelů 
nejen při výuce. 

Radnice bezúročně zajistila nezbytné finance na instalaci nového 
osvětlení. Protože nové technologie jsou oproti stávajícím energeticky 
nízkonákladové, investované finanční prostředky se vrátí zpět na 
úspoře elektrické energie. Podpora nových technologií ve školách  
ze strany radnice je velmi důležitá, s přicházejícím zimním obdobím 
se právě kvalita osvětlení stává velmi aktuální, stejně jako spotřeba 
energií.  Lucie Steinerová
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Den vzniku samostatného 
Československa 
Česká republika slavila 28. října již 104. výročí vzniku samostatného 
československého státu. Při této příležitosti vzpomínáme také na ty, 
kteří položili svůj život v první a druhé světové válce. Místostarosta 
Prahy 13 David Zelený navštívil památníky obětem válek ve 
Stodůlkách, Třebonicích a na Vidouli, aby zde položil věnce jako 
vyjádření úcty a poklonil se jejich statečnosti. -red-

V ZŠ Klausova děti nadšeně vaří  
v nové školní kuchyňce 
V Základní škole Klausova na Velké Ohradě byla dokončena 
rekonstrukce výukové kuchyňky. Velkorysé řešení a nejmodernější 
vybavení inspiruje žáky a žákyně k vaření. Na kompletní obnovu  
s náklady 1,8 milionu korun se škole podařilo získat finance z dotací 
Evropské unie, zbývající sumu uhradila městská část Praha 13.

Hodiny vaření v ZŠ Klausova nejsou pouze stáním nad hrncem. 
Učebna je vybavena i digitálním koutkem, který pomáhá se správnou 
teoretickou přípravou a postupy. Před samotným vařením si žáci 
společně ujasní postup přípravy jednotlivých pokrmů a mohou 
shlédnout také různá inspirativní videa od známých profesionálních 
kuchařů. Prostor učebny je rozdělen do čtyř pracovních míst, z nichž 
každé má vlastní skutečně moderní vybavení. Vedle nových sad 
nádobí jsou kuchyňky vybaveny varnými indukčními deskami, 
vestavěnými troubami, lednicí s mrazákem a nechybí ani myčka  
a pračka se sušičkou. V jídelním prostoru pak mohou všichni společně 
vlastnoručně připravené jídlo ochutnat a pozvat ke stolu i své spolu-
žáky nebo pedagogy. „Investice do školních budov a jejich vybavení se 
nám dlouhodobě daří získávat a následně také realizovat. Velmi si vá-
žím skutečnosti, že naše školy úspěšně žádají o dotace z nejrůznějších 

dostupných programů. 
Tato nová kuchyň nejen 
pro osmáky je toho skvělou 
ukázkou. Vaření je jistě zá-
kladní dovedností, která se 
v životě každého uplatní, 
čím dříve si ji děti osvojí, 
tím lépe,“ řekl starosta  
David Vodrážka. „Původní 
kuchyňka již po letech do-
sloužila a již neodpovídala 
dnešním standardům. Nyní máme skvělé zázemí pro hodiny vaření, 
týká se především osmých tříd, které v něm jednou za čtrnáct dní tráví 
dvě hodiny. Kuchyňku ale často využívají i ostatní ročníky a v odpo-
ledním čase i kroužky,“ informoval Petr Neuvirt, ředitel školy. „Prak-
tická výuka se vrací do škol a jsem za to opravdu ráda. Hodiny vaření, 
jak je vidět i v této škole, bývají mezi dětmi i pedagogy velmi oblíbené. 
Navíc je opravdu všichni v životě prakticky zúročí. Školáci se naučí 
nejen připravit jednotlivá jídla, ale musejí si i sami připravit seznam 
surovin, které potřebují, a také si nastudovat návod k použití jednotli-
vých spotřebičů,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.  
 Lucie Steinerová

Den boje za svobodu a demokracii
Starosta David Vodrážka položil 17. listopadu věnec u pomníku 
Obětem komunismu v pražských Stodůlkách. Den boje za svobodu  
a demokracii je významným milníkem naší historie a po 33 letech  
od pádu komunismu v Československu je na místě si připomenout, 
kolik významných změn naše společnost udělala. Nesmíme zapomínat 
na lidi, kteří byli ochotní obětovat kariéru, svoji osobní svobodu  
a někdy i život v úsilí o obnovu svobodné společnosti. -red-
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Advent a Vánoce
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St.  
v Praze 13 – Stodůlkách

Sobota 3. 12. – Adventní duchovní obnova  
s P. Stanislawem Górou
• 9.00 hod. – V kostele sv. Prokopa. Součástí obnovy  
je přednáška, ztišení, možnost sv. zpovědi a na závěr  
od 12.00 hod. mše svatá.

Pondělí 5. 12. – Setkání se sv. Mikulášem
• 17.00 hod. – Zveme všechny děti do Komunitního centra  
sv. Prokopa na setkání se sv. Mikulášem, který dorazí  
v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o předběžné  
přihlášení na webu farnosti.

Pondělí 12. 12. – Bohoslužba slova za lidi na vánočních 
periferiích
• 19.00 hod. – V kostele sv. Jakuba Staršího s prosbou za ty, 
pro které jsou Vánoce z různých důvodů zdrojem smutku a 
úzkosti: za ty, kteří přišli o někoho blízkého, po kterém zbylo 
prázdné místo; za ty, kteří prožívají závažné krize a na Vánoce 
nemají ani pomyšlení; za rodiče, kteří se bojí, že nemohou z fi-
nančních důvodů dopřát dětem hezké Vánoce; za děti, kterým 
vánoční čas ještě znásobí těžkou situaci v rodině; a další.

Neděle 18. 12. – Adventní koncert v Komunitním centru 
sv. Prokopa  
• 17.00 hod. – Srdečně zveme na koncert komorní hudby, 
operních árií, duetů, adventních a vánočních písní.
Účinkují: Dalibor Pavelka – flétny, baryton,  
Olga Effemberková – soprán, Vojtěch Racek – klávesy 

Úterý 20. 12. – Varhanní adventní koncert  
v kostele sv. Jakuba St.
• 18.00 hod. – Účinkující: Přemysl Kšica – varhany,  
Lucie Silkenová – soprán, Pavel Josef Kšica – basbaryton
Cena: 200 Kč & 150 Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)

Čtvrtek 22. 12. – Betlém a Betlémské světlo 
• 16.00 – V kostele sv. Prokopa bude představen a požehnán 
nový betlém. Tento den od 16.00 do 18.00 hod. bude také 
možné odnést si domů Betlémské světlo, dále pak ještě  
na Štědrý den při všech bohoslužbách, včetně půlnoční.

Sobota 24. 12. – Otevřeno pro modlitbu  
a prohlídku betléma

• 14.00 – 17.00 hod. – Kostel sv. Jakuba St.
• 13.00 – 15.00 hod. – Kostel sv. Prokopa  

Neděle 25. 12. – Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční
• 17.00 hod. – V kostele sv. Jakuba St. Účinkuje Stodůlecký 
chrámový pěvecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí Jiří Kubík.
 
Sbor církve bratrské v Praze 13 

Neděle 4. 12. – Kde hledat pokoj uprostřed nepokoje? 
•  9.00 a 11.00 hod. – Třináctka – kř. centrum, Mukařovského 1986 

Neděle 11. 12. – Kde hledat naději uprostřed beznaděje? 
•  9.00 a 11.00 hod. – Třináctka – kř. centrum, Mukařovského 1986................................ 

Vánoční bohoslužby
Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba St. 
v Praze 13 – Stodůlkách

V KOSTELE SV. JAKUBA ST. 

Sobota 24. 12. – Štědrý den 
• 17.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně 
• 24.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční 
•  8.00 a 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně

Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
•  8.00 hod. – mše sv. 

Pátek 30. 12. – Svátek svaté rodiny
• 18.00 hod. – mše sv. s obnovou manželských slibů

Sobota 31. 12.
• 17.00 hod. – mše sv. na zakončení kalendářního roku 

Neděle 1. 1. 2023 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
•   8.00 a 18.00 hod. – mše sv.
..................................................................
V KOSTELE SV. PROKOPA v Komunitním centru  

Sobota 24. 12. – Štědrý den
• 15.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně  
(pro rodiny s dětmi)
• 22.00 hod. – mše sv. – Vigilie Slavnosti Narození Páně

Neděle 25. 12. – Boží hod vánoční
• 9.30 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně (pro rodiny s dětmi)
• 11.00 hod. – mše sv. – Slavnost Narození Páně 

Pondělí 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
• 11.00 hod. – mše sv.  

Neděle 1. 1. 2023 – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
•   9.30 a 11.00 hod. – mše sv.
..................................................................
ŘECKOKATOLICKÝ CHRÁM SV. KŘÍŽE A SV. HELENY               
(při železniční trati nad Bílým Beránkem, zastávka 
autobusu č. 225) 

Řeckokatolické bohoslužby zpívané ve staroslověnštině nebo  
v ukrajinštině s rusínskými nápěvy.

Sobota 24. 12.
14.00 hod. – Narození Pána Ježíše Krista podle gregoriánského 
kalendáře ve staroslověnštině

Dále podle juliánského kalendáře
Neděle 25. 12.
9.00 hod. – Neděle svatých praotců ve staroslověnštině

Neděle 1. 1. 2023 
9.00 hod. – Neděle svatých otců v ukrajinštině 

Neděle 8. 1. 2023 
9.00 hodin – Narození Pána Ježíše Krista ve staroslověnštině

Dále každou sudou neděli od 9.00 hod. v ukrajinštině  
a každou lichou neděli od 9.00 hod. ve staroslověnštině.  
Kostel je nově vyzdoben ikonami a je vytápěn. 
Kněz o. Leo Salvet, tel. 601 209 050. 
.................................................................. 
Sbor církve bratrské v Praze 13 

TŘINÁCTKA - KŘESŤANSKÉ CENTRUM          
(Obchodní centrum Luka, Mukařovského 1986, 1. patro)

Neděle 18. 12. – Vánoční slavnost
10.00 hod. – vystoupení dětí na téma Vánoc v KD Mlejn, 
Kovářova 1615/4 

Neděle 25. 12. 
10.00 hod. – Bohoslužby na Štěpána 

Nový betlém pro Prahu 13
Říká se, že ten, kdo první postavil „Betlém“ byl svatý František z As-
sisi ve 13. století. Spolu se svými druhy o Vánocích vytvořili živé jes-
ličky v Italské vesničce Greccio a velmi udivili místní chudé pastevce  
a drobné řemeslníky. Když se v baroku rozvinula tradice lidových  
vyřezávaných betlémů, bylo zvykem, že odrážely krajinu a budovy,  
v níž žili konkrétní lidé, kteří se u těchto jesliček o Vánocích modlí-
vali. Pan Glaser v obci Ořech těsně za hranicemi naší městské části 
má dokonce betlém, v němž se nacházejí figurky obyvatel Ořecha. 
Jesličky vystavěné z výjevů každodennosti pomáhali našim předkům 
na vlastní oči uvidět, že se malý Ježíš narodil pro ně a do jejich situace. 
Na letošní Vánoce jsme přichystali nový betlém pro kostel svatého 
Prokopa. Bude odrážet centrum Prahy 13: Sluneční náměstí, radnici, 
komunitní centrum, okolní domy i stanici metra Hůrka. Našemu  
století má betlém odpovídat také použitou technologií – jeho jednot-
livé součásti jsou zhotoveny pomocí 3D tisku.

Naši předkové budovali jesličky dlouhá léta, zimní večery trávili  
vyřezáváním figurek, každý rok se jejich betlém trochu proměňoval  
a obohacoval. Také v našem případě je práce na betlému běh na dlou-
hou trať. Letos bude připraven pouze zárodek: jesličky pro Ježíška, 

Pannu Marii a Svatého Josefa. Další 
prvky budou přibývat postupně.  
Už nyní je ale krásné, jak příprava 
betléma propojuje různorodé obyva-
tele Prahy 13: Lucie, maminka čtyř 
dětí, vytvořila umělecký návrh, Kris-
týna, mladá architektka připravila 
technický půdorys, Daniel modelář 
vláčků, zhotovil podloží. Petr, pra-
covník v dopravních stavbách, při-
pravil tisky povrchů, Honza, mladý 
inženýr, tráví své večery u 3D tis-
kárny, Marie, seniorka, celou práci 
podporuje svou modlitbou. 
Betlém – nebo spíše jeho letošní zárodek – bude představen a požeh-
nán ve čtvrtek 22. prosince v 16 hodin v moderním kostele sv. Pro-
kopa na Slunečním náměstí. Tento den bude také možné odnést si 
domů nové Betlémské světlo. Jste srdečně zváni prohlédnout si nové 
Jesličky naší městské části. 
 Požehnaný advent a Vánoce přeje Radek Tichý, katolický farář Prahy 13
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Profesor Jan Pirk je emeritní přednosta  
kardiocentra kliniky kardiochirurgie v IKEMu  
a nově také senátor České republiky.

Pane profesore, je advent, jak ho prožíváte? 
Letos je trochu uspěchaný. Právě jsme 
se s manželkou vrátili ze zlaté svatební 
cesty po jižní Americe. Oslavili jsme 
totiž 50. výročí svatby a spolu se šesti 
kamarády jsme si splnili cestovatelský 
sen. Do adventu jsme tedy naskočili 
rovnýma nohama a je pro nás trošku  
víc uspěchaný.
Zlaté výročí svatby je krásné výročí, máte recept na šťastné manželství?
Musíte mít tolerantního partnera, pak jde všechno. Máme společné 
zájmy, a to je především rodina a cestování. Společně jsme procesto-
vali velký kus světa a jsem velmi rád, že jsme si i po padesáti letech 
užili svatební cestu „s batohem na zádech“. Já osobně mám velmi rád 
sport, ale když se v televizi ozve znělka sportovních zpráv, manželka 
okamžitě přepíná program. To jsou ty chvíle, kdy je třeba citlivě uplat-
nit vzájemnou toleranci. 
Hýříte elánem a energií, poradíte nám, jak na to?
Myslím, že je to dar po mé mamince, byla to velice akční žena.  
Já mám život jednoduše rád a někdy jsem smutný, že mi pomalu končí 
a chci si ho maximálně užívat, dokud to jde. Jedna ze zásadních věcí  
je pohyb. Člověk se má prostě hýbat a když děti vyrůstají v rodině,  
kde je to běžný program dne, tak z nich vyrostou akční lidé, kteří bu-
dou stejně vychovávat své děti. Je důležité vést děti k pohybu, nemusí 
každý běhat marathón, ale děti by se měly pravidelně hýbat. Když je 
nebaví sportování, můžou třeba tancovat, nebo jednoduše jít s kama-
rády po škole ven, třeba do parku a lézt na stromy, jako jsme to dělali 
my, když jsme byli malí. Rozhodně by rodiče neměli děti podporovat 
v sezení na gauči s mobilními telefony nebo u počítače. 

Souvisí aktivní trávení času dětí, ale i dospělých, se schopností zvládání stresu?  
Rodiče a společnost obecně se snaží děti od stresu uchránit, a to je 
špatně. Pokud umetáme dětem život jako dálnici bez sebemenších 
překážek, pak přijdou do dospělého života, který je úplně jiný a budou 
mít velké problémy. V práci už nikdo nikomu nebude problémy ume-
tat, každý si musí vyšlapat svou pěšinku sám. Takže vystavení dětí při-
měřenému stresu a naučit je řešit různé situace, je součástí výchovy. 
Samozřejmě nemluvím o žádném extrémním strašení, vyhrožování 
ani fyzickém násilí, děti se nesmí bát. Mluvím o tom, že děti mají být 
vystaveny přiměřené míře stresu, aby se naučily situace řešit a zvládat. 
Jinak si s tím v dospělosti nebudou umět poradit.
Při své práci trávíte hodně času s mladšími kolegy, jací jsou? Jaká je nová  
generace lékařů?
S mladšími pracuji rád, můžu mluvit o těch, kteří pracují tady a jsem 
si jistý, že tu kardiochirurgii budou tlačit dál dobrým směrem. Jsou to 
samozřejmě ti, co opravdu chtějí dobře dělat svou práci. Jsou ale i tací, 
kteří nechtějí tolik pracovat, to jistě bylo v každé generaci a není to 
nic nového. My máme v IKEMu generaci mladých dam a mužů, kteří 
jsou úžasní a z tohoto pohledu s klidem půjdu do důchodu. 

Hodně času věnujete besedám, jezdíte po celé republice, letos byla jedna  
i u nás v Praze 13. Předáváte lidem své zkušenosti a rady, co si naopak  
odnášíte za dojmy Vy? 
Velmi záleží na tom, kde se beseda koná. Velmi rád mám besedy na-
příklad na gymnáziu, kde se setkávám s aktivními studenty a rád zjiš-
ťuji, že mladá generace nejsou jen sprejeři, kteří ničí vše, co jim přijde 
pod ruku, nebo drogově závislá mládež. Často tam potkávám příjemné  
a chytré mladé lidi, kteří mají zájem o různé věci. Jsou úžasní a mám 
z toho velkou radost. Jiné jsou samozřejmě besedy s důchodci. Ne-
dávno jsem byl v domově pro osamělé staré lidi v Ostravě a ti mají 
zase opravdovou radost z toho, že za nimi někdo přijede a že si mají 
s kým povídat. Jsem přesvědčen, že jim taková setkání obohacují život, 
a i já se od nich dozvím mnoho zajímavých příběhů. Nerad se účast-
ním klasických přednášek, protože když se setkávám s lidmi, chci si 
povídat o tom, co je zajímá a ne pouze vykládat o tom, co dělám já. 
Mám rád přímý kontakt s lidmi, žádné otázky mi nevadí, nemám 
žádnou třináctou komnatu a nemám co skrývat. 
Gratulujeme ke zvolení senátorem, těšíte se na to?
Musím říct, že ano. Senát je hodně jiný, než sněmovna a jsou tam lidé, 
kteří již mají profesní dráhu zajištěnou a je to takový klub starších. 
Všichni chtějí svými zkušenostmi pomoci společnosti. I když máme 
na nějaké věci jiné názory, chováme se k sobě slušně a s respektem. 
Celé zázemí Senátu je také velmi příjemné.
Máme se tu dobře?
Já si myslím, že i přes tuto velkou krizi  
se máme dobře. Pořád se tu máme líp, 
než jsme se měli před mnoha lety. Na nás 
všechny samozřejmě krize doléhá, měli 
jsme určitý životní standard a teď se mu-
síme trochu omezit a šetřit. Ale bylo 
jasné, že jednou taková doba musí přijít  
a přišla. Měli jsme se možná nad poměry 
báječně a musíme začít pracovat, jinak, 
než prací se líp mít nebudeme. Když sly-
ším od podnikatelů, že nemohou sehnat 
lidi na práci a musí ukončit například 
provoz restaurace, kavárny, hotelu nebo 
jiné činnosti, budí to ve mě obavy. Bez 
práce prostě nejsou koláče a jestliže ne-
jsou lidé na práci, nelze očekávat vý-
sledky. Například na horách se velká část 
penzionů a hotelů zavírá a přestavují se 
na apartmánové domy. Jen proto, že prostě nemohou sehnat lidi  
na práci. Když nebudeme pracovat, tak se z té krize nevybabráme. 
O čem jsou podle Vás Vánoce? Jak a kde je budete trávit? 
Vánoce určitě nejsou o dárcích, ale o čase, o nemateriálních hodno-
tách. My se vždycky těšíme na hory a čas, který strávíme se svými  
nejbližšími a přáteli. Není třeba nakupovat hromady věcí, ani pro děti.  
My každý rok střídáme, u kterého z dětí budeme na Vánoce. Letos 
budeme v Praze, u mladšího syna. Poprvé nebude s rodinou na ho-
rách, ale v novém domě, který si zrenovovali blízko nás, takže to  
k nim máme jen přes zahrádku. Doufáme, že co nejdřív odjedeme  
do Krkonoš, snad už 25. prosince a že bude sníh a Silvestra na horách 
strávíme na lyžích. Už to nejsou ty Silvestrovské oslavy, které jsme 
táhli až do rána. Teď počkáme do půlnoci a jdeme spát.
Co byste lidem popřál do nového roku?
Já bych všem popřál, aby se na život dívali z té lepší stránky, aby byli 
veselí a měli se rádi. Podle mě je život moc hezkej, i když jsou s ním 
někdy problémy. Zase kdybychom žádné problémy neměli, nevážili 
bychom si těch hezkých věcí. Překonání složitých životních situací nás 
posiluje a přináší poté krásný pocit. Být smutný a naštvaný, nebo ve-
selý je vlastně za jedny peníze, ale to druhé dělá život mnohem hezčí. 
Je to o tom, jak se chováme k ostatním a všichni máme raději veselou 
společnost, i když nám není nejlépe. Snažme se tedy být veselí, mějme 
se rádi a nenadávejme!  
Děkuji za rozhovor, pane profesore. Věřím, že i za naše čtenáře, Vám přeji především 
pevné zdraví, co nejvíce uzdravených pacientů, nezdolný optimismus.  
Šťastné a veselé Vánoce! Lucie Steinerová
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Vánoční dárek, 
který potěší.

Objevte SVĚT DOKONALÉ PÉČE v Kosmetickém studiu GERnétic

Slánská 381/10
Praha 6-Řepy

(křižovatka ulic 
Plzeňská-Slánská)

GSM: 602 501 191
tel.: 235 325 659

Provozní doba: 
PO–NE 

(po telefonické 
dohodě)
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Nabízíme vám:
 Péči o obličej, tělo a poprsí.
 Intenzivní omlazující kúry.
 Zeštíhlující a anticelulitidní zábaly.
 Ošetření akné a dalších kožních problémů.
 Hlubokou relaxaci a pohodu.
 Prodej kosmetiky GERnétic.
 Kosmetickou poradnu.

Nevíte si rady 
s Vánočním dárkem? 
Zakupte pohodlně a rychle 
online dárkový poukaz.

E-mail: kosmeticke.studio@gernetic.cz
www.StudioGernetic.cz

KOSMETICKÉ STUDIO GERNÉTIC
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Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se 

na Vaši návštěvu.

Na radost, kterou si z jízdy odnesete. Na emoce, 

které s eMobilitou zažijete.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

VYZKOUŠEJTE SI VOZY ŠKODA

ENYAQ iV
NA VLASTNÍ KŮŽI

eMOBILITNÍ

CENTRUM
S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ
JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ
U VÁS DOMA
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Jarní prázdniny 2023 s Domečkem
Každým rokem pro děti připravujeme tábory o jarních prázdninách  
a na jaře 2023 tomu nebude jinak. Připravili jsme dva výjezdní lyžař-
ské tábory v termínu 12.-19. 3. 2023 Lyžníci a prknaři na horách I, II. 
Budou probíhat v již osvědčených chalupách v Rokytnici nad Jizerou 
v Benátecké chalupě a v penzionu Jednota, kde na lyžích můžete vyjet 
přímo z chalupy a zase se do ní vrátit.

Ani Domeček nezůstane prázdný, můžete vybírat ze tří příměst-
ských táborů v termínu 13.-17. 3. 2023 Jarní sportovně zážitkový, Jarní 
turisťák s Domečkem a nebude chybět ani celotáborová hra  
na táboře Letopisy Narnie.

Přihlašování na tábory je v plném proudu, tak neváhejte také svoje 
ratolesti přihlásit. Na všechny se moc těšíme.
 Michala Štěpánková, koordinátorka táborů DDM Stodůlky

Dušičková angličtina
Začátek listopadu je časem památky zesnulých. V ZŠ Mohylová se po-
dařilo zajímavým způsobem dušičkový čas připomenout se čtvrťáky při 
výuce angličtiny při konverzaci o rodokmenu o členech rodiny, které  
v životě potkali, kteří je dál životem provázejí, i o těch, kteří už žijí jen 
ve vzpomínkách. Na závěr dušičkové vyučovací hodiny dostaly děti 
možnost rozsvítit svíčku a pocítit přitom, že povídání o zemřelých čle-
nech rodiny nemusí být vždy smutné, že vzpomínání na vlastní předky 
může naopak do našeho života vnášet světlo. Katka Hrbková, ZŠ Mohylová

Předvánoční nadílka v Motýlku
Děti z naší mateřské školky se ještě před skutečným příchodem Je-
žíška dočkají dárků v podobě dětských ponků, malířských stojanů, 
multifunkčních tabulí a mnoha dalších věcí na rozvoj kreativity, fanta-
zie a logického myšlení. Díky financím, které se nám podařilo sehnat, 
se mohou také již teď těšit na jaro, kdy pro ně bude připraveno množ-
ství nových zahradních prvků – nové stoly a lavičky, nové truhlíky  
na sázení, přírodní kuchyňka, proutěná vesnička a ohniště. 
 Miriam-Claudia Tukorová, MŠ Motýlek

Pošli to dál aneb Sbírka pro zvířecí 
útulky 
Jako každý rok orga-
nizovala ZŠ Janského 
sbírku dobrot pro 
zvířecí útulky. Letos 
jsme se ale rozhodli 
oslovit co nejvíce 
dárců. Užitečné jsme 
spojili s příjemným,  
a tak vznikla soutěž 
Pošli to dál. Šlo v ní  
o to, sehnat co nej-
více přispěvatelů. Díky tomu jsme oslovili i nemocnici v Motole,  
domov důchodců, prodejnu Albert a řadu dalších organizací, firem,  
ale i rodin. Soutěžícím i dárcům srdečně děkujeme. 
 Monika Linhartová, ZŠ Janského

Školní zájezd do Velké Británie
Žáky druhého stupně FZŠ Trávníčkova čekalo začátkem října dobro-
družství v podobě návštěvy Velké Británie. Když nás přivítaly Dover-
ské křídové útesy, přejeli jsme do Londýna, kde jsme vystoupili 
v parku Greenwich. Po jeho prohlídce jsme ještě stihli navštívit Tower 
Bridge a pevnost Tower. 

Po náročném dni jsme byli rádi, že jsme se mohli ubytovat v ná-
hradních anglických rodinách ve městě Northampton. Další den nás 
čekal středověký hrad Warwick a univerzitní město Oxford. 

Výlet jsme zakončili třetí den dechberoucím zážitkem v podobě 
jízdy na vyhlídkovém kole London Eye. Pak jsme se ještě prošli kolem 
budov parlamentu s legendární věží Big Ben, minuli jsme Westmins-
terské opatství a s Londýnem jsme se definitivně rozloučili na Picca-
dilly Circus. Potom už nás čekala cesta autobusem, noční plavba tra-
jektem do Francie a návrat domů.                 Linda Pecháčková
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Celoroční projekt Harry Potter 
Děti ze 2.A zahájily školní rok 
pěkně po čarodějnicku. Celými 
deseti měsíci nás bude prová-
zet Harry Potter, jehož příběhy 
se nám velmi líbí. Nejprve jsme 
se rozdělili do kolejí, podobně 
jako hrdinové z kouzelné  
školy v Bradavicích. 
O tom, zda se děti zařadí  
do Nebelvíru, Hravraspáru, 
Mrzimoru nebo Zmijozelu, 
rozhodla barva kouzelného 
lektvaru. Kromě toho jsme  
si vyrobili husí brko a zkou-
šíme s ním psát podobně jako 
Harry a jeho kamarádi. 
                  Barbora Čopíková, ZŠ Bronzová

Halloween ve škole
Halloween není jedním z ústředních svátků v České republice, přesto 
se jeho popularita v posledních letech zvedá. V Anglofonní základní 
škole, kde většinu žáků tvoří cizinci, jsme nemohli na halloweenské 
oslavy zapomenout. Děti se převlékly do úžasných kostýmů a společně 
jsme vyřezávali dýně a ukázali si další tradice, které ke svátku patří. 
Včetně lovení jablek pusou z nádoby plné vody nebo populární hle-
dání pokladu. Sahil Bathija 

Výstava exotického ptactva  
v Řeporyjích 
Poslední zářijový den jsme si s našimi druháky udělali výlet do Řepo-
ryjí na výstavu exotického ptactva. Na více jak dva kilometry dlouhou 
cestu jsme se od školy vydali pěšky, takže jsme se po ránu docela 
pěkně prošli. Odměnou nám pak ale byli nejen pestrobarevní papoušci 
a andulky, k vidění jsou na výstavě také strašilky, ještěrky, a dokonce 
i chameleon. Po návratu do školy děti malovaly obrázky a psaly krátké 
komentáře o tom, co se jim nejvíce líbilo.          Barbora Čopíková, ZŠ s RVJ Bronzová

Jazykový koutek
Ve FZŠ Mezi Školami se vyučují čtyři cizí jazyky. Naším společným 

cílem je kromě jejich 
zvládnutí také vylep-
šení prostředí, kde  
výuka probíhá. Hlavní 
„jazykovou chodbu“ 
zdobí práce a projekty 
žáků. Její další ozdo-
bou se před nedávnem 
stal vstup do Brány ja-
zyků, který nám vytvo-
řil výtvarník pan Ra-
dek Slabý. Tímto jsme 
našim žákům zpříjem-
nili prostředí nově vy-

budovaného jazykového koutku. Velký dík patří za spolupráci i před-
sedkyni školské rady paní Yvetě Kvapilové.  Marcela Pískatá

Hudební cesta kolem světa
Se třídou 3.C jsme se vydali na hudební cestu kolem světa v Českém 
muzeu hudby. Během letu v pomyslném horkovzdušném balonu jsme 
se podívali na některé kontinenty a poznali různé písně a hudební ná-
stroje. Všichni jsme se aktivně zapojili, zpívali a hráli. Po programu 
jsme si prohlédli výstavu Hudební zvěřinec. Dozvěděli jsme se, která 
zvířata se ukrývají v hudebních nástrojích, jak ve skutečnosti vypadají 
a poslechli si populární písničky, slavné skladby, i skutečné zvuky pří-
rody.  Pavla Kučerová, ZŠ s RVJ Bronzová
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Strašidelné verše pro nebojácné děti 
Je čas Dušiček, kdy se krajina halí do mlhy, je sychravo a venku brzy 
tma. Ideální doba pro všechny bubáky, kostlivce a příšerky. Proto si 
děti 9.B z FZŠ Trávníčkova vybraly knihu současných básníků Máme 
kostru ve skříni a v rámci projektu Celé Česko čte dětem předčítaly straši-
delné básně prvňáčkům a třeťákům. Děti ze 6. třídy se do projektu za-
pojily tvorbou obrázkového čtení, kdy nejmenším čtenářům „přepsaly“ 
básně v obrázcích. V dalších hodinách pak prvňáčci báseň sami ilu-
strovali. Projekt tak propojil žáky 1. a 2. stupně a opět se ukázalo, jak 
je vzájemná spolupráce baví a má smysl.   Markéta Vignerová

Pod paprsky podzimního slunce
Krásné podzimní odpoledne 
jsme si užili s dětmi z družiny 
v Prokopském údolí. Cestou  
k nádrži Asuán mohly děti  
pozorovat meandrující potok  
a pochopit, čím jsou meandry 
pro přírodu důležité. Na hrázi 
nádrže přečetla paní vychova-
telka informační tabuli o rostli-
nách a živočiších, kteří v nádrži 
a jejím okolí žijí. Když už bylo 
dost čtení a poslouchání, přišel 
čas na pohybové soutěže, které 
děti tolik baví. Cestou zpět sbí-
raly děti různé druhy přírodnin 
typických pro podzimní čas.  

Z nich pak po návratu vytvořily krásnou výzdobu, která prozařovala 
jejich družinovou třídu i v následujících dnech a týdnech.
 Zdeňka Davidová a Zdeňka Biačková, ZŠ Mohylová

Polytechnická výchova 
Šesťáci ZŠ Janského absolvovali v říjnu v Domě dětí a mládeže ve 
Stodůlkách výukový program realizovaný Hospodářskou komorou  
a MČ Praha 13 v rámci projektu Polytechnická hnízda. Jednoduše ře-
čeno, jde vlastně o moderní dílny. Žáci byli rozděleni do dvou skupin 
zaměřených na robotiku a mechaniku. V těchto skupinách pracovali 
celé dopoledne. Obsahem bloku mechanika bylo naučit žáky používat 
různé pracovní nástroje a vyrobit konkrétní výrobek. V rámci robotiky 
žáci pracovali s robotickou stavebnicí VEX IQ. Program je pro žáky 
zdarma a na další návštěvu se chystají i další ročníky naší školy.
 Jana Civínová, ZŠ Janského

Prvňáčci tvoří s radostí
Děti z 1.A si při hodině výtvarné výchovy vyrobily podzimní listy  
pomocí vytrhávání barevného papíru, který nalepovaly jako mozaiku 
na předkreslené obrysy listů. Při práci si zopakovaly barvy podzimu  
a zkoušely přiřadit jednotlivé listy ke správnému stromu. Všichni  
už také umí pěknou básničku o podzimu. Barevné tvoření děti velmi 
bavilo a práce se jim povedla na výbornou.  Hana Petrnoušková, ZŠ s RVJ Bronzová

Rozumíme penězům
Agentura Aisis, z.ú., ve spolupráci s pracovníky Moneta bank připra-
vila pro žáky páté třídy 
minikurz o českých 
mincích a bankovkách. 
Žáci se dozvěděli  
o historii peněz,  
platných současných 
mincích i bankovkách,  
naučili se poznávat 
ochranné prvky  
bankovek a byli  
seznámeni se všemi 
způsoby platby  
za zboží a služby.
  Pavlína Tomsová, ZŠ s RVJ Bronzová

První ročník soutěže byl úspěšný!
TIB, z.s., představilo 1. ročník 
nové programovací soutěže pro 
všechny děti ze základních škol. 
Ta se uskutečnila 15.-16. října  
a jejím tématem byla Zelená 
udržitelná Evropa. Soutěže se 
zúčastnilo 23 dětí od 1. do  
9. třídy, které si zasoutěžily hned 
ve třech soutěžních kategoriích. 
V sobotu dostaly zadání a dva-
náct hodin na vytvoření pro-
gramu v jakémkoliv programo-
vacím prostředí a v neděli prostor pro prezentaci porotě. Unikátem je, 
že celá soutěž proběhla online, takže se mohly zapojit děti z celé  
republiky. Záznam ze soutěže můžete zhlédnout na Youtube.  
Více na https://soutez.tib.cz/.  Sára Bobková
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Mapa z naší zahrádky
Poslední zbytky babího léta vylákaly třídu 5.B ze ZŠ Mohylová k vý-
uce venku. Pomocí přírodnin, které nabízí školní zahrada, vyrobili pá-
ťáci velkou mapu České republiky. Spadané listí, kamínky či tráva po-
sloužily k vytvoření pohoří, nížin, řek i krajských měst. Nechyběla 
Sněžka, ani další vrcholy našich hor. Děti si tak zábavnou formou 
upevnily spoustu poznatků o naší zemi a na výsledek své práce byly po 
právu hrdé. Simona Kocourková, ZŠ Mohylová

Zábavné odpoledne pro mladší 
spolužáky
Podpora spolupráce mezi žáky je velmi důležitou součástí vzdělávání 
na ZŠ Janského. Spolupráce a komunikace patří jednoznačně k nejdů-
ležitějším kompetencím, které škola rozvíjí. Třída 6.A navázala na 
tuto tradiční aktivitu a připravila zábavné odpoledne pro mladší spo-
lužáky. Na oválu venkovního atletického hřiště instruktoři z řad šes-
ťáků dětem vytvořili stanoviště s různými sportovními či poznávacími 
úkoly. Čtyřčlenné skupinky pak společně prošly celým nabízeným 
programem a na závěr je čekala zasloužená odměna. Jana Civínová, ZŠ Janského 

Druháci v ZOO
Již dlouho jsme si s na-
šimi druháky slibovali vý-
let do pražské zoologické 
zahrady. V září se nám to 
nakonec splnilo a my jsme 
vyrazili za zvířaty před 
tím, než se uloží k zim-
nímu spánku. Kromě zví-
řat ve vnitřních pavilo-
nech jsme viděli také 
hrochy, žirafy a slony.  
Nevynechali jsme ani pro-
hlídku tučňáků nebo lach-
tanů. Příjemným zpestřením bylo občerstvení v podobě zmrzliny  
a dobrodružná jízda lanovkou. Pavlína Tomsová, ZŠ s RVJ Bronzová

Adaptační kurz 6.A a 6.B
Pro šesťáky znamená přechod na druhý stupeň velkou změnu – nové 
rozdělení tříd, nové spolužáky i učitele. Aby se děti lépe poznaly  
a utužily své vztahy ve třídě, odjely v říjnu na adaptační kurz. Ve stře-
disku Trnávka na Vysočině nám počasí přálo a vše se vydařilo. Pro děti 
byl připravený program plný zábavných her a sportovních aktivit, díky 
kterým se učily spolupracovat a důvěřovat si. Nezbývá než v započa-
tém díle pokračovat i v běžném školním roce.  Dagmar Lópezová, ZŠ s RVJ Bronzová

Zamykáme zahradu aneb  
Dýňovka 2022
V Rosničce udržujeme spoustu tradic a jednou z nich je podzimní 
rozlučka se zahradou. I letos jsme ji spojili s dýňovou slavností, tj.  

s příjemným, 
neformálním 
setkáním s dětmi, 
rodiči a našimi 
přáteli. Ve středu, 
2. listopadu,  
jsme den zahájili 
Dýňovou 
písničkou,  
poté nám rodiče  
s dětmi rozsví- 
tili zahradu 
vlastnoručně 
vydlabanými 
dýněmi. Děti 

byly oblečené do kostýmu různých strašidýlek, duchů apod., takže  
na úvod proběhla přehlídka kostýmů, společně jsme si zatančili  
a zasoutěžili. Vítaným zpestřením je vždy ochutnávka různých 
rodičovských specialit. Večer jsme se všichni vydali na krátký 
lampionový průvod nejbližším okolím mateřské školy. MŠ Rosnička
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SPORT

Kurz cvičení Čchi-kung a Tai-chi
Od 2. ledna do 30. března 2023 se můžete zúčastnit  
nových kurzů Čchi-kung a Tai-chi. Cvičení je harmonické, 
pomalé pohyby propojené s dechem, vycházející z tradič-
ního čínského bojového umění Tchaj-ťi Čchüan. Kurzy jsou určeny 
začátečníkům, pro něž jsou vyhrazeny termíny v pondělí od 8.45  
do 9.45 a ve čtvrtek od 18.30 do 19.30. Cena kurzu je 3 000 Kč.  
Další kurz je připravený pro seniory v pondělí od 10.00 do 11.00,  
jeho cena je 2 000 Kč.

Cvičení probíhá v krásném prostředí školy tradičního umění 
Avaloka, Bellušova 2759/72, Praha 13 (metro Luka).

Objednávka cvičení a dárkového certifikátu na tel. 604 742 775. 
Cvičení může být dobrý vánoční dárek pro vás nebo pro vaše blízké!     
 Natália Poldaufová

Holčičí fotbal 
Žákyně prvních, druhých a třetích ročníků ZŠ s RVJ Bronzová se zú-
častnily akce I holky patří do fotbalu. Trenéři TJ Dukly Praha provedli 
ukázkový trénink, došlo i na vzájemné ročníkové zápasy, a hlavně si 
děvčata vyzkoušela sport, který běžné hodiny tělesné výchovy nena-
bízí. Nadšení nebralo konce a dívčí týmy Dukly Praha jistě získají  
z řad našich žákyň nové a kvalitní posily. Pavlína Konkolská 

Zlato z MS v novém světovém 
rekordu
Barbora Čaloudová a Ester Prokopová se představily na IPSF Mist-
rovství světa v Pole a Aerial Sports 2022 až v závěrečném dni čtyřden-
ního programu mistrovství, které probíhalo od 27. do 30. října  
ve švýcarském Lausanne. Svým vystoupením nadchly nejen diváky 
v sále, ale také odbornou porotu. Za svůj výkon si odnesly zlaté me-
daile, a navíc pokořily hodnotu světového rekordu ziskem 50,1 bodu 
v kategorii Pole Sport Novice Doubles (10 – 14 let). 

Završily tak úspěšné tažení české reprezentace na mistrovství, když 
na konto České republiky přidaly osmou medaili, třetí zlatou. Dívky 
trénují v pražském studiu Pole Heaven, které sídlí na Praze 13.  
Na mistrovství se představily i další soutěžící z tohoto studia:  
Alena Maroušková (4. místo, Pole Sport, Master 50+ Women),  
Alexandra Kalousová (5. místo, Artistic Pole, Master 40+ Women), 
Denisa Chlustinová (8. místo, Pole Sport, Senior Women 30+)  
a Laďka Mašatová (15. místo, Pole Sport, Master 40+ Women).

Soutěžící ze studia Pole Heaven finančně podpořila MČ Praha 13  
a umožnila jim tak realizovat jejich sen o cestě na mistrovství světa.    
   Daniela Čaloudová

Tělocvik v novém
Až do posledních chvil jsme s žáky v Anglofonní základní škole trávili 
hodiny tělocviku na venkovním hřišti za školou. A to i proto, že nám 
přálo počasí. Nyní, když už slunných dnů ubývá, jsme nuceni se přesu-
nout pod střechu a do tepla. Ale místo školní tělocvičny využijeme 
moderní sportovní komplex na Lužinách v Praze 13, kde nám vyšli 
vstříc s pronájmem prostoru pro cvičení. Děkujeme a těšíme se.
 Marek Šedivý

Vánoční orientální show
Vánoční orientální show je přehlídkou soutěžních i nesoutěžních 
kurzů orientálního tance z DDM Stodůlky, která se bude konat v pá-
tek 16. prosince v 18.30 v KD Mlejn. Představí se vám tanečnice ve 
věku od 4 let, stejně tak jako juniorské a dospělé taneční skupiny Belly 
Amira, Belly Habibi a Belly Habibi Ladies, které si vytančily zlaté me-
daile na českých i mezinárodních soutěžích. Seznámíte se s rozmani-
tostí orientálního tance, od klasického tance se závojem, přes bubín-
ková sóla až k folklórním tancům z Egypta. Můžete se těšit na 
zajímavé taneční hosty, bubenické číslo a vánoční překvapení. Vstu-
penky budou v předprodeji na www.ddmstodulky.cz dva týdny před  
konáním akce. Těšíme se na vás! 

 Kamila Tabera Batista, koordinátorka taneční oddělení DDM Stodůlky
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Domov pro vše, čím jsme. 
paprsek-stodulky.cz

Nové byty
Stodůlky
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MĚSTSKÁ POLICIE

Stodůlečtí hasiči cvičili stavbu protipovodňových stěn
Členové jednotky se v noci z pátku na sobotu 21. – 22.října zúčastnili 
cvičení v pražském Radotíně. Bylo zaměřeno na prověření činností 
spojených s výstavbou protipovodňových opatření a samotné plné 
funkčnosti mobilního hrazení PPO. Toto cvičení si vyžádalo částeč-
nou uzavírku ulice Výpadová.

Cvičení bylo zahájeno v 19.30 nástupem přítomných jednotek 
sborů dobrovolných hasičů společně s členy aktivních záloh Armády 
České republiky, kteří byli předem vybráni pro samotnou výstavbu. 
Poté následovalo rozdělení jednotek na určená stanoviště. 

Jen pro představu, hlavním impulzem pro stavbu jednotlivých částí 

Podnapilý řidič
Dne 8. října v pozdních nočních hodinách byla na základě telefonic-
kého oznámení vyslána autohlídka městské policie do ulice Bavorská, 
kam na čerpací stanici přijel osobním automobilem s moldavskou  
registrační značkou asi padesátiletý muž ve značně podnapilém stavu. 
Strážníci muže vyzvali k prokázání totožnosti a podání vysvětlení.  
Na to jim odpověděl, že u sebe žádné doklady nemá a před jízdou pil 
vodku a pivo. Provedenou zkouškou na přítomnost alkoholu v dechu 
byla naměřena hodnota převyšující 2 promile. Podezřelý cizinec byl  
i s vozidlem na místě předán policistům z místního oddělení Policie 
České republiky, pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návy-
kové látky.

Nález dítěte
Dne 2. listopadu přijalo naše operační středisko oznámení o nezvěstné 
sedmileté dívce, která se ztratila někde na trase mezi svou základní 
školou a stanicí metra Lužiny. Její matka předala operačnímu důstoj-
níkovi našeho obvodního ředitelství přesný popis děvčátka. Do akce 
se ihned zapojily všechny dostupné hlídky městské policie. Velice in-
tenzivním pátrání v okolí školy, v bezprostřední blízkosti stanice me-
tra, přilehlé zeleni a prostorách obchodního centra, přineslo rychlý 
pozitivní výsledek. Dívka byla nalezena bez zranění a v dobré pohodě 
u místního hračkářství, kde si se zájmem prohlížela sortiment zboží. 
Po ověření totožnosti předali strážníci dívenku šťastné matce. 
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

Dobrý den, ráda bych se s Vámi podě-
lila o tento západ slunce, pořízený  
 při večerní procházce 5. října v 19.08 
u Stodůleckého rybníka. Takto barevný 
byl jen asi čtvrt hodiny, málem jsem  
ho nestihla vyfotit. Doufám, že vás  
 potěší stejně jako mne. S přáním hez-
kého zbytku dne Tereza Schwarzová. 
 
Za celou redakci paní Tereze velmi 
děkujeme za zaslaný snímek. 

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

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Advent v Třebonicích
Blíží se konec roku a děti měly poslední závody tentokrát v hale ve 
Stromovce. Nevedly si špatně a všechny si na konci sezony zaběhly 
osobáky. Zasloužily si tak pochvalu i odměnu.

Nastává čas adventu a nás čeká poslední akce pro děti a veřejnost –  
Mikulášská nadílka a rozsvícení stromečku.

Zveme děti i dospělé v sobotu 3. prosince od 15 hodin k horní  
hasičárně v Třebonicích. Pro děti je nachystán bohatý program  
a nebude chybět ani nadílka od Mikuláše. Bližší informace najdete  
na Facebooku našeho sboru – Hasiči Třebonice.

Všem čtenářům STOPu přeji za Třebonické hasiče krásné a klidné 
vánoční svátky a hodně zdraví v roce 2023.
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

zábran je průtok měřený na měřícím bodě v Praze Chuchli. První 
opatření se provádí již při průtoku 450 m3.s-1. To se zavírají vrata  
na Čertovce.Organizaci celé akce zajistil Magistrát hl. m. Prahy,  
za HZS hl. m. Prahy se cvičení zúčastnil jeho ředitel brig. gen. Luděk 
Prudil a také zástupci Odboru ochrany obyvatelstva a krizového  
řízení Magistrátu hl. m. Prahy. Tato cvičení se provádějí periodicky,  
a to na různých úsecích.
Pozvánka:
SDH Stodůlky vás srdečně zve na Mikulášskou stezku, která odstartuje 
v sobotu 3. prosince ve 14 hodin od hasičárny v Tlumačovské ulici. 
Pro děti budou připravena stanoviště s úkoly. Odměny a občerstvení 
zajištěno. Vladimír Kos, SDH Stodůlky 
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Zákoutími v centru Prahy plnými 
historie 
Z Karlova náměstí od sochy přírodovědce Benedikta Roezla sochařů 
Čeňka Vosmíka a Augusta Zouly z roku 1898 se vydáme nahoru ulicí 
U Nemocnice. Benedikt Roezl byl významný botanik a zahradník. 
Narodil se v Horoměřicích v rodině zahradníka, kterým se též vyučil. 
Učil se v zámeckých zahradách F. A. Thuna v Děčíně. Učitelem mu 
byl tehdy nejvýznamnější pěstitel exotických rostlin u nás – Franz 
Josst. Pod jeho vedením se učil pěstovat a starat se o mnoho druhů 
exotických rostlin. Nejvíce mu však učarovaly orchideje, jimž zůstal 
celý svůj život věrný. Po vyučení z děčínských zahrad odešel, aby ná-
sledně pracoval v několika významných evropských zahradách.  
Byl zakladatelem prvního časopisu pro zahradníky Flora. 

Ulicí U Nemocnice dojdeme na křižovatku. Proti nám je vstup  
do Kateřinské zahrady, jež je otevřena od pondělí do pátku od 6 do 
18 hod. Zahrada patřila k areálu kláštera augustiniánek. V současné 
době se v objektu nachází psychiatrická léčebna, v níž zemřel Bedřich 
Smetana. Stojí zde i kostel sv. Kateřiny Alexandrijské. Původně 
gotický kostel, který býval součástí kláštera nechal postavit císař Karel IV. 
Dnešní podoba kostela pochází z doby po přestavbě v roce 1741. 
Z původně gotického chrámu se dochovala jen štíhlá věž, které se říká 
„pražský minaret“. Josef II. klášter zrušil. Vznikl zde vojenský vý-
chovný ústav, později léčebna. V současnosti předal magistrát kostel 
pravoslavné církvi. První pravoslavná bohoslužba proběhla 24. 12. 2012.

Je příjemné posedět v zeleni uprostřed velkoměsta. Bočním 
východem vyjdeme proti Michnovu letohrádku, kde je dnes muzeum 
Antonína Dvořáka. V roce 1715 koupil pozemek se zahradou a vinicí 
Jan Václav říšský hrabě Michna. 1717-20 zde postavil K. I. Dientzen-
hofer barokní letohrádek. Jedná se o jeho první pražskou stavbu po 
jeho návratu z Vídně, kde studoval soudobou evropskou architekturu. 
Po roce 1793 byla zahrada přeměněna dle projektu císařského zahrad-
níka Franze Weppela na anglický park. Po roce 1826 byla ve vile zří-
zena zahradní restaurace Amerika. Roku 1843 ji koupilo město Praha, 
od té doby sloužila různým účelům. Důstojného využití se letohrádku 
dostalo až po roce 1932. Sídlil v něm Spolek pro postavení pomníku 
Antonína Dvořáka a vybudoval zde muzeum. Mezi jinými předměty 
je zde také faksimile rukopisné partitury slavné symfonie č. 9, e-moll. 
Op 95, zvané Novosvětská, kterou Antonín Dvořák dobyl Ameriku. 
Sám zde nikdy nebydlel, bydlel v Žitné ulici číslo 14. Nádvoří a za-
hrada jsou zdobeny barokními sochami Matyáše Brauna. 

Na křižovatce s ulicí Apolinářská, zahneme vpravo a dojdeme 
k nádherné budově Zemské porodnice. Je to jedna z nejdéle 
otevřených porodnic na světě. Projektoval ji a postavil mecenáš české 
vědy, kultury a vzdělání Josefa Hlávka. Na nádvoří najdete bronzovou 
kopii sochy architekta od Josefa Václava Myslbeka. Stojí zde od roku 
2021. Pro svoji architektonickou hodnotu a význam v dějinách lékař-
ství je budova chráněnou kulturní památkou. Před stavbou této  
budovy fungovala starší veřejná porodnice při nedalekém kostele  
sv. Apolináře. Architekt Josef Hlávka se při navrhování řídil nejnověj-

šími lékařskými poznatky a moderními plány současných porodnic ve 
světě. Roku 1875 byla otevřena pod názvem Královská česká zemská 
porodnice u sv. Apolináře. Prvním novorozencem byla holčička. V bu-
dově byl i nalezinec. Celá stavba je v novogotickém stylu z červených 
cihel. Je tvořena šesti pavilony, vnitřním atriem, kaplí sv. Kříže nad 
vstupním vestibulem v prvním patře. V současnosti se také opravuje. 
Strop tvoří sklípková klenba svedená ve střední sloup. Oltář a křtitel-
nice jsou z mramoru. V přízemí dnes najdete kavárnu, kde můžete 
posedět U hlavního vchodu najdete pamětní desku stavitele. 

My jdeme dále Apolinářskou ulicí na prostranství, kde je vpravo 
toskánský sloup s pískovcovou soškou sv. Vojtěcha. Proti ní najdete 
moderní sochu Miloslava Starce Hrající si děvčátko. Proti ní stával 
proslulý hostinec Jedová chýše, který známe i ze seriálu Hříšní lidé 
města pražského. Hospoda zde stávala od 13. století a je opředena 
mnoha legendami. Hospodu prý občas navštěvoval v přestrojení český 
král Václav IV. Ten prý v hospodě Na Vinici poznal ve dvou hostech 
nájemné vrahy, kteří se ho kdysi pokusili ve Vídni otrávit. Kat, který 
ho doprovázel, jim vhodil do vína jed a oba na místě zemřeli. Jedová 
chýše tak získala svůj název. Jiná legenda praví, že jeden z majitelů prý 
přivazoval lžíce na řetízky, a aby nikdo neukradl talíře, nechal do stolů 
vydlabat jamky, do kterých se jídlo servírovalo. Když host dojedl, hos-
tinský hadrem otřel lžíci i jamku a byla připravena pro dalšího. V roce 
1926 zde Karel Lamač natáčel některé scény filmu Dobrý voják Švejk. 
V roce 1933 byla pro špatný stav zbouraná. Jednalo se tak zřejmě  
o hospodu s nejdelší nepřetržitou existencí v Česku. Pod ní stojí 
dodnes kostel sv. Apolináře, založený Karlem IV. My pokračujeme 
úzkou uličkou mezi domy a sejdeme schody dolů v zeleni. Naskytne 

se zde pěkný pohled na kostel. Jdeme kolem amfiteátru Albertovských 
svahů a vyjdeme v ulici Studničkova u budovy Hlavova ústavu.  
Za ním doleva vystoupáme další schody, na jejichž konci se dáme  
doprava kolem Matematicko-fyzikální fakulty UK na Albertově  
až dojdeme do zeleně parku Na Karlově s několika zajímavostmi. 
Hledí zde na nás socha Karla IV. ve výklenkové kapli. Kousek za ní  
je Pomník padlým policistům a hasičům, kteří položili své životy při 
výkonu služby. Autorem je Kurt Gebauer, nám známý autor sochy 
Rusalka zde ve Stodůlkách. Dominantou je kostel Panny Marie  
a sv. Karla Velikého. Založil ho Karel IV. jako součást kanonie augus-
tiniánů. Architektem byl Matyáš z Arrasu. Několikrát byl přestavován, 
uvnitř má barokní výzdobu a interiér. Přestavby se též zúčastnil Jan 
Blažej Santini, což dokládá řada prvků pro něho typických, jakými 
jsou výrazně tvarované římsy, pásované sloupy při nároží, konkávně 
probrané oblouky ambitu vytvářející houpavý rytmus či nezvykle tva-
rovaná střecha. Vedle kostela je Muzeum policie, které určitě stojí za 
návštěvu. Kromě stálé expozice o historii četnictva a policie, krimina-
listice, je zde řada krátkodobých výstav. Zajdeme-li do ulice Boženy 
Němcové, která navazuje na ulici Ke Karlovu, nalezneme zde na pa-
mátku zanechanou tramvajovou zastávku. Kdysi sem jezdívaly tram-
vaje číslo 6 a 8 a končily tu na zastávce s názvem Dětská nemocnice 
Karlov. Pěknou procházku! KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze 
odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, 
elektrospotřebiče,televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.   

datum stanoviště

 28. 11. – po K Sopce – parkovací záliv

 29. 11. – út Kuchařova x Svitákova

 30. 11. – st Kettnerova – proti č.2059 (u trafostanice)

   1. 12. – čt Pavrovského x Přecechtělova (rozšířená plocha u kontejnerů na směsný 
odpad)

   5. 12. – po Petržílkova – parkoviště u č. 2267/12

   6. 12. – út Vackova – parkovací záliv u domu č. 1540/2

   7. 12. – st Amforová – proti č. 1895/24

   8. 12. – čt Janského – parkoviště naproti Janského 2370/91

Sběr biologického odpadu
 

Listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného původu.  
NE živočišné zbytky! Upozornění: Pokud bude na stanovišti naplněn kontejner dříve  
než za 3 hodiny, bude přistaven další. Svoz probíhá v sobotu.                                                                                                                     

  

datum stanoviště čas přistavení

   26. 11. K Sopce – parkovací záliv 13.00 – 16.00
Jitka Zámorská, OŽP

Jitka Zámorská, OŽP

O chaloupce z perníku
Ve Spolkovém domě si pro děti z mateřských a základních škol při-
pravili představení herci z Divadla Kapsa. V rámci ekologické výchovy 
akci pořádal Odbor životního prostředí. Tato představení mají svou 
tradici již od roku 1997 a jsou hrazena z rozpočtu OŽP městské části 
Praha 13. Eko pohádku O chaloupce z perníku tentokrát navštívilo na 
čtyři sta dětí ze školek a škol naší městské části. Letošní představení 
se konalo 18. října a zahájila jej místostarostka Marcela Plesníková, 
která také vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti. Pokud se nám sejde 
hodně obrázků, uspořádáme z nich výstavu a malé malíře rádi odmě-
níme.  Eva Beranková

Akční plán Programu zlepšování 
kvality ovzduší 
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2529 ze dne 19. 09. 2022 schvá-
lila Akční plán Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha 
CZ 01 pro období 2020+ (PZKO 2020+), druhá část - podpůrná opatření. 

Akční plán je zveřejněn na webových stránkách Portálu životního 
prostředí MHMP https://portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/index.html, 
tak jako Program zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha, CZ 01 
a Akční plán PZKO 2020+první část-závazná opatření. Eva Ivanova

Zlepšení stavu životního prostředí
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2788 ze dne 24. 10. 2022 schvá-
lila Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. 
m. Prahy pro rok 2023. Program je zveřejněn na internetovém portálu 
hlavního města Prahy www.praha.eu. Žádosti o dotaci budou přijí-
mány v termínu od 05. 12. 2022 do 09. 01. 2023 včetně. Formulář žá-
dosti o poskytnutí dotace je ke stažení na internetových stránkách  
hl. m. Prahy www.praha.eu – záložka O městě, sekce Finance, položka 
Dotace a granty, a dále položka Životní prostředí a energetika. Zde je 
také zveřejněn text výše uvedeného programu.  Eva Ivanova

Kam pro vánoční stromky a ryby? 
(nahlášená prodejní místa k 21. 11.)

Prodej vánočních stromků
Archeologická – u st. metra Lužiny 7. – 23. 12.
Pod Hranicí – parkoviště před OD Kaufland                      5. – 23. 12.
Hypermarket Globus Zličín                                         23. 11. – 24. 12. 
(24. 12. 8.00 – 11.00) 
 
Prodej ryb
Mukařovského – atrium OC Luka                                    21. – 23. 12.
Mukařovského – OC Luka                                                21. – 23. 12.
Ovčí hájek – u západního vestibulu metra Nové Butovice     21. – 23. 12.
Hábova ul.                                                                          21. – 23. 12.
Archeologická – před stanicí metra Lužiny                        21. – 23. 12.
Hypermarket Globus Zličín                                               19. – 24. 12. 
(denně 8.00 – 21.00, 24. 12. 8.00 – 11.00) -red-
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DÝŇOVÁNÍ V ŠIKULCE. Závěr měsíce října se nesl v mateřské škole 
Šikulka ve znamení zábavy, smíchu, ale i strašidelných masek. V úterý 
25. října jsme zažili na zahradě naší školky akci s názvem Dýňování. 
Odpoledne plné legrace a masek, kterým nás provázel klaun Cucino  
si děti moc užily. Navíc na ně čekalo tvarování balónků a cukrová vata. 
K doladění té správné atmosféry celou zahradu ozdobily tradiční dla-
bané dýně v halloweenském stylu a jako třešinka na dortu úterního od-
poledne i báječné občerstvení od maminek.               Adriana Hlavačková

BESEDA S MYSLIVCI V PALOUČKU. Za dětmi do naší školky přišli 
na besedu myslivci z Mysliveckého spolku Zličín, z.s. Povídali dětem 
o lese, co v něm roste, kdo v něm žije a jak se tam správně chovat.  
Na ukázku přinesli mnoho obrázků a opravdové srnčí a jelení parohy. 
Největší radostí bylo pro děti setkání se skutečným mysliveckým 
psem. Za odměnu milé návštěvě děti nasbíraly kaštany a žaludy pro 
krmení zvěře v zimě.   Helena Štajerová, MŠ Palouček

ROSNIČKY A DEN STROMŮ. Oslavy Dne stromů, která se v říjnu  
konala v Centrálním 
parku, se účastnily také 
naše starší děti. Na sta-
novištích si mohly 
ozdobit podzimní strom, 
poznávaly různé přírod-
niny, a dokonce se se-
známily s prací dřevo-
rubce. Na závěr si 
v interaktivním koutku 
vyzkoušely různé  
hry a za splněné úkoly 
dostaly drobnou od-
měnu. Po návratu  
do školky jsme si pak 
společně vyrobili krásný 
podzimní věnec ze  
spadaného listí. 
      Radka Krejbichová, MŠ Rosnička

DÍLNIČKA RODIČŮ S DĚTMI. V mateřské škole Palouček uspořá-
dala třída motýlků a berušek podzimní dílničku pro rodiče s dětmi.  
Společně vytvářeli skřítky podzimníčky z přinesených přírodnin. 
Součástí setkání byla i animace vytvořených skřítků, se kterou jim  
pomohl pan učitel Milan, jeho syn Ondra a jejich špuntový panáček 
Animatěj. Výsledný film můžete zhlédnout na YouTube pod názvem 
Podzimníčci. Helena a Milan Štajerovi

KRÁLÍCI Z KLOBOUKU A TŘEŤÁCI VE ŠKOLCE. K oblíbeným tra-
dicím ZŠ Mohylová patří návštěvy třeťáků v mateřské škole Sluníčko 
pod střechou, kde svým školkovým kamarádům čtou příběhy z dětských 
knížek. Při podzimním setkání si třeťáci pro své malé posluchače vy-
brali příhody králíků Boba a Bobka. Po četbě si děti popovídaly o tom, 
co se jim na příběhu líbilo a také si společně vybarvily omalovánky 
s králičími hrdiny. Opět se ukázalo, že takovéto setkání je obohacující 
jak pro posluchače, tak i pro čtenáře. Anna Cudráková, ZŠ Mohylová

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Podzimní čas je jako stvořený 
k houbaření a letos se s plným košíkem vrátil z lesa snad každý, kdo  
se do něj vypravil. Také s dětmi z naší školní družiny jsme se houbám 
věnovali. Připomněli jsme si, co to vlastně houby jsou a jak je dělíme. 

Některé děti se 
pochlubily také 
recepty z hub, 
které u nich 
doma připravují. 
Na závěr odpo-
ledne jsme vyro-
bili podzimní 
houbovou deko-
raci pro rodiče.
         Vendula Tůmová,  

                  ZŠ s RVJ Bronzová
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DÝŇOVÁ SLAVNOST V PASTELCE. Po dvouleté pauze jsme se opět 
mohli setkat na společné slav-
nosti na zahradě naší školky.  
Jeden celý den v říjnu jsme věno-
vali dýňovým oslavám. Na pro-
gramu byla výstava dýní, pře-
hlídka kostýmů, dílničky  
a hudební produkce. Nechybělo 
ani bohaté pohoštění v podobě 
štrůdlů a jiných dobrot.  
Po setmění se zahrada rozsvítila 
dýňovými světýlky a za zpěvu 
naší oblíbené hymny Dýňové  
veselí jsme se pomalu vraceli  
do svých domovů. Děkujeme 
všem za účast.  
                   Růžena Grombířová, MŠ Pastelka

HALLOWEEN V POHÁDCE. V naší školce se konala Halloweenská 
párty. Děti ráno přišly v maskách a sváteční den jsme zahájili tancem. 
Pokračovali jsme hraním her, soutěžením a sladkými odměnami. 
Čekalo nás také divadelní představení o myšce Elišce a jejím dýňovém 
dobrodružství. Nakonec si děti vymalovaly keramické dýně a srdíčka  
a na rozloučenou jsme si zase společně zatančili.  MŠ Pohádka

ZÁCHRANA DUŠE STRAŠIDLA HUBERTA. Odvážní žáci z 1.A  
a 4.A z FZŠ Trávníčkova se vydali zachránit duši strašidla Huberta.  
V podvečer 1. listopadu se setkali před školou a vyrazili vstříc straši-
delnému dobrodružství. Po cestě je čekalo mnoho strašidel, před kte-
rými museli ochránit své duše. Nakonec všichni stezkou úspěšně pro-
šli a odnesli si nejen dobrý pocit, že zachránili Huberta, ale také 
sladkou odměnu. Strašidelná stezka by se neobešla bez pomoci našich 
úžasných rodičů a žáků z 6. a 9. tříd! Právě jim děkujeme za hezký zá-
žitek!  Jana Repčáková a Kristýna Čánská

OSLÍ SETKÁNÍ. Nedaleko Prahy, ve Svarově, se nachází Oslí stezka, 
na kterou se v říjnu vypravily děti ze 3.B. Na malé rodinné farmě, le-
žící skutečně v malebném prostředí, se dozvěděly řadu zajímavostí 
o původu, životě i užitečnosti oslíků. Součástí exkurze byla také práce 
ve skupinkách při luštění kvízů, děti si samy vyzkoušely čištění a osed-
lání a třešničkou na dortu bylo samotné svezení na oslech. 
 Vendula Tůmová, ZŠ s RVJ Bronzová

STRAŠIDELNÁ BARVIČKA. Na oslavu svátku Halloween se dru-
hého listopadu všechny děti ve školce proměnily v duchy, strašidla, 
kostlivce, čarodějnice a další nestvůry. Školku jsme vyzdobili pavuči-
nami, světýlky a dýněmi, které pro nás vydlabali šikovní rodiče. K jídlu 
nám tentokrát paní kuchařky připravily například zakletou mystičku 
čarodějnice Kazimůry, hastrmanův žabinec, zámotky v omáčce jedno-
oké čarodějnice s vařenými motýlími housenkami a zlodějův trest. 
Děkujeme malým i velkým strašidlům za účast a spolupráci.                                                                                 
 Mazánková Klára, MŠ Barvička

SVÁTEČNÍ DEN V BARVIČCE.V listo-
padu uplynulo třicet let od otevření naší 
mateřské školky. Jako připomenutí to-
hoto krásného výročí jsme s dětmi oprá-
šili zapomenuté hračky, hry, písničky  
a knížky z té doby. Zavzpomínat nám 
pomohli i rodiče, kteří donesli fotografie 
a oblíbené hračky ze svých dětských let. 
Díky nim jsme mohli dětem tuto dobu 
přiblížit. Všem nynějším i minulým pa-
ním učitelkám, kuchařkách, uklízečkám, 
hospodářkám, první paní ředitelce Jaro-
slavě Vondráčkové, rodičům i dětem dě-
kujeme za to, že patřili a patří do naší Barvičkové rodiny. MŠ Barvička

POHÁDKA O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. S našimi předškoláky 
jsme se v říjnu vypravili na pohádku O perníkové chaloupce. Děti zau-
jalo, že představení odehráli jeden herec a jedna herečka, přičemž 
ztvárnili několik postav. Melodie, které zazněly v představení, byly dě-
tem dobře známé lidové písně, jejichž text byl ale upraven tak, aby vy-
právěl příběh. Děti si je s nadšením broukaly ještě cestou zpět do 
školky. MŠ Pohádka
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POMÁHAJÍ DRUHÝM

Poznej ranou péči
Centrum pro dětský sluch Tamtam se zapojilo 
do 15. ročníku osvětové kampaně Týden rané 
péče. Malé dítě se sluchovým postižením se potřebuje naučit komuni-
kovat, vnímat zvuky a chápat svět. Většina neslyšících a nedoslýcha-
vých dětí se však rodí slyšícím rodičům, kteří nemají s postižením slu-

chu žádnou zkušenost. V takové situaci jim mohou pomoci komplexní 
služby Centra pro dětský sluch Tamtam, které je zdarma poskytuje 
rodinám z celé České republiky. Obhajoba práva rodičů dětí s postiže-
ním na včasnou informaci o rané péči se stala stěžejním tématem le-
tošního Týdne rané péče, který organizuje Společnost pro ranou péči. 
Týden naplnila řada aktivit – konaly se dny otevřených dveří, 

workshopy s odborníky, akce pro rodiny, výstavy a v on-line prostoru 
běžely příběhy rodin, které mají s ranou péčí osobní zkušenost. Cent-
rum pro dětský sluch Tamtam uspořádalo v Týdnu rané péče v Praze 
Stodůlkách dvě setkání se studenty oboru Speciální pedagogika  
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Pedagogické fakulty 
Univerzity Karlovy. Během vzdělávacího cyklu nazvaného Poznej  
ranou péči se studenti seznámili s procesem poskytování služby rané 
péče pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením, získali informace  
o metodách práce s rodinami a mohli si vyzkoušet např. funkční vy-
šetření sluchu metodami, které jsou vhodné i pro velmi malé děti.  
V Tamtamu navštívili také knihovnu s fondem specializovaným  
na problematiku sluchového postižení. Program Poznej ranou péči  
pro studenty proběhl také na pracovišti Tamtamu v Olomouci.

Centrum pro dětský sluch Tamtam, Hábova 1571, Praha 5-Sto-
důlky, e-mail: poradna@tamtam.cz, www.tamtam.cz, tel. linka prv-
ního kontaktu pro rodiče: 605 100 400.  Lucie Křesťanová

635-22_PB_inz_KNOVIZ__210x144mm_STOPKA_v1.indd   1635-22_PB_inz_KNOVIZ__210x144mm_STOPKA_v1.indd   1 05.11.2022   23:01:1905.11.2022   23:01:19

INZERCE

Třeba hledám právě Tebe
Ahoj jmenuji se Viky. Mám rád kulturu, divadlo nebo kino. Jestli i ty 
máš podobné koníčky, je ideální čas mne kontaktovat. Hledám teď to-
tiž osobní asistenty na tyto i mnohé další činnosti. Pohybuji se na vo-
zíku a se spoustou věcí potřebuji dopomoc. Osobní asistence mi po-
máhá dělat v životě věci, které chci. Ať už jde o procházku v přírodě, 
návštěvu kamaráda, plaveckého bazénu nebo kavárny a o spoustu dal-
ších věcí. Záleží na tom, jak se domluvíme. Ačkoli využívám sociální 
služby, tak se snažím nacházet si asistenty i sám. Jsem flexibilní, co se 
týče času, na kterém se můžeme domluvit. Aby byla spolupráce pro 
nás oba příjemná a bezpečná, je samozřejmostí, že Ti vše vysvětlím. 
Pokud Tě moje nabídka zaujala, budu rád, když mě kontaktuješ na  
e-mailu v.lubas@seznam.cz. Třeba hledám právě Tebe.  Viktor Lubas
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Dvě stě dvacet šest Štědrých dnů
Vanilkové rohlíčky, ozdobený stromeček nebo pouštění lodiček ze 
skořápek ořechů. To všechno jsou symboly nadcházejících svátků.  
Jim a mnoha dalším však již přes dvě století vládne Česká mše vá-
noční autora Jana Jakuba Ryby. Skladba učitele z Rožmitálu pod 
Třemšínem dokresluje české Vánoce od 24. prosince 1796, kdy poprvé 
zazněla ve farním kostele  
Povýšení svatého Kříže ve 
Starém Rožmitále. Adventní 
čas doprovází také pod ná-
zvem Hej mistře nebo Ry-
bovka. Jedná se o církevní 
skladbu, kterou Ryba na-
psal v češtině, neboť osví-
ceně tvrdil, že „z latinsky 
zpívaných žalmů nemá ná-
boženský užitek ani zpíva-
jící ani poslouchající“.  
Je stavěna stejně jako  
latinská mše s klasickými 
částmi, ale jedná se o pas-
torální hru aplikovanou  
na tradiční liturgii. Příběh 
vypráví o zvěstování Kris-
tova narození a příchodu 
pastýřů k jesličkám. Autor 
ji zasadil do českého pro-
středí a její oblibě přidává 
jistě i to, že má prostou, radostnou a svěží atmosféru, a hlavně byla  
a stále je srozumitelná širokému obecenstvu. Prostřednictvím opisů  
se rychle šířila do českých zemí a již od počátku vznikalo mnoho 
úprav především v instrumentaci, textu a melodii, ale také v transpozi-
cích do jiných tónin. Vzhledem k tomu, že se nedochovala originální 
partitura, v současnosti hrané verze jsou sestaveny na základě kritic-

kých rozborů opisů. Stejně zajímavý je fakt, že není známa ani sku-
tečná Rybova podoba. Často zveřejňovaný portrét je dílem Gustava 
Ptáka, který ho vytvořil pro Národopisnou výstavu v roce 1895.  
Ačkoli Rybovka po staletí šíří radost, život jejího tvůrce tolik šťastný 
nebyl. Přestože patřil k nejvzdělanějším kantorům u nás, razil osví- 
cenecké myšlenky a jeho žáci jej milovali, ukončil svůj život sebevraž-

dou. Každý má jistě svoji 
oblíbenou verzi mše, ale 
obecně k nejkouzelnější pa-
tří její spojení s Ladovým li-
dovým betlémem. Šťastným 
nápadem tvůrců České tele-
vize se Rybova mše sesnou-
bila s tímto dílem a vznikl 
tak animovaný film. Jeho 
základ tvoří Česká mše vá-
noční v podání Symfonic-
kého orchestru hlavního 
města Prahy a současně  
v něm ožila desítka Lado-
vých postaviček nejen z li-
dového betlému, ale i z dal-
šího autorova bohatého 
uměleckého odkazu. Mezi 
pastýři a venkovany tak spě-
chá poklonit se právě naro-
zenému Spasiteli třeba ko-
cour Mikeš, Kmotra liška 

nebo Mulisákův Bubáček. Až si dosyta užijete lahodných tónů, mů-
žete se vypravit do Rybova rodiště. Ať již navštívíte mohylu vystavě-
nou na místě jeho skonu, projdete se po něm pojmenovanou ulicí,  
či si přečtete pamětní desku umístěnou na farním kostele, věnujte ti-
chou vzpomínku muži, který nám odkázal skutečný symbol českých 
Vánoc. Andrea Říčková

STALO SE V PROSINCI

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Péče o seniory – doma nebo v seniorském zařízení?
„Dobrý den, paní doktorko. Máme starou babičku, která už neslyší. Na-
štěstí bydlí ve vedlejší ulici. Všichni se moc snažíme za ní často chodit  
a hodně jí pomáhat. Nejstarší dcera se dokonce rozhodla studovat VŠ dál-
kově, aby se mohla babičce věnovat pravidelně dvakrát týdně celé dopole-
dne, zároveň jí vyřizuje nová naslouchátka, zajištění dopisů na poště, 
úklid, hygienu, pedikúru atd. Dceru zároveň obdivuji a zároveň se o ní 
trochu bojím, aby toho na ní nebylo moc. I ostatní členové rodiny se hodně 
babičce věnují. Syn jí vozí po hřbitovech nebo po nákupech, jak si babička 
přeje. My s manželkou jsme u babičky také téměř denně. Máme babičku 
moc rádi, ale péče o ní je pro celou rodinu hodně náročná.“

„Dobrý den. Mám dlouhé roky roztroušenou sklerózu a jsem v invalid-
ním důchodu. Manžel má nechodící starou maminku, která odmítá pečo-
vatelky a vyžaduje pouze intenzivní péči svého syna. Manžel ještě pracuje, 
přesto několikrát denně běhá k babičce, kdy ona stále volá, protože jí např. 
jen spadl časopis nebo také občas zapomene, že u ní syn před chvílí byl. 
Manžel je uštvaný, já zklamaná. Vlastně jsem přišla o manžela a kromě 
toho, že bych také někdy potřebovala pomoci, tak bych s ním chtěla i trávit 
nějaký čas.“

„Dobrý den. Naše babička se razantně náhle zhoršila. Přestala úplně 
chodit i mluvit. Byla hospitalizovaná, pak jí převedli do LDN a tam  
odtud se podařil převod do Domova seniorů se specializací na fyzioterapii 
a práci s pamětí v místě bydliště. Děda tam za ní chodí obden, nosí jí různé 
dobrůtky a také jí donesl malovátka a parfém. Odborná péče je tam tak  
dokonalá, že babička už ušla sama cestu až ke dveřím a zatelefonovala  
bývalým kolegům. Její zlepšení je tak razantní, že by na Vánoce mohla  
jít třeba na dva dny domů. Nikdo ani ona už jsme nedoufali, že by se to 
ještě mohlo stát.“

Dobrý den. Ano, všichni jednou zestárneme a nebudeme samostatně 
zvládat každodenní péči sami o sebe. A budeme rádi za jakoukoli 

pomoc. Někteří senioři jsou doma sami opuštění, jiní mají štěstí, že je-
jich blízcí jsou jim nablízku. Někdy snaha pomoci je ale pro pečující 
osoby tak nadhraniční zátěž, že se dostávají do nekonečného bludného 
kruhu a sami selhávají. Není to většinou pomoc na pár měsíců, ale větši-
nou na spoustu let. Blízcí často s velkým odhodláním začnou, ale málo-
kdy vydrží v plném tempu bez újmy síly. Je proto nejlepší kombinovat 
péči rodinných příslušníků s odbornou pomocí. Varianty jsou různé –  
za prvé kombinace domova seniorů s pravidelnými návštěvami blízkých 
nebo druhá možnost – domácí péče při zajištění pečovatelky, fyziotera-
peuta, donášky obědů a dalších sociálních služeb v místě bydliště.  
V Praze 13 vynikajícím způsobem funguje třetí možná varianta – 
Denní stacionář pro seniory v Lukáši, který nabízí přihlášeným senio-
rům dopravu ráno do svého zařízení a odpoledne zpět domů. Jde 
o místo, kde se mohou senioři setkávat s vrstevníky, mají tam program, 
mohou klidně společně sledovat svůj oblíbený televizní seriál, je pro ně 
připravený teplý oběd, mohou využít služby koupání či pedikúry. Ne-
jsou sami, ale přitom jim zůstává jejich domácí zázemí.

Mysleme na své staroušky a nenechávejme je samotné. Zároveň ale 
mysleme i sami na sebe a neupisujme se ke každodenní výhradní péči. 
Mohl by nám snadno dojít dech, a pak bychom potřebovali pomoci my 
sami a naše babičky i dědečkové by zůstali bez pomoci. I v péči o naše 
starší příbuzné se může dostavit pocit vyhoření. Jde o únavu, ztrátu zá-
jmu, pocit vyčerpání, kdy pečující dlouhodobě dává a bez možnosti 
úlevy nebo odpočinku ztrácí síly. Není tedy v pečujícím procesu k od-
souzení rozdělit úkoly, věnovat se i sobě, dopřát si odpočinek, využít 
všech kombinačních možností. Stejně jako u všeho platí – málo a moc 
škodí. 

Přeji všem čtenářům časopisu STOP, aby si užili hezké chvilky se svými 
staroušky, ale dopřáli si čas i na sebe .
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Opět po roce nastává advent, období radostného očekávání a také všudypřítom-
ného shonu. Je to zároveň čas, kdy slavnostně zdobíme naše domovy, aby se  
v nich o něco víc líbilo nejen nám, ale i našim hostům a hlavně Ježíškovi. Jednou  
z tradičních českých dekorací je betlém. Velký znalec betlémů, jejich autor a sbě-
ratel pan Vladimír Glaser vystavuje a představuje betlémy veřejnosti již 35 let. 
Žije v nedaleké obci Ořech, kde se také nachází jeho Muzeum českých Vánoc. 
Právě za ním jsme se vypravili, abychom Vám to nejzajímavější z našeho povídání 
předali.

Na úvod nám povězte, kde a kdy vlastně tradice stavění betlémů vznikla?
Vůbec první betlém pochází z roku 1223 a jeho autorem je Franti-
šek z Assisi. Tento italský řeholník a zakladatel řádu františkánů 
dal spolu s přáteli dohromady živý betlém. V jeskyni za městem 
zinscenovali výjev narození Ježíška a zvěstování této zprávy lidem. 
Zobrazení se zalíbilo, ale protože není možné vždy a všude ukazo-
vat živé betlémy, začaly je v kostelích a chrámech nahrazovat bet-
lémy figurkové.
Kdy se tato tradice ujala také v českých zemích?
K nám tuto tradici přivedli Jezuité. V polovině šestnáctého století 
postavili první jesličky. Byly to ty klasické, kostelní. Ty bývaly velmi 
jednoduché – svatá rodina, pastýři, ovečky, anděl a tříkrálový prů-
vod. U nás se běžně stavěly až do roku 1780. Ovšem jednou jakýsi 
řezbář propašoval do kostelních jesliček vyřezávanou figurku – sám 
sebe jako darovníka. Dalším se to tak líbilo a chtěli jít k Ježíškovi
také, a tak figurky přibývaly. Na vyřezané sousedy se chodilo dívat 
do kostela a kdo nebyl vyřezaný, jako by nebyl. Kněží si začali stě-
žovat císaři Josefu II., že se lidé do kostela chodí dívat spíš na jes-
ličky než poslouchat kázání. A protože o císaři je známo, že byl 
velký, a hlavně vášnivý reformátor, jednou touto svojí reformou za-

kázal stavění jesliček v českých kostelích. Ovšem nebyli by to Češi, 
kdyby si i v tomto případě neporadili a cestičku k oblíbeným betlé-
mům nenašli. Odnesli si je z kostelů domů, přidělávali si k nim 
další a další figurky, které sami chtěli a které se jim líbily. Řezbáři 
doplnili výrobní sortiment a stánky s postavičkami do betléma se 
staly důležitou součástí předvánočních trhů. Během Vánoc se pak 
lidé vzájemně navštěvovali a ukazovali si svoje jesličky. A tady
dochází k zásadnímu překlopení pojetí betlémů, které jinde ve
světě není.
To znamená, že se české a světové betlémy liší?
Liší se a velmi výrazně. České betlémy, tím, že si je začali stavět 
sami lidé, vyjadřují normální, běžný život, radost z narození Ježíška. 
Velká většina figurek v českém lidovém betlému jsou takzvaní da-
rovníci, tedy ti, kteří kromě toho, že se jdou Ježíškovi poklonit, mu 
nesou podle svých možností dárek. Každý betlém je betlémářovo 
zrcadlo, unikát. Je zcela na něm, jaké figurky si do něj postaví, jak je 
rozmístí. Jsou samozřejmě figury, které jsou tradiční a ty by tam být 
měly. Jesličky bez svaté rodiny nebo andělů by mohly asi existovat 

těžko. Jinak je však pouze na autorovi, jak to všechno pojme. Poje-
deme-li se podívat na betlémy třeba do Španělska, najdeme obrovské 
exponáty, které znázorňují celá města, všechna řemesla, všichni  
v nich něco dělají, věnují se svému a je tam i prostor, kde se narodil
Ježíšek. Kdežto ty české skutečně vyjadřují radost a veselí z narození  

a všichni, ať už lidi nebo zvířata směřují, nebo upírají zrak k právě na-
rozenému Spasiteli. S tím se nikde ve světě nesetkáme a v tom je ten 
obrovský rozdíl. Navíc nikde jinde na světě se betlémy netěší takové 
oblibě. Mám polské přátele a ti se vždycky diví, že my Češi, v podstatě 
většinově ateisté, si betlémy stavíme a jezdíme za nimi na výstavy.  
V Polsku je věřící téměř každý a betlémů je daleko méně. Možná je to 
opravdu tím, že jsme si je „proti všem“ vydobyli a tradici jejich výroby 
zachránili.
Z Vašeho vyprávění je zřejmé, že betlémy máte v srdci a mnoho o nich víte. 
Jak se k tradici jejich výroby a vystavování dostala Vaše rodina a vy sám?
Možná to všechno začalo již v období první republiky. Tehdy totiž 
byly nesmírně oblíbené reklamní betlémy, mimochodem také česká 
rarita. V našem muzeu jsme zřídili takový koutek reklamních betlémů 
bývalého předsedy Spolku českých betlémářů Milana Zábranského. 
Tak je tu máme na čas vypůjčené, než si je odvezou. Ale zpátky do 
první republiky. Tehdy totiž řada výrobců třeba kávy nebo mýdel  
přidávala k balení tohoto zboží před Vánoci betlém jako dárek. Nebo 
vycházely v novinách, co výtisk, to figura. Moje babička v Ořechu 
vlastnila obchod a jednou dostala krabici mýdel od firmy Otto z Ra-
kovníka. Navrch té krabice bylo pět betlémů, které babička rozdala 
nejvěrnějším zákazníkům. Moje maminka z toho tehdy byla strašně 
nešťastná, protože se jí betlém líbil a chtěla ho pro sebe. Když jí nej-
větší smutek přešel, rozhodla se, že si jeden vyrobí sama. Samozřejmě 
nezůstalo u jednoho a k betlémaření později přivedla i mě.
Kdy ve Vašich rukou ožila první figurka?
První figurky jsem udělal už v šesti letech. Do našeho rodinného  
betléma.
Ze dřeva?
Kdepak. Z moduritu. To mi byla inspirací pro změnu moje teta, která 
svůj moduritový betlém vyráběla v průběhu třiceti let. Každý rok při-
byla nějaká figurka. Navíc vyráběla i figurky pro známé. Vyrobila třeba 
třicet kominíčků a rozeslala je lidem, pro které nějaký betlém již dříve 
vyrobila. A protože měla známé po celém světě, tak jsou po celém 
světě i její betlémy. Moje maminka k našemu betlému od tety dodělá-
vala takové drobnůstky, jako třeba zamrzlý rybník nebo husy. Teta  
nikdy nevyráběla zvířata, jedině tak, že zvíře drží nějaká postavička  
v ruce. I tetin betlém tady máme vystavený. Je nepřehlédnutelný, pro-
tože je krásně barevný, vypadá k „nakousnutí“, jako by byl z marci-
pánu. Pro mě znamená moje dětství. 
Vraťme se přímo k Vašim betlémářským zkušenostem...
Takže moje dvě vůbec první figurky byly z moduritu a pak jsem 
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vyráběl ze všech možných myslitelných materiálů, snad kromě ka-
mene. Osobně se žádným materiálům a zobrazením nebráním, když 
to podstatu jesliček nějak neznevažuje, nedochází k nějakému vysmí-
vání nebo hrubostem. Dlouho jsem se bál dřeva, protože to, když 
špatně uříznete, už to nijak nespravíte. Asi před patnácti lety mě  
pozorovali kamarádi, jak vyřezávám ozdobné hlavy ke včelím úlům. 
Říkali mi, že když jsem betlémář a navíc řezbář, tak přeci musím  
i figurky vyrábět ze dřeva. Tak jsem je poslechl a dneska už vlastně  
s jiným materiálem nepracuji. Snad jedině, když jdu na nějakou díl-
ničku třeba do školy, tak dělám z keramiky nebo z papíru. Je to daleko 
rychlejší a pro práci s dětmi praktičtější. Sám už všechno vyřezávám  
a jedna taková figurka znamená asi deset hodin práce.
V tom případě, podíváme-li se na Váš největší vystavovaný kousek – Velký 
betlém příběhů, jehož jste autorem, musíme ten čas počítat na roky a roky.
Není to úplně jenom moje práce. Někde něco dostanu, někde něco
koupím, měníme si figurky na pravidelných setkáních řezbářů...
Vyloženě mých je v celém díle jenom asi osmdesát procent .
Dobře , ale popovídat nám o něm jistě můžete.
Betlém příběhů je skutečně náš největší exponát. V současné době 
měří čtrnáct metrů. Je zasazený do krajiny z přírodnin, jako jsou třeba 
pařezy a mechy. Máme v něm rozmístěny taky kameny ze Sněžky, 
Řípu nebo až z Kostnice. Inspiroval jsem se třešťskými betlémy. Pře-
devším přírodninami nebo zrcadlovým efektem v jeskyni. Většina  
postav má vlastní příběh. Ten největší samozřejmě prožívá Ježíšek  
s Marií a Josefem. Jsou tu ale desítky dalších postav, z nichž každá  

nějak zjišťuje, že se narodil Ježíšek. Buď se to teprve dozvídá, nebo už 
je na cestě ke svaté rodině a nese dárek, nebo vytváří něco, co naroze-
nému děťátku dá. Nikdy mě nebavilo jen tak vzít nůž a vyřezat „ně-
koho“. A tak jsou tady moji sousedi, lidi, které znám, prostě postavy 
skutečné. Je tady třeba šéf zdejšího automotoklubu který to, že jsem 
ho vyřezal a postavil na cestu k Ježíškovi, vyhrál v losování vstupenek 
na školním bále. Paní ředitelka táhne na trakaři piano, protože říkala, 
že je chudá, a tak aspoň Ježíškovi zazpívá. Poněvadž jsme v Ořechu,  
je tady jedna figurka, která nese vlašské ořechy, další valí kokosový 
ořech a té další ořechy padají. K Velkému betlému příběhů patří taky 
peklo, což není tak obvyklé, i když postavy čertů jsou ve středočeských 
betlémech běžné. Betlém je každý rok jiný, mám rád život a změnu. 
Naše postavy nestojí pokaždé na stejném místě, samozřejmě nemůžu 
dát Ježíška do moře a podobně, ale jinak scénu postavíme vždycky 
trošku jinak. Oproti loňsku se zase o něco rozšířil a taky rozpohyboval 
– najdete v něm mechanické nebe. Ale aby si čtenáři nemysleli,  
že naše muzeum je jenom betlém příběhů. K vidění je tady mnohem 
více. Letos se nám podařilo vystavit největší počet dřevěných vyřezá-
vaných betlémů. Kromě toho tady můžete vidět betlémy papírové,  
keramické, ze slaného či chlebového těsta a taky betlémy tkané. Za-
kládáme si na tom, že v našem muzeu jsou k vidění kousky součas-
ných betlémářů. Někteří z nich betlémy stále dodělávají, každý rok 
rozšiřují, nenajdete tady historické betlémy. 
Odkud betlémy pro Vaši výstavu získáváte?
Vystavujeme betlémy z vlastních sbírek, od soukromých autorů, nebo 

si je půjčujeme vzájemně ve Spolku českých betlémářů. Svoje místo 
tu má taky každý rok betlém dětí ze školek a škol, které nás navštíví. 
Každé dítě si může namalovat svoji figurku a umístit ji do námi při-
praveného betlému. Můžou namalovat sami sebe a to, co by Ježíškovi 
rádi přinesli. Stanou se tak nejen součástí betléma, ale také naší vý-
stavy.
Velkým tématem Vašeho muzea jsou také tradice a zvyky...
Ano, to je pravda. Vybízíme lidi, aby přišli, vytvořili si doma vlastní 
betlém, vyzkoušeli nový, anebo zavedli svůj vlastní zvyk. Muzea jsou 
vzdělávací institucí a my se snažíme lidi vzdělávat i v tom, aby české 
vánoční tradice pokračovaly. Návštěvníci si u nás mohou vyzkoušet 
různé zvyky spojené s adventem a Vánocemi. Představujeme jim i ty 
méně známé a obvyklé. I když v poslední době mám pocit, že při-
cházíme i s těmi, které já znám běžně ze svého dětství a lidé už je 
vůbec neznají, nebo je nedodržují, protože jim to místo, kde bydlí 
neumožňuje. Těžko si lidé v bytě budou poslepu vytahovat polínko  
a popisovat budoucího partnera. To by si tam ta polínka museli nej-
dřív nanosit. A to je další otázka, odkud?
Jak vypadají Vánoce přímo u Glaserů? Bez čeho by pro Vás nebyly Vánoci?
Určitě začínáme tím, že máme adventní kalendář. Takový ten denní, 
jak bývá s čokoládami, ale my místo nich máme pytlíčky s překvape-
ním. Dalším kalendářem je taky adventní věnec, na kterém každou 
neděli zapalujeme svíčku. Každý rok k nám taky chodí Mikuláš,  
čert a anděl, protože i ti jsou součástí českých vánočních zvyků. Na 
Štědrý den se postíme, večer máme rybu, vánočku, cukroví a dáváme 
si dárky. Já už minimálně deset let dárky nekupuji. Vyřezávám je, 
nebo jinak vyrábím. Říkám si, že nemůžu dát lidem víc než kus sebe 
a kus svého času, kterého máme každý tak málo a já jim ho kus vě-
nuji. Dávám do těch dárků svoje srdce, svoji lásku k obdarovaným  
a tenhle vklad tady po mně snad i zůstane. 

Pro bližší informace o činnosti a otevírací době muzea navštivte  
www.muzeumceskychvanoc.cz                                              Andrea Říčková
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Názor zastupitele
Máte program? A mohla bych ho vidět?
Zdravím všechny lidi ze třináctky. Dnes, v den kdy píšeme a odesí-
láme redakci STOPu toto sdělení, je na kalendáři datum 7. 11. 2022. 
Máme tedy 44 dní po volbách a 19 dní po ustavujícím zastupitelstvu. 
Staronová koalice na něm nepředstavila žádné programové prohlášení. 
Nic se tedy nemění. Co se bude dít následující 4 roky, můžete zjišťo-
vat třeba u kartářky.

Sestavení koalice bez jakéhokoliv programu, by mělo být velmi pře-
kvapivé, řekl bych dokonce šokující. Na Praze 13 už je to ale bohužel 
zvyklost. 

Stejně jako před 4 lety byl podpis koaliční smlouvy ohlášen hned  
v pondělí po volbách. Její znění ovšem dosud není zveřejněno, takže 
nevíme, na čem se krom personálií koalice pro následující volební  
období dohodla. Žádná intenzivní programová jednání se patrně ne-
vedla a stejně jako v minulých letech vám na dotaz, jaký má koalice 
program, bude odpovězeno, že programovým prohlášením rady měst-
ské části je, aby se tu všem hezky žilo. Což je hezké.

Zelení a Piráti pro 13 zůstávají v opozici. Děkujeme za vaše hlasy, 
vážíme si jich a budeme se snažit prokázat, že to byla volba, která dává 
smysl. Děkujeme také všem, kteří přišli k volbám. Účast u komunál-
ních voleb byla letos ještě o dva a půl procentního bodu nižší než před 
4 lety. O důvodech se lze jen dohadovat. Radniční koalice to bude 
jistě ráda interpretovat tak, že všem se tu žije tak krásně, že nemají 
valné motivace dorazit k volebním urnám. Může to ale být i tak,  
že lidé nemají pocit, že komunální volby mohou cokoliv změnit.

Jeden z důvodů, proč je důležité, aby rada městské části měla zře-
telný program a přiznaný plán, je možnost opozice kontrolovat, zda 
rada plán plní. Vhodné je to také pro sestavování rozpočtu… Praxe 
Prahy 13, kdy se veřejnost o významných investicích dozvídá až v mo-
mentu jejich faktické přípravy a realizace, je typickým rysem netrans-
parentního hospodaření a vládnutí.

Tak uvidíme, co nás v příštích letech čeká a jaká překvapení kouzel-
níci z ODS, ANO a Top09 vytáhnou z klobouku. 
 Václav Mucala, místopředseda zastupitelského klubu Zelení a Piráti pro 13

Za Radu městské části Praha 13 reaguje místostarosta Petr Zeman  
s podporou zástupců koaličních klubů zastupitelů.
V době nepředvídatelného výskytu koronaviru a následného konfliktu 
na Ukrajině jsme viděli, jak je důležité mít solidní nezadlužený rozpo-
čet a možnost ihned reagovat tak, aby byly negativní dopady na ob-
čany, pokud možno co nejmenší. Jen úplně naivní či zcela nekompe-
tentní člověk může v době nestability ve světě a nejistého vývoje jak  
v ekonomické, tak např. sociální oblasti, plánovat dopředu zářnou  
budoucnost. 

Pro plánování v takovéto situaci existuje hezké české přísloví  
„bav se s volem o sobotě, když jde v pátek na porážku“. Osobně  
jsem bohužel pamětníkem plánování po pětiletkách do roku 1989, 
které skončilo podle vyjádření jednoho z tehdejších sovětských  
tajemníků: „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky...”. 

Moc bych si přál, aby se zvolení zastupitelé bez ohledu na stranické 
tričko podíleli na práci ve prospěch našich občanů a abychom spo-
lečně dokázali hájit jejich zájmy. Je třeba zajistit veškeré služby  
obyvatelům naší městské části i v současné krizi a nebude to jedno- 
duché.

Kvalitní provoz školních zařízení, poliklinik, služeb pro seniory, 
péče o životní prostředí, bezpečnost občanů, sociální politika a rozvoj 
místní infrastruktury jsou naší standardní prioritou a není třeba tvořit 
okázalá politická prohlášení. 

Naším úkolem je kontinuálně a kvalitně pracovat pro místní oby- 
vatele a zodpovědně se věnovat všem agendám, svěřeným radnici 
Prahy 13.

Chtěl bych poděkovat spoluobčanům kteří při volbách nepřipustili 
podivné experimenty, jak jsme je viděli na Magistrátu hlavního města 
Prahy v uplynulém období pod vedením zcela nekompetentního  
primátora.

Takže ano, opravdu je programovým prohlášením nově zvolené 
rady městské části Praha 13 přání, aby se zde všem občanům hezky 
žilo.

 Petr Zeman, místostarosta MČ Praha 13

INZERCE
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KONCERTY
27. 11.   ne    19.30    Asonance 
Jedna z nejstarších a nejzásadnějších skupin působící na české folkové scéně patří  
k uznávaným interpretům irských a skotských balad, tanců a instrumentálních skladeb.

15. 12.   čt    19.30  COP 
Bluegrassová kapela Míši Leichta ověnčená cenami Porty a Andělem v oblasti folk  
a country představí nejnovější skladby i starší písně.

20. 12.   út    18.00  Varhanní adventní koncert v kostele sv. Jakuba 
Přemysl Kšica – varhany, Lucie Silkenová – soprán, Pavel Josef Kšica – basbaryton

22. 12.   čt    19.30 Wanastowi Vjecy 
Vánoční dárek pro fanoušky legendární rockové kapely

27. 12.   út    19.00  Robert Křesťan a Druhá Tráva
Tradiční sváteční koncert nabídne průřez zásadních alb kapely, která v čele s osobitým 
zpěvákem a textařem Robertem Křesťanem působí na folkové scéně již přes třicet let. 

DĚTI
  4. 12.   ne    17.00 Obří čertovská výprava 
Pekelný průvod kolem Mlejna s obrovským čertem a jeho kumpány. Vzduchem budou 
létat jiskry, čerti a možná i vaše děti, až si je velikánský pekelník bude cpát do pytle.

11. 12.    ne   15.00    Divadlo U staré herečky: Radujme se, veselme se
Vánoční příběh plný známých koled o pouti Marie a Josefa a narození Jěžíška.

18. 12.   ne   15.00    Cirkusový workshop pro děti a rodiče 
Přijďte si vyzkoušet závěsnou akrobacii na šále, žonglování s nejrůznějšími  
žonglovátky nebo balanc na kouli, válci či rola-bolu.

RŮZNÉ
  6. 12.   út    14.00  Retrokavárna pro seniory 
Tradiční posezení u kávy pro seniory z Prahy 13 doplněné o zajímavou přednášku  
nebo diskuzi nad aktuálními tématy.

17. 12.   so    10.00  Malé Vánoce s Lučinkou 
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru plnou českého a slovenského  
koledování. Během programu se představí dětské skupiny souboru v hudebním  
doprovodu Muzičky. 
Jako host vystoupí dětský folklorní soubor Radosť z Trenčína.

17. 12.   so    15.00  Vánoce s Lučinkou 
Tradiční vánoční vystoupení folklorního souboru Lučinka. Během programu  
se představí starší taneční skupiny Formanů a Mlynářů. Tanečníky doprovodí   
Muzička a Dudácká muzika Praštěnka. 

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

Wanastovky, Robert Křesťan  
i Mikulášské překvapení 
Prosinec ve Mlejně bude patřit dětem a koncertům. Pro malé andílky 
i velká zlobidla připravujeme první prosincový víkend mikulášské pře-
kvapení. Zajímá vás, jestli letos budeme hledat peříčka nebo sbírat 
hvězdičky? Přijďte a uvidíte.

V neděli 11. prosince se malí diváci mohou těšit na příběh o pouti 
Marie s Josefem a narození Ježíška v podání Divadla U staré herečky  
a o týden později oslavíme Vánoce také s folklorním souborem Lučinka.

Dobré zprávy máme i pro hudební fanoušky. Po dvou letech se na 
pódium vrátí Wanastowi Vjecy, v polovině měsíce zahraje bluegrassový 
COP a příznivce klasické hudby srdečně zveme na Adventní koncert  
v kostele sv. Jakuba Staršího.

S letošním rokem se rozloučíme tradičním koncertem Roberta  
Křesťana a Druhé trávy, který i letos rozezní sál mezi vánočními 
svátky a Novým rokem. Kompletní program najdete na www.mlejn.cz.  
 Eva Roškaňuková 

Retrokavárna
V úterý 6. prosince se v Retrokavárně svými canisterapeutickými psy 
představí Laurencie Kühpastová. Senioři se tak mohou s tímto typem 
terapie seznámit nejen teoreticky ale také prakticky. Vzhledem k ome-
zenému počtu míst je nutná rezervace na tel. čísle 235 011 625 nebo 
235 011 451. Iva Dvořáčková

Obří čertovská výprava
Pekelný průvod kolem Mlejna s obrovským čertem a jeho kumpány. 
Vzduchem budou létat jiskry, čerti a možná i vaše děti, až si je veli-
kánský pekelník bude cpát do pytle. Nebo snad letos nezlobily? Ale 
jděte... Tedy přijďte a uvidíme. V doprovodu obřích loutek vyrážíme  
v neděli 4. prosince v 17 hodin od foyer KD Mlejn. Účinkují Divadlo 
Kvelb a cirkusáci ze Mlejna. Akce se uskuteční zdarma venku. Sou-
částí není Mikuláš ani mikulášský balíček. Za finanční podporu děku-
jeme Městské části Praha 13, která akci podpořila v rámci koncepce 
rodinné politiky.  Eva Roškaňuková



OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

Po předložení tohoto inzerátu po Praze 13 sleva 50 % na první dopravu

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

WWW.USAKCISTENIKOBERCU.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

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13
po, st 9-18 hod. 
út       9-16 hod. 
čt       9-17 hod.
pá      8-14 hod. 

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

 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,  
f.seher@seznam.cz.

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

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

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

 o Nabízím malířské práce, štukování stěn i stro-
pů. Tel. 606 227 390, jsaifrt@seznam.cz.

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

 o ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE ERBEN: nová el. vedení, 
zásuvky, světla. Revize elektro zařízení. Odstra- 
nění reviz. závad, www.elektrikarerben.cz,  
tel. 604 516 344.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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, firmách, školách apod. David Burian,  
tel. 773 540 170, info@dbuklid.cz. 

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

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

 o Pedikúra mokrá – Lužiny, Píškova 34 –  
tel. 603 890 000.

 o Kosmetika – profesionální ošetření v pohodlí 
Vašeho domova. Tel. 732 217 633.

 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 Psí salon Píškova 32, Lužiny, tel. 603 890 000. 
 o Interiérový designer Zuzana Podrazilová.  

Návrhy interiérů, nábytku, vizualizace a odborná pomoc 
při realizaci. Tel. 737 111 000, www.suzidesign.cz. 

 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 Deratizace - dezinsekce - dezinfekce. Hubíme 
štěnice, švábi, potkany, diskrétně, profesionálně, rychle  
a levně. Volejte NONSTOP na tel. 770 639 602,  
e-mail: info@hornetzf.cz, www.hornetzf.cz.

 o KVALITNÍ VEGANSKÉ OŠETŘENÍ PLETI ZA STÁVAJÍCÍ  
CENY. TEL. 777 538 448.

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova, tel. 603 910 026. 
 o Prodlužování vlasů od 18 Kč, tel. 777 538 448.
 o Interiérový design&poradenství – dětské  

pokoje, kuchyně, koupelny, obývací pokoje, ložnice, 
odborná pomoc při realizaci. tel. 777 023 023,  
interiery@michaelakopecka.cz.

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

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

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

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

SEŘÍZENÍ OKEN
NENECHTE UNIKAT TEPLO

Česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

  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! 

31 let  

na trhu!

PŮJČOVNA PROFI I HOBBY STROJŮ 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ  

TEL. 732 165 560
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RŮZNÉ

BYTY

Realitní služby,
jaké si přejete

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

 o Koupím LP gramofonové desky. Přijedu. Tel. 721 442 860.
 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 

Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.
 o HODINOVÁVNUČKA.CZ je služba pro seniory: doprovod 

k lékaři, pomoc s úklidem, naučení ovládání PC i mobilu, 
procházky, předčítání, záznam paměti, kulturní akce.  
Tel. 777 640 390.

 o Doučování dětí, příprava na zkoušky na střední 
školu a k maturitě. Tel. 607 510 795.

 o Doučuji němčině - knihovna Lužiny,  
tel. 737 623 890. Levně.

 o Hledám doučování z M a Čj pro žáka 5. tř. ZŠ,  
tel. 723 355 250.

 o Hledám menší byt do 15 tisíc nebo větší do 20 tisíc 
jen pro 2 osoby – pár. Ideálně na 2 roky a více, lodžie 
výhodou, ale nemusí být, centrum do 30 minut.  
Zařízení na dohodě. RK nevolat. Děkuji. Tel. 605 845 088.

 o Koupím byt v Praze 5, přímo od majitele. Tel. 604 617 788.
 o Přímý zájemce koupí dva byty v Praze a okolí. Lze  

i zvlášť. Menší pro dceru a větší pro sebe. Na stěhování 
nespěchám. Seniory mohu nechat v bytě na dožití. 
Privatizaci a dluhy zaplatím. Tel. 608 661 664.

 o POPTÁVKA BYT, DŮM  
Hledáme ke koupi byt nebo dům v Praze, případně  
v dojezdové vzdálenosti do Prahy. Děkujeme za nabídku. 
Tel. 725 753 743.

 o VyklizimeNemovitosti.cz, rychle, levně,  
tel. 732 459 179.   

 o POPTÁVKA CHALUPA, POZEMEK  
Koupím chatu, chalupu nebo stavební pozemek na horách 
či v dojezdové vzdálenosti do hor. Krkonoše, Krušné, 
Jizerky, Orlické i Vysočina. Na stavu nezáleží, spíše  
na místě. Tel. 720 031 400. 

 o Pronajmu podzemní garáž u stanice metra Luka, 
Kettnerova ulice. Tel. 606 629 779.

 o Nebytový prostor 26 metrů k pronájmu,  
Amforová 1890/34, přízemí. Cena 2 500 Kč měsíčně,  
plus spotřeba elektřiny. Te. 775 380 199.

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM
Bezpečnostní
informační
služba 
Hledá do pracovního poměru:
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, KUCHAŘE, MALÍŘE,  
KANTÝNSKOU A DOMOVNÍKA

Do služebního poměru dle zákona č. 361/2003 Sb.:  
OSTRAHA OBJEKTŮ A PRACOVNÍK DOHLEDOVÉHO 
CENTRA

NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, 
v případě služebního poměru 30 dní dovolené,  
příspěvek na stravování a rekreaci, stabilní pracovní 
dobu, možnost ubytování

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

 o Hledáme spolehlivé lidi, kteří mají chuť pracovat 
a učit se nové věci u firmy, která je lídrem ve svém oboru. 
Možnost velmi rychlého karierního růstu v oblasti, která 
má smysl. Zaškolíme, podpoříme.  
Volejte tel. 602 322 302.

 o Hledáme zdravotní sestru do kardiologické  
a interní ambulance v Poliklinice Lípa centrum.  
Tel. 734 233 266.

 o Přijmu kadeřnici na živ. list. Tel. 728 995 661. 
 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, zapracujeme. 
Kontakt písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

 o Hledáme kolegyně na ŽL – kadeřnice (4 000 Kč) masá-
že, řasy, apod. (1 den v týdnu – měs. celkem 2 000 Kč),  
Píškova 34. Info na tel. 603 890 000.

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

Vína z Čech, Moravy a Izraele
Hostinského 1538/3, Praha13-Stodůlky 

Výdejní místo - PPL a DPD,  
e-shop Izraelskavina.cz

Konopova 431/6  Praha 5-Řeporyje  Tel.: 603 167 905
info@tiskpip.cz    www.tiskpip.cz

Otevřeno: Po–Čt 8–12 13–18, Pá 8–12 13–17, So 9–13 hod.

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 

Ing. Jaroslav Tykal
Váš makléř pro Prahu a stř. Čechy

Hledám byty a domy
pro své klienty

ve STODŮLKÁCH
Prodáváte nemovitost? Využijte
profesionálních realitních služeb!

+420 601 151 151
www.TykalReality.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
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1.12. - 23.12.2022 | Vánoční trhy
•	 Můžete	se	těšit	na	široký	sortiment	vánočního	zboží.

•	 Vánoční	stánky	budou	umístěny	ve	2.	NP	u	soch	Olbrama	Zoubka.	

4.12.2022 13-19 hod. | Odpoledne s Mikulášem
•	 Přijďte	si	pro	mikulášskou	nadílku	do	dětské	herny	Maxíček.

•	 Mikulášská	družina	obdaruje	děti,	když	přednesou	básničku	či	písničku.

•	 Čeká	Vás	malování	na	obličej	a	mikulášské	vyrábění.	

Vánoční strom splněných přání
Na	Vánočním	stromečku	splněných	přání	v	OC	Lužiny	budou	umístěna	
vánoční	přání	od	dětí	z	dětského	domova	Unhošť.	

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!

ADVENT 
V OC LUŽINY

22-11-10-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 10.11.2022   15:42:39

ZASKLENÍ BALKONŮ
ŽALUZIE 

SÍTĚ A SUŠÁKY
+420 739 034 488

WWW.BYDLENIJERABEK.CZ

info@bydlenijerabek.cz

WWW.ZALUZIEJERABEK.CZ

SLEVA 10% NA ZASKLENÍ BALKONU 
DO KONCE PROSINCE 2022

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.

Gynekologická ambulance 
v Poliklinice Hůrka na Slunečním nám. 2588/15 

přijme do svých řad zdravotní sestřičku. 
 Možné i na zkrácený pracovní  

úvazek nebo na dohodu.  
Příjemné pracovní prostředí, milý kolektiv.

MUDr. Vladimír Folauf, s.r.o.
tel. 602 297 790

e-mail: vladimir.folauf@gmail.com

Ztracený obraz 
Prosím o pomoc při hledání obrazu Břevnovského  

kláštera sv. Markéty v Břevnově. Naposledy byl viděn  
u kontejnerů mezi Diakonií a MŠ Večerníček ve starých 

Stodůlkách. Jedná se o olejomalbu, obraz byl zarámován 
do laťkového rámu, signován A. Vlčková. Rozměry 

 cca 110x110 cm. Obraz nemá uměleckou hodnotu,  
pouze osobní, ta je největší. Odměna jistá.  

Děkuji za pomoc při hledání.  
Kontakt: e-mail: helisek.vlck@seznam.cz.



V půl jedenácté v noci před dveřmi  

ložnice: „Maminko, spíš? Zapomněl  

jsem ti říct, že na zítra mám přinést  

do školy kostým chobotnice...“

„Jdu spát, miluju tě.“ „Já taky.“  
„Taky mě miluješ?“ „Ne, taky jdu spát.“

Ženy se dělí na pracovité a romantické. 

Pracovité, když vidí prach, setřou ho.  

My romantičky do něj nakreslíme srdíčko...

Doktor se ptá pacienta: „Jaké máte  
příznaky, pane Veselý?“ „Myšlenky  
na smrt, deprese...“ „Aha, takže rýma...“

Byl jsem v masně – ty ceny!  

Hovězí drahý jako prase a vepřový  

drahý jako kráva...

Kdyby ženy vládly světu, nebyly  
by žádné války. Státy by se jen  
spolu nebavily...

„Sousede, tvůj pes už přes hodinu  

nonstop štěká! Mám kocovinu a potřebuju 

se z toho vyspat!“ „Možná, že kdybys  

vylezl z jeho boudy, bylo by po  

problému...“

„Mami, víš, kolik pasty je  
v zubní pastě?“ „Nevím.“  
„Od gauče až k televizi...“

Syn dostal v pátek ve škole za úkol  
přinést v pondělí deset špuntů od vína. 
Tak sedím doma a dělám mu úlohu... 

„Byla jsi dnes konečně nakoupit?“  
„Byla.“ „A co bude k večeři?“  
„Kabelka!“

Pamatujete, jak nám v dětství píchali  
vitamin B12, ať přibereme? Tak mi to  
konečně zabralo... 

Dohodli jsme se s mužem, že už  
nikdy nepůjdeme spát pohádaní.  
Takže jsme vzhůru od čtvrtka...

 
 

Silvestr 2022
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  5. 12. Mikuláš
12. 12. Telekomunikační akademie pro seniory –  
 poštovní služby
19. 12. Předvánoční povídání s katolickým farářem  
 panem páterem Radkem Tichým
Rozšiřujeme členskou základnu. Rádi bychom přivítali nové 
členy. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího klubu Františka 
Kundráta na tel. 736 413 465.

Přejeme příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré  
v novém roce.                       
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  6. 12. Od 13 hodin bude klub na radnici, 
 vánoční písně nám přijdou zazpívat děti z MŠ.
13. 12. Loučíme se s rokem 2022,  
 přijde nám zahrát duo Proč ne

Přeji všem prožití vánočních svátků v pohodě a plném zdraví.
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Náš Klub seniorů III se schází každou středu od 13 do 15 hodin 
v nové klubovně v přízemí přístavby DSS Lukáš, Trávníč- 
kova 1746. Na předem domluveném a připraveném programu  
si povídáme při kávě nebo čaji se zákuskem. Také si rádi spo-
lečně zazpíváme s pozvanými hudebníky.
Přijďte se mezi nás podívat, přivítáme nové zájemce.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu  
od 15 do 17 hodin v Lukáši.
  7. 12.  Karel IV.
14. 12.  Socha svobody

21. 12.  Vánoce, Vánoce
28. 12.  Silvestr
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
 seniorů v Lukáši. 
  5. 12.  Mikulášská atmosféra, povídání, občerstvení,  
            recepty na vánoční cukroví
12. 12.  Povídání, rozebrání, numerologický den  
            12. 12. 2022
19. 12.  Vánoční nálada, příprava na Štědrý den,  
            oslava konce roku 2022, výstava koláží v klubovně

Můžete se těšit na příjemné povídání. Chybět nebude  
ani občerstvení. Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
Scházíme se každé pondělí od 13 do 15 hodin v salonku  
restaurace Pod radnicí.
  5. 12. Vánoční tvoření
12. 12. Vánoční trhy na Staroměstském náměstí
19. 12. Posezení s kávou a cukrovím v našem klubu  
 před vánočními svátky
Helena Kubíková, vedoucí klubu, tel. 737 226 512

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

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

Oslava v klubu seniorů  
Krásné životní jubileum jsme oslavili 15. listopadu v Klubu seniorů II. 
Paní Marie Krejčová se v tento den dožila ve zdraví a plná elánu 
úctyhodných devadesáti tří let. S kyticemi a přáním všeho dobrého  
jí přišli popřát starosta David Vodrážka a ředitel Střediska sociálních 

Přidejte se k nám
Vážené seniorky a senioři z Prahy 13! Pokud je vám doma smutno  
a chcete přijít na besedu se svými vrstevníky, nebo pokud hrajete rádi 
kanastu, přijďte mezi nás do Klubu seniorů 7 – Velká Ohrada, Přece-
chtělova 2229/6. Za poplatek 2 Kč dostanete čaj a navrch dobré slovo. 
Hlásit se můžete na tel. 728 363 025. Těšíme se na vás.   Eva Kolínská

služeb Prahy 13 Jiří 
Mašek. Příjemnou 
atmosféru setkání 
dokreslovala hra na 
ukulele, společné 
zpívání a také 
bohaté pohoštění. 
Za celý klub přeji 
oslavenkyni 
především zdraví, 
hodně radosti a plno krásných chvil do dalších let.  Alena Dušková
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KALENDÁŘ AKCÍ

Středa 23. 11. – sobota 24. 12.
Prodej vánočních stromků 
Hypermarket Globus Zličín, Sárská 133/5 
Prodej vánočních stromků před hypermarketem Globus  
Zličín. 24. prosince je prodej ukončen v 11 hodin.

Pátek 25. 11. • 10.00–11.00
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče,  
tentokrát na téma Hrajeme si celý den. Doporučujeme  
registrovat se předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, 
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

Sobota 26. 11. – neděle 8. 1. 2023
Betlémy 2022 – Andělé 
Ořech, K Ovčínu 313 
Každý rok vystavujeme jiné betlémy. A ty stabilní se opět 
rozrostly. Některé i rozhýbaly. Přijďte se na ně podívat. 
Vstupné 70 Kč/os, děti do 6 let zdarma (v doprovodu dospě-
lých), děti 6 až 15 let 50 Kč. Vstupné pro skupiny (od 20 
osob, ale možno domluvit i jinak) s programem a předem 
domluveným časem mimo běžnou otevírací dobu 60 Kč/os. 
Otevřeno bude: 
Sobota a neděle 26. a 27. 11., 3. a 4. 12., 10. a 11. 12., 
17. a 18. 12. 2022 a 7. a 8. 1. 2023  •  10.00–18.00 
Středy 30. 11., 7., 14., 21. 12. 2022,  
4. 1. 2023 •  15.00–18.00 
Sobota 31. 12. 2022  •  15.00–18.00  
Neděle 1. 1. 2023  •  15.00–18.00

Úterý 29. 11. • 17.30
Cestopisná přednáška 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
GR 11 - HRP aneb Pěšky přes Pyreneje tam a zpět. Jeden  
z nejnáročnějších treků. Kuba s Fikim zdolali 866 km, vylezli 
i na Korunu Pyrenejí. Kuba říká, že Pyreneje jsou nejhezčí 
hory v Evropě se specifickou atmosférou. Pojďte nasát tuto  
atmosféru i vy! Přednáší a promítá Jakub Šolc. Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

Úterky 29. 11., 6., 13., 20. 12. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny pro děti 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 30. 11. – pondělí 19. 12.
Strom splněných přání 
Hypermarket Globus Zličín, Sárská 133/5 
Pomozte nám splnit vánoční přání dětí z FOD Klokánek  
Hostivice a Dětského domova Nové Strašecí. Stačí přijít ke 
stromu splněných přání, vybrat si kartičku s přáním a předat 
ji spolu se zakoupeným dárkem v informačním centru hy-
permarketu. Děkujeme za vaši pomoc a přejeme vám 
krásné Vánoce.

Středa 30. 11. • 16.00 – 18.30
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Srdečně vás zveme do naší knihovny v KD Mlejn na hru 
Scrabble. Scházíme se každou středu v rozmezí 16.00  
– 18.30 hod. Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se  
pobavit, odpočinout si, posedět s novými příjemnými  
kamarády. Rádi vás mezi sebou přivítáme. Zdarma.

Středa 30. 11. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků  
koláží  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Srdečně zveme všechny zájemce na workshop, kde se naučí 
tvořit koláže. Ukážeme si různé techniky a přístupy. Spo-
lečně tvoříme, sdílíme naše díla i zážitky ze světa kultury. 
Vítáni jsou i úplní začátečníci. Materiály i pomůcky jsou za-
jištěny a tak je třeba si s sebou donést jen chuť tvořit. Pokud 
byste ale doma měli vhodný materiál, donést ho můžete. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Čtvrtky 1., 8., 15., 22. 12. • 14.00 – 16.00 
Trochu jiné odpoledne v knihovně 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Setkávání pro děti a mládež s pracovníky nízkoprahového 
Klubu Jedna Trojka.  
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Sobota 3. 12. • 10.30
Mikuláš, nejlepší přítel psa 
Výcvikový areál Helppes, výcvikový areál Helppes 
Mikulášských besídek pro děti i dospělé je celá řada, ale psí 
mikulášská je již 19 let stále jediná. Po klasické mikulášské 
nadílce následuje den plný zábavných soutěží, ve kterých si 
zdraví majitelé psů vyzkouší, jaké to je žít (a soutěžit) s han-
dicapem. Ani letos nebude chybět soutěž psíky nejoblíbe-
nější - aport buřta. Celou akcí Vás bude provázet Mikuláš 
Mirek Konvalina.

Sobota 3. 12. • 14.00 – 16.00
Mikulášská stezka 
Start u hasičárny, Tlumačovská ul.  
SDH Stodůlky vás srdečně zve na Mikulášskou stezku. 
Přijďte se se svými dětmi pobavit. Připravena jsou  
stanoviště s úkoly. Odměny a občerstvení zajištěny.

Sobota 3. 12. • 15.00
Mikulášská nadílka 
Horní hasičárna v Třebonicích 
Zveme děti a dospělé na příjemné prožití adventu v sobotu 
3. prosince od 15 hodin k horní hasičárně v Třebonicích.  
Pro děti je nachystán bohatý program a nebude chybět ani 
nadílka od Mikuláše. Bližší informace najdete na Facebooku 
našeho sboru – Hasiči Třebonice.

Neděle 4. 12. • 17.00
Sousedské koledování 
Centrální park u Kuželkárny 
Městská část Praha 13 vás srdečně zve na Sousedské koledo-
vání, které bude spojeno se slavnostním rozsvícením bet-
lému. Přijďte si zazpívat nebo se jen zaposlouchat do hlasů 
svých sousedů, přátel a lidí kolem sebe...  
Budeme společně zpívat známé vánoční koledy za dopro-
vodu piana a hlasu Moniky Obermajerové-Šramlové  
(Vaší sousedky z Prahy 13). Zpěvníčky s texty koled budou  
k zapůjčení na místě. 
S sebou: teplé oblečení, sváteční náladu a malý hrneček 
na svařáček, který budeme dávat jako dárek pro každého 
zpívajícího.

Pondělí 5. 12. • 13.00 – 19.00
Knižní swap – výměna knih 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
V průběhu celé provozní doby knihovny můžete přijít  
a v akváriu vyměnit své přečtené knihy za jiné, přinesené 
ostatními čtenáři. Přinesené knihy musí být v dobrém stavu 
- takovém v jakém byste si vy sami chtěli jiné knihy zase  
odnést. Ulovit si knihu můžete, i když sami žádnou na vý-
měnu nedonesete :-) Vstup volný.  
Změna programu vyhrazena.

Pondělí 5. 12. • 13.00 – 19.00
Mikulášská hledačka 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1,  
Praha 13  
Pomozte Mikulášovi najít ukradená písmenka! Zlobiví čertíci 
vykousali Mikulášovi díru do přáníčka, které dostal letos od 
dětí. Z básničky, která se Mikulášovi moc líbila, tak zmizelo 
jedno slovo. Najděte v knihovně ukradená písmenka a po-
skládejte z nich slovo, které v básničce schází. Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

Úterý 6. – úterý 20. 12.
Měření cévního tlaku 
Lékárna Polikliniky Hůrka, Sluneční náměstí 2588/15, 
Praha 13 
V prostorách lékárny polikliniky Hůrka bude probíhat  
měření cévního věku. Preventivní vyšetření si klade za cíl 
zamezit, či včas odhalit riziko vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění.

Úterý 6. 12. • 14.00
Retrokavárna 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4 
Tentokrát se v Retrokavárně se svými canisterapeutickými 
psy představí Laurencie Kühpastová. Senioři se tak mohou  
s tímto typem terapie seznámit nejen teoreticky, ale také 
prakticky. Případní zájemci si mohou rezervovat místo  
na telefonním čísle 235 011 451 u paní Zuzany Kraljové 
nebo tel. 235 011 625 u paní Bohuslavy Bernertové.

Úterý 6. 12. • 15.30 – 18.00
Vánoční jarmark ZŠ Mládí 
ZŠ Mládí, Mládí 135, Praha 13 
Srdečně Vás zveme na tradiční Vánoční jarmark konaný  
v prostorách školy. Těšit se můžete na stánky s výrobky  
jednotlivých tříd, kavárnu i vánoční dílny.

Středa 7. 12. • 10.00 – 18.00
Vánoční jarmark  
Obřadní síň radnice MČ Praha 13,  
Sluneční nám. 2580/13 
Dovolujeme si vás pozvat na Vánoční jarmark na radnici 
městské části. Těšit se můžete na tradiční vánoční výrobky, 
vystoupení dětí z místních základních škol, zpívání koled  
a mnohé další. Pro děti je připravena dílnička na výrobu  
vánočních dekorací a papírových betlémů. Přijďte načerpat 
předvánoční atmosféru, jste srdečně zváni. Drobné občerst-
vení a vstup zdarma.

Středy 7., 14., 21., 28. 12. • 16.00 – 18.30 
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Srdečně vás zveme do naší knihovny v KD Mlejn  
na hru Scrabble. Scházíme se každou středu v rozmezí  
16.00 – 18.30 hod. Vítáme začátečníky i pokročilé.  
Přijďte se pobavit, odpočinout si, posedět s novými  
příjemnými kamarády. Rádi vás mezi sebou přivítáme. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.
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Středy 7. a 21. 12. • 16.00 – 18.30 
Deskohraní – deskové a karetní hry 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Zveme děti, děti s rodiči, prarodiči do našeho klubu desko-
vých her. Scházíme se jednou za 14 dní v knihovně v KD 
Mlejn. Těšíme se na všechny děti, které se nechtějí nudit. 
Přijďte, zahrajte si, pobavte se. Můžete přinést i svoji oblí-
benou hru a seznámit nás s ní. Hrám a hráčům zdar! Vstup 
volný. Změna programu vyhrazena.

Středy 7., 14., 21. 12. • 16.00 – 18.00 
Doučování pro děti s Novou školou, o.p.s. 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Potřebuješ poradit s něčím do školy? Přijď, dobrovolnice 
z Nové školy ti pomůže. Vstup volný. Změna programu vy-
hrazena.

Středa 7. 12. • 16.00 – 18.30
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Ať máte jehlice nebo háček, rádi Vás přivítáme jednou  
za 14 dní na setkání, kde můžete nabrat inspiraci, naučit  
se základy, ale také si navzájem dát tipy na nejrůznější  
techniky a vzory. Na místě bude k dispozici několik jehlic  
a háčků. Vlnu si, prosím, doneste svou. Vstup volný. Změna 
programu vyhrazena.

Čtvrtek 8. 12. • 17.00
Vánoční vystoupení studia Mirabel 
Staroměstské náměstí, Praha 1 
Taneční studio Mirabel zve všechny příznivce, rodiče i milov-
níky irského tance na Vánoční vystoupení na Staroměstské 
náměstí. Těšit se můžete na autorské choreografie s vánoční 
tematikou i tradiční tance vše v rytmech krásné irské hudby. 
Přijďte načerpat milou Vánoční atmosféru!

Sobota 10. 12. • 10.00
Pohádkové dopoledne Vánoce na blátě 
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Praha 5 – Nové Butovice  
Vánoce na blátě – veselá vánoční pohádka o tom, jak Peklo 
chtělo dětem zkazit Vánoce – hraje soubor Divadla Glans.
Začátek představení v 10.00, jednotné vstupné 100 Kč  
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení).
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Úterý 13. – pátek 16. 12. • 9.00 – 17.00 
Vánoční výstava v ZŠ Mohylová 
ZŠ Mohylová, Mohylová 1963 
S radostí si vás dovolujeme pozvat na tradiční Vánoční vý-
stavu v ZŠ Mohylová. Těšit se můžete na vánoční koncert, 
chvilku poezie a jiná vystoupení, prohlédnout si výrobky 
dětí, posedět u dobrot ve vánoční kavárně, nakoupit dárky, 
a to vše v slavnostně nazdobených prostorech naší školy, 
kde se můžete nechat vtáhnout do vánoční atmosféry  
a načerpat inspiraci. Školou Vás provedou naše děti. 
Všichni z Mohylky se na Vás velmi těší! 

Středa 14. – sobota 24. 12. 
Charitativní prodej vánočky 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Pekaři a cukráři v Globusu nejen výborně pečou, ale i pomá-
hají. Pojďte společně s námi přispět na dobrou věc.  
Od 14. do 24. prosince 25 Kč z každé prodané Máslové vá-
nočky de luxe 1000 g v hypermarketu Globus Praha –  
Zličín poputuje na podporu činnosti organizace  
EPICANA, z.ú. Děkujeme, že pomáháte s námi!  
Více na www.globus.cz. 

Středa 14. 12. • 15.00 – 18.00
Vánoční jarmark ve ScioŠkole 
ScioŠkola, Prusíkova 2577/16, Velká Ohrada 
Srdečně Vás zveme na vánoční jarmark v naší ScioŠkole 
Praha 13. Akce je pořádána dětmi, budou se prodávat  
vánoční ozdoby a věnce, perníčky a spoustu dalších věcí. 
Přijďte se podívat! Těšíme se na Vás. 

Středa 14. 12. • 15.30 – 18.00 
Dílnička 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Přijďte si vyrobit pro radost a výzdobu z papíru a přírodnin. 
Hvězdy a hvězdičky. Vše zdarma včetně materiálu. 
Těšíme se na vás. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 14. 12. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky   
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento-
krát na téma Krtek a Vánoce. Doporučujeme registrovat se 
předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky  
na tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.  
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 14. 12. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků koláží 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Srdečně zveme všechny zájemce na workshop, kde se naučí 
tvořit koláže. Ukážeme si různé techniky a přístupy. Spo-
lečně tvoříme, sdílíme naše díla i zážitky ze světa kultury. 
Vítáni jsou i úplní začátečníci. Materiály i pomůcky jsou za-
jištěny a tak je třeba si s sebou donést jen chuť tvořit. Pokud 
byste ale doma měli vhodný materiál, donést ho můžete. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 14. 12. • 18.00
Koncert FZUŠ – Melodika – Dej bůh štěstí tomu domu 
Obřadní síň radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13 
Lidový soubor Melodika z Fakultní základní umělecké školy 
Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vás srdečně zve  
na své vystoupení.

Čvrtek 15. 12. • 17.00
Vánoční jarmark ZŠ Janského 
ZŠ Janského, Janského 2189 
Benefiční jarmark na pomoc onkologicky nemocným dětem 
ve FN Motol ve spolupráci s projektem Můj Nový život.

Čtvrtek 15. 12. • 18.00
Vánoční koncert  
Radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13. 
Srdečně Vás zveme na vánoční koncert.  
Zazpívají DPS Stodůláček a sbor Klíček.

Pátek 16. 12. • 10.00 – 11.00
Literární hrátky   
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče, tento-
krát na téma Krtek a Vánoce. Doporučujeme registrovat se 
předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, telefonicky: 
770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

Pátek 16. 12. • 18.30
Vánoční orientální show  
KD Mlejn, Kovářova 1615 
Taneční přehlídka kroužků orientálního tance DDM Stodůlky 
v KD Mlejn.

Pondělí 19. – sobota 24. 12.
Prodej vánočních kaprů 
Hypermarket Globus Praha – Zličín, Sárská 133/5 
Prodej vánočních kaprů před hypermarketem Globus Zličín.   
24. prosince je prodej ukončen v 11 hodin.

Pondělí 19. 12. • 18.30 
Vánoční koncert FZUŠ 
Obřadní síň radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13   
Srdečně zveme na Vánoční koncert Fakultní základní umě-
lecké školy Hudební a taneční fakulty AMU v Praze.

Čtvrtek 22. 12. • 18.00 
Klavírní koncert 
Obřadní síň radnice MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13  
Koncert žáků klavírní školy paní Lyudmyly Shenshyny.

 
OC LUŽINY 
Archeologická 2256/1, Lužiny

Čtvrtek 1. – pátek 23. 12.
Vánoční trhy
Vychutnejte si magickou vánoční atmosféru s vánočními 
trhy letos i v našem OC! Trhy budou probíhat od 1. do 23. 12. 
ve 2. NP u soch Olbrama Zoubka. Těšit se můžete na široký 
sortiment vánočního zboží. Nasajte vánoční atmosféru  
a udělejte si radost. Těšíme se na Vás!

Neděle 4. 12. • 13.00 – 19.00
Odpoledne s Mikulášem
Přijďte i vy na mikulášskou nadílku do dětské herny Maxí-
ček. Čeká Vás malování na obličej, mikulášské vyrábění  
a když přednesou děti i nějakou básničku či písničku,  
dostanou mikulášskou nadílku!

Neděle 27. 11., 4., 11. a 18. 12. • 11.00
Divadýlka pro děti
27. 11. Divadlo Bořivoj – Jak se hledají princezny 
   4. 12. Dobře naladěné divadlo – Čas zázraků 
11. 12. Nezávislé divadlo – Král Sedmilhář 
18. 12. Divadýlko z pytlíčku – Jiřinčina vánočka

Středy 30. 11., 7., 14. a 21. 12. • 13.00 – 18.00
Dílničky
30. 11. Vánoční hodiny 
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   7. 12. Vánoční ozdoby 
14. 12. Svíčka na vánoční stůl 
21. 12. Dalekohled na Ježíška 
 
Více na www.ocluziny.cz, facebook: OC Luziny.

BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je v prosinci otevřena denně 9.00-16.00, 
skleník Fata Morgana út-ne a svátky 9.00-16.00, vinotéka 
sv. Kláry po-ne a svátky 10.00-16.30.

Neděle do 25. 12. 
Nedělní sklep
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny  
a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. 
Prohlídky probíhají každou neděli vždy od 13.00, 15.00  
a 17.00. Sraz a začátek prohlídky u pokladny Kovárna v ulici 
Trojská. Zastávka autobusu 112 Kovárna. Vstupné 350 Kč/
osoba. (sklep + venkovní expozice + Fata Morgana)

Pátek 4. 11. – Sobota 28. 1. 2023
Džungle, která nespí
Komentované prohlídky skleníkem Fata Morgana po se-
tmění. Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tro-
pický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do 
zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodruž-
nou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Každá 
prohlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především 
pro dospělé a starší děti.  
 
Časy prohlídek: 
Prosinec 2022: vždy v pátek a sobotu od 17.10, 17.35, 
18.00, 18.25, 18.50 a 19.15 hodin. 
Večerní provázení skleníkem Fata Morgana je třeba rezervo-
vat dopředu pomocí kalendáře na webových stránkách.

Úterý 6. 12. • 13.30 – 15.30
Workshop – Podzimní cesta Lesní mysli 
Lesní mysl je finský koncept aktivní relaxace, psychohygieny 
a péče o duševní zdraví v přírodě. Spojuje v sobě prvky pozi-
tivní psychologie, koučinku a mindfulness, je prevencí  
psychických onemocnění a pomáhá s osobním rozvojem.  
Na workshop je potřeba se přihlásit předem!  
Kontakt pro dotazy a přihlášky na e-mailu:bara@herbara.cz. 
 
Více informací o všech akcích a novinkách najdete  
na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

DOMOV KARLA BOROMEJSKÉHO
K Šancím 50, 163 00 Praha 17 - Řepy

Neděle 27. 11. • 16.30
První adventní koncert
Kostel sv. Rodiny  
Účinkují: sopranistka Jana Borková, Duo DACAPO (Kateřina 
Macourková - flétna, Michal Macourek - klavír) a dětský pě-
vecký sbor Čtveráček. Na programu: tradiční, známé i méně 
známé vánoční písně a koledy, vstupné dobrovolné.

Sobota 3. 12. • 14.00 – 18.00 
Adventní zastavení u kláštera
Před budovou Domova  
Vánoční atmosféra, svařené víno, káva, čaj, cukroví, dárky, 
vstup volný.

Neděle 4. 12. • 16.30 
Druhý adventní koncert
Kostel sv. Rodiny 
Účinkují: Hornický pěvecký sbor Kladno, dirigent:  
Jan Makarius, varhany: Pavel Duda 
Na programu: Č. Vaňura, arr. Sir John Stainer, J. S. Bach,  
F. X. Brixi, J. Seger, J. I. Linek, A. Michna, J. F. Wade, koledy, 
vstupné dobrovolné.

Neděle 11. 12. • 16.30
Třetí adventní koncert 
Kostel sv. Rodiny  
Účinkují: Musica Alternativa a členové Smíšeného sboru  
J. Vycpálka Praha a Krušnohorského pěveckého sboru  
Teplice. Na programu: A. Vivaldi, J. S. Bach, G. Caccini,  
S. Barber, J. Pavlica a další. Vstupné dobrovolné.

Neděle 18. 12. • 16.30 
Čtvrtý adventní koncert
Kostel sv. Rodiny  
Účinkují: Břevnovský chrámový sbor. Na programu:  
J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Vstupné dobrovolné.

Neděle 8. 1. 2023 • 16.30 
Česká mše vánoční
Kostel sv. Rodiny  
J. J. Ryba: Česká mše vánoční, vstupné dobrovolné.

Více na www.domovrepy.cz.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 12. 10. – pátek 4. 12.
Obležení Mariupolu – poslední novináři  
v okupovaném městě 
Výstava ukrajinských fotografů Evgenie Maloletky a Msty-
slava Chernova. Snímky, které jsou v galerii k vidění, oble-
těly celý svět. Novináři z agentury AP byli totiž jediní, kteří 
vydrželi do poslední chvíle v okupovaném Mariupolu a poté 
byli z města evakuováni ukrajinskou armádou. Některé je-
jich fotografie se staly ikonické. Zejména svědectví o bom-
bardování mariupolské porodnice, kdy jejich snímky 
vyvrátili teorii, že se na snímcích jedná o najaté herečky. 
Pracovali v extrémních podmínkách, bez vody, elektřiny,  
s nedostatkem jídla a také bez mobilní gsm sítě.  
Výstava byla připravena ve spolupráci s Olgou Kovalskou  
z Ukrajinské asociace profesionálních fotografů. 
 
Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Čtvrtek 1. 12.
Rodinný plánovací kalendář DDM Stodůlky 2023
Už máte nový kalendář na rok 2023? Tradiční autorský ka-
lendář výtvarných dílen v nové podobě nástěnného rodin-
ného kalendáře je mí100, kde najdete zajímavé ilustrace, 
citáty, svátky svých blízkých, fáze měsíce a také naše pláno-
vané akce. Kalendář vytvořilo 100 dětí ve věku 6-15 let 
během září a října 2022. Objednávky přes klientský účet  
na webu www.ddmstodulky.cz, nebo přímo na recepci 
DDM, kde probíhá i prodej.

Pondělí 5. 12. • 15.00 – 19.30
Čertovské odpoledne
Anděl s Mikulášem řeší, jestlipak se děti těší, na nadílku,  

na tvoření, vidět, jak se čerti žení... Přijďte aspoň na chvi-
linku „vemte“ s sebou i maminku, nebo tátu, babi, dědu, 
kdejakého neposedu. Čerti už se radují, v knize hříchů lis-
tují. Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, pro odvážnější 
návštěva pekla, ale především na nadílku od hodného  
Mikuláše a andílka. Pro děti cca 2–9 let.  
Akce se koná v rámci podpory Koncepce rodinné politiky  
MČ Praha 13.

Sobota 10. 12. 
Rodina v akci na téma Adventní zastavení 
 
Program pro děti:  
VědaZ pokusy: 9.30 – 12.30 pro děti 1. stupně základní 
školy. Předvánoční čarování. 
 
VědaZ příroda: 9.30 – 12.30 pro děti 1. stupně základní 
školy. Návštěva živých zvířat v Domečku. 
 
Program pro děti a rodiče:  
Keramika: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00 (3-99 let),  
samostatně děti od 10 let. 
Adventní dílna na téma Perníčkování, ozdoby a přání:  
9.30 – 12.00 (2 – 99 let), samostatné děti od 8 let. 
 
Program pro rodiče:  
Relaxační jóga v adventním čase: 8.30 – 10.00  
(18-99 let) – Přijďte si odpočinout a odreagovat se v před-
vánočním shonu.  
 
Během sobotní Rodiny v akci vás zveme také na chvíle za-
stavení v předvánočním shonu s čajem a malou ochutnáv-
kou cukroví u našeho stromečku v nových prostorách vstupu 
do DDM Stodůlky. 

Čtvrtek 15. 12. • 18.00
Vánoční koncert  
DPS Stodůláček a sbor Klíček Vám zazpívají na radnici  
MČ Praha 13, Sluneční nám. 2580/13.

Pátek 16. 12. • 18.30 
Vánoční orientální show  
Taneční přehlídka kroužků orientálního tance DDM Stodůlky 
v KD Mlejn, Kovářova 1615/4.

Pondělí 19. 12. • 19.00 – 21.00
Přednáška klubu RaDka: Umění relaxace i v takovém 
čase, jako je Advent  
Seminář vede psychoterapeut Mgr. Eva Králová a je vhodný 
pro všechny, kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět  
co nejvíc. Vstup volný, pozor kapacita omezena!  
Odborné setkání je realizováno v rámci Operačního  
programu Jan Amos Komenský Šablony pro MŠ A ZŠ I pro 
Dům dětí a mládeže Stodůlky a je financováno MŠMT Šab-
lony pro MŠ A ZŠ I.    
 
Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.
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RODINNÉ CENTRUM RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po-čt 9.00 – 12.00. Cena vstupného  
na celé dopoledne je 90 Kč. Přihlášení předem není nutné.

Během dopoledne navíc: 
5. 12. a 6. 12. – Mikuláš tak trochu jinak 
7. 12. od 10.30 hod. – lekce s tanečnicí Katkou  
– tančí mamky a děti se přidají 
13. 12. v 10.30 – zamyšlení kazatele Davida Nováka  
Proč tak moc potřebujeme dávat i přijímat

Pondělky a úterky  – téma měsíce – adventní čas –  
a k tomu připravené říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky,  
divadélka.... 

Středy – 9.30 – pohybové okénko pro děti (s doprovo-
dem dospělého), 10.30 – výtvarné tvoření pro děti

Čtvrtky – 9.30 – hrátky s angličtinou pro děti – začí-
náme od začátku, lektorka Katarínka, 10.30 hod. výtvarné 
tvoření pro děti 
 
V tomto kalendářním roce bude program v herně napo-
sledy 22. 12. a opět začneme 2. 1. 2023. Přejeme vám  
pokojný advent a mnoho dobrého v novém roce. 
 
Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Středa 30. 11. • 10.00 
Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Téma setkání: Politický život.  
Co je cílem politického života? Jak se máme zapojovat  
do politického života?  
Jak jde dohromady politika a církev? Co je to mír?

Sobota 3. 12. • od 9.00 
Adventní duchovní obnova s P. Stanislawem Górou 
V kostele sv. Prokopa  
Součástí obnovy je přednáška, ztišení, možnost sv. zpovědi 
a na závěr od 12 hodin mše svatá.

Pondělí 5. 12. • od 17.00 
Setkání se sv. Mikulášem  
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Zveme všechny děti na setkání se sv. Mikulášem, který do-
razí v doprovodu laskavých andělů. Prosíme o předběžné 
přihlášení na webu farnosti.

Pondělí 12. 12. • 19.00 
Bohoslužba slova za lidi na vánočních periferiích 
V kostele sv. Jakuba st.  
S prosbou za ty, pro které jsou Vánoce z různých důvodů 
zdrojem smutku a úzkosti: za ty, kteří přišli o někoho blíz-
kého, po kterém zbylo prázdné místo; za ty, kteří prožívají 
závažné krize a na Vánoce nemají ani pomyšlení; za rodiče, 
kteří se bojí, že nemohou z finančních důvodů dopřát 
dětem hezké Vánoce; za děti, kterým vánoční čas ještě zná-
sobí těžkou situaci v rodině; a další.

Neděle 18. 12. • 17.00 
Adventní koncert  
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8  
Srdečně zveme na koncert komorní hudby, operních árií, 
duetů, adventních a vánočních písní. 
Účinkují: Dalibor Pavelka – flétny, baryton,  
Olga Effemberková – soprán, Vojtěch Racek – klávesy

Úterý 20. 12. • 18.00 
Varhanní adventní koncert  
V kostele sv. Jakuba st. 
Účinkující: Přemysl Kšica – varhany, Lucie Silkenová –  
soprán, Pavel Josef Kšica – basbaryton 
Cena: 200 Kč & 150 Kč (studenti, senioři 65+, ZTP)

Čtvrtek 22. 12. • 16.00 
Betlém a Betlémské světlo   
V kostele sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Nový Betlém bude představen a požehnán ve čtvrtek  
22. prosince v 16 hodin v kostele sv. Prokopa. Tento den  
od 16 do 18 hodin bude také možné odnést si domů  
Betlémské světlo, dále pak ještě na Štědrý den při všech  
bohoslužbách, včetně půlnoční.

Sobota 24. 12. 
Kostely otevřeny pro modlitbu a prohlídku Betléma 
Kostel sv. Jakuba st. od 14 do 17 hodin 
Kostel sv. Prokopa od 13 do 15 hodin

Neděle 25. 12. v 17.00 
Koncert J. J. Ryba: Česká mše vánoční  
V kostele sv. Jakuba st. Účinkuje Stodůlecký chrámový  
pěvecký sbor s hosty a orchestrem. Řídí Mgr. Jiří Kubík. 
 
Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

TŘINÁCTKA –  
KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Úterky 29. 11. a 6. 12. • 19.00 – 21.00  
Přijďte se podívat na oblíbený večer zkoumající křesťanství 
do Křesťanského centra Třináctka (vchod zezadu za Alber-
tem). Začínáme společnou lehkou večeří, následují proslovy 

přednášejících na témata např. Proč se vůbec zabývat vírou? 
Je možné mít přátelství s Bohem? Kdo je Ježíš? Odpuštění 
atd. Pokračujeme diskusemi u jednotlivých stolů. Vítáni jsou 
všichni, zvláště lidé zklamaní ze života, či hledající smysl  
života a Boha, i věřící, kteří se chtějí upevnit ve své víře. 
Vstup volný, kvůli organizaci večera je třeba se přihlásit  
na adrese alfa13ka@gmail.com. 

Neděle 27. 11. • 18.00 
Jak pracovat se stresem (Večery na Třináctce) 
Srdečně zveme na další ze série přednášek, které probíhají  
v našem křesťanském centru. Součástí je diskuse, kavárna  
a drobné občerstvení. Více informací www.13ka.cz/prednasky.

Pondělky • 16.30 – 18.00
Dětský klub Savana
Pravidelné schůzky našeho křesťanského klubu pro děti  
od 6 do 10 let (po 1. třídě ZŠ), www.klubsavana.webnode.cz.

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

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

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

Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Zároveň hledáme, jak 
zvěst Bible promlouvá do naší každodenní reality, se kterou 
každý člověk zápasí. Součástí bohoslužeb je i program pro 
děti. První bohoslužbu lze sledovat živě na www.13ka.cz/
stream. 

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V prosinci je otevírací doba od 9.00 do 16.00. Pokladny 
zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.
24. prosince je otevřeno do 14.00, v areálu se můžete pro-
cházet až do 16.00. Děti do 15 let mají na Štědrý den vstup 
za 1 Kč. Pokud byste chtěli na Štědrý den donést zvířatům 
nějaké jedlé dárky, uvítáme čerstvé ovoce a zeleninu (ze-
jména jablka a mrkev), suché pečivo (neslané) a piškoty.

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 vyprávě-
ním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní 
program probíhá jen za hezkého počasí.

Výstavy 
Galerie Gočárovy domy: F. X. Procházka: První malíř  
Zoo Praha 
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Terasa před Vzdělávacím centrem: Biosferická rezervace 
Dja: Inspirace pro nový pavilon goril

Neděle 27. 11. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Zúčastněte se již tradičního slavnostního rozsvícení vánočního 
stromu a užijte si bohatý vánočně laděný program. Od 15.30 
bude vstup pro návštěvníky za symbolických 50 Kč. 
Hlavní program: 
• 16.30 Průvod ke stromečku 
• 16.50 Hudební vystoupení dětského pěveckého sboru 
• 17.00 Přivítání ředitele Zoo Praha a hostů 
• 17.05 Vánoční zdravice ředitele Zoo Praha  
• 17.10 Rozhovor s hosty 
• 17.15 Rozsvícení vánočního stromečku 
• 17.17 Hudební vystoupení dětského pěveckého sboru

Pátek 2. a sobota 3. 12. 
Čertovský Mikuláš
Vychutnejte si atmosféru vánočně nazdobeného Darwinova 
kráteru a napište dopis Ježíškovi z Rezervace Bororo.  
Nebude chybět ani čert, anděl a Mikuláš, kteří budou dětem 
rozdávat drobné dárky. 
• 17.30, 18.30 Speciální prohlídky Darwinova kráteru.  
Prohlídka zahrnuje komentované krmení klokánků krysích 
či vombata (dle aktuální situace). 
• 16.30 – 19.00 Doprovodný program: Adventní dílna, 
Schránka na dopisy pro Ježíška, Prodej tematických  
dárkových předmětů, Fotokoutek.

Sobota 3. 12. 
Tradiční setkání sponzorů a Den pro Troju
Kdo letos získá Richarda? Nenechte si ujít tradiční setkání 
přátel, sponzorů a partnerů Zoo Praha a prohlédněte  
si vítězné snímky fotosoutěže Fotím v Zoo Praha. 
Podrobný program najdete na www.zoopraha.cz.

Neděle 4., 11., 18. 12. • 9.00 – 16.00
Prozkoumejte Rezervaci Dja
Komentované prohlídky nového pavilonu goril. Prohlídky 
začínají každou celou hodinu před pavilonem u Toulavého 

autobusu a jsou k platné vstupence do zoo zdarma.  
Poslední prohlídka vychází v 15 hodin.

Pondělí 5. 12.
Mikuláš v zoo
Celý den budou po areálu zoologické zahrady chodit čert, 
anděl a Mikuláš a rozdávat dětem drobné dárky. V 15.30 
bude možné naši trojici potkat u komentovaného setkání  
s ďábly medvědovitými.

Soboty 10. a 17. 12. • 9.00 – 16.00
Prozkoumejte Rezervaci Dja
Komentované prohlídky nového pavilonu goril. Prohlídky 
začínají každou celou hodinu před pavilonem u Toulavého 
autobusu a jsou k platné vstupence do zoo zdarma.  
Poslední prohlídka vychází v 15 hodin.

Sobota 17. 12. 
Betlémské světlo v Zoo Praha
Skauti přinesou do Zoo Praha Betlémské světlo, které bude 
pro návštěvníky až do Štědrého dne k dispozici u hlavního 
vchodu.

Sobota 24. 12.
Štědrý den v zoo
Přineste zvířatům dárky v podobě krmiva, které jim v násle-
dujících dnech předáme (zvířata zejména ocení mrkev, ja-
blka, vybrané druhy ořechů – lískové a vlašské …). 
Návštěvníky, kteří nám předají dárek pro zvířata, odměníme 
drobnou pozorností.

10.00 – 14.00 Vánoční komentovaná krmení a setkání –  
podrobný program na www.zoopraha.cz.

Děti do 15 let mají 24. – 26. prosince vstup do zoo za sym-
bolickou 1 Kč.

Úterý 27. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 13.30 setkání u levhartů mandžuských Severský les 
• 14.30 setkání u lemurů kata Ostrov lemurů 
• 15.15 setkání u makaků vepřích Indonéská džungle

Středa 28. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 

• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 13.30 setkání u hyen Horní část zoo naproti Údolí slonů 
• 14.30 setkání u paovcí Horští kopytníci 
• 15.00 setkání u goril Centrum Méfou

Čtvrtek 29. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 13.30 setkání u vlků Severský les 
• 14.30 setkání u paovcí Horští kopytníci 
• 15.15 setkání u ďáblů Darwinův kráter

Pátek 30. 12. 
Nadílka u zvířat
Jak si s neprodanými vánočními stromky poradí sloni a další 
zvířata? Komentovaná setkání s předáním stromků: 
• 10.00 setkání u nestorů Rákosův pavilon 
• 10.30 setkání u medojedů Afrika zblízka 
• 12.30 setkání u žiraf Africký dům 
• 13.00 setkání u slonů Údolí slonů 
• 15.00 setkání u goril Rezervace Dja 
 
Bližší informace o všech programech získáte  
na tel. 296 112 111, pr@zoopraha.cz,  
www.zoopraha.cz, www.facebook.com/zoopraha. 
 
      Kalendář akcí připravila Petra Fořtová
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 Chybí Vám ještě nějaký ten dárek pod stromeček? Tak ne-
váhejte a pusťte se do luštění naší křížovky. Pro úspěšné 
luštitele máme připravenou knihu ... TAJENKA ...ředitele 
zoo. Prostřednictvím zápisků Miroslava Bobka nahlédnete 
do zákulisí jedné z nejlepších zoologických zahrad světa. 
Dozvíte se spoustu zajímavostí z její současnosti i historie 
a podíváte se nejen do areálu v Troji, ale také vycestujete 
za gorilami do Afriky a za jinými vzácnými zvířaty do dal-
ších částí světa. Ředitel zoo, pan Miroslav Bobek, nám  
do prosincové soutěže věnoval tři své knihy, jedna z nich čeká určitě na vás.

Listopadová tajenka: ZDE STÁVAL ROMÁNSKÝ KOSTELÍK 
 
Výherci: Milan Šot, Praha 13, Jiří Martinek; Stodůlky,  
Mirek Voráček, Velká Ohrada

 
Připravila Petra Fořtová

Křížovka pro děti:  Začíní adventní čas s ním přichází i ... TAJENKA. Za celou redakci Vám 
přejeme bohatého Ježíška a krásné Vánoce! 

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 15. prosince na adresu redakce: ÚMČ Praha 13, redakce STOPu, Sluneční nám. 2580/13, 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 listopadu: (za chybu v listopadové křížovce se velice omlouváme) 
Křížovka – ZAHŘEJE JEN PEŘINA 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Zuzana Wolfová, Praha 5
v hodnotě 340 Kč – Rozárka Galočíková, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Lukáš Říha, Stodůlky
Filip Doucha, Stodůlky
Nikolas Cihelka, Sodůlky

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Růžena Krumlová, Lužiny
Iveta Horká, Stodůlky
Tereza Černá, Praha 5  

Soutěžní otázky na prosinec:
1) Kdy se koná Vánoční jarmark na radnici MČ Praha 13?
2) Kde najdete Muzeum českých Vánoc? 
3) Kdy poprvé zazněla Česká mše vánoční od J. J. Ryby?

Správné odpovědi na listopadové otázky:
1) ZŠ Mohylová v Praze 13 obhájila bronzový certifikát v programu Skutečně zdravá škola.
2) Volba prezidenta České republiky se bude konat 13. a 14. 1. 2023. Případné II. kolo 
     proběhne 27. a 28. 1. 2023.
3) První adventní koncert se uskuteční 27. listopadu v kostele sv. Rodiny v Řepích. 
 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají: 

Jaroslav Bláha, Stodůlky; Eliška Mikulová, Stodůlky 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

Petr Šimek

Petr Šimek

METACÍ  
ZBRAŇ

1. DÍL
TAJENKY

RUSKÝ 
VELETOK

AFRICKÝ  
STÁT

SROVNÁVACÍ 
PŘÍSLOVCE

2. DÍL
TAJENKY

VYPLNIT 
PÍSMENKY

OTÁZKA  
NA DŮVOD

ÚKAZ  
(SLOV.)
ÚDERY  

V TENISE

KAPR  
MALÍŘE

ČESKÉ  
MĚSTO

DOTAŽEK 
KVAŠENÍ

DROBNÁ

OTÁZKA  
NA SMĚR

HOLANDSKÝ 
LIKÉR

UŠLECHTILE

LÁZNĚ INIC. REŽ. 
ALTRICHTERA

PŘÍLIŠ PŮVODNÍ 
POLYNÉSAN

VAZY
VLASTNIT

ČÁSTI TĚL

PŘEDVEDENÍ
3. DÍL 

TAJENKY

HOSPODYNĚ 
DOKTORA 

SOVY

CHEM. ZN. 
ZINKU

ROZRUŠOVÁNÍ

MĚSÍČNÍ 
FÁZE

JEDEN
(NĚMECKY)

ZBYTEČNÁ 
VETEŠ

SOUHVĚZDÍ 
ZVĚROKRUHU

VYŠŠÍ KOPCE POZDRAV PŘI 
ODCHODU

ČÁSTI TEXTU TĚLA

PRIMÁŘ  
Z NEMOCNICE  

V BORU

ONI JAN  
MYDLÁŘFOTBALISTA 

PRAŽ. SLAVIE

ŘÍMSKÉ 
ČÍSLO 55

RUSKÁ 
PONORKA

SPORTOVNÍ 
ZKRATKA

UKAZOVACÍ 
ZÁJMENO

PSICE (NÁŘ.)

PŘEZDÍVKA 
GANGSTERA

PĚT 
PAZNEHTŮ

JESTLI
(SLOV.)

ZLOMKY 
HEKTARŮ
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271 777 010
trend@trend-technologie.cz

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
s fotovoltaickou elektrárnou 
Vytvoříme projektovou dokumentaci a vyřídíme stavební povolení

Fotovoltaika bude bez baterií s ukládáním přebytků do zásobníku teplé vody

Provádíme rekonstrukce starších kotelen s instalací fotovoltaiky

Zajistíme provozování kotelny, včetně pravidelných servisů a revizí                                                             

Základem našeho úspěchu je Vaše spokojenost

www.trend-technologie.cz

Prusíkova 2577/16, Praha 13�  Centrum Velká Ohrada�www.centrumvelkaohrada.cz

� idné prožití vánočních 
svátků, bohatého Ježíška

a vše nejlepší v novém� oce!
Centrum Velká Ohrada - Váš dobrý soused


