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Měsíc, který začíná pokaždé stejným dnem v týdnu jako květen předcháze-
jícího roku, byl i v naší městské části ve znamení několika významných 
událostí. V samotném závěru roku, přesněji čtvrt hodiny před silvestrovskou 
půlnocí odstartoval tradiční běžecký závod. Úplně poslední závodníky starého 
roku a současně prvního vítěze toho nového doprovázely barevné ohňostroje, 
které rozzářily noční oblohu nejen nad Prahou. Ve všech koutech naší vlasti 
vítali lidé nový rok v naději na lepší zítřky. Naši moudří předci tvrdili, že je-li  
v lednu málo vody, znamená to mnoho vína, mnoho sněhu v lednu, mnoho 
hřibů v srpnu a suchý leden, mokrý červen. Srovnáme-li lidové pranostiky  
s tím, jak vypadalo lednové počasí, mohlo by se zdát, že červen proprší  
a houby neporostou, ale vína by podle množství srážek mělo být až až. 
Nechme se překvapit. Na každý pád, překonali jsme úspěšně daleko horší  
věci, než je léto v holínkách a podzim bez smaženice. Na Nový rok jsme si 
připomněli kulaté výročí České republiky, jelikož uplynulo právě třicet let od 
obnovy samostatného českého státu. Po novoroční čočce jsme se rovnýma 
nohama vrhli do pracovního týdne, v jehož závěru přišla vzácná návštěva –  
Tři králové. Tradiční koledování spojené s charitativními sbírkami letos mohlo 
po dvou letech proběhnout opět bez jakýchkoli omezení. Králové s písničkou 
na rtech požehnali domovům a kadidlem příjemně provoněli všechna místa, 
která navštívili. Milým vyvrcholením tradice byl druhou lednovou neděli 
Tříkrálový koncert v Komunitním centru svatého Prokopa v Nových Butovicích. 
Je známá věc, že po svátku Tří králů začíná masopust. Období veselí, tanečních 
zábav, karnevalů, zabijaček nebo svateb. Zatímco nefalšovanou zabijačku 
zažijeme v našem panelákovém království těžko, dětští obyvatelé třináctky 
nezůstali ochuzeni a opravdický karneval. Pořádala jej tělocvičná jednota 
Sokol Jinonice a děti si kromě masek užily také tanec, hry a soutěže o ceny. 
Dospělým o týden později nabídla jednota třicátý první sokolský ples, jehož 
součástí byla i bohatá tombola. Zejména byl letošní leden ale ovlivněn 
prezidentskými volbami. Dveře radnice se div netrhly pod náporem žadatelů  
o voličský průkaz. To všechny utvrzovalo v tom, že obyvatelům třináctky není 
naše budoucnost lhostejná a chtěli využít svého práva volit, ať byli kdekoli.  
Po dva víkendy jsme měli možnost rozhodnout, kterým směrem se bude naše 
země ubírat. V době, kdy vznikaly tyto řádky stále ještě nebylo rozhodnuto, 
jasní byli pouze dva postupující kandidáti. Přejme si, aby nový hradní pán byl 
člověk, na kterého bude možné hledět s nepředstíranou úctou, v nějž budeme 
mít důvěru a který se stane důstojným reprezentantem naší země.  

                                                          Andrea Říčková

JAK TO BYLO V LEDNU

Zápis do prvních tříd                            
Termín zápisu do prvních tříd základních škol Prahy 13 pro školní rok 
2023/2024 byl stanoven na čtvrtek 13. dubna od 13 do 18 hodin  
a na pátek 14. dubna od 13 do 17 hodin. Aplikace pro přihlašování dětí 
bude v základních školách zpřístupněna přibližně dva týdny předem. 

Zápis do mateřských škol                   
Termín odevzdání vyplněných přihlášek pro přijetí k předškolnímu 
vzdělávání byl pro školní rok 2023/2024 stanoven na středu 3. května  
od 13 do 17 hodin. Školským obvodem pro všechny mateřské školy  
MČ Praha 13 je celé území městské části. Z toho vyplývá, že všechny mateřské 
školy MČ Praha 13 jsou spádové. Dítě s místem trvalého pobytu v Praze 13  
má při přijímání přednost. Povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání 
mají zákonní zástupci, jejichž dítě do začátku školního roku dovrší 5 let. 
Podrobnější informace včetně možnosti předem si vyplnit potřebné 
dokumenty je možné získat na internetových stránkách jednotlivých 
mateřských škol. Aplikace pro přihlašování dětí bude v mateřských školách 
zpřístupněna přibližně dva týdny předem.             Jan Šafir, vedoucí odboru školství

Zápis do Základní školy Lužiny 
Zápis do 1. ročníku Základní školy Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743, výhradně 
jen pro žáky s lehkým mentálním postižením (MP), a to i v kombinaci  
s dalším postižením, se koná jednotlivě ve dnech 18. až 21. dubna  
v odpoledních hodinách. Přesný den a hodinu zápisu je třeba si rezervovat  
v rezervačním systému (adresa bude zveřejněna na www.zsluziny.cz).  
Termín si lze domluvit také telefonicky u ředitelky školy - tel. 235 522 156. 
K zápisu s sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučující 
posouzení SPC nebo PPP (případně rozsudek o svěření dítěte do péče).  
Pro bližší seznámení s naší školou využijte Den otevřených dveří 8. března  
od 8.00 do 11.40 hod. Žáky s těžším MP škola nyní nepřijímá, povolená 
kapacita je již vyčerpána.               Věra Kozohorská, ředitelka školy

Ještě v únoru bez velkoobjemových kontejnerů
V únoru nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery. Harmonogram  
na březen bude uveřejněn ve zpravodaji STOP a na webových stránkách 
www.praha13.cz. Objemný odpad i bioodpad lze v tomto období zdarma 
odevzdávat do sběrného dvora na adrese: Puchmajerova 50, Praha 5.      -red-

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

Hlášení poruch veřejného osvětlení
Pro nahlášení havárií a poruch na veřejném osvětlení kontaktujte dispečink  
společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s., (THMP) na bezplatné 
telefonní lince 800 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, pověřený vedením odboru dopravy

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 
hlavního města Prahy na adrese:  
Na Pankráci 1685, Praha 4 (administrativní budova Business Centre 
Vyšehrad), tel. 236 005 490. 
K návštěvě přepážky registru řidičů se můžete objednat také přes internet  
(www.praha.eu) a rezervovat si termín odbavení dle vašich časových 
možností. Řidičské průkazy, jejichž platnost skončila v době nouzového stavu, 
budou platné po dobu deseti měsíců od skončení 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):  
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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Pane starosto, lávka v Petržílkově 
ulici už měla být dokončena,  
je sice pro chodce otevřena,  
ale stále v jakémsi provizorním 
stavu. Proč stále není hotovo?  
Ano, máte pravdu, lávka přes  
Petržílkovu ulici stále není do-
končena a my intenzivně komu-
nikujeme s Technickou správou 
komunikací hl. m. Prahy, a.s., 
(TSK), která rekonstrukci reali-
zuje. Oprava lávky v Petržílkově 
ulici měla být původně dokon-

čena již v listopadu, ale během 
prvních týdnů prací byly zjištěny 
závažnější komplikace, než se 
původně předpokládalo, a to 
všechny práce zpozdilo. Lávka 
není v naší správě, ale ve správě 
právě TSK. Rekonstrukci jsme 
urgovali již několik let, bylo 
jasné, že po dvou desetiletích 
užívání potřebuje odborný zásah.  
Protože ale nebyla v našem ma-
jetku, sami jsme rekonstrukci 
nemohli zahájit. Logicky se tak 
dostala do špatného technického 
stavu. Problémem byla dlouho-
době zanedbaná údržba od doby 
výstavby, od července 2002.  
Nakonec se podařilo prosadit 

změnu a v říjnu 2020 lávku pře-
vzala do své správy Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy  
a konstatovala, že je v havarijním 
stavu. V září minulého roku za-
hájila TSK kompletní rekon-
strukci, původně plánovanou 
na tři měsíce. Během zahájení 
prací, vzhledem ke stavu kon-
strukce, došlo k nepředvídatel-
ným komplikacím, které si vyžá-
daly úpravu projektu, speciální 
technická řešení a změnu tech-

nologie opravy. 
Dále musela být 
upravena pracovní 
doba, kdy si obyva-
telé stěžovali  
na hluk a některé 
práce se musely  
dělat jen v kratším 
časovém úseku pra-
covní doby. Také si 
některé práce vyžá-
daly specifické kli-

matické podmínky, které jsou ře-
šeny dle norem pomocí zimních 
opatření. Podařilo se nám pro-
jekt upravit tak, aby lávka byla 
pro chodce zpřístupněna, i když 
rekonstrukce není stále dokon-
čena. V sou-
časné době  
dodavatel pra-
cuje na terén-
ních úpravách, 
jako je dláždění 
svahu a vsako-
vací jímka.  
V případě příz-
nivého počasí 
budou tyto 
práce dokon-

čeny během dvou týdnů. Násle-
dovat bude montáž výplní, sa-
nace spodní stavby a izolace 
mostovky. Bohužel tyto práce  
lze realizovat pouze za podmí-
nek, že se okolní teplota pohy-
buje nad 5 stupni celsia. Jakmile 
nastanou příznivé podmínky,  
budou práce dokončeny. S TSK 
jsme nastavili intenzivní komu-
nikaci a děkujeme všem oby- 
vatelům, kteří lávku používají,  
za pochopení vzniklé situace. 
Zpoždění celého projektu je  
sice nepříjemnost, ale kvalitní 
dokončení rekonstrukce a bez-
pečná lávka pro pěší je jistě  
prioritou nás všech.  

Pane starosto, na různých místech 
naší městské části se objevily 
jámy, pravděpodobně pro zasazení 
nových stromů nebo zeleně. Pro-
sím o bližší informace.
Péče o zeleň v naší městské části 
se odvíjí od vlastníka pozemků, 
na kterých se aktuálně provádí. 
V parcích a na pozemcích svěře-
ných do správy našeho úřadu ji 
provádí odbor životního pro-
středí. Situace, o které píšete,  

se týká pozemků, které spravuje 
TSK a.s. a byli jsme informo-
váni, že byla zahájena výsadba 
nové zeleně. V současné době  
na svých pozemcích ve Stodůl-
kách TSK vysazuje vzrostlé 
stromy. Některé z nich jsou ná-
hradou za uschlé, ale většina  
z nich je nová výsadba. Celkem 
TSK v této fázi plánuje vysadit 
150 stromů, jedná se o různé 
druhy o průměrné výšce 5 metrů 
a práce probíhají podle vhod-
ných klimatických podmínek.   
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INFORMACE Z RADNICE

Díky, že nám pomáháte pomáhat!
Máme za sebou další úspěšný rok. Z našeho výcvikového centra posla- 
la organizace Helppes do světa dalších patnáct asistenčních psů, pat-
náct lidí s postižením tak dostalo nového parťáka, který jim usnadní 
život a stane se jejich věrným přítelem. Uspořádali jsme několik akcí, 
které účastníkům přinesly dobrou náladu, zábavu a pocit sounáleži-
tosti. Nic z toho bychom nedokázali, nebýt vás, dobrých lidí, kteří 
naše úsilí a práci podporují.

Uvědomujeme si, že pomoc druhým v tak náročných časech, jaké 
právě zažíváme, je drahocenná a vzácná. O to víc si vážíme všech  
vašich darů, podpory i přízně. To díky nim mohla naše organizace  
pomáhat lidem s handicapem naplňovat jejich potřeby a zvyšovat kva-
litu jejich života.Jednadvacátý rok naší činnosti končí a před sebou 
máme dvaadvacátý. Vstupujeme do něj plni optimizmu, že budeme 
i nadále schopni pomáhat lidem s postižením, kteří potřebují naši 
podporu bez ohledu na ceny energií a události ve světě. Děkujeme, že 
jste v tom s námi!  Katerina Kubickova

Novinky v knihovně na Lužinách
Pobočka MKP má od nového roku rozšířenou provozní dobu.  
Nově můžete přijít v těchto hodinách:
Pondělí 13.00-19.00, úterý-pátek 9.00-19.00, sobota 9.00-13.00.

I letos se můžete těšit na všechny pravidelné akce, které pro vás  
pořádáme – např. tvořivé dílny pro děti, literární hrátky, klub tvoření 
s vlnou, workshop koláže, knižní swapy, doučování s Novou školou,  
a nově také jógová setkání s naší dobrovolnicí. 

Více informací můžete získat na našich webových stránkách  
www.mlp.cz/luziny nebo naší facebookové stránce – Městská 
knihovna v Praze (Lužiny) – @knihovnaluziny. Těšíme se na viděnou.
 Lucie Urbaś, vedoucí pobočky

Poděkování
Děkujeme paní Mgr. Yvetě Kvapilové a všem ostatním, kteří se účast-
nili našeho přijetí na radnici Prahy 13, při příležitosti oslavy padesá-
tého výročí naší Zlaté svatby. Setkání s Vámi bylo skutečně moc 
krásné a moc nás potěšilo. 

Zvláštní poděkování patří paní učitelce Aleně Panochové a jejím 
zpěváčkům. Jejich vystoupení pro nás bylo příjemné překvapení. Do-
slova nás jejich zpívání dojalo!

Ještě jednou vám za vše děkujeme. Dlouho na toto setkání budeme 
vzpomínat.  Vladimír a Jaroslava Strnadovi

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za podporu charitativního prodeje vánoček De luxe, 
který probíhal 14. – 24. prosince 2022 v hypermarketu Globus Praha 
Zličín. Z každého prodaného kusu jsme věnovali 25 Kč a na podporu 
neziskové organizace Epicana, z.ú. Celkem jsme odeslali 16 575 Kč.

Děkujeme také za splněná přání dětem do Klokánku Hostivice  
a Dětského Domova Nové Strašecí „Strašidýlko“ v rámci Stromu  
splněných přání, který byl v hypermarketu umístěn. S vaším přispěním 
jsme dětem splnili desítky přání a předali jsme celkem 56 dárečků.

 Miroslava Mathauserová

Vzpomínáme
Ve věku nedožitých jednaosmdesáti let zemřela 26. prosince 2022 
paní Jindřiška Hrabětová, která působila mnoho let v ZŠ Mládí jako 
učitelka na 1. stupni. Rozloučení se zesnulou proběhlo v úzkém kruhu 
rodiny. Čest její památce.  ZŠ Mládí

Čtvrté setkání řídícího výboru 
MAP III
Ve středu 30. listopadu 2022 se uskutečnilo v obřadní síni Městské 
části Praha 13 již 4. setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu III 
rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 a Řeporyje. 

Na programu bylo seznámení s průběhem realizace projektu a har-
monogramem činností koordinátorů v projektu MAP III, dále na-
bídky pro školy z Pedagogické fakulty UK, novinky z NPI ČR, 
nabídka pro MŠ od iKAP a v neposlední řadě též možnosti dotačních 
titulů pro školy. Schváleny byly strategické dokumenty MAP III.

Konstruktivní jednání uzavřel přátelský dialog mezi účastníky s na-
bídkou občerstvení. Petra Řezáčová

Fond solidarity pomáhá 
Zajímavou možnost, jak ušetřit na školních i mimoškolních aktivitách 
dětí nabízí rodičům v Praze Fond solidarity. Lze z něj čerpat pří-
spěvky na stravné, školné, družinu, nebo na školní a mimoškolní akti-
vity sloužící k rozvoji žáků. Tím se rozumí například školy v přírodě, 
lyžařské kurzy a další vzdělávací aktivity. O možnostech čerpání pří-
spěvku je třeba se informovat u vedení konkrétní školy, kterou vaše 
dítě navštěvuje, případně v dalších institucích, které volnočasové akti-
vity pro děti zajišťují. 

Například Dům dětí a mládeže Stodůlky tuto možnost finanční 
pomoci plně využívá a pro rodiče má již připravený formulář, který 
stačí jednoduše vyplnit a odeslat. Více informací o různých způsobech 
pomoci naleznete na https://pomocprazanum.praha.eu. Andrea Říčková

Soutěž Czech Nature Photo  
vstupuje do sedmého ročníku
Práce českých a slovenských fotografů zachycujících přírodu doma 
i ve světě bude možné přihlašovat od 12. ledna do 12. února 2023 
prostřednictvím elektronického systému. Již potřetí bude současně 
probíhat soutěž Czech Photo Junior, která je zaměřena na mladé fo-
tografy ze základních a středních škol. V aktuálním ročníku soutěže 
Czech Nature Photo je vypsáno šest hlavních kategorií: Savci, Ptáci, 
Plazi, obojživelníci a podvodní 
život, Bezobratlí, Rostliny 
a houby a Krajina. Dále je 
možné přihlásit snímky do spe-
ciálních kategorií Série, Zvířata 
v lidské péči a Příroda v Praze. 
Soutěžit se bude o Cenu za nej-
lepší fotografii české přírody. 
Ve spolupráci s pražskou zoolo-
gickou zahradou je vypsána spe- 
ciální kategorie Zvířata ve svém 
prostředí, která se zaměřuje  
na snímky zachycující volně ži-
jící živočichy v kontextu jejich 
domovských biotopů a životního 
prostoru. Vítěze této kategorie 
čeká výstava přímo v zoologické 
zahradě. Odborná mezinárodní 
porota zasedne v Czech Photo 
Centre 9. března a nominace  
v jednotlivých kategoriích budou zveřejněny 22. března. Slavnostní 
vyhlášení výsledků se odehraje v květnu společně se zahájením výstavy 
oceněných prací v Czech Photo Centre. Soutěž proběhne paralelně  
s Czech Photo Junior. Fotografie budou moci mladí fotografové zasí-
lat do uzávěrky soutěže 13. února přes systém společnosti CEWE. 
Vyhodnocení těch nejlepších snímků mladých talentů se uskuteční 
společně s profesionální soutěží Czech Nature Photo. 

Akce se koná pod záštitou ministerstva životního prostředí a je  
realizována s finanční podporou hlavního města Prahy a pod záštitou 
hlavního města Prahy a za podpory Prahy 13. -red-
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Chytré úspory
Ceny energií neustále rostou a zatěžují nejen rodinné rozpočty, pro-
vozní výdaje na veřejné budovy a zařízení rostou samozřejmě také. 
Radnice Prahy 13 se již několik let soustředí na aplikaci takových 
technologií, které dlouhodobě snižují spotřebu elektřiny, tepla i vody. 
Dlouhodobá strategie se netýká jen budovy radnice samotné, úřad 
městské části je zřizovatelem deseti základních škol, dvaadvaceti ma-
teřských škol, také Domu dětí a mládeže Stodůlky, Střediska sociál-
ních služeb, Kulturního domu Mlejn, Spolkového domu. Provozuje 
také zimní stadion a rekreační středisko Kozel a v neposlední řadě  
tři budovy, kde sídlí polikliniky. Všechny tyto objekty slouží obyvate-
lům Prahy 13 a dlouhodobý kvalitní servis poskytují již pro téměř  
sedmdesát tisíc obyvatel.  

Centrální nákup energií
Úřad městské části Praha 13 již třetím rokem nakupuje elektrickou 
energii na burze. Mezi nejčastější účastníky burzy elektřiny patří  
zejména velcí odběratelé – kromě dodavatelů elektřiny do domácností 
jsou to například obce, města, kraje, ministerstva, dopravní podniky, 
vysoké školy, nemocnice, průmyslové a zemědělské společnosti, tep-
lárny, vodárny apod. 

Ještě před energetickou krizí radnice Prahy 13 touto cestou zajistila 
spolehlivé a ekonomicky výhodné dodávky elektřiny pro všechny bu-
dovy a organizace, které spravuje. Výhodou je samozřejmě garanto-
vaná cena. Úředník, který je touto činností pověřen monitoruje spolu  
s kolegy aktuální ceny na burze a v době, kdy končí předchozí 
smlouva, se snaží zajistit tu nejnižší pro městskou část. Všechny bu-
dovy mají tak zajištěnou nejnižší možnou cenu a spolehlivé dodávky 
elektřiny, bez ohledu na pohyby cen tarifů klasických dodavatelů. 

Moderní radnice s chytrými technologiemi
Budova radnice letos symbolicky slaví 20 let od svého otevření a již 
tehdy byly vedením důrazně prosazovány požadavky na kvalitní  
a efektivní technologie. V průběhu let jsou samozřejmě nutné prů-
běžné inovace, které přinášejí svá pozitiva. Spotřeba elektrické energie 
díky jednotlivým krokům klesá již od roku 2016 a právě teď se tato 
prozíravá strategie jasně vyplácí. Spotřeba elektrické energie výrazně 
klesá po výměně svítidel, již třetím rokem radnice systematicky vymě-
ňuje klasická svítidla za LED technologie, a to ve všech svých budo-
vách. Osvětlení na chodbách, schodištích, celého přízemí radnice,  
a to i v garážích a technických místnostech, je již vybaveno úspornými 
LED svítidly. Systematicky se hlídá, která místa je nutno osvětlovat  
i během dne a každá hodina, kdy se zbytečně nesvítí, přináší úspory. 
LED tělesa byly instalovány také v obřadní místnosti, kde se konají 
zastupitelstva, vítání občánků, svatby, koncerty a další veřejné akce. 
Významným krokem a nemalou investicí byla také výměna jističů,  
jejich kapacita totiž přímo úměrně ovlivňuje příkon elektrické energie.

Pečlivě střeženo je také teplo. Celý objekt radnice je z pohledu roz-
vodu tepla strategicky rozdělen do tří zón a s ohledem na sluneční  
záření se také systematicky řídí rozvod tepla. Kanceláře s okny na jih 
jsou přirozeně „teplejší“, než pracoviště s okny na sever a rozvody ra-
diátorů jsou tomu uzpůsobeny. Výměník klimatizací v letním období 
pomáhá s ohřevem teplé vody a v oknech na jižní stranu jsou instalo-
vány tepelné folie. Větrání a klimatizace na chodbách je programova-
telné, takže bylo možné systém nastavit hospodárněji a snížit spotřebu 
o téměř čtvrtinu nákladů, bez vlivu na kvalitu pracovního prostředí. 
Letos byla s ohledem na vzrůstající ceny snížena teplota v celé bu-
dově, což zajistí potřebné snížení nákladů, ale zároveň neovlivní 
 adekvátní prostředí pro poskytování služeb klientům úřadu. 

Úsporně se zachází také s vodou. Teplota ohřevu vody byla snížena  
o tři stupně, což zajistí kvalitní hygienické podmínky, ale zároveň sníží 
energetické náklady na ohřev samotný. Na všech vodovodních kohoutcích 
jsou instalovány perlátory, ty snižují spotřebu vody o více než polovinu.   

Školy a školky
Základní i mateřské školy v Praze 13 sídlí ve více než 35 budovách, 
které spravuje úřad městské části. Každoročně do jejich modernizace 
radnice investuje nemalé finance. Převážná většina z nich byla posta-
vena před rokem 1990, bylo za potřebí budovy zateplit, vyměnit roz-
vody, instalovat nová okna a mnoho dalších finančně náročných 
investic.  Jen od roku 2021 došlo k výměně starých zářivek za moderní 
a úsporné LED osvětlení v deseti mateřských a čtyřech základních 
školách. Většinou se úspora u jednoho osvětlovacího tělesa pohybuje 
kolem 50 %. Navíc nové osvětlení lépe odpovídá přísným normám  
na jeho kvalitu a optickou pohodu v prostorách určených pro děti.

Již v dřívější době byly všechny budovy škol zatepleny a zároveň  
byl upraven systém vytápění včetně možností přesné regulace teploty. 
Pokles nákladů byl velmi výrazný. Jednalo se o úsporu kolem 60 %.  
I v současnosti dbáme na ještě větší využívání možností dálkové elektro-
nické regulace topných soustav v našich školách, a to až do úrovně jed-
notlivých místností, které jsou vytápěny v návaznosti na rozvrh výuky. 
Například jen v roce 2022 došlo k výměně starých oken za nová plas-
tová ve čtyřech mateřských školách a v tuto chvíli se pracuje na další.  

Solární panely
Fotovoltaika se v posledních letech stává stabilním zdrojem elektrické 
energie v celé společnosti. Nabízí energetickou soběstačnost a také 
rychlou návratnost prvotních investic. Městská část proto průběžně 
analyzuje možnosti, na kterých budovách by solární panely mohly být 
efektivně využity. Odborníci posoudili možnosti, zda jsou například 
střechy radnice a poliklinik vhodné pro umístění solárních panelů. 
Tyto budovy bohužel nevyhovují nutným parametrům a pro umístění 
fotovoltaických panelů nejsou vhodné z mnoha technických důvodů. 
V současné době se posuzují možnosti školských zařízení a záležet 
bude samozřejmě i na objemu finančních prostředků, které budou  
k dispozici na případnou realizaci.  

Každý zaměstnanec může pomoci
Jednotlivé úsporné kroky v rámci provozu budov, které městská část 
spravuje, by nebyly efektivní bez podpory zaměstnanců. Ohleduplné 
zacházení s energiemi, vodou a regulace topení může ovlivnit každý 
ve své kanceláři. Důsledné zhasínání ve společných prostorách i ohle-
duplné zacházení s vodou i s jednotlivými spotřebiči je již standard-
ním přístupem všech zaměstnanců radnice Prahy 13 a patří jim za  
to velké poděkování. Malými změnami přispívá totiž každý k úspoře 
financí, které se následně mohou investovat jinam.  Lucie Steinerová

roční spotřeba elektřiny (kWh)

roční spotřeba tepla (Gj)

 roční úspora vody (m3)



ÚNOR 2023 • www.praha13.cz • tel. 235 011 2176

KALEIDOSKOP

MŠ Běhounkova oslavila 30 let
V mateřské škole Běhounkova se ve středu 18. 1. 2023 slavilo 30 let 
úspěšného provozu. Starosta David Vodrážka a paní místostarostka 
Marcela Plesníková přijali vřelé pozvání na oslavu a předali paní 
ředitelce Jaroslavě Horové šek na symbolických 30 tisíc korun  
a drobný dárek. Odpoledne si děti s rodiči užili společnou oslavu.
„Děkuji touto cestou především paní ředitelce, v této butovické školce 

pracuje od jejího otevření a věřím, že i právě proto je tato mateřinka 
tolik oblíbená. Panuje zde příjemná osobní atmosféra a děti jsou 
v těch nejpovolanějších rukách,“ řekl starosta David Vodrážka. 
Provoz Mateřské školy byl slavnostně zahájen 4. 1. 1993. Tato školka  
je první otevřenou mateřskou školou v České republice po rozdělení 
Československa v roce 1993. Původně byla čtyřtřídní, časem se 
úspěšně rozrůstala a v současné době má kapacitu 108 dětí. 

Je moderně a účelně zařízena, má krásnou zahradu vybavenou 
průlezkami, tematickými hračkami a koutky, dopravním hřištěm  
a hřištěm s umělým povrchem. Součástí mateřské školy je školní jí-
delna, která zajišťuje stravování dětí i dospělých. Lucie Steinerová

Tříkrálová sbírka
V ulicích Prahy 13 byla zahájena Tříkrálová sbírka a tři králové 
navštívili také radnici a Středisko sociálních služeb Lukáš. Tradiční 
koledování spojené se sbírkou a požehnáním pomůže především 
rodinám v naší městské části. Sbírku organizuje Farní charita 
Stodůlky.

V roce 2023 bude z Tříkrálové sbírky v Praze 13 financována 
nejen přímá podpora rodin, ale i aktivizační služba pro rodiny. Jejím 
úkolem je práce s rodinou tak, aby se v ní situace stabilizovala, 
podpořily se kompetence rodičů, a minimalizovaly se dopady složité 
rodinné situace na rozvoj a budoucnost dětí.
JAK PŘISPĚT?
Přes tříkrálový účet: č.ú. 66008822/0800, VS 777019910 (ten je velmi 
důležitý, protože obsahuje náš unikátní kód a peníze se tak dostanou 
přímo k naší charitě). Touto formou je možné přispívat dokonce až  
do 30. dubna 2023.

Více na https://stodulky.charita.cz/trikralova-sbirka/. -red-

Zastupitelstvo schválilo rozpočet 
na rok 2023
Zastupitelstvo Prahy 13 ve středu 18. ledna schválilo rozpočet  
na rok 2023. Na prvním jednání v tomto roce odsouhlasilo návrh 
vyrovnaného rozpočtu ve výši 497,5 mil. Kč. Investice budou mířit 
především do školství, životního prostředí, revitalizací veřejného 
prostoru a péči o seniory. Rozpočet městské části Praha 13 na rok 2023 
vychází ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu na roky 
2023 – 2027, dále z očekávaných vlastních příjmů, z předpokládaných 
transferů ze státního rozpočtu, z transferů z hlavního města Prahy  
a z převodů ze zdaňované činnosti. „Rozpočet se podařilo schválit  
a tím pádem nebudeme tedy muset pracovat s rozpočtovým provizo-
riem. To nám umožní okamžitě zahájit jednotlivé projekty již začát-
kem roku a nečekat do března, jak je při rozpočtovém provizoriu 
nutné,“ řekl starosta David Vodrážka a dodal: „Dlouhodobě se nám 

daří vše financovat bez jakýchkoliv úvěrů a městskou část  
nezadlužovat. Tohoto faktu si velmi cením, obzvlášť v současné době 
nechceme zatěžovat budoucí generace úvěry. Investovat se bude pře-
devším do školských zařízení, životního prostředí, péče o seniory  
a revitalizace veřejného prostoru.“

Celkové příjmy ve výši 497,5 mil. Kč tvoří příjmy daňové, nedaňové  
a transfery. 
 Transfery ze státního rozpočtu činí 49,7 mil. Kč a jsou o 668 tisíc Kč 
vyšší než pro rok 2022.
 Transfery od hl. m. Prahy ve výši 298,9 mil. Kč jsou o 39,6 mil. Kč  
vyšší než v roce 2022. V tomto objemu je již zahrnut o 33,9 mil. Kč 
vyšší příspěvek na školství. Zbývající částka z celkového objemu  
ve výši 265 mil. Kč vychází ze standardního dotačního vztahu HMP 
k MČ.
 Daňové příjmy jsou navrženy ve výši 70 mil. Kč, oproti minulému 
roku je objem příjmů navýšen o 7,9 mil. Kč.
 Celkové nedaňové příjmy činí 3,5 mil. Kč a jsou vyšší proti schvále-
nému rozpočtu roku 2022 o 290 tis. Kč. V roce 2023 se očekává vyšší 
úročení na bankovních účtech.
 Celkové vlastní příjmy městské části pro rok 2023 jsou navrženy  
ve výši 73,6 mil. Kč. 

Výdajová stránka rozpočtu ve výši 497,5 mil. Kč zahrnuje výdaje  
neinvestiční, investiční a rozpočty příspěvkových organizací. Objem 
neinvestičních výdajů dosahuje v návrhu rozpočtu na rok 2023 výše 
463,5 mil. Kč.  Jsou určené na výkon činností souvisejících s provozem 
úřadu a s výkonem státní správy. Dále jsou v oblasti neinvestičních vý-
dajů rozpočtovány zejména neinvestiční příspěvky pro mateřské školy 
a základní školy (55,6 mil. Kč), Dům dětí a mládeže (750 tis. Kč)  
a pro Středisko sociálních služeb (12,2 mil. Kč). Rozpočet MČ Pra- 
ha 13 je zpracován v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech  
č. 250/2000 Sb., zákonem o hl. m. Praze č. 131/2000 Sb. a vyhláškou 
č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou je vydán Statut hl. m. Prahy.
 Lucie Steinerová
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Nová okna v mateřské školce 
Ovčí hájek
Městská část Praha 13 i nadále investuje do školských zařízení. 
V mateřské škole Ovčí hájek právě probíhá výměna oken, která 
pomůže výrazně omezit úniky tepla z budovy. Investice ve výši  
5 milionů Kč tak sníží náklady na provoz a zajistí kvalitnější prostředí 
v celé budově. Výměny oken ve školských zařízeních se postupně 
uskutečňují ve všech 22 mateřinkách i deseti základních školách, tato 
je jedna z posledních. Jak se ukazuje, tato investice se skutečně vyplatí. 
„Nová okna jsou vybavena moderními funkčními prvky nejenže 
výborně izolují, takže v zimě nedochází ke zbytečným únikům tepla 
do okolí, ale také v létě propouštějí méně tepla do budov. Věřím,  
že investici ocení jak děti a rodiče, tak i zaměstnanci,“ řekl starosta 
David Vodrážka. Celkem se v mateřské škole Ovčí hájek vyměňuje 
108 kusů oken a balkonových dveří, a proto je denní provoz upraven 
především s citlivým ohledem na děti. “Výměna probíhá postupně, 
abychom zajistili bezpečný provoz naší mateřské školy. Snažíme se 
s dětmi trávit co nejvíce času mimo školní budovu a věříme, že rodiče 
nezbytná omezení chápou,“ dodala ředitelka Hana Baštová. Nová 
okna a balkonové dveře jsou samozřejmě nejen bezpečnější, ale 
současně lépe do prostor školky propouštějí žádoucí světlo. „Zdravé 
světlo je nejen pro děti ve školách a školkách jedním z důležitých 
činitelů ovlivňujících podmínky vlastního vzdělávání.  Navíc zabraňují 
nechtěným průvanům, dříve způsobovaným starými rámy původních 
oken. Děkuji všem zaměstnancům i rodičům za shovívavost. Dočasná 
omezení všem jistě vynahradí budoucí provoz,“ doplnila místostarostka  
Marcela Plesníková. Lucie Steinerová

Nové třídy pro předškoláky 
Ve Fakultní základní škole Mezi Školami vznikly dvě nové třídy pro 
předškoláky. Radnice stavebními úpravami ve výši 10 milionů Kč 
z nevyužitých prostor vytvořila moderní třídy i zázemí pro výuku 
padesáti předškoláků. „Kapacity v mateřských a základních školách 
neustále pečlivě sledujeme a společně s ředitelkami a řediteli hledáme 
rozumné možnosti, jak účinně využít stávající prostory. Díky 
dlouhodobému plánování a následným cíleným aktivitám žádné dítě 
s trvalým bydlištěm v naší městské části nemusí dojíždět do jiné 
městské části,“ vysvětluje starosta David Vodrážka a dodává: 
“Přístavba představuje skvělý příklad navyšování kapacit škol právě 
vlastními projekty. I nadále plánujeme v úzké spolupráci se školským 
odborem magistrátu a investory nově vznikajících bytových celků 
výstavbu nových škol.“ „Během přístavby došlo na rozsáhlé bourací 
práce původních klecových šaten a na jejich místě vznikly komfortní 
třídy pro předškoláky, a to včetně provozního zázemí, toalet, navíc při-
bylo také nové hřiště. Po loňské kompletní rekonstrukci atletického 

hřiště jde o další velkou investici do naší školy,“ shrnuje ředitel školy 
Petr Kubička. „Uplynulý rok nám opakovaně ukázal, že v některých 
školách dokážeme najít nevyužívané prostory, které můžeme upravit 
na další třídy a vlastními silami zajistit dostatečnou kapacitu základ-
ních i mateřských škol. Obě třídy, kompletně nově vybavené od pod-
lahové krytiny po výukové pomůcky a hračky se stanou detašovaným 
pracovištěm mateřské školy Zahrádka, jejíž budova bohužel navýšení 
kapacit neumožňuje,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková. 
„Děkuji touto cestou panu řediteli za aktivní pomoc a skutečně skvě-
lou práci.“ Lucie Steinerová

Nový vůz pro péči o seniory
Starosta David Vodrážka před Vánoci symbolicky předal klíče  
od nového vozu řediteli Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiřímu 
Maškovi. Nový automobil VW Touran bude sloužit k terénní péči  
o seniory. 

„Velmi si vážím kvality péče o seniory, kterou Středisko sociálních 
služeb vykonává. Pomáhají našim nejstarším obyvatelům a špičková práce 
v terénu si zaslouží také kvalitní vůz,“ řekl starosta David Vodrážka.

Novým vozidlem je VW Touran CL. Vůz splňuje všechny užitné 
vlastnosti potřebné pro zajištění výkonu sociální péče pečovatelskou 
službou střediska. Vůz je sedmimístný s variabilně sklopnými sedadly, 
aby vedle pohodlné přepravy osob umožňoval též vytvoření dostatečně 
velkého prostoru pro přepravu obědů v jídlonosičích, které jsou 
umístěny v přepravních drátěných koších.

Tři oddělená sedadla v druhé řadě dále umožňují pružnou ergono-
mii pro bezpečné využití i k přepravě seniorů nebo osob s částečně 
omezenou pohyblivostí nebo zdravotně handikepovaných osob (např. 
osob chodící s oporou holí nebo za pomoci jiných kompenzačních  
pomůcek, třeba chodítka). Dvě samostatná sedadla ve třetí řadě  
po sklopení zároveň vytvoří dostatečný prostor pro pohodlné usklad-
nění a přepravu složeného invalidního vozíku nebo chodítek.

Středisko sociální služeb Prahy 13 zajišťuje širokou škálu služeb pro 
seniory městské části Praha 13. Pečovatelská služba nabízí například 
doprovod k lékaři nebo na poštu, zajištění nákupů, rozvoz obědů  
v zapůjčených termoboxech přímo do bytů klientů, dopravu osob 
upravenými vozy nebo úklid domácnosti klientů. V objektu je i denní 
stacionář a velmi potřebné samostatné bydlení pro tři desítky seniorů. 
 Lucie Steinerová
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RADNICE SE PŘEDSTAVUJE

Tentokrát v naší rubrice zamíříme na odbor ekonomický. Jeho pově-
řeným vedoucím je pan inženýr Jaroslav Mareš, který je současně ta-
jemníkem úřadu. Jeho odbor je rozdělený do oddělení, která se věnují 
účetnictví hlavní činnosti a účetnictví zdaňované činnosti. Další od-
dělení se zaměřuje na plán a rozpočet a konečně to čtvrté na daně  
a poplatky. Zde pracují čtyři odborní pracovníci pod vedením pana 
bakaláře Rudolfa Foukala, se kterým jsme si povídali o tom, co na 
jeho oddělení občané mohou vyřídit.

Odbor ekonomický

Zaměstnanci zde vybírají čtyři místní poplatky. Jsou to poplatky ze psů, 
za užívání veřejného prostranství, poplatek z pobytu a ze vstupného.

 Ve čtvrtém patře, kde má oddělení daní a poplatků své kanceláře,  
využijete jistě kancelář s číslem 529, kde lze vyřídit poplatek za psa. 
Poplatky se hradí podle městských vyhlášek, jejich výše a proces regis-
trace se může v závislosti na místě lišit. V Praze 13 je chovatel psa, 
který žije v panelovém domě, povinen zaplatit městské části za jed-
noho psa 1 500 Kč ročně. Hradí se ve dvou splátkách, v březnu  
a v srpnu. Chovatelům oddělení zasílá před každým hrazením slo-

ženku, před koncem roku v případě nezapla-
cení také upomínku. To je služba, která je 
nadstandardní a zdaleka ne každá obec tímto 
způsobem občanům jejich povinnost ulehčuje. 
V případě, že bydlíte v rodinném domě,  
je za jednoho psa požadována částka 600 Kč  
a hradí se jednou ročně celá. Pro úplnost  
dodejme, že senioři platí jednotnou sazbu  
200 Kč, ať bydlí v panelovém nebo rodinném 
domě. Nerozhoduje rasa ani velikost psa, cena 
je jednotná. Pořídíte-li si psa, je třeba ho do 
patnácti dnů od jeho získání na oddělení při-
hlásit, ale platit se začíná od tří měsíců věku 
pejska. Registrační známky se již nevydávají  
a ani není třeba ty již vydané vracet. Pravidlo 

patnácti dnů platí také v případě úmrtí pejska. Nezaplacení poplatku 
může vést k velmi nepříjemným záležitostem, jako je znásobení částky, 
vymáhání, ale i k uvalení exekuce. Upozorňujeme, že žádní jiní do-
mácí mazlíčci se na radnici registrovat nemusí.

 Dalším poplatkem je ten za využívání veřejného prostoru. Veřejným 
prostorem se rozumí silniční komunikace, chodník, zpevněné plochy 
či zeleň, které jsou volně přístupné každému a neustále. Zábor tako-
vého prostoru chápeme jako ztížení nebo znemožnění pro veřejnost 
toto místo využívat, či jím jenom procházet. Povolení k záboru musí 
nejprve zájemce získat od majitele pozemku. K tomu, zda je prona-
jmutí dotčeného místa vhodné, by se ze svého pohledu měly vyjádřit 
také odbor životního prostředí a dopravy. Po vyřízení těchto kroků,  
je třeba na oddělení daní a poplatků zábor zaplatit. Poplatky se vybí-
rají za zábory s komerčním účelem (například prodejní stánky, stánky  
nabízející nějaké služby, restaurační předzahrádky, reklamní zařízení  
a další) a za stavby (lešení, umístění techniky, kontejnery...).

 Ke kompetencím oddělení patří i vybírání poplatku ze vstupného. 
Při pořádání jakékoli akce, na kterou se vybírá vstupné, je provozova-
tel povinen uhradit městské části poplatek z vybrané částky. Takových 
akcí se na třináctce mnoho nekoná, v podstatě je to pouze cirkus  
a Ohrada Food Fest. S městskou částí, ve které stojí O2 Aréna se  
pochopitelně ve výši vybraných částek nemůžeme v žádném případě 
rovnat . 

 Při pobytu v ubytovacím zařízení například na dovolené nebo na 
služební cestě jsme zvyklí platit spolu s částkou za ubytování takzvané 
vzdušné. To je vlastně poplatek z pobytu, který po nás ubytovatel vy-
žaduje a odvádí jej následně městu, v našem případě městské části. 
Tato povinnost platí nejen pro majitele hotelů (ti odvádí v Praze po-
platky Magistrátu), ale i pensionů, ubytoven a v neposlední řadě pro 
soukromé osoby. Zde je třeba myslet na to, že poplatek z pobytu je 
třeba vybrat a poté odevzdat i v tom případě, že za úplatu pronajmete 
například svou zahradu, na které host stráví noc, byť jen ve vlastním 
karavanu.

 Na oddělení daní a poplatků se hradí veškeré sankce, pokuty a ná-
klady řízení směrem k úřadu. Oddělení má podobné kompetence  
jako finanční úřad a bez účasti soudu může na neplatící klienty uvalit 
sankce. Současně k agendě patří potvrzování bezdlužnosti, tedy  
že občan nemá směrem k úřadu žádné nevyřízené pohledávky.

 K činnosti zaměstnanců patří povolování a dozor provozu kasin. 
Klasické herní provozovny s automaty jsou na území naší městské 
části již pouze čtyři. Ty budou muset dle vyhlášky Magistrátu hlav-
ního města Prahy svoji činnost ukončit do začátku příštího roku.  
Povoleny pak budou v Praze pouze tzv. živé hry, tedy hra člověka  
s člověkem, nikoli s automatem.

 Oddělení přejímá jakousi záštitu nad veřejnými sbírkami a s tím spo-
jeným pečetěním pokladniček. Hovoříme o sbírkách pořádaných  
neziskovými společnostmi, charitou nebo jednotlivci. Sbírky, které po-
řádá církev (kostelní pokladničky atd.) nepatří do kompetencí úřadu. 
Pro povolení uspořádat sbírku je třeba navštívit Magistrát hlavního 
města Prahy. Ten současně stanoví podmínky pro průběh sbírky.  
S tímto povolením stačí zajít na oddělení daní a poplatků. Zde provo-
zovatel sbírky nechá zapečetit kasičku, která se zaeviduje a je možné  
ji umístit na určené místo v naší městské části. Velmi často jsou to  
nákupní centra nebo lékárny. Po uplynutí povolení nebo naplnění  
pokladničky je tato na radnici odpečetěna, vybrané peníze pečlivě  
přepočítány a také uveden druh a počet bankovek a mincí, které se  
v ní nacházely. Poté jsou vybrané peníze odeslány tam, kam patří,  
případně sbírka pokračuje dál. Pokud již vypršelo povolení, je třeba  
jej obnovit na MHMP.

 Nezbytnou součástí ekonomického odboru je také pokladna. Je 
umístěna na balkoně v prvním patře radnice. Uhradit zde můžete 
správní a místní poplatky, pokuty, pronájmy, hrobová místa apod..  
Platit lze v hotovosti i kartou.  Andrea Říčková
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ZŠ Mládí v Národním památníku 
heydrichiády
V rámci výuky dějepisu 
navštívili naši nejstarší 
žáci Národní památník 
hrdinů heydrichiády  
v Resslově ulici při 
chrámu sv. Cyrila a Me-
toděje. Měli zde možnost 
zhlédnout novou expo-
zici, která je věnována 
přípravě a provedení Operace Anthropoid. Během exkurze žáci nej-
prve sledovali krátký film o atentátu na říšského protektora Reinharda 
Heydricha. Následně si za působivého výkladu paní průvodkyně pro-
hlédli kryptu, kde o svůj život neohroženě bojovali parašutisté. V zá-
věru pak navštívili vnitřek kostela. Hrdinství a oběti našich občanů 
v době heydrichiády měly velký historický a morální význam, proto 
považujeme za velmi důležité vést žáky k úctě a pochopení historic-
kých událostí na pietních místech, jakým je i tento památník. 
 Alena Merhautová, zástupkyně ředitele pro 2.stupeň

Exkurze do České televize
Atraktivní exkurze do České televize se uskutečnila pro žáky 5.C FZŠ 
Mezi Školami. Žáci nejprve zhlédli dva krátké filmy o České televizi, 
v němž nejvíce obdivovali 
obrovské plochy skrývající 
různé rekvizity. Zmenšený 
model ČT na Kavčích ho-
rách zase žákům přiblížil 
celkový rozsah všech budov.

Žáky prováděli zkušení 
pracovníci ČT, s nimiž měli 
všichni zúčastnění jedineč-
nou příležitost nahlédnout 
do natáčecích studií, truhlá-
ren a výroben kulis. Jedi-
nečné zážitky si pak všichni odnesli ze setkání se známými osob-
nostmi z televizní obrazovky. Pro exkurze upravený sál zase dětem 
nabídl možnost vyzkoušet si pohádkové kostýmy, filmové zbraně, pa-
ruky. Měli možnost vyzkoušet si zpravodajské studio s čtecím zaříze-
ním, práci s kamerou a mnoho dalšího.                         Daniel Cehula

Letní tábory 2023 s DDM Stodůlky
Tábory neodmyslitelně patří k létu a pro zaměstnance 
DDM Stodůlky jsou třešničkou na dortu v celoroční  
pedagogické činnosti. Letní táborová sezona začíná  
1. 7. 2023 a končí 3. 9. 2023. Domeček vám v létě opět 
nabídne velkou škálu příměstských a výjezdních táborů. 
Příměstské tábory jsou zaměřené na různá témata. Můžete tak vybírat 
z Poznávačů, kde společně navštívíme hrady, zámky a muzea. Na tá-
boře Hráčů se budou hrát celotáborové hry jako například pevnost 
Boyard. Umělci zase zabrousí do světa kreativity, tvoření a hudby.  
U Odborníků se děti mohou těšit na kulinářské speciality či rozpohy-
bování modelíny v animaci. U Sportovců je potřeba očekávat, že se 
všichni pořádně zapotí. Taneční choreografie z různých stylů tanců 
v dětech probudí ladnost. Samozřejmostí jsou tábory pro naše nej-
menší, o které pečují naši zkušení vedoucí s největším nasazením  
a láskou.

Z výjezdních táborů jsme pro vás připravili tábory stanové, taneční, 
hudební, sportovní, pro nejmenší, tábor na hradě, a tábory pro rodiny 
s dětmi. Novinkou bude tábor pro sourozence. 

Nabídka táborů bude zveřejněna 13. 2. 2023 na webu DDM Sto-
důlky a přihlašovat se můžete od 20. 2. 2023. Na všechny děti se těší 
zaměstnanci DDM Stodůlky. Všechny informace přehledně najdete 
na www.ddmstodulky.cz/tabory. Michala Štěpánková, koordinátorka táborů

Červená stužka 2022
Již podvaadvacáté se letos v České republice konala informativně 
osvětová akce Červená stužka. Kampaň spojená s finanční sbírkou 
se váže k 1. prosinci, který je Mezinárodním dnem boje proti AIDS. 
Smyslem akce je obrátit pozornost k HIV infikovaným a AIDS ne-
mocným lidem, vyjádřit jim podporu a solidaritu a zároveň upozornit 
co nejvíce lidí na nebezpečí přenosu viru. V Praze 13 Červenou stužku 
již popatnácté zajišťovali žáci 9. tříd Základní školy Kuncova. V pátek 
2. prosince se do ulic naší městské části, ale i do centra Prahy, vydalo 
rekordních 69 vybraných žáků ze tří tříd, kteří prodali 600 červených 
stužek a rozdali 900 informativních letáčků. Na konto České společ-
nosti AIDS pomoc (ČSAP), která je hlavním organizátorem Červené 
stužky v Praze, jsme zaslali velmi solidních 12 389 Kč, což je relativně 
vysoká částka vzhledem ke společenské situaci a výrazně skromnější 
mediální pozornosti, jaké se této sbírce letos dostalo. Za vzornou  
přípravu akce a její organizaci vyslovuji poděkování paní Kataríně  
Počepické, která je školním metodikem prevence a žákům a žákyním 
za tradičně příkladný, aktivní a zodpovědný přístup k Červené stužce.   
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Adventní koncert na radnici 
V prostorách radnice Prahy 13 se uskutečnilo tradiční vystoupení  
dětí ze Základní umělecké školy ve Stodůlkách. To se konalo po třech 
letech, kdy jeho realizaci překazila protikoronavirová opatření. 
„Vždy v adventní vánoční čas se snažíme využít reprezentativní pro-
stor na radnici a základní umělecká škola, která má obrovskou tradici 

právě v Praze 13, si tra-
dičně připraví pásmo, zá-
roveň je to jejich předsta-
vení celoroční práce  
pro rodiče a nejbližší  
příbuzné. Takže patří  
to k adventnímu času  
a symbolicky takto zakon-
čujeme kalendářní rok,“ 
vysvětluje starosta David 
Vodrážka.

„Během večera se před-
stavily všechny čtyři obory, protože tradičně na všech pražských zá-
kladních uměleckých školách, kterých není málo v Praze, se vzdělávají 
děti ve čtyřech uměleckých oborech - hudební, výtvarný, literárně dra-
matický a taneční obor, takže vždycky se snažíme na vánočním kon-
certě předvést všechny čtyři obory, aby byla vidět ta škála možností, 
rozmanitosti, co všechno pražské děti můžou studovat na základních 
uměleckých školách,“ dodala Bojana Kljunič, ředitelka ZUŠ Stodůlky.

Mezi radnicí třináctky a základní uměleckou školou probíhá dlouhá 
léta spolupráce, kterou si obě strany jen vychvalují. Máme výbornou 
spolupráci, protože základní umělecká škola tady byla odnepaměti  
a zároveň se snažíme, aby tím, že se rozšiřuje, mohly děti chodit  
na výuku i do našich základních škol, takže pomáháme s pronájmem 
prostoru pro základní uměleckou školu. Do budoucna máme připra-
vený projekt, který by měl dosáhnout toho, že na Slunečním náměstí 
bude postavena kompletní nová základní umělecká škola s dostatečnou  
kapacitou a moderním vybavením.

Koncert slavnostně zahájila ředitelka školy spolu se starostou, který 
během svého proslovu všem přítomným popřál vše nejlepší do nového 
roku. Lucie Steinerová
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Výborný výsledek v jazykové soutěži
Na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., proběhl 
7. prosince 2022 ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag jede-
náctý ročník zábavné motivační soutěže pro žáky učící se německý 
jazyk Němčina mě baví – Deutsch macht mir Spaß. Cílem organizátorů 
této stanovištní soutěže je motivovat žáky ke studiu německého  
jazyka. Soutěž proběhla za účasti patnácti čtyřčlenných týmů 
z jazykových pražských základních škol a víceletých gymnázií.  
Naši školu reprezentovali Nicolette Nováková a Deniz Özcan 
z IX.A a Gregor Hudák a Tomáš Kůna z IX.B, které vyučují němec-
kému jazyku paní učitelka Jitka Satori a paní učitelka Jitka Sedláč-
ková. Naším cílem bylo hlavně si den užít a získat novou zkušenost. 
Umístění na krásném 2. místě, které od vítězství dělilo jen 0,5 bodu, 
v těžké konkurenci studentů státních i soukromých gymnázií a žáků 
výběrových jazykových škol pak už jen bylo krásnou třešničkou 
na dortu. Žákům se soutěž velmi líbila a řešit různé úlohy je moc ba-
vilo. Všem žákům i paní učitelkám blahopřeji a děkuji za vzornou re-
prezentaci školy. Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

Robotí a počítačové Vánoce
Už jste někdy viděli roztomilé robotí pandy mTiny v roli Mikuláše, 
čerta a anděla? Nebo betlém, ve 
kterém Ježíškovi dárky dovezou 
ozoboti? Počítačovou hru, ve 
které nám Baltík nosí a rozba-
luje dárky? Že ne? Pak jste se 
nebyli podívat na naší tradiční 
akci Vánoce v TIB, která se ko-
nala 18. prosince 2022 v prosto-
rách Úřadu městské části Praha 
13. Děti si připravily program 
s vánoční tématikou a ukázaly 
nám, co vše se za první pololetí 
na našich kroužcích naučily. Pokud i vaše dítě baví roboti  
a programování, tak od února budeme doplňovat volná místa  
na kroužcích, dokonce otvíráme pro velký zájem i 2 nové kroužky:  
Robotická školička IV a Hrátky s grafikou. Více informací a přihlášky 
najdete na www.tib.cz. Monika Kuchtová, TIB, z.s.

Scioškola Praha 13 
Dobrý den, jmenuji se Matěj Starosta a rád bych vám představil Scio-
školu Praha 13, do které chodím. Scioškola se mi líbí, protože tam ne-
dostáváme známky, ale jen slovní hod-
nocení, a protože si všichni tykáme. 
Učíme se tak, že nějaké hodiny máme 
určené, co se budeme učit a nějaké 
hodiny se můžeme učit, co chceme.  
Ve středy máme projektové dny. Tyto 
dny pracujeme na tématu, které si mů-
žeme vybrat, a potom ho prezentu-
jeme na konferenčním dnu, na který 
mohou přijít i rodiče. Projektové ob-
dobí trvá pět týdnů.

Další zajímavostí jsou koleje. Koleje 
máme po celý rok, můžeme si vybrat 
do jaké koleje budeme chodit. Já chodím na kolej Časopis, kde děláme 
časopisy. Ve středu 14. prosince kolej Jarmark a PR připravily vánoční 
jarmark, při tom jim pomáhala celá škola. Kolej Časopis prodávala 
Sciopis, kolej 3D prodávala vytisknuté výrobky atd. Jestli uvažujete,  
že by vaše děti chodily do Scioškoly Praha 13, mohou jít na zkoušku 
úplně zdarma. Když jsem byl na zkoušce, tak jsem chtěl rovnou pře-
stoupit. Ve Scioškole Praha 13 máme stále volná místa pro prvňáčky.

V únoru nás čeká Den otevřených dveří 9. února od 10.30 do 17 ho-
din a Beseda se zakladatelem Scioškol Ondřejem Štefflem 22. února  
od 18 hodin. K oběma akcím najdete bližší info na webu a FB školy.   
 Matěj Starosta, 4. třída

Vzhůru do nekonečna a ještě dál!
Žáci pátého a šestého ročníku Anglofonní základní školy vyrazili pro-
zkoumávat vesmír do pražské Štefánikovy hvězdárny na Petříně. 
Zhlédli film o satelitech Rosetta a Philae, dozvěděli se mnoho zajíma-
vého o kometách i o práci vesmírných vědců. Měli také možnost si 
prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny a stálou, astronomicky 
zaměřenou výstavu. Na závěr žáky čekalo pozorování denní oblohy, 
Slunce, ale také momentálního dění na Petřínské rozhledně pomocí 
dvou velkých dalekohledů.  Adéla Beranová

Novoroční koncert hudebního 
oddělení
V DDM Stodůlky jsme si prodloužili vánoční náladu, a to Novoroč-
ním koncertem hudebního oddělení, který se konal 11. ledna v Emauz-
ském opatství, jež hudební koncert hostilo už poněkolikáté.

Během večera plného slavnostní nálady se na podiu vystřídaly té-
měř všechny úseky hudebního oddělení, což v konečném součtu bylo 
celkem 160 hudebníků a zpěváků. 

Bylo tak možné si poslechnout vánoční i jiné písně, flétny, kytary, 
nesmělo chybět ani ukulele. Nedílnou součástí hudebního oddělení 
jsou i pěvecké kroužky. Se zatajeným dechem jsme si poslechli vystou-
pení našich nejmenších zpěváků Zpívání pro nejmenší i jejich starších  
kamarádů Zpívání pro starší, na podiu se představily i obě oddělení 
dětského pěveckého sboru Stodůláček. Velkou premiéru zažil nově 
vzniklý pěvecký sbor pro dospělé, pro který to bylo první veřejné vy-
stoupení.

Děkujeme všem velkým i malým návštěvníkům, kteří nám svou  
přítomností na koncertě pomohli vytvořit skvělou atmosféru, všem 
účinkujícím za jejich přípravu na tento koncert a lektorům za jejich 
neúnavné nasazení, se kterým se věnují malým i větším zpěvákům  
a hráčům. Jsme rádi, že hudba tak může být důležitou součástí světa 
dětí i dospělých. Marie Haklová
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Návštěva Polabského muzea
Výprava z pražského sídliště do polabské vesnice znamená pro děti 
dobrodružství. V Polabském 
národopisném muzeu v Přerově 
nad Labem si naši třeťáci a čtvrťáci 
prohlédli staročeské chalupy  
a jejich tehdejší vybavení, stodoly, 
kapličku a mnoho dalšího. 

Největším zážitkem z vesničky 
byla pro malé návštěvníky škola. 
Děti viděly, jak byla třída kdysi 
vybavena a z jakých učebnic  
a sešitů se dříve učilo. Žáci si 
připomněli i tradiční vánoční 
pokrmy a starobylé zvyky v období 
adventu a Vánoc.  
                     Monika Sladomelová, ZŠ Mohylová 

Návštěva Planetária Praha
Vstupenky na exkurzi do Plane-
tária Praha vyhráli žáci 7.B ze 
ZŠ Mládí v rámci splnění úkolů 
v interaktivní geolokační hře 
Hraj Prahu! V planetáriu je  
čekal hodinový komentovaný 
program s následným promítá-
ním dokumentu Voyager.  
To je název dvou kosmických 
sond, které již půl století brázdí 
vesmír a posílají na Zemi 
úžasné a dechberoucí snímky. 
Návštěvu planetária jsme si  
užili a můžeme ji všem vřele 
doporučit. 
                                   Iveta Pichlová, třídní učitelka 7.B 

Úspěch v soutěži Ventures Books 
V loňském roce jsme se zapojili do soutěže, kterou vyhlásila společ-
nost Ventures Books. Úkolem bylo natočit video o fiktivním nebo 
skutečném festivalu v délce jedné minuty. A tak se objevil nápad spojit 
tento projekt s No Backpack Day a o festivalu bláznivých zavazadel na-
točit snímek. Žáci 9.B potom video odeslali do soutěže a napjatě če-
kali, zda budou se svým nápadem úspěšní. Skončili třetí v kategorii, 
které se zúčastnilo celkem 34 týmů. Mají být na co pyšní! V lednu je 
čeká návštěva z nakladatelství Ventures. Doubravka Matulová, ZŠ Mládí

No Backpack Day v ZŠ Mládí
Cílem tohoto recesistického projektu je připomenout si miliony dětí 
na světě, které 
ujdou denně ki-
lometry pěšky 
do školy, při-
čemž svoje 
školní pomůcky 
nosí v různých 
zavazadlech, 
protože si nemo-
hou dovolit 
školní batohy. 
Do akce se za-
pojila také naše 
škola. Poslední den před vánočními prázdninami si žáci přinesli do 
školy všechny školní potřeby a učebnice v čemkoli jiném než ve škol-
ním batohu. S nápady žákům pomohlo i video, které natočili žáci  
9.B v rámci hodiny anglického jazyka a které můžete zhlédnout  
na www.zsmladi.cz. Doubravka Matulová a Alena Merhautová, ZŠ Mládí

Bronzovku němčina baví
Žáci naší školy se začátkem prosince zúčastnili 11. ročníku soutěže 
Deutsch macht mir Spaß – Němčina mě baví, kterou pořádalo Gymná-
zium mezinárodních  
a veřejných vztahů 
Praha, s.r.o., ve spolu-
práci s nakladatel-
stvím Hueber. Čtyř-
členný tým žáků 
devátých tříd zabodo-
val stejně jako v loň-
ském školním roce  
a opět obsadil 1. místo 
v konkurenci nejen 
základních škol, ale 
i víceletých gymnázií. 
Žáci soutěžili na růz-
ných stanovištích ne-
jen ve znalostech němčiny, ale i ve znalostech reálií německy mluvících 
zemí. Svým vítězstvím opět potvrdili, že je němčina baví a dokážou  
ji také využít. Dagmar Lópezová, vyučující a metodik NJ, ZŠ s RVJ Bronzová

Největším hrdinou je Karel IV.
Od konce září do konce listopadu probíhal na druhém stupni projekt 
Naši hrdinové, Od Václava k Masarykovi od Masaryka k Havlovi.  
Jeho cílem bylo propojit podzimní státní svátky a upozornit žáky  
na významné osobnosti naší vlasti.

Děti nejprve sestavily seznam významných osobností z českých dě-
jin a každý žák si pak jednu osobnost „vzal za svou“. Před třídou pak 
žáci jednotlivé osobnosti představili a v rámci výtvarné výchovy také 
nakreslili jejich portréty. Celý projekt zakončilo hlasování o největšího 
školního hrdinu. Tím se stal jednoznačně Karel IV. Druhé místo ob-
sadil Tomáš Garrigue Masaryk a na třetím místě se umístil Václav 
Havel. Při této příležitosti byla vytvořena také webová stránka  
dejepisnatrave.epizy.com, na které budou žákovské práce vytaveny 
dlouhodobě.   Jana Mácová, FZŠ Trávníčkova
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FitStation.cz má Mistryni světa  
v aerobiku!
Po několika letech hostila Česká republika Mistrovství světa ve spor-
tovním aerobiku a fitness týmech. Světový šampionát se tentokrát  
konal v multifunkční hale Gong v Dolních Vítkovicích ve dnech  
2. – 4. listopadu. 

FitStation.cz reprezentovaly hned čtyři nominované závodnice, 
které se musely poprat  
se světovou špičkou již 
od základního kola. Naše 
děvčata se probojovala 
úspěšně až do samotného 
finále MS, kde poměřila 
síly s těmi nejlepšími, 
primárně se závodni- 
cemi Austrálie, Belgie  
a Nového Zélandu. 

Natálie Jabůrková  
se stala Mistryní světa  
v kategorii dvojic spolu  
s Kristýnou Fryšákovou. 
Natálie také startovala  
v kategorii jednotlivců, 
kde ve finálovém kole 
zacvičila svoji nejlepší  
sestavu sezóny a získala 
tak skvělé 6. místo. 

Stříbrnou medaili si z MS odvezla Veronika Sehedi. Veronika byla pro 
klub největším želízkem, jelikož v letošní sezóně vyhrála všechny do-
mácí i zahraniční závody. Právoplatně si tak odváží titul Vicemistryně 
světa. 

Mezi světovou elitou se neztratila ani Dita Šlegrová, která se pro-
bojovala v samotném finále na úžasné 7. místo. Stejné umístění také 
dosáhla naše Valerie Fedorová se svojí parťačkou v kategorii dospělých 
dvojic.

Děkujeme městské části Praha 13, která nás v účasti na šampionátu 
podpořila. Poděkování patří také rodičům našich svěřenkyň a všem, 
kteří nám fandí.  Gabriela Rytířová

Ježíška na Makču Pikču opět nikdo 
nedohonil
Již po čtyřiadvacáté se na 
Štědrý den sešli sportovní 
nadšenci, ale i naprostí ama-
téři na úpatí haldy Makču 
Pikču v Centrálním parku, 
aby zde změřili síly se svými 
kamarády, anebo si jen zkrá-
tili čekání na večerní na-
dílku. Závod, který tradičně 
pořádá oddíl Atletika Sto-
důlky, přichystal letos pro 
všechny účastníky podobné 
podmínky, jaké byly na Vá-
noce na sesterské haldě  
v Peru, tedy příjemné klima 
s teplotami skoro 15 stupňů. 
Jen u nás byl terén o něco 
blátivější. Pro tuto akci 
vždycky platilo, že vítězem je každý, kdo se vydrápe až na vrchol. To se 
letos povedlo více než osmdesáti sportovcům. Během celého závodu 
vládla báječná předvánoční atmosféra a vůbec jí nekazil fakt, že se ani 
letos nepodařilo Ježíška na Makču Pikču chytit. Nakonec, může se to 
podařit třeba za rok. Přijďte to taky zkusit! Jiří Hejbal, Atletika Stodůlky

Cenné kovy z MČR a bronzový 
úspěch na MS v Pole Art 2022
Necelý měsíc poté, co společně vybojovaly zlaté medaile na Mistrov-
ství světa v Pole Sport v kategorii Dvojic 10 – 14 let, se Barbora a Es-
ter z Prahy 13 představily na Czech Pole Art – mistrovství ČR v pole 
dance s uměleckým zaměřením, které proběhlo o víkendu 26. a 27. lis-
topadu 2022 v Berouně. Nyní už ne bok po boku, ale každá sama za 
sebe se svým sólovým vystoupením. 

Na přípravu měly extrémně málo času vzhledem k náročným tré-
ninkům ve dvojici, přesto se oběma podařilo z Czech Pole Art získat 
cenný kov. V kategorii Junioři A Profi/Elite se na prvním místě umís-
tila Ester Prokopová a na třetí příčce Barbora Čaloudová. 

Zatímco Ester hned po soutěži odjížděla na taneční Mistrovství 
světa do Slovinska, Barbora se ziskem bronzové medaile z ČR kvalifi-
kovala na Mistrovství světa v Pole Art, které proběhlo hned následu-
jící víkend 3. a 4. prosince 2022 v Itálii. Zde startovala mezi dvanácti 
elitními soutěžícími z celého světa a jako poslední v pořadí uzavírala 
svou kategorii. Za její procítěný výkon ji porota ocenila bronzovou 
medailí a Barbora tak skvěle uzavřela svou letošní sezonu na stupních 
vítězů.  Daniela Čaloudová

Zlatý double
Žákům i žákyním 8.–9. tříd ZŠ Kuncova se povedl zlatý double, když 
ve středu 7. prosince vyhráli obě kategorie obvodního kola v basket-
balu a postoupili do kola krajského. Panu učiteli Pavlu Šenkovi děkuji 
za poctivou trenérskou práci a přípravu. Chlapcům i děvčatům obou 
týmů blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci školy. Budeme držet 
palce do pražského kola.  Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova
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Barbora Čaloudová na MS Pole Art 2022
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Od ledna pro vás zkušená instruktorka Marta Svatošová z Monkey´s 
Gym připravila další blok originálního těhotenského cvičení. Oblí-
bená cvičitelka sestavila plán lekcí tak, aby respektoval všechna pravi-
dla pohybu u těhotných a současně odrážel aktuální stádium těhoten-
ství a podporoval také správné držení těla. Každá lekce bude 
zahrnovat důležité posilovací a uvolňovací cviky vhodné právě pro  
období těhotenství. Nastávající maminky se tak během odborně vede-
ného kurzu naučí mnoho potřebných technik, které jim pomohou 
udržet se v dobré fyzické i psychické kondici. Deset lekcí kurzu bude 
probíhat až do poloviny března, nastoupit do něj můžete kdykoli, jen 
si ověřte kapacitu, která je maximálně devět maminek. Lekce se konají 
každou středu od 18.10 do 19 hodin v pobočce Monkey´s Gym Juk-
lík, U Jezera 34. Více informací na www.monkeysgym.cz.
 Zuzana Rybářová

Cvičení pro těhotné v Monkey´s Gym

Sportovní turnaje mezi školami 
Prahy 13
Dům dětí a mládeže Stodůlky ve spolupráci se základními školami 
Prahy 13 a s AŠSK organizoval a koordinoval okresní kola sportov-
ních soutěží, tzv. POPRASK. Realizace soutěží byla v roce 2022  
podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže 
podporuje také Městská část Prahy 13. Od září 2022 proběhlo již  
pět soutěží s účastí 866 žáků.

Okresní kola sportovních soutěží mezi žáky škol Prahy 13 umož-
ňovala soutěživou formou porovnat výkony žáků v různých sportech. 
Sportovní soutěže podporovaly rozvoj pohybových dovedností, morál-
ních postojů soutěžících, osobní rozvoj i týmovou spolupráci.

Na začátku školního roku se družstva z jednotlivých škol setkala 
venku při přespolním běhu a malé kopané. Následoval turnaj ve stol-
ním tenise. Největší účast žáků zaznamenal tradičně florbal a na bas-
ketbal v prosinci v kategorii 8.-9. třída chlapci dorazilo celkem  
10 týmů, což je skvělá účast.  DDM Stodůlky

INZERCE
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2022

ADVENTNÍ ČAS SDÍLENÍ. Po tři adventní pondělí se do nedaleké- 
ho Domova třetího věku Zity Kabátové vydávali vybraní žáci ze ZŠ 
Mládí, aby zpříjemnili seniorům dopoledne čtením, koledami a hu-
debním vystoupením. Děti se připravovaly na svá vystoupení velmi 
poctivě, dokonce i doma za pomoci rodičů vytvořily krásné kostýmy. 
Mezigenerační setkávání je pro všechny zúčastněné zážitkem a obo-
hacením, a tak jsme se dohodli na pokračování návštěv seniorů.
 Alexandra Malá a Iveta Pichlová

ADVENTNÍ VÝLET DO REGENSBURGU. Žáky druhého stupně 
naší školy, kteří se učí němčinu, čekal v pátek 16. prosince 2022 výlet 
do bavorského města Regensburg, 
česky známého jako Řezno.  
Do historického centra města jsme 
se dostali přes most Steinerne 
Brücke, který pochází z 12. století 
a je tak nejstarším mostem v Ně-
mecku. Impozantně na nás půso-
bila katedrála sv. Petra, nádherná 
stavba vystavěná ve francouzském 
gotickém stylu. Cestou jsme míjeli 
kostel svatého Jakuba, Starou rad-
nici, či bránu Porta praetoria,  
která je nejstarší dochovanou stav-
bou celého města. Prohlídku jsme  
zakončili nákupy na vánočních  
trzích. Zde jsme měli možnost 
ochutnat celou řadu zdejších specialit, například půlmetrovou klo-
básku, perník a další vánoční dobroty a nápoje.    Michaela Hroníková, ZŠ Klausova

ANDĚLSKÉ ZPÍVÁNÍ NA RAD-
NICI. Naše vystoupení na Vánoč-
ním jarmarku, který pořádala 
Městská část Praha 13 jsme  
se rozhodli ozvláštnit o koledy 
v cizích jazycích. Pomyslně jsme 
se tak vypravili do Španělska,  
Anglie, Rakouska a na Ukrajinu. 
Neochudili jsme obecenstvo  
ani o české vánoční klasiky a celé 
vystoupení jsme uzavřeli písní  
Tisíc andělů. Vždyť právě andělé 
byli první, kdo radostnou novinu 
o narození Ježíška lidem přinesli.  
                      Veronika Stránská, ZŠ Bronzová

BENJAMINOVA CESTA. V prosinci jsme s našimi žáky navštívili 
další ze série vánoč-
ních zážitkových 
programů, který  
pořádala farnost  
ve stodůleckém  
kostele sv. Jakuba 
Staršího. Tentokrát 
jsme se dozvěděli  
o cestě anděla Ben-
jamina za Ježíškem 
a mnoho dalších  
zajímavostí z křes-
ťanské historie. 
V další části pro-
gramu jsme si  
postavili betlém  
a každý si zapálil 

svoji svíčku přání. Doufejme, že se vyplní.  Pavlína Konkolská, ZŠ s Rvj Bronzová

VÁNOČNÍ DIVADLO V BRONZOVCE. Od října jsme s dětmi z naší 
družiny připravovali vánoční divadelní představení. Do příprav se 
s elánem zapojila velká skupina dětí. Zkoušeli jsme pravidelně každý 
týden a pečlivě jsme propracovali nejen kulisy a jednotlivé rekvizity, 
ale také kostýmy, se kterými nám ochotně a velmi nápaditě pomohli  
i rodiče malých herců. Představení vyprávělo o vrabci, který se snažil 
všem sdělit důležitou novinu o narození Ježíška. Děti hrály s velkým 
nadšením a odměnou jim byla radost v očích všech diváků, kteří si 
s námi v závěru dokonce i zazpívali. Marie Dlasková, Daniela Pírová

VÁNOČNÍ JARMARK OPĚT POMÁHAL. Po nucené dvouleté 
pauze se ve čtvrtek 15. prosince v ZŠ Janského opět otevřely dveře  
tělocvičen, kde se konal tradiční 
benefiční Vánoční jarmark.  
Na úvod proběhlo krátké vystou-
pení našich žáků a hned poté 
mohli návštěvníci zakusit atmo-
sféru vánoční tržnice. Celý výtě-
žek akce byl jako vždy věnován 
projektu Můj nový život při  
FN Motol, který pomáhá onkolo-
gicky nemocným dětem. Letošní 
účast byla veliká a odpovídá tomu 
i konečná vybraná částka, která  
činila 105 700 Kč. Všem žákům, 
učitelům, rodičům a sponzorům 
patří obrovské poděkování za pomoc dobré věci.  Jan Havlíček, ředitel školy

VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ 
POHÁDKA. Také k nám  
do školky zavítal Ježíšek. 
V úterý 20. prosince našly 
všechny děti po návratu  
z procházky spoustu dárků 
pod stromečkem, který pro  
Ježíška samy nazdobily.  
Po zbytek dne se s nimi těšily 
a nadšeně si hrály. Některé  
dárečky si dokonce odnesly  
i domů.                       MŠ Pohádka
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OHLÉDNUTÍ ZA ADVENTEM 2022

KRÁSNÉ VYSTOUPENÍ NA RADNICI. Za velkého zájmu a zaslou-
žené pozornosti rodičů, spolužáků a návštěvníků vánočního jarmarku, 
který se konal v obřadní síni radnice Prahy 13, proběhlo vystoupení 
žáků z V.B a V.C ze Základní školy Kuncova pod vedením jejich tříd-
ních učitelek. Zpěváci a muzikanti z Kuncovky zaujali pásmem vá-
nočních písní a koled všechny natolik, že museli přidávat a vystoupení 
končilo společným zpěvem všech přítomných. Vánoční koncert se žá-
kům opravdu vydařil a přinesl všem moc hezký zážitek. 
 Pavel Petrnoušek, ředitel ZŠ Kuncova

MIKULÁŠ INKY RYBÁŘOVÉ V MŠ POHÁDKA. Do MŠ Pohádka 
zavítal Mikuláš se svou družinou a zpěvačkou a herečkou Inkou  
Rybářovou. Připravili si pro děti tance a písničky, díky kterým si děti 
užily mnoho zábavy. Na konci programu proběhla tradiční mikulášská 
nadílka. Hodný Mikuláš odměnil každého, kdo mu přednesl básničku. 
Zábavné odpoledne jsme zakončili i s rodiči při milém povídání a se 
sladkými dobrotami.  MŠ Pohádka

KDOPAK BY SE ČERTŮ BÁL? 
V pondělí 5. prosince u nás ve školce 
úderem třinácté hodiny zazvonil  
Mikuláš s celou svojí družinou.  
Pokud někdo čekal vystrašené upla-
kánky, tak se spletl. Všechny naše děti 
byly totiž celý rok hodné a na Miku-
láše se těšily. Ve svých třídách ho při-
vítaly písničkami a říkadly, opravdoví 
hrdinové podali čertovi i ruku .  
Každý dostal malou mikulášskou  
nadílku a všichni jsme si slíbili,  
že se za rok zase potkáme.  
                   Jitka Machurová, ředitelka MŠ Rosnička

VÁNOCE V BOBŘÍKU. Společné setkání dětí, pedagogů i rodičů bylo 
vedeno v duchu různých tradic. Přestože svátky neprožíváme všichni 
ve stejný čas  
a naši ukrajinští 
bobříci se mohou 
na Vánoce v míru 
ve své vlasti zatím 
jen těšit, nálada 
byla slavnostní. 
Na vystoupení 
zazněla nejen  
čeština, ale i ukra-
jinština a v milém 
prostředí pak  
vůbec nevadilo,  
že ne všichni všemu správně rozuměli. Děti se za svoje vystoupení  
dočkaly i malé nadílky.  J. Kafková, MŠ U Bobříka

ADVENTNÍ SETKÁNÍ. Zasněžená středa 14. prosince se v mateřské 
škole Šikulka nesla 
ve slavnostním před-
vánočním duchu.  
Na naší školní za-
hradě proběhla akce 
Rozsvěcení vánočního 
stromu. Za společ-
ného zpěvu vánoč-
ních koled se na nás 
snášely sněhové 
vločky, které dokres-
lily tu správnou vá-

noční atmosféru. Následovaly besídky v jednotlivých třídách a spo-
lečné posezení u čaje a cukroví.  MŠ Šikulka

VÁNOČNÍ VEČERNÍČEK. Adventní čas malých večerníčků byl napl-
něn radostnými přípravami na vánoční svátky. Na začátku měsíce se 
děti naučily rozválet těsto a vykrajovat perníčky, které jsme následně 
za pomoci rodičů  
společně ozdobili při  
odpoledním setkání  
v naší školce. Poté  
nás navštívil Mikuláš  
s čertem a andělem  
a pak už jsme se všichni 
těšili, až se sejdeme při 
vánočním vystoupení 
pro rodiče. Strávili jsme 
spolu v jednotlivých 
třídách čtyři odpoledne 
plné básní, koled, vánočních her a radosti, které děti zakončily rozba-
lováním dárků pod vánočním stromečkem. MŠ Večerníček

VZPOMÍNKA NA VÁNOCE. Advent děti z Berušek začaly výrobou 
adventního věnce. Navštívil je Mikuláš s nadílkou a rozpustilým čertí-
kem. Navštívily vánoční představení v KD Mlejn, kde si některé děti 
vyzkoušely, jaké je to hrát před publikem. Ve školce pekly perníčky  
a vyráběly vánoční přání. Nakonec přišel i Ježíšek, aby vykouzlil dětem 
radost ve tváři. Helena Štajerová, MŠ Palouček
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CHARITATIVNÍ SBÍRKA. Každoročně se naše škola snaží zpříjemnit 
předvánoční čas těm méně šťastným. Tentokrát jsme se rozhodli pod-
pořit Domov dobré vůle v Nouzově, dětský domov Charlloty Masary-
kové v Praze a vy-
brané domovy pro 
seniory. Tímto by-
chom chtěli velice 
poděkovat všem 
žákům, jejich rodi-
čům i zaměstnan-
cům školy, kteří se 
charitativní sbírky 
zúčastnili. Pomá-
hat bychom si měli 
v každém čase  
a my jsme opravdu 
rádi, že je mezi námi tolik dobrosrdečných lidí, kteří ani v těžkých do-
bách nejsou lhostejní ke svému okolí. Pavlína Tomsová, ZŠ s RVJ Bronzová

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ. Během vánočních slavností, 
které probíhaly na naší škole, sklidila velký úspěch třída 5.B se svým 
představením Sněhurka a sedm trpaslíků. V pátek 16. prosince jsme se 
naším kusem rozhodli potěšit také seniory v Domě sociálních služeb 
Prahy 13. O tom, že jsme naším stínovým divadlem udělali skutečně 
radost svědčil úsměv i dojetí ve tvářích babiček a dědečků. Celou akci 
jsme zakončili rozpravou s obyvateli domu, vzpomínkami na jejich 
dětství a zpěvem písniček. Daniel Cehula, FZŠ Mezi Školami

BOBŘI V MUZEU. Díky zapojení do projektu Praha do škol se malí 
bobříci dostali nejen do historické části Národního muzea, kde získali 
řadu nových poznatků, ale překonali i strach z výšky a pohlédli na svět 
z nově rekonstruované atraktivní kopule. Výprava byla nevšedním zá-
žitkem a motivovala k dalšímu objevování světa ze všech stran.   
 MŠ U Bobříka

KLÍČEK A ZLATÁ SVATBA. Zlatá svatba, tedy padesát let společně 
prožitého života, je důvod k velké oslavě. V pátek 9. prosince manželé 
Jaroslava a Vladimír Strnadovi takové životní jubileum prožili. Náš 
pěvecký sbor Klíček byl přizván, aby slavnost, která se konala v ob-
řadní síni radnice MČ Praha 13, doprovodil zpěvem. Manželé byli 
dojati, neskrývali své překvapení a moc dětem děkovali. V závěru ce-
lého obřadu každý zpěvák daroval manželské dvojici růžičku.
 Daniel Cehula, FZŠ Mezi Školami

ROZKVETLÁ TRÁVA. Ceníme si toho, že se naši žáci zajímají o to, 
jak vypadá prostředí, ve kterém v průběhu školního roku tráví značnou 
část svého času. Díky nápadu žákyně Emy Červené se celá škola bě-
hem prosince zazelenala a rozkvetla. Barevné a veselé orientační ce-
dulky Ema vymyslela a sama graficky ztvárnila. Za její výtvarné ná-
pady a čas děkujeme.  Ilona Žďárská, FZŠ Trávníčkova

MOHYLKOVÁ ŠÍPKOVÁ RŮŽE NEZMRZLA. Netradiční vánoční 
představení O Šípkové Růžence jsme si připravili pro naše rodiče.  

Zúčastnit se ho mohl každý, 
kdo chtěl a jak uměl. A tak 
se stalo, že z paní ředitelky  
se stala královna v bílém ko-
žíšku, z učitele informatiky 
pan král a z třídního šar-
mantní princ. Rodiče žáčků 
trpělivě a nehledě na mráz, 
čekali, až ve světle reflektorů 
zahlédnou svého potomka. 
Nikdo nebyl zklamaný, každý 
mohl pohledem pohladit své 
mírně nervózní dítko. Prožili 
jsme společně představení, 
které neslo pravé vánoční 
sdělení – lásku, radost  
a vzájemnost.  
 Denisa Červinková, ZŠ Mohylová
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TEN ČAS TAK LETÍ...  
a první pololetí školního roku 
je za námi. Děti se naučily 
bruslit, přivítaly dravce, viděly 
řadu divadelních představení, 
rozsvítily školku lampiónky  
a vyrobily krásnou podzimní 
výzdobu se skřítkem Podzim-
níčkem. Velikou radost máme 
také z účasti naší MŠ v sou-
těži LandArt. S rokem 2022 
jsme se rozloučili besídkami  
a při ochutnávce dobrot od 
rodičů. Velice se těšíme na 
další půlrok plný akcí, smíchu 
a společných chvil se všemi, 
kteří mají naši mateřskou 
školu rádi.                Hana Baštová

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA. Pan spisovatel David Laňka byl v předvánoč-
ním čase vzácným hostem ve třídě 2.C v ZŠ Bronzová. Povídal si  
s námi, odpověděl nám na spoustu zvídavých otázek a přinesl s sebou 
své knížky. Přečetl nám úryvek z knížky, kterou čteme s paní učitelkou 
a úryvek ze své nejnovější knížky. Naším úkolem pak bylo namalovat, 
jak bude příběh pokračovat, což nás moc bavilo. Nejlepší však je,  
že nám pan spisovatel slíbil, že se přijede zase někdy podívat a vezme 
s sebou i ilustrátorku Markétu Vydrovou. Už se na to moc těšíme!
 Hana Ondříková, třídní učitelka

VÁNOČNÍ BESÍDKA NA OPRAVDOVÉM PÓDIU. Jelikož se stále 
rozrůstáme, museli jsme tentokrát pro vánoční besídku využít prostory 
ve Spolkovém domě ve Stodůlkách. Na opravdovém pódiu, před 
světly a mikrofony stály mnohé děti úplně poprvé. Zpívaly se klasické 
i humorné vánoční písničky, a protože naši žáci jsou z mnoha zemí 
světa, zazněly některé sloky v mnoha jazycích. Děti, které mají nadání 
na hru na hudební nástroj, také předvedly, co se naučily.   
 Lenka Staňková, Anglofonní základní škola

ČTENÁŘ NA JEVIŠTI.V letošním školním roce se někteří žáci z 8.A 
a 8.B naší školy zapojili do celostátní přehlídky Čtenář na jevišti. Pro-
jekt, který podporuje čtení, 
vznikl v rámci kampaně 
Rosteme s knihou. Děti 
měly za úkol zpracovat libo-
volnou oblíbenou knížku  
do podoby scénického čtení. 
Děti z 8.A si vybraly knihu 
Klub divných dětí od Petry 
Soukupové, žáci z 8.B zpra-
covali Prašinu od Vojtěcha 
Matochy. A protože vznikla 
opravdu krásná divadelní 
vystoupení, žáci je v závěru 
loňského roku zahráli pro 
rodiče, spolužáky a učitele. 
Byla to moc krásná akce 
plná pozitivní energie!      
          Linda Pecháčková, FZŠ Trávníčkova

UČÍME SE O VČELÁCH, UČÍME SE OD VČEL. Děti ze školní dru-
žiny v ZŠ Mohylová pro-
šly Dětskou včelařskou 
akademií a kromě toho, 
že získaly certifikát, si od-
nesly spoustu užitečných 
poznatků. Vyzkoušely si 
včelařské vybavení, ochut-
naly med a pochopily, jak 
jsou včely pro celou pří-
rodu nenahraditelné. 
Včely jsou symbolem  
píle, vzájemné spolupráce, 
pomoci a důvěry ve sku-
pině. Jsou také symbolem 
smyslového vnímání jako 
jednoho ze základních 
předpokladů pro objevo-
vání sama sebe, ale i okol-
ního světa. 
                Jitka Hrubá, ZŠ Mohylová

KRÁLOVSKÁ CESTA KAŽDÉHO Z NÁS. Naši čtvrťáci se nechali  
inspirovat příběhem Tří králů a pro tříkrálovou sbírku v naší škole si 
připravili koledu na jeho motiv. Nacvičili ji v angličtině za doprovodu 
nástrojů. Vypráví o klukovi malém jako zdejší žáčci. Neměl nic, co by 
mohl Ježíškovi položit k jesličkám, ale uměl bubnovat, tak Ježíška  
obdaroval bubnováním. Při příběhu malého bubeníčka se divákům  
v hlavě rodily nápady, jakému hudebnímu nástroji, sportu nebo jiné 
dovednosti kralují oni, aby se také mohli vydat na svou královskou 
cestu za Ježíškem. Katka Hrbková, ZŠ Mohylová
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Dámy a pánové, zadejte se
Plesová sezona, která souvisí se starým lidovým zvykem masopust-
ního veselí, je opět v plném proudu. Plesy mají v českých zemích 
dlouhou tradici. K radovánkám na taneční parket od pradávna zvou 
města, vesnice, všemožné spolky od hasičů po myslivce, ale také vy-
soké a střední školy, které se tak symbolicky rozloučí se svými matu-
ranty. Nastává čas oprášit 
taneční kroky a slavnostně 
se obléknout. Lhostejno, 
vydáme-li se na bál  
v Dolní Lhotě nebo  
do pražského Obecního 
domu, při vyslovení 
slova ples vytane ales-
poň na chvíli většině  
z nás na mysli podobná 
scéna: honosný sál ví-
deňské opery, dámy ve 
večerních róbách a pá-
nové v černých fracích 
tančí přes celý parket  
na líbezné, až podbízivé 
tóny valčíku. Slyšíte je 
také? Tak jako je Karl-
štejn nazýván králem 
hradů a Praha matkou měst, je rakouský hudební skladatel Johann 
Baptist Strauss, nebo, chcete-li, Johann Strauss mladší, označován  
za krále valčíků. Napsal více než pět set instrumentálních kusů, nejen 
valčíků ale i polek, čtverylek a kvapíků, přičemž povznesl taneční or-
chestrální hudbu na koncertní úroveň. Je také autorem šestnácti ope-
ret a jedné opery. Svoji nejslavnější skladbu An der schönen blauen 
Donau zkomponoval během zimních měsíců na přelomu let 1866  

a 1867. Skladba, kterou u nás známe pod názvem Na krásném mod-
rém Dunaji, je právě ta, která k plesům neodmyslitelně patří. Původně 
byla určena pro mužský pěvecký sbor. Světovou premiéru valčíku  
s opusovým číslem 314 vykonal sbor Weiner Männergesang-Verein 
15. února 1867 v sále Dianiných lázní ve vídeňské čtvrti Leopoldstadt. 
O necelý měsíc později byla ve vídeňských Lidových sadech uvedena 

jeho koncertní verze. Jelikož se 
text neosvědčil, hraje se v dnešní 
době čistě v orchestrální podobě. 
Tisk o valčíku začal velmi rychle 
psát jako o „hymně města 
Vídně“ a hudební kritik Eduard 
Hanslick o něm dokonce pro-
hlásil, že je to „mírová Marsei-
llaise beze slov“. V Rakousku  
se dnes hraje na všech rozhlaso-
vých a televizních stanicích 
krátce potom, co národní zvon 
Pummerin o půlnoci oznámí 
vstup do nového roku a je také 
součástí novoročního koncertu 
Vídeňských filharmoniků. 
Straussův valčík však dobyl  
nejen své rodné město a zemi, 
ale je vlastně kultovní skladbou 

svého druhu po celém světě. Kromě koncertních a tanečních sálů jej 
můžeme slyšet i na méně tradičních místech. Zaslechnout ho lze na-
příklad při cestování čínskými vnitřními aeroliniemi, kde hrají tuto 
melodii jako uklidnění před přistáním. Líbivý valčík drží ochrannou 
ruku nad všemi, kteří rádi stráví alespoň jeden studený zimní večer ve 
slavnostně vyzdobeném sále a na tanečním parketu nejen ve tří čtvr-
tečním taktu. Andrea Říčková

STALO SE V ÚNORU

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

 Květiny Jitka

www.kvetinyjitka.cz

Tel.: 733 710 992

Svatební kytici a kompletní 
výzdobu Vám zařídí 
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Chystáte 

letos svatbu?

INZERCE

ZD
RO

J: 
OR

F.A
T



tel. 235 011 217 • www.praha13.cz • ÚNOR 2023 19

MĚSTSKÁ POLICIE

Činnost Sboru a jednotky SDH v číslech
V uplynulém roce se celkový počet výjezdů naší jednotky zastavil  
na čísle osmdesát pět. Na všech těchto výjezdech se podílelo šestnáct 
řádně vyškolených členů jednotky. Celkový počet zásahů lze rozdělit 
na zásahy u požárů, dále technické zásahy, které převážně souvisely 
s povětrnostními podmínkami. Členové jednotky prováděli zásahy 

Dopadení pachatele krádeže zboží
Naše operační středisko přijalo 2. ledna oznámení o krádeži zboží  
v prodejně DM v ulici Archeologická, přičemž možný pachatel  
zaměstnancům utekl. Po příjezdu na místo získali strážníci pod- 
robný popis podezřelé osoby. Jednalo se o mladého muže oblečeného  
do tepláků a tmavé bundy. 

Důkladné pátrání v přilehlých ulicích přineslo výsledek. Mladík 
odpovídající popisu si klidně seděl v nedaleké pizzerii. Pro hlídku 
městské policie to již dále byla rutina. Podezřelý byl ztotožněn,  
vyslechnut a zboží vráceno na prodejnu. 

Pachatele krádeže si na místě převzali kolegové z Policie České  
republiky, neboť předešlou lustrací vyšlo najevo, že od roku 2019 spá-
chal obdobným způsobem nejméně devatenáct majetkových deliktů.     

Ztráty a nálezy
Poněkolikáté píšeme o roztržitých občanech, kteří ponechávají své 
osobní věci, elektroniku a příruční zavazadla bez dozoru na zastáv-
kách městské hromadné dopravy, v obchodních centrech a na stře-

chách svých automobilů. 
Samozřejmě se za každých okol-

ností snažíme všechny zajištěné 
věci vrátit jejich původním majite-
lům, a to dříve, než nález ode-
vzdáme na ztráty a nálezy. 

Z těchto důvodů na občany  
opět apelujeme, aby si osobní  
věci pečlivě střežili. Pokud své věci 
přesto někde ponechají a budou 
městkou policií vyzváni k jejich  
vyzvednutí, je vždy nutné, aby si  
s sebou přinesli doklad totožnosti, 
případně jiný doklad, jímž by pro-
kázali svoje právo k nalezené věci. 

Velmi oceníme, pokud si nalezené věci občané vyzvednou v co nej-
kratším termínu po přijetí oznámení o nálezu a nebudeme je muset 
vyrozumívat opakovaně.   Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

O silvestrovské půlnoci se nebe rozzářilo 
ohňostroji mnoha barev a tato podívaná 
trvala řadu minut. Tento snímek je vyfo-
cen 30 minut po půlnoci a zaslala nám  
ho paní Dagmar Voplakalová. 

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. 
Občas se stane, že nám pošlete krás-
nou fotografii s tím, že je možné ji 
využít na titulní stranu. Připomínáme, 
že fotografie na titul musí být foceny 
na výšku. 

Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, vám 
mnohokrát děkujeme.               
                                         Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Začátek roku v SDH Třebonice
Leden a únor pro nás bývají klidnější, jelikož závody a akce nás  
čekají až na konci února a dále potom v jarních měsících. V sobotu  
11. února proběhne Valná hromada členů sboru, na které zhodnotíme 
loňský rok, představíme plány pro ten letošní a domluvíme se na na-
kládání s finančními prostředky. Zároveň nás čeká řada školení, které 
musíme ještě před jarem zvládnout. Již v příštím čísle STOPu sezná-
míme čtenáře s tím, jaké akce pro veřejnost letos chystáme.  
 Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

také u dopravních nehod a úniků ropných látek. Do června prováděli 
rozvoz uprchlíků z Ukrajiny na místa ubytování po celé ČR. Jednotka 
 zasahovala při hašení požáru v Českém Švýcarsku. Od začátku roku 
odsloužila v rámci výcviku stáže u HZS hl. m. Prahy. Členové jed-
notky se zúčastnili taktických cvičení zaměřených na zřícení tribuny 
ve sportovním areálu, záchranu tonoucího ve velké hloubce, odstraňo-
vání předmětů za pomoci lezecké techniky a poslední cvičení bylo sta-
vění protipovodňových bariér.  To všechno je nespočet odpracovaných 
hodin ve volném čase členů jednotky, které jdou na vrub času stráve-
ného s rodinnými příslušníky.  Děkujeme tímto manželkám, přítelky-
ním i dětem za trpělivost, díky které mohou dobrovolní hasiči svoji 
záslužnou činnost vykonávat. Vladimír Kos, SDH Stodůlky 
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25.02.2023 (mateřská a základní škola)

Přijďte a poznejte náš 
vzdělávací projekt!
Den otevřených dveří

06.03.2023 (mateřská škola)

Výchova k hodnotám

Jazyky: angličtina, 
španělština a němčina

Mezinárodní charakter

Osobní přístup

Vynikající vzdělávání

Co nás dělá lepšími?

www.parentes.cz
Tlumačovská 1237/32, Praha 5 – Stodůlky
zs@parentes.cz
+420 212 340 021

Základní škola a mateřská škola Parentes
od školky po druhý stupeň

Přijímáme nové děti!
od 3 do 15 let

07.02.2023 (základní škola)

RÁDI VÁS UVÍTÁME V NAŠEM KOMPLEXU, KDE SI KROMĚ JÍDLA
A KÁVY, MŮŽETE POSEDĚT NA TERASE, RELAXOVAT VE WELLNESS,
NA MASÁŽI, USPOŘÁDAT OSLAVU, GRILOVÁNÍ ČI SVATEBNÍ HOSTINU.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Volcano Complex,  K Sopce 30,  Praha 5

www.volcanocomplex.cz

VSTUPNÉ 
DOBROVOLNÉ

SPOLKOVÝ DŮM STODŮLKY, 
K VIDOULI 727

 

4. 3. 2023

OD 14.00

BOHATÁ TOMBOLA

Městská část Praha 13 a Klub seniorek staré Stodůlky
vás srdečně zvou na 20. ročník akce

VESELÝ PROGRAM

4. 3. 2023

DĚTSKÝ 
KARNEVAL

DĚTSKÝ 
KARNEVAL



tel. 235 011 217 • www.praha13.cz • ÚNOR 2023 21

TUTOcirk ve Mlejně uvede 
premiéru nové autorské inscenace 
Plzeňský soubor TUTOcirk přiveze 18. února do Mlejna premiérové 
Pusinky a nakládačky. Artistky Martina Vaněčková a Lucie Bartošová 
zavedou vyznavače nadýchaných obláčků i milovníky kyselého láku  
na hranici pohybového divadla, nového cirkusu a partnerské akroba-
cie. Dvě ženy v koupelnovém monologu na téma vztahu mezi hmo-
tou, hodnotou, formou a časem na jevišti doplní performerka a muzi-
kantka Vi Huyen Tran známá z uskupení Viah. První autorská 
inscenace, kterou bývalí Žongleros uvádějí pod novým jménem sou-
boru TUTOcirk, slibuje skvělou podívanou. Akrobatky ke spolupráci 
oslovily přední osobnosti českého pohybového divadla. V inscenaci 
tak můžete zahlédnout dramaturgický rukopis tanečnice Markéty  
Vacovské, ve vzdušných choreografiích se promítne umělecký styl  
artistky Elišky Brtnické, svou troškou do mlýna přispěl také divadel-
ník Roman Černík a v týmu nechybí ani uznávaná světelná designérka 
Katarína Ďuricová. Sečteno podtrženo, tohle představení má svých  
5+ hvězd už teď.  Eva Roškaňuková 
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Mlejn ožije masopustním veselím 
Masopustní hodování, tematické dílny nebo průvod maškar, to vše 
můžete zažít od 19. do 21. února ve Mlejně a blízkém okolí. Že ne-
máte masku a neumíte tančit? Nevadí. Pod vedením Folklorního sou-
boru Lučinka si na nedělních dílnách můžete vyrobit jak masku, tak 
hudební nástroje, aby vás bylo v průvodu pořádně vidět a slyšet, nebo 
se naučit tradiční masopustní písně a tance a v úterý si pak bez osty-
chu zazpívat nebo třeba zatančit s Medvědem. 

V pondělí se masopustní veselí přesune do restaurací Mlejn a Staré 
kino. Na jídelním lístku vás po celý týden budou čekat tradiční i ne-
tradiční zabijačkové pochoutky jako jitrnice, prejt, ovar nebo zabijač-
kový guláš. Ve Spolkovém domě si v pondělí kromě hodování můžete 
také zatančit. Kapela Já a On zahraje k tanci i poslechu od 18 hodin. 

Oslavy vyvrcholí v úterý 21. února maškarním průvodem, který vy-
jde v 17 hodin z Centrálního parku (hřiště u sovičky). Společně s chů-
daři z divadla 100 opic, maskami, muzikou a tanečníky z Lučinky se 
vydáme ke Mlejnu, kde průvod zakončí masopustní taneční pásmo, 
symbolické pochování basy a vyhlášení nejlepší masky. 

Program maškarního úterý je zdarma, více informací a vstupenky 
na masopustní dílny a sobotní taneční zábavu najdete na www.mlejn.cz. 

Program:
Neděle 19. února – Masopustní dílny v KD Mlejn
Pod vedením Folklorního souboru Lučinka si na nedělních dílnách 
můžete vyrobit masopustní masku a hudební nástroj, aby vás bylo  
v průvodu pořádně vidět a slyšet. Naučíte se také tradiční masopustní 
písně a tance a v úterním průvodu si pak bez ostychu můžete zazpívat 
nebo třeba zatančit s Medvědem.  

15.00 – 17.00 Vyrob si masku, foyer 
15.00 – 17.00 Vytvoř si hudební nástroj, foyer
15.00 a 16.00 Zatanči si masopustní tanec, hlavní sál 

Výtvarná a hudební dílna bude otevřena po celou dobu v čase  
od 15 do 17 hodin.
Taneční dílna začíná v 15.00 a 16.00, délka dílny je 30 minut.

Pondělí 20. února – Masopustní hody a taneční zábava
Tradiční masopustní menu v restauracích Mlejn s Staré kino.  
Ve Spolkovém domě zahraje od 18 hodin kapela Já a On. 
Vstupné dobrovolné.

Úterý 21. února – Průvod masek
Masopustní průvod s chůdaři  
z divadla 100 opic, živou muzi-
kou a tanečníky z Folklorního 
souboru Lučinka zamíří v 17.00  
z Centrálního parku (hřiště u so-
vičky) ke Mlejnu. Čekají nás čtyři 
zastavení věnovaná masopustním 
tradicím a závěrečné masopustní 
taneční pásmo, pochování basy  
a vyhlášení nejlepší masky před 
restaurací Mlejn. Zdarma.  
                                   Eva Roškaňuková

Omluva
Redakce časopisu STOP se omlouvá autorce projektu Sousedské Kole-
dování, lektorce vědomé práce s hlasem, zpěvačce a autorce písní, paní 
Monice Obermajerové-Šramlové za uvedení nesprávného křestního 
jména v článku Sousedské koledování v lednovém vydání magazínu.    
 -red-

KD Mlejn, z.ú., Kovářova 1615/4, 155 00 Praha 5 • Recepce: v pracovní dny od 14.00 do 18.00 (mimo školních prázdnin) • Pokladna: vždy hodinu před představením  
• E-mail: info.mlejn@gmail.com • Web: www.mlejn.cz • Grant poskytla městská část Praha 13

DIVADLO
18. 2.   so    19.30    TUTOcirk: Pusinky a nakládačky – premiéra 
Novocirkusová elegie o sladké pusince i sonet o nakládačce. Koupelnový monolog dvou žen  
o stáří, mládí a kráse kombinuje vzdušnou a párovou akrobacii, pohybové divadlo a živou hudbu.

DĚTI
   5. 2.   ne    11.00 – 16.00            Eliška Brtnická a kol.: Pod hladinou  
Celodenní herna pro děti od 6 měsíců do 6 let, jejíž součástí je představení inspirované 
podmořským životem. Ocitnete se na korálových útesech, zhoupnete se na vlnách  
a možná se proměníte v chobotnici. 

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

RŮZNÉ
 

 7. 2.   út    14.00    Retrokavárna 
Retrokavárna je místem pro setkávání, vzpomínky, nová přátelství i zajímavá témata. 
První úterní odpoledne v měsíci se naše foyer otevírá seniorům, pro které je připravené 
posezení u kávy doplněné o přednášku, tentokrát na téma historie Karlova mostu. 

25. a 26. 2.   so-ne     Mistrovství ČR a SR v Aerial sports 
Soutěž v disciplínách vzdušné akrobacie aerial hoop (kruh) a aerial silk (šála)  
pod záštitou European Pole Dance Federation.

19. – 21. 2.   MASOPUSTNÍ VESELÍ 
19. 2.   ne    15.00 Masopustní dílny
Pod vedením Folklorního souboru Lučinka si můžete vyrobit masku, hudební nástroj, 
nebo se naučit tradiční masopustní písně a tance.

20. 2.   po    18.00 Taneční zábava a masopustní hodování
Zabijačkové hody v restauraci Staré kino doplní kapela Já a On, která  zahraje k tanci  
a poslechu ve Spolkovém domě. Dobrovolné vstupné.

21. 2.   út     17.00 Průvod masek 
Masopustní průvod s chůdaři z divadla 100 opic, živou muzikou a tanečníky z Folklorního 
souboru Lučinka zamíří z Centrálního parku (hřiště u sovičky) ke Mlejnu.

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
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Poděkování
Klub seniorů II by rád co nejsrdečněji poděkoval za možnost navštívit 
kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích. Výlet pořádala MA 21 a její 
předseda pan Vít Bobysud pro nás připravil poutavou komentovanou 
prohlídku. Poděkování patří také paní místopředsedkyni Yvetě Kvapi-
lové, která nám připravila milé překvapení v podobě písemného prů-
vodce.      Klub seniorů II

Indiáni v našem Klubu II
Na první a druhé lednové setkání 
v naší klubovně jsme pozvali pana  
docenta PhDr. Oldřicha Kašpara, 
CSc., historika a etnologa. Díky němu 
jsme poznali život mexických indiánů, 
o kterých nám velmi poutavě vyprávěl. 
Dozvěděli jsme se o tom, jak se  
z moravského chlapce z podhůří  
Jeseníků stal uznávaný badatel historie 
a antropologie, zejména v Karibské 
oblasti Kuby a Mexika. Za své působení a studijní pobyty na mexic-
kých univerzitách získal nejvyšší mexické státní vyznamenání Řád 
aztéckého orla. Na svých cestách mezi indiány zažíval několikrát i 
velká dobrodružství, při kterých mu šlo doslova o život. Nechybělo 
také povídání o současném životě v Mexiku. 

I panu docentovi se snad mezi námi líbilo, byli jsme vděčnými po-
sluchači i když poněkud staršími, než na které je zvyklý na katedře et-
nologie FF Univerzity Pardubice, kde dosud působí.

Ještě jednou mu touto cestou děkujeme za obě zajímavé přednášky  
a budeme se v březnu těšit na další povídání, a to o Španělsku.

 Anna Kubištová, vedoucí Klubu II

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

datum stanoviště čas přistavení

 4. 3. – so

Ovčí hájek (parkoviště proti č. 2159/16)    8.00  –  8.20
Petržílkova č. 2483/40    8.30  –  8.50
K Sopce (proti č. 1655)    9.00  –  9.20
Jaroslava Foglara (parkoviště proti č. 1329/2)    9.30  –  9.50
Nad Dalejským údolím (u č. 2689) 10.00 – 10.20
křižovatka ul. Operetní x Melodická 10.30 – 10.50
K Zahrádkám (parkovací záliv před vchodem  
do restaurace č.1047/21a) 11.00 – 11.20

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

16. 3.– čt

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

křižovatka ul. K Fialce x Živcových 15.30 – 15.50

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

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

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

Bašteckého (u garáží č. 2608/11a) 17.40 – 18.00

Janského (parkovací záliv proti č. 2211) 18.10 – 18.30

Janského (parkovací záliv u lékárny u č. 2254) 18.40 – 19.00

Velkoobjemové kontejnery
V únoru ještě nebudou přistavovány velkoobjemové kontejnery.
Harmonogram na březen bude zveřejněn na webu městské části Praha 13  
www.praha13.cz – Životní prostředí – Velkoobjemové kontejnery  
a v březnovém vydání zpravodaje STOP.              Jitka Zámorská, OŽP

Obrázky z pohádky „O Chaloupce 
z perníku“
Odbor životního prostředí MČ Prahy 13 každoročně pořádá pro děti 
z mateřských a základních škol Prahy 13 divadelní představení s eko-
výchovnou tématikou. Divadélko, které se konalo v říjnu loňského 
roku, zahájila místostarostka Marcela Plesníková. Ta také současně 
vyhlásila výtvarnou soutěž pro děti.

Mezi nejhezčí obrázky patřily, které do soutěže poslaly děti z ma-
teřských škol MŠ Mezi školami 2323, MŠ Vlachova, MŠ Vlasákova,  

MŠ Podpěrova 
a MŠ Zázvor-
kova. 

V obřadní 
síni radnice 
dne 13. pro-
since paní  
místostarostka 
předala dětem 
drobné dárečky 
v podobě vý-
tvarných po-
třeb. Děti  
také dostaly  
do každé 

školky hmyzí hotel. Obrázky a další výtvarné práce byly moc hezké,  
a proto jsme se rozhodli uspořádat jejich výstavu od poloviny prosince 
do konce ledna 2023. Eva Beránková
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  6. 2. Navštíví nás pan Bobysud zastupitel Prahy 13
13. 2. Telekomunikační akademie pro seniory -  
          jaký si vybrat telefon?
20. 2. Paní Hlinovská vypráví o svém pobytu ve Vídni
27. 2. Káva o čtrnácté           
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
  7. 2.  U kávy a čaje připravíme výlet
14. 2.  Co se mění v sociální oblasti nám přiblíží Petra  
          Dymlová a Iva Dvořáčková z Úřadu MČ Praha 13
21. 2.  O tajích zákulisí filmu nám bude vyprávět Jitka  
          Kománková
28. 2.  U kávy a čaje bude čas i na vědomostní test
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Členové Klubu se schází každou středu od 13 do 15.30 hodin  
v „malé“ klubovně v přízemí nové budovy DSS Lukáš, Trávníč-
kova 1746. Na předem dohodnutém programu si popovídáme 
při kávě nebo čaji se zákuskem. 

Rádi si při hudbě zazpíváme, společně oslavujeme významné 
narozeniny našich členů a také si rádi povídáme o různých zají-
mavostech, nebo si je jen znovu připomeneme. Můžete se přijít 
k nám do Klubu podívat.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

Senior klub X (středa 15 – 17 hod.)
Klub seniorů se schází pravidelně každou středu v Lukáši.
  1. 2.  Stella Zázvorková
  8. 2.  Etruskové - Řím
15. 2.  Pražské katastrofy
22. 2.  Ženy českých vládců
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI (pondělí 14 – 16 hod.)
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v nové klubovně 
v přízemí přístavby DSS Lukáš, Trávníčkova 1746. 

 
V roce 2023 budeme pracovat s numerologií, konkrétní   
program navrhnou členky klubu.

Naše setkání zahajujeme povídáním, při kávě nebo čaji.
Rozšiřujeme kapacitu, jelikož máme novou, velkou klubovnu. 
Přijďte se podívat na zajímavou  hru s numerologií!  
Začínáme a přijímáme nové  členy!
Těšíme se na Vás!

Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII (pondělí 13–15 hod.)
Scházíme se každé pondělí od 13 do 15 hodin v salonku  
restaurace Pod radnicí. 

  6. 2.  Vycházka na Pražský hrad
13. 2.  Setkání v našem klubu při kávičce
20. 2.  Péče o zralou pleť s kosmetičkou  
           paní Benešovou
27. 2.  Setkání v našem klubu při kávičce
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 

Čas běží...
Náš klub seniorů uskutečnil svůj první výlet již 31.ledna 2013 a to ze 
Slivence do Chuchelské háje. Jsme v pořadí osmý klub městské části 
Prahy 13. Z toho plyne naše označení 813, což je, matematicky vyjád-
řeno, rovných 549 755 813 888. 

Náplní našeho klubu je především turistika, a proto jsme se roz-
hodli z tohoto závratného čísla ukrajovat kilometry. Za deset let 
máme v nohách 2 324 km. Před sebou toho tedy máme opravdu  
ještě hodně. 

Zatím jsme objevili 224 přírodních krás v blízkém i vzdálenějším 
okolí Prahy a poznali jsme 85 překvapivých a málo známých míst na-
šeho hlavního města. Vánice, sníh, mlha, déšť, vedro? Nevadí! Nikdy 
se nevzdáváme. Překážky překonáváme s hůlkami a vzájemnou po-
mocí. „Nehýbat se! Nemluvit! Sýýýr!“ Poslušně plníme příkaz Petra, 
aby se fotky povedly. 

A to ještě z každého výletu připravujeme ozvučené video. To si pro-
mítáme v klubovně vždy v úterý, kde ještě zbývá čas na výrobu růz-
ných drobnůstek pro radost. A naše odměna? Rozpohybované tělo, 
poznávání, objevování krásy v maličkostech, nevídaná překvapení. 

Jsme dobrá parta báječných kamarádů. A to vše s nemalým přispě-

ním naší neunavitelné, nezdolné, prostě správné vedoucí Věry Daň-
kové. Tak pevný krok do dalších kilometrů. Zdrávi došli.  Klub 813
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INZERCE

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

 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

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

 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 stropů. 
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 Nabízím zpracování kompletního jed. a podvoj. účta 
na svém programu, zastupování na úřadech, daň. optima-
lizaci pro menší společnost nebo pro IČO. Docházení  
do firmy je možné. Tel. 603 773 034.

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

 o Nabízíme instalatérské práce, stěhování, vyklízení 
nebytových i bytových prostor. Cena dle dohody.  
Tel. 608 692 972.

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

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

 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 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, šváby, potkany, diskrétně, profesionálně, rychle  
a levně. Volejte NONSTOP na tel. 770 639 602,  
e-mail: info@hornetzf.cz, www.hornetzf.cz.

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

 o PEDIKÚRA – i v pohodlí Vašeho domova,  
tel. 603 910 026. 

 o Prodlužování vlasů od 18 Kč, tel. 777 538 448.
 o Potřebujete poradit, pomoct, někam odvézt, přivézt? 

Tak zavolejte, jsme tu pro vás. Tel. 608 692 972.

 o Návrhy bytových interiérů – dispozice, výběr 
nábytku, zpracování 3D vizualizace, bytový textil –  
od návrhu po realizaci. Tel. 777 023 023,  
interiery@michaelakopecka.cz.

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

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

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

ŽALUZIE
• ROLETY
• SÍTĚ PROTI HMYZU
• RENOVACE DŘEVĚNÝCH OKEN
• SEŘÍZENÍ OKEN 
• VÝROBA - PRODEJ • MONTÁŽ - OPRAVY

777 208 491 • info@har.cz, www.har.cz

www.TVSERVIS.cz           Antény, STA, opravy TV
tel. 733 311 747

Stěhovací firma MM Karl s.r.o
stěhováni NONSTOP

Tel. 731 624 954, 774 890 908

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

 venkovní  vnitřní  řešíme ihned 
www.gato.cz, tel. 777 038 001
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Zastavte se u nás na pobočce, Po – Čt od 9.00 – 18.30 hodin.

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

BYTY

RŮZNÉ

Realitní služby,
jaké si přejete

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

 o Zkušený pedagog doučuje Ma a Fy na ZŠ.  
Docházím za žáky. Tel. 723 746 486. 

 o Sídlo v Praze pro OSVČ, s.r.o. od 149 Kč/měsíc. 
Tel. 728 991 247, IT: www.sidloprofirmupraha.cz.

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

 o Koupím CD a LP gramofonové desky. Přijedu.  
Tel. 721 442 860.

 o Sběratel koupí obrazy, vojenské věci, staré 
loutkové divadlo a jiné věci.  Tel. 604 433 420.

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

 o VÝUKA HUDBY U VÁS DOMA. Vyučované obory: 
KYTARA, ELEKTRICKÉ KLÁVESY, ZOBC. FLÉTNY, ZPĚV, 
KLARINET, HOBOJ. Výuka  probíhá individuální formou.  
INFORMACE: Martina Dvořáková, dipl. spec. e-mail: 
radostnahudba@seznam.cz. Tel. 602 646 628.

 o 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 Přijmu kadeřnici (ka) na živ. list. Tel. 728 995 661. 
 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 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.

ZAMĚSTNÁNÍ

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

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 

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

KADEŘN CTVÍ 
       STUD O  K  



Kateřina Etzlová
tel. 606 354 603

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

ÚKLIDOVÉ SLUŽBY
s 15 letou tradicí

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

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

s 20 letou tradicí

ANGLIČTINA  
on-line konverzace 

pro studenty i dospělé


45 minut 	 275 Kč  (2 osoby 195 Kč/os.)

60 minut 	 295 Kč  (2 osoby 235 Kč/os.)


Prosím, kontaktujte mne na:

Tel.: 704 350 342


e-mail:  johnny.english.cz@email.cz


PPRROODDÁÁMM  BBYYTT
3+1 88 m2

u metra Luka, anuita 0, ihned do OV

přímý majitel tel.: 603 147 616

VZPOMÍNÁME

 o Dne 15. února 2022 vzpomeneme již 17. smut- 
ného výročí odchodu paní Marcelky PFOBOVÉ  
z Velké Ohrady, milující a vzorné maminky Tomáš-
ka a Karolínky. Dotrpěla v manželství nad ránem  
po sv. Valentinu ve věku 33 let. Spí svůj  věčný sen 
na Chodovském hřbitově (urn. hrob č. 781), v našich 
srdcích však žije dál. Nikdy nezapomenou a za 
vzpomínku přátelům děkují Bílkovi, rodiče.

Sběratel koupí knihy a komiksy

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

Tel. 732 248 449  
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INZERCE

FŠECHNO PRO ZDRAVÍ

zdravá výživa
 

fitness

 
 

oční optikapraktický lékařlékárna

 
drogerie, 

biopotraviny

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!

23-01-04-inzerce-luziny-OC-187x129-01.indd   1 04.01.2023   12:10:36

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 ÚNORA 2023

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

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

  Privátní psychologická  
  a psychoterapeutická  
  ordinace

PhDr. Hana Jenčová
Tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5 

    www.jencova.cz
- individuální  terapie
 

Nově aktuálně: telefonické i osobní  
konzultace pro předem objednané klienty  

- viz přesné info na webu 

Rychlé objednací termíny včetně víkendů, 
dlouholetá praxe, přímá platba

(klienti VOZP mají péči hrazenou zdravotní 
pojišťovnou)

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

Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

Zaměstnání

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

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

montáž těsnění, lamelové dveře 
čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 

Atestované bezpečnostní dveře  
Opravy a seřízení plastových a dřevěných oken

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

 

Kontakt: Luboš Pánek, provozní
tel. 723 703 611

info@penzionkozel.cz

Privátní psychologická 
a psychoterapeutická
ordinace

PhDr. Hana Jenčová
tel. 602 805 633

Mukařovského 1986, Praha 5

– individuální, 
párová terapie

– hypnóza
– sportovní 

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

www.jencova.cz

PRONAJMU ve
v  e  

Mateřská škola Balónek, 
Klausova 2188, Praha 13, 

přijme na plný úvazek

 učitelku 
 uklízečku 

Nástup od 1. září 2016.
Bližší informace získáte na 

telefonním čísle 732 150 132.

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

Bližší informace na tel. 603 728 140.
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Sobota 7. 1. – neděle 26. 2. 
Aqua aerobik v Juklíku 
Baby Club Juklík, U Jezera 2031, Praha 5 
Lekce aqua aerobiku pod dozorem zkušené instruktorky si 
můžete vyzkoušet v Baby Clubu Juklík v Praze 5, kde na-
jdete komorní prostředí a příjemný bazén s teplou vodou. 
Cvičení ve vodě je čím dál oblíbenější i v zimních měsících, 
protože se s ním dostanete rychle do kondice. Je náročnější 
než cvičení na suchu, nepřetěžují se jím klouby a posiluje 
kardiovaskulární systém. Jeho velkou výhodou je i to, že si 
při něm krásně promasírujete celé tělo a rychle odbouráte 
případný stres. V Baby Clubu Juklík v Praze 13 si můžete při-
jít vyzkoušet aqua aerobik ve všední dny v pondělí (19.30 – 
20.30) a ve středu (18.30–19.30, 19.30–20.30), a ačkoliv se 
jedná už o rozběhlé kurzy, nastoupit můžete i v jejich prů-
běhu. Pokud si chcete zpříjemnit neděli a hezky se  
nastartovat na nadcházející týden, můžete se sem vydat  
na večerní lekci od 19.00 do 20.00 hodin 29. ledna  
a 19. a 26. února. Kontakt: e-mail: akce@juklik.cz,  
tel. 251 610 441, více na www.juklik.cz.

Středy 1., 8., 15., 22. 2. • 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, dobrovolníci  
z Nové školy ti pomůžou. 
Vstup na akce je volný. Změna programu vyhrazena.

Středy 1., 15. 2. a 1. 3. • 16.00 – 18.30
Deskohrátky 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Děti, přijďte si zahrát deskové hry do pobočky Stodůlky.  
Co vás čeká? Široký výběr her, které si mohou zahrát jak 
úplní začátečníci, tak pokročilí. Můžete přinést i svoji oblí-
benou deskovou hru a tu nás naučit. Scházíme se jednou  
za čtrnáct dní ve středu od 16.00 do 18.30 hodin.  
Nenuďte se a přijďte si zahrát.  
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středy 1., 8., 15., 22. 2. a 1. 3. • 16.00 – 18.30
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Srdečně zveme na hru scrabble do naší pobočky. Vítáme za-
čátečníky i pokročilé. Přijďte se pobavit a zároveň procvičit 
mozek. Kromě scrabble si můžete zahrát i další deskové hry. 
Scházíme se každou středu od 16.00 do 18.30 hodin. Vstup 
volný. Změna programu vyhrazena.

Čtvrtky 2., 9., 16., 23. 2. • 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 (Proxima sociale, o.p.s.). Vstup na akce  
je volný. Změna programu vyhrazena.

Úterky 7., 14., 21., 28. 2. • 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 na akce je volný. Změna programu vyhra-
zena.

Úterky 7., 14., 21., 28. 2. • 17.00 – 18.30
Jógová terapie – společné sdílení 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Pobočka Lužiny si Vás dovoluje pozvat na pravidelná setká-
vání zaměřená na uvolnění těla a mysli pomocí relaxace, 
dechových cvičení, jógových pozic a společného sdílení  
v bezpečném prostředí. Na sebe/s sebou si prosím vezměte 
pohodlné oblečení a vlastní jógamatku (nejsme schopni  
ji poskytnout na místě), případně lehkou deku na přikrytí. 
Nemusíte se ničeho bát, nejedná se o náročné cvičení, smy-
slem je společné setkání, poznání sebe sama, jemné naciťo-
vání a ladění vnitřní energie pomocí jednoduchých technik. 
Těšit se na Vás v „akváriu“ bude naše dobrovolnice Lena. 
Vstup na akce je volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 8. 2. • 16.00 – 17.00  
a pátek 10. 2. • 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 Lali cvičí jógu. Doporučujeme registrovat  
se předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz,  
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny.  
Vstup na akce je volný. Změna programu vyhrazena.

Čtvrtek 9. 2. • 8.00 – 16.00
Den otevřených dveří ve FZŠ Mezi Školami 
Mezi Školami 2322, Praha 5  
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří. Mezi 8.00  
až 11.00 si můžete prohlédnout prostory školy, třídy,  
tělocvičny, odborné pracovny a můžete nahlédnout  
do jednotlivých vyučovacích hodin. Další podrobný  
program najdete na webu školy – www.fzsmeziskolami.cz.

Čtvrtek 9. 2. • 10.30 – 17.00
Den otevřených dveří ve ScioŠkole 
ScioŠkola, Prusíkova 16, Velká Ohrada 
Přijďte se seznámit s dětmi, s rodiči i s našimi průvodci.  
Můžete přijít kdykoli mezi 10.30 - 17.00. Přijímáme do  
1. až 5. třídy Čeká vás občerstvení, zábava pro děti a spousta 
informací o naší škole. Více na www.praha13.scioskola.cz 
a FB školy.

Čtvrtky 9. a 23. 2.; 9. , 23., 30. 3. • 16.00
Dílničky pro budoucí prvňáčky 
FZŠ Mezi Školami, Mezi Školami 2322  
Budoucí prvňáčci si u nás v rámci přípravných dílniček  
vyzkouší roli žáka a formou didaktických her přiměřených 
věku vyřeší zajímavé úkoly z matematiky a jazykové  
výchovy, nakreslí si obrázek a možná si odnesou i svoji  
první jedničku. 
Pro rodiče jsou připraveny informační besedy a workshopy, 
kde se blíže seznámí s metodami práce učitelů v naší škole. 
Bližší informace na tel. 251 613 247, 730 826 141 nebo  
na webu školy www.fzsmeziskolami.cz.

Sobota 11. 2. • 10.00
Pohádkové dopoledne – O zlatých sušenkách 
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Praha 5 – Nové Butovice  
O zlatých sušenkách – na motivy pohádky Boženy Němcové  
– hraje soubor Divadla Glans, začátek představení 10.00, 
jednotné vstupné 100 Kč (pokladna je otevřena hodinu  
před začátkem představení). Více na www.divadloglans.cz.

Středa 15. 2. • 16.00 – 18.30
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Pravidelné setkání, kde můžete nabrat inspiraci, naučit se 
základy, ale také si navzájem dát tipy na nejrůznější tech-
niky a vzory. Vstup na akce je volný. Změna programu  
vyhrazena.

Středa 15. 2.  
Den otevřených dveří ZŠ Klausova 
Klausova 2450/2, Praha 5 - Stodůlky 
Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří. Dopoledne  
od 10.00 a odpoledne od 14.00. Více na www.klausovazs.cz.

Sobota 18. 2.    
Kolo, kolo mlejnský  
Start od metra Zličín 
Srdečně zveme všechny na pochod Kolo, kolo mlejnský. 
Startuje se od metra Zličín mezi 8.00 až 11.00. Můžete si vy-
brat ze tří tras. Všechny trasy jsou vedeny záměrně na histo-
rické místo ke kostelu Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře, 
protože je tento pochod součást oslav 300. výročí úmrtí vý-
znamného stavitele Jana Blažeje Santiniho, který zemřel  
6. prosince 1723 v Praze. Doprovodný program pochodu  
v areálu kostela - komentované prohlídky, příležitostné  
razítko... V cíli, který bude v restauraci v KD Mlejn mezi 
11.30 až 18.00 hod., na vás pak čeká diplom a další. Můžete 
plnit podmínky TTO Santini, cestou je možné ulovit několik 
kešek a od 16.00 do 17.00 proběhne Geocachongový event. 
Už se na vás na všechny těšíme. Akci pořádá KČT, odbor 
Praha-Karlov, oddíl TurBan.

Středa 22. 2. • 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. Vstup 
na akce je volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 22. 2. • 18.00 
Beseda s Ondřejem Štefflem  
ScioŠkola, Prusíkova 16, Velká Ohrada  
Beseda se zakladatelem Scioškol Ondřejem Štefflem. Učíme, 
jak vzít zodpovědnost za svou budoucnost do vlastních 
rukou. Společně s dětmi tvoříme školu, která připravuje  
na budoucí výzvy. Pomáháme poznat vlastní silné i slabé 
stránky. Vedeme děti k zodpovědnosti za svá rozhodnutí, 
své vzdělávání i za okolní svět. Usilujeme o to, aby se u nás 
všichni cítili dobře. Přijďte se zeptat, na vše, co vás zajímá. 
Více na www.praha13.scioskola.cz a FB školy.

KALENDÁŘ AKCÍ
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KALENDÁŘ AKCÍ

Čtvrtek 23. 2.  
Den otevřených dveří ZŠ Mládí 
ZŠ Mládí, Mládí 135, Praha 13  
Dopoledne od 8.45 do 9.40 můžete zhlédnout výuku  
v některé třídě. Odpoledne od 16.00 do 18.00 bude možné 
prohlédnout si prostory školy, pohovořit s učiteli, žáky i ve-
dením školy. Beseda s vedením školy proběhne od 16.45. 
Pro děti budou v hale školy připravené soutěže.  
Více informací na  www.zsmladi.cz. 

Sobota 25. 2. • 14.00 
Mezinárodní den průvodců 
Sraz na náměstí Míru před kostelem sv. Ludmily 
Asociace průvodců ČR zve širokou veřejnost na tradiční bez-
platné prohlídky Prahy u příležitosti Mezinárodního dne 
průvodců. Sraz účastníků je na náměstí Míru před kostelem 
sv. Ludmily. Na prohlídky se není třeba předem hlásit.  
Letošní trasy povedou po Vinohradech. Je jich několik 
včetně jedné prohlídky pro rodiny s dětmi.  
Více na www.asociacepruvodcu.cz.

Sobota 4. 3. • 9.00 – 13.00
Jarní bazar dětského oblečení 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 1292/8 
Římskokatolická farnost Stodůlky Vás zve na Jarní bazar 
dětského oblečení. Přihlašování k prodeji od 9. února  
od 18 hodin. Bližší informace - Facebook: Bazar Komunitní 
centrum sv. Prokopa nebo web: kcbazar.webnode.cz. 

Sobota 4. 3. • 10.00 
Pohádkové dopoledne – Za kůzlátky do pohádky 
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186, Praha 5 – Nové Butovice  
Za kůzlátky do pohádky – hraje soubor Divadla Glans,  
začátek představení 10.00, jednotné vstupné 100 Kč  
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Bližší informace najdete na www.divadloglans.cz.

Sobota 4. 3. • 14.00 
Dětský karneval 
Spolkový dům, K Vidouli 727 
Srdečně vás zve Klub seniorů staré Stodůlky. Čeká vás 
spousta zábavy, bohatá tombola a různá překvapení. 
Vstupné dobrovolné.

 
OC LUŽINY 
Archeologická 2256/1, Lužiny

Neděle 5., 12., 19., 26. 2. • 11.00 
Divadélka pro děti 
  5. 2.    Myška Eliška - Stopy ve sněhu 
12. 2.   Divadlo Rolnička - Zimní dračí pohádka 
19. 2.   Liduščino divadlo - Zpívánkový kabaret 
26. 2.   Nezávislé divadlo - Karneval 
 
Úterý 7. – pondělí 13. 2. 
Valentýn – pošli nejzábavnější foto 
Udělejte si zamilovaný snímek v prostorech OC Lužiny.  
Vybereme tři nejzábavnější fotografie zamilovaného páru,  
které vyhrají poukaz na slevu do zlatnictví AMETYST  
a květinu od květinářství U Květinářky.

Čtvrtek 16. – úterý 28. 2.
Masopust – výstava škol Prahy 13  
Od 16.2.2023 můžete v našem obchodním centru najít  
díla žáků 6. tříd ze základních škol Prahy 13 v rámci výstavy 
Masopust. Výstava bude instalována v 1. patře OC Lužiny. 
Dílu, které se Vám nejvíce líbí, můžete dát svůj hlas a zařadit 
ho tak do soutěže o hlavní cenu. Hlasováním se automaticky 
zapojíte do soutěže o poukázku v hodnotě 1000 Kč do ALZA. 

Více na www.ocluziny.cz, facebook: OC Luziny.

BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je v únoru 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 8. 1. – neděle 25. 12. • 13.00 – 15.00 
Nedělní sklep – komentované prohlídky expozicí  
výroby vína 
Komentované prohlídky vinice a sklepa s malou degustací 
na závěr. Nakoukněte, kde zpracováváme naše hrozny  
a ochutnejte vína kompletně vyrobená v botanické zahradě. 
Sraz a začátek prohlídky u pokladny Kovárna v ulici Trojská. 
Zastávka autobusu 112 "Kovárna".

Pátek 20. 1. – neděle 26. 3.
Panelová fotografická výstava – Jak krmit ptáky? 
Krmit či nekrmit? To je, oč tu běží. Na tuto problematiku 
existuje celá řada názorů. My se zde v naší zahradě vždy  
kloníme k názoru, že je dobré a někdy i nutné ptáky  
vhodným způsobem přikrmovat.  
Panelová fotografická výstava ptáků a ptačích krmítek 
je plná užitečných informací! K vidění v prostorách venkovní 
Ornamentální zahrady.

Čtvrtek 9. 2. – čtvrtek 6. 4. • 17.30 
Přednáškový cyklus nejen o botanice se zajímavými 
osobnostmi Každý čtvrtek živě i on-line 
Také v roce 2023 nepřijdete o oblíbený cyklus přednášek  
napříč botanickými tématy. Připraven je pro vás opravdu 
pestrý obsah, který zaujme nejen vášnivé botaniky,  
ale i nepolíbené laiky, kteří rádi objevují.  
Celý cyklus se ponese v duchu Asie a přednášet vám budou 
opravdu zajímaví hosté i odborníci z řad naší zahrady. 
 
  9. 2. Petr Hanzelka - Za stepní květenou Kyrgyzstánu 
16. 2. Jaroslav Škopek - Létají naši ptáci do Asie? 

23. 2. Pavel Sekerka, Iveta Bulánková, Tomáš Jelínek - 
            Podzim v Koreji 
  2. 3. Ferdinand Leffler - Jak mohu svou zahradou pomáhat 
           planetě

Do soboty 25. 3.  
Džungle, která nespí 
Komentované prohlídky skleníkem Fata Morgana po se-
tmění. Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte  
tropický skleník Fata Morgana jinak. Zveme vás na dobro-
družnou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab.  
Naši průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami  
i nížinami, při kterém se vám bude tajit dech. Každá pro-
hlídka trvá přibližně jednu hodinu a je určena především 
pro dospělé a starší děti. Večerní provázení skleníkem Fata 
Morgana je třeba rezervovat dopředu. 
 
Více informací o všech akcích a novinkách najdete  
na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Čtvrtek 26. 1. – neděle 5. 3.
Výstava – Sportovní fotografie 2022 
Klub sportovních novinářů se vrací k tradici a představuje 
nejlepší sportovní fotografie svých členů. Součástí výstavy 
je také přehlídka vítězných fotografií z první dekády soutěže  
a kolekce sportovních fotografií Jiřího Pekárka.

Milí přátelé fotografie, s radostí Vám oznamujeme, že přihla-
šování do nového ročníku soutěže Czech Nature Photo 2023  
je v plném proudu! Využijte této jedinečné fotografické  
příležitosti a přihlaste své snímky do 12. 2.  
Přihlášku a podrobné informace o soutěži včetně pravidel  
najdete na našem webu: https://www.czechphoto.org/ 
cnp/prihlaska/. Budeme se těšit na Vaše fotografie. 
 
Kontakty a další informace na www.czechphoto.org.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 3. 2.  
Pololetní prázdniny, Stodůlecká hvězdná noc

Sobota 18. 2.  
Rodina v akci: Skládejte střípky mozaiky vašeho  
rodinného dne 
Program pro děti: 
VědaZ: 9.30-12.30, Pokusy - pro děti 7-12 let 
Herní sobota: 13.00-15.00, pro děti od 8 let  
 
Program pro děti a rodiče: 
Smyslové hry: 8.30-9.30, Senzorické krabice (3-99 let) 
Herní sobota: 9.30-11.30, pro rodiče s dětmi (5-99 let),  
Keramika: 10.00-12.00 a 13.00-15.00, Tác s obtisknutou  
krajkou (3-99 let), samostatně děti od 10 let 
Kreativní tvoření: 13.00 - 15.00, Mozaika (6-99 let) 
 
Program pro rodiče: 
Kreativní tvoření: 10.00-12.00, Mozaika - pouze dospělý 
účastník (18-99 let) 
Ladění se na sebe samu: 10.00-12.00, Harmonické cvi-
čení pro ženy (18-99 let)  
Smyslové hry: 13.30-15.00, Senzorické krabice - výroba -   
dospělý účastník (18-99)
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Pondělí 27. 2. • 19.00 – 21.00
Přednáška klubu RaDka: Partnerská komunikace 
Ženy občas mluví jiným jazykem než muži! Zní Vám tato 
věta povědomě? Znáte ten pocit, kdy něco říkáte partne-
rovi, ale on vám vůbec nerozumí? A někdy je to přesně na-
opak? Budeme si povídat o tom, jak najít při péči o děti čas 
zase trochu sami na sebe, ale i o tom, jak si ten společný čas 
hezky užít. Probereme témata, která se v partnerském 
vztahu objevují a budou pro vás přínosem. Přijďte si k nám 
na chvilku vydechnout a načerpat inspiraci. Těšíme se na 
vás! Seminář vede psychoterapeutka Eva Králová a je 
vhodný pro všechny, kteří se chtějí o tomto tématu dozvě-
dět co nejvíc. Odborné setkání pro vás realizujeme v rámci 
Operačního programu Jan Amos Komenský ŠABLONY PRO MŠ 
A ZŠ I pro Dům dětí a mládeže Stodůlky a je financováno 
MŠMT ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I. Vstup je proto volný, ale vaše 
přihláška závazná a kapacita omezena.  
 
Více informací na www.ddmstodulky.cz a Facebooku.

RODINNÉ CENTRUM  
RYBIČKY                 
Třináctka - křesťanské centrum Luka,  
Mukařovského 1986
 
Herna je otevřena po-čt 9.00-12.00. Běžné vstupné je 90 Kč 
pro rodinu na dopoledne. 

Pondělky a úterky - Tématem měsíce jsou pohádky -  
říkanky, vyrábění, zpívání, tanečky, divadélka.... 
Během dopoledne navíc: 
  6. a 7. 2. Karnevalové hrátky  
21. 2. v 10.30 - zamyšlení kazatele Davida Nováka na téma 
Jak čelit stresu

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

 Čtvrtky - 9.30 hod. - angličtina pro děti s Katarínkou 
10.30 hod. - výtvarné tvoření pro děti

Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Pondělky 6., 13., 20., 27. 2. • 19.00 
Zdravotní cvičení 
Sál Komunitního centra sv. Prokopa  
Zveme Vás na cvičení zacílené ke správnému držení těla.  
Uvolníme ztuhlé svaly a klouby, posílíme oslabené partie.  
Postupně se zbavíme celoživotně fixovaných chybných pohy-
bových návyků, dáme tělo do pořádku. Zapojíme též i mozek. 
Cvičíme pondělky od 19 hodin (v březnu od 20 hodin).  
Cena 160 Kč/ lekce, zvýhodněné permanentky. Více informací 
a přihlášky na e-mailu: zdravotni.cviceni@gmail.com,  
Martina Kružíková, tel. 606 434 988.

Středa 8. 2. • 10.00 
Kurz Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Setkání na téma: Ad gentes. Dekret o misijní činnosti církve. 
Jaké je poslání Nejsvětější Trojice a jaké je poslání církve?  
Co spadá pod misijní činnost církve? Jakým způsobem mů-
žeme dávat svědectví víry? Jak spolu souvisí evangelizace  
a konverze? Co je to katechumenát? Jakým způsobem  
se tvoří křesťanské společenství a jaké jsou jeho složky? 

Sobota 11. 2. • 9.30 
Svátost nemocných 
Kostel sv. Prokopa 
V den památky Panny Marie Lurdské zveme do kostela  
sv. Prokopa. Od 9.30 je možnost zpovědi, od 10.00 mše  
se svátostí pomazání nemocných. K přijetí této svátosti  
jsou zváni ti, kdo jsou vážně nemocí nebo zesláblí stářím.  
Není nutné se předem hlásit. Farní charita ráda zajistí 
odvoz! 

Pondělí 13. 2. • 19.00 
Bohoslužba slova za ty, kdo mají pocit, že zklamali 
Kostel sv. Jakuba Staršího 
Co když člověk z nějakého důvodu nedostojí tomu, co od 
sebe očekával? A co když se kvůli tomu cítí odsouzen? 
Přijďte neodsoudit sebe ani druhé. Bohoslužba slova s pros-
bou o požehnání pro ty, kteří mají pocit, že zklamali sebe 
nebo okolí.  
Za rozvedené, bývalé kněze, za neúspěšné, za chybující.  
Uzpůsobeno i pro ty, kteří třeba ještě nikdy v kostele nebyli. 

Středa 15. 2. • 10.00 
Kurz Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Téma setkání: Ad gentes. Dekret o misijní činnosti církve.  
Co jsou to místní církve a jaká je v nich evangelizační  
činnost? Co to je misionářské povolání? Jaké je poslání  
misionářů?  
Je misijní činnost církve nějak organizovaná nebo náhodná? 
Misijní činnost se týká jen lidí v dálce na misijích? 

Sobota 4. 3. • 9.00 – 13.00 
Jarní bazar dětského oblečení 
Komunitní centrum sv. Prokopa 
Bližší informace - Facebook: Bazar Komunitní centrum  
sv. Prokopa nebo web: kcbazar.webnode.cz.  
 
Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

TŘINÁCTKA –  
KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka 
metra Luka) 
 
Úterky 14. a 28. 2., 14. a 28. 3. • 19.00 – 21.00 
Večery "Objevujeme křesťanství" pokračují 
V Církvi bratrské Třináctka se budou konat další diskusní večery 

o křesťanství a o Bohu.Témata promluv připravovaná kazateli  
a dalšími přednášejícími na sebe nenavazují, dá se přijít kdyko-
liv a do diskusí o tématech např. Odpuštění, Utrpení kolem nás, 
Pravá láska se zapojit nebo jen poslouchat. Kvůli přípravě sálu  
i občerstvení, abychom znali počet hostů daný večer, se, pro-
sím, včas ozvěte na alfa13ka@gmail.com.

Středa 15. 2. • 19.00 – 20.00  
a sobota 18. 2. • 10.00 –13.00 
Webinář a Den otevřených dveří ve Škole Celým srdcem  
Radouňova 1, Praha-Řeporyje 
V čem jsme jiní než ostatní školy? Proč naši žáci a učitelé  
chodí na přestávku do přírody, rádi vyrábějí, dávají si výzvy, 
vzájemně se oceňují a učí se dosahovat svých cílů? 
To vše a mnoho dalšího zodpovíme na našich webinářích  
a dnech otevřených dveří. 
Škola Celým srdcem je komunitní škola, která všestranně  
rozvíjí osobnost dítěte prostřednictvím zdravého společen-
ství, výuky v souvislostech a křesťanského prostředí.  
Pro školní rok 2023/24 přijímá žáky do 1.–8. třídy.  
Na webináře a dny otevřených dveří se registrujte  
na www.celymsrdcem.cz.

Neděle 26. 2. • 18.00  
Večery na Třináctce: Vaše dítě a internet   
Srdečně zveme na další ze série přednášek, které probíhají  
v našem křesťanském centru, Mukařovského 1986. Hostem  
je Petr Kadlec, lektor etických dílen na školách pod nadací  
Mezinárodní potřeby. 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 • 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.
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ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V únoru je otevírací doba od 9.00 do 16.00. Pokladny 
zavírají půl hodiny před koncem otevírací doby.
 
Komentovaná krmení a setkání – probíhají víkendy  
a svátky. Navštivte zvířata tehdy, kdy jsou nejaktivnější,  
a odhalte zajímavosti z jejich života. Setkání s oblíbenými 
zvířaty doplněná poutavým vyprávěním se konají po celý 
den. Venkovní program probíhá jen za hezkého počasí.

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

Pátek 3. 2.  
Pololetní prázdniny v zoo 
Zažijte prázdniny v zoo! Pro malé návštěvníky bude připra-
vena zábavná kvízová stezka a drobné odměny. Po celý den 
budou probíhat také oblíbená komentovaná krmení a se-
kání. Podrobný program na www.zoopraha.cz.

Pátek 3. 2.  
Zooškola pro děti ve věku 8-11 let na téma Hmyz a jiní 
bezobratlí 
Zjistěte, proč je hmyz nepostradatelný pro funkční ekosystém 
a seznamte se s některými bezobratlými na vlastní kůži.

Sobota 4. 2.  
Zooškola pro děti ve věku 12-15 let na téma Hmyz  
a jiní bezobratlí 
Zjistěte, proč je hmyz nepostradatelný pro funkční ekosystém 
a seznamte se s některými bezobratlými na vlastní kůži.

Neděle 5. 2.  
Den chovatelů želv 
Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna a setkání  

s želvími chovanci. Přednášky budou primárně zaměřeny  
na rozmnožení želv ve druhé generaci a chovu velkých ost-
rovních želv. Doprovodný program se bude týkat zajíma-
vostí o životě želv. Dozvíte se například, kolik štítků má 
želva na krunýři a jak jsou zde rozmístěné nebo jak hluboko 
se dokáže potopit mořská želva.

Neděle 5., 12., 19., 26. 2.
Zvířata vzdělávají
Poznejte práci vzdělávacích pracovníků v zoo a seznamte  
s živočichy ze zájmových chovů. Program v Gočárových  
domech začíná každou celou hodinu od 10 hodin. Poslední 
prohlídka začíná v 15 hodin.

Pondělí 6. – pátek 10. 2. 
Jarní příměstské tábory 
Pět dní nabitých zážitky a poznáním. Účastníci táborů zís-
kají mnoho informací ze zoologie, chovatelství, ochrany pří-
rody či ekologie. Prakticky si vyzkouší práci krmivářů, 
chovatelů, nebo se dozví, jak je důležité starat se o pohodlí 
a životní úroveň zvířat chovaných v zoo. Nebudou chybět  
tematické a pohybové hry, ani kreativní aktivity...

Sobota 11. 2.  
Zooškola pro dospělé na téma Zbavte se fobií 
Mnoho z nás trpí v dospělosti iracionálním strachem z ně-
kterých zvířat – např. hadů či pavouků. Je vědecky doká-
zané, že fobie jsou z velké části naučené a lze jejich 
prožívání zmírnit. Zkušení lektoři vás seznámí s obávanými 
tvory, vysvětlováním a postupným seznamováním se po-
kusí nahradit negativní pocity pozitivní zkušeností.

Sobota 11. – neděle 12. 2.  
Valentýnský víkend v Zoo Praha 
Během speciálních komentovaných krmení a setkání zjistíte, 
která zvířata žijí v trvalých párech a která naopak utvářejí 
jiné sociální a reprodukční systémy. Dozvíte se, jak vypadají 
jejich námluvy a kdo se stará o potomstvo. Pozorní poslu-
chačí dostanou drobné odměny. Více na www.zoopraha.cz.

Čtvrtek 16. 2. 
Zooškola pro děti ve věku 8-11 let na téma  
Krmení je věda 
Dozvíte se, čím vším se mohou zvířata v zoo krmit  
a jak nesnadné je vyhovět potravním specialistům.

Pátek 17. 2.   
Zooškola pro děti ve věku 12-15 let na téma  
Krmení je věda 
Dozvíte se, čím vším se mohou zvířata v zoo krmit  
a jak nesnadné je vyhovět potravním specialistům.

Sobota 18. 2.  
Světový den luskounů – World Pangolin Day 
Seznamte se s luskouny! Zjistěte, kde se vyskytují, jakým  
způsobem žijí, čím se živí a především jakému ohrožení  
v přírodě čelí a co Zoo Praha podniká na poli jejich ochrany. 
Podrobný program na www.zoopraha.cz.  
Program bude realizován s ohledem na aktuální situaci.

Neděle 19. 2. • 13.00 
Koncert studentů HAMU v Rezervaci Dja 
Koncert pojatý jako site-specific hudební vystoupení s akus-
tickými nástroji. 60 minutový blok hudby, zvuk hudebníků 
bude přenášen do reproduktorového systému pavilonu  
a míchán se zvuky deštného pralesa, návštěvníci vše uslyší 
jako ve 3D polokouli.

Sobota 25. 2. • 10.00 – 16.00 
Oslava Mezinárodního dne ledních medvědů 
Oslava u ledních medvědů spojená s předáním enrichmen-
tového prvku. Podrobný program na www.zoopraha.cz.

Sobota 25. 2.  
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků 
Workshop ve Vzdělávacím centru pod vedením specialistky 
na pohodu zvířat a enrichment Markéty Lavické pro předem 
přihlášené návštěvníky.

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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 Dalším z 20 pražských NEJ, které si v le-
tošním roce představíme je nejdelší ná-
městí. Jedná se o Václavské náměstí, které 
je 750 metrů dlouhé a ...TAJENKA. Sou-
časný název se používá až od roku 1848. 
Velkolepě koncipované náměstí vzniklo 
při založení Nového Města Karlem IV.  
roku 1348. Na horním konci stávala  
Koňská brána, která byla ale zbořena spolu s pražskými hradbami roku 1875.  
„Václavák“, jak se mu hovorově říká, byl svědkem mnoha významných historických 
událostí. Je to také tradiční místo pro oslavy, demonstrace a jiná masová setkání.  
Tři výherci se mohou těšit na hodnotné ceny.

Lednová tajenka: NEJROZSÁHLEJŠÍ HRADNÍ KOMPLEX 
Výherci: Jiří Mikula, Stodůlky; Tomáš Brázda, Řeporyje;   
Petr Jakubec, Stodůlky     Připravila Petra Fořtová

Křížovka pro děti:  Tentokrát pro vás máme připravenu jednu zimní pranostiku.  
V únoru když skřivan zpívá, ...TAJENKA.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. února 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 ledna:  
Křížovka – Kašpar, Melichar, Baltazar

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Alžběta Pekárková, Lužiny 
v hodnotě 340 Kč – Kristýnka Veselá, Lužiny

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Adam Tůna, Stodůlky 
Dominik Gregora, Lužiny
Andrea a Ignác Vránovi, Praha 5

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Naďa Havířová, Nové Butovice
Tereza Majerová, Velká Ohrada
Tomáš Vejr, Praha 5

Soutěžní otázky na únor:
1) Kde se konalo Mistrovství světa ve sportovním aerobiku a fitness týmech?
2) Kdo je označován za Krále valčíků? 
3) Kdy se bude konat tradiční Dětský karneval?

Správné odpovědi na lednové otázky:
1) Suosedské Koledování se konalo v neděli 4. prosince 2022.
2) Florbalový klub Panthers Praha oslaví své 30. výročí.
3) V ZŠ Mládí vystoupila skupina Mirai. 
 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají: 

Tomáš Vyskočil, Stodůlky; Eva Abou Kharmová, Praha 5 

KŘÍŽOVKA    ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ    

Připravila Petra Fořtová

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

Koněvova 1107/54
130 00, Praha 3

POSTAVÍME VÁM PLYNOVOU KOTELNU
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


