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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 13 NA SVÉM USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ 
DNE 19. 10. 2022 MJ. 

schválilo
rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2023 

zvolilo
předsedy, místopředsedy a tajemníky výborů ZMČ Praha 13 zřízených pro volební  
období 2022 - 2026 

předsedkyní výboru majetkového Yvetu Kvapilovou,  
místopředsedkyní Ludmilu Tichou, tajemnicí Martinu Schürrer

předsedkyní výboru sociálního Petru Dymlovou,  
místopředsedkyní Miladu Staňkovou, tajemnicí Blanku Vildovou

předsedou výboru pro místní Agendu 21 Víta Bobysuda,  
místopředsedkyní Yvetu Kvapilovou, tajemnicí Hanu Zelenkovou

předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost Josefa Zobala,  
místopředsedou Petra Prause, tajemnicí Lucii Meuerovou

předsedou výboru pro evropské fondy a informatiku Vojtěcha Provazníka, 
místopředsedou Josefa Zobala, tajemníkem Martina Šmída

předsedou výboru pro výchovu a vzdělávání Petra Prause,  
místopředsedou Víta Bobysuda, tajemníkem Jana Šafira

předsedkyní výboru pro životní prostředí Ludmilu Tichou,  
místopředsedou Pavla Prokeše, tajemnicí Janu Gilíkovou

zvolilo
Kontrolní výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026:
předsedou Tomáše Murňáka, místopředsedou Michala Drábka,  
členem Vojtěcha Provazníka, členem Petra Prause, členkou Ludmilu Tichou, 
tajemníkem Martina Šmída

zvolilo
Finanční výbor ZMČ Praha 13 pro volební období 2022 - 2026:
předsedou Zbyňka Pastrňáka, místopředsedou Michala Drábka,  
členem Víta Bobsuda, členkou Kateřinu Helikarovou, členem Václava Mucalu, 
tajemníkem výboru finančního Jaroslava Mareše
                                    Zpracovala Helena Šlitrová

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

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY

Bruslení pro veřejnost
Školní zimní stadion Bronzová zahájí po jarní a letní odmlce znovu zimní sezonu. 
Bruslení pro veřejnost předpokládáme od čtvrtka 17. listopadu (v závislosti  
na příznivých meteorologických a popř. epidemiologických podmínkách):  
aktuální informace sledujte prosím na webových stránkách městské části  
(https://www.praha13.cz/Skolni-zimni-stadion-Bronzova).  

Provozní doba zůstává stejná, jako tomu bylo v minulých letech.
Pondělí – pátek: 14.30 – 16.30, 17.00 – 19.00
Sobota – neděle: 9.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, 16.00 – 19.00 
Vstupné pro dospělé
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 65 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 65 Kč 
Vstupné děti 6 – 15 let a senioři 65+
dvouhodinový blok (pondělí – pátek) – 35 Kč   
tříhodinový blok (sobota a neděle) – 35 Kč 
Děti do 6 let mají vstup zdarma 
Brusle nepůjčujeme, ale jejich broušení můžeme nabídnout i v této bruslařské  
sezoně a to denně 17.00 – 18.00. Cena je 70 Kč za 1 pár bruslí. 
Upozorňujeme, že parkovací místa pod ledovou plochou byla pronajata rezidentům  
a nemohou tedy být využívána návštěvníky zimního stadionu. 
Na stadionu jsou umístěny automaty na kávu, čaj a cukrovinky.  
V pátek, sobotu a v neděli bude k dispozici také stánek s občerstvením. 
                    Vojtěch Koutek, správce stadionu

Poslední letošní farmářské trhy se pomalu blíží
Letošní farmářské trhy, které se konají každé pondělí na Slunečním náměstí v Nových 
Butovicích, se pomalu blíží do finále. V pondělí 5. prosince od 8.00 do 18.00 budete 
mít poslední možnost nakoupit tradiční farmářské zboží, čerstvou zeleninu, ovoce,  
pečivo z domácích pekáren, květiny a další. Farmářské trhy pak budou znovu  
k dispozici na jaře 2023.            -red- 

Pravidelná podzimní údržba a uzavírka hlavní ranveje 
Na Letišti Václava Havla Praha dojde k uzavření hlavní ranveje 06/24 z důvodu  
pravidelné podzimní údržby, a to po dobu maximálně 5 dnů v termínu od 31. 10.  
do 11. 11., vždy pouze v denních hodinách od 08.00 do 16.00 hodin. Přesný termín 
bude stanoven na základě aktuálních povětrnostních podmínek, které umožní  
efektivně využít dobu uzávěry, tedy nebude mlha, nízké teploty nebo špatný vítr.  
Nezbytné práce zahrnují odgumování, opravu dilatačních spár a obnovu značení. 
Po dobu uzávěry převezme veškerý letecký provoz vedlejší ranvej 12/30. S ohledem 
na hustě osídlené oblasti Prahy a Kladenska, které negativně ovlivňuje právě provoz 
na vedlejší dráze, proběhne údržba pouze v denních hodinách a v noci se bude opět 
létat na hlavní dráhu 06/24. Směr provozu (odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý 
na aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr  
je ale přistání od Prahy a vzlet na Kladno. 
Pravidelnou údržbu dráhového systému je nutné, zejména s ohledem na provozní 
bezpečnost, provádět dvakrát rodně, vždy na jaře a na podzim. Údržby drah trvají 
vždy jen nezbytně krátkou/dlouhou dobu nutnou pro zvládnutí kvalitní údržby  
a uskutečňují se za plného provozu letiště.  Hana van der Hoeven, Letiště Praha, a.s. 

Komplexní údržba komunikací
Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými dopravními znač-
kami, které budou vždy osazeny sedm dnů před zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, 
že tam, kde to situace umožňuje (zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny 
přenosné dopravní značky IZ 8a, 8b „Zóna s dopravním omezením“, které vymezují 
rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou umístěnou na začátku  
dotčeného úseku (IZ8a-B28) a stejně tak jediná značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek 
ukončuje. Pokud řidiči nebudou v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní 
značky používané při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou  
jejich vozidla odtažena. Vozovky se uklízí vč. parkovacích zálivů, pokud zástupce TSK 
neurčí v den úklidu jinak. Harmonogram naleznete na str. 17.    -red-

Oprava lávky pro pěší 
Od 1. září je z důvodu opravy úplně uzavřena také lávka nad ul. Pod hranicí.  
Její oprava bude ukončena 30. listopadu 2022.      -red-

SDĚLENÍ ÚŘADU A MĚSTSKÉ ČÁSTI  
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PŘÍMÁ LINKA

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

Praha 13 Sobě..........................................................................................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

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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Uzávěrka příštího čísla: 10. 10. 2022  Distribuce: 28. 10. – 4. 11. 2022

Pane starosto, proběhlo první  
zastupitelstvo po komunálních 
volbách, jak z Vašeho pohledu  
proběhlo a jaké změny se v zastu-
pitelstvu staly?
Ustavující jednání zastupitelstva 
naší městské části bylo velmi 
věcné a vážím si profesionálního 
přístupu všech přítomných.  
V první řadě děkuji přítomným 
za opětovné zvolení starostou.  
Je to pro mne obrovská pocta  
a také velký závazek. I po dvaceti 
letech ve funkci, i když je to už 
po šesté, kdy jsem byl takto zvo-
len, to ve mně vyvolává mimo-
řádný pocit. Děkuji za podporu  
i za důvěru, kterou jsem získal  
od kolegů zastupitelů. Moc si 
toho vážím! Jednání nového za-
stupitelstva beru jako nový, silný 
impulz naplňovat program a pra-
covat pro všechny občany Tři-
náctky. S energií a chutí budeme 
měnit naše město k lepšímu.  
Složení zastupitelstva je v tomto 
volebním období obměněné, za-
stoupeny jsou zde nově tři strany, 
které v předchozím zastupitel-

stvu nebyly a nové mandáty zís-
kalo celkem třináct zastupitelů. 
Což je více než třetina. Věřím, že 
noví zastupitelé spolu s těmi, 
kteří své funkce obhájili, přispějí 
k dalšímu kvalitnímu rozvoji naší 
městské části. Novinkou tohoto 
volebního období je počet mís-
tostarostů. Zastupitelé rozhodli, 
že zde bude nové působit mís-
tostarosta pro územní rozvoj  
a informatiku. Z logických dů-
vodů je zřejmé, že digitalizace  
a informatika neustále zvyšuje 
nároky na chod úřadu a je tedy 
nutné se jí systematicky věnovat  
i v součinnosti s dalšími úřady  
a organizacemi státní správy. 
Druhou oblastní, které se bude 
věnovat je územní rozvoj. Naše 
městská část se neustále rozvíjí, 
což je jasný a pozitivní signál 
toho, že se zde lidem dobře žije  
a pracuje. Přináší to samozřejmě 
velmi širokou agendu a také ne-
malé úsilí zajistit potřebnou in-
frastrukturu pro nově vznikající 
celky. Důležitým prvkem je ale 
neustále dbát na to, aby se kvalita 

života stávajících obyvatel zlep-
šovala minimálně stejně, jako 
těm, kteří se nastěhují do nových 
bytových domů. Zajistit školy, 
školky, volnočasové aktivity, do-
pravní dostupnost a veškeré další 
služby obyvatelům musíme 
všichni společně. Radnice není 
o jednom člověku, je to široký 
tým lidí, kteří jsou profesionály 
ve svých specializacích. Všem 
touto cestou přeji hodně úspěchů 
a těším se další spolupráci.

Prvním a velmi zásadním bodem 
jednání nového zastupitelstva 
bylo projednání a schválení  
rozpočtového provizoria.  
Co to vlastně je a proč se muselo 
schvalovat již teď?
Rozpočtové provizorium je stan-
dardní ekonomický nástroj, který 
vychází ze zákona o rozpočto-
vých pravidlech územních celků. 
Umožňuje tak v době, kdy není 
schválený rozpočet, čerpat po-
měrnou část finančních pro-
středků podle loňského rozpočtu. 
Rozpočet naší městské části se 
schvaluje vždy až po schválení 
rozpočtu Hlavního města Prahy. 
Z probíhajících jednání na HMP 
je zřejmé, že schvalování roz-
počtu bude zdlouhavou záleži-
tostí. Z praktických důvody jsme 
tedy schválili rozpočtové provi-
zorium, abychom měli jistotu, že 
v lednu, popř. i v dalších měsících 
budeme moci uhradit výdaje, 
které jsou plánované. Rozpočtové 
provizorium na rok 2023 vychází 
z rozpočtu roku 2022 a měsíčně 
činí 1/12 celkové sumy. Navíc 

bylo třeba schválit finanční pro-
středky nad rámec celkového  
objemu rozpočtu. Ty se týkají 
především zvýšených cen energií, 
vody i nájmů, pojištění majetku, 
rekonstrukce výtahu v poliklinice 
Lípa a také například zimní 
údržby komunikací. Provizorium 
slouží k tomu, abychom v lednu, 
popř. i v dalších měsících byli 
schopni pokrýt finanční závazky 
i v případě, že HMP nebude mít 
schválený rozpočet a tím pádem 
ani naše městská část.  
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Zastupitelstvo MČ Praha 13 pro volební období 2022 – 2026

Ing. Vít Bobysud – ODSBarbora Bero, DiS. – SEN 21

Mgr. Václav Hrdlička, DiS. –  ZaP13

Mgr. Bc. Václav Mucala – ZaP13

RNDr. Marcela Plesníková – ANO 2011

Ing. Vojtěch Provazník – ODS

Ivana Todlová – TOP 09

Rudolf Weyda – ODSIng. David Vodrážka – ODS David Zelený – ODS Petr Zeman – ODS Ing. Josef Zobal – ANO 2011

Ing. Zdeněk Trmota – Trikolora Milan Vávra – ODS Michal Večeřílek – Praha 13 Sobě (NK) Mgr. Karel Vítek – SPDV

Mgr. Šárka Skopalíková – ODS Ing. Milada Staňková – ANO 2011 Ludmila Tichá – ODS

Mgr. Pavel Podzemský – Praha 13 Sobě doc. Ing. Petr Praus, CSc. – TOP 09 Ing. Pavel Prokeš – ANO 2011

Tomáš Murňák – ZaP13 Mgr. Bc. Vojtěch Nitra, MSc – SEN 21

Zbyněk Pastrňák – ODS

Ing. Lenka Pachmanová – Praha 13 Sobě (NK)

Adam Kopetzký – ZaP13 Ing. Zuzana Kratochvílová – Praha 13 Sobě (NK) Tomáš Krejčí – ZaP13

Mgr. Yveta Kvapilová – ANO 2011

 JUDr. Vladimíra Bondarenková, D.E.A., MBA – SPD Ing. Michal Drábek – ANO 2011 Ing. Petra Dymlová – ODS

Mgr. Jana Horká – ZaP13

Mgr. et Mgr. Jana Prosmanová – SEN 21

Volební strany v Zastupitelstvu MČ Praha 13: ANO 2011; ODS; Praha 13 Sobě; SEN 21 pro Prahu 13 a Společnost proti developerské výstavbě v Prokopském údolí s podporou senátora 
Václava Lásky (SEN 21 a SPDV); Společně pro Prahu 13 - TOP 09 a KDU-ČSL; SPD, Trikolora a nezávislí kandidáti pro Prahu 13 (SPD a Trikolora);  Zelení a Piráti pro 13 (ZaP13)
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INFORMACE Z RADNICE

Ustavující zasedání nového 
zastupitelstva
Noví členové Zastupitelstva městské části Praha 13, kteří byli zvoleni 
v zářijových komunálních volbách, se poprvé sešli na ustavujícím zase-
dání zastupitelstva ve středu 19. října 2022. Stávající starosta David 
Vodrážka uvítal nové zastupitelstvo a konstatoval, že se dostavilo 
34 zastupitelů a zasedání je tedy usnášeníschopné. Poté všichni čle-
nové nového zastupitelstva složili slib do rukou starosty Davida 
Vodrážky. Následně zvolili zastupitelé mandátový výbor a návrhový  
a volební výbor. Mandátový výbor pak ověřil platnost mandátů všech 
přítomných zastupitelů.

Hlavním bodem programu ustavujícího zasedání byly volby jednot-
livých orgánů MČ Praha 13, v první řadě starosty. Tato volba proběhla 
po schválení volebního řádu. Starostou městské části zastupitelstvo 
zvolilo Davida Vodrážku (ODS), který vykonával funkci starosty  
již v předchozích volebních obdobích 2002–2006, 2006–2010,  
2010–2014 a 2014–2018, 2018–2022. Zastupitelstvo dále rozhodlo,  
že v následujícím období budou působit čtyři zástupci starosty. Kandi-
dáti navržení jednotlivými stranami se krátce představili a vyslovili 
souhlas s kandidaturou. Do funkcí místostarostů byli poté zvoleni  
Petr Zeman (ODS), David Zelený (ODS), Marcela Plesníková 
(ANO 2011) a Ivana Todlová (TOP 09). Starosta David Vodrážka 
bude mít kompetence vyplývající ze zákona a strategický rozvoj, dále 
finance, legislativu a sociální oblast; zástupce starosty Petr Zeman má 
v působnosti oblast majetku, investic, kultury, tělovýchovné a spolkové 

činnosti; místostarosta David Zelený zodpovídá za oblast bytové poli-
tiky, správcovských firem a dopravu, místostarostka Marcela Plesní-
ková má v gesci oblast školství, a životního prostředí a místostarostka 
Ivana Todlová oblast územního rozvoje a informatiky.

Rada městské části bude v následujícím volebním období opět  
devítičlenná. Tvoří ji automaticky starosta a čtyři místostarostové, 
další čtyři radní bylo tedy třeba zvolit. Kandidáti navržení stranami  
se krátce představili a vyslovili souhlas s kandidaturou. Členy rady  
byli poté zvoleni Michal Drábek (ANO 2011), Petr Praus (TOP 09),  
Zbyněk Pastrňák (ODS) a Josef Zobal (ANO 2011). 

V poslední části zasedání zastupitelstvo jednalo o zřízení jednotli-
vých výborů. Kromě finančního a kontrolního výboru, jejichž zřízení 
je na základě §100 zákona o hl. městě Praze povinné, rozhodlo zastu-
pitelstvo o zřízení dalších sedmi výborů – výboru majetkového, výboru 
pro místní Agendu 21, výboru pro životní prostředí, výboru pro ev-
ropské fondy a informatiku, výboru sociálního, výboru pro dopravu 
a bezpečnost a výboru pro výchovu a vzdělávání. Po rozpravě zastupi-
telstvo schválilo počty členů výborů, postupně zvolilo jejich předsedy, 
členy a tajemníky a rozhodlo, kteří členové zastupitelstva budou  
uvolněni pro výkon funkce. Složení jednotlivých výborů najdete na  
www.praha13.cz v oblasti Samospráva, stejně jako informaci o usta-
vení politických klubů, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí.

Zastupitelstvo také schválilo rozpočtové provizorium MČ Praha 13 
na rok 2023.

Nově zvolená Rada městské části Praha 13 se poprvé sejde v pon-
dělí 10. listopadu.  Lucie Steinerová

Kandidátní listina Hlasy Počet  
kandidátů

Přepočtený 
základ dle počtu 

kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů

Počet  
mandátůnázev abs. v %

1 Občanská demokratická strana 162 280 27,73 35 585 248,00 27,72 11

2 ANO 2011   94 653 16,17 35 585 248,00 16,17  6

3 Zelení a Piráti pro 13   88 287 15,09 35 585 248,00 15,08  6

4 Praha 13 Sobě   64 494 11,02 35 585 248,00 11,01  4

5 SEN 21 pro Prahu 13 a SPDV   55 799  9,53 35 585 248,00   9,53  4

6 SPD, Trikolora a NK pro Prahu 13   34 659  5,92 35 585 248,00   5,92  2

7 Společně pro Prahu 13   34 250  5,85 35 585 248,00   5,85  2

8 Starostové a nezávislí   28 553  4,88 35 585 248,00   4,87  0

9 Praha13 bez chaosu   11 125  1,90 35 585 248,00   1,90  0

  10 Svobodní     6 496  1,11 22 367 870,17   1,76  0

  11 Komunistická strana Čech a Moravy     4 652  0,79 16 267 541,94   1,73  0

Výsledky komunálních voleb konaných 23. a 24. 9. 2022
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Duha se opět rozzářila
Při výstupu z OC Lužiny se mohou obyvatelé zase po letech pokochat 
místní uměleckou dominantou, fontánou Duha. Toto dílo, dnes již ze-
snulých autorů Luďka Buriánka a Josefa Němce, je součástí opěrné 
zdi na prostranství před FZŠ Brdičkova již od roku 1989. Zub času  
a bohužel i vandalové způsobili, že některé díly mozaiky ze štípaných 
skleněných kostek zcela chyběly a dílo tak bylo značně poničeno.  
Bylo zapotřebí mozaiku vyčistit, vyrobit chybějící díly a přesně doladit 
jejich tvary a barvy. Díky skvělé práci restaurátora Jana Lhotáka 
z VŠCHT se podařilo vzácnou mozaiku zachránit. Také technologie 
samotné fontány byla značně zastaralá a bylo nutné ji demontovat  
a nahradit novou strojovnou. 

Důležitým atributem je samotná vana fontány. Ta původní byla na-
hrazena novou, nerezovou, a hlavně s přesahem, aby se zabránilo pří-
mému stékání vody po mozaice a tím jejímu ničení. Při slavnostním 
zprovoznění starosta David Vodrážka mimo jiné zdůraznil význam 
vodních kašen a fontán. Nejenže zdobí, ale v parných letních dnech 
osvěžují a zlepšují klimatické podmínky městského prostředí. Aby se 
staronová krasavice cítila na svém místě dobře, proběhla současně  
obnova veřejného parku, na který fontána shlíží. 

Místostarostka Marcela Plesníková vysvětlila, že při návrhu obnovy 
prostoru se vycházelo z původní osvědčené koncepce, kdy zelené plo-
chy střídají místa pokrytá oblázky. Bylo však třeba nejdříve místo 

Prvňáčci v pohybu
Vedení radnice Prahy 13 opět pro prvňáčky zajistilo ve všech deseti 
základních školách Prahy 13 profesionální trenéry, kteří dětem  
v hodinách tělesné výchovy spolu s pedagogy představují jednotlivé 
sporty. Program Trenéři ve škole radnice spolufinancuje již třetím 
rokem. 

„Program je založen na profesionálním představení různých  
druhů sportů všem prvňáčkům, aby se seznámili se širším spektrem.  
V rámci tělocviku se v hodinách střídají profesionální trenéři deseti 
disciplín a děti tak vyzkouší míčové hry, bojové sporty, tanec nebo 
gymnastiku. Tento program nejen seznamuje děti s jednotlivými 
sporty, ale zároveň i zpestří pohybovou činnost během vyučování.  
Rodiče tak nemusí s dětmi zkoušet různé kroužky, protože si vše 
mohou natrénovat ve škole a pak se rozhodnout, kterému sportu se 
budou věnovat pravidelně“, řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka. 

„Cílem je především to, abychom u dětí posílili emoční vazbu ke 
sportu, zlepšovali jejich pohybovou gramotnost a také pomohli paním 
učitelkám s organizací hodin TV. Paní učitelky budou v hodinách 
aktivně zapojeny, což umožní dělit děti do více skupin a využít tak 
efektivněji časový prostor určený k pohybu a sportování. Jednotlivé 
sporty se budou na školách střídat po měsíčních blocích,“ dodala 
místostarostka Marcela Plesníková.  

Základními principy programu je především zákaz náborů.  
V hodinách tělesné výchovy je cílem rozpohybovat všechny děti, 
nikoliv vybírat několik talentovaných. Zároveň je kladen důraz  
na snahu co nejvíce spolupracovat s učitelkami a zapojit je do 
samotných cvičení a her. Lucie Steinerová

Oslava Dne stromů
Dvacátý ročník oslavy Dne Stromů se konal ve středu 12. října  
v Centrálním parku. Vzdělávací akce je zaměřená zejména na 
kolektivy školek a škol a také rodiny s menšími dětmi. Formou her  
se zde účastníci seznamují s ekologickou výchovou. Akci jsme zahájili 
výsadbou nového stromu, dubu letního, s paní místostarostkou 
Marcelou Plesníkovou a dětmi. Po společném vysazení stromu děti 
navštívily jednotlivá stanoviště. Na stanovišti Odboru životního 
prostředí si mohly děti zasoutěžit tipovací hru o Stromech nebo 
„obléci strom“ do listů 
a plodů, dozvědět  
se něco nového  
na stanovištích Lesů  
hl. m. Prahy s názvem 
Dřevorubec, Naše 
dřeviny a Obyvatelé 
Lesa. Na stanovišti 
Lesohrátky si mohly 
pohrát, namalovat 
barvičkami list stromu 
a tvořit postavy z listů. 
Na stanovišti místních 
poboček Městské knihovny ve Stodůlkách a Lužinách si mohly děti 
ozdobit netradiční strom, z ruliček od toaletního papíru, a z použitých 
novin, časopisů a dalších papírů, určených k recyklaci. Počasí nám 
tentokrát velmi přálo a akce se zúčastnilo na 800 dětí ze školek a škol 
z celé naší městské části. Eva Beránková

vyčistit od odpadků a některé dřeviny, stejně jako suché a nemocné 
rostliny, odstranit. Namísto nich byly vysazeny mladé dřeviny a vytvo-
řeny trvalkové záhony. Prostor před obchodním centrem se opět stal 
místem, kterým je radost procházet, nebo se chvilku zastavit a potěšit 
se pohledem. Andrea Říčková
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Bull sraz v Centrálním parku
V sobotu 24. září se za podpory Městské části Praha 13 v Centrálním 
parku konal Rekord Bull Sraz. Šlo o třetí setkání majitelů bull psů na 
území třináctky, které široké veřejnosti nabízí možnost se s těmito psy 
osobně poznat a zjistit, jací doopravdy jsou. Tedy, že jsou velmi přátel-
ští k lidem a při vhodné výchově a důsledné socializaci obvykle dobře 
vychází s ostatními psy. Kromě této osvěty usilovali bulíci a jejich ma-
jitelé o potvrzení nových rekordů. Ten z roku 2018, kdy na akci dora-
zil rekordní počet psů, se pokořit nepodařilo, avšak pokořen byl nový 

Ocenění pro ZŠ Mohylová
Základní škola Mohylová v Praze 13 obhájila bronzový certifikát  
v programu Skutečně zdravá škola, který se zaměřuje na kulturu 
zdravého a udržitelného stravování.

„Školám v naší městské části se dlouhodobě daří udržovat vysokou 
laťku nejen ve vzdělávání, ale také v dalších činnostech. 

Z volnočasových aktivit zmiňme kupř. širokou škálu kroužků pro 
děti a samozřejmě oblíbené příměstské tábory. K ocenění Skutečně 
zdravá škola gratuluji všem, kdo se o něj zasloužili! Je vidět, že školní 
jídelny již nemusí být gastronomickým strašákem a kompletní 
program podporující zdravý životní přístup lze úspěšně uplatnit  
i ve školách,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Program Skutečně zdravá škola se netýká pouze školní jídelny,  
ale zaměřuje se také na celkový přístup dětí i dospělých k životu.  
Škola pomáhá dětem si vytvořit představu, odkud jídlo pochází a jak se 
vlastně získává. Děti si tak nenásilně osvojují základy zdravých stravo-
vacích návyků a znalosti, dovednosti a postoje nutné pro udržitelný 
život. Do celého procesu jsou zapojeni také rodiče a zaměstnanci školy 
a společné úsilí všech zainteresovaných již po druhé přineslo skvělé 
ocenění,“ zdůraznila místostarostka Marcela Plesníková.

Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravo- 

český rekord. Při něm dvacet psů pod vedením trenéra Mirka Tošnara 
předvedlo hromadnou poslušnost. 

Dalším a neméně důležitým posláním akce je charita. Během odpo-
ledne byl pokřtěn nový kalendář Bulíci 2023, jehož prodej, charita-
tivní tombola a dary od partnerů vynesly celkem 92 781. Celý tento 
obnos poputuje ve prospěch neziskového projektu Bulíci v nouzi. 
V neposlední řadě setkání doprovázel bohatý program. Každý účast-
ník obdržel zajímavé dárky, všechny pobavily soutěže jako například 
Neber buřta či Zákeřná ulička. 

Návštěvníci si navíc užili ukázky nového psího sportu – treibballu, 
naučili se základy výcviku v podání přední trenérky psů Hany Böhme 
a také se seznámili se dvěma skvělými canisterapeutkami – stafbulin-
kami Růženkou a Winnie.  Andrea Říčková

vání ve všech environmentálních, hospodářských, společenských  
a zdravotních souvislostech. Téma jídlo zůstává natolik univerzální  
a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi,  
od předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Současně 
se jedná o praktický obor týkající se každodenního života téměř všech 
obyvatel.  Lucie Steinerová
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Využijte možnosti testovacích jízd. Těšíme se 

na Vaši návštěvu.

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

které s eMobilitou zažijete.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

VYZKOUŠEJTE SI VOZY ŠKODA

ENYAQ iV
NA VLASTNÍ KŮŽI

eMOBILITNÍ

CENTRUM
S PROŠKOLENÝM PERSONÁLEM

MOŽNOST ZAŽÍT

TESTOVACÍ
JÍZDY PLNÉ ZÁŽITKŮ

PODPORA A ZŘÍZENÍ

NABÍJENÍ
U VÁS DOMA

10-12 h - prezentace o škole, průběh přijímacího řízení, aktivity školy, kon-
cepce rozvoje kompetence k učení, práce školního poradenského centra 

12:15-13:50 h - ukázkové hodiny, práce s tablety a hlasovacím zařízením, 
biologické a chemické pokusy

14 h - testování IQ pro zájemce + Herní odpoledne - turnaj v piškvorkách, 
dámě, bridži a jiných deskových či logických hrách

Další informace – nová sekce FAQ – často kladené otázky, TV spot o ško-
le, online virtuální prohlídka školy, to vše na webových stránkách školy.

MG je jediné osmileté gymnázium v republice, které vzdělává výhradně mi-
mořádně nadané studenty, kterým poskytuje nadstandardní péči s přihléd-
nutím k jejich zvláštnostem a handicapům. Zřizovatelem školy je Mensa ČR.

Specifika školy: nižší počet studentů ve třídách; široká nabídka volitelných
předmětů, seminářů, jazyků a kroužků; spolupráce s VŠ; vlastní systém hod-
nocení – bodové a slovní; výuka některých předmětů ve výkonnostně nebo 
věkově rozrůzněných skupinách podle vědomostí a zájmů; rodinné prostředí; 
přátelské vztahy mezi studenty a pedagogy; nabídka přípravy na jazykové 
certifikáty; individuální vzdělávací plány; péče o studenty se specifickými 
poruchami učení aj.

Ve školním roce 2022/23 otevíráme jednu primu (pro uchazeče z 5. tříd ZŠ).

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s.
pořádá pro uchazeče o studium
ve školním roce 2022/2023

Španielova 1111/19, PRAHA 6 – Řepy
WWW.MENSAGYMNAZIUM.CZ

257 328 786
731 460 907✆

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

1. 12. 2021 a 2. 2. 20227. 12. 2022 a 1. 2. 2023

2023/2024 

2023/24

Vánoční dárek, 
který potěší.

Objevte SVĚT DOKONALÉ PÉČE v kosmetickém studiu GERnétic

Slánská 381/10
Praha 6-Řepy

(křižovatka ulic 
Plzeňská-Slánská)

GSM: 602 501 191
tel.: 235 325 659

Provozní doba: 
PO–NE 

(po telefonické 
dohodě)

P
ý p

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

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

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

KOSMETICKÉ STUDIO GERNÉTIC

KS Gernetic-inzerceStop-2022-masaze_91,5x129mm-fin.indd   1S Gernetic-inzerceStop-2022-masaze_91,5x129mm-fin.indd   1 14.10.2022   14:37:4014.10.2022   14:37:40
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Poděkování
Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych jako starosta obce Hřensko co nejupřímněji poděkoval  
jak Vám, tak celému zastupitelstvu MČ Praha 13 za f inanční dar ve výši 
100 000 Kč, který jste nám zaslali v souvislosti s ničivým požárem, jenž 
nás postihl na konci měsíce července t. r.

Věřte, že si velmi vážíme vstřícnosti a rychlosti zaslání této f inanční 
částky, která je důkazem toho, že si racionálně uvědomujete obtížnost naší 
situace při obnově místní infrastruktury a našich dvou soutěsek, jak Di-
voké, tak Edmundovy. Právě tyto jsou zmíněným požárem výrazně zde-
vastovány a naší společnou snahou bude zaměřit se na jejich včasnou ob-
novu s takovou rychlostí a elánem, abychom turistickou sezonu a plavby  
na nich, mohli zahájit již 1. dubna 2023. Chci Vás ujistit, že výhradně pro 
tyto účely bude použita vaše f inanční pomoc, kterou vnímáme jako nezpo-
chybnitelnou solidárnost vůči naší obci a jíž si velmi vážíme. Věřte, že vaši 
vstřícnost budeme veřejně prezentovat. V úctě Judr. Zdeněk Pánek, starosta

Volba prezidenta České republiky 
– základní informace pro voliče
Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu České  
republiky ze dne 1. 7. 2022 byla vyhlášena volba  
prezidenta České republiky, která se uskuteční ve  
dnech 13. 1. a 14. 1. 2023. Případné II. kolo proběhne  
ve dnech 27. 1. a 28. 1. 2023. Voličem je pouze státní občan České 
republiky. 

V rámci městské části Praha 13 budou volby probíhat v 58 voleb-
ních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových 
stránkách úřadu www.praha13.cz a na obálce, ve které Vám budou do-
ručovány hlasovací lístky. 

Hlasovací lístky obdržíte nejpozději do 10. 1. 2023. V této volbě lze 
hlasovat na voličský průkaz, o voličský průkaz lze žádat od vyhlášení 
volby. S voličským průkazem lze hlasovat v jakémkoliv volebním,  
popřípadě zvláštním volebním okrsku, tj. kdekoliv na území ČR či  
na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Žádosti o voličský průkaz 
najdete na webových stránkách www.praha13.cz, a to včetně všech 
termínů pro podání žádosti. 

Máte-li zájem zapojit se do voleb jako člen okrskové volební ko-
mise, můžete využít přihlášku, kterou najdete na našich webových 
stránkách. Přihlášku je možné si vyzvednout i osobně ve 3. patře 
úřadu – dveře č. 433 nebo 434. 

Veškeré důležité informace o volbách jsou postupně zveřejňovány 
na webových stránkách úřadu v sekci Volby nebo na úřední desce. 
Podrobnější informace o způsobu hlasování budou uvedeny v ledno-
vém vydání našeho časopisu.  Šárka Mašková, vedoucí občansko-správního odboru

Rekonstrukce křižovatky
Technická správa komunikací zahájila práce na rekonstrukci křižo-
vatky Bucharova x Rozvadovská spojka. Jedná se o nepoužívaný úsek 
na východním konci komunikace. Nájezd na pražskou Rozvadovskou 
spojku z Bucharovy ulice v Praze 13 zlepší nová nájezdová rampa.  
Cílem je zlepšit průjezd-
nost oblastí a zvýšit  
bezpečnost provozu.  
Rozvadovská spojka nava-
zuje na plzeňskou dálnici 
D5 a v budoucnu je pláno-
vána navazující Radlická 
radiála, po které řidiči  
dojedou až na Smíchov  
a napojí se na městský 
okruh. Jedná se o novo-
stavbu větve na stávající  
mimoúrovňové křižovatce Bucharova, která je řešena jako dočasná  
do doby zahájení výstavby Radlické radiály. Důvodem stavby nové 
větve je zlepšení dopravy v křižovatce ulic Bucharova a Pekařská,  
kde se ve směru levého odbočení na Rozvadovskou spojku ve směru 
od Butovic tvoří kolony a situace zde bývá nepřehledná, a to i ve 
směru na Motol. Vypuštěním tohoto dopravního směru a jeho  
nahrazením novou rampou na Rozvadovskou spojku v křižovatce  
Nárožní a Bucharova, dojde ke zlepšení dopravních poměrů  
této oblasti a bezpečnosti, zejména pro cyklisty ve směru Butovice – 
Motol. Práce budou probíhat do poloviny prosince.  -red -

Adventní vázání věnců
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou farností sv. 
Jakuba st. připravuje akci pro seniory Adventní vázání věnců. Srdečně 
Vás zveme na setkání v Komunitním centru sv. Prokopa, V Hůrkách 8, 
Praha 13 dne 22. listopadu od 11 hodin. Budete si zde moci uvázat  
a ozdobit svůj adventní věnec. Veškeré potřeby budou připraveny. 

Počet míst je omezený, svoji účast nahlaste na telefonním čísle 
235 011 625 u paní Bohuslavy Bernertové nebo na telefonním čísle 
235 011 451 u paní Zuzany Kraljové. -red-

Rozkvetlá třináctka
Také v letošním roce vyhlásil předseda výboru pro místní Agendu 21 
Vít Bobysud fotosoutěž Praha 13 plná květin. Fotografie svých roz-
kvetlých balkonů, předzahrádek a zahrad do soutěže tradičně přihlá-
sila řada pěstitelů. Porotu ve složení Ludmila Tichá, Yveta Kvapilová  
a Vít Bobysud pak čekal nelehký úkol – vybrat ty nejlepší. První místa 
v jednotlivých kategoriích obsadily – Margita Sieberová (balkony)  
a Milena Špačková (předzahrádky a zahrádky). 

Do fotosoutěže se opět zapojili také žáci druhého stupně Základní 
školy Janského. První místo v kategorii balkony obsadil Štěpán Brom, 
v kategorii zahrádky a předzahrádky zvítězila Martina Fárová. Předání 
cen proběhlo ve čtvrtek 22. září, ceny předávali Vít Bobysud a Yveta 
Kvapilová.

Sponzory soutěže bylo nově Zahradnictví Safro ve Stodůlkách, 
které věnovalo do soutěže hodnotné ceny a již tradičně Zahradnictví 
Král. Oběma sponzorům velice děkujeme. Vít Bobysud, MA 21
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Pražské věže s Prahou 13
Přátelé pražských pamětihodností se sešli ve středu 28. září před bu-
dovou radnice na Slunečním náměstí, aby opět po roce vyrazili na 
dobrodružnou výpravu s názvem Pražské věže s Prahou 13. Při této 
oblíbené venkovní hře není třeba dávat pozor na rychlost či čas, jde 
jen o to strávit příjemný den a něčemu se přiučit. Tentokrát trasa smě-
řovala k Dalejskému údolí a Řeporyjím a vedla okolo několika pivo-
varů. Každý účastník na startu dostal průkaz umožňující vstupy  
na věže a mapu se zakreslenými stanovišti a popis stanovišť s úkoly. 
Pak už se všichni vydali na cestu, jejíž způsob zdolání také nemá 
žádná omezení. Vyrazit se dá pěšky, na kole či městskou dopravou  
a je možné používat mapové mobilní aplikace nebo další informační 
zdroje. V cíli, který byl opět na Slunečním náměstí před radnicí, če-
kaly na každého tradiční zlaté cihličky a turistické absolventské vi-
zitky. Kromě toho účastníky pobavila staropražská kapela Motovidlo  
a jejich úsilí odměnily stánky s občerstvením. I přesto, že počasí v ten 
den k procházkám právě nevybízelo, akce se zúčastnilo na dvě stě tu-
ristů. Andrea Říčková

Uplakaný svatý Václav
V den svátku patrona naší země, svatého Václava, počasí venkovním 
aktivitám skutečně nepřálo. Ze zamračeného šedivého nebe nad Pra-
hou se po celý den spouštěly proudy deště. Avšak tento rozmar zářijo-
vého počasí neodradil organizátory ani návštěvníky tradičních svato-
václavských slavností, které se mezi obyvateli naší městské části těší 
velké oblibě. A protože dvorana radnice je prostorná, útulná a ote-
vřená všem, přesunula se akce právě sem. Příchozí si po celé odpole-
dne mohli užívat služeb, které nabízely stánky různých organizací. 
Nechyběl spolek Moudrá sovička, který se zabývá poradenstvím 
v oboru IT technologií. Děti si svou řemeslnou zručnost mohly  
vyzkoušet u stánku společnosti Kutil Junior a novopečené maminky 
dostávaly cenné rady od fyzioterapeutky organizace MamiGYM. 
K potěše oka i ke koupi výrobků vybízely šperkařské stánky i stánek 
PROSAZu s výrobky z chráněných dílen. O sportovně kulturní  
zážitky se postarala například taneční skupina D.A.R se svojí disco 
dance show anebo Dance Heaven v čele s Barborou Szabovou, která 
předvedla cvičení u tyče, které si potom mohli vyzkoušet i malí 
návštěvníci. Zkrátka, byť venku se čerti ženili, uvnitř úřadu naší měst-
ské části panovala po celé sváteční odpoledne příjemná atmosféra  
a dobrá nálada. Andrea Říčková

Komunikace pedagogů s rodiči
Ve středu 14. září se konala v rámci MAP III další schůzka pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti se zaměřením na komunikaci pedagogů 
s rodiči ve spolupráci s Mgr. Zuzanou Labudovou, Ph.D., která se 
právě oblasti rovných příležitostí dlouhodobě věnuje. Komplexní roz-
bor tématiky komunikace školského zařízení s rodiči, tedy např. 
otázka Rodič – klient, protivník, nebo partner? vyvolala zajímavou dis-
kusi. Orientace rodičů na vztahovou sféru či výkon, čtyři osobnostní 
typy rodičů se zaměřením na schopnost komunikace nebo techniky 
komunikace v konfliktních situacích byly též na programu setkání.

Schůzku hodnotili všichni přítomní jako velice užitečnou a inspira-
tivní. Marcela Fuglíková

Na radnici jako v lese
Každý, kdo poslední zářijový víkend procházel budovou radnice na 
Slunečním náměstí nebo okolo ní, si musel připadat jako na pro-
cházce lesem. Linula se zde nejen omamná vůně jehličí, ale zejména 
hub. Česká mykologická společnost pořádala v obřadní síni úřadu tra-
diční výstavu těchto lesních pochoutek. Třídenní oblíbená akce byla 
doplněna soutěžemi pro děti a osvětovými přednáškami. Obyvatelé 
třináctky uvítali možnost přinést houby, které sami v lese posbírali  
a nechat je zkontrolovat odborníkům. Kromě toho, že se dozvěděli, 
jsou-li vhodné k přípravě pokrmů, mohli získat také další užitečné 
informace ohledně jejich sběru. Snad díky i tomu, že letos stačí v le-
sích pouze pokleknout a začít sbírat, byl zájem o výstavu skutečně vy-
soký. Andrea Říčková
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Well-being a psychohygiena 
v DDM Stodůlky
Wellbeing není jen pocit našeho vnitřního štěstí, ale je kombinací 
nadšení pro to, co nás naplňuje, s potřebou mít kvalitní vztahy, cítit  
se bezpečně a stabilně, mít dobrou duševní i fyzickou kondici a radost 
ze života z okolního prostředí.

Cyklem odborných přednášek s volným vstupem chceme nabíd-
nout kvalitní obsah, který vás podpoří v této nejisté a uspěchané době. 
Přijďte si tedy odpočinout a zároveň načerpat nové rady a zkušenosti 
při odborných setkáních v příjemné atmosféře klubu RaDky u kávy  
či čaje. Well-being a psychohygiena budou probíhat každé 3. pondělí 
v měsíci v DDM Stodůlky.

Odborná setkávání jsou realizována v rámci Operačního programu 
Jan Amos Komenský Šablony pro MŠ a ZŠ I pro Dům dětí a mládeže 
Stodůlky a jsou financována MŠMT Šablony pro MŠ a ZŠ I. Přihlásit 
se můžete na www.ddmstodulky.cz přes klientský účet.
 Dagmar Eckhardtová, DDM Stodůlky 

Den otevřených dveří  
v ZŠ Kuncova
Ve středu 23. listopadu se v ZŠ Kuncova ve Stodůlkách bude konat 
Den otevřených dveří. Dopoledne (od 8 do 11.40 hod.) mohou zájemci 
zhlédnout výuku ve třídách a v odborných učebnách I. i II. stupně, 
odpoledne od 16 hodin proběhne setkání s ředitelem školy v nové 
školní jídelně, po kterém následuje komentovaná prohlídka školních 
prostor. Návštěvníci uvidí nejen nově vybudovanou učebnu fyziky 
s hvězdným stropem, další odborné a kmenové učebny, školní dílnu, 
počítačové učebny a pěkný interiér školy a její materiální vybavení,  
ale budou seznámeni i s výukovou nabídkou pro příští školní rok. 
Bližší informace naleznete na www.zskuncova.org nebo se je dozvíte 
na tel. 235 520 975 popř. 235 520 991. Těšíme se na setkání s Vámi!  
 Pavel Petrnoušek,ředitel školy

Doučování v knihovně zábavně  
a zdarma
Městská knihovna v Praze ve spolupráci s organizací Nová škola, o.p.s., 
pořádá ve svých vybraných pobočkách otevřená doučování. 

Jsou určená všem dětem, které potřebují jakoukoli pomoc spojenou 
s výukou. Můžou zde třeba jen zkonzultovat domácí úkol, probrat 
běžnou školní látku, nebo si nechat pomoci s přípravou na přijímací 
zkoušky. Jednou z poboček, kde doučování probíhá je i knihovna na 
Lužinách. Veškerou studijní pomoc zajišťují dobrovolníci z řad stu-
dentů středních a vysokých škol. V pravidelný určený čas jednou týdně 
čekají v knihovně a jsou připraveni poskytnout každému dítěti tako-
vou podporu, jakou potřebuje. Požádat o pomoc se nemusí stydět ani 
děti s odlišným mateřským jazykem. 

To, že dobrovolníci často dopředu nevědí, koho a co budou doučo-
vat a nemohou se tak připravit, jim umožňuje hledat s dětmi cestu  
k informacím a pochopení společně. Děti tak získávají důležité kom-
petence pro spokojený život, jako je schopnost se učit, říkat si o po-
moc, nebát se chyb a nevzdávat se při prvním nezdaru. Školní meto-
dik programu Michal Kryl poukazuje na to, že v tomto případě nejde 
o běžné intenzivní doučování, ale spíše o prevenci toho, aby dítě ve 
škole nespadlo do hlubších obtížích. Navíc v knihovně děti nacházejí 
inspirativní a podpůrné prostředí pro vlastní samostatnou práci a vy-
tváří si tak do budoucna studijní návyky.

 Více o programu Společně v knihovně a přesné časy doučování  
na pobočkách najdete na webových stránkách www.novaskolaops.cz/
spolecne-v-knihovne-o-co-jde. Nová škola, o.p.s.

Dvě šance v Trávě jsou zpět!
Unikátní akce, kde se všem zvídavým školákům odhalují taje robotiky 
a programování, a to hravou formou, za pomoci zkušených lektorů se 
po vynucené přestávce vrátila. Děti si mohou vybrat z široké nabídky 
jeden a půl hodinových programů, díky kterým se setkají s technikou 
a roboty, s kterými se v běžném životě nepotkají. Kromě toho jsou 
připraveny všemožné workshopy logické a kreativní. Stačí navštívit 
stránku www.tib.cz, vybrat si, co vás zajímá a přijít 12. listopadu mezi 
9 a 13 hodinou do FZŠ Trávníčkova. Sára Bobková
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Adaptační kurz šestých tříd
V naší ZŠ Klausova pravidělně pečujeme o kvalitní vzájemné vztahy,  
a proto také letos vyrazili počátkem školního roku žáci šestých tříd  
na adaptační kurz, tentokrát do Louňovic pod Blaníkem. Celý pobyt 
byl naplněn nejrůznějšími aktivitami, které připravili lektoři ze spo-
lečnosti Proxima Sociale, se kterou naše škola dlouhodobě spolupra-
cuje v rámci preventivních, selektivních programů nebo právě adap-
tačních kurzů. Nyní už nezbývá než navázat na odvedenou práci  
a pokusit se co možná nejhlouběji v dětech zakořenit pocit sounáleži-
tosti a umění táhnout za jeden provaz.  Renata Vondráková

Vylepšené školní hřiště
Od září mohou družinové děti ze ZŠ Bronzová využívat na školních 
hřištích nové venkovní prvky. Na lanové průlezce a přeskakovacích 
kůlech si mohou vyzkoušet zručnost a obratnost při překonávání pře-
kážek. Horolezecké stěny a šplhací rampa do svahu je dobrá průprava 
na procvičení síly a orientace v prostoru. Házení a trefování míčem  
na cíl si zase děti vyzkouší u panelů s názvem Malý sportovec a Hra 
s terči. Oblíbená je hra Piškvorky, která je obdobou známé stolní hry 
na procvičení postřehu.  Všem dětem přejeme spoustu radosti a zá-
bavy. Jana Vávrová, ZŠ s RVJ Bronzová 

Pracujeme s digitálními  
mikroskopy
Nejenže jsme v Anglofonní zá-
kladní škole otevřeli pro tento 
školní rok 6. třídu, také jsme  
do výuky zapracovali nové 
technologie, které dětem po-
máhají lépe porozumět látce  
a zatraktivnit jednotlivé vy-
učovací hodiny. Máme deset 
nových přenosných počítačů  
a také digitální mikroskopy, 
které využíváme v hodinách 
biologie. Další technologie vyu-
žíváme i při tělesné výchově  
pro intenzivní trénink jógy. 
Tyto moderní postupy a také 
návštěva ŠKODA EDU.LAB v automobilce Škoda Auto pomohly 
nám i dětem lépe pochopit nové rozměry výuky.      Nick Doyon 

Svatý Václav ve školní družině
Význam svátku Dne české 
státnosti a sv. Václava jsme 
se rozhodli poznat i ve 
školní družině. Přečetli 
jsme si krátké vyprávění  
o patronovi naší země a pár 
úryvků z legend, které se  
o něm vypráví. Napjatě 
jsme poslouchali a dávali 
pozor, proto pro nás nebylo 
těžké vyluštit tajenku, která 
nám dala tip na místo,  
spojené s postavou svatého 
Václava. Zvládli jsme  
i tvořit, a hlavně jsme  
zjistili, proč vlastně máme 
28. září volno.  
Jana Hegarová, ZŠ s RVJ Bronzová

Zájezd do Belgie
Za druhé místo v soutěži Spotřeba pro život (ve tvorbě studentského 
časopisu) časopisu dTest vyhrály dívky z Gymnázia Jaroslava Heyrov-
ského zájezd do Belgie spojený s návštěvou Evropského parlamentu 
v Bruselu. Během výletu navštívily belgická města Lovaň, Antverpy, 
Bruggy a Gent. Od paní průvodkyně se dozvěděly mnohé o jejich  
historii a užily si procházky. Hlavním bodem zájezdu byla návštěva 
Evropského parlamentu, kde absolvovaly přednášku od kvestora  
Evropského parlamentu, Marcela Kolaji a prohlédly si prostory  
budovy.  Jakub Koráb
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Svátek sv. Václava 
Děti spolu s učitelkami ze třídy Beru-
šek z MŠ Palouček slavily svátek  
sv. Václava celý týden. Nejprve jsme si 
pustily příběh ze seriálu Dějiny udat-
ného národa Českého. Následně jsme 
si vyprávěly o tom, kdo sv. Václav byl, 
jak asi vypadal, jaké měl vlastnosti  
a jaký byl jeho život. Děti si zkusily  
sv. Václava nakreslit. Další den jsme si 
všechny vyrobily knížecí korunu. Celý 
blok jsme zakončily výletem na Václav-
ské náměstí k soše Sv. Václava, kam jely 
děti s korunami na hlavách. V pátek 
jsme si vše zopakovaly a zahrály si hru 
Na krále. Dětem se program velice líbil 
a odnesly si spoustu nových zážitků  

a doufám i nějakých nových vědomostí. Helena Štajerová, MŠ Palouček

Mládí v České televizi 
Žákům sedmých tříd ZŠ Mládí se podařilo podívat se do televizního 
zákulisí. Díky exkurzi do České televize mohli lépe poznat práci ka-
meramanů a dalších zaměstnanců televize, které běžně na obrazov-
kách nevídáme. Žáci navštívili některá studia, viděli, kde se natáčí  
oblíbené pořady StarDance nebo Zázraky přírody, zavítali také do  
výtvarné a rekvizitářské dílny. Exkurze se moc líbila a určitě bychom  
ji doporučili každému, koho zajímá, jak vznikají pořady v televizi.
 Za třídy 7.A a 7.B Alma Viktorie Dalíková & Eliška Tůnová.

Pěšky do školy
Od pátku 16. do čtvrtka 22. září se naše ZŠ Klausova zapojila do ce-
lorepublikového projektu Pěšky do školy. Jde o tradiční podzimní vý-
zvu, jejímž cílem je  
zvýšit počet dětí, které  
se dopravují do školy 
pěšky. Každý den se  
za způsob dopravení  
do školy zapisují body 
podle určeného klíče.  
Po sečtení výsledků  
ve všech třídách v naší 
škole se na prvním místě 
s počtem 120,6 bodů 
umístila třída 3.A. Gra-
tulujeme vítězům, a všem ostatním děkujeme, že se snažili alespoň tý-
den na cestu do školy omezit jízdy auty. Renata Vondráková

Den otevřených dveří ve ScioŠkole
Přijďte se podívat do ScioŠkoly, která připravuje děti na výzvy  
v 21. století a dává učení smysl. Děti i naši průvodci spolu s vedením 
pro Vás připravili Den otevřených dveří dne 23. listopadu v čase  
od 14 do 17 hodin na adrese školy Prusíkova 2577/16, ve 2. patře  
OC Velká Ohrada.

Můžete se těšit na informace o škole, která podporuje vnitřní moti-
vaci, respektuje přirozenou individualitu dětí a rozvíjí dovednosti pro 
budoucnost. Školou Vás provedou studenti, čeká Vás zábava a drobné 
pohoštění. Děti si budou moct vyzkoušet novou horolezeckou stěnu, 
podívat se na průběh tisku z 3D tiskárny a mnoho dalšího. S rodiči  
si popovídají průvodci a Jarka s Lukášem, kteří školu vedou. Škola 
aktuálně přijímá žáky do prvních až sedmých tříd. Michaela Klokočníková

Včelařská akademie  
v ZŠ Klausova
Na prvním stupni naší školy proběhla zajímavá interaktivní přednáška 
o životě včel v úlu i v přírodě a o významu opylení rostlin. Manželé 
Hroncovi žáky seznámili s rozdílem mezi včelou, vosou a sršní. Děti si 
na vlastní oči prohlédly včelí úly, plástve, pyl, propolis, vosk a včelařské 
vybavení. Mohly si vyzkoušet včelařské oblečení a ochutnat voštiny 
(včelí plástve bez medu) i čerstvý med. V závěru přednášky každý do-
stal osvědčení o absolvování Včelařské akademie. Renata Vondráková
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Bronzová bronzová 
Chlapci ze ZŠ s RVJ Bronzová se zúčastnili turnaje v malé kopané  
a předváděli skvělé výkony. Ze své skupiny postoupili do semifinále, 
kde odehráli velmi vyrovnané utkání s gymnáziem Heyrovského,  
které nakonec prohráli 0:1. Boj o 3. místo už si chlapci pohlídali  
a po vítězství 2:1 tak přivážejí bronzové ceny. Děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy. Ondřej Filip

Bez klobouku bos
Další sportovní akcí, která proběhla v rámci Festivalu volného času 
byl v neděli 18. září Abebe Bikila Memorial Run. V Centrálním parku 
u Kuželkárny odstartoval již sedmý ročník běžeckých závodů pro 
zdraví a pro radost, které jsou určeny všem věkovým kategoriím,  
amatérským běžcům i začátečníkům. Běžce na startu přivítal starosta 
David Vodrážka a popřál jim mnoho úspěchů.  Vítězové jednotlivých 
kategorií byli v závěru odměněni drobnými cenami a zejména radostí 
z příjemně a zdravě stráveného času. Akci tradičně pořádá Etiopská 
komunita v Praze pod záštitou České lékařské společnosti Jana Evan-
gelisty Purkyně jako památku na dvojnásobného olympijského vítěze 
Abebe Bikily. Na letních olympijských hrách 1960 v Římě do té doby 
naprosto neznámý etiopský běžec senzačně zvítězil v královské atle-
tické disciplíně – maratonském běhu, a to v novém světovém rekordu 
2:15:16.2. Téměř o 8 minut překonal olympijský rekord Emila Zá-
topka. Stal se tak prvním atletem černé pleti reprezentujícím africkou 
zemi, který získal olympijský triumf. Celou trať absolvoval naboso. 
Svůj úspěch zopakoval v roce 1964 na LOH v Tokiu. Jako znamení 
úcty k tomuto běžci vyhověla rada Městské části Praha 13 žádosti 
Etiopské komunity a souhlasila s pojmenováním trasy tradičních bě-
žeckých závodů v Centrálním parku Prahy 13 jeho jménem.
 Andrea Říčková

Pocta atletickým legendám
Rovných sto let uplynulo 19. září od narození jednoho z nejznáměj-
ších sportovních párů a legend české atletiky Dany a Emila Zátopko-
vých. Při této příležitosti připravil Český atletický svaz projekt s ná-
zvem Sportuj jako Zátopkovi. V den, kdy by oba manželé oslavili 
narozeniny se na sto stadionech napříč Českou republikou konaly  
atletické závody, kterými pořadatelé, závodníci i návštěvníci vzdali 
Zátopkovým hold. Do celonárodní akce se v rámci Festivalu volného 
času zapojil také SK Aktis. Na stadionu při ZŠ Janského se sešlo  

na sedm desítek 
mladých atletů 
ročníků 2011  
až 2017. I přesto, 
že počasí nebylo 
zrovna vlídné, 
všichni si tento 
malý svátek  
náležitě užili. 
Nejen sportovci 
Aktisu, ale i dal-
ších více než  
deset tisíc atletů 

a atletek po celé zemi se symbolicky poklonilo Ťopkovi a Daně, díky 
nimž můžeme být na naše češství zase o kus pyšnější. Andrea Říčková

ZŠ Janského běhá pro Teribear 
Účast na akci Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem, kterou 
každoročně pořádá nadace Terezy Maxové, je u našich nulťáčků již 
tradicí. Letos se rozhodlo podpořit mladé lidi z dětských domovů  
ve studiu pět dalších tříd naší školy a společně jsme na Letné pokořili 
vzdálenost 400,4 km a tím vyběhali 10 010 Kč. Za rok opět na Teri-
bearu.  Jan Havlíček
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Florbaloví Panteři slaví 
Bude tomu už třicet let, co se parta florbalových nadšenců poprvé se-
šla v pražských tělocvičnách a dala za vznik jednomu z největších 
klubů nejen hlavního města, ale i celé republiky – Panthers Praha.  
A právě třicáté výročí je pro klub sdružující více než 400 florbalistů  
a florbalistek velkým milníkem, proto je třeba jej řádně oslavit. Projekt 
nazvaný Heart of Panthers mapuje celou historii radlického výběru  
od jeho začátků v plenkách až po současné silné postavení. Nezapo-
míná přitom na rozhovory s odchovanci a velkými osobnostmi, které 
klub tvořily a co je nejdůležitější, tak vyvrcholí jedním výročním zápa-
sem. Už 21. ledna se ve Sportcentru Řepy odehraje slavnostní utkání  
a zároveň velké pražské derby mužské Národní ligy, ve kterém na sebe 
narazí dva zástupci kočkovitých šelem – kromě Panthers totiž na hři-
ště nastoupí také celek Prague Tigers. Přijďte tedy oslavit vzestup ne-
jen pražských Panthers, ale také florbalu coby nejrychleji rostoucího 
sportu na světě. Připravena bude velká show, bohatý doprovodný pro-
gram a kvalitní florbalová podívaná v podání dvou regionálních rivalů. 
Těšíme se na vás! Tomáš Pauček

Úspěch žáků v POPRASKu
V pátek 16. září se uskutečnil závod v přespolním běhu v celoroční 
sportovní soutěži Pohár pražských škol - POPRASK. Žáci a žákyně 
z FZŠ Mezi Školami v kategorii 4. a 5. tříd vybojovali úžasné vítěz-
ství. Stříbrné pozice obsadily dívky ze 6. a 7. ročníku. Děti si domů 
odnesly zasloužené diplomy a medaile, které ve škole rádi a hrdě vy-
stavíme. Body za umístění se počítají do celkového hodnocení za celý 
školní rok v různých sportech a disciplínách. Děkujeme všem sportov-
cům za jejich výkony i snahu a skvělou reprezentaci naší školy.  
 Daniel Cehula

Polojízda - poloklus
Od časů královny Koloběžky uplynula pěkná řádka let, avšak kolo-
běžka zůstává stále oblíbeným popojíždědlem a parťákem k trávení 
volného času. Přesvědčit se o tom mohli její milovníci v úterý 20. září 
odpoledne. V rámci Festivalu volného času pořádala Proxima Sociale, 
o.p.s. koloběžkový workshop ve Skateparku v Mohylově ulici. Tradiční 
a oblíbenou akci přišel podpořit také starosta David Vodrážka, který 
vyjádřil potěšení i údiv nad tím, jaké kousky lze s obyčejnou koloběž-

kou předvádět. Odpole-
dne bylo určeno zejména 
dětem a mladým lidem, 
kteří s freestyle jízdou 
teprve začínají. Byla to 
možnost naučit se nové 
triky, nebo si teprve 
jízdu na skejtu či ko-
loběžce „osahat“. Přede-
vším ti, kdo se teprve 
jízdě učí, museli často 
překonat svoje obavy  

a strach, což se i díky skvělým lektorům dařilo. Někteří z nich ovšem 
se svými stroji umí již teď takové zázraky, že by se v úvodu zmiňovaná 
královna nestačila divit.  Andrea Říčková

Bobříci v Jeremi
Našim modrobílým bobříkům se naskytla skvělá příležitost, jak si užít 
parádní sportovní dopoledne. Jelikož se v prostorách školy měnila 
světla, rádi přijali nabídku k návštěvě od sportovního centra Jeremi. 
Při této příležitosti si děti vyzkoušely užití různých druhů sportovního 
náčiní. Spontánní výběr různých stanovišť stejně jako pohyb ve vel-
kém prostoru haly je nadchl a do naší nově osvětlené školy se vrátily 
příjemně unavené a plné zážitků. T. Ohlídalová, MŠ U Bobříka
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Podzim s mladými hasiči ve Stodůlkách
Po odpočinku během letních prázdnin začali mladí hasiči v září  
aktivně trénovat na soutěže požární útok a štafety dvojic. Ve dnech  
17. a 18. září jsme se zúčastnili soutěží v Lipencích a ve Zličíně.  
Počasí nepřálo, děti soutěžily za deště, umístění nebylo medailové,  
ale nebylo ani nejhorší. Poté 23. září jsme odjeli na víkendové soustře-
dění do Šlovic, kde jsme se připravovali na následující závody. 
Netrénovali jsme zbytečně, jelikož jsme naši snahu zúročili na soutěži 
9. října v Cholupicích, kde mladší děti obsadily senzační 4. a 10. místo 
z 16 družstev a starší 2. a 15. místo z 20 družstev.  

Hledaná osoba 
Dne 21. září v odpoledních hodinách prováděli strážníci okrskové 
služby preventivní hlídkovou a kontrolní činnost v okolí Slunečního 
náměstí, zaměřenou na požívání alkoholických nápojů v rozporu 
s obecně závaznou vyhláškou. Během kontrol notoricky známých 
míst, kde se pravidelně shromažďují závadové osoby, si povšimli i vy-
hrocené hádky muže a ženy. Ztotožněním osob pak vyšlo najevo, že 
příčinou hádky byly předchozí krádeže pětatřicetiletého muže z Jab-
lonce nad Nisou. Muž byl po prověrce osobních údajů předán policis-
tům z místního oddělení policie Košíře, neboť kromě podezření 
z majetkové trestné činnosti byl i celostátně hledaný.

Opatření k zabezpečení veřejného pořádku a čistoty
S koncem měsíce září zahájili strážníci našeho obvodního ředitelství 
sérii intenzivních denních i nočních kontrol vyloženě směřovaných  
na problémové skupiny osob, které úmyslně odhazují odpadky ve 
svém okolí, nadměrně konzumují alkohol a slovně napadají kolem-
jdoucí občany. 
Dalším samostatným plánovaným opatřením v podzimních měsících 
je kontrola psů a jejich majitelů. Kontrolní činnost v této oblasti bude 
směřovat na neukázněné pejskaře, kteří svým bezohledným chováním 
znečišťují veřejnou zeleň a ostatní veřejná prostranství. 
 Tomáš Navrátil, vrchní komisař MP

HASIČSKÉ OKÉNKO

Dobrý den,
v Praze 13 už začal podzim, proto vám 
posílám některé fotografie s podzimními 
motivy, které jsem vyfotila a mohly by 
se Vám líbit... Byla bych Vám moc 
vděčná za uveřejnění! S přáním hez-
kého dne, Eliška Blašková, 12 let
Fotografie jsou velice hezké  
a Elišce velmi děkujeme za jejich 
zaslání. Podzim se již opravdu ujal 
své vlády a ukazuje se v celé své  
barevné kráse. 
Podaří-li se i vám udělat zajímavou 
fotografii (v rozlišení alespoň  
300 dpi), zašlete nám ji na e-mail 
stop@praha13.cz, rádi ji zveřejníme. 
Za všechny snímky, které jste nám 
již poslali nebo je teprve pošlete, 
vám mnohokrát děkujeme.          
                                         Petra Fořtová

VAŠÍM OBJEKTIVEM

Třebonický hasičský podzim
Září, říjen a listopad pro nás tradičně znamenají ukončení staré se-
zony a zahájení nové. Nesou se v duchu mnohých závodů. Zahájili 
jsme na domácí půdě šedesátkami, kde Jáchym vybojoval pátým mís-
tem postup na republikové kolo v Benešově. Nejenže zde skvěle re-
prezentoval náš sbor, ale také to pro něj byla zkušenost na velkých 
závodech. V Lipencích probíhaly požární útoky, při kterých měly pre-
miéru ženy, které doběhly na čtvrtém místě. Nezaháleli jsme ani ve 
svátek svatého Václava a vyjeli jsme do Cholupic. I přes déšť se nám 
nesmírně dařilo, což dokazuje Sabíkovo první a Lukášovo druhé 
místo. V říjnu nechyběly ani noční hasičské útoky na Suchdol.  
Zatímco dospělákům sezóna pomalu končí, děti se už těší a připravují 
na novou.
Pozvánky:
Hasiči Třebonice zvou děti a rodiče na Strašidelnou stezku. Akce  
se uskuteční v sobotu 12. listopadu od 16 do 18 hodin. Odstartujeme  
u rybníka v Třebonicích a zapotřebí bude lampionové světýlko  
na cestu. Na konci čeká všechny překvapení.

Dále vás zveme na venkovní Mikulášskou nadílku. Pojďte prožít 
adventní sobotní odpoledne u horní hasičárny v Třebonicích. Pro děti 
je nachystaný bohatý program a nebude chybět ani nadílka od Miku-
láše. Těšíme se na vás 3. prosince od 15 hodin. Bližší informace na-
jdete na Facebooku našeho sboru. Marta Horáková, starostka SDH Třebonice

Pozvánka:
SDH Stodůlky vás srdečně zve na Mikulášskou stezku, která odstar-
tuje v sobotu 3. prosince ve 14 hodin od hasičárny v Tlumačovské 
ulici. Pro děti budou připravena stanoviště s úkoly. Odměny a občerst-
vení zajištěno. Vladimír Kos, SDH Stodůlky 
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datum komunikace – úsek

31. 10.– po

Archeologická (Mukařovského – NN 3454)

Archeologická (Bronzová – konec)

Bronzová (celá vč. parkoviště)

NN 3453 (parkoviště u metra)

NN 7269 (spojka Bronzová – Zázvorkova)

Sezemínská – celá

U Jezera + 2x parkoviště

  1. 11.– út

Archeologická (Zázvorkova – konec)

Mohylová (Píškova – slepý konec)

Píškova – celá, Zázvorkova – celá

 2. 11.– st

Amforová – celá

Brdičkova (bez parkoviště)

Kolovečská (vč. parkovišť – mimo 2x parkoviště u Mukařovského)

Podpěrova – celá

 3. 11.– čt

Archeologická (Zázvorkova – Jeremiášova)

Böhmova – celá

Modrá – celá

Mohylová (Píškova – Archeologická)

NN 3091 – celá,  Zvoncovitá – celá

 4. 11. – pá

Husníkova – celá, včetně odbočky (parkoviště)

NN 1809 – část, NN 3468 – celá, NN 3469 – celá

Ovčí hájek – celá

Suchý vršek – celá

V Hůrkách (Pod hranicí – Suchý vršek)

  7. 11. – po

Fingerova – celá, Na Zlatě – celá, NN 3470 – celá

Nušlova – celá, Seydlerova – celá

V Hůrkách (Suchý vršek – Petržílkova)

  8. 11. – út

NN 4543 – část

Petržílkova (bez křižovatky s ul. Pod hranicí)

Volutová + parkoviště

datum komunikace – úsek

  9. 11. – st

Běhounkova – celá, Blattného – celá, Dominova – celá

Kodymova (bez spojky do ul. Pod hranicí)

Mezi Školami – celá

NN 4541 + poslední oddíl parkoviště

10. 11. – čt

Drimlova (Janského – slepý úsek)

Herčíkova – celá

Janského  (Červeňanského – Kurzova)

NN 3456 (2x parkoviště u ul. Janského)

11. 11. – pá

Borovanského – celá

Janského (Kurzova – Prusíkova)

Klausova – celá, Kurzova – celá

Netouškova (pouze rameno do ul. Klausova)

Přecechtělova (Kurzova – Janského)

14. 11. – po

Bašteckého (bez úseku kolem parku)

Janského (Červeňanského – Prusíkova)

Pavrovského + 2x parkoviště

Prusíkova – celá

Přecechtělova (Kurzova – Pavrovského)

15. 11. – út

Anny Rybníčkové – část

Karla Kryla – celá

Nad Dalejským údolím – část

Raichlova (bez dvou slepých úseků)

Švejcarovo náměstí – celá

16. 11. – st

K Zahrádkám (Armády – č. 47, včetně zatravněných  
parkovacích zálivů)

Melodická (Symfonická – slepý úsek)

Nová kolonie – část

Operetní – celá

Smetáčkova (Pod Kulturním domem)

Symfonická (Armády – Melodická)

Komplexní údržba komunikací podzim 2022

Na čištění jednotlivých bloků budou řidiči upozorněni přenosnými  
dopravními značkami, které budou vždy osazeny sedm dnů před  
zahájením čištění. Je třeba zdůraznit, že tam, kde to situace umožňuje 
(zejména slepé úseky komunikací), budou umístěny přenosné do-
pravní značky IZ 8a, 8b „Zóna s dopravním omezením“, které vyme-
zují rozsah platnosti zákazu stání pouze touto jedinou značkou 
umístěnou na začátku dotčeného úseku (IZ8a-B28) a stejně tak jediná 
značka (IZ8b-B28 konec) tento úsek ukončuje. Pokud řidiči nebudou 
v uvedených dnech respektovat přenosné dopravní značky používané 
při blokovém čištění, budou pokutováni policií a zároveň budou jejich 
vozidla odtažena. 

Vozovky se uklízí vč. parkovacích zálivů, pokud zástupce TSK neurčí  
v den úklidu jinak.                                                                 Odbor dopravy
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Butovický rohlík 2022
Již 27. ročník běžecko-cyklistického závodu Triatlon sportklubu Praha 
a odboru životního prostředí se konal v sobotu 17. září na hrázi  
Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Proč Butovický rohlík?  
Odpověď je jednoduchá. Místní pekárna Odkolek vždy dodává darem 
rohlíky pro posilnění závodníků. Zakladatel této sportovní akce Jan 
Král ji proto nazval Butovický rohlík. Závodníků a ostatních návštěv-
níků bylo vzhledem chladnějšímu počasí okolo sto padesáti. Nej-
mladší kategorii závodníků odstartovala místostarostka městské části 
Marcela Plesníková. Na vítěze čekal zmíněný „butovický rohlík“  
a drobná odměna v podobě vybavení na kolo. Současně byl u příleži-
tosti Dne stromů s pomocí dětí do parku vysazen nový strom – dub 
letní, který nahradil ten uhynulý na hrázi rybníka. Eva Beránková

Bronzovka pomohla s úklidem
I tentokrát se naše škola  
zapojila do akce Ukliďme 
Česko. Není nám lhostejné 
naše okolí a Centrální park 
je častým cílem našich spor-
tovních aktivit, rozhodli 
jsme se pomoci s úklidem 
právě zde. Úklid byl prolo-
žen besedou o houbách,  
o třídění odpadu, o fauně  
a flóře v Centrálním parku. 
Děti byly z množství nasbí-
raného odpadu velmi pře-
kvapené a shodly se,  
že dlouhodobým cílem je,  
aby nebylo co uklízet.
                    Vendula Tůmová, ZŠ s RVJ Bronzová 

Úklid okolí FZŠ Mezi Školami
Ukliďme Česko je celorepubliková dobrovolnická úklidová akce, kte-
rou založili Miroslav Kubásek  
a Radek Janoušek s cílem ukli-
dit černé skládky a nepořádek 
po celé České republice. Také 
tentokrát se k akci připojily ně-
které třídy naší školy a vydaly  
se na úklid jejího širšího okolí. 
Žáci nejprve dokonale uklidili 
celý areál naší školy a prostor 
před vchodem. Přidali se k nám 
i dobrovolníci ze sousedství. 
Děti v okolí školy sbíraly, co se 
dalo. Smutným «úlovkem»  
byly mikrovlnná trouba, kočárek 
a televizor v křoví. Nikomu se 
ani nechtělo věřit, že jsme po-
sbírali několik pytlů se směs-
ným odpadem, plasty, lahvemi  
i papírem. Uvědomili jsme si při 
tom, že pokud se každý z nás bude k přírodě chovat zodpovědně, ne-
bude takový úklid ani potřeba. Daniel Cehula

Ukliďme si školu
Ve čtvrtek 22. září se naše škola zapojila do environmentálně zamě-
řené akce Ukliďme svět. Ukliďme Česko. V dopoledních hodinách se 
do úklidu areálu školy a jejího okolí zapojily všechny třídy spolu s uči-
teli a odpoledne ruku k dílu přiložili i rodiče našich žáků. Odměnou 
za odvedenou práci bylo podvečerní grilování a opékání špekáčků. 
 Renata Vondráková, ZŠ Klausova
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Harmonogram přistavení 
velkoobjemových kontejnerů
Kontejnery budou přistaveny pouze po dobu 4 hodin, a to od 16 do 20 hodin. 
Upozorňujeme, že do kontejnerů lze odložit následující objemné odpady: starý nábytek, 
koberce a linolea, matrace, lyže, snowboardy, kola, zrcadla, umyvadla, WC mísy. Nelze 
odložit: nebezpečný odpad, živnostenský odpad, bioodpad, stavební odpad, pneumatiky, 
elektrospotřebiče,televizory, PC monitory, počítače, lednice, mrazáky, sporáky.   

datum stanoviště

31. 10. – po Drimlova – parkovací záliv vedle kontejnerů na tříděný odpad

31. 10. – po Kettnerova – parkoviště u trafostanice naproti č. 2053/18

   1. 11. – út Husníkova – parkoviště u trafostanice

   2. 11. – st Vlachova x Šostakovičovo náměstí – na chodníku proti č. 1511/8

   3. 11. – čt Bašteckého x Janského

   7. 11. – po K Fialce – plocha u č. 1219 (bývalá prodejna potravin)

   7. 11. – po Sezemínská – parkoviště u trafostanice

   8. 11. – út Böhmova – parkoviště u kotelny

   8. 11. – út Volutová – parkoviště proti č.p. 2518/6

   9. 11. – st Nad Dalejským údolím – záliv v komunikaci

 10. 11. – čt 5. máje

 14. 11. – po Chlupova – proti č. 1800 (u MŠ)

 15. 11. – út Ovčí hájek – parkoviště proti č. 2159/16

 21. 11. – po Janského – parkovací záliv u lékárny (u č. 2254)

 22. 11. – út Chalabalova – NN 3447, parkoviště u domu č. 1611/7

 23. 11. – st V Nové vsi x K Návrší 

 24. 11. – čt Nušlova – chodník u č. 2576/6 (výjezd z garáží)

 28. 11. – po K Sopce – parkovací záliv

 29. 11. – út Kuchařova x Svitákova

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

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

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

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

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

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

datum stanoviště čas přistavení

29. 10.– so

nám. Na Lužinách    8.00 – 8.20
Mládí (u restaurace Mlejn)    8.30 – 8.50
Sezemínská (parkoviště)    9.00 – 9.20
Bellušova (parkoviště proti domu č. 1804)    9.30 – 9.50
Kolovečská (parkoviště) 10.00 – 10.20
Böhmova (parkoviště u kotelny) 10.40 – 11.00
Fantova (plocha před objektem č. 1742/23) 11.10 – 11.30
křižovatka ul. Vlachova x Šostakovičovo nám. (u č. 1511) 11.40 – 12.00

Sběr biologického odpadu
 

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

  

datum stanoviště čas přistavení

   29.10. K Fialce – plocha u č. 1219           9.00 – 12.00

   29.10. Srnčí x U Dobráků 13.00 – 16.00

      5.11. 5. máje – plocha u č. 325/55    9.00 – 12.00

      5.11. Chalabalova – parkoviště u č. 1611/7 13.00 – 16.00

   12.11. Mládí – parkoviště proti č. 824/14    9.00 – 12.00

   12.11. K Opatřilce x K Jihu 13.00 – 16.00

   19.11. nám. Na Lužinách    9.00 – 12.00

   19.11. Vstavačová – u retenční nádrže 13.00 – 16.00

   26.11. K Sopce – parkovací záliv 13.00 – 16.00

Jitka Zámorská, OŽP

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

Havarijní pokácení akátu v Panské 
zahradě
Z důvodu velmi špatného stavu byl v Panské zahradě v polovině října 
pokácen vzrostlý strom – akát. Strom rostl jako trojkmen, jeden kmen 
se však odlomil s výrazným vnitřním projevem hniloby. Strom se na-
cházel v místě s častým pohybem lidí a hrozilo zde nebezpečí úrazu 
osob. Proto bylo rozhodnuto o jeho pokácení. -red-
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BAREVNÉ DNY V MOHYLCE. Poslední zářijový týden se v naší škole 
po dvouleté odmlce opět konal tradiční barevný týden. Škola se prozá-
řila každý den jinými barvami a pochmurné podzimní nálady byly ales-
poň na chvíli zahnány. Nezapomenutelným zážitkem se pro všechny 
stal poslední den s mottem „divočina na těle i na hlavě“, kdy se fantazii 
a kreativitě nekladly žádné meze. Všichni jsme si týden moc užili a tě-
šíme se zase za rok na další barevné zpestření. 
 Petra Hofmannová, ZŠ Mohylová

ČTVRŤÁCI ZACHRAŇUJÍ PETŘÍN. Děti ze 4.B si zářijovou výuku 
zpestřily netradiční outdoorovou hrou nazvanou Petřínský maják. 
Jedná se o venkovní hru divadla Minor na motivy legendy o nebez-
pečných ohních, která se váže k Petřínskému kopci. Děti si nejdříve 
složily mapu Petřína, pak si do vlastních map zakreslily jednotlivá sta-
noviště a vyrazily plnit své úkoly. Když žáci získali správné odpovědi, 
dokázali tak vyluštit zašifrovanou kouzelnou formuli, díky které za-
chránili kopec Petřín a zaručili mu klid na dalších tisíc let.   
 Petra Jiránková, ZŠ Mohylová

HURÁ NA HOUBY! V září děti ze 2.B navštívily výstavu hub, kterou 
každoročně pořádá naše městská část v obřadní síni radnice. Díky tomu, 
že se nám věnovali zkušení mykologové, se už nemusíme bát vyrazit  
do lesa na houby a nějaké si sami posbírat. Součástí výstavy byla i soutěž 
v poznávání hub. A protože jsme šikulky, zasoutěžili jsme si, dostali 
sladkou odměnu a odnesli jsme si titul Malý znalec hub.
 Pavlína Konkolská, ZŠ s RvJ Bronzová

ORANŽOVÝ DEN V ÚSMĚVU. Říjen je nejbarevnějším měsícem 
z celého roku. Tak jsme se v naší školce domluvili, že jeden den při-
jdeme všichni 
oblečení do 
oranžové barvy. 
Sešli jsme se  
v jedné třídě  
a ta se hned 
rozsvítila.  
Moc to všem 
slušelo. Každá 
třída zazpívala 
svoji hymnu, 
takže zpívala 
Kuřátka,  
Berušky,  
Veverky i Medvídci. Oranžový den se opravdu vydařil.  Kolektiv MŠ Úsměv

 

PÁŤÁCI V IQLANDII  
LIBEREC. Žáci pátých tříd 
vyrazili za dobrodružstvím  
a poznáním do města pod  
Ještědem. V moderním vě-
decko zábavním centru se nás 
ujal skvělý průvodce, který děti 
zasvětil do tajů chemie a před-
vedl pár zajímavých pokusů. 
Děti se dověděly, jak se chovat 
při výbuchu, seznámily se  
s různými zdroji hoření  
a ochrannými pomůckami. 
Výlet se nám velmi líbil a vě-
říme, že se do Liberce ještě 
vrátíme, abychom se něco  
dalšího naučili.  
               Michal Mareš, ZŠ s RVJ Bronzová 

VYŠEHRADSKÝ POKLAD PRO PRVŇÁKY. Ačkoliv bylo mlhavé 
podzimní ráno, žáci z 1.B ZŠ Mohylová se odvážně vydali na Vyše-
hrad za pokladem, který tam čekal na objevení jako zlatý hřeb charita-
tivní hry Nadace Jedličkova ústavu. U katedrály svatého Petra a Pavla 
se děti rozdělily do tří skupinek a vybaveni mapkou vyrazily plnit 
úkoly, jejichž splnění je přivedlo k vytouženému pokladu. Úspěšné 
zvládnutí celé hry oslavili prvňáčci v kavárně se sklenicí džusu. 
 Štěpánka Kuchaříková, ZŠ Mohylová
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JABLKOBRANÍ V ZŠ JANSKÉHO. Plody bohatě obsypané jabloně 
na školním pozemku jsou jako stvořené pro pomoc zvířatům v zoo- 

logické zahradě. 
Ta největší tu-
zemská v praž-
ské Tróji naši 
nabídku s ra-
dostí přijala. 
Žáci během  
zářijových  
dnů sklidili ja-
blka a připravili  
do beden, které 
svým svěřen-
cům odvezli  

zaměstnanci pražské ZOO. Toto zářijové Jablkobraní pro ZOO se tak 
stane další krásnou tradicí ZŠ Janského.  Jan Havlíček

DRUHÁCI NA POLI. Pro druháky z Mohylky byla připravená neče-
kaná výzva. Rozhodli se totiž vyzkoušet orat pole s koněm a zasít 
obilí. Vypravili jsme se na Podbabu, kde si děti vyzkoušely, jaké to bylo 
dřív, když se ještě oralo pomocí zvířat. Nejprve si děti zkusily, jaké  
to je táhnout pluh. Pak zapřáhly pluh za koně a každý sám si vyoral 
svoji brázdu, kam následně zasel obilí. Na závěr jsme si opekli buřtíky 
na posilněnou a nezbývá než čekat, jaká bude úroda. 
 Martina Červenková, ZŠ Mohylová

ÚRODA V ROSNIČCE. Každá ze čtyř tříd v naší školce má na zahradě 
záhonek, o který se děti během celého roku vzorně starají. S pomocí 
paní učitelky přidávají kompost, sejí a sázejí, okopávají a zalévají.  
Odměnou pak jsou například bylinky, ředkvičky nebo mrkev, kterými 
paní kuchařky vylepší oběd nebo svačinu. Naposledy jsme sklidili bram-
bory a dýně a už se těšíme, co dobrého nám z nich v kuchyni vykouzlí.
 Jitka Machurová, ředitelka školy

SPOLUPRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Prvňáčci mají první měsíc  
ve škole za sebou. Ve školní družině jsme se zaměřili především na to,  
jak být dobrým kamarádem a utvářet přátelský kolektiv. Myslíme si,  
že se nám to i s ostřílenými třeťáky daří. Děti společně tvoří, kreslí, hrají 
různé hry, zpívají, sportují, chodí na procházky do parku, kde pozorují 
změny v přírodě, poznávají stromy, vnímají různost kůry, poznávají  
a sbírají podzimní plody. Oblíbená jsou i dětská hřiště a nově zařízené 
školní hřiště, kde se pořádně vyřádí.  Jana Francová, vychovatelka ŠD, ZŠ Bronzová 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ S PLAVÁNÍM
V polovině září žáci třetích tříd navštívili Krkonoše. Součástí pobytu 
byla také výuka plavání, při které se dětem věnovali zkušení instruk-
toři. Naučili děti nebát se vody a pomohli zlepšit jejich plavecké do-
vednosti. Nechyběly ani procházky v přírodě, výstup na rozhlednu  
a ochutnávka posledních letošních borůvek. Zajímavý byl i výhled  
na naši nejvyšší horu Sněžku a první sníh, který letos napadl. 
 Pavla Kučerová, ZŠ s RVJ Bronzová

UČÍME SE V PŘÍRODĚ. 
Žáčci 2.B využili krás-
ného babího léta a hodiny 
výtvarné výchovy a člověk 
a svět práce trávili v pří-
rodě. Chopili se nádherně 
zbarvených spadaných 
listů, plodů šípků, různých 
větviček a tvořili přímo  
na zemi ve skupinkách.  
A výsledek? Nejenže  
jsme se protáhli, zopako-
vali do prvouky téma 
podzimu, ale vytvořili  
i krásné obrázky z přírod-
ních materiálů. Posuďte 
sami. 
         Pavlína Konkolská, ZŠ Bronzová
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Hořkosladké výročí
V měsíci padajícího listí si připomínáme výročí, které může budit  
rozporuplné pocity. Dalo nám svobodu, odkazuje však také k velmi 
temné kapitoly nejen našich dějin. Vše začalo 28. října roku 1939 
v Praze. U příležitosti vzniku Československa se na Václavském ná-
městí konala poklidná demonstrace, během níž byl zraněn student 
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a zabit pekařský  
dělník Václav Sedláček.  
Na potlačování demon-
strace se kromě sil pořád-
kové policie podílely i jed-
notky SS. Následovaly 
střety na dalších místech 
v Praze, při kterých Němci 
nestříleli pouze pro vý-
strahu, ale neštítili se vraž-
dit i demonstranty sa-
motné. Jan Opletal svým 
zraněním podlehl 11. listo-
padu a jeho pohřeb, který 
se konal 15. listopadu  
na Albertově, se stal ná- 
rodním protestem proti 
okupaci. Hned následující 
den padlo v Berlíně  
od Adolfa Hitlera roz- 
hodnutí o uzavření českých 
vysokých škol. Již během noci ze šestnáctého na sedmnáctého listo-
padu byly zatčeni a popraveni vedoucí představitelé studentské orga-
nizace a stovky studentů byly internovány do koncentračních táborů. 
Ústřední svaz československého studentstva vyvíjel po roce 1939 v za-
hraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž vyvrchole-
ním byla schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941 v Londýně. 

Rada přijala takzvané Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu  
a tento den se tak stal Mezinárodním dnem studentstva. Jedná se  
o jediný svátek mezinárodního významu, který má český původ.  
U příležitosti padesátého výročí nacistických represí se 17. listopadu 
1989 sešli na Albertově studenti pražských vysokých škol. Tato akce 
nakonec vedla k celonárodní demonstraci proti komunistickému re-
žimu a stržení železné opony. Československo se na sklonku osmé  

dekády dvacátého století 
po dlouhé době opět stalo 
samostatnou, demokratic-
kou a nezávislou zemí.  
Po těchto událostech začali 
čeští a slovenští poslanci 
brojit proti Mezinárod-
nímu dni studentstva s tím, 
že jde o komunistický svá-
tek a objevily se dokonce 
snahy jej zrušit. To se na-
štěstí nezdařilo, a tak záko-
nodárci alespoň prosadili, 
aby se 17. listopad stal 
Dnem boje za svobodu  
a demokracii. Tím Mezi-
národní den studentstva 
z kalendáře dočasně vypadl 
a události z let 1939 a 1941 
byly zastíněny těmi listo-

padovými roku 1989. Zásluhou Národního parlamentu dětí a mládeže 
a Studentské komory Rady vysokých škol byl v únoru 2019 novelou 
zákona o státních svátcích tento den přidán mezi vyjmenované státní 
svátky. Novela vstoupila v platnost v dubnu téhož roku a 17. listopad 
od té doby nese název Den boje za svobodu a demokracii a Meziná-
rodní den studentstva. Andrea Říčková

Třicet let kochleárních  
implantací u dětí 
V kinosále Fakultní nemocnice Motol se 22. září slavilo. Foniatři,  
chirurgové, psychologové, logopedi, inženýři, sociální pracovníci,  
ale i sami uživatelé kochleárních implantátů se ohlédli za třiceti lety 
implantací u dětí v České republice. Program, kromě výsledků třiceti-
letého úsilí, nabídl i zajímavý pohled na budoucnost v této medicínské 
oblasti.  Centrum pro dětský sluch Tamtam má za sebou také více než 

třiceti letou his-
torii a bylo po ce-
lou dobu rozvoje 
implantací v ČR 
u toho. Stálo  
a stále stojí po 
boku rodičům  
a jejich dětem, 
kteří procházejí 
procesem im-
plantace, a po-
máhá jim při ná-
sledném rozvoji 
komunikace. 
Tamtam proto 
nechyběl mezi 
pozvanými hosty. 
Centrum zde 
prezentovalo svou 
třicetiletou zku-
šenost s prací  
s dětmi se slucho-

vým postižením, konkrétně jeho ředitelka Mgr. Jana Fenclová a ve-
doucí Rané péče Čechy Mgr. Martina Péčová. Připomněly milníky  
ve spolupráci s jednotlivým centry kochleárních implantací v ČR  
a nabídly i pohled do budoucnosti. MUDr. Zdenka Aksenovová, 
PhD., vedoucí lékařka foniatrické části FN Motol zdůraznila, že péče 
o osoby se sluchovým postižením je náročná a musí být komplexní.  
Ve svém příspěvku pak uvedla, že za 30 let dostalo 799 dětí celkem 
995 kochleárních implantátů. Krásným poděkováním za práci celého 

týmu lékařů a sociálních pracovníků byl příspěvek logopedky Mgr.  
Jitky Holmanové, která byla i u první kochleární implantace českého 
dítěte, která proběhla v roce 1992 ještě v zahraničí. Zkušenosti  
a osobní rozvoj první stovky pacientů implantovaných v ČR v letech 
1992-2000 pak představila psycholožka PhDr. Eva Vymlátilová. 
Přímo v sále byly přítomny další tři implantované děti, dnes už do-
spělé. S dojetím děkovaly všem za navrácení sluchu, které jim umož-
nilo studovat a žít běžným způsobem života.  Lucie Křesťanová
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Po stopách Karla IV.
Dnes se vydáme naučnou stezkou císařovny Elišky na hrad Karlík  
a dále po stopách císaře Karla IV. Výlet zahájíme v Dobřichovicích, 
kam se pohodlně dostaneme vlakem ze Smíchovského nádraží.  
Od nádraží v Dobřichovicích vede lávka prof. Karla Lewita přes Be-
rounku. Cesta císařovny je mezi zastaveními značena dost decentně 
růžovými šipkami – v případě pochybností stačí až do obce Karlík 
sledovat zelenou turistickou značku. Zavede nás od zámku k parku  
a dále na cestu na Karlík, jejíž část lemuje originální Dobřichovické 
sochořadí, postupně doplňované o výsledky sochařských bienále.  
V obci u autobusové zastávky opustíme zelenou a jdeme rovně na-
horu ulicí Karlická na rozcestí, kde pokračujeme vlevo po červené. 
Nejprve stále stoupáme smíšeným lesem. Po vystoupání jdeme po  

rovince s výhledy na Hřebeny.  
Vyjdeme na návsi v Mořince,  
kde nás vpravo zaujme dům  
s nádherně upravenou zahradou, 
množstvím skleníků s kaktusy. 
Náves je plná zeleně s krásně 
upravenými chalupami. Mořinka 
je od roku 1995 vyhlášena jako 
vesnická památková zóna. Je sou-
částí evropsky významné lokality 
NATURA  2000, která zaujímá 
oblast Karlického údolí. Celý ka-
tastr je součástí Chráněné krajinné 
oblasti Český kras. První zmínka  
o obci je z roku 1338. V roce 1356 
se o ní píše jako o osadě, kterou 
projíždí císař Karel IV. na Karl-
štejn. Návsi vévodí patrová rou-

benka čp. 7 s lomenicí z 18. století. Přízemí má zděné. Na vstupní 
straně je pavlač. Druhá roubenka je také na severní straně návsi.  
Dochovala se roubená světnice a síň. Na návsi také roste památná 
lípa srdčitá, vysazená roku 1860. Dle zápisu v kronice jde o první  
vysazený strom tohoto druhu. Je u ní lavice se stolem, kde můžete 
posedět. Nedaleko lípy je hostinec U Barchánků se sezonní otvírací 
dobou od dubna do října. Proti němu stojí kaplička sv. Pauluse.  
Na konci obce projdete kolem budovy obecního úřadu a knihovny. 
Naproti stojí Boží muka. My jdeme dále po červené značce z obce 
ven. Dojdeme na křižovatku s křížem, opatrně přejdeme silnici  
a jdeme za závoru dále po červené příjemnou cestou mezi křovím. 
Dojdeme opět k silnici, kterou přejdeme a krajem lesa pokračujeme 
po červené, posléze lesem po červené. Až se nám náhle objeví první 
domky a pohled na majestátní hrad Karlštejn, kam se ale tentokrát 
nevydáme, nýbrž zahneme hned do první uličky vlevo a půjdeme dále 
po žluté značce až do Zadní Třebáně přes Hlásnou Třebáň. Vystou-
páme lesem na Císařskou louku s dalším křížem. Kdysi tu stálo i od-
počívadlo. Zastavte se zde a kochejte se nádherným pohledem na 
hrad. Je to jeden z nejhezčích pohledů na něj. Až se vynadíváte, jděte 

dále po žluté. Ponoříte se do lesa a vyjdete zase na louce. Zde můžete 
posedět na lavičce u výklenkové kaple a další památné lípy malolisté. 
Byla zde zasazena na přelomu 19. a 20. století. Projdeme Hlásnou 
Třebání až k mostu přes Berounku. Toto území bylo osídleno již  
v době bronzové. Obec je zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována 
knížetem Boleslavem III. benediktínskému klášteru na ostrově sou-

toku Vltavy a Sázavy. Roku 1357 ji vykoupil Karel IV. a připojil ke 
Karlštejnu. Obyvatelé měli vykonávat strážní službu na hradbách 
hradu. Původně se obci říkalo Přední a části za Berounkou Zadní. 
Přední se koncem 19. století přejmenovala na Hlásnou. Jedná se  
o zemědělskou ves s několika 
usedlostmi postavenými ve 
slohu selského baroka s klenu-
tými kamennými branami po-
stavenými kolem návsi s kap-
ličkou sv. Jana Nepomuckého. 
Od třicátých let minulého sto-
letí je tato víska vyhledávanou 
rekreační oblastí. Leží na kraji 
Chráněné krajinné oblasti 
Český kras. Třebáň je jediné 
místo v Českém krasu, kde 
roste liliovitá rostlina se žlu-
tými květy – křivatec český. 
Přejdeme most přes Berounku 
a jsme v Zadní Třebáni u ná-
draží, odkud nám jede vlak 
zpět do Prahy. Kdo by chtěl, 
může po silnici pokračovat 
dále až k místu, kde přejdeme 
koleje a jdeme doprava podél 
Berounky až do Řevnic k mostu, za nímž je pivovar a zde se posilnit. 
Z Řevnic jede také vlak do Prahy. Zdrávi došli!
 KČT, odbor Praha – Karlov, oddíl TurBan, Marta Kravčíková

TOULKY
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Velké poklesy na akciových trzích = akcie ve slevě, je čas na nákup? 
HISTORIE
1929, 1937, 1962, 1987, 1990, 2000, 2008, 2020, 2023?
Říkají vám něco tyto letopočty? 

Jedná se o ročníky největších akciových krachů za posledních  
necelých 100 let. 

Z definice se zpravidla jedná o velmi významný propad cen akcií  
v desítkách procent a také obvykle velmi rychlý. Akcie totiž často  
zažívají pád během několika hodin, dnů nebo maximálně týdnů. 
Zotavení z takových propadů trvá klidně i několik let. 

Burzovní krachy často přicházejí po dlouhém období růstu, kdy  
akcie dosahují až absurdních hodnot. Krachům předchází často ne-
podložený ekonomický růst, extrémní zadlužování, široké využívání 
pákového efektu, válka, přírodní katastrofy, nezodpovědná politická 
rozhodnutí, apod. Statisticky dochází k akciovým krachům přibližně 
každých 10 let. Připomíná vám to něco?

SOUČASNOST
Od toho největšího krachu v novodobé historii v roce 2008 uplynulo 
14 let. Statisticky by měl tedy už přijít. Z důvodů uvedených výše, 
které mohou být důvodem propadů, vidíme také podobnost. Ale nic 
takového se zatím nestalo. Proč? 

Politici a centrální banky se totiž naučily, že v krizových situacích  
mohou rychle přijít s pomocí. Bohužel ale za cenu v podobě např.  
vysokého zadlužení nebo dnešní vysoké inflace.

Z pohledů akcií se tedy nacházíme spíše v medvědím trhu.  
Tzn. v situaci, kdy ceny pod vlivem různých faktorů pomalu ale  
dlouhodobě klesají. Válka, energetická krize, vysoká inflace, vyšší  
úrokové sazby, riziko recese, ekonomická krize. Pojmy které dnes  
slyšíme velmi často jsou přesně tím důvodem proč akcie letos  
ztrácejí. 

BUDOUCNOST
Akcie jsou většinou dobrý indikátor budoucích událostí. To že do-
chází k určitým změnám ve světové ekonomice nám vlastně ukazují 
již od začátku roku 2022. 

Koš 500 akcií největších amerických společností (S&P500) vyka-
zuje pokles k září 2022: -24 %.

Koš téměř 3000 akcií společností z celého světa (MSCI ACWI)  
je za stejné období: -27 %.

Jste připraveni? Klidně můžeme jít ještě níže. 
Jestli je příští akciový krach za rohem samozřejmě nevíme. Každo-

pádně nejistot a negativních zpráv je dnes více než těch pozitivních. 
Proč je to ale i tak pro dlouhodobého investora dobrá zpráva?

Protože nespornou výhodou takových propadů je, že čím větší po-
kles nabídne, tím větší bude prostor pro zhodnocení do budoucna. Ji-
nak řečeno, v současné době si můžete koupit akcie těch největších 
společností světa za výrazně nižší cenu.

Ať bude další vývoj jakýkoliv, tak aktuální pokles téměř 30 % je už 
teď velmi zajímavý pro nákup dlouhodobé a ideálně pravidelné inves-
tice. Proto vidíme už dnes akcie jako příležitost příští dekády. Příleži-
tost, která tady možná bude až za dalších 10 let. A to by bylo škoda 
nevyužít. Nezapomeňte že k investování do akcií toho moc nepotře-
bujete. Většinou vám stačí čas a trpělivost. 

Investice do akcií (fondů, ETF, dalších instrumentů) nejsou výsa-
dou velkých investorů, ale můžete začít spořit/investovat již s částkou 
500 Kč měsíčně.

Akcie mohou být lepší volbou i v době, kdy lze získat pojištěné 
bankovní vklady se zhodnocením 6,50 % p.a. Ať už si zvolíte jakouko-
liv variantu zhodnocení svých volných prostředků, doporučuji se vždy 
poradit a vybrat pro vás tu nejvhodnější. Svět financí je totiž někdy 
velká džungle, tak je dobré mít někoho kdo se v ní vyzná.

 Ing. Ondřej Marek, Petr Kozelský, Stone & belter, ondrej.marek@sbelter.cz

FINANČNÍ PORADNA

ODPOVÍDÁ PSYCHOLOG
Nemoc – ne moci
 „Dobrý den, paní doktorko. Mám bolesti zad už 15 let. Dle lékařských ná-
lezů mám mnohočetné výrůstky na páteři a také mě bolí kolena. Nemůžu 
dlouho stát, nemůžu moc chodit, nevydržím dlouho v práci, takže jsem 
často v PN nebo bez práce na Úřadu práce. Kvůli starostem s páteří ne-
mám čas na hezký život. Stále jen chodím po kontrolách lékařů. Když ne-
můžu pracovat, mám málo peněz a pak si nemůžu koupit, co bych 
potřebovala. Rodina mi vytýká, že svoje potíže zveličuju a už se mnou ni-
kdo nemluví.“

„Dobrý den, paní doktorko. Mám již 15 let roztroušenou sklerózu.  
Je to nemoc, která mě vyřadila z pracovního procesu a komplikuje mi život. 
Chodím o holi, někdy upadnu, po lécích hodně přibírám na váze. Sebrali 
mi řidičák, už nemůžu řídit. Ale rozhodla jsem se, že si život chci ještě 
užít. Každý den chodím 5 kilometrů procházku se svým psem. Zvykla jsem 
si na to, chodíme i v dešti. Miluju Vídeň, takže někdy si pendolinem zajedu 
i se svým psem jen tak na kávu a na sachr, něco koupit vnučce nebo na kos-
metiku. Hodně čtu. Mým největším snem je jet ještě na Šumavu na výlet.“

„Dobrý den, paní doktorko. Nemůžu spát, ale vím, které léky a v jakém 
množství mi pomáhají. Dostal jsem nějakou infekci na hlasivky. Nasadil 
jsem si sám antibiotika, protože jsem potřeboval absolvovat víkendový 
pracovní výjezd. Situace se zhoršila. Antibiotika mi zbyla z minulé léčby  
a na tuto nemoc jich bylo málo, po třech dnech jsem si tedy sám nasadil ještě 
jiná antibiotika. Ani ta nezafungovala. Asi zajdu k lékaři, ale nutně se 
potřebuji uzdravit za dva dny, protože mě čeká neodkladné důležité pra-
covní jednání.“

Být nemocný znamená NE MOCI. Nemoc nás vyřazuje z našeho běž-
ného života, vyžaduje léčbu, omezení aktivit a podobně. Nemoc je stav, 
kdy tělo něco nemůže. Nemocný bývá odkázaný na pomoc druhých.  
A to mnozí těžce snášejí. V krajním případě může tahle vnitřní nespo-
kojenost vést k ukřivděnosti nebo agresivitě, terorizování rodiny a naru-
šení vztahů.

   Jsou různé varianty přístupu k nemoci. Někdo ji bagatelizuje a dělá, 
že to nic není a často rizikově nedodržuje doporučení lékařů. Druhý  
extrém je význam nemoci zveličovat a upoutávat tím na sebe pozornost 
druhých. V obou případech si zaděláváme na velké potíže. 
   Ti první mohou svůj organizmus přetížit a způsobit si mnohem větší 
zdravotní problém, než který mají. Pokud s infekční nemocí chodí dál 
do práce a mezi lidi, navíc ještě bezohledně ohrožují svoje okolí náka-
zou. Přebírají zodpovědnost a rozhodnutí o nejvhodnějším postupu  
na sebe a lékařská doporučení porušují nebo ignorují.
   Druhý extrém – lékařský nález si vyložíme tak, že je třeba přestat žít 
 a stále se intenzivně věnovat lékařským kontrolám. Spoléháme na to,  
že nějaký doktor definitivně rozhodne, co máme kdy dělat. Striktně  
dodržujeme jeho pokyny, ale sami aktivně nepřispíváme. Tento typ pa-
cientů si často bere nemocenské dávky a zůstává doma. Obvykle nepři-
měřeně dlouho…rok, dokonce i dva. Některý zdravotní problém ale 
nevyřeší zůstat rok nebo dva doma. Kromě toho, že taková situace s se-
bou přinese komplikaci, že zaměstnavatel s námi už třeba ani nepočítá  
a máme málo peněz. V rámci PN nemůžeme moc chodit ven, máme 
předem stanovené vycházky a můžeme se začít izolovat od ostatních 
lidí, kteří žijí plnohodnotný život dál. Může se tedy přidat i deprese.
   Jako ve všem platí, že nejmoudřejší je zlatá střední cesta. Extrémy  
i v tomto ohledu škodí.
   Většině z nás se ani v nemoci nechce odvolávat domluvené schůzky, 
aktivity a plány. Někdy to ale náš zdravotní stav opravdu alespoň na 
krátký čas vyžaduje. Obvykle, když rezignujeme, odvoláme svoje povin-
nosti a lehneme si na čas do postele, tak se nám uleví. Dovolili jsme si 
stonat. Dovolili jsme si vzít čas pro sebe, pro svoje zdraví, pro svůj od-
počinek. Po čase, který jsme sami sobě dali na zotavení, se znovu mů-
žeme těšit na všechny aktivity, které máme ve svém životě rádi. 

   Všem čtenářům časopisu STOP přeji pevné zdraví, a když už one-
mocníme, tak dovolit sami sobě na krátký čas stonat, abychom se mohli 
co nejrychleji uzdravit. 
 PhDr. Hana Jenčová, klinický psycholog, 602 805 633, hanajencova@seznam.cz, www.jencova.cz
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Názor zastupitele
Jak se zahušťuje na Praze 13 aneb „kultivace“ po starostensku
Na území MČ Praha 13 začíná další rozsáhlá výstavba. Na místě bý-
valé budovy Paprsku, na Šostakovičově náměstí, v rámci „kultivace 
části lokality“ má vyrůst projekt s více než 270 byty a 330 parkovacími 
místy. Nad přízemní částí má být postaveno šest bytových věží o výšce 
6 až 13 pater.

Velkou částí Prahy 13 jsou sídliště, pan architekt Ivo Oberstein se 
svým týmem zamýšlel vytvořit zdejší výstavbou místo sice pro velké 
množství lidí, ale příjemné k žití (nejen k přespávání). Místo se spous-
tou zeleně, kde jsou obytné bloky doplňovány nižšími objekty občan-
ské vybavenosti. 

Na Šostakovičově náměstí to byla budova Paprsku, obklopena  
osmipatrovými paneláky, ze kterých byl výhled na kostel Sv. Jakuba 
Staršího a starou zástavbu Stodůlek. Paprsek pomalu dožíval, ale i tak 
zde měli občané možnost si nakoupit. Teď zde není nic. 

Developer plánuje postavit výškové objekty, které nekorespondují  
se stabilizovaným územím, nejsou v souladu s okolní zástavbou a ani  
v ničem nenavazují na starou část Stodůlek (stará náves, kostel Sv. Ja-
kuba Staršího, statky). Staré Stodůlky jsou přitom balzám na nervy!

Okolní SVJ se proti výstavbě spojila a na finanční zátěži spojené  
se žalobou se podílí i Pirátská strana.

Bohužel nemá žaloba odkladný účinek. To znamená, že developer 
může začít původní stavbu bourat. A to už se stalo. Nyní už zabírá 
pozemky, na kterých bude stanoviště k výstavbě, cestou k metru jsme 
obklíčeni zátarasy a hlukem. 

V současné době v mnoha městech České republiky platí nové zá-
sady pro spolupráci s developery, a je tak vidět posun v rámci rozum-
ného architektonického rozvoje a ve snaze nezatížit městskou infra-
strukturu. Každý developerský projekt přináší městům významnou 
částku do jejich rozpočtu. Z toho se pak financuje veřejná infrastruk-
tura.

To ale pro Prahu 13 neplatí. Současné ani předešlé vedení radnice 
se současným, ale i minulým a předminulým starostou (protože stále 
stejným), to nepodpoří. 

A takhle se budou developeři na Praze 13 chovat i nadále, nebudou 
brát ohledy na stávající zástavbu, nebudou respektovat stabilizované 

území, nebudou se muset podílet na vybudování navazující infrastruk-
tury, protože je k tomu nikdo z radnice nebude tlačit. Pokud bude  
na Praze 13 „podle ODS“, nikdy se nic nezmění k lepšímu.  Jana Horká

K uvedenému tématu se vyjádřil také Petr Zeman, místostarosta  
MČ Praha 13
Je nutno uvést některé informace na pravou míru. V první řadě je 
třeba zdůraznit, že vedení městské části nedisponuje žádnou právní 
možností, jak zabránit soukromým vlastníkům ve výstavbě na pozem-
cích, které jsou v jejich vlastnictví, což je právě případ stavby na Šosta-
kovičově náměstí.

Zjevnou nepravdou je tvrzení, že vedení městské části neřeší s in-
vestory infrastrukturu a stabilizaci území. Naopak, jako účastník ří-
zení, se aktivně snažíme vyjednat  maximum možného, co se týká par-
kování, úpravy okolí i zařazení obchodní infrastruktury do projektu. 
Příkladem je např. výstavba v sousedství polikliniky Lípa.

Co se týče kvality architektury, je velmi obtížné, ne-li nemožné, 
toto jakkoliv ovlivnit, pokud investor splňuje všechny zákonné před-
pisy z hlediska stavebního řízení. Stavební úřad je zcela nezávislý or-
gán státní správy a vedení městské části není jeho nadřízenou složkou. 
Jakékoliv právní kroky nepodložené reálnou možností něco ovlivnit, 
by byly jen mrháním veřejnými prostředky.

Tvrzení, že každý developerský projekt přináší městům významnou 
částku do jejich rozpočtu a MČ Praha 13 toho nevyužívá, nechám  
raději bez komentáře, neboť jsme s developerem uzavřeli darovací 
smlouvu na 10 milionů korun a za tyto peníze realizujeme přístavbu 
Domu dětí a mládeže Stodůlky. 

O smlouvě bylo zastupitelstvo informováno, ale paní zastupitelka 
pravděpodobně nedávala pozor. Navíc bylo za peníze stavebníka vybu-
dováno provizorní parkoviště při ulici Vlachova, které slouží obyvate-
lům po dobu výstavby.

Osobně se domnívám, že politizace takto důležité problematiky,  
jakou nová výstavba bezesporu je, ničemu neprospívá. Nám všem  
společně jde přece o to, aby nutné negativní dopady rozvoje Prahy 13 
v co nejmenší míře ovlivnily kvalitu života obyvatel naší městské části.

 Petr Zeman

Silvie se synem Matyáškem 
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

www.dobryandel.cz

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.
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KONCERTY
24. 11.   čt    19.30    Nezmaři 
Folková legenda charakteristická vícehlasým vokálem vedle starších hitů představí  
písně z nejnovějšího alba Kdo si zpívá má do ráje blíž 

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

DIVADLO / TANEC / AKROBACIE
11. 11.  pá    19.30 Dušan Vicen a kol.: A rozhodnutie daj nám dnes
Skutečná rekonstrukce zdánlivě neskutečné události v autorské inscenaci Dušana Vicena 
a členů divadla Yarmat. 

12. 11. pá    19.30 Nová generace – večer studentů HAMU  
Nastupující generace choreografů a tanečníků z pražské HAMU představí divákům své 
nejnovější inscenace.

25. 11. pá    19.30 Divadlo D13 | Marc Camoletti: Na správné adrese  
Nejúspěšnější hra známého autora komedií Marca Camolettiho, ve které od samého 
začátku dochází k zásadním nedorozuměním. 

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

RŮZNÉ
   5. 11.   so    15.00       35. výročí Lučinky
Přijďte se podívat na vystoupení, výstavu fotografií nebo s námi večer posedět  
při muzice. Krom všech tanečních skupin od nejmenší Přípravky až po dospělé  
Mlynáře se představí také Muzička, a jako host ji opět doplní Dudácká muzika  
Praštěnka.

26. 11.   so   10.00–16.00     Hudební workshop – looping, rytmus,  
               hlas a zdroje inspirace
První ze série seminářů hudebního tvůrčího procesu je otevřený všem se zájmem  
o práci s hlasem, improvizaci, inspirační cvičení, looping-smyčkování a hudební výraz. 
Lektorka Monika Sonk.

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

Listopad ve Mlejně
Mlejn láká na folkové koncerty, slovenskou činohru i k nahlédnutí  
do tvorby studentů choreografie. Listopad zahájíme oslavou 35. výročí 
Folklorního souboru Lučinka. První sobotu v měsíci zatančí všechny 
skupiny od nejmenší Přípravky až po dospělé Mlynáře, k tanci i posle-
chu zahraje Muzička a Dudácká muzika Praštěnka a nebude chybět 
výstava fotografií mapující historii souboru. 

Hudební fanoušky zveme na dva koncerty folkových legend. Vedle 
Asonance, kterou není třeba představovat, sál Mlejna rozezní také ví-
cehlasé vokály kapely Nezmaři, která představí písně ze svého nejno-
vějšího alba. 

Ze Slovenska do Mlejna zavítá autorská inscenace Dušana Vicena 
A rozhodnutie daj nám dnes. V podání divadelního souboru Yarmat se 
můžete 11. listopadu těšit na skutečnou rekonstrukci zdánlivě nesku-
tečné události. Následující večer bude jeviště patřit studentům tance  
a nonverbálního divadla pražské HAMU, kteří v rámci projektu  
Nová Generace uvedou svá nejnovější díla. První ze dvou inscenací  
Is This Enough choreografky Adély Kašparové propojí současný tanec 
se street dance, druhá, The Miners Ester Trčkové, převede do tance 
téma neustálého hledání štěstí.  

 U nového ještě chvíli zůstaneme. V sobotu 26. listopadu startujeme 
sérii workshopů zaměřených na hudební tvůrčí proces. První ze semi-
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Lučinka slaví 35. výročí
Folklorní soubor Lučinka letos na podzim slaví své 35. výročí. Přijďte 
se v sobotu 5. listopadu podívat na vystoupení, výstavu fotografií, nebo 
s námi večer posedět při muzice. Kromě všech tanečních skupin od 
nejmenší Přípravky až po dospělé Mlynáře se představí také Muzička 
a jako host ji opět doplní Dudácká muzika Praštěnka. Zastavte se  
ve Mlejně v 15 hodin na hlavní taneční pořad 35 let s Lučinkou,  
v 19 hodin na folklorní večírek a rádi vás uvidíme i později během 
volné zábavy. 

Čekají Vás krásné vzpomínky a spousta známých tváří, těšíme se  
na viděnou. Více informací můžete sledovat na www.fslucinka.cz.
 Šárka Křížková

nářů připravila písničkářka, muzikantka, multi instrumentalistka  
a lektorka Monika Sonk. Zaměří se na práci s hlasem, improvizaci 
nebo looping. Zájemci se mohou hlásit na www.mlejn.cz, kde najdete 
také kompletní program.  Eva Roškaňuková 
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Retrokavárna – KD Mlejn
V říjnové Retrokavárně nám přednášela paní Šárka Křížková o folk-
lorním souboru Lučinka. Na úvod nám připravila fotografie různých 
českých a moravských krojů. Poté nám vyprávěla o folklorním souboru 
Lučinka, který vznikl v roce 1987 v Praze 13 pod vedením Bohunky 
Kaucké. Od svého založení Lučinka sdružovala děti a mládež z okolí, 
které díky svým tancům a písním seznamovaly veřejnost s českým 
folklorem. 

Kromě vystoupení v České republice Lučinka také několikrát vy-
stupovala v zahraničí a navštívila země jako Slovensko, Polsko, Ra-
kousko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko či Řecko. V roce 2007, při 
příležitosti 20. výročí, vznikla i dospělá část souboru pod novým vede-

ním tanečníků 
vycházejících  
z dětské Lu-
činky, v čele  
s Terezou 
Johnovou a Šár-
kou Křížkovou. 
Tento mladý 
kolektiv, povět-
šinou tančící  
v Lučince již  
od dětství, pře-
vzal vedení nad 
celým souborem.  

Kroje, ve kterých vystupují, si šijí a udržují sami, protože jejich výroba 
by byla velmi drahá. Nyní se Lučinka chystá oslavit pětatřicáté výročí 
svým vystoupením v KD Mlejn v sobotu 5. listopadu. 

Další setkání seniorů v Retrokavárně v KD Mlejn je naplánováno  
na 1. listopadu od 14 hodin. Případní zájemci si mohou rezervovat 
místo na telefonním čísle 235 011 451 paní Zuzany Kraljové nebo  
tel. 235 011 625 paní Bernertové. Zuzana Kraljová, odbor sociální péče

Latino mix + cvičení seniorky 
Koncem září byl nově otevřen kurz latino tanců pro seniorky v Pra- 
ze 13. Kurz je určen aktivním seniorkám, ale také tanečnicím, které  
by např. ze zdravotních důvodů nezvládly rychlé tempo klasické 
výuky. Na prvních lekcích jsme si vyzkoušeli základy karibských tanců 
– veselé merengue a dominikánskou bachatu. V dalších lekcích se 
budou seniorky v jednotlivých tancích zdokonalovat a učit se 
kubánskou salsu či brazilský zouk. V Karibiku je běžné, že lidé tančí 

často i ve vysokém věku, 
protože tyto tance vycházejí 
z přirozeného pohybu stejně 
jako chůze. 

Lekce pro seniorky probíhá 
v klidnějším a pomalejším 
tempu oproti klasickému 
kurzu pro mladší ženy a jeho 
součástí je také posílení 
svalstva a důkladné protažení,  
tak aby naše tělo bylo  
v psychické i fyzické pohodě. 

Při tanečních variacích není důraz kladen na perfektní provedení,  
ale hlavně na odreagování a radost z tance. Na lekcích je zaručen 
individuální přístup v menší skupince. Seniorky tak poznají 
kamarádky ze svého okolí s podobnými zájmy a aktivně tráví svůj 
volný čas, a to i v zimním období, kdy není tolik možností se aktivně 
hýbat venku. Na kurzu rozvíjíme koordinaci a rovnováhu a posilujeme 
svaly i své sebevědomí. Tanec a příjemná hudba navíc navozuje 
pozitivní pocity a přináší nám odreagování a zmírnění každodenního 
stresu a napětí. Do kurzu je nadále možné se přidat, a proto zveme 
další seniorky s podobnými zájmy, aby se k nám připojily, tančit  
lze v každém věku!V současné době kurzy probíhají ve Studiu 
MamiGym, u Albrechtova vrchu 40, Praha 13. Více informací  
na www.kamilasalsa.cz, info@kamilasalsa.cz Kamila Batista
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PROGRAM KLUBŮ SENIORŮ

Klub seniorů I (pondělí 13 – 16 hod.)
  7. 11. Věštírny v Řecku
14. 11. Telekomunikační akademie pro seniory - barevné  
  linky 
21. 11. Pro ty co nemají internet
28. 11. Káva o čtrnácté
Rozšiřujeme členskou základnu. Rádi bychom přivítali nové 
členy. Zájemci se mohou hlásit u vedoucího klubu Františka 
Kundráta na tel. 736 413 465.
František Kundrát, vedoucí klubu, tel. 736 413 465

Klub seniorů II (úterý 13 – 15.30 hod.)
 1.  11. Popovídání u kávy a čaje
 8.  11. O tajích zákulisí filmu nám poví Jitka Kománková
15. 11. Oslava narozenin Marie Krejčové (93 let) bude  
 zpříjemněna hudbou
21. 11. Procvičíme si paměť u testů
29. 11. V adventní čas přijde mezi nás katolický farář
 Radek Tichý
Alena Dušková, vedoucí klubu, tel. 606 589 929

Klub seniorů III (středa 13 – 15 hod.)
Náš Klub seniorů III se od listopadu 2022 schází každou středu 
od 13 do 15 hodin v nové klubovně v přízemí přístavby DSS 
Lukáš, Trávníčkova 1746. Na předem domluveném a připrave-
ném programu si povídáme při kávě nebo čaji se zákuskem. 
Také si rádi společně zazpíváme s pozvanými hudebníky.
Přijďte se mezi nás podívat, přivítáme nové zájemce.
Anna Kubištová, vedoucí klubu, tel. tel. 723 355 250 

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

  9.11. Peter Paul Rubens
16.11. Tajné společnosti
23.11. Vyšehrad 
30.11. Karel Höger
Jaroslav Šikula, vedoucí klubu, tel. 603 461 311

Klub seniorů XI
Scházíme se každé pondělí od 14 do 16 hodin v klubu 
 seniorů v Heranově ulici 1547/7 ve Stodůlkách. 
  7. 11. Koláže (Numerologie hrou)
14. 11. Koláže (Čísla a barvy)
21. 11. Koláže (Numerologie – mřížky)
28. 11. Dokončení koláží
Můžete se těšit na příjemné povídání. Chybět nebude ani 
občerstvení. Do klubu přibíráme nové členy.
Jana Patrmanová, vedoucí klubu, tel. 723 630 813

Klub seniorů XIII
 7. 11. Bowling v OC Zličín
14. 11. Setkání v našem klubu Pod Radnicí – karetní hry
21. 11. Procházka po Starém Městě
28. 11. Setkání při kávičce v našem klubu
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 

Ryba, kterou jsi nechytil..., 
je vždycky velká, praví orientální přísloví. Jeho pravdivost si mohli 
vyzkoušet rybáři v sobotu 8. října, kdy se Třebonický rybník od 
brzkého rána ocitl v jejich obležení. Konaly se zde tradiční rybářské 
závody. Do závodního pole se registrovalo celkem třicet rybářů. Jejich 

cílem bylo chytnout co nejvíc ryb a tím 
vyhrát. Úspěch však vždy záleží na 
zvolené nástraze, na tom, aby ryby byly 
při chuti a zrovna v místě, kde na ně má 
rybář políčeno a zejména jde o to, mít 
pořádný kus rybářského štěstíčka.  
To vše ten den měl Michal Brauner. 
Chytil celkem 17 ryb o celkové  
délce 844 cm a stal se tak vítězem.  
Jeho excelentní výsledek podtrhuje 
skutečnost, že v ten den se chytilo 
celkem 26 ryb. Největší chycenou rybou 
byl kapr o délce 68 cm. Ceny vítězovi  
a dalším závodníkům, kteří se umístili 
do pátého místa, předal starosta David 
Vodrážka. Ten vítězi při předávání ceny 
pogratuloval a na jeho adresu uznale poznamenal, že vyhrál o „par-
ník“. Pro fandící veřejnost a soutěžící připravili členové Sboru dobro-
volných hasičů Třebonice občerstvení, které přišlo všem vhod. Závody 
pořádaly Rybářský spolek při SDH Třebonice, SDH Třebonice 
a Městská část Praha 13, která na jaře letošního roku finančně při-
spěla na zarybnění Třebonického rybníka. Tak příští rok na závodech 
opět na shledanou.   Jiří Mašek, člen Rybářského spolku při SDH Třebonice
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OPRAVY TELEVIZORŮ  
I V BYTECH ZÁKAZNÍKŮ

DVD, CD, VIDEO, malé spotřebiče

777 606 707     Josefkoubek@seznam.cz  

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

SLUŽBY

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

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

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

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

E-mail: vesely-kpk@volny.cz WWW.USAKCISTENIKOBERCU.CZ

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

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

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

česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

OKNA - KOBERCE - ČALOUNĚNÍ
ÚKLID  ZÁMRSKÝ  607 277 485

přes 25 let v Praze 13

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

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

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

Mimořádná sleva až 30%  
na vybrané produkty

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

Obchodní dům Luka,  
Mukařovského 1986/7, Praha 13

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

Jana Reifová, M 602 228 330

jana.reifova@generaliceska.cz

Mimořádná sleva až 20 % na vybrané produkty

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 o Psí salon Píškova 32, Lužiny,  
tel. 603 890 000. 

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

 o Servis plastových oken. Okna je nutno jednou  
za dva roky seřídit a promazat, jinak neplní svou funkci  
a dochází k vážnému poškození. Tel. 601 236 957,  
jirasek.servis@seznam.cz. 

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

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

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

 o Prodlužování vlasů od 18 Kč, tel. 777 538 448.
 o Interiérový design&poradenství – dětské  

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

 o Pedikúra Ivana – Píškova 1957/34, Lužiny.  
Mokrá pedikúra, zarostlé nehty, lakování,  
tel. 732 806 504.

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

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

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

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

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

čištění vertikálních žaluzií opravy žaluzií 
bezpečnostní dveře opravy a seřízení oken

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

e-mail: kovo-mikulik@seznam.cz

SEŘÍZENÍ OKEN
NENECHTE UNIKAT TEPLO

Česká firma, nízké ceny, tel. 732 165 560

PŮJČOVNA PROFI I HOBBY STROJŮ 
NA ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ  

TEL. 732 165 560

LISTOPAD 2022 • inzerce@praha13.cz • tel. 235 011 22930



INZERCE

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

RŮZNÉ

BYTY

Realitní služby,
jaké si přejete

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

 o Volná místa v kurzech Mortimer English v RC 
Hvězdička!Ukázková hodina ZDARMA!  
Více informací: lenka@centrum-hvezdicka.cz. 

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

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

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

 o Nemáte čas cestovat, ale chcete poznat něco  
nového? Jeďte s námi! Jsme cestovní agentura, 
která se zaměřuje na jednodenní výlety. Termální 
lázně, Legoland, Tropical Island, Nákupy v Polsku  
a Německu. Více na www.korado-tour.cz,  
tel. 731 408 257.

 o Učitelka s dlouholetou praxí doučuje žáky ZŠ I. stupeň. 
Jen z okolí Hůrky, tel. 607 904 598.

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

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

 o Prodám světlý, pěkný byt 3+1, os. vl., po rekonstruk-
ci, 2 lodžie, 4. p., 5 min. st. metra Luka, tel. 736 175 722.

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

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

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

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

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

PRODEJ-KOUPĚ-PRONÁJEM

Bezpečnostní
informační
služba 
Hledá do pracovního poměru:
UKLÍZEČKU, ZÁMEČNÍKA, POMOCNÉHO  
KUCHAŘE A MALÍŘE, KANTÝNSKOU 

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

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

MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha

KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

 o Přijmu kadeřnici na živ. list. Tel. 728 995 661. 
 o Hledáme kolegy pro montáže žaluzií, rolet, sítí 

proti hmyzu. Volná pracovní doba, odměna dle počtu 
zakázek, rozsah práce dohodou. Vhodné i jako  
přivýdělek. Jednoduché montáže, zapracujeme. 
Kontakt písemně na gato@gato.cz, tel. 777 038 000.

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

 o Přijmeme paní na úklid (na MD nebo seniorka) 
rehabilitace poliklinika Lípa cca na 2 hod. denně 
po-pá, v odpoledních hodinách. Info tel. 736 623 676.

ZAMĚSTNÁNÍ

REKONSTRUKCE KOUPELEN  
A KOMPLETNÍ PŘESTAVBY 

BYTŮ. 
KVALITNĚ A ZA ROZUMNÉ CENY.

Osobní cenová kalkulace  
a konzultace zdarma.

Tel. 777 317 278

  ŽALUZIE PŘÍMO  
  OD VÝROBCE

 

777 208 491, info@har.cz, www.har.cz
 žaluzie vertikální a horizontální 

  sítě proti hmyzu  látkové rolety

Po předložení tohoto kuponu  
SLEVA 15 % z celkové ceny! 

31 let  

na trhu!

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

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

LOGODRÁČEK

LOGOSTŘEDA
středy 8-17h        990 Kč

LOGOHRÁTKY
úterky 14-16:30
čtvrtky 15-17:30   490 Kč

Ř
SLR

speciálně pedagogické a logopedické činnosti 
pro děti od 4-7 let s narušenou komunikační  schopností 

KONTAKT: 773 260 568 | info@logodracek.cz | Jinonice Praha 5 

učí logopedii hravě

www.logodracek.cz

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

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

DIGITÁLNÍ TISK • KOPÍROVÁNÍ 
KROUŽKOVÁ VAZBA • RAZÍTKA 

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

Hledám byty a domy
pro své klienty

ve STODŮLKÁCH
Prodáváte nemovitost? Využijte
profesionálních realitních služeb!

+420 601 151 151

www.TykalReality.cz

tel. 235 011 229 • inzerce@praha13.cz • LISTOPAD 2022 31
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Prusíkova 2577/16, Praha 13
www.centrumvelkaohrada.cz

Salon 
Miamor 
je zpět!
Nový provozovatel 
přináší luxusní 
a velmi 
profesionální 
služby.

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 LISTOPADU 2022

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

AUTODOPRAVA
Dodávkami (místní i dálková)

BROUŠENÍ
Nožů, nerezu (leštění), kotoučových pil

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

Fa Kaše

Přijmu nové distributory na roznos STOPu.  

Vhodné jako přivýdělek pro studenty a šikovné důchodce.  

Bližší informace na tel. 603 728 140.

  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.

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, 

Mezi Školami 2475, Praha 5,  

přijme učitele/ku anglického jazyka.

Nástup dohodou. Nabídky zasílejte  

na e-mail: maturova@gymjh.cz.
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Salon 
Miamor 
je zpět!
Nový provozovatel 
přináší luxusní 
a velmi 
profesionální 
služby.

KALENDÁŘ AKCÍ

Pondělí 31. 10. • 13.00 – 19.00
Harry Potter a Halloween v knihovně 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Zavítejte do naší pobočky a vstupte do světa čar a kouzel. 
Vyzvedněte si Váš dopis a vydejte se na dobrodružství  
s pomocí Pobertova plánku, nechte se zařadit do své koleje, 
nebo si zahrajte turnaj v Tchoříčkovém klubu. Kostýmy jsou 
více než vítány. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Úterky 1., 8., 15., 22., 29. 11. • 13.00 – 15.30
Kreativní dílny pro děti 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Dílny otevřené každé kreativní duši. Podrobnosti v dětském 
oddělení. Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Úterý 1. 11.    14.00
Retrokavárna 
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4 
Další setkání seniorů v Retrokavárně. Případní zájemci si 
mohou rezervovat místo na telefonním čísle 235 011 451 
u paní Zuzany Kraljové nebo tel. 235 011 625 u paní Bohu-
slavy Bernertové.

Středy 2., 9., 16., 23., 30. 11. • 16.00 – 18.30
Scrabble 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Srdečně vás zveme do naší knihovny v KD Mlejn na hru 
Scrabble. Scházíme se každou středu v rozmezí 16.00 - 
18.30 hod. Vítáme začátečníky i pokročilé. Přijďte se poba-
vit, odpočinout si, posedět s novými příjemnými kamarády. 
Rádi vás mezi sebou přivítáme. Zdarma.

Středy 2., 16., 30. 11. • 16.00 – 18.30
Workshop koláže: Pravidelná setkání milovníků koláží 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Srdečně zveme všechny zájemce na workshop, kde se naučí 
tvořit koláže. Ukážeme si různé techniky a přístupy. Spo-
lečně tvoříme, sdílíme naše díla i zážitky ze světa kultury. 
Vítáni jsou i úplní začátečníci. Materiály i pomůcky jsou za-
jištěny a tak je třeba si s sebou donést jen chuť tvořit. Pokud 
byste ale doma měli vhodný materiál, donést ho můžete. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Středa 2. 11. • 17.00  
Beseda - ...od vlka ke psu... 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Beseda s chovatelkou, kynoložkou a zooložkou Helenou  
Jahelkovou ze ZO ČSOP NYCTALUS. Československé vlčáky 
poznáte naživo. Vlci se vrací do české krajiny. 

Zároveň s nimi se vynořují všelijaké pověry a předsudky. Jak 
je to s vlky doopravdy? Jak žijí, jak velký prostor potřebují, 
jak se dorozumívají, co mají společného vlk, kojot a pes...
Vše se dovíte, když přijdete. Vstup volný.  
Změna programu vyhrazena.

Sobota 5. 11.   
Lučinka slaví  
Kulturní dům Mlejn, Kovářova 1615/4 
Folklorní soubor Lučinka letos na podzim slaví své 35. vý-
ročí. Přijďte se v sobotu 5. listopadu podívat na vystoupení, 
výstavu fotografií, nebo s námi večer posedět při muzice. 
Kromě všech tanečních skupin od nejmenší Přípravky až po 
dospělé Mlynáře se představí také Muzička a jako host ji 
opět doplní Dudácká muzika Praštěnka. Zastavte se ve 
Mlejně v 15 hodin na hlavní taneční pořad 35 let s Lučinkou, 
v 19 hodin na folklorní večírek a rádi vás uvidíme i později 
během volné zábavy. Čekají Vás krásné vzpomínky  
a spousta známých tváří, těšíme se na viděnou.  
Více informací můžete sledovat na www.fslucinka.cz.

Sobota 5. 11. • 10.00 – 16.00 
Den otevřených dveří České genealogické a heraldické 
společnosti v Praze 
Fantova 1784, Praha-Stodůlky 
Pro všechny zájemce o rodopis a heraldiku pořádáme  
Den otevřených dveří (Fantova 1784, Praha-Stodůlky).  
Otevřena bude i spolková knihovna a k dispozici budou  
i zkušení rodopisci pro konzultace rodopisných problémů. 
Možno zakoupit i rodopisnou literaturu. Více informací  
na www.genealogie.cz. 

Pondělí 7. 11. • 16.00
Kurz nítěné grafiky – anděl 
KD Mlejn, Kovářova 1615/4, pobočka MKP Stodůlky  
Přijďte si vytvořit osobního ochránce – anděla technikou  
nitěné grafiky s lektorkou Lenkou Veselou (Vesellenka).  
Vyšijeme si půvabný obrázek, na který dostanete i svůj rá-
meček. Vyrobíte si svého patrona, kterého si pověsíte nebo 
ho s láskou darujete. Budete mít možnost vybrat si papír  
i nitě v různých barvách. Vyzkoušíte si svou zručnost, trpěli-
vost. Odnesete si nejen svůj obrázek, ale také návod a šab-
lonu pro vaše další použití. Není vhodné pro děti bez 
doprovodu do 12 let. Nezdary překonáme, zamotané prsty 
rozmotáme, nůžky všechno jistí... Těším se na Vás! Nutnost 
se přihlásit na e-mail: vesellenka@seznam.cz.

Úterý 8. – úterý 22. 11.
Dvě pozoruhodná výročí 
Radnice Prahy 13, Sluneční náměstí 2580/13 
Srdečně vás zveme na výstavu fotografií Pavla Dosoudila  
s názvem Dvě pozoruhodná výročí: Geniální architekt Jan 
Blažej Santini-Aichel (300) a České dědictví Unesco (50).  
Výstava bude přístupná v úředních hodinách radnice,  
na vernisáži 8. listopadu v 17 hodin zahraje dechový  
kvintet Susmusicus. Autor se věnuje kromě volné tvorby  
fotografii architektury, interiérů, nábytku a také fotografii 
zajímavých technologií v oblasti elektroakustiky.

Středy 9., 23. 11., 7. 12. • 14.30 – 16.30 
Deskovky – deskové a karetní hry 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Zveme děti, rodiče, prarodiče do našeho klubu deskových 
her. Scházíme se jednou za 14 dní v knihovně v KD Mlejn.
Těšíme se na všechny děti, které se nechtějí nudit. Přijďte, 
zahrajte si, pobavte se. Můžete přinést i svoji oblíbenou hru 
a seznámit nás s ní. Hrám a hráčům zdar! Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

Středy 9. a 23. 11. • 16.00 – 18.30
Na jedné vlně: Klub tvoření s vlnou 
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13 
Ať máte jehlice, nebo háček, rádi Vás přivítáme jednou  
za 14 dní na setkání, kde můžete nabrat inspiraci, naučit  
se základy, ale také si navzájem dát tipy na nejrůznější  
techniky a vzory. Na místě bude k dispozici několik jehlic  
a háčků. Vlnu si, prosím, doneste svou. Vstup volný.  
Změna programu vyhrazena.

Pátek 11. 11. • 10.00 – 21.00
Svatomartinské slavnosti  
Náplavka Rašínova nábřeží 
Kolem 35 stánků, 20 vinařů z Čech a Moravy, degustace  
svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný 
program – takový bude 11. ročník festivalu mladých  
vín Svatomartinské slavnosti a pečená husa.  
Akce proběhne na náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2 mezi 
Palackého a Železničním mostem. Více informací najdete  
na webových stránkách www.svatomartinskeslavnosti.cz. 

Sobota 12. 11. • 10.00
Pohádkové dopoledne  
Divadelní sál FZŠ prof. Otokara Chlupa,  
Fingerova 2186  
Zveme vás na divadelní představení Pasáček vepřů na mo-
tivy pohádky H. Ch. Andersena – hraje soubor Divadla 
Glans. 
Začátek představení v 10 hodin, jednotné vstupné 100 Kč  
(pokladna je otevřena hodinu před začátkem představení). 
Pro vstup do divadla se diváci musí řídit aktuálně platnými 
hygienickými předpisy. 
Bližší informace najdete na webových stránkách divadla, 
www.divadloglans.cz.

Sobota 12. 11. • 9.00 – 13.00
Dvě Šance v Trávě 
FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744  
Všem zvídavým školákům odhalíme taje robotiky a progra-
mování, a to hravou formou, za pomoci zkušených lektorů. 
Je možné si vybrat z široké nabídky jeden a půl hodinových 
programů, díky kterým se děti mohou setkat s technikou  
a roboty, se kterou se v běžném životě nesetkají.  
A pro ty méně technického rázu jsou připraveny všemožné 
workshopy logické a kreativní.  
Stačí si vybrat na www.tib.cz co vás zajímá a přijít  
12. listopadu do FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova 1744.
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Sobota 12. 11. • 16.00 – 18.00 
Strašidelná stezka 
Start u rybníka v Třebonicích 
Hasiči Třebonice zvou děti a rodiče na Strašidelnou stezku  
v Třebonicích. Start bude u rybníka v Třebonicích. S sebou  
si vezměte lampionové světýlko na cestu, bude potřeba.  
Na konci čeká všechny překvapení.

Pondělí 14. 11. • 16.00 
Dílnička 
Knihovna Stodůlky, Kovářova 1615/4, Praha 13 
Přijďte si vyrobit vlastnoruční záložku nítěnou technikou 
pod odborným vedením Lenky Veselé. Pro všechny věkové 
skupiny.  Vše zdarma včetně materiálu. Těšíme se na vás. 
Vstup volný. Změna programu vyhrazena.

Úterý 22. 11. • 11.00 
Adventní vázání věnců 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Městská část Praha 13 ve spolupráci s Římskokatolickou  
farností sv. Jakuba st. vás srdečně zvou na setkání v Komu-
nitním centru sv. Prokopa na Adventní vázání věnců.  
Zde si budete moci uvázat a ozdobit svůj adventní věnec. 
Veškeré potřeby budou připraveny. Počet míst je omezený, 
svoji účast nahlaste na telefonním čísle 235 011 625  
u paní Bohuslavy Bernertové nebo na telefonním čísle  
235 011 451 u paní Zuzany Kraljové.

Středa 23. 11. • 8.00 – 11.40, 16.00
Den otevřených dveří v ZŠ Kuncova 
ZŠ Kuncova, Kuncova 1580/1  
Dopoledne od 8 do 11.40 hodin mohou zájemci 
zhlédnout výuku ve třídách a v odborných učebnách I. i II. 
stupně, odpoledne od 16 hodin proběhne setkání s ředite-
lem školy v nové školní jídelně, po kterém následuje ko-
mentovaná prohlídka školních prostor. Návštěvníci uvidí 
nejen nově vybudovanou učebnu fyziky s hvězdným stro-
pem, další odborné a kmenové učebny, školní dílnu,  
počítačové učebny a pěkný interiér školy a její materiální 
vybavení, ale budou seznámeni i s výukovou nabídkou  
pro příští školní rok. Bližší informace naleznete na 
www.zskuncova.org nebo se je dozvíte na tel. 235 520 975, 
popř. 235 520 991. Těšíme se na setkání s Vámi!

Středa 23. 11. • 14.00 – 17.00
Den otevřených dveří ve ScioŠkole 
Prusíkova 2577/16, ve 2. patře OC Velká Ohrada 
Přijďte se podívat do ScioŠkoly, která připravuje děti na 
výzvy v 21. století a dává učení smysl. Děti i naši průvodci 
spolu s vedením pro Vás připravili Den otevřených dveří. 
Školou Vás provedou studenti, čeká Vás zábava a drobné po-
hoštění. Děti si budou moct vyzkoušet novou horolezeckou 
stěnu, podívat se na průběh tisku z 3D tiskárny a mnoho 
dalšího. S rodiči si popovídají průvodci Jarka s Lukášem, 
kteří školu vedou. Škola aktuálně přijímá žáky do prvních až 
sedmých tříd.

Středa 23. 11. • 16.00 – 17.00 
Literární hrátky  
Knihovna Lužiny, Archeologická 2256/1, Praha 13  
Interaktivní pořad pro děti ve věku 2-6 let a rodiče,  
tentokrát na téma Hrajeme si celý den. Doporučujeme  
registrovat se předem přes e-mail: olga.vlasakova@mlp.cz, 
tel. 770 130 281 nebo osobně v pobočce Lužiny. Vstup volný. 
Změna programu vyhrazena.

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

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

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

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

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

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

 
OC LUŽINY 
Archeologická 2256/1, Lužiny

Úterý 15. 11. • 16.00
Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 
V tento den společně slavnostně rozsvítíme v obchodním 
centru Vánoční stromeček. Stejně jako loni budou na stro-
mečku umístěna vánoční přání od dětí z dětského domova 
Unhošť.

Neděle 6., 13., 20., 27. 11. • 11.00
Divadýlka pro děti
    6. 11.  Dobře naladěné divadlo - Princezna Čokoláda 
13. 11. Nezávislé divadlo - Pinocchio 
20. 11. Divadelní společnost Kejklíř – Hrnečku, vař! 
27. 11. Divadlo Bořivoj – Jak se hledají princezny

Středy 2., 9., 16., 23., 30. 11. • 13.00 – 18.00
Dílničky
   2. 11. Koruny stromů 
   9. 11. Ježeček + jablíčko 
16. 11. Obrázek se špachtlí 
23. 11. Adventní věnec 
30. 11. Vánoční hodiny

Více na www.ocluziny.cz, facebook: OC Luziny.
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BOTANICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
Trojská 800/196, Praha 7 – Troja 
 
Venkovní expozice je v listopadu otevřena denně 9.00-16.00, 
skleník Fata Morgana út-ne a svátky 9.00-16.00, vinotéka 
sv. Kláry po-ne a svátky 10.00-15.30.

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

Pátek 14. – neděle 30. 10.
Výstava dýní
Podzim je nejbarevnějším obdobím roku a příroda hraje 
škálou barev, kterou nedokáže namíchat žádný malíř.  
My vám tuto pestrou paletu přiblížíme na oblíbené výstavě 
dýní. Dýně se pomalu probojovala do povědomí lidí po 
celém světě a stala se nejen nedílnou součástí jídelníčku, 
ale plní i funkci podzimní dekorace. Dovolte své představi-
vosti rozehrát příběh u tajemných dýňových aranžmá,  
které pro nás připraví Česká zahradnická akademie Mělník, 
a nechte se unést barevnými kombinacemi podzimu.  
Dýňová aranžmá budou tentokrát inspirována keltskou  
kulturou a svátkem Samhain, ze kterého vzešel Halloween. 
Užijte si barevný podzim plný zábavy, akcí a kreativního 
tvoření pro malé i velké. 
 
Program:  
Neděle 30. 10. • 13.00 – 19.00  
Halloween 
Dlabání dýní v období Dušiček je starou keltskou tradicí.  
Nejenom to, ale také posezení u ohniště, opékání špekáčků, 
hudební program a večerní průvod zahradou na vás čekají 
tentokrát předposlední říjnový den. Odpoledne zpestří i hu-
dební vystoupení a malí i velcí si mohou vyzkoušet nejrůz-
nější keltská řemesla. Pro děti budou do setmění připraveny 
soutěže a záludné úkoly. Hrůzostrašné masky vítány.  
Budeme soutěžit o tu nejlepší!  
Program v 18 hodin završí tradiční průvod setmělou  
zahradou se světélky a halloweenskými lampiony.

Pátek 4. 11. – Sobota 28. 1. 2023
Džungle, která nespí
Komentované prohlídky skleníkem Fata Morgana po se-
tmění. Víte, jak vypadá prales, když se setmí? Zažijte tro-
pický skleník Fata Morgana jinak. Zaposlouchejte se do 
zvuků džungle, která nikdy nespí. Zveme vás na dobrodruž-
nou cestu kolem světa tropických rostlin, ryb a žab. Naši 
průvodci pro vás připravili zajímavé putování horami i níži-
nami, při kterém se vám bude tajit dech. Některé druhy 
rostlin rozkvétají v noci a omamně voní a celým skleníkem 
se nese koncertování tropických žabek... Každá prohlídka 

trvá přibližně jednu hodinu a je určena především pro  
dospělé a starší děti.  
 
Časy prohlídek: 
Listopad a prosinec 2022: vždy v pátek a sobotu od 17.10, 
17.35, 18.00, 18.25, 18.50 a 19.15 hodin. 
Večerní provázení skleníkem Fata Morgana je třeba rezervo-
vat dopředu pomocí kalendáře na webových stránkách. 
 
Více informací o všech akcích a novinkách najdete  
na www.botanicka.cz, info@botanicka.cz,  
tel. 234 148 111.

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

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

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

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

Více na www.domovrepy.cz.

CZECH PHOTO CENTRE
Seydlerova 2835/4, Nové Butovice

Středa 12. 10. – pátek 4. 12.
Obležení Mariupolu – poslední novináři  
v okupovaném městě 

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE  
STODŮLKY
Chlupova 1800

Pátek 4. 11. • 16.00 – 19.00
V naší, v naší … v našem Domečku straší!
Tradiční Halloweenské odpoledne trochu jinak: Ať žijí  
duchové.  V naší, v naší … v našem Domečku straší!  
Těšit se můžete na známá strašidla a zábavná stanoviště. 
Registrace nutná, kapacita omezena. Přihlašování  
na www.ddmstodulky.cz bylo spuštěno 3. října. 

Sobota 12. 11. • od 9.00
Rodina v akci na téma Světlo 

Program pro děti:  
VědaZ: 9.00 – 13.00 pro děti 1. stupně základní školy 
 
Program pro děti a rodiče:  
Keramika: Svícen 10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00  
(3-99 let), samostatně děti od 10 let 
 
Deskohraní: 9.00 – 10.00 pro rodiče s dětmi ve věku  
3-5 let; 9.30 – 12.30 od 6-99 let, samostatně děti od 10 let 
 
Vyrábíme si soví lampion: 15.00 – 16.30 (2-99 let),  
samostatné děti od 8 let 
 
Sportovní víceboj rodinných dvojic: 9.00 – 12.00  
(6-12let + rodiče nebo sourozenci 15+) 
 
Program pro rodiče:  
Bodystyling: 11.00 – 12.30 (18-99 let)

Sobota 12. 11. 
Cesta světel 
Na závěr sobotní Rodiny v akci vás zveme na tradiční Cestu 
světel. K našemu průvodu sovích lampionů se můžete přidat 
se svým světlem u DDM Stodůlky. Před 17 hodinou se vy-
dáme do Centrálního parku k Nepomuckému rybníku, kde 
na nás bude čekat Klub lodních modelářů DDM Stodůlky se 
svými svítícími modely.
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Pondělí 21. 11. • 19.00 – 21.00
Přednáška klubu RaDka  
Přednáška na téma: Jak zvládnout úzkosti, strachy a panické 
ataky u dětí i dospělých .Seminář je vhodný pro všechny, 
kteří se chtějí o tomto tématu dozvědět co nejvíc. Budeme 
si povídat o tom, jak rozpoznat panickou ataku, jak jí před-
cházet, jak se s ní žije a co můžeme udělat pro její zmírnění 
a o možnostech, jak sama se sebou nebo se svým dítětem 
pracovat. Vstup volný, kapacita omezena. Seminář vede 
psycholožka Mgr. Eva Králová.

Pondělí 5. 12. 
Čertovské odpoledne – Nebe, peklo, ráj
Anděl s Mikulášem řeší, jestlipak se děti těší, na nadílku,  
na tvoření, vidět, jak se čerti žení. Přijďte aspoň na chvi-
linku, vemte s sebou i maminku, nebo tátu, babi, dědu, 
kdejakého neposedu. Čerti už se radují, v knize hříchů lis-
tují! Těšit se můžete na výtvarnou dílničku, pro odvážnější 
návštěva pekla, ale především na nadílku od hodného  
Mikuláše a andílka. Pro děti cca 2–9 let. 
 
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. Cena vstupného  
na celé dopoledne je 90 Kč. Přihlášení předem není nutné.

Speciální akce – termíny a podrobnosti budou zveřejněny 
na www.rybicky.13ka.cz: 
 první pomoc 
 zamyšlení kazatele Davida Nováka  
 průvod světel tak trochu jinak 
 adventní dílna

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

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

Čtvrtky – 9.30 – hrátky s angličtinou pro děti – začí-
náme od začátku, lektorka Katarínka, 10.30 hod. výtvarné 
tvoření pro děti 
 
Více o nás a programu na www.rybicky.13ka.cz.

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

Středa 2. 11. • 10.00
Beta
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8
Téma setkání: Manželství a rodina. Jaký prostor má rodina  
a manželství v dnešním světě? Jaké jsou úkoly křesťanských 
manželů? Manželská láska a úcta k lidskému tělu. Jak církev 
může podporovat manželství a rodiny?

Sobota 5. 11. • od 16.00 
Mše sv. na stodůleckém hřbitově  
Hřbitov ve Stodůlkách 
V rámci Památky zesnulých bude v 16.00 sloužena mše 
svatá u kaple na hřbitově ve Stodůlkách. Večerní mše  
v 18.00 s nedělní platností zůstává beze změny.

Neděle 6. 11. • 16.00
Mozartovo Requiem  
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Koncert Mozartova Requiem provede komorní soubor 
Piccola orchestra a komorní smíšený sbor Piccola cora  
pod taktovkou Marka Valáška.

Středa 9. 11. • 10.00
Beta
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8
Téma setkání: Církev a kultura. Kam se za poslední staletí 
posunula naše kultura a životní zvyky? Promítá se nábožen-
ství do kultury nějakého národa? Dají se některé křesťanské 
kultury sladit dohromady? Mají všechny národy právo  
na vlastní kulturu? Jak jde ruku v ruce kultura a civilizace  
s křesťanskou vzdělaností?

Pondělí 14. 11. • 19.00 
Bohoslužba slova za lidi zažívající složité životní  
situace v partnerských vztazích 
Kostel sv. Jakuba staršího 
Za ty, kteří jsou rozvedení, znovusezdaní, kteří se chystají  
k rozvodu, kteří prožívají manželské nebo partnerské krize, 
bezvýchodné situace, kdo neví jak dál, kdo se na to cítí být 
sami, nebo kteří se proto (v církvi) cítí odmítnuti, nepřijati 
nebo souzeni.

Středa 16. 11. • 10.00 
Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Téma setkání: Hospodářsko-společenský život. Jak moc se 
svět za poslední století změnil hospodářsky? Kontroluje člo-
věk ještě hospodářský vývoj? Jsou hospodářské rozdíly ve 
světě spravedlivé? K čemu je práce a volný čas? Komu jsou ur-
čena pozemská dobra? Máme právo držet nějaký majetek?  
A jak to všechno jde dohromady s Kristovým královstvím?

Neděle 20. 11. • 16.00 
Benefiční koncert pro centrum Locika 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Srdečně zveme na Benefiční koncert pro centrum Locika, 
které poskytuje pomoc dětským obětem domácího násilí. 
Přijďte si poslechnout mladé a nadšené muzikanty z Čáslavi  
a Prahy, zaposlouchat se do zvučných tónů filmové a křesťan-
ské hudby a přispět na dobrou věc. Těšíme se na vás!

Úterý 22. 11. • 11.00 
Tvůrčí dílna pro seniory – adventní floristika 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8
Zveme na tvůrčí dílnu, kde budete mít možnost si vlastno-
ručně uvázat adventní věnec. Veškeré potřeby budou při-
praveny. Akci pořádáme ve spolupráci s městskou částí 
Prahy 13. Počet míst je omezený, svoji účast nahlaste  
na tel. 235 011 625 u paní Bohuslavy Bernertové nebo  
na tel. 235 011 451 u paní Zuzany Kraljové.

Středa 30. 11. • 10.00 
Beta 
Komunitní centrum sv. Prokopa, V Hůrkách 8 
Téma setkání: Politický život. Co je cílem politického života? 
Jak se máme zapojovat do politického života? Jak jde do-
hromady politika a církev? Co je to mír? 
 
Více informací a další akce na www.farnoststodulky.cz.

TŘINÁCTKA –  
KŘESŤANSKÉ  
CENTRUM LUKA 
Mukařovského 1986, (zastávka metra Luka) 
 
Úterky od 4. 10. do 6. 12. • 19.00 – 21.00 
Přijďte se podívat na oblíbené večery zkoumající křesťanství 
do Křesťanského centra Třináctka (vchod zezadu za Alber-
tem). Začínáme společnou lehkou večeří, následují proslovy 
přednášejících na témata např. Proč se vůbec zabývat vírou? 
Je možné mít přátelství s Bohem? Kdo je Ježíš? Odpuštění 
atd. Pokračujeme diskusemi u jednotlivých stolů. Vítáni jsou 
všichni, zvláště lidé zklamaní ze života, či hledající smysl ži-
vota a Boha, i věřící, kteří se chtějí upevnit ve své víře. Vstup 
volný, kvůli organizaci večera je třeba se přihlásit na adrese 
alfa13ka@gmail.com. Je možné přijít jen na jeden večer.  

Středa 30. 10. • 18.00  
Strava jako lék i požitek (Večery na Třináctce) 
Srdečně zveme na první ze série přednášek, které se uskuteční 
v našem křesťanském centru. Součástí bude diskuse,  
kavárna a drobné občerstvení. Další večer bude 27. 11. na 
téma Jak pracovat se stresem. Více na www.13ka.cz/prednasky.

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

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

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

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

Pátky • 16.00 – 18.30
Klub Robinson
Outdoorový klub pro děti a mládež ve věku 10 – 15 let.  
Více na www.klubrobinson.cz.
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Neděle • 9.00 – 10.15; 11.00 – 12.15
Nedělní bohoslužby
Otevřená setkání, kde může každý příchozí slyšet to, co je 
pro nás nejdůležitější – dobrou zprávu (evangelium) o tom, 
že Ježíš Kristus přichází za člověkem. Zároveň hledáme, jak 
zvěst Bible promlouvá do naší každodenní reality, se kterou 
každý člověk zápasí. Součástí bohoslužeb je i program pro 
děti. První bohoslužbu lze sledovat živě na www.13ka.cz/
stream. 

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

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA  
HL. M. PRAHY 
U Trojského zámku 120/3, Praha 7
 
V listopadu je otevírací doba od 9.00 do 18.00. Po-
kladny zavírají půl hodiny před koncem otevírací 
doby.
 
Komentovaná krmení a setkání 
Probíhají o víkendech a svátcích. Navštivte zvířata tehdy, 
kdy jsou nejaktivnější, a odhalte zajímavosti z jejich života. 
Setkání s oblíbenými zvířaty doplněná poutavým vyprávě-
ním se konají po celý den – stačí si jen vybrat! Venkovní 
program probíhá jen za hezkého počasí.

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

Sobota 29. a neděle 30. 10. • 9.00 – 16.00
Prozkoumejte Rezervaci Dja
Komentované prohlídky nového pavilonu goril. 
Začátky prohlídek každou celou hodinu před pavilonem  
u Toulavého autobusu. Prohlídka je k platné vstupence  
do zoo zdarma.

Soboty 5., 12., 19., 26. 11. a neděle 6., 13., 
20., 27. 11. • 9.00 – 16.00
Prozkoumejte Rezervaci Dja
Komentované prohlídky nového pavilonu goril. 
Začátky prohlídek každou celou hodinu před pavilonem  
u Toulavého autobusu. Prohlídka je k platné vstupence  
do zoo zdarma.

Sobota 5. 11. 
Pomáháme ptákům nejen v zimě
Naučte se vyrábět ptačí krmítka a zjistěte, kam je vhodné  
krmítka umístit a čím je správně naplnit. Seznamte se také  
s druhy, které můžete v zimě na krmítkách pozorovat. 
10.00 – 16.00 Připravte se na zimu 
• výroba krmítek pro ptáky 
• ukázky potravy, které patří do krmítka 
• seznámení s potravními specializacemi jednotlivých druhů  
  ptáků 
• hry pro děti

Sobota 12. 11. • 11.00
Workshop zaměřený na výrobu enrichmentových 
prvků
Seznamte se s tím, co je to enrichment, a vyrobte si  
enrichment na míru konkrétnímu druhu ze Zoo Praha. 
Workshop je určen pro návštěvnickou veřejnost, je však 
nutné se na něj předem přihlásit na: lavicka@zoopraha.cz. 
Zahájení workshopu proběhne v 11.00 ve Vzdělávacím cen-
tru, samotná doba výroby je asi 1,5 hodiny (cca polovina  
trvání programu).

Sobota 19. 11. 
Adventní dílna v Zoo Praha
Tradiční adventní dílny zaměřené na výrobu adventních 
věnců a vánočních dekorací. 
Z kapacitních důvodů je nutné se předem objednat přes  
přihlašovací formulář na webových stránkách zoo. 
Poplatek 250 Kč zahrnuje materiál na výrobu věnce, svíčky  
a ozdoby. Tento poplatek nezahrnuje vstupné do zoologické 
zahrady.

Neděle 20. 11. 
Den chovatelů želv
Tradiční cyklus přednášek, chovatelská poradna a setkání  
s želvími chovanci.

Sobota 26. 11. 
Adventní dílna v Zoo Praha
Tradiční adventní dílny zaměřené na výrobu adventních 
věnců a vánočních dekorací. 
Z kapacitních důvodů je nutné se předem objednat přes  
přihlašovací formulář na webových stránkách zoo.. 
Poplatek 250 Kč zahrnuje materiál na výrobu věnce, svíčky  
a ozdoby. Tento poplatek nezahrnuje vstupné do zoologické 
zahrady.

Neděle 27. 11. 
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
Zúčastněte se již tradičního slavnostního rozsvícení vánoč-
ního stromu a užijte si bohatý vánočně laděný program. 
Od 15.30 bude vstup pro návštěvníky za symbolických  
50 Kč. 
 
Hlavní program: 
• 16.30 Průvod ke stromečku 
• 16.50 Hudební vystoupení dětského pěveckého sboru 
• 17.00 Přivítání ředitele Zoo Praha Mgr. Miroslava Bobka  
   a hostů 
• 17.05 Vánoční zdravice ředitele Zoo Praha Mgr. Miroslava 
   Bobka 
• 17.10 Rozhovor s hosty 
• 17.15 Rozsvícení vánočního stromečku 
• 17.17 Hudební vystoupení dětského pěveckého sboru 
 
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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Toto číslo vyšlo dne 28. 10. 2022 v nákladu 33 500 výtisků, 40 stran, ZDARMA.

 
K nejvýznamnějším historickým 
památkám Prahy 13 se řadí pseu-
dogotický kostel sv. Jakuba Star-
šího ve Stodůlkách. Na místě 
nynějšího kostela ...TAJENKA,  
který je poprvé písemně zmiňován 
ve 13. století. V roce 1592 přibyla 
ke kostelíku zvonice. V husitských 
válkách převzali kostelík utrakvisté 
a opustili jej až po Bílé Hoře.  
Poslední bohoslužba se zde konala 
v roce 1901. Nový kostel v novo- 
gotickém stylu navrhl architekt 
Matěj Krcha. Samotná stavba kos-
tela probíhala rychle, takže nový 
kostel byl vysvěcen již říjnu 1903.  

Říjnová tajenka: ŘÍKÁ SE JÍ KRTEŇSKÁ ALEJ  
 
Výherci: Veronika Santana, Praha 13; Pavlína Švadlenková, Praha 13;  
Milan Bartoš, Praha 13

 
Připravila Petra Fořtová

Křížovka pro děti:  Pranostik o sv. Martinovi je mnoho. jednou z nich je například:  
Od svatého Martina ...TAJENKA.

Tajenku křížovky a odpovědi do Čtenářské soutěže zašlete do 20. listopadu 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 října:
Křížovka – MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT 

Poukázky do McDonald‘s v Galerii Butovice získávají
v hodnotě 510 Kč – Vojtěch Cypro, Praha 13
v hodnotě 340 Kč – Ondřej Bezděkovský, Lužiny 

Volnou vstupenku do pražské zoo dostanou:  
Monika Chytrá, Praha 13
Eliška Škvarová, Velká Ohrada
Johanka Pospíšilová, Luka

Volnou vstupenku do pražské botanické zahrady dostanou:  
Petra Wiederlechnerová, Stodůlky
Lukáš Polonský, Praha 13 
Andrea Schneider, Praha 13  

Soutěžní otázky na listopad:
1) Jaké ocenění získala ZŠ Mohylová?
2) Kdy se bude konat Volba prezidenta České republiky? 
3) Kdy a kde se bude konat první adventní koncert pořádaný Domovem Karla  
     Boromejského?

Správné odpovědi na říjnové otázky:
1) Den stromů se konal 12. října v Centrálním parku.
2) Nová venkovní posilovna se nachází v Dalejském parku poblíž ulice Jaroslava Foglara.
3) Pod „hvězdnou oblohou“ se učí děti v Základní škole Kuncova. 
 
Poukázku v hodnotě 500 Kč do hypermarketu  
Globus Zličín získávají: 

Martin Bernád, Praha 5; Hana Macková, Praha 8 

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

GLOB Alu Steel, s.r.o.

+420 777 875 714

www.rozsireni-lodzii.cz

Rozšíříme Vaši lodžii tak, 

abyste z ní měli 

plnohodnotný prostor

Kompletní 

zasklení

Rozšíření až o 

65 cm

Možnost 

vytápění

6

5

 

�

m

lodzie@globalusteel.cz 

ZDARMA zajistíme 

nezávaznou konzultaci

ZDARMA v&%ídíme stavební 

povolení

ZDARMA zajistíme 

financování

Nechtějte jen lodžii - chtějte víc


